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“ไข้และปัสสาวะสีน้ําตาล”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 53 ปี อาชีพช่างเสริมสวย อยู่ที่ กทม.
อาการสําคัญ
ปัสสาวะขัด ตัวร้อน ถ่ายปัสสาวะมีสีนา้ํ ตาลเข้ม 2 ครั้ง 1 วันก่อนมา รพ.
ผู้ป่วยเป็นชาวนครศรีธรรมราชแต่ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยและ
เป็นแม่บ้านมาหลายปีแล้ว
2 วันก่อนมา รพ. มีอาการท้องเดิน ถ่ายเหลวเป็นน้ําหลายครั้ง พร้อมมีคลื่นไส้ อาเจียน
ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ได้ยาลดไข้ Paracetamol ยา norfloxacin, domperidone และ
ยาช่วยย่อยอาหาร อาการท้องเดินดีขึ้นแต่ผู้ป่วยรู้สึกตัวร้อนเหมือนเป็นไข้ เหงื่อออกและมีปสั สาวะขัดๆ
พร้อมกันสังเกตเห็นปัสสาวะมีสีนา้ํ ตาลเข้ม จึงมาตรวจที่ รพ.รามาธิบดี
ประวัติอดีต
เมื่อ 20 ปีกอ่ นเคยปวดท้องเวลาจะถ่ายปัสสาวะ 1 ครั้ง เมื่อเร็วๆ นี้ไปตรวจที่ รพ.
แพทย์บอกเริม่ เป็นเบาหวาน ให้คุมอาหาร แต่ไม่ได้ทานยาอะไรเป็นประจํา
อภิปราย
อาการสําคัญที่สุดที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในกรณีผู้ป่วยรายนี้ก็คือ ปัสสาวะมีสี
น้ําตาล ซึ่งแพทย์จะต้องวินิจฉัยให้ได้วา่ เป็น haemoglobinuria หรือเป็น myoglobinuria หรือเป็นจาก
bilirubin หรือจากเลือดออก (haematuria)
ในกรณีที่เกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนีค้ งจะต้องนึกถึง
haemoglobinuria จาก intravascular haemolysis มากกว่าเรือ่ งอื่นเพราะสีปัสสาวะเป็นสีน้ําตาลเข้ม
ถ้าเป็น haematuria สีมักจะคล้ายเป็นสีออกแดงเหมือนน้ําล้างเนื้อ
ถ้าเป็น intravascular haemolysis ในรายนี้จะต้องนึกถึงโรคขาดเอนไซม์ glucose-6phosphate dehydrogenase (G-6PD) ซึ่งพบได้เป็นครั้งคราวในคนไทย
ผลการตรวจร่างกายควรมองหาว่าผูป้ ่วยมีตาเหลืองและซีดหรือไม่
แล้วควรตรวจ
ปัสสาวะดูให้แน่ว่าสีทผี่ ิดปกติเป็นจาก Hb หรือไม่

ผลการตรวจร่างกาย
Wt. 51 kgs. T 38ºC
marked jaundice, pale

PR 92 regular RR 20

BP 130/60

Heart: grade 1/6 ejection systolic murmur at right upper sternal border
Abdomen: no mass felt
slight tenderness over ® hypochondrium
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Urine: brownish black
protein 4+
RBC 0-1/HPF
Hb 5 RBC 2.79x106 WBC 18,500 N 78 L 11 M 4 B 1 MPV
9.54
spherocyte 1+
polychromasia 1+
Band 5
nucleated RBC 4
Platelets 313,000 no malaria parasite
Heinz body 15%
TB 11.5
DB 0.6 SGOT 178 PT 40 AP 67 Chol 198
FBG 117 BUN 25 Cr 0.7 Na+ 138 K+ 4.04 Cl- 100 CO2 22
Coombe’s test -ve
HBsAg –ve
anti HBs +ve
anti HBcIgM –ve
anti HAV +
anti HAVIgM –ve
anti HCV –ve
Methaemoglobin Reduction test: Met Hb 3.25
Hb 5.0
Meth. Reduction = 65% (Normal 0 5%)
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจพบผู้ป่วยซีด มีตาเหลือง ปัสสาวะมีฮีโมโกลบินและในเลือด TB สูง รวมทั้ง
SGOT สูงด้วย พบได้ใน acute intravascular haemolytic anaemia โดยเฉพาะการพบ Heinz bodies
ในเม็ดเลือดแดง Heinz bodies คือ cell inclusions ที่เกิดจากฮีโมโกลบินถูกทําลายและจับเป็นก้อน
อยู่ในเซลล์ การทดสอบ methaemoglobin reduction ก็ให้ผลบวก จึงทําให้สรุปได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะพร่อง
G6PD และเกิดมีอาการจากยาที่ได้รับ 2 วันก่อนมีอาการ ผูป้ ่วยรายนี้ซีดไม่มากจึงไม่ได้ให้เลือดแต่
ได้รับการรักษาด้วยการให้ IV fluid 0.45% normal saline solution 3,000 ml. พร้อมทั้งให้ 7.5%
NaHCO3 50 ml. ใน 24 ชั่วโมง อาการก็ดีขึ้น เพื่อทําให้ปสั สาวะเป็นด่างด้วย
G6PDD เป็นภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในบ้านเรา เชื่อกันว่าในโลกมีคน
ประมาณ 400 ล้านคนที่มีความผิดปกตินี้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปอาฟริกา เอเซียและประเทศแถบ
เมดิเตอเรเนียน (เอกสารหมายเลข 1) พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะพันธุกรรมที่ผดิ ปกติเกิดที่
โครโมโซม X ที่ตําแหน่ง q28 แบบ recessive
ผู้หญิงที่เป็น homozygote จึงจะมีอาการได้ แต่ผหู้ ญิงที่มี gene ที่ผิดปกตินี้และเป็น
carrier มีมากกว่า ภาวะขาด G6PD มีหลายชนิดเช่นเดียวกับภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ เช่น G6PD
ชนิด Mahidol (มหิดล) ทีพ่ บในประเทศไทยและภูมภิ าคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตําแหน่งกรดอะมิ
โนที่ 163 เป็น serine แทนที่จะเป็น glycine ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วนะชีวะนาวิน จาก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ (เอกสารหมายเลข 2) เป็นผู้ค้นพบ
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ความผิดปกตินี้ ปัจจุบันก็มีผู้พบว่า G6PD Mahidol พบได้แพร่หลายในประเทศเมียนมาร์ดว้ ย (เอกสาร
หมายเลข 3)
ปกติเม็ดเลือดแดง (RBC) ต้องพึ่งกลูโคสสําหรับใช้เป็นพลังงานเกือบทัง้ หมดโดย
กระบวนการ
ที่เรียก glycolysis แต่ยังมีการเลี่ยงในการใช้กลูโคสไปอีกทางหนึ่งคือ การเปลี่ยน
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) เป็น NADPH NADPH ปกติมีบทบาท
สําคัญในการรักษา
โครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่เป็น cell membrane และรักษาฮีโมโกลบินใน
ถ้าฮีโมโกลบินถูก
เม็ดเลือดแดงให้อยู่ในภาวะที่ใช้จับและนําพาออกซิเจนได้ที่เรียก reduced Hb
oxidized เช่น MetHb ก็ไม่สามารถ ทําหน้าที่นั้นได้ การสร้าง NADPH ด้วยกระบวนการทางชีวเคมี
ต้องอาศัยเอนไซม์ G6PD ดังนั้นถ้าขาด G6PD และปัจจัยอืน่ ไปกระตุ้นก็ทําให้เกิด intravascular
haemolysis
ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ การติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ การติดเชื้อ
แบคทีเรียที่ทาํ ให้เกิดปอดอักเสบ โรคไทฟอยด์ และ
ที่สําคัญก็คอื ยาโดยเฉพาะ sulfa, ยาขับ
ปัสสาวะและลดความดันเลือด thiazide, ยาเบาหวานประเภท sulphonylurea เช่น tolbutamide, ยาลด
ไข้ phenacetin, quinidine, ยารักษามาลาเรีย primaquine
ยา nitrofurantoin และ nitrate เป็น
ต้น อาหารบางชนิด เช่น ถั่ว (fava beans) ก็เป็นสาเหตุได้ นอกจากนีอ้ าหารที่ใส่ sodium nitrite
กันบูดเสีย เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ก็ทําให้เกิด acute haemolysis ได้
ผู้ป่วยที่ขาด G6PD จึงควรได้รับการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อจะได้ระวังตัวและ
บอกแพทย์หากจะต้องใช้ยารักษายามเจ็บป่วย
ภาวะพร่อง G6PD เป็นเรื่องน่าสนใจ การที่คนมีภาวะดังกล่าวเป็นไข้มาลาเรียยากกว่า
จึงอาจเป็นเรือ่ งโดยธรรมชาติที่ทําให้คนที่มีพันธุกรรมพวกนั้นรอดตายจากมาลาเรียมากกว่ามีลูกหลานสืบ
ทอดกันมา
จึงทําให้พบภาวะนี้มากในบ้านเราและในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโรค
มาลาเรียชุกชุม
ผู้ป่วยทีม่ ีภาวะพร่อง G6PD เป็นกลุ่มคนที่แพทย์นกั วิจัยเกี่ยวกับโรคต่างๆ ชอบนํามา
ศึกษา
เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีรายงานศึกษาผูป้ ่วย G6PD ชาวอาฟริกันตะวันตกที่เป็นเบาหวานที่เสี่ยงต่อภาวะการ
เกิดมี ketosis เพราะมี gene ที่ควบคุมการหลั่งอินซูลินเปลี่ยนแปลงด้วย (เอกสารหมายเลข 4) เป็น
ต้น
ผมขอแนะนําเอกสารสุดท้ายของเรือ่ ง (เอกสารหมายเลข 5) ซึ่งเป็นบทความ clinical
problem-solving ที่ไม่ยาวแต่ทันสมัยทีผ่ ู้อ่านที่สนใจเรื่อง G6PD อาจหาอ่านได้งา่ ย
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