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 โรค เอส แอล อี เป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงไทย แม้ว่าปัจจุบัน

ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรคนี้ แต่พบว่าปัจจัย

หลายอย่างกระตุ้นการกำเริบของโรคนี้ และเมื่อตัดปัจจัยเหล่านี้  

ออกได้ ผู้ป่วยก็จะมีการดำเนินที่ดีมาก จนหายเกือบเป็นปกติ   

หลายรายสามารถหยุดการใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่ง  

นับเป็นโอกาสและโชคดีของผู้ป่วย เอส แอล อี ที่ยังมียาที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการรักษา ภายใต้การดูแลของผู้ให้การรักษา 

ความเข้าใจต่อธรรมชาติของโรคของผู้ป่วยเอง ทำให้โรคนี้เป็นโรค  

ที่ดีกว่าโรคไตอีกหลายชนิด ซึ่งต้องการการรักษาระยะยาว และมี  

ค่าใช้จ่ายแพง 

 คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์ของความรู้ ความเข้าใจต่อ

โรคนี้ โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยได้ทราบและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ได้ ย่อมทำให้โรค เอส แอล อี ไม่เป็นโรคที่น่ากลัวอีกต่อไป   

ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้เป็นปกติเช่นบุคคลทั่วไป มีคุณภาพชีวิต  

ที่ดี มีครอบครัว และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้

เรื่อง เอส แอล อี จึงได้รวบรวมบทความที่วิทยากร ได้บรรยาย   

และเสริมบทความที่จำเป็นอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าฟัง ตลอดจน  

ผู้ที่ไม่ได้เข้าฟัง ได้นำไปศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

อย่างมาก ขอผลานิสงส์ดังกล่าวได้บันดาลให้ผู้ป่วย เอส แอล อี   

ทุกท่านมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคจนกระทั่งหายเป็นปกติทุกท่าน 
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 ร่างกายของมนุษย์คงสภาพที่สมบูรณ์และเป็นปกติอยู่ได้  

เพราะมีระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง   

ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบไต ระบบต่อม  

ไร้ท่อ ระบบผิวหนัง และระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานร่วมกัน รักษา

สมดุลระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา   

เมื่อใดก็ตามที่ระบบใดระบบหนึ่งทำงานผิดปกติ จะทำให้เกิดโรค  

ขึ้นได้ การเจ็บป่วยของมนุษย์เกิดเพราะการเสียสมดุลระหว่าง

ร่างกายและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยหลักก็ขึ้นกับสาเหตุ

ของโรคนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น โรคติดเชื้อ ฝีหนอง ปัจจัยหลักคือ  

เชื้อแบคทีเรีย โรคเบาหวาน ปัจจัยหลักคือร่างกายขาดฮอร์โมน

อินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน ทำให้ความสามารถในการใช้น้ำตาล  

ของเซลล์ต่าง ๆ เสียไป เป็นผลให้น้ำตาลสูงขึ้นในเลือด ทำให้  

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การดูแลรักษา  
โรค เอส แอล อี (SLE) 
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เกิดผลเสียแก่เนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น โรคที่จะกล่าวถึง  

ในที่นี้คือ โรค เอส แอล อี (SLE) ชื่อเต็มคือ Systemic Lupus  

Erythematosus โรคนี้เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิด

ความผิดปกติ ทำร้ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของตนเอง คำถามที่เกิดขึ้น

คือ ทำไมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรค เอส แอล อี   

จึงทำร้ายอวัยวะและเนื้อเยื่อของตนเอง จากข้อมูลความรู้ที่มีการ

ศึกษาและเก็บรวบรวมติดต่อกันมานานพอจะสรุปได้ว่า สาเหตุที่

ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำร้ายตัวเองเป็นผลจากความ  

ผิดปกติทางพันธุกรรม มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติบางอย่าง

โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการทำงานของระบบ

ภูมิคุ้มกันผิดปกติสร้างโปรตีนที่ เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน หรือ  

สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวมาทำร้ายอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อตัวเอง   

อิมมูโนโกลบูลินและเม็ดเลือดขาว  

ที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นในผู้ป่วย

แตล่ะคน มีความจำเพาะต่ออวัยวะ

และเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน ทำให้  

ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี แต่ละรายมี

อาการและอาการแสดงทีแ่ตกตา่งกนั 

กล่าวโดยสรุปโรค เอส แอล อี เป็นโรคที่มียีนผิดปกติหลายยีน และ

มีปัจจัยกระตุ้นหลายชนิด  ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

โรค เอส แอล อี พบบ่อยแค่ ไหน ? 
 โรค เอส แอล อ ีเปน็โรคทีพ่บบอ่ย สถติจิากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

พบวา่ ความชกุของโรค เอส แอล อ ีเทา่กบั 11-50 คน ตอ่ประชากร 
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100,000 คน นอกจากนี้ยังพบว่า ชาติพันธุ์บางกลุ่มเป็นโรคนี้มาก

กว่าชาติพันธุ์อื่น เช่น คนเชื้อชาติแอฟริกันพบเป็นโรค เอส แอล อี 

สูงกว่าคนอเมริกันเชื้อสายอื่น ๆ ในประเทศแถบเอเชีย รวมทั้ง

ประเทศไทยพบโรคเอส แอล อี พอ ๆ กับคนในทวีปอเมริกันและ

ยุโรป โรคนี้พบในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ช่วงอายุ  20-40 ปี เพศหญิง  

มีโอกาสเป็นโรค เอส แอล อี มากกว่าเพศชาย ในอัตรา 6-9 ต่อ 1 

อย่างไรก็ตาม พบว่าโรค เอส แอล อี เกิดได้ตั้งเด็กเล็กไปจนถึง  

ผู้สูงอายุ การที่พบโรคนี้ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ทำให้เชื่อว่าฮอร์โมน  

น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค การที่พบอุบัติการณ์โรค  

เอส แอล อี ในครอบครัวและในฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเป็นหลักฐาน  

ที่แสดงว่าลักษณะทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง  

 

โรค เอส แอล อี มีลักษณะอย่างไร ? 
 โรค เอส แอล อี เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีอาการและอาการ

แสดงได้หลายรูปแบบ ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มต้นที่อวัยวะใดก็ได้   

ในระยะเริ่มแรก การดำเนินของโรคไม่แน่นอน โรคอาจสงบลง  

ได้เอง หรืออาจมีอาการมากขึ้น รุนแรงขึ้น ลุกลามไปเกิดโรคที่

อวัยวะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะทางพันธุกรรมและสภาวะ

แวดล้อมที่มากระทบผู้ป่วย ดังนั้น จึงเห็นว่าโรคจะเป็นรุนแรง  

หรือสงบขึ้นกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ต่อไปนี้

จะได้กล่าวถึงอาการและอาการแสดงของโรคในระบบต่าง ๆ ตาม

ความถี่ที่พบ 





คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

�คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

อาการของผู้ป่วย 
 อาการปวดข้อ ข้ออักเสบ เป็น

อาการที่พบมากที่สุด อาจมีอาการเอ็นหรือ

กล้ามเนื้ออักเสบร่วมด้วย ข้อที่อักเสบที่ข้อ

นิว้มอื ขอ้เขา่ ข้อมือทั้งสองข้าง 

 อาการที่ผิวหนัง อาการนี้พบเป็นอันดับที่สองรองจากอาการ

ปวดข้อ อาการที่พบคือ เป็นผื่นผิวหนังอักเสบมีได้หลายรูปแบบ   

ตั้งแต่เป็นผื่นแดงที่บริเวณแก้มทั้งสองข้าง หรือผื่นแดงในบริเวณ

ผิวหนังที่ถูกแสงแดด เป็นผื่นแดงเป็นวงซ้อน ๆ กันหลายวง มีขุย

คลา้ยผืน่ทีเ่กดิในโรคสะเกด็เงนิ ผืน่ในโรค เอส แอล อ ีอาจมลีกัษณะ

เรื้อรังเป็นแผลเป็นให้เห็นได้ 

 

 

 

 

 

 

 ผื่นแดงที่เยื่อบุปาก เป็นอาการที่พบบ่อย มีลักษณะเป็นผื่น

แดงที่เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เพดานอ่อนและเพดานแข็ง หรือมีอาการ

เหงือกอักเสบแดง  

 อาการผมร่วง มักพบอาการผมร่วงทั่ว ๆ ไป บางรายเกิด

อาการผมร่วงเฉพาะที่ ลักษณะที่เฉพาะของผมร่วงหย่อมจาก  

แอล อี คือการเกิดแผลเป็นในตำแหน่งที่มีผมร่วงเฉพาะที่ เรียกว่า 

ผมร่วงหย่อมที่มีแผลเป็นร่วมด้วย 
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 อาการทางไต ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ  

หรือปัสสาวะเป็นฟองเพราะมีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ ทำให้  

โปรตีนในเลือดลดต่ำลง ทำให้เกิดอาการบวมที่ขาทั้งสองข้าง ผู้ป่วย  

บางรายมีอาการไตอักเสบทั้งสองข้าง ทำให้ไตวาย เกิดมีอาการ

ความดันโลหิตสูงได้  

 อาการทางระบบเลอืด ผูป้ว่ยบางรายมอีาการซดี เกดิจากการ 

แตกตัวของเม็ดเลือดแดงภายในหรือนอกหลอดเลือด บางรายเกิด

จุดเลือดออกตามผิวหนังเพราะมีเกล็ดเลือดต่ำ เกิดจากมีการทำลาย

เกล็ดเลือดในหลอดเลือด ถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากอาจเกิดเลือดออก  

ในกระเพาะอาหาร ทำให้มีอุจจาระดำ ผู้ป่วยบางรายมีการทำลาย

เม็ดเลือดขาว ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยลง ทำให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงเกิดการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย 

 อาการอักเสบของหลอดเลือด การอักเสบของหลอดเลือด 

ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด เป็นผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะ

หรือเนื้อเยื่อไม่ได้ ทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของ  

อวัยวะนั้น ๆ เช่น ที่สมองจะเกิดอาการอ่อนแรงของแขน ขา หรือ  

มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เป็นต้น ขึ้นกับว่าหลอดเลือด  

ที่เกิดการอักเสบหล่อเลี้ยงอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อใดก็จะทำให้เกิด

อาการผิดปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อนั้น 

 อาการของโรค เอส แอล อี จะเกิดอาการที่อวัยวะใดนำมา

ก่อนก็ได้ และต่อมาจึงเกิดอาการของอวัยวะอื่น ๆ ตามมาภายหลัง

ก็ได้ อาการของโรคอาจเกิดพร้อม ๆ กันหลายระบบ เช่น เกิด   

2 ระบบ 3 ระบบหรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ 
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 อาการทางระบบทางเดินหายใจ ตับ และอวัยวะอื่น ๆ   

ก็เกิดได้ ขึ้นกับว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นสร้างแอนติบอดี หรือสร้าง

เซลล์จำเพาะที่จะทำร้ายต่อโปรตีนจำเพาะของอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ

ชนิดใดก็สามารถทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของอวัยวะนั้น เช่น 

อาการหอบ เหนื่อย หรือเอนไซม์ของตับสูงขึ้นผิดปกติ เป็นต้น 

 

การวินิจฉัยโรค เอส แอล อี ทำได้อย่างไร ?  
 เนือ่งจากอาการและอาการแสดงของโรค เอส แอล อ ีมไีดห้ลาย 

รูปแบบดังกล่าวแล้ว ถ้าอาการของโรคเป็นที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง

เพียงอวัยวะเดียว อาจทำให้การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นทำได้ยาก

แพทย์จึงมีเกณฑ์เบื้องต้นที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค เอส แอล อี 

ดังนี้ 

  • ผู้ป่วยเป็นสตรีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ 

  • มีอาการปวดบวม หรือแดงตามข้อเล็ก ๆ ข้อมือ ข้อศอก  

   แต่มักไม่พบการผิดรูปของข้อที่มีการอักเสบ 

  • พบผื่นแดงในบริเวณผิวหนังที่ถูกแสงแดด เช่น บริเวณ  

   โหนกแก้มทั้งสองข้าง แขนด้านนอก 

  • มีอาการบวมที่ขา หน้า ปัสสาวะเป็นฟอง หรือแดงคล้าย  

   สีน้ำล้างเนื้อ  

  • มีอาการซีด หรือมีจุดเลือดออกตามขาทั้งสองข้าง 
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 ถ้าพบอาการต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่า   

ผู้ป่วยเป็นโรค เอส แอล อ ี แพทย์ผู้ดูแลต้องตรวจร่างกายตาม  

ระบบเพิ่มเติม เพื่อดูว่ามีอาการผิดปกติที่อวัยวะใดบ้าง และตรวจ  

หาลักษณะเฉพาะของโรค เอส แอล อี แล้วจึงทำการตรวจทาง  

ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ได้แก ่ การตรวจเลือด  

ดูจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ   

และตรวจหา ANA (Anti-nuclear antibody) เพื่อช่วยสนับสนุน  

การวินิจฉัยโรค เอส แอล อี นอกจากนี้ควรตรวจดูหน้าที่การทำงาน

ของไต ตับ น้ำตาลในเลือด ระดับโคเลสเตอรอล โปรตีนและ  

ระดับเกลือแร่ในเลือด เนื่องจากโรค เอส แอล อี มีอาการและอาการ

แสดงกว้างขวางมาก การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน ต้องอาศัยเกณฑ ์ 

ของสมาคมแพทย์โรคไขข้อของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแพทย์ผู้ดูแล  

ผู้ป่วยจะใช้เป็นเกณฑ์เหล่านี้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เอส แอล อี 

 

โรค เอส แอล อี กำเริบจากปัจจัยใดบ้าง ?  
 ดังได้กล่าวไว้ในบทนำว่า โรค เอส แอล อี เกิดจากความ  

ผิดปกติของยีนหลายชนิด และมีปัจจัยแวดล้อมเป็นปัจจัยกระตุ้น  

ให้โรคกำเริบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยและญาติพี่น้อง   

ต้องทราบปัจจัยที่จะทำให้โรคกำเริบ ปัจจัยที่ทำให้โรค เอส แอล อี 

เห่อ หรือกำเริบ มีดังนี้ 

 1. แสงแดด โดยเฉพาะรงัสอีลัตราไวโอเลต เปน็ปจัจยัแวดลอ้ม  

  ที่สำคัญที่กระตุ้นให้โรค เอส แอล อ ี แสดงอาการขึ้น หรือ  

  ทำให้โรคที่สงบอยู่กำเริบรุนแรงขึ้น กลไกที่มีผู้ศึกษา  

  พบว่า รังสีอัลตราไวโอเลตทำให้เซลล์ผิวหนังเกิดการตาย   
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  (apoptosis) แล้วเปิดเผยแอนติเจนของเซลล์ผิวหนังกับ  

  ระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้รังสีอัลตราไวโอเลตบ ี ยังมีผล  

  ทำให้เซลล์ผิวหนังแสดงแอนติเจน Ro/La ออกมาที่ผิว  

  ของเซลล ์ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตรวจพบและสร้างโปรตีน  

  หรือกระตุ้นให้ที-ลิมโฟซัยต์มาทำร้ายเซลล์ปกติได ้ ดังนั้น  

   ผู้ป่วยและญาติจึงต้องทราบถึงผลของแสงแดดที่สามารถ  

  กระตุน้ใหโ้รคกำเรบิได ้

 2. สภาวะทางด้านกายภาพ เช่น อากาศเย็น อาการร้อน   

  การเสียดสีกดทับ หรือการทำงานหนัก ๆ สามารถกระตุ้น  

  ใหโ้รค เอส  แอล  อ ี กำเรบิได ้

 3. การติดเชื้อโรค ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและพยาธิ  

  ตา่ง ๆ ลว้นสามารถทำใหโ้รค เอส แอล อ ี กำเรบิไดท้ัง้สิน้   

  การติดเชื้อนี้อาจเป็นแค่การติดเชื้อที่ไม่รุนแรง เช่น ฟันผ ุ  

  ไซนสัอกัเสบ หรอืเปน็หวดั เปน็ตน้ กส็ามารถกระตุน้ระบบ  

  ภมูคิุม้กนัใหท้ำรา้ยตวัเองได ้   

 4. ยาบางชนดิ กระตุน้ใหโ้รค เอส แอล อ ีกำเรบิได ้เชน่ ยารกัษา 

  วัณโรค isoniazid ยาลดความดันโลหิต procainnamide   

  ยาปฏิชีวนะ minocycline เป็นต้น ยาเหล่านี้กระตุ้นให้เกิด  

  อาการของโรค  เอส แอล อ ีได ้

 5. ความเครียด ความเศร้าโศก ความโกรธ จิตใจที่เครียด   

  ซึมเศร้าไม่ร่าเริง ทำให้สมองตึงเครียด มีผลกระทบต่อการ  

  ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้โรค เอส แอล อ ี    

  กำเรบิได ้
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ลักษณะผิวหนังอย่างไร  
ที่บอกว่าเป็นผื่นจากโรค แอล อี ? 
 ผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ เป็นอวัยวะที่เห็นได้ตลอดเวลาจึง  

เป็นข้อดี คือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผิวหนังและเยื่อบุทั้งผู้ป่วย

และแพทย์จะพบเห็นความผิดปกตินี้ได้เร็วกว่าความผิดปกติที่  

เกิดกับอวัยวะในอื่น ๆ ผื่นผิวหนังอักเสบของโรค เอส แอล อี   

เรียกว่า ผื่น แอล อี มีลักษณะหลายรูปแบบ ผู้ป่วยบางรายอาจ  

เป็นผื่น แอล อี โดยไม่มีอาการผิดปกติของอวัยวะภายในอื่น ๆ เลย 

ลักษณะผื่นเช่นนี้เรียกว่า ผื่น แอล อี ผื่นผิวหนังอักเสบที่บ่งว่า  

น่าเป็นผื่น แอล อี มีลักษณะดังนี้ คือ 

 1. ผื่นแดง บวมในบริเวณผิวหนังที่ถูกแสง ผืนชนิดนี้เรียกว่า 

ผื่น แอล อี ชนิดเฉียบพลัน (acute lupus erythematosus) ผื่น  

ชนิดนี้มักเกิดที่บริเวณแก้มทั้งสองข้าง สันจมูก ที่เรียกว่าผื่นผีเสื้อ 

(butterfly หรือ malar rash) (รูปที่ 1) ผิวหนังบริเวณร่องจมูก  

ใต้คางมักจะเป็นปกติเพราะไม่ถูกแสง ผื่นผิวหนังอักเสบ แอล อี   

ยังพบที่หน้าอกส่วนบน “V area” ส่วนบนของหลังแขนด้านนอก 

หลังมือ 

รูปที่ 1  ผื่นบริเวณร่องจมูก 
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 2. ผื่นผิวหนังอักเสบชนิดดี แอล อี เป็นผื่นที่เป็นลักษณะ

เฉพาะของโรคผื่นเป็นรูปทรงกลม หรือเป็นผื่นรูปแผนที่ ผื่นแดงนูน

เป็นสะเก็ด กลางผื่นอาจยุบลงเป็นแผลเป็นเพราะผิวหนังข้างใต้ถูก

ทำลาย สีของผื่นมีทั้งสีจางและสีน้ำตาลเข้ม ผิวหนังส่วนบนบางลง 

จนเห็นหลอดเลือดฝอยขยายตัว ผื่นชนิดนี้พบบ่อยในตำแหน่ง

ผิวหนังที่ถูกแสง ได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า หู ริมฝีปากล่าง หน้าอกและ

หลังส่วนบน ด้านนอกของแขน ศอก (รูปที่ 2 และ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ผื่นผีเสื้อ 

รูปที่ 3  ผื่น ดี แอล อี  (DLE) ที่แก้มและใบห ู
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 3. ผื่นเป็นปื้นหนา มีสะเก็ดคล้ายผื่นโรคสะเก็ดเงิน และผื่น

เป็นวงแดงหลาย ๆ วงซ้อนกัน คล้ายผื่นลมพิษ (รูปที่ 4) แต่ผื่น  

ไม่ยุบหายไปใน 24 ชั่วโมง ผื่นชนิดนี้ต่างจากผื่นดี แอล อี ตรง  

ที่ไม่เกิดแผลเป็นเมื่อหายผิวหนังจะกลับเป็นปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผื่นผิวหนังอักเสบของโรค เอส แอล อี มีอีกหลายรูปแบบ แต่

ไม่จำเพาะ เช่น ตุ่มเลือดออกในผิวหนังจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ   

ตุ่มแดงจากหลอดเลือดฝอยอักเสบ ผื่นที่เกิดจากไขมันใต้ผิวหนัง

อักเสบ ตุ่มพองใส เป็นต้น 

 ผื่นแดงและแผลในปากที่กระพุ้งแก้ม เพดานอ่อนและเพดาน

แข็งของปากที่เป็นแล้วไม่หายในเวลา 2-4 สัปดาห์ในสตรีวัย  

เจริญพันธุ์  เป็นลักษณะหนึ่งของโรค เอส แอล อี 

 อาการผมร่วงในโรค เอส แอล อี เป็นได้ทั้งชนิดทั่วศีรษะ  

หรือเกิดเป็นหย่อม ๆ ถ้าพบสตรีที่มีอาการผมร่วงทั่วศีรษะ หรือ  

ผื่นผมร่วงเพราะที่มีรอยแผลเป็นร่วมด้วย หาสาเหตุของอาการ  

ผมร่วงไม่พบ ถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยทั่วตัว ไข้รุม ๆ 

หรือมีไข้สูง เป็นลักษณะหนึ่งของโรค เอส แอล อี 

 

รูปที่ 4  ผื่นเป็นวงแดงหลาย ๆ วงซ้อนกันหนาเป็นปื้น 
  มีสะเก็ดคล้ายผื่นโรคสะเก็ดเงิน  
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เมื่อมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เอส แอล อี  
ควรทำอย่างไร ?  
 ผู้ที่มีอาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและสงสัยว่าตัวเองจะเป็น

โรค เอส แอล อี ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะรับการตรวจวินิจฉัย

ว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่ และถ้าเป็นโรค เอส แอล อี จริง ควรได้  

รับการประเมินว่าโรคเกิดกับอวัยวะใดบ้าง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ  

การตรวจร่างกายโดยละเอียด พร้อมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และถ่ายภาพรังสีทรวงอก เมื่อรู้ว่า

เป็นโรค เอส แอล อี แน่แล้ว ผู้ป่วยควรทำจิตใจให้สงบ แล้วเรียนรู้

เรื่องโรค เอส แอล อี เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตัว  

และดำเนนิชวีติทีเ่หมาะสมตอ่ไป ผูป้ว่ยควรทราบวา่ โรค เอส แอล อ ี

มีการดำเนินของโรคแตกต่างกันอย่างมากในผู้ป่วยแต่ละคน   

โรค เอส แอล อี อาจสงบโดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยเลย  

หรืออาจรุนแรงจนทำให้ถึงกับพิการ หรือบางรายเสียชีวิตได้   

การดำเนินโรคของโรค เอส แอล อี จะเป็นไปในทางใดนั้นขึ้นกับ  

การปฏิบัติตัว การเรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้โรคกำเริบและการดำชีวิต  

ของผู้ป่วย 

 

การดูแลรักษาผู้ป่วย เอส แอล อ ี
 เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค เอส แอล อี สิ่งที่ผู้ป่วย 

ญาติพี่น้องต้องทำ คือร่วมมือกันกับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรค เอส แอล อี ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วย  
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แต่ละราย สิ่งที่ผู้ป่วยร่วมกับญาติพี่น้องต้องปฏิบัติสามารถแบ่งได้ 

ดังนี้ 

 ผู้ป่วยและญาติ ควรดูแลปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1. เรียนรู้เรื่องโรค เอส แอล อี จากแพทย์และหนังสือ หรือ  

  แผ่นพับที่แพทย์แจกให้ เพี่อให้เกิดความเข้าใจว่า โรค   

  เอส แอล อี เกิดจากปัจจัย 2 ส่วน คือปัจจัยภายใน  

  ยีนของผู้ป่วยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่ด้วยการ  

  ปฏิบัติตัวจะช่วยให้ยีนที่ผิดปกตินี้กลับมาทำงานปกติได้ 

 2. เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้โรค เอส แอล อ ี กำเริบ ตามที่ได ้ 

  กล่าวมาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญมากคือ แสงแดด ซึ่งมีรังส ี 

  อลัตราไวโอเลต เอ และ บ ีทีม่พีลงังานทีท่ำใหโ้รค เอส แอล อ ี  

  เห่อ หรือกำเริบได ้ การเจ็บป่วยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ดังได้  

  กลา่วแลว้ 

 3. ปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ยาบางชนิดที่ทำให้โรค   

  เอส แอล อี กำเริบได้ ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยง  

  การใช้ยาโดยไม่จำเป็น 

 4. สภาพทางกายภาพ เช่น การทำงานหนัก การอดนอน  

  สามารถทำให้โรค เอส แอล  อี เห่อได ้

 5. การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดต่าง ๆ เช่น บุหรี่ เหล้า เบียร์   

  ยาเสพตดิทัง้หลาย รวมทัง้การเลน่การพนนั อนัจะเปน็ปจัจยั   

  ที่จะกระตุ้นให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติได้ 

 6. การออกกำลังกายที่พอเหมาะ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  

  และมจีติใจทีด่ ี เปน็ปจัจยัชว่ยเสรมิใหร้ะบบภมูคิุม้กนัทำงาน  

  ปกต ิ
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 7. การฝึกหัดทำสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เรียนรู้ธรรมชาติของ  

  ชวีติ ชว่ยใหผู้ป้ว่ยรูจ้กัปลอ่ยวาง ลดความเครยีด ความโกรธ   

  ความเศรา้ซมึ ความไมพ่งึพอใจ ความหงดุหงดิตา่ง ๆ ลว้น  

  มีผลต่อการทำงานของระบบฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน  

  ของร่างกายทั้งสิ้น 

 8. การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การรับประทานยา  

  ตามที่แพทย์แนะนำ การมาติดตามอาการของโรค เพื่อให้  

  แพทย์สามารถปรับยาตามอาการของโรค จะช่วยให้การ  

  ควบคุมอาการของโรคทำได้เหมาะสม 

 9. เนื่องจากโรค เอส แอล อี เป็นโรคที่สงบและกลับกำเริบได้  

  เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่ทุกวัน ผู้ป่วยและ  

  ญาต ิ ควรเรียนรู้เรื่องยาที่แพทย์สั่งให้รับประทาน และควร  

  มีบันทึกชื่อยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ ควรบันทึกผลการ  

  ตรวจทางห้องปฏิบัติการไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับยา  

  และทราบถึงผลข้างเคียงที่เกิดจากยาที่ใช้อยู่ หรือเมื่อผู้ป่วย  

  ต้องเปลี่ยนแพทย์ผู้ดูแล ควรนำยาหรือบันทึกการใช้ยาและ  

  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไปให้แพทย์ท่านใหม่ดูด้วย   

  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับยาต่อไป 

 

 ส่วนที่แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ  

พี่น้อง ดังต่อไปนี้ 

 1. แพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรค โดยการซักประวัติ    

  ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ทราบแน่ว่าโรค    

  เอส แอล อี เกิดความผิดปกติที่อวัยวะใด รุนแรงมากน้อย  
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  เพียงใด เพื่อพิจารณาการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมต่อไป   

  เชน่ โรค เอส แอล อ ีมอีาการรนุแรง เชน่ มอีาการไตอกัเสบ  

  มีไข่ขาวในปัสสาวะ หรือมีอาการโลหิตจางจากมีการทำลาย  

  เม็ดเลือด (intravascular hemolysis) หรือมีจุดเลือดออก  

  ที่ผิวหนัง หรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร แพทย์ผู้ดูแล  

  จะพิจารณาให้การรักษาแบบประคับประคอง ร่วมกับการ  

  ให้ยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีหลายชนิด เช่น เพรดนิโซโลน  

  cyclophosphamide, azathioprine เป็นต้น 

 2. ถ้าโรค เอส แอล อี ไม่รุนแรง เช่น มีอาการปวดข้อ หรือ  

  มีอาการทางผิวหนัง หรือมีอาการร่วมกันทั้งสองระบบ   

  การรักษาจะให้ยาทากลุ่มสเตียรอยด์ร่วมกับยารับประทาน   

  chloroquin, hydroxychloroquin เพื่อลดการอักเสบที่ข้อ   

  เอ็น กล้ามเนื้อ หรือที่ผิวหนัง 

 3. แพทย์จะทำการชี้แจงให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเรื่องธรรมชาต ิ 

  ของโรค เอส แอล อ ี วา่มคีวามไมแ่นน่อน แพทยไ์มส่ามารถ  

  ทำใหโ้รคหายขาดไดโ้ดยการใชย้าแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ผูป้ว่ย  

  และญาตติอ้งรว่มมอืกบัแพทยใ์นการปฏบิตัติวั เพือ่หลกีเลีย่ง   

  ปัจจัยที่จะกระตุ้นให้โรคกำเริบและทำปัจจัยที่จะเสริมให้  

  โรคสงบ 

 4. แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาเพื่อติดตามดูอาการว่าโรค เอส แอล อี   

  ตอบสนองต่อยาที่ให้แก่ผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด ผู้ป่วย  

  รับประทานยาได้ตามที่แนะนำหรือไม่ เกิดผลข้างเคียง  

  ของยาที่ใช้อยู่มากน้อยเพียงใด ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วน  

  มีผลต่อการดำเนินของโรคทั้งสิ้น 
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 5. แพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป้วย พร้อมที่จะให้คำแนะนำ ให้  

  คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วย  

  ได้รับการรักษาอยู่ กรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาที่แพทย์ผู้ดูแล  

  ไม่สามารถให้การรักษาได้ แพทย์ผู้ดูแลก็จะส่งผู้ป่วยไป  

  พบกับแพทย์เฉพาะทางระบบนั้น ๆ ที่มีความสามารถจะ  

  ดูแลปัญหาของผู้ป่วยได้  

 

การดูแลรักษาอาการปวดข้อ ผื่นผิวหนัง 
และเยื่อบุอักเสบในโรค เอส แอล อ ี
 การดูแลผื่น แอล อี ใช้หลักการดูแลแบบองค์รวม คือ ถ้าผื่น 

แอล อี เกิดในผู้ป่วยที่มีอาการตามระบบอวัยวะภายในอื่น ๆ ก็ให้ 

การรักษาอาการของโรค เอส แอล อี ตามความรุนแรงของโรค เช่น 

อาการปวดข้อ ไตอักเสบ โลหิตจาง หรือเกล็ดเลือดต่ำ รวมกับ  

ผื่นผิวหนัง การรักษาอาการตามระบบอวัยวะภายในนั้น ๆ ยาที่ใช้

จะมีผลต่อผื่น แอล อี ด้วย เนื่องจากโรค เอส แอล อี มีความผิดปกติ

ที่ซับซ้อนมาก จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของแพทย์ผู้ชำนาญ  

ในด้านต่าง ๆ และผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด 

 

แนวทางการรักษา ผื่น แอล อี มีดังนี้ 
 1. ควบคุมผื่นที่กำลังอักเสบให้สงบด้วยยาทา ยารับประทาน  

  หรือยาฉีด การเลือกใช้วิธีใดแพทย์ผู้ดูแลรักษาจะเป็น  

  ผูต้ดัสนิใจยาทารกัษาผืน่ แอล อ ีทีใ่ชไ้ดผ้ลด ีคอื สเตยีรอยด ์ 

  ครีม ซึ่งมีความแรงแตกต่างกัน แพทย์ผู้ดูแลรักษาจะเป็น  

  ผู้เลือกยาทาให้แก่ผู้ป่วยและติดตามปรับยาเมื่อผื่นดีขึ้น   
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  ยารับประทานที่ใช้คือ chloroquin หรือ hydroxychloroquin   

  เป็นยาที่มีประโยชน์มากในการรักษาโรคผื่น แอล อ ี และ  

  โรค เอส แอล อ ี การใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล  

  ของแพทย์ เพราะยามีผลข้างเคียงทางตาที่ต้องติดตาม  

  เป็นระยะ 

 2. ป้องกันการกลับเป็นใหม่ของผื่น แอล อี ต้องอาศัยความ  

  ร่วมมือของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยสังเกตปัจจัยที่กระตุ้น  

  ให้ผื่น แอล อี กำเริบ แล้วพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้น  

  ให้มากที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและ  

  จติใจของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

 3. ผู้ป่วยที่เป็นผื่น แอล อี ชนิดที่ทำให้เกิดแผลเป็น ควรได้  

  รับยาทา หรือรับประทานควบคุมจนผื่น แอล อี สงบแล้ว   

  จึงพิจารณาใช้เครื่องสำอางปกปิดแผลเป็นที่เกิดจากผื่น   

  แอล อี ทั้งนี้ เพราะแผลเป็นไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไข  

  ด้วยศัลยกรรมตกแต่ง ควรพิจารณาเป็นราย ๆ 

 

เมือ่ทราบวา่เปน็โรค เอส แอล อคีวรปฏบิตัอิยา่งไร ? 
 เมื่อทราบว่าเป็นโรคนี้ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. อย่าตกใจ เพราะโรคนี้สามารถรักษาและควบคุมได้ด้วยยา    

  ถ้าผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำถูกต้องโรค  

  ก็ จะหายไปได้ 

 2. รักษาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้ครบ  

  5 หมู่ ออกกำลังกายแต่พอควร หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  
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  ทุกชนิด และฝึกหัดทำจิตใจให้สงบจะช่วยให้ควบคุมโรค  

  ได้ง่าย 

 3. ต้องปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด หาก  

  มี ข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ให้ปรึกษากับ  

  แพทย์ผู้ดูแล ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ผู้ดูแลรักษาบ่อย ๆ ถ้า  

  ตอ้งการเปลีย่นแพทยผ์ูด้แูลเนือ่งจากเหตจุำเปน็บางประการ   

  ควรขอข้อมูลของการเจ็บป่วยและการดูแลรักษานำติดตัว  

  ไปใหแ้พทยผ์ู้ดูแลท่านใหม่เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการดูแล  

  รักษาต่อไป 

 4. ปฏบิตัติามคำแนะนำของแพทยผ์ูด้แูลรกัษา เชน่ รบัประทาน  

  ยาให้ตรงตามเวลาและขนาดที่กำหนด มาติดต่อกับแพทย์  

  ผู้ดูแลรักษาตามเวลานัดหมาย 

 5. ควรฝึกหัดทำจิตใจให้สงบเย็น โดยการเข้าฝึกอบรมสมาธิ  

  วิปัสสนากรรมฐาน เมื่อมีโอกาส 
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 เมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตามที่ได้แนะนำมาแล้ว เชื่อว่าท่านจะสามารถ

อยู่เป็นสุขกับโรค เอส แอล อี ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบางอย่าง

ที่ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ ในกรณี

เช่นนี้ผู้ป่วยอาจยังมีอาการของโรคอยู่บ้าง ผู้ป่วยควรวางจิตใจให้

เหมาะสมและรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำ อาการของโรคจะ

ไม่รุนแรงและสงบลงได้ในที่สุด 

 

สรปุ  
 การดูแลรักษาโรค เอส แอล อ ี ต้องอาศัยความร่วมมือของ  

ผู้ป่วยและครอบครัวกับแพทย์ผู้ดูแลรักษาร่วมมือกัน ปรึกษา  

หารือและเรียนรู้และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ให้  

การรักษาอยู่อย่างใกล้ชิด ด้วยความเมตตากรุณาต่อกันและกัน   

จะช่วยให้ผู้ป่วยอยู่กับโรค เอส แอล อี อย่างมีความสุข 

 

 เอกสารอ้างอิง 

 1. ลีนา องอาจยุทธ ป่วน สุทธิพินิจธรรม ธีคระ ฤชุตระกูล วันรัชดา   
  คัชมาตย์ สายฝน ชวาลไพบูลย์  อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ความรู้  
  สำหรับประชาชน โรค เอสแอล อี Medinfo G.D., Ltd. กรุงเทพฯ 
 2. Costner MI, Sontheimer RD. Lupus erythematosus. In : Goldsmiths   
  LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K.   
  Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. 8theds. New York,   
  McGraw-Hill, 2012. p-1909-26. 
 3. Hahn B. Systemic lupus erythematosus. In : Longo DL, Kasper DL,   
  Jameson JL, Fauci AS, Hauser SL, LoscalzoJ. eds. Harrison’s   
  principles of internal medicine 18th eds. New York, McGraw-Hill.   
  2012. p-2724-35. 
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	 ไตเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบได้บ่อยในโรค	 Systemic	 Lupus	

Erythematosus	(SLE,	เอส	แอล	อี)	หรือที่รู้จักกันในชื่อโรคพุ่มพวง	

พบไดถ้งึรอ้ยละ	50-73	เรยีกวา่	โรคไตอกัเสบลปูสั	(lupus	nephritis)	

ซึ่งจัดเป็นอวัยวะที่สำคัญ	 ผู้ป่วยมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึง

อักเสบรุนแรงได้	 หากรักษาช้าหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา	 อาจ		

นำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังจนถึงขั้นต้องได้รับการรักษาบำบัดทดแทน	

ไตหรือที่เรียกว่าฟอกไต	 ซึ่งเป็นสาเหตุของการรักษาบำบัดทดแทน

ไตเปน็อนัดบัตน้	ๆ	 ในประเทศไทย	 (รอ้ยละ1.3)	ของผูป้ว่ยฟอกไต

ทั้งหมด	 นอกจากนี้	 ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและเป็นสาเหตุของ		

การเสียชีวิตในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส	 ได้แก่	 การติดเชื้อ	 ซึ่งเกิด		

จากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลดลงทั้งจากตัวโรคเองและจากการรักษา

ด้วยยากดภูมิคุ้มกันต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 การรักษาโรคที่ได้ผลดี		

คณุรตันา ชวนะสนุทรพจน ์

สาขาวชิาวกักะวทิยา	ภาควชิาอายรุศาสตร	์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	

 โรคไตอักเสบลูปัส  
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ไม่ได้เกิดจากแพทย์ผู้รักษาเพียงอย่างเดียว หากผู้ป่วยมีความรู้ 

ความเข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลตนเอง ให้ความร่วมมือกับแพทย์  

ผู้รักษา ย่อมทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จและลดภาวะแทรกซ้อน

จากโรคและการรักษาได้ 

 โรคไตอักเสบลูปัส มักพบการอักเสบของหลอดเลือดฝอยของ

ไตบริเวณที่เรียกว่า โกลเมอรูลัส พบได้ 6 ชนิด โดยไม่ได้เรียงตาม

ความรุนแรง ได้แก่ 

 ชนิดที่ 1 ไตมีการอักเสบน้อยมาก ไม่มีอาการทางคลินิก   

     ปัจจุบันพบน้อยเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการและ  

     ไม่ได้รับการเจาะไตตรวจชิ้นเนื้อ 

 ชนิดที่ 2  ไตอักเสบเล็กน้อย พบประมาณร้อยละ 5 

 ชนิดที่ 3 ไตอักเสบเป็นหย่อม ๆ พบประมาณร้อยละ 14 

 ชนิดที่ 4  ไตอักเสบกระจายทั่วไป พบประมาณร้อยละ 54 

 ชนิดที่ 5 ผนงัเยือ่บหุลอดเลอืดฝอยโกลเมอรลูสัอกัเสบหนาตวั   

     พบประมาณร้อยละ 14.5 

 ชนิดที่ 6 ไตอักเสบเรื้อรังทั่วไปพบประมาณร้อยละ 2.5 

 โดยชนิดที่ 5 สามารถพบร่วมกับชนิดที่ 3 หรือ 4 พบ

ประมาณร้อยละ 9 (ข้อมูลจาก 8 โรงพยาบาลในประเทศไทย  

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555) 

 

อาการที่พบ แบ่งตามความรุนแรงได้เป็น 3 ระดับ 
 1. อาการน้อยไม่มีอาการบวม การทำงานของไตปกติ อาจ  

  ตรวจพบเพียงเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเล็กน้อย ไข่ขาว  
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  หรือโปรตีนในปัสสาวะไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน ซึ่งจะพบใน  

  ชนิดที่ 1 หรือ 2 ไม่จำเป็นต้องให้ยากดภูมิคุ้มกัน 

 2. อาการรนุแรงปานกลาง อาจพบอาการบวม ความดนัโลหติสงู   

  การทำงานของไตอาจปกต ิ หรือลดลงได ้ ตรวจพบเม็ดเลือด  

  แดงในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะ 1-3 กรัมต่อวัน พบได้  

  ในชนิดที่ 3 หรือ 4 และส่วนน้อยของชนิดที่ 2 (ซึ่งกรณี  

  ชนดิที ่2 การทำงานของไตมกัปกต)ิ การรกัษาใหส้เตยีรอยด ์  

  อย่างเดียวในชนิดที ่ 2 และให้สเตียรอยด์ร่วมกับยากด  

  ภมูคิุม้กนักลุ่มอื่นในชนิดที่ 3 หรือ 4  

 3. อาการปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการ  

  บวม ความดนัโลหติสงู อาจมปีสัสาวะออกลดลง การทำงาน  

  ของไตลดลง ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ โปรตีนใน  

  ปัสสาวะมากกว่า 3 กรัมต่อวัน เข้าได้กับภาวะเนโฟรติค  

  และถ้าการทำงานของไตลดลงเรื่อย ๆ ภายในเวลา 2-3   

  สัปดาห์ถึง 2-3 เดือน ให้สงสัยภาวะการอักเสบรุนแรงที ่ 

  เรียกว่า RPGN ซึ่งพบบ่อยในชนิดที่ 3 หรือ 4 หรือ  

  ชนิดผสม 5 กับ 3 หรือ 4 ก็ได้ การรักษาให้สเตียรอยด์  

  ในขนาดสูงร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มอื่น 

 สำหรับชนิดที ่ 5 ส่วนใหญ่มักมาด้วยอาการเนโฟรติคชัดเจน 

ได้แก ่ บวมทั่วตัว โดยมักเริ่มจากหนังตาบวมในตอนเช้า บวมขา   

และบวมทั่วตัว ได้แก ่ ท้องบวม มีน้ำในเยื่อหุ้มปอด ปัสสาวะเป็น  

ฟอง ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะมากเกิน 3 กรัมต่อวัน การทำงาน

ของไตมักปกต ิ อาจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะได้บ้าง การรักษา  
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ให้สเตียรอยด์ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มอื่น เนื่องจากมักไม ่ 

ตอบสนองต่อสเตียรอยด์เพียงอย่างเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนชนิดที่ 6 มักมาด้วยอาการไตเรื้อรัง และตรวจไม่พบเม็ด

เลือดแดงในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะจะลดลงกว่าตอนที่มีการ

อักเสบรุนแรง ไม่จำเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอาการทางคลินิกของโรคไตอักเสบลูปัส   

มีความคาบเกี่ยวกันในความรุนแรงและบางครั้งพบการอักเสบ  

ร่วมกัน 2 ชนิดได้ ดังนั้น การตรวจชิ้นเนื้อไตจึงถือเป็นการวินิจฉัย  

โรคไตอักเสบได้แม่นยำที่สุด สามารถใช้วางแผนการรักษาและ

พยากรณ์ หรือทำนายการดำเนินโรคได้ 

 การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ได้แก่ เพศชาย อายุน้อย คนเชื้อชาติ

ผวิดำ ฮสิแพนคิเอเชยี การเริม่การรกัษาชา้ การไมต่อบสนองตอ่การ 

รักษา การกำเริบของโรค การรักษาไม่สม่ำเสมอ ความดันโลหิตสูง 

เป็นต้น   

 สำหรบัขอ้มลูในประเทศไทย มรีายงานทีใ่หญท่ีส่ดุจาก ร.พ.ศริริาช 

จำนวนผู้ป่วย 569 ราย ในช่วงปี พ.ศ. 2527-2534 เป็นผู้หญิง 





คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

2�คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

515 ราย ผู้ชาย 54 ราย อายุเฉลี่ย 28 ปี ในจำนวนนี้ผู้ป่วยมี

อาการบวมร้อยละ 80 ความดันสูงร้อยละ 40 การทำงานของไต  

ผิดปกติร้อยละ 48-60 ผลชิ้นเนื้อไตในผู้ป่วย 314 ราย พบ  

โรคไตอักเสบลูปัส ชนิดที่ 1 ร้อยละ 1 ชนิดที่ 2 ร้อยละ 16 ชนิด  

ที่ 3 รอ้ยละ 3.5 ชนดิที ่ 4 รอ้ยละ 62 ชนดิที ่ 5 รอ้ยละ 16 และ  

ชนดิที ่ 5 ผสม 3 หรือ 4 ร้อยละ 2.5 เมื่อติดตามผู้ป่วยเป็นเวลา

เฉลี่ย 39 เดือน (1-115 เดือน) พบมีผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งสิ้น   

89 ราย โดยเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ และจากโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 50 และ 27 อัตราการรอดชีวิตที่ 8 ปี 

ร้อยละ 77 ใกล้เคียงกับต่างประเทศ คือ ร้อยละ 80 ที่ 10 ปี  

และดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับรายงานครั้งแรกของ ร.พ.ศิริราช ในปี   

พ.ศ. 2524-2526 ที่พบอัตราการเสียชีวิตที่ 7 ปีสูงถึงร้อยละ 50 

น่าจะแสดงถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้น 

 

การประเมินผู้ป่วยก่อนการรักษา 
 1. ผูป้ว่ยไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็ เอส แอล อ ีหรอืไม ่เนือ่งจาก  

  พบผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาตามอวัยวะที่มีการอักเสบ  

  รุนแรงที่สุด 

 2. ไตอักเสบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนพิจารณาจาก  

  2.1 อาการบวม ความดันโลหิตสูง ปริมาณปัสสาวะออก  

    ลดลงหรือไม่ 

  2.2 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ปรมิาณโปรตนีในปสัสาวะ   

    เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ การทำงานของไต 
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 3. หาปัจจัยกระตุ้นให้โรคกำเริบ 

  3.1 การขาดยารักษา 

  3.2 การติดเชื้อ ผู้ป่วยก่อนได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือ  

    ในรายที่โรคกำเริบ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจทำฟัน  

          เอกซเรย์ปอด ตรวจอุจจาระเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อที่ใด  

    หรือไม่ และให้การรักษาในรายที่พบความผิดปกติ 

  3.3 การได้รับสิ่งกระตุ้น เช่น ยาคุมกำเนิด (พบมีรายงาน  

    ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน) 

 4. พิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไตในรายที่มีข้อบ่งชี้ 
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ข้อบ่งชี้ ในการตรวจชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ใช้ในการวินิจฉัยโรคไตอักเสบลูปัส ในรายที่ไม่ครบเกณฑ์  

  การวินิจฉัยโรค เอส แอล อี ผู้ป่วย เอส แอล อี ที่มีอาการ  

  แสดงทางไต ดังนี้ 

 2. การทำงานของไตลดลง 

 3. อาการทางคลินิกรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ดังกล่าว  

  ข้างต้น 

 4. ไตวายเฉียบพลันที่หาสาเหตุไม่พบ 

 การเตรยีมตวักอ่นเจาะไต ผูป้ว่ยทีร่บัประทานยาตา้นเกลด็เลอืด 

หรอืยากนัเลอืดแขง็ตวัจะตอ้งงดยากอ่นมาเจาะไตตามแพทยส์ัง่ งดนำ้

และอาหารหลังเที่ยงคืน (หากเจาะไตตอนเช้า) แต่ผู้ป่วยจะต้อง  

รับประทานยาลดความดันโลหิตในตอนเช้าตามปกต ิ เนื่องจาก  

หากความดันโลหิตสูง อาจเสี่ยงต่อการตกเลือดภายหลังเจาะไตได ้  

ผูป้ว่ยจะตอ้งสงัเกตอาการตามแพทยส์ัง่ภายหลงัเจาะไต 
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การรักษาโรคไตอักเสบลูปัส 
 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงน้อย แต่ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 กรัมต่อวัน หรือมีอาการรุนแรงปานกลาง  

ขึ้นไป จะได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันตั้งแต่ 1 หรือ 2 ชนิด 

(ขึ้นกับความรุนแรงหรือชนิดที่ตรวจพบ) โดยหนึ่งในนั้น คือ ยา 

สเตียรอยด์ และไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับยากดภูมิคุ้มกันกี่ชนิดก็ต้อง

ระวังผลข้างเคียงที่สำคัญ คือ การติดเชื้อ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรรักษา

สุขอนามัยส่วนตัวเป็นอย่างดี ในที่นี้จะกล่าวถึงยาที่ใช้บ่อยและ  

ผลข้างเคียงที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 1. สเตียรอยด์ ผลข้างเคียงได้แก่ ติดเชื้อ หน้ากลม อ้วน เป็น  

  สิว ระดับน้ำตาลในเลือดสูง โรคกระเพาะอาหาร กล้ามเนื้อ  

  อ่อนแรง กระดูกพรุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อลดขนาด  

  ยาลงอาการจะดีขึ้น  

 2. ไซโคลฟอสฟาไมด์ ผลข้างเคียงได้แก่ ติดเชื้อ กระเพาะ  

  ปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะเป็นเลือด ดังนั้น จึงนิยมให้  

  รับประทานหรือฉีดในตอนเช้า และให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมาก ๆ   

  ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 
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 3. อะซาไทโอปรีน ผลข้างเคียงได้แก่ ติดเชื้อ ซีด ตับอักเสบ   

  เป็นต้น 

 4. มัยโคฟีโนเลท ผลขา้งเคยีงไดแ้ก ่ ตดิเชือ้ ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี   

  เป็นต้น 

 5. ไซโคลสปอริน หรอืทราโคลลมิสุ ผลขา้งเคยีงไดแ้ก ่ ตดิเชือ้   

  เหงือกบวม ขนดก มือสั่น ปวดข้อ (เกาต์) เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายจะได้รับยาปรับระบบภูมิคุ้มกัน 

(ไม่ใช่ยากดภูมิคุ้มกัน) ได้แก่ ยาคลอโรควิน หรือไฮโดรคลอโรควิน 

ซึ่งต้องได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์เป็นระยะ ๆ เนื่องจากทำให้

จอประสาทตาผิดปกติได้ 

  สำหรับขนาดยาที่ใช้ และระยะเวลาการรักษา ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของไตอักเสบลูปัส เช่น ชนิดที่ 4 มักได้รับยาขนาดสูงในช่วง   

3-6 เดือน เมื่อมีการตอบสนองจะลดขนาดยาและปรับเปลี่ยนยา  

กดภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์อ่อนลง โดยอาจให้นาน 2-3 ปี เป็นต้น โดย

แพทย์จะพิจารณาตามการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย 

 

การรักษาตามอาการ 
 1. จำกัดเค็ม และให้ยาขับปัสสาวะในช่วงที่มีอาการบวมมาก 

 2. ควบคุมความดันโลหิต ไม่เกิน 130/80 มม.ปรอท 

 3. ควบคุมอาหารไขมันสูง ให้ยาลดไขมัน ถ้ารักษาโรคสงบ  

  แลว้ยังมีระดับไขมันสูงอยู่ 

 4. ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด ์ ควรได้รับแคลเซียมและ  

  วติามนิดเีพื่อลดการเกิดกระดูกพรุน 
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การปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส 
 1. ดแูลสขุอนามยัสว่นตนใหส้ขุภาพแขง็แรง เพือ่ลดการตดิเชือ้   

  ได้แก่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก   

  สะอาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด (ในช่วงที่รับประทานยากด  

  ภมูคิุม้กนัขนาดสงู) สวมใส่รองเท้าเมื่ออยู่นอกบ้าน (ไม่เดิน  

  เท้าเปล่าย่ำดิน) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. หลีกเลี่ยงแสงแดด โดยการทาครีมกันแดด สวมใส่เสื้อ  

  แขนยาว หรือใช้ร่ม เนื่องจากแสงแดดสามารถกระตุ้นให้  

  โรคกำเริบได้ 

 3. ติดตามการรักษาสม่ำเสมอ หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ให้  

  แจ้งแพทย์ผู้รักษา ไม่ควรหยุดยาเอง หากไม่สบายและไม่  

  สามารถมาพบแพทย์ที่รักษาประจำได้ ให้ไปโรงพยาบาล  

  ใกล้บ้าน และนำยาที่รับประทานประจำติดตัวไปให้แพทย ์ 

  ดดูว้ย 
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 4. หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะยาชุดแก้ปวด   

  ยาสมุนไพร เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของไต 

 5. การตั้งครรภ์ทำให้โรคกำเริบได้ จึงควรคุมกำเนิดในขณะที่  

  โรคกำเริบ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยและฮอร์โมน  

  ชนิดรับประทานขนาดสูง ผู้ป่วยสามารถตั้งครรภ์ได้เมื่อ  

  โรคสงบและหน้าที่การทำงานของไตปกติ ต้องแจ้งแพทย์  

  ผู้รักษาหากต้องการตั้งครรภ์เนื่องจากยาที่รักษาโรคอาจมี  

  ผลต่อเด็กในครรภ์ เช่น ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ ยาลดความ  

  ดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น 

 6. พยายามไม่เครียด เนื่องจากความเครียดทำให้โรคกำเริบ   

  (ซึ่งอาจเป็นข้อที่ทำได้ยากที่สุด) 

 

สรุป  
 การรักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา

แบบองค์รวม เนื่องจากเป็นโรคที่มีการอักเสบได้หลายอวัยวะ   

การให้ยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง ต้องพิจารณาให้ตามระบบที่มี  

ความรุนแรงมากที่สุด โดยเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก  

การรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและพบเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 

ของผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสในประเทศไทย คือ การติดเชื้อ ผู้ป่วย  

จึงควรได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนนี้   

รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อลดการกำเริบของโรค ทำให้ผู้ป่วยมี  

คุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
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โรค เอส แอล อ ีในเดก็ 
 โรค เอส แอล อ ี ในเด็ก เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ   

เช่นเดียวกับในผูใ้หญ ่ เชน่ ผวิหนงั ไต กลา้มเนือ้และขอ้ ระบบโลหติ 

ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบใน  

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โรคอาจกำเริบได้เป็นครั้งคราวโดย

เฉพาะเมื่อมีการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น การสัมผัส

โดยตรงกับแสงแดดจ้า การติดเชื้อสารเคมี หรือยาบางชนิด หรือ

ปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมนในเพศหญงิเมือ่เขา้สูว่ยัรุน่ ความเครยีด

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น จากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ความ

วิตกกังวล 

  

โรคไตจาก เอส แอล อี  
ในเด็ก 

รศ.นพ.อนิรุจ  ภัทรากาญจน์ 
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็ก เอส แอล อี  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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 อาการทางไตพบได้ถึงร้อยละ 75 ของเด็กที่เป็น เอส แอล อี 

โดยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงของปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะเป็นฟอง

มากเนื่องจากมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ หรือปัสสาวะสีแดง

เนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงปน ในกรณีที่โปรตีนรั่วออกมามาก หรือ  

ถ่ายปัสสาวะปริมาณน้อยลง จะพบผู้ป่วยมีอาการบวมซึ่งเห็นชัด  

ที่หนังตา ถ้าบวมมากขึ้นก็จะเห็นบวมที่เท้าทั้งสองข้างและต่อมา

บวมทั้งตัว และอาจมีความดันเลือดสูงได้ 

 

การปฏิบัติตัวและข้อควรระวัง 
 การดูแลรักษาผู้ป่วย เอส แอล อี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

การใช้ยาร่วมกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการอักเสบ

ของอวัยวะต่าง ๆ โดยมีภาวะแทรกซ้อนจากยาที่น้อยที่สุด ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ สามารถทำกิจวัตรประจำวันและ

ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นข้อห้าม ได้เหมือนเด็กคนอื่น ๆ ที่มี

สุขภาพปกติ 
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 ในผู้ป่วยที่มีอาการทางไต มักจะได้รับการตัดชิ้นเนื้อไตเพื่อ

ตรวจประเมินความรุนแรงของการอักเสบที่ไต ผู้ที่มีไตอักเสบเพียง

เล็กน้อยสามารถใช้เพียงยารับประทาน ไม่ต้องนอนในโรงพยาบาล 

ส่วนผู้ที่มีไตอักเสบอย่างรุนแรงจาก เอส แอล อี ส่วนใหญ่จำเป็น

ตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยยาฉดีในโรงพยาบาล และมกีารนดัฉดียาเปน็ 

ระยะในช่วงแรก ผู้ป่วยอาจต้องได้รับยาหลายชนิดในระยะแรกที่กด

ภูมิต้านทานของร่างกายเพื่อลดการอักเสบจาก เอส แอล อี โดยเร็ว 

ร่วมกับยาที่ควบคุมอาการแทรกซ้อนจากการอักเสบ รวมทั้งลด

อาการแทรกซ้อนจากยากลุ่มสเตียรอยด์ และยากดภูมิคุ้มกันที่  

จำเป็นต้องได้รับในเวลานั้น ๆ 

 การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็น เอส แอล อี สามารถ

ลดความเสีย่งตอ่การกำเรบิของโรค เมือ่ควบคมุโรคไดด้ ี กจ็ะสามารถ 

เลี่ยงการใช้ยาปริมาณที่สูง ลดความเสี่ยงต่อการมีภาวะแทรกซ้อน

จากยา นอกจากนั้นยังส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปให้แข็งแรงขึ้น  

ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ และสามารถดำเนนิชวีติอยา่งเหมาะสม 

ได้ตามปกติ 

 
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และข้อควรระวัง 
สำหรับผู้ป่วย เอส แอล อี มีดังนี ้
  1. การดูแลผิวหนังและผม 

   หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง เนื่องจากแสงแดดมี  

แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย  

ให้มีการตอบสนองผิดปกติ ทำให้เกิดผื่นแดงในบริเวณผิวหนังที่

สัมผัสกับแสงแดด ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงเวลา 
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10.00-16.00 น. ควรเลือกสวมเสื้อแขนยาว ใส่หมวก กางร่ม และ  

ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังเพื่อกันแดด โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  

ที่มีค่ากันแดดเอสพีเอฟ (SPF) ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปและค่าพีเอ (PA) 

ตั้งแต่ ++ และใหท้าครมีกนัแดด เป็นประจำทุก ๆ วัน สามารถใช้

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางได้ แต่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิว มีโอกาสแพ้และระคายเคือง

ได้น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

   แสงอลัตราไวโอเลตจากแหลง่อืน่ ๆ เชน่ หลอดฟลอูอเรสเซนซ ์

หรือหลอดนีออนก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน นอกจากนั้น ผู้ป่วยควร

หมั่นสังเกตผิวหนังของตนเองอย่างสม่ำเสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการที่ตนเองได้

สัมผัสกับสิ่งใด 

   ผู้ป่วยอาจมีผมร่วงได้ อาจเกิดขึ้นได้จาก เอส แอล อี หรือ  

เกิดจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษา ผู้ป่วยควรใช้ยาสระผม

ชนดิทีไ่มร่ะคายเคอืงตอ่ผวิ ไมม่กีลิน่ หลกีเลีย่งการใชน้ำ้ยาเคมตีา่ง ๆ 

เช่น ยาย้อมผม น้ำยาดัดผม น้ำยาล้างเล็บ เพราะสารเคมีบางชนิด  

จะทำให้ผมร่วงมากขึ้น ไม่ควรหวีผมบ่อยโดยเฉพาะขณะที่มีผมร่วง
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ในบางครั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาผมร่วงมาก อาจเลือกใช้ผมปลอม   

สวมหมวกหรือใช้ผ้าคลุมศีรษะชั่วคราว 

  2. การป้องกันการติดเชื้อ 

   เนื่องจากร่างกายของผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่ำโดยเฉพาะ  

ในช่วงที่ เอส แอล อี กำเริบ หรือช่วงที่ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดสูง  

จึงต้องระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย เพราะอาจมีอันตราย  

ถึงชีวิต ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

   2.1 ไมเ่ขา้ใกลผู้ท้ีม่อีาการไขห้วดั ไอ จาม มนีำ้มกู ไอเรือ้รงั  

     ผู้ที่สงสัยเป็นวัณโรคหรือผู้ที่มีไข้ ตุ่มน้ำใสตามผิวหนัง  

     ที่สงสัยโรคอีสุกอีใส ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีผู้คน  

     แออัดโดยไม่จำเป็น เช่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า   

     ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ปรึกษาแพทย์เรื่อง  

     การรับวัคซีนที่จำเป็น 

   2.2 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ตั้งแต่ขั้นตอน  

     การเตรียมวัตถุดิบ การปรุง ภาชนะที่ใช้รับประทาน   

     ในกรณีที่ต้องการรับประทานผักหรือผลไม้สด ต้อง  

     ล้างให้สะอาด 

   2.3 รักษาความสะอาดช่องปาก โดยแปรงฟันให้ถูกวิธี  

     แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ และก่อน  

     เข้านอน พบทันตแพทย์เพื่อ  

     ตรวจสุขภาพช่องปากทุก   

     6 เดือน ถ้าสงสัยว่ามีโรค  

     ของเหงือกและฟัน ต้องรีบ  

     ปรกึษาทันตแพทย์โดยเร็ว 
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   2.4 รักษาความสะอาดของร่างกาย ดูแลเล็บให้สะอาดและ  

     ตัดให้สั้นอยู่เสมอ หากมีอาการคันไม่ควรเกา ให้ใช้มือ  

     ลูบ หรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ ดูแลผิวหนังไม่ให้แห้ง  

     แตกเป็นแผล โดยใช้ครีมหรือโลชั่นอย่างอ่อนทาผิว  

     เพื่อให้ความชุ่มชื้น ถ้ามีอาการปลายมือปลายเท้าซีด  

     และเขียวคล้ำจากความเย็น ควรทำให้อุ่น โดยสวม  

     ถุงมือหรือถุงเท้า ระวังอย่าให้เกิดแผลเพราะอาจรักษา  

     ให้หายได้ยาก 

   2.5  การล้างมือ ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร  

      รวมทั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ 

  3. หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้ 

   สารเคมี เครื่องสำอาง หรือยาบางชนิด อาจกระตุ้นให้โรค

กำเริบมากขึ้นได้ นอกจากนั้นผู้ป่วยมีโอกาสแพ้ยาได้รุนแรงกว่า  

คนทั่วไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับยาหรือวัคซีนตามที่แพทย์สั่ง  

หรือปรึกษาแพทย์เมื่อต้องการซื้อยารับประทานเอง 

   การใช้สบู ่ ครีมอาบน้ำ หรือยาสระผม ควรใช้ชนิดที่ไม ่ 

ระคายเคอืง ต่อผิว ไม่มีกลิ่น ไม่ควรดัดผม หรือย้อมผม เพราะผู้ป่วย

อาจแพ้สารเคมีหรือทำให้โรคกำเริบได ้ การเลือกซื้อครีม หรือ  

เครื่องสำอางนั้น ควรทดลองแต้มครีมที่ผิวหนังบริเวณท้องแขน  

หรือหลังหูก่อน ถ้าไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ที่ผิวหนังจึงสามารถเลือก

ใช้ได้ 

  4. หลีกเลี่ยงภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

   ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าอ่อนเพลียมากก็ควร  

พักผ่อนตอนกลางวันด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถควบคุมอาการ
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ของ เอส แอล อี ได้ถ้าปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างถูกต้องและ

สม่ำเสมอ การทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ทำงานอดิเรกเพื่อ

ให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่เก็บตัวอยู่คนเดียว ควรพูดคุยปรึกษา  

กับคนใกล้ชิดเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ หาโอกาสพักผ่อนหย่อนใจใน  

วันหยุด ควรปรึกษาแพทย์และพยาบาลเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับโรค 

หรือการรักษา 

  5. การคุมกำเนิด 

   ในกรณทีีผู่ป้ว่ยโตเขา้สูว่ยัทีเ่ริม่มคีูค่รอง ควรจะตอ้งคมุกำเนดิ

ไว้ก่อนจนกว่าอาการของโรคจะสงบ ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการ  

คุมกำเนิดที่เหมาะสม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเมื่อต้องการมีบุตร

เนื่องจากการตั้งครรภ์อาจทำให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้น เป็น

อันตรายต่อทั้งตัวมารดาเองและทารก 

  6. การรับประทานอาหาร 

   ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ

ได้แก่ อาหารจำพวกแป้งเนื้อสัตว์ต่าง ๆ นม ไข่ ปลา ถั่วต่าง ๆ ผัก

และผลไม้ อาหารประเภทเนื้อสัตว์จะช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วน  

ที่สึกหรอ บำรุงร่างกายให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อ

โรคมากขึ้น 
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   การรับประทานอาหารพวกแป้งและไขมันมากเกินไป จะ  

ทำใหเ้กิดปัญหาน้ำหนักเกิน มีผลเสียต่อทั้งสุขภาพและบุคลิกภาพ  

ควรงดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มและผงชูรส ถ้ามีอาการทาง

ไต เช่น บวมหรือมีความดันเลือดสูง ควรรับประทานอาหารอ่อน  

ในรายที่มีแผลในปาก หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่อาจทำให้  

เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำอัดลมและอาหารรสจัดทั้งหลาย 

  7. การออกกำลังกาย 

   โดยส่วนใหญ่การอักเสบจาก เอส แอล อี มักสามารถ

ควบคุมได้ภายหลังเริ่มรักษาเพียง 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่  

ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ การออกกำลังกายที่ทำให้

ร่างกายเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อย เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกาย  

โดยทั่วไปแข็งแรง กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง ลดความเครียด 

ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

   การออกกำลังกาย ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถเลือกประเภทของการออก  

กำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยขอคำปรึกษาจาก

แพทย์หรือพยาบาล 
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  8. การมาพบแพทย์ตามนัด 

   ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับคำปรึกษา  

เพิ่มเติม ตรวจสขุภาพรา่งกาย ตรวจเลอืดหรอืปสัสาวะเปน็ครัง้คราว   

เมื่อสามารถควบคุม เอส แอล อี ได้ดีแล้ว แพทย์จะพิจารณาลด  

ขนาดของยาลงตามความเหมาะสม จนบางครั้งสามารถหยุดยา  

บางชนิดได้ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรทราบและเข้าใจข้อมูลที่

จำเป็นของยาต่าง ๆ ที่ได้รับ ได้แก่ ชื่อยา ฤทธิ์และผลแทรกซ้อน

ของยาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้ยา เมื่อแพทย์ปรับเปลี่ยน

ชนิดและขนาดของยา 

   ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ที่สงสัย  

เป็นอาการกำเริบของโรค สงสัยเป็นการติดเชื้อ หรือเป็นอาการ

แทรกซ้อนที่รุนแรงของยา ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว 

 

ยาที่ ใช้บ่อยในการรักษาโรค เอส แอล อ ี
  1. ยากลุ่มสเตียรอยด์ 

   1.1 ชนดิครมีทาผวิอยา่งออ่น ใชท้าผืน่แดงทีใ่บหนา้ภายหลงั   

     ทำความสะอาด โดยซับหน้าให้แห้งแล้วทาครีมบาง ๆ   

     ลูบเบา ๆ 

   1.2 ชนิดรับประทาน เช่น เพรดนิโซโลน (prednisolone)   

     ในช่วงแรกผู้ป่วยมักจะต้องรับประทานยาหลายเม็ด  

     ตอ่วนั ตดิตอ่กนันาน 4-8 สปัดาห ์หลงัจากนัน้แพทย ์ 

     จะคอ่ย ๆ ลดขนาดยาลงจนเหลอืนอ้ยทีส่ดุทีจ่ะควบคมุ  

     การอักเสบได้ ดังนั้น ผู้ป่วยต้องรับประทานยาอย่าง  

     เคร่งครัด รีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีปัญหาการใช้ยาและ  
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     ต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ลดหรือ  

     หยุดยาเองเพราะจะทำให้โรคกำเริบ ควบคุมอาการ  

     ได้ยากขึ้น และอาจมีผลเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ ได้  

     แบบถาวร นอกจากนั้นการหยดุยากลุม่สเตยีรอยดเ์อง  

     อย่างกะทันหัน อาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เกิด  

     อาการปวดท้อง ท้องเสีย ความดันเลือดต่ำ หมดสติ   

     เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

  ผลข้างเคียงของยากลุ่มสเตียรอยด์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะ

เมื่อใช้โดยไม่มีการควบคุม ในขนาดที่สูงและเป็นระยะเวลาติดต่อ  

กันนาน ได้แก่ 

   • มกีารสะสมของไขมนับรเิวณหลงัคอ ใบหนา้ และหนา้ทอ้ง  

    ทำให้ใบหน้ากลม หน้าท้องโต ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง  

    แขน ขา มีรอยแตก มีสิวขึ้นที่ใบหน้า 

   • ความดันเลือดสูงซึ่งจะกลับเป็นปกต ิ เมื่อแพทย์ลด  

    ปรมิาณยา 

   • การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิด  

    แผลในกระเพาะอาหารได้ จึงควรรับประทานยาพร้อม  

    อาหาร หรือหลังอาหารทันที 

   • รา่งกายตดิเชือ้ไดง้า่ยเนือ่งจากยากดภมูติา้นทานของรา่งกาย 

   • ตาเปน็ตอ้กระจก หรอืเปน็ตอ้หนิ จงึควรปรกึษาจกัษแุพทย ์  

    ทุก 6 เดือน 

   • ยบัยัง้การหลัง่และการทำงานของฮอรโ์มนทีท่ำใหร้า่งกาย  

    เจริญเติบโต 
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  2. ยากดภูมิคุ้มกัน ที่ใช้บ่อย ได้แก ่ ไซโคลฟอสฟาไมด ์  

   (cyclophosphamide) หรือเอ็นด็อกแซน (endoxan) และ  

   อะซาไทโอปรีน (azathioprine) หรืออิมมูแรน (imuran) 

     ยากลุ่มนี้จะกดการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย   

   ช่วยลดการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทำให้อาการของโรค  

   ดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีการอักเสบของไตรุนแรง แพทย์มัก  

   พิจารณาใหย้าโซโคลฟอสฟาไมดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดดำ  

   เป็นระยะ ๆ ร่วมกับการให้เพรดนิโซโลนชนิดรับประทาน  

   ทำให้สามารถควบคุมการอักเสบได้ดีและสามารถลดขนาด  

   ของเพรดนิโซโลนได้เร็ว ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยานี้อาจมี  

   ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายปัสสาวะมีเลือดปน เมื่อหยุด  

   ยาอาการดังกล่าวจะหายไป ผมจะหยุดร่วงและงอกขึ้นมา  

   ใหม่ได้ 

     ข้อควรระวังหลังได้รับยาไซโคลฟอสฟาไมด ์ หรือ  

   เอน็ดอ็กแซน คือ ปริมาณเม็ดเลือดขาวมักลดต่ำลงชั่วคราว  

   ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังได้รับยา ถ้าเม็ดเลือด  

   ขาวมีจำนวนน้อยกว่า 4,000 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร   

   ผู้ป่วยต้องระวังภาวะติดเชื้อให้มากขึ้น 

  3. ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการ  

   ปวดข้อและกล้ามเนื้อ อาจมีผลข้างเคียงต่าง ๆ ของยา   

   เช่น ระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้  

   เกิดอาการอักเสบ มีแผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหารได้   

   จึงควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที 





คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

4�คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

  4. ยาต้านมาลาเรีย เช่น ไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxy-  

   chloroquine) ใช้รักษาอาการผื่นผิวหนัง ปวดข้อ ปวด  

   กล้ามเนื้อ มีผลลดไขมันในหลอดเลือด ป้องกันการอุดตัน  

   ของหลอดเลือด ช่วยให้สามารถลดขนาดยาเพรดนิโซโลน  

   ได้เร็วขึ้น และอาจช่วยป้องกันการกำเริบของโรค ยานี้อาจมี  

   ผลข้างเคียงทำให้จอตาผิดปกติและผิวคล้ำขึ้น ผู้ที่ใช้ยานี้  

   จึงควรปรึกษาจักษุแพทย์ เพื่อตรวจตาอย่างสม่ำเสมอทุก   

   6 เดือน 

  5. ยาชนิดอื่น ๆ ตามข้อบ่งชี้ เช่น แพทย์อาจพิจารณาให้ยา  

   ปฏิชีวนะเมื่อมีการติดเชื้อในร่างกาย ให้ยาลดความดันเลือด  

   สำหรับความดันเลือดสูง ยากันชักเมื่อมีอาการชัก เป็นต้น 
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  สตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มีครอบครัวและต้องการมีบุตร   

แต่เจ็บป่วยด้วยโรค เอส แอล อี (SLE หรือ Systemic Lupus 

Erythematosus) คงจะมีคำถามมากมายหลายประเด็นเกี่ยวกับ  

โรคนี้กับการตั้งครรภ์ว่าจะเหมาะสม และเป็นอันตรายหรือไม่   

โดยเฉพาะกับตัวผู้ป่วยเองและทารกในครรภ์ โดยทั่วไปแพทย์ที่  

ดูแลรักษาโรค เอส แอล อี จะแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาและควบคุม

อาการของโรคนี้ให้ดีเสียก่อนที่จะพิจารณาตั้งครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้  

เกิดความปลอดภัยทั้งต่อมารดาและทารกให้มากที่สุด 

 

การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ ์
  ก้าวแรกที่จะทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติที่สุดใน  

สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยด้วยโรค เอส แอล อี คือ การวางแผนที่ดีก่อน  

ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุมโรคอย่างดีเป็นเวลาอย่างน้อย   

ผศ.นพ.กุศล รัศมีเจริญ 
ภาควิชาสูตินรีเวช  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

โรค เอส แอล อี  
กับการตั้งครรภ ์
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โรค เอส แอล อี  
กับการตั้งครรภ ์

6 เดือน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ย่อมมีโอกาสสูงที่จะตั้งครรภ์

ได้อย่างปลอดภัยทั้งตนเองและบุตร ผู้ป่วยที่เป็นโรค เอส แอล อี   

ที่มีปัญหาที่ไตร่วมด้วย และโรคยังไม่อยู่ในระยะสงบ มีโอกาส  

สูงมากที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึง

การแท้งบุตรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลของโรค เอส แอล อี ต่อการตั้งครรภ ์
  สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคนี้ มีโอกาสสูงถึง 1 ใน 5 หรือ  

ร้อยละ 20 ที่จะเกิดการแท้งบุตร โดยเฉพาะรายที่โรคยังไม่อยู่ใน

ระยะสงบดีพอก่อนตั้งครรภ์ หรือ โรค เอส แอล อี ที่มีความผิดปกติ

ที่ไตร่วมด้วย หรือรายที่มีความดันโลหิตสูง เป็นต้น สตรีที่เป็น  

โรค เอส แอล อี ร่วมกับมีภาวะ antiphospholipid antibody   

จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการแท้งติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง ที่เรียกว่า  

แท้งซ้ำซาก ได้บ่อยกว่าหากไม่ได้รับการรักษาภาวะนี้ทั้งก่อน  

หรือในระหว่างตั้งครรภ์ 
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  1 ใน 3 ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรค เอส แอล อี มีโอกาส  

เกิดการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งหมายถึงการคลอดที่เกิดขึ้นก่อนอายุ

ครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทั้งนี้ เป็นผลจากภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ

ความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ หรืออาจเกิดจาก  

โรคกลับมามีอาการรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในรายที่มีความ  

ผิดปกติที่ไตร่วมด้วย ทำให้แพทย์ที่ดูแลรักษาต้องพิจารณาถึง  

ความจำเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนที่อายุครรภ์จะครบกำหนด 

  สำหรับประเด็นของโรคนี้ต่อสุขภาพและความแข็งแรงของ

ทารกพบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรค เอส แอล อี ไม่ได้มีความ

เสี่ยงที่จะเกิดความพิการของทารก หรือภาวะปัญญาอ่อน (mental 

retardation) มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคนี้ ในรายที่มีภูมิคุ้มกันใน

เลือดชนิด anti Ro/La ร่วมด้วย จะมีความเสี่ยงของการเกิด  

ภาวะการเต้นของหัวใจช้าผิดปกติของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น ซึ่ง  

อาจรุนแรงจนทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและทารกบวมน้ำตั้งแต่อยู่  

ในครรภ์และนำไปสู่การเสียชีวิตได้ด้วย 

  ร้อยละ 3 ของเด็กแรกเกิด  

ที่ เกิดจากมารดาที่ป่ วยเป็นโรค   

เอส แอล อี จะมีอาการของโรค   

เอส แอล อี ได้เช่นกัน แต่จะไม่

รุนแรง และเป็นอยู่ชั่วคราวประมาณ 

6-8 เดือนหลังคลอด และหายได้เอง 

อาการทีพ่บไดเ้ชน่ มผีืน่ หรอืคา่เลอืด 

ผิดปกติ เป็นต้น 
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ผลของการตั้งครรภ์ต่อโรค เอส แอล อ ี
  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 

ในร่างกายขณะตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส มีผลต่อการดำเนินโรค  

ของโรค เอส แอล อี ได้ บางรายกลับมีอาการของโรคดีขึ้นในขณะ

ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 30 พบว่า มีอาการกำเริบ

ของโรคขึ้นมาได้ โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังคลอดใหม่ ๆ แต่อาการ

มักจะไม่รุนแรง ดังนั้น การควบคุมโรคให้ดีก่อนตั้งครรภ์เป็นเวลา

อย่างน้อย 6  เดือน สามารถลดโอกาสการเกิดอาการกำเริบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรค เอส แอล อี มีข้อห้าม  

ใช้ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร แพทย์ที่ดูแลจะทำการปรับ  

เปลี่ยน ลดจำนวนและขนาดของยาที่จำเป็น ต้องใช้ให้เหมาะสม   

และปลอดภัยมากที่สุดทั้งในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
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การปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรค เอส แอล อี มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ควรรีบ

มาพบสูติแพทย์ทันทีที่ทราบว่ามีการตั้งครรภ์ เพื่อทำการฝากครรภ์ 

สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคนี้ ควรได้รับการดูแลร่วมกันระหว่างสูติแพทย์ 

โดยเฉพาะสูติแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์  

ที่มีความเสี่ยงสูง และอายุรแพทย์ เพื่อทำการประเมินสภาพของ  

โรคและให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม สตรีตั้งครรภ์ต้องมาฝาก

ครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการและประเมินสุขภาพ

ของทารกในครรภ์ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุม  

น้ำหนักไม่ให้ขึ้นมากเกินไป งดการดื่มสุราและสูบบุหรี่ พักผ่อน  

ให้เพียงพอ และหากมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบมา  

พบแพทย์โดยเร็ว 
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วิธีการคลอด 
  การคลอดทางช่องคลอดไม่ใช่ข้อห้ามในสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วย  

เป็นโรค เอส แอล อี การพิจารณาผ่าตัดคลอดบุตรขึ้นกับข้อบ่งชี้  

ต่าง ๆ ในการผ่าตัดคลอดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อมารดา 

และทารกในครรภ์ให้มากที่สุด 

 

การให้นมบุตร 
  ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี สามารถให้นมบุตรได้ในระยะหลังคลอด 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามียาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคถูกขับออกมา

ทางน้ำนมได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ยาที่สามารถใช้ได้ค่อนข้าง

ปลอดภัยในระหว่างให้นมบุตร ได้แก่ ยาในกลุ่มต้านการอักเสบ  

ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ยาต้านมาลาเรีย (chloroquine, 

hydroxychloroquine) ยาสเตียรอยด์ (prednisolone) ในปริมาณ  

ต่ำ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน ยาต้านการแข็งตัวของเลือดประเภท

วอร์ฟาริน และเฮฟาริน  
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การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว 
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยเป็นโรค เอส แอล อี และมีครอบครัว

แล้ว หรือกำลังจะแต่งงาน ควรได้รับคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการ

วางแผนครอบครัวที่ดี โดยเฉพาะรายที่โรคยังไม่อยู่ในระยะสงบ  

ดีพอ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์และอาจนำไปสู่การเกิดภาวะ

แทรกซ้อนต่าง ๆ ทั้งต่อมารดาและทารกได้ ดังนั้น การคุมกำเนิด

ถือว่าเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในระหว่าง  

ที่ยังมีอาการของโรคอยู่ การคุมกำเนิดสามารถทำได้หลายวิธีที่

ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคนี้ เช่น 

   • การให้สามีใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ วิธี  

    การนี้ไมม่เีรือ่งของฮอรโ์มนเขา้มาเกีย่วขอ้ง แตม่อีตัราการ  

    ลม้เหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์สูง  

   • ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนรวม หรือแบบ  

    ฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนอย่างเดียว สามารถใช้ได้อย่าง  

    ปลอดภัยในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี ยกเว้นรายที่มีภาวะ   

    antiphospholipid syndrome ร่วมด้วย เนื่องจากมีความ  

    เสีย่งของการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตนัทัง้ในหลอดเลอืดแดง   

    และดำเพิ่มสูงขึ้น 

   • การใส่ห่วงคุมกำเนิดชนิดคอปเปอร์ (Copper IUD) หรือ  

    ชนิดที่มีฮอร์โมน สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วย  

    โรค เอส แอล อ ี ที่ต้องการคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน  

    อย่างไรก็ตาม การใส่ห่วงคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมน  

    อาจจะไม่เหมาะสมในรายที่มีภาวะ antiphospholipid   

    syndrome ร่วมด้วย 
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   • การฉีดยาคุมกำเนิด หรือการฝังยาคุมกำเนิด ฮอร์โมน  

    ที่ ใช้ ในการคุมกำเนิดประเภทนี้จะเป็นฮอร์โมนใน  

    กลุ่มโปรเจสเตอโรน ซึ่งมีความปลอดภัยในผู้ป่วยโรค   

    เอส แอล อี ที่ไม่มีภาวะ antiphospholipid antibody   

    syndrome ร่วมด้วย ในรายที่มีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดต่ำ   

    อาจจะตอ้งระมดัระวงั ในเรือ่งของการบรหิารยาโดยเฉพาะ  

    การฉีดยาคุมกำเนิดเข้ากล้ามเนื้อ เพราะอาจมีปัญหา  

    เลือดหยุดยากได้ 

   • การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแบบแผ่นแปะที่  

    ผิวหนังหรือแบบห่วงสอดในช่องคลอด สามารถใช้ได้   

    เช่นกัน แต่ยกเว้นในรายที่มีภาวะ antiphospholipid   

    antibody syndrome ร่วมด้วย 

   • การทำหมันถาวร ควรพิจารณาในรายที่มีความต้องการมี  

    บุตรเพียงพอแล้ว 

 

สรุป 
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยเป็นโรค เอส แอล อี สามารถตั้งครรภ์

ได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวมารดาเอง รวมถึงทารกในครรภ์ ถ้ามี  

การวางแผนและการเตรียมความพร้อมอย่างดี รวมทั้งการปฏิบัติตัว 

และการดูแลร่วมกันระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์ในระหว่าง  

ตั้งครรภ์ สำหรับในรายที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตร พบว่ามีวิธีการคุม

กำเนิดหลากหลายวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัย สามารถใช้ได้กับ  

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยเป็นโรคนี้  



คู่มือโรค SLE 5�

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

คู่มือโรค SLE 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 

 

  เป็นที่ทราบดีว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นมีผลเสียต่อร่างกาย 

เนื่องจากร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโซลและอะดรีนาลิน ซึ่งสาร

ทั้งสองชนิดมีผลทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ถ้าฮอร์โมน

เหล่านี้มีมากและอยู่นาน เนื่องจากความเครียดยังไม่ได้รับการแก้ไข

หรือรักษาอย่างถูกวิธี จะทำให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ ตามมาด้วย

เช่น ปวดศีรษะ โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ ต่ำลง ดังนั้น   

วิธีที่จะลดความเครียดได้อย่างง่ายและประหยัด คือ การทำสมาธิ  

คุณค่าของการสวดมนต์และทำสมาธิ    

ในโรค เอส แอล อ ี

ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์ 
 

ธัญญารัตน์  ธีรพรเลิศรัฐ 
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และการสวดมนต์ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะพุทธศาสนา

เท่านั้น การสวดมนต์และการทำสมาธิตามศาสนาทุกศาสนา ย่อม

ทำให้เกิดผลดีตามมาทั้งสิ้น การสวดมนต์เป็นการอบรมจิตด้วย  

การระลึกถึงพระศาสดา คำสั่งสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งแผ่เมตตาแก่

สรรพสัตว์ จึงเป็นกิจวัตรที่ควรกระทำเพื่อสุขภาพร่างกายและ

สุขภาพจิตใจ บุคคลผู้สวดมนต์จะมีใจเบิกบาน ใบหน้าผ่องใส มี  

สง่าราศี เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป 

  การศึกษาวิจัยของ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์(1) เมื่อปี พ.ศ. 

2553 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย จำนวน 80 ราย ที่ได้

ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาและสวดมนต์ขณะกำลังทำการฟอกเลือด  

ด้วยเครื่องไตเทียม ผลปรากฏว่าสามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ภาวะความเครียดลดลง ความดันโลหิตลดลง และชีพจรเต้นดีขึ้น 

และจากการศึกษาในผู้ป่วยโรคไตชนิด เอส แอล อี จำนวน 15 ราย 

ปฏิบัติอานาปานสติสมาธิและสวดมนต์นาน 6 เดือน(2) เปรียบเทียบ

กับกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ พบว่าผลดีที่ได้รับในกลุ่มปฏิบัติก็คือ

คุณภาพชีวิตฮอร์โมนที่หลั่งจากความเครียดลดลง ทำให้ร่างกายและ

จิตใจพลอยได้รับผลดีตามไปด้วย 

  ดังนั้น ผู้นิพนธ์จึงแนะนำให้ผู้ เป็นโรค เอส แอล อี ฝึก  

อานาปานสติสมาธิและสวดมนต์ตามศาสนาของตน เพื่อบังเกิด

ความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็แนะนำตาม  

ที่บรรยายต่อไปนี้ 
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คำบูชาพระรัตนตรัย 
 

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ   

  ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ 

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ   

  ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ 

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชม ิ  

  ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์เจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ 

 

คำบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อโน้มน้าวจิตใจของเรา 

ให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

 

บทกราบพระรัตนตรัย 
 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

  พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ 

  สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 

  ข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

(กราบ 1 ครั้ง) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว 
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ธัมมัง นะมัสสามิ 

  ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม 

(กราบ 1 ครั้ง) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง นะมามิ 

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์   

(กราบ 1 ครั้ง) 

  สำรวมจิตให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

  แล้วกล่าวนะโม 3 จบ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

อะระหะโต   

  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส 

สัมมาสัมพุทธัสสะ  

  เป็นผู้ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง  

 

บทพุทธคุณ 
 

อิติปิ โส ภะคะวา  

  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

อะระหัง    

  เป็นผู้ไกลจากกิเลส 
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สัมมาสัมพุทโธ  

  เปน็ผูต้รสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง 

วิชชาจะระณะสัมปันโน  

  เปน็ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

สุคะโต     

  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี 

โลกะวิทู    

  เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถ ิ  

  เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 

สัตถาเทวะมะนุสสานัง  

  เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

พุทโธ     

  เปน็ผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม 

ภะคะวาติ   

  เปน็ผูม้คีวามจำเรญิ จำแนกธรรรม สั่งสอนสัตว์ 

(กราบ 1 ครั้ง) 

 

บทธรรมคุณ 
 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  

  พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

สันทิฏฐิโก  

  เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 
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อะกาลิโก    

  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล 

เอหิปัสสิโก   

  เป็นสิ่งควรกล่าวกับผู้อื่น ว่าท่านจงมาดูเถิด 

โอปะนะยิโก  

  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 

ปัตจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีต ิ  

  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตัว  

(กราบ 1 ครั้ง) 

 

ทฆคุณ 
 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด 

  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว 

ยะทิทัง   

  ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ 
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จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

  คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ 

เอสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 

  นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

อาหุเนยโย 

  เป็นสงฆ์ควรแก่การสักการะที่เขานำมาบูชา 

ปาหุเนยโย 

  เป็นสงฆ์ควรแก่การสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ 

ทักขิเณยโย 

  เป็นผู้ควรรับพิทักษิณาทาน 

อัญชะลีกะระณีโย 

  เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรแก่การทำอัญชลี 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาต ิ

  เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่า 

(กราบ 1 ครั้ง) 

 

บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง 
 

อะหัง สุขิโต โหมิ  

  ขอเราจงเป็นผู้มีความสุขเถิด 

นิททุกโข โหมิ  

  ขอเราจงเปน็ผูป้ราศจากทกุขท์ัง้ปวงเถดิ 

อะเวโร โหมิ   

  ขอเราจงเปน็ผูป้ราศจากเวรทัง้ปวงเถดิ 
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อัพยาปัชโฌ โหม ิ  

  ขอเราจงเป็นผู้ปราศจากความเบียดเบียนทั้งปวงเถิด 

อะนีโฆ โหมิ  

  ขอเราจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งสิ้นเถิด 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ  

  ขอเราจงเป็นผู้มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจาก 

  ทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

 

แผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสัตว์ทั้งหลาย 
 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

สุขิตา โหนตุ  

  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนต ุ  

  จงอย่าได้เป็นผู้มีเวรแก่กันและกันเลย 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
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อัพยาปัชฌา โหนต ุ  

  จงอย่าได้เป็นผู้เบียดเบียนแก่กันและกันเลย 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อะนีฆา โหนต ุ  

  จงอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันต ุ  

  จงเปน็ผูม้คีวามสขุกาย สขุใจ รกัษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย 

  ทั้งสิ้นเถิด 

 

บทกรุณา 
 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

สัพพะทุกขา ประมุจจันตุ  

  จงเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
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บทมุทิตา 
 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

สัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ  

  จงอย่าได้ปราศจากสมบัต ิอันตน ได้แล้วเถิด 

 
บทอุเบกขา 

 

สัพเพ สัตตา  

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

กัมมัสสะกา   

  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

กัมมะทายาทา  

  มีกรรมเป็นผู้ให้ผล 

กัมมะโยนี   

  มีกรรมเป็นแดนเกิด 

กัมมะพันธ ุ   

  มีกรรมเป็นผู้ติดตาม 
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กัมมะปะฏิสะระณา  

  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

ยัง กัมมัง กะริสสาม ิ  

  จักทำกรรมอันใดไว้ 

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา    

  ที่เป็นบุญ หรือเป็นบาป 

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสามิ  

  จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฯ 

   

การปฏิบัติสมาธ ิ
 

  การเจริญจิตภาวนาในอิริยาบถนั่ง โดยยึดหลักอานาปานสติ 

คอื การกำหนดลมหายใจเขา้-ออกอยา่งมสีต ิขอใหท้กุทา่นผอ่นคลาย 

ร่างกายไม่เครียดและไม่เกร็ง หากใครเคยฝึกนั่งสมาธิในท่าใด ก็ให้

นั่งในท่านั้น หรือว่าถนัดนั่งในท่าไหนก็ให้นั่งในท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น

นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ หรือว่านั่งบนเก้าอี้ ที่สำคัญ คือ พยายาม

นั่งให้หลังตั้งตรงไม่พิงพนักเก้าอี้ ลักษณะของการนั่งนั้นมีหลายแบบ

แต่ที่นิยมนั่งกัน คือ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ถ่ายเท

น้ำหนักให้สมดุล ไม่ทิ้งน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ก้มหน้าเกินไป  

และไม่เงยหน้าเกินไป ให้ระลึกถึงท่านั่งของพระพุทธรูปเป็นตัวอย่าง  
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สำหรับผู้ที่ไม่สามารถนั่งให้หลังตรงได้ ก็ให้นั่งในท่าที่สะดวกและ

รู้สึกสบาย ผ่อนคลายและรู้สึกปล่อยวางให้มากที่สุด การนั่งควรนั่ง

หลับตา เพื่อป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปภายนอก เมื่อตาไปกระทบ

กับรูปภายนอกที่เห็น แต่ถ้าหากใครนั่งหลับตาแล้วมักจะง่วงก็  

ให้ลืมตา มองที่ปลายจมูก เมื่อเริ่มสงบขึ้นแล้วค่อย ๆ หลับตาลง 

กำหนดลมหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ให้รู้สึกตัวอยู่กับ  

ลมหายใจเข้า-ออก ปล่อยวางอดีต ไม่คิดถึงเรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้ว  

ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มีสติกำหนดรู้เฉพาะอยู่ในปัจจุบัน  

หลักการของการเจริญอานาปานสตินั้น คือ ทำอย่างไรเราจึงมี

สติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจในแต่ละครั้ง ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า  

อาการที่มีสติสัมปชัญญะในแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไร คือต้องมีความ

รู้สึกตัวเบื้องต้นท่ามกลางและสุดท้ายของลมหายใจเข้า มีความรู้สึก

ตัวเบื้องต้นท่ามกลางและสุดท้ายของลมหายใจออก สังเกตได้จาก

ลมหายใจเข้า-ออกที่ชัดเจน สงบ ไม่ติดขัด ไม่ฟุ้งซ่าน สบายใจและ

ไม่คิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ พยายามให้มีความ

รู้สึกตัวอยู่เฉพาะลมหายใจเข้า-ออกเท่านั้น จากนี้ไปให้พยายาม  

ดูลมหายใจ ทำความรู้สึกตัวในลมหายใจของเรา ให้เห็นลมหายใจ

ของเรา หายใจเข้าและหายใจออก พยายามตัดความรู้สึกนึกคิด  

ต่าง ๆ ออกไป ให้มีอยู่เฉพาะแค่ตัวเราและลมหายใจ ให้กำหนดดูรู้

อยู่กับลมหายใจเข้าและออก ให้ทำจนพอสมควรกับเวลาที่ตั้งใจไว้   
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สัพพปัตติทานคาถา 
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ  ยานัญญานิ กะตานิ เม 

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา 

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้

ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว 

 

เย ปิยา คุณะวันตา จะ  มัยหัง มาตาปิตาทะโย 

ทิฏฐา เม จะปะยะทิฏฐา วา  อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน 

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ เช่น มารดา  

บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือไม่ได้เห็นก็ดี 

สัตว์เหล่าอื่น ๆ ที่เป็นกลาง ๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี 

  

สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมิง  เตภุมมา จะตุโยนิกา 

ปัญเจกะจะตุโวการา  สังสะรันตา ภะวาภะเว 

สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่ มีขันธ์

ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์ กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อย

ภพใหญ่ก็ดี 

 

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม  อะนุโมทันตุ เต สะยัง 

เย จิมัง นัปปะชานันติ  เทวา เตสัง นิเวทะยุง 

สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้น 

จงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้   

ขอเทวดาทั้งหลาย จงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ 
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มะยา ทินนานะ ปุญญานัง  อะนุโมทะนะเหตุนา 

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ  อะเวรา สุขะชีวิโน 

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ  เตสาสา สิชฌะตัง สุภา 

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์ทั้งหลาย

ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ จงถึงบทอันเกษม กล่าว

คอืพระนพิพาน ความปรารถนาทีด่งีามของสตัวเ์หลา่นัน้จงสำเรจ็เถดิ 
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