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นิยาม 

  Scleroderma คือภาวะที่มีการหนาและแข็งตัวขึ้นของผวิหนงั หากมีรอยโรคที่อวยัวะภายในดวย

จะเรียกวา “Systemic sclerosis” (SSc) ซึ่งภาวะดังกลาวจัดเปนโรคที่พบไดไมบอยทางอายุรศาสตร มี

อุบัติการณประมาณ 1-2 ตอประชากร 1 แสนคน พบไดบอยกวาในผูหญิง ชวงอาย ุ30-50 ป 

อาการและอาการแสดง 

  อาการและอาการทางผวิหนงัเปนลกัษณะเดนของโรคดังกลาว ทัง้นี้มักเกิดขึ้นบริเวณ นิว้มือ มือ 

และใบหนาในระยะแรกของโรค มีอาการคนั บวม หรือ ปลายนิว้บุม ในภาพรังสีอาจพบการจับเกาะของ

แคลเซียม (calcinosis cutis) ทั้งนี้มกีารจดัแบงประเภทของโรคนี้หากไมมีรอยโรคทีอ่วัยวะภายใน 

(localized scleroderma) ตามลักษณะทางตจวทิยา ไดแก Plaque morphea, Generalized morphea, 

Bullous morphea, Linear scleroderma, และ Deep morphea  หากมีรอยโรคที่อวัยวะภายในรวมดวย

แลว (systemic scleosis) จะแยกประเภทโดยใชลักษณะผิวหนงัเพยีงคราว ๆ ดังแสดงในตาราง 

ประเภทของ systemic sclerosis ลักษณะสําคัญ 

Limited cutaneous scleroderma รอยโรคที่ผิวหนังจํากัดที่มือ หนา เทาและแขนทอนลาง มักมี 

Raynaud’s phenomenon* นํามากอนไดหลายป 

ไมคอยมีรอยโรคที่ไต  

Diffuse cutaneous scleroderma (dcS) มีรอยโรคที่ผิวหนงัที่ลําตัวรวมดวย มักเกิดอาการกับอวัยวะ

ภายใน (รวมถงึที่ไต) ในระยะตนของโรค  

Scleroderma sine scleroderma ไมมีรอยโรคทีผิ่วหนัง พบนอย 

Environmentally induced scleroderma เกิดจากการกระตุนโดยสภาวะแวดลอม 

Overlap syndromes ภาวะที่คาบเกีย่วกับโรค SLE, RA, dermatomyositis, 

vausculitis, Sjogren’s syndrome 

Pre-scleroderma มีเฉพาะ Raynaud’s phenomenon  
 



  *ภาวะทีม่ีการหดตัวชั่วคราวของหลอดเลือดที่นิ้ว ทาํใหเห็นเปนอาการมือซีดเขียวปวด

จากการขาดเลือดไหลเวยีน ภาวะดังกลาวมสีาเหตุมากมาย ซ่ึงเปนไดทั้ง primary (พบไดบอยใน

ประชากรสขุภาพดีทัว่ไป) และ secondary จึงไมใชลักษณะที่จาํเพาะเพยีงโรค Scleroderma 

เทานั้น 

ระบบทางเดนิอาหาร พบในผูปวยกวารอยละ 90  อยางไรก็ดีกวาครึ่งไมแสดงอาการที่พบได 

ไดแก อาการกลืนลําบาก สําลัก แสบยอดอกจากภาวะกรดไหลยอน  ทองอืด ทองผูกสลับทองเสยี กลั้น

อุจจาระไมอยู หรือ ภาวะดูดซึมสารอาหารบกพรอง 

  ระบบทางเดนิหายใจ พบในผูปวยกวารอยละ 70  ผูปวยมกัมาดวยอาการเหนือ่ยงาย หายใจ

ไมอ่ิม ไอแหง ๆ ลักษณะรอยโรคที่พบไดบอย เชน  interstitial lung disease, pulmonary vascular 

disease, pulmonary arterial hypertension เปนตน รอยโรคดังกลาวจัดเปนความเสี่ยงสาํคัญของการเกิด

โรคมะเร็งปอดในระยะตอมา 

  ระบบทางเดนิปสสาวะ พบในผูปวย dcS ไดกวารอยละ 60 มักพบ proteinuria ความดนัเลือด

สูง การมีคาครีอะตินินที่สูงขึ้น อาจมาดวยอาการไตวายเฉียบพลัน (scleroderma renal crisis) 

  ระบบไหลเวยีนเลือด ผูปวยกลุมนี้มกีารพยากรณโรคไมดี อัตรารอดชีวิตภายใน 5 ปหลงัการ

วินิจฉัย 60% สวนใหญแลวเปนผลตามมาจากภาวะ pulmonary arterial hypertension อยางไรก็ดีอาจ

พบภาวะ pericarditis, pericardial effusion สําหรับความผิดปกติในชั้นกลามเนื้อหัวใจกเ็กิดได ที่สําคัญ

คือภาวะ Myocardial fibrosis  

  ระบบกลามเนื้อกระดูกและขอ เชน อาการบวม ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ เสนเอน็ยดึแข็ง (อาจ

ตรวจพบ palpable deep tendon friction rubs) เปนตน 

  CREST syndrome ไดแก calcinosis cutis, Raynaud phenomenon, esophageal dysmotility, 

sclerodactyly, และ telangiectasia 

  ความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง ขอมูลในปจจุบันพบการเพิม่ข้ึนของโรคมะเร็งในผูปวยกลุมนี ้เชน 

โรคมะเร็งปอด มะเร็งผวิหนงั  มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งหลอดอาหาร เปนตน ทั้งนี้ยงัไมทราบสาเหตุ

ที่ชัดเจน 



หลักการซักประวัติและตรวจรางกาย 

  เนื่องจากผูปวยสวนใหญมักมาพบแพทยดวยอาการหนงัแข็ง การซกัประวัติจึงควรแยกภาวะอืน่ ๆ 

ที่อาจทําใหเกดิอาการหนงัแข็งได เชน  Scleromyxedema, overlap syndromes, myxedema (จากภาวะ 

hypothyroidism), nephrogenic systemic fibrosis (ในผูปวยโรคไตวายที่ตองลางไต), amyloidosis, 

eosinophilic fasciitis, chronic graft-versus-host disease, drug-induced scleroderma หรือ 

environmental exposure เปนตน 

  เมื่อแยกโรคแลวการซกัประวัติและการตรวจรางกายจึงเปนไปเพื่อหารอยโรคที่อาจมใีนกรณีที่เปน

systemic sclerosis โดยซักอาการตามระบบโดยละเอียดดังกลาวขางตน  

การสืบคนทางหองปฏบิติัการ 

  การตรวจทาง serology เปนการตรวจยนืยนัที่สําคัญมากสําหรับวนิิจฉัยโรคนี้ ซึง่สําหรับการตรวจ

เบื้องตนแนะนาํใหใช Antinuclear antibody (ANA) สวนการตรวจที่จาํเพาะขึ้นไดแก  anti-

topoisomerase I (anti-Scl-70), anti-centromere (ACA), anti-RNA polymerase III การตรวจ CBC มี

ประโยชนในการวินิจฉัยแยกโรค Eosinophilic fasciitis 

การรกัษา 

  ใชหลักการรักษาประคับประคองบรรเทาอาการตามระบบ เชน หากมีภาวะความดันเลือดสูงควร

เลือกใช ACE inhibitor; รอยโรคที่ผิวหนงัอาจใช ยาทาสเตียรอยดความเขมขนสูง หรือ methotrexate ;ใน

รายที่มีอาการ Raynaud phenomenon รวมกับ calcinosis อาจพิจารณาใช calcium channel blockers 

; หากมี esophageal hypomotility อาจพจิารณาใช erythromycin หรือ cisapride; หากมีอาการปวด

กลามเนื้อหรือพิจารณาใช NSAIDs หรือ ในกรณีที่มีภาวะ pulmonary hypertension อาจใช bosentan 

หรือ sildenafil ควบคุมอาการ เปนตน 

ผูปวยกลุมนี้มีอายุขัยเฉลี่ยนอยกวาประชากรทั่วไป 5-8 เทา การประคับประคองจิตใจผูปวยจึง

สําคัญมาก ผูปวยมักมีความกลัว กังวล การใหความรูความเขาใจเรื่องโรค และการใหกําลังใจ จึงเปน

พื้นฐานที่แพทยละเลยไมได 


