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“ปวดทั่วตัว ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดและไตวาย”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 59 ปี เป็นแม่บ้าน อยู่ปทุมธานี
อาการสําคัญ
ปวดเมือ่ ยแขนขาและตัวมา 6 เดือน
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดตามแขนขาทั้ง 2 ข้าง ปวดในกล้ามเนือ้ ทั้งส่วนโคนและส่วนปลาย
รวมทั้งปวดหน้าอกและหลัง ปวดมากจนนอนไม่หลับ ต้องเอาน้าํ แข็งมาประคบจึงดีขึ้นบ้าง 3 เดือน
ต่อมาสังเกตเห็นจ้ําเลือดขึน้ ตามตัวและแขน เบื่ออาหาร น้ําหนักลด 1 เดือนก่อนมา รพ. แขนขาไม่
ค่อยมีแรง เดินขึ้นบันไดไม่ได้ หวีผมไม่ได้ ปวดต้นขาและเท้าเริ่มชาๆ
ผู้ปว่ ยมาที่หน่วยฉุกเฉินเพราะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆ
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้มอี าการผิดปกติที่ระบบประสาท กล้ามเนื้อและเลือด อาการปวดกล้ามเนือ้
แขนขาดูเผินๆ ทําให้นึกถึงโรค polymyalgia rheumatica (เอกสารหมายเลข 1) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน
ผู้ป่วยทีม่ ีอายุ 50 ปีขึ้นไปเช่นผู้ป่วยรายนี้ แต่ผู้ป่วยมีกล้ามเนือ้ โคนแขนและขาอ่อนแรงด้วยเพราะเดินขึ้น
บันไดไม่ไหว หวีผมไม่ได้ซึ่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะไม่พบในผู้ป่วยที่เป็น polymyalgia rheumatica แต่พบ
ในคนที่เป็น polymyositis ได้ ผู้ปว่ ยมีอาการชาที่เท้าซึ่งบ่งถึงประสาทรับรู้ความรู้สึกผิดปกติอีกทั้งมีจา้ํ
เลือดตามตัวและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆ มีอาการเบื่ออาหาร น้ําหนักลด ทั้งหมดนี้ทาํ ให้นึกถึง
autoimmune disease มากสิ่งที่ตรวจพบจะช่วยได้มาก
การตรวจร่างกาย
T 38ºC
PR 96 BP 130/80
alert, ill-looking
Skin : no petechiae or purpura
wasting of ® anterior tibial muscles
Limbs :
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DTR’s all present
no Babinski response
impaired pain sensation over dorsum of ® foot up to ankle
อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยรายนี้มคี วามผิดปกติที่กล้ามเนือ้ ส่วนโคนทั้งแขนและขา (proximal myopathy)
เพราะ มีออ่ นแรงแต่ DTR’s ปกตินอกจากนี้ยังมี mononeuropathy ที่ขาขวา เมื่อคํานึงถึงประวัติด้วย
ทําให้นึกถึง autoimmune disease โดยเฉพาะ vasculitis หรือ arteritis มากที่สุด ผลการตรวจเลือด
หา ESR ANA profile และการตรวจปัสสาวะจะช่วยได้มาก
ผลการตรวจพิเศษ
Hb 10.5
WBC 7,500, normal differential count
PCV 30.7
MCV 73.8
MCHC 26.7
MCHC 33.9
Platelets 286,000 ESR 107 Creactive protein (CRP) 20.6 (normal 0-5)
ANA -ve
CH50 100%
C3 & C4 normal
Coomb’s test -ve
ANCA +ve p-ANCA > 1:320 (ethanol fixed)
Urine : protein 3+ RBC : numerous WBC 3-5/HPF
ได้ทํา kidney biopsy ผลเป็น crescentic glomerulonephritis
immunofluorescent study -ve
อภิปรายเพิ่มเติม
ผลการตรวจพบ ESR CRP สูงผิดปกติและ anti-neutrophil cytoplasmic antibody
(ANCA) ให้ผลบวก ประกอบกับมี crescentic glomerulonephritis ในผู้ป่วยที่ตรวจทางคลินิกพบความ
ผิดปกติที่ประสาทและกล้ามเนื้อตามที่กล่าวมาทําให้นกึ ถึง microscopic polyangiitis (MPA) มากทีส่ ุด
โรคในกลุ่ม vasculitis หรือ arteritis ถ้าจําง่ายๆ มี 3 กลุ่ม แบ่งตามขนาดของหลอด
เลือด
กลุ่มที่ 1 เป็นที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ เช่น ที่ aorta หรือหลอดเลือดแดงที่ศีรษะ เช่น
temporal artery ได้แก่ โรค Takayasu (เอกสารหมายเลข 2) และ giant cell arteritis (เอกสาร
หมายเลข 1)
กลุ่มที่ 2 เป็นหลอดเลือดแดงขนาดกลาง ตัวอย่างโรคในกลุ่มนี้ก็คือ polyarteritis
nodosa หรือ PAN (เอกสารหมายเลข 3)
กลุ่มสุดท้าย เป็นหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก เช่น โรค Wegener’s granulomatosis
(เอกสารหมายเลข 4) โรค Churg-Strauss โรค Henöch-Schonlein purpura และโรค MPA
การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มที่ 1 ไม่ยากแต่โรคในกลุ่มที่ 2 และ 3 อาจคล้ายคลึงกันได้เช่น
ผู้ป่วยรายนี้ ลักษณะอาการทางคลินกิ จะช่วยแยกกันได้ดีพอสมควร ส่วนการตรวจ ANCA ซึ่งรายงาน
เป็น ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในผูป้ ่วยที่มี segmental necrotizing glomerulonephritis ผู้ป่วยทีม่ ี
ANCA+ มักจะเป็น p-ANCA คือ มีปฏิกิริยาต่อ myeloperoxidase พบในผู้ป่วยที่เป็น MPA และมี
crescentic necrotizing glomerulonephritis ด้วยเช่นผู้ป่วยรายนี้ ในขณะที่ cANCA ซึ่งเป็นปฏิกิริยากับ
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serine proteinase 3 มักจะพบในผู้ป่วยด้วยโรค Wegener’s granulomatosis นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยา
บวกต่อส่วนอืน่ ๆ ของ neutrophil เช่น elastase และ lysozyme - ผู้ป่วยบางรายอาจตรวจพบทั้ง pและ c-ANCA บวกได้ นอกจากนี้เมือ่ 3 ปีก่อนทีส่ อนวันเสาร์เช้าแพทย์ประจําบ้านยังเคยนําผู้ป่วยหญิง
อายุ 58 ปี ที่มีประวัติเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้รบั การรักษาด้วยยา propylthiouracil เกิดมีอาการจาก
crescentic proliferative glomerulonephritis และ p-ANCA titre สูงเกิน 1:320 มาให้อภิปรายด้วย
ผลเสียจากยาประเภท thionamide ทําให้เกิดโรคนีม้ ีรายงานมาตั้งแต่ ค.ศ. 1993 แล้ว (เอกสาร
หมายเลข 5)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ปว่ ย
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย pulse methylprednisolone และ cyclophosphamide
หลังจาก เริ่มรับการรักษาไปได้ไม่กี่วันก็มีอาการชักเป็นแบบ focal seizure MRI สมองพบมี small
cerebral infarct เข้าได้กับ vasculitis ต่อมาผู้ป่วยมีปวดท้องมากและถ่ายเป็นเลือดสดๆ แพทย์จึงผ่าตัด
พบ transverse colon ทะลุและมีแผลเล็กๆ มีเลือดออกได้ตัดลําไส้ส่วนนั้นออกไป ผลการตรวจทาง
พยาธิวิทยาก็เข้าได้กับ vasculitis หลังฟื้นจากผ่าตัดได้ให้ cyclophosphamide ต่อ ผู้ป่วยมีการติดเชื้อ
รา Aspergillasis ที่ปอด และถึงแก่กรรมหลังจากเริม่ มีอาการเพียง 9 เดือน
อภิปรายเพิ่มเติม
หลอดเลือดแดงขนาดเล็กอักเสบเช่น MPA ทําให้เกิดอาการที่หลายระบบในร่างกายได้
เช่นผู้ป่วยรายนี้ การสําแดงโรคที่ไต ระบบประสาทและผิวหนังพบได้บ่อย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผมดู
เหมือนจะพบผู้ป่วยแบบนี้บ่อยขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็น vasculitic neuropathy
รายงานในวารสาร
ต่างประเทศก็มีเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบในรูปแบบแปลกใหม่ออกไป
เช่น
hypertrophic
pachymeningitis (เอกสารหมายเลข 7) ซึ่งเป็นภาวะที่พบในบ้านเราเป็นครั้งคราวและมักไม่ทราบสาเหตุ
ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พัมธุมจินดา และคณะ และต่อมานายแพทย์คณิตพงษ์ ปราบพาล
ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ และล่าสุดแพทย์หญิงสุธดิ า บุญยะไวโรจน์ ร่วมกับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์รายงานโรคนี้ไว้ (เอกสารหมายเลข 8, 9 และ 10) เมือ่ 30 กว่าปี
มาแล้วผมและคณะเคยรายงานผู้ป่วยด้วยโรค Takayasu ที่มี microscopic vasculitis ที่ผวิ หนังและมี
cranial neuropathy ด้วย (เอกสารหมายเลข 6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่โรคในกลุ่มหลอดเลือดใหญ่
บางครั้งก็พบหลอดเลือดแดงขนาดเล็กอักเสบด้วยร่วมกัน เรื่อง systemic vasculitis เป็นเรื่องสําคัญ
สําหรับอายุรแพทย์ ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยนักโดยที่ยุโรปอุบัติการต่อปีอยู่ประมาณ 20 ใน 1 ล้านคน พบ
ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยและในผู้สูงอายุมากขึ้น ตําราขนาดใหญ่เฉพาะเรื่องนี้ก็มใี ห้อ่านอ้างอิงได้
แต่สําหรับนักศึกษาแพทย์ผสู้ นใจโรคกลุม่ นี้ ผมขอแนะนําเอกสารหมายเลข 11 สําหรับอ่านเป็นการปูพื้น
ไว้ก่อนได้ดี
ท้ายสุดผู้ที่สนใจเรื่อง ANCA อย่าพลาดเอกสารหมายเลข 12 ซึ่งเพิ่งลงตีพิมพ์ใน
Lancetเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2006 นี้
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