6
“บวมทั้งตัว
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 52 ปี แม่บ้านอยู่จังหวัดนนทบุรี
อาการสําคัญ
ถ่ายอุจจาระเป็นน้ํา มีไข้ต่ําๆ ปัสสาวะน้อยลง เหนื่อย บวมทีห่ น้าและขาทัง้
2 ข้างมา 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่อายุ 25 ปี โดยเริ่มแรกมาฝาก
ครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาล คลอดปกติ
เมื่ออายุ 35 ปี มาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปากมดลูก ระยะ 1 B แพทย์ทาํ
Wertheim’s Hysterectomy หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็มาติดตามเป็นระยะๆ มาตลอด
ปีละ 2-3
ครั้ง
3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ถ่ายอุจจาระเป็นน้ําสีเหลืองๆ ไม่มีมูกเลือด ถ่าย
มากกว่า 10 ครั้ง อาเจียนและมีไข้ต่ําๆ มาหาแพทย์ได้ยา Norfloxacin และ Motilium แต่
อาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยปัสสาวะน้อยลง เหนื่อย ขาทั้ง 2 ข้างและหน้าบวม จึงรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล
ผลการตรวจร่างกาย
T 37.2ºC
PR 100 regular
RR 36
marked pitting oedema of both legs up to knees
periorbital oedema - slightly pale
Heart sounds normal
Lungs clear
Abdomen : no mass felt (Liver not palpable)

BP 190/110

อภิปราย
ปัญหาผู้ป่วยรายนี้อาจแยกได้เป็น 2 เรื่อง ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือไม่
เกี่ยวข้องก็ได้ คือ เรื่องท้องเดินและอาเจียนจากลําไส้เล็ก (small intestine) ทําหน้าทีไ่ ม่ปกติ
ผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ําสีเหลือง ไม่มีมูกเลือด และถ่ายมากกว่า 10 ครั้ง ผิดกับผู้ป่วยที่มที ้องเดิน
จาก
ลําไส้ใหญ่ผิดปกติซึ่งอุจจาระมักจะไม่เป็นน้ําแต่มีเนือ้ อุจจาระบ้าง และอาจมีมูกและ/
หรือเลือดออกมาด้วย ประวัติผู้ป่วยรายนี้มีไข้ต่ําๆ ด้วยก็ทําให้นกึ ถึงลําไส้เล็กอักเสบจากการติด
เชื้อหรือจากพิษจากเชื้อโรค ส่วนปัญหาอีกเรื่องก็คอื generalized oedema ซึ่งทําให้นึกถึงว่า
เป็นจากโรคไตโดยเฉพาะ nephrotic syndrome
สาเหตุอื่นที่อาจทําให้เกิดอาการบวมทั้งตัว
เช่น
โรคตับแข็งหรือระดับ serum albumin ต่ําจากภาวะทุพโภชนาการหรือจากการเสีย
albumin ทางกระเพาะลําไส้ (protein-losing gastroenteropathy) การตรวจพบแรงดันเลือดสูง
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ไม่เคยมีมาก่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคไตมากโดยเฉพาะสาเหตุบางอย่างของ
nephrotic syndrome ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไป ถึงตอนนีค้ วรทราบผลการตรวจปัสสาวะและเลือดว่า
(1) มี proteinuria หรือไม่? (2) serum albumin ต่ําหรือเปล่า?
(3) serum
cholesterol สูงผิดปกติไหม?

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Urine : protein 3+
RBC 40-50/HPF
WBC 10-20/HPF
Serum albumin/globulin 2.6/2.1
BUN 12
Cr 1.0
Serum Cholesterol 317
complement CH50 12%
st
ANCA – ve Anticardiolipin antibodies – ve
ESR 86 mm/1 hour
Cryoglobulin +
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจปัสสาวะและเลือดเข้าได้กับ Nephrotic syndrome ทีม่ ี Nephritic
features กล่าวคือมี RBC ในปัสสาวะ ถ้ามองหา red cell cast ด้วยก็จะดีเพราะถ้าพบทําให้
แน่ใจว่ามี “glomerulitis” ประกอบกับมีแรงดันเลือดสูงซึ่งเท่าทีท่ ราบผู้ป่วยไม่เคยมีมาก่อน ก็เข้า
ได้กับmembranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) โรคนี้หรือถ้าเรียกภาวะนี้จะดีกว่า
เพราะอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
ลักษณะอาการบางอย่างคล้าย SLE
ระดับ serum
complement ก็ต่ําในผู้ป่วยรายนี้ ESR ก็สูง และที่สําคัญตรวจพบ cryoglobulin แต่ก่อนนี้
ไม่ทราบสาเหตุ MPGN
แต่ปัจจุบันพบในผู้ป่วยที่มีโรคตับอักเสบจาก virus C (HCV) ได้
เพราะฉะนั้นรายนี้จึงคงจะตรวจเลือดหา antibody ต่อ virus ตับอักเสบดังกล่าวเพราะผู้ป่วยคง
เคยได้รับ blood transfusion เมือ่ ได้รับการผ่าตัดใหญ่รักษามะเร็งปากมดลูก คงต้องทํา kidney
biopsy แน่ ส่วนเรื่องท้องเดินก็คงจะต้องส่งอุจจาระไปเพาะเชื้อและคงต้องให้ยา Norfloxacin
ต่อไปก่อน
ผลการตรวจเพิ่มเติม
Blood : anti HBS + ve anti HBC + anti HCV +
ผล kidney biopsy
และ Liver biopsy ได้ผลเข้าได้กับ chronic persistent
hepatitis
การวินิจฉัยโรค

Nephrotic Syndrome from MPGN
Hepatitis C virus infection
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