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“ปวดท้อง หอบหืด และเท้าไม่มีแรง”
ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 25 ปี ทํางานที่โรงงานปลากระป๋อง ที่สมุทรสาคร
อาการสําคัญ
ปวดท้องเป็นๆ หายๆ มา 2 เดือน
1 ปีก่อนมาโรงพยาบาลผูป้ ่วยมีอาการหอบหืด หอบอาทิตย์ครั้ง - 2 ครั้ง
หายใจมีเสียงหวีดๆ โดยเฉพาะเวลาอากาศเย็น ฝนตกหรือมีฝนุ่ มาก ได้ไปรับการรักษากับ
แพทย์ที่คลีนกิ ได้ทั้งยาพ่นและยารับประทาน อาการก็ดีขึ้น
2 เดือนก่อนสังเกตเห็นหลังเท้าขวาบวม หนังเท้าเป็นปื้นๆ ขึ้นมา นูนๆ หนาๆ
และคันมาก พร้อมกันนั้นหนังตาบวม ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด อาการดีขึ้น
บ้าง
หนึ่งเดือนหลังจากนั้นปวดท้องมาก ปวดบีบๆ จนงอตัวและปวดร้าวทัว่ ไป ทาน
อาหารแล้วมีคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นเหมือนอาหารทีร่ ับประทานไป ถ่ายวันละ 3-4
ครั้ง และน้ําหนักตัว เริ่มลด พร้อมกันมีคันทั้งตัว สังเกตเห็นคล้ายมีลมพิษขึ้นเป็นครั้งคราว
ต่อมาผู้ป่วยสังเกตเห็นเท้าซ้ายอ่อนแรง เวลาเดินต้องลากเท้าข้างนั้น
เท้าซ้ายชาและเท้าตก
กระดกเท้าขึ้นไม่ได้ จึงมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้มอี าการที่หลายระบบ เริ่มจากอาการที่เป็นล่าสุดย้อนไป 1 ปีที่
ผู้ป่วยเริ่มไม่สบาย มีดังนี้
1) มี foot drop ข้างซ้าย และมีเท้าชา ซึ่งอาจเป็นจาก L. lateral popliteal
(peroneal) nerve lesion หรือ lesion อยู่ที่ L5 S1 root ทําให้ anterior tibial และ peroneal
muscles อ่อนแรง คงต้องตรวจดูวา่ posterior tibial muscles อ่อนแรงด้วยหรือไม่ โดยตรวจ
กล้ามเนือ้ ที่หนั เท้าเข้า (invertor) ถ้ามีด้วย lesion ก็อยู่ที่ nerve root และตรวจดูวา่ sensory
impairment to pin prick เป็นแบบไหน
2)
ลักษณะอาการปวดท้องและท้องเดิน ถ่ายอุจจาระเป็นเศษอาหารที่
รับประทานไป เข้าได้กับ small intestinal colic ความผิดปกติควรอยู่ที่ลําไส้เล็ก
3) ผิวหนังผิดปกติ คัน และลักษณะที่ผู้ปว่ ยเล่ามาเป็น urticaria
และ 4) เคยมี bronchial asthmatic attacks
อาการหลากหลายเหล่านีอ้ าจเป็นจาก collagen vascular disease โดยเฉพาะ
polyarteritis nodosa หรือเป็นจากโรคพยาธิ์ หรือมี hypereosinophilic syndrome โดยไม่ทราบ
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ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อภิปรายเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้มอี าการต่างๆ ที่เข้าได้กับ Hypereosinophilic syndrome (HES)
ปัญหาอยู่ที่ว่าภาวะนี้เกี่ยวข้องกับพยาธิ์ที่พบในอุจจาระหรือไม่
เท่าที่ผมค้นดูจากตํารา
(เอกสารอ้างอิงอยู่ท้ายบทนี้) Sarcocystis เป็นพยาธิ์โปรโตซัวประเภท two-host coccidian
จัดอยู่ในกลุม่ Sarcosporidiosis โดยคนเป็น definitive host สําหรับบาง species ซึ่งทําให้เกิด
ลําไส้อักเสบท้องเดิน และพบมี sporocyst ในอุจจาระซึ่งคนได้รับพยาธิ์จากการรับประทานเนือ้

หมู (Sarcocystis suihominis) หรือเนือ้ วัว (S. bovihominis) ที่ไม่สุก
และมีพยาธิ์ตัวอ่อน
(bradyzoites) ใน cyst. ที่แตกออกไชเข้าผนังลําไส้ กลายตัวเป็น gametes ซึ่งเมือ่ fertilize
แล้วกลายเป็น oocyst หรือ sarcocyst ที่แบ่งตัวและหลุดออกจากผนังลําไส้เป็น sporocyst ที่
พบในอุจจาระ
เดิม sporocysts เหล่านี้มีชอื่ ว่า Isopora hominis เพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น
one-host coccidia
ส่วน Sarcocystis species อื่นใช้คนเป็น intermediate host โดย
บังเอิญแทนสัตว์ เช่น ลิง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขุม บุณยะรัตเวช และคณะเคยรายงานการศึกษา
ผู้ป่วย 6 รายไว้ในวารสารต่างประเทศ และเป็นผู้สนใจในโรคนี้มาตลอด (ดูเอกสารอ้างอิง)
หันมาพูดเรื่อง Hypereosinophilic syndrome ในผูป้ ่วยรายนี้บ้างซึ่งไม่สบายมา
1 ปี จํานวน eosinophil มีมากกว่า 1500 ตัวต่อลบ.มม. อาการและอาการแสดงทางระบบ
ประสาทเป็นเนื่องจาก mononeuropathy multiplex หรือ radiculopathy ซึ่งพบได้ในกลุ่มอาการ
นี้ มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นผลเนื่องมาจากมีสารที่เป็นพิษต่อ myelinated nerve fibres หรือใน
กรณีที่มีอาการทางสมองก็มีฤทธิ์ต่อ white matter ผู้ป่วยมีอาการจาก encephalopathy ใน
ขณะเดียวกันก็มี
ผู้ศึกษาทางพยาธิวิทยาจากการทํา post-mortem และพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ endothelial cells ใน endocardium ของหัวใจและหลอดเลือดเล็กๆ เช่น vasa
nervorum เป็นผลจาก product ของ eosinophil ซึ่งมีมากผิดปกติในผู้ป่วยเหล่านี้ Tissue
damage ที่เกิดขึ้นทําให้เกิด thrombosis
อาการและอาการแสดงแบบ mononeuropathy
multiplex ก็เข้าได้ดีกับการอุดตันที่หลอดเลือดเล็กๆ เหล่านั้น
ส่วนที่หัวใจก็อาจจะมี
endocardial fibrosis ตามมาได้ นอกจากนี้อาจจะมีกลไกอย่างอื่นที่ทําลายประสาทส่วนปลาย
หรือทําให้การทําหน้าที่เสียไป เช่น interleukin-5 ซึ่งเป็น eosinophilopoietic cytokine ชนิดหนึ่ง
เพราะระดับสารนี้ในเลือดสูงขึ้นในผู้ป่วย HES บางราย และยังมี interleukin (IL) ตัวอื่น เช่น
IL 2 และ IL15 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมี T cell proliferation และ natural killer cell ก็มี
ระดับในเลือดสูงขึ้นเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ปว่ ย
ผู้ป่วยได้รับยา albendazole เพื่อรักษาพยาธิ์ ได้ high dosage prednisolone
อาการผู้ป่วยดีขึ้นจนกลับบ้านได้ ได้มารับการตรวจเป็นระยะๆ ที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก 6
เดือนหลังจากได้รับยาอาการ foot drop ที่เท้าซ้ายดีขนึ้ power เดิมอยู่ที่ 0/5 เพิ่มขึ้นเป็น 23/5 WBC 14700 N 80 E เพียง 2% L 14 และ M 4 ส่วน Platelets 353,000
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