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“หนุ่มโสด : ข้อมือขวาปวดบวมและมีไข้”
ชายไทยโสดอายุ 29 ปี รับจ้างขายอาหาร ที่ท่าเรือคลองเตย กทม.
อาการสําคัญ
ปวดข้อมือขวา มา 5 วัน
6 วันก่อนมาโรงพยาบาล มือขวาชนโต๊ะอาหาร แต่ไม่แรงและไม่มแี ผล
วันรุ่งขึ้นหลังมือขวาบวมเล็กน้อยและปวดข้อ จึงไปหาแพทย์ฉีดยาทีค่ ลินิก
วันรุ่งขึ้น ข้อมือข้างนั้นบวมแดงและผู้ปว่ ยรู้สึกมีไข้ วันต่อมาเริ่มปวดข้ออื่นๆ
ด้วย
ได้แก่ ข้อเข่า ข้อเท้า สะโพกทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งข้อศอกและข้อนิว้ หัวแม่มอื ซ้าย ไข้สูงขึ้นและ
ผู้ป่วย รู้สึกอ่อนเพลีย
ผู้ป่วยเคยมีแฟนสาว อยู่ดว้ ยกัน 2 ปี แต่เลิกกันมาแล้ว 6 ปี
ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่ แต่ดื่มเบียร์วันละขวดทุกวัน
อภิปราย
หนุ่มผู้นมี้ ีปวดข้อมือขวา ข้อบวมแดง มีไข้ เริม่ เป็นที่ข้อเดียว ทําให้นึกถึง
septic arthritis ถึงแม้ตอ่ มาข้ออื่นๆ จะปวดด้วยแต่ไม่เป็นทั้งซ้ายขวาเหมือนกัน หรือที่เรียก
symmetrical polyarthritis ประวัติที่ข้อมือขวาไปชนโต๊ะอาหารและวันรุ่งขึ้นปวดบวมแดงโดยที่
ไม่มีบาดแผลที่มือข้างนั้น ไม่น่าจะเป็นจากเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่งเข้าสูร่ ่างกายจากผิวหนัง อาจเป็น
เรื่องโดยบังเอิญหรือที่น่าเป็นกว่านั้นก็คือ minor trauma ที่ขอ้ ทําให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ใน
ร่างกายอยู่แล้วจากกระแสเลือดเกาะตัวทีข่ ้อและทําให้ขอ้ มือข้างนั้นอักเสบ
ที่ผมเคยเห็นมา Gonococcal arthritis มาหาแพทย์ด้วยอาการแบบนี้ได้
เมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้วขณะที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ Guy’s ในลอนดอน โรงพยาบาลจะมี
คลินิกนิรนามสําหรับผู้ป่วยหรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะเป็น gonorrhoea บางรายมีไข้ต่ําๆ และมีเพียง plantar fasciitis ที่เท้าข้างหนึ่งข้างใด
ถ้าผู้ป่วยมี bacterial endocarditis จากลิ้นหัวใจผิดปกติและติดเชื้อ อาการมักจะไม่เกิดขึ้นเร็ว
แบบนี้และข้อที่อักเสบมักจะเป็นทั้ง 2 ข้างคล้ายๆ กันและเป็นหลายข้อ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็น
immuno-reactive arthritis เสียด้วยซ้ํา อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยรายนี้คงจะต้องตรวจฟังหัวใจให้ดี
มองหาที่มาของการติดเชื้อ ที่ซอกฟันและแน่นอนตรวจให้แน่ว่ามี urethral discharge หรือไม่
ถ้าไม่แน่ถึงขนาดต้องทํา prostatic massage ก็ควรทํา
ผลการตรวจร่างกาย
T 38ºC
PR 84 regular
BP 130/70 mm. Hg.
no oral ulcer, erythematous patches over L forearm and arm
Joints: red, swollen first metacarpal joints of both hands
swollen ® wrist
swollen and warm ® knee with evidence of fluid

slightly swollen L ankle and dorsum of L foot
Cardiovascular system: normal
Abdomen: no mass felt
Lymph node 1.5 cm in diameter palpable in the ® inguinal
region
อภิปราย (ต่อ)
การวินิจฉัยแยกโรคก็ยังเป็นเช่นที่กล่าวไปแล้ว ควรตรวจเพิ่มเติมโดยเจาะข้อ
ที่บวมที่เจาะง่าย เช่น ข้าเข่าแล้วเอา fluid ที่ได้ไปย้อมเชื้อดูเซลล์ หาค่า glucose และอย่าลืม
ส่งไปเพาะเชือ้
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Hb 13 gm%
WBC 25800
N 78 L 13
M6
st
anti HIV – ve
ESR 39 mm/1 hour
Urine: protein trace, RBC 0-1, WBC 2-3/HPF
Rheumatoid factor + ve 22.6 iu/ml (normal 0-15)

E2

ได้เจาะเข่าขวาได้ fluid สีปนเลือดมา 15 ml ย้อม Gram stain ไม่พบเชื้อ
ค่า fluid glucose 14 mg% ในขณะที่ blood glucose 85 mg%
Haemoculture ไม่มีเชื้อ แต่ fluid ที่เจาะจากเข่าส่งเพาะเชื้อพบ Neisseria
gonorrhoea - betalactam positive
การรักษา
ผู้ป่วยได้รับยา cloxacillin ฉีดเข้าเส้น 1 กรัมทุก 6 ชม.อยู่ 1 วันแล้วหยุด
และได้ ceftriazone ฉีดเข้าเส้น 1 กรัมทุก 12 ชั่วโมงอยู่ 4 วันแทนเพราะเชื้อดือ้ ต่อ penicillin
และ ampicillin แต่ sensitive ต่อ ceftriazone, norfloxacin และ amoxycillin / clavulinic
acid
วันที่ 2 หลังได้ยา ไข้ลงเป็นปกติและข้อค่อยๆ ยุบ ผู้ป่วยกลับบ้านและได้มา
ตรวจที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก 8 วันต่อมา อาการดีขึ้นมาก ยังมีปวดข้อบ้างเล็กน้อย
อภิปรายเพิ่มเติม
ข้ออักเสบจากเชื้อหนองในมักมีอาการเช่นผู้ป่วยรายนี้ บางครั้งแปลกพบมีการ
อักเสบที่ขอ้ มักไม่ค่อยทราบกัน เช่น sterno-clavicular และ temporo-mandibular joints เป็น
ต้น เส้นเอ็นอักเสบหรือ tenosynovitis พบไม่บ่อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยทีอ่ าการไม่รุนแรงอาจ
มีเพียงไข้ต่ําๆ เบื่ออาหารและปวดข้อเล็กน้อยชั่วคราวร่วมด้วย กล่าวกันว่าผื่นทีผ่ ิวหนังพบได้
บ่อยถึงร้อยละ 30 ส่วนมากผื่นที่พบเป็นแบบ papular บางรายมี petechiae ซึ่งอาจเป็นจาก
endotoxin ของ Neisseria บางครั้งผื่นเป็น pustules หรือ necrotic lesions ในกรณีนั้นพบ
เชื้อแบคทีเรียได้ ผื่นมักเป็นที่มอื ทีฝ่ ่าเท้าและแขนขาส่วนปลาย จํานวนผื่นที่พบมีน้อยมักไม่
เกิน 10-15 ผื่น ในผู้ป่วยทีม่ ีเชื้อมากอาจมีเยือ่ หุ้มสมองอักเสบ มี pericarditis และ
endocarditis ได้

การวินิจฉัยแยกโรคจาก Reiter’s ได้ที่ผู้ปว่ ยด้วยโรค Reiter
มักมี
conjunctivitis, stomatitis หรือ keratoderma blenorrhagica
หลายปีมาแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์อทุ ิศ ดีสมโชค และนายแพทย์ฐิตเวทย์
ตุมราศวิน ได้รวบรวมผู้ปว่ ยที่มีโรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อที่พบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จํานวน 157 ราย ประมาณร้อยละ 60 เป็นข้ออักเสบที่เกิดจากเชื้อหนอง และประมาณร้อย
ละ 20 เป็นจากเชื้อหนองในหรือ gonococci (เอกสารหมายเลข 1) นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 2
(เอกสาร
ท่านยังได้ทําการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบจากเชื้อหนองในไว้อกด้วย
หมายเลข 2)
ผมแนะนําเอกสารเก่าจากต่างประเทศเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคนี้ไว้ 3 เรื่อง
(เอกสารหมายเลข 4 ถึง 6) ซึ่งเป็นเรือ่ งที่ยังได้รับการอ้างอิงจนปัจจุบัน ส่วนที่เหลือแนะนํา
ให้อ่านจากตําราอายุรศาสตร์ที่ให้ไว้ (เอกสารหมายเลข 6 และ 7)
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