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“หญิงสาวมีหนังตาบวม ท้องบวมและปวดข้อ”
ผู้ป่วยหญิงไทยโสดอายุ 19 ปี อาชีพพนักงานทั่วไปที่ กทม.
อาการสําคัญ
ปวดข้อเข่า อ่อนเพลีย บวมทั้งตัวมา 1 เดือน
3 เดือนก่อนมา รพ. สังเกตว่าร่างกายอ่อนเพลียผิดปกติ เวลาออกแรงจะเหนื่อย
1 เดือนก่อนสังเกตเห็นหน้าตาบวม เท้าและท้องบวมๆ และมีปวดเข่าเป็นมากที่เข่าซ้าย
สังเกตเห็นผมร่วงมากผิดปกติ
ปัสสาวะปกติ ถ่ายอุจจาระวันละครั้ง ไม่มีอาการท้องเดิน
อภิปราย
ในผู้ป่วยที่เป็นหญิงสาวมีอาการดังกล่าวโดยเฉพาะผมร่วง ปวดข้อ อ่อนเพลียและบวมทั้ง
ตัวทําให้นึกถึงโรค autoimmune โดยเฉพาะ SLE มากที่สุด
ผลการตรวจร่างกาย
T 37.6ºC
PR 90 regular
RR 24
BP 110/70
slightly pale, puffy eyelids and periorbital swelling with slight chemosis of
both eyes
slight pitting oedema of both feet
shallow ulcer at hard palate
no liver stigmata
Abd : generalized distension
shifting dullness +
Liver & Spleen : not palpable
Bowel sounds normal
palpable small axillary lymph node about 2 cms. in diameter in L axilla
hyperpigmented papules and macules at both ears

อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมีไข้
มีน้ําในช่องท้องและหนังตาบวมแต่ขาบวมเฉพาะที่เท้าเพียงเล็กน้อย
ค่อนข้างผิดแปลกไปจากผูป้ ่วยที่สงสัยว่าจะเป็น SLE และมี nephrotic syndrome ถ้าตรวจปัสสาวะแล้ว
ไม่มี การเสียโปรตีนไปในปัสสาวะมาก คงต้องนึกถึงการเสียโปรตีนจากกระเพาะและลําไส้ซึ่งพบได้ใน
SLE

ผลการตรวจพิเศษ
Urine : protein trace
(24 hr. urine protein 153 mg.)
Hb 10.4 PCV 30.6 MCV 82.7 MCH 28.2 MCHC 34.1 RBC
6
3.7x10
WBC 7,220 N 66 L 27 M 3 E 4
Platelets 225,000
ESR 62 mm/hr.
FBS 96
BUN 15
Cr 1.0
Cholesterol 207
TP 66.7/alb 24.4
Free T4 1.1 (1.0-2.8) TSH 1.4 μg/dl (0.4)
Cortisol 12.5 at 8 am (normal 8-16)
Faeces : yellowish brown, no ova, cyst or parasite
no fat globules
SGOT 45
PT 69
CH50 12%
ANA +ve
peripheral pattern titre 1:64
homogeneous pattern titre > 1:256
anti-dsDNA (immunofluorescent)
+ve titre > 1:2560
anti Sm +ve
anti RNP -ve
Pleural fluid : slightly yellowish, RBC 4400, WBC 43/cu.mm all PMN
total protein 41.4
LDH 92
Pleural & peritoneal fluid : no growth
ทํา 99mTc albumin scan : increased radiodensity in distal oesophagus,
stomach and colon
อภิปรายเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้เป็น SLE แน่ชดั อาการบวมที่หน้าและช่องท้องอีกทั้งยังมี pleural effusion
ด้วยเป็นผลจากโปรตีนในเลือดต่ํา ตับคลําไม่ได้และผลการตรวจหน้าที่ของตับก็ไม่ผิดปกติ cholesterol
ในเลือดก็ปกติ จึงน่านึกถึงการเสียโปรตีนทางระบบทางเดินอาหารหรือ protein-losing enteropathy
(PLE) มากทีส่ ุด
PLE เป็นภาวะที่แพทย์ไม่ค่อยทราบดีหรือให้ความสนใจมาก ต่างจากภาวะทีล่ ําไส้ดูดซึม
โปรตีนที่ย่อยแล้วไม่ได้ (malabsorption syndrome) ถึงแม้ภาวะที่กล่าวทั้งสองจะมีผลทําให้ albumin
ในเลือดต่าํ PLE อาจเป็นผลจากโรคที่ทําให้เกิด lymphatic obstruction จาก congestive heart
failure โดยเฉพาะจาก constrictive pericarditis และจากโรค Menetrier หรือ giant hypertrophic
gastritis PLE จาก SLE เพิ่งเป็นที่รู้จักกันไม่ถึง 40 ปี (เอกสารหมายเลข 1 และ 2) ผู้ป่วยส่วนมาก
เป็นหญิงสาวหรือเด็กและมักจะมีอาการและการสําแดงโรค SLE ที่ระบบอื่นเช่นผู้ป่วยรายนี้ เป็นโรคที่
พบได้น้อยแต่ในประเทศไทยก็มีรายงานไว้แล้วโดยผมคิดว่ารายงานของอาจารย์พันเอกแพทย์หญิงไพจิตต์
อัศวธนบดี อาจารย์นายแพทย์สุรพล สุรางค์ศรีรัตน์ และอาจารย์นายแพทย์เจตนา เรืองประทีป จาก
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (เอกสารหมายเลข 3) ดูเหมือนจะเป็นรายแรก ผู้ป่วย
SLE ส่วนใหญ่ที่บวมน้ํามักเป็น ผลจากการเสียโปรตีนทางไต PLE ที่รายงานไว้ในวารสารมีประมาณ
50 ราย ล่าสุดทีผ่ ่านตาผมเป็นรายงานจากสิงคโปร์ที่ผู้ป่วย PLE มี primary sclerosing cholangitis
ร่วมด้วย (เอกสารหมายเลข 4)
การสําแดงโรค SLE ที่ระบบทางเดินอาหารมีหลายรูปแบบ เพื่อให้จําได้ง่ายผมมักจะ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) ที่กระเพาะและลําไส้ เช่น mesenteric vasculitis ทําให้หลอดเลือดอุดตัน ลําไส้
เสียจาก infarction ได้ และภาวะ PLE เป็นต้น
2) ที่ตับและถุงน้ําดี เช่น chronic active hepatitis และ sclerosing cholangitis ที่
กล่าวมาแล้ว
3) ที่ pancreas เช่น pancreatitis
และ
4) ที่ peritoneum ซึ่งแพทย์มักไม่คอ่ ยนึกถึง อาการปวดท้องที่พบในผู้ป่วย
SLE อาจจะมาจากเยือ่ บุทอ้ งอักเสบ (peritonitis) เมื่อไม่นานมานี้ก็มีรายงานผู้ป่วยหญิงจากสหรัฐฯ 1
รายที่มีน้ําในช่องท้องมากรวดเร็วเป็นอาการนําผู้ปว่ ยไปหาแพทย์ (เอกสารหมายเลข 5)
หันกลับมาพูดถึง PLE การวินิจฉัยว่ามีโปรตีนรั่วออกทางผนังสําไส้อาศัยการฉีดสารทีม่ ี
กัมมันตภาพรังสี เช่น chromium-51, technetium-99 ที่ติดไว้กับ human serum albumin หรือใช้ I131-PVP
(polyvinylpyrrolidine) เข้าหลอดเลือดดําแล้วตรวจพบสารดังกล่าวในระบบทางเดินอาหาร
ในอุจจาระ (เอกสารหมายเลข 6) อีกวิธีหนึ่งก็คือ การพบปริมาณ alpha-1-antitrypsin เพิ่มในอุจจาระ
ซึ่งไม่ต้องใช้สารกัมมันตรังสีและสะดวกสําหรับการติดตามผลการรักษาด้วย (เอกสารหมายเลข 7)
การรักษาผู้ปว่ ย PLE นอกจากการให้อาหารเสริม เช่น นมถั่วเหลืองแล้วการใช้
prednisolone ร่วมกับ azathioprine ได้ผลดีพอสมควรโดยรายงานล่าสุดจากฮ่องกง (เอกสารหมายเลข
8) รักษาผูป้ ่วยถึง 16 ราย ติดตามผู้ปว่ ยเป็นเวลาเกือบ 5 ปี พบว่า 14 รายมีโปรตีนที่รั่วผ่านลําไส้เล็ก
11 ราย และลําไส้ใหญ่ 5 ราย หลังรักษาได้ 6 เดือนผู้ปว่ ย 14 รายหายขาด 1 รายดีขึ้นมากและมี
เพียงรายเดียวที่ยาทั้งสองไม่ได้ผล
ผมขอย้ําอีกครั้งว่า PLE เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยแต่อย่าลืมนึกถึงมันในผูป้ ่วย SLE ที่
บวมทั้งตัวโดยเฉพาะถ้ามีน้ําในช่องท้องและตรวจโปรตีนไม่พบในปัสสาวะ!
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