Interesting case (Colitis cystica profunda)
A 14-year-old girl with a 6-month history of rectal bleeding
9 ตุล าคม 2558

พญ.อัจฉริ ยา จันทร์ ผอ่ ง
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ประวัติผ้ ปู ่ วย
เด็กหญิงไทย อายุ 14 ปี มีอาการถ่ายอุจจาระเป็ นเลือดมา
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6 เดือน

โดยถ่ายเป็ นเลือดสดตามหลัง

อุจจาระ ครั้งละประมาณ 1 แก้วยา แต่บางครั้งออกกะปริ ดกะปรอย เป็ นวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 5 วันต่อ
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สัปดาห์ ถ่ายอุจจาระเป็ นก้อนปกติ ถ้าเบ่งถ่ายจะเจ็บก้น ร่วมกับปวดท้องด้านขวาบน ปวดแน่นๆ มักเป็ นหลัง
ถ่ายอุจจาระ กินยาแก้ปวดแล้วดีข้ ึน เริ่ มซีด เพลีย จึงไปรพ.ใกล้บา้ น และรพ.จังหวัด ตรวจพบติ่งเนื้ อที่ทวาร
หนัก ได้รับเลือด 2 ครั้ง ยาแก้ปวด และยาบารุ งเลือด

อาการปวดท้องน้อยลง ยังถ่ายเป็ นเลือดสดตามหลังอุ จจาระ ครั้งละน้อยกว ่า 1 แก้ว
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1 เดือนก ่อนมารพ.

ยา อุจจาระไม ่แข็ง กลัน้ อุจจาระได้ปกติ ไม ่มีอุจจาระเล็ด ไม ่มีเบื่ออาหารหรื อน้ าหนักลด มีเพลีย เล่นกีฬาได้
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น้อยลง แต่ไม ่มีหน้ามืดเป็ นลม ปฏิเสธประวัติลว้ งทวารหนัก จึงส่งตัวมารพ.สงขลานคริ นทร์
ประวัติอดีต:

- ก ่อนหน้านี้ สบายดีมาตลอด

ไม ่มีโรคประจาตัว ไม ่มีไข้เรื้ อรัง ไอเรื้ อรัง หรื อไอเป็ นเลือด

- ประจาเดือนมาสมา่ เสมอทุ กเดือน
- เรี ยนชั้น ม. 2 ผลการเรี ยนดี

แต่หลังจากปวดท้องและถ่ายเป็ นเลื อด ไม ่ค่อยได้ไปโรงเรี ยน

ครบตามเกณฑ์
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- Vaccination

เดือนละ 3-4 วัน ใช้ผา้ อนามัยวันละ 3 แผ่น ไม ่ปวดท้อง

- ไม ่มีประวัติมะเร็ งหรื อวัณ โรคในครอบครั ว
- ไม ่มีคนในครอบครัวเคยรั บการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ตรวจร่ างกาย:
GA: good consciousness, look well
Measurement: BW 46.8 kg (P 90), height 157.1 cm (P 50)
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V/S: BT 37๐C, HR 67/min, RR 24/min, BP 97/61 mmHg
HEENT: mild pallor, no jaundice, no oral ulcer, no hyperpigmented lesion,
no lymphadenopathy
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Lungs and heart: no abnormal findings

Extremities: no joint swelling, no rash

tro

Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly

Anus: anal fissure 3 mm at 6 o’clock, no skin tag

PR: no fecal impaction, multiple

Problem list:
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1. Rectal bleeding

as

circumferential rectal masses, movable, mild tender, no active bleeding

2. Palpable rectal masses
3. Anal fissure

Differential diagnosis: จากประวัติถา่ ยเป็ นเลือดสดตามหลังอุ จจาระ ร่วมกับตรวจร่างกายพบว ่ามี
และมี palpable

rectal masses

Pt

fissure

ทาให้นึกถึงสาเหตุดงั นี้



Polyposis syndrome



Solitary rectal ulcer syndrome



Inflammatory bowel disease



Gastrointestinal malignancy

anal

Lab investigations:


CBC: WBC 6,850/cu mm, PMN 46, L 44, M 8, E 2%

Coagulogram: PTT 26.0 sec, PT 12.6 sec, INR 1.06



ESR 6 mm/h, CRP < 0.6 mg/dL



Blood chemistry: Na 135, K 4.32, Cl 101, CO2 22 mmol/L
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Hct 30%, MCV 58 fL, RDW 24.9%; platelets 586,000/cu mm

BUN 20, creatinine 0.4 mg/dL
Serum albumin 4.1 g/dL



Stool exam: WBC 0-1, RBC 3-5/HPF; no parasite found x 3 times



Stool culture: non enteropathogenic bacteria
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จากผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การพบว ่า ผูป้ ่ วยซีดจากขาดธาตุเหล็ ก คิดว ่าเป็ นจากเสี ยเลือดในทางเดิน
อาหาร ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การอื่นๆอยูใ่ นเกณฑ์ ปกติ จึงคิดถึงสาเหตุกลุม่
inflammatory bowel disease

infective colitis

หรื อ

น้อยลง

ha
ig

อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้องส่องกล้องทางเดินอาหารเพิ่ มเติ ม เพื่อประเมินลักษณะ ตาแหน่ง และความ
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รุ นแรงของ lesion โดยผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างแสดงดังรู ปที่

1-3

รู ปที่ 1A
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Colonoscopy:

รู ปที่ 1B

รู ปที่ 1 ผลส่ องกล้ องลาไส้ ใหญ่ บริเวณ rectum พบว่ามี multiple

ที่
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ตาแหน่ง 5-10 cm เหนือจาก anal verge

circumferential sessile polyps

รู ปที่ 2A

รู ปที่ 2 ผลส่ องกล้ องลาไส้ ใหญ่ ส่วน sigmoid

รู ปที่ 2B
(2A) และ descending colon

ถึง cecum (2B) พบว่าปกติ
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รู ปที่ 3A

รู ปที่ 3B

polypoid

ที่ตาแหน่ง 5-10 cm เหนือจาก anal verge

as

polyps
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รู ปที่ 3 ผลส่ องกล้ องลาไส้ ใหญ่ ส่วน rectum ในมุมมอง retroflexion พบว่ามี multiple

จากผลส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างพบว ่ามี

จึงคิดถึง colitis

แต่ตอ้ งวินิจฉัยแยกจากมะเร็ งทางเดินอาหาร จึงพิจารณาตรวจเพิ่มเติมด้วย

endoscopic ultrasound (EUS)

อาหาร โดยในรายนี้ พบว ่ามี
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มากขึ้น

cystica

transrectal

เพื่อประเมินรอยโรคใต้ผนังเยื่อบุว ่าเกิดขึ้นจากชั้นใดของผนังทางเดิน
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profunda

rectal polypoid polyps

submucosal cyst (รู ปที่ 4) จึงคิดถึงสาเหตุจาก colitis cystica profunda
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endoscopic ultrasound (EUS)

ด้วยชั้น submucosa ที่หนาขึ้น และ cyst ไม ่ลงลึกถึงชั้น

ระยะแรกที่กอ้ นยังไม ่ลงลึกถึงชั้น

muscularis propria

โดยเซลล์เยื่อบุผิวของลาไส้และ

Pt

ล้อมรอบ

มากขึ้น แต่ยงั ต้องวินิจฉัยแยกจากมะเร็ ง

จึงพิจารณาตัดชิ้นเนื้ อตรวจทางพยาธิ วิทยาโดยวิธี

เพื่อให้ได้ปริ มาณชิ้นเนื้ อที่เพียงพอ (รู ปที่ 5-6)

จากผลทางพยาธิ วทิ ยาพบว ่าติ่งเนื้ อมีลกั ษณะ

mucosa

cyst (ลูกศร)

muscularis propria (MP)

cystica profunda
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แม้ว ่าผล EUS ชว่ ยทาให้คิดถึง colitis
polypectomy snare

พบว ่ามี submucosal
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รูปที่ 4 ผล transrectal

และพบว ่ามี fibromuscular

hyperplasia

cyst

villiform pattern

มีลกั ษณะ

ในชัน้ lamina

และพบ mucus-filled

well differentiated
propria

ไม ่พบลักษณะ

จึงเข้าได้กบั colitis

cyst

ในชั้น

dysplasia

cystica profunda
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รู ปที่ 5B
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รู ปที่ 5A
รูปที่ 5 ผลทางพยาธิ วทิ ยาพบว ่าติ่งเนื้ อ มีล ักษณะ

และพบ mucus-filled

cysts
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(5B) ในชั้น mucosa (ลูกศร)

villiform pattern (5A)

Pt

รู ปที่ 6A

รูปที่ 6 ผลทางพยาธิ วทิ ยาพบว ่าผิ วของติ่งเนื้ อมี
(ลูกศรหนาสี แดง )

ในชั้น mucosa

differentiated (ลูกศรสี ดา)

และ fibromuscular

รู ปที่ 6B

eroded surface (วงกลม)

และพบ mucus-filled

cyst

(6A) โดยเซลล์เยื่อบุผิวของลาไส้และ cyst มีลกั ษณะ well

ในชัน้ lamina

propria

hyperplasia (ลูกศรสี แดง )

พบว ่ามี patchy acute inflammatory

โดยไม ่พบลักษณะ

dysplasia

infiltration

Colitis cystica profunda (CCP)

เป็ นโรคที่พบ mucin-filled cysts อยูใ่ นชัน้ submucosa และ mucosa ของลาไส้ใหญ่1 พบน้อยมาก
โดยเฉพาะในเด็ก ไม ่ทราบอุบตั ิการณ์แน่ชดั โดย Stark W รายงานโรคครั้งแรกในปี ค.ศ. 17662 หลังจาก
นั้นมีการศึกษาในลักษณะรายงานผูป้ ่ วย3-5 โดยพบโรคนี้ ในผูป้ ่ วยชว่ งอายุ 13-75 ปี เพศชายเท่ากับเพศหญิง
มีการแสดงออกได้ 3 แบบ1,5 คือ
Localized with polypoid lesions

คือพบ polypoid

lesions

Diffuse with multiple polypoid lesions



Diffuse with a confluent sheet of cysts
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เหนือ anal verge

เฉพาะใน rectum ไม่เกิน 10 cm
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พยาธิกาเนิด

ปัจจุบนั มี 2 ทฤษฎีในการอธิ บายการเกิดโรค1,5 ได้ แก่
Congenital pathogenesis
submucosal cysts


เชื่อว่าเป็ นตังแต่
้ กาเนิด จากการศึกษาตัวอ่อน
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เป็ นทฤษฎีที่ได้ รบั การยอมรับมากกว่า โดยพบว่าการขาดเลื อดของผนัง
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ลาไส้ จากสาเหตุต่างๆ ได้ แก่ trauma,
mucosae

โรค CCP จัดอยู่ในกลุ่ ม mucosal
หนึ่ง พบว่าโรคในกลุ่ ม mucosal

Pt

พบว่ามี

หลายตาแหน่งในลาไส้

Acquired pathogenesis

ในชัน้ muscularis

embryo

rectal prolapse, inflammation

ทาให้ เกิด small

defects

จึงมี mucosa เจริญเติบโตผ่ าน defect ลงไปนันและเกิ
้
ดเป็ น cysts

prolapse syndrome6

prolapse syndrome

ได้ แก่



Solitary rectal ulcer syndrome (SRUS)



Rectal prolapse



Colitis cystic profunda (CCP)



Inflammatory cloacogenic polyp

ซึ่งเป็ น benign

defecation disorders

ประเภท

ที่มีลักษณะการแสดงออกและพยาธิ วิทยาร่วมกัน

แม้ ว่าผู้ ป่วยที่เป็ น

SRUS

และ CCP จะมีอาการแสดงและผลทางพยาธิ วิทยาร่วมกัน คือถ่ายเป็ น

เลื อดสดตามหลังอุจจาระ หรือถ่ายอุจจาระเป็ นมูก และพบ fibromuscular
propria

obliteration

ในชัน้ lamina

แต่มีลักษณะที่พบจากการส่ องกล้ องทางเดินอาหารแตกต่างกัน โดย SRUS ส่ วนใหญ่ พบเป็ น

multiple ulcerative lesions

ส่ วน CCP มักพบเป็ น polypoid

lesions
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ลักษณะปกติ (รู ปที่ 7)

โดยเยื่อบุผิวลาไส้ โดยรอบมี

รู ปที่ 7A (SRUS)

SRUS

ส่วนใหญ่6 (7A) แตกต่างจากผูป้ ่ วย

CCP7 (7B)
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รูปที่ 7 ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารในผูป้ ่ วย

รู ปที่ 7B (CCP)
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จากการศึกษาพบว ่า CCP ชนิ ด localized form มักเกิดจาก SRUS และสัมพันธ์ กบั rectal prolapse
ถึง 50% และมีรายงานว ่าผูป้ ่ วยที่เป็ น SRUS มีลกั ษณะที่พบจากการส่องกล้องทางเดินอาหารเป็ น
polypoid lesions ได้
จากการศึกษารวบรวมข้อ มูลผู ้ป่วย SRUS จานวน 116 คน อายุ 13-80 ปี เกีย่ วกับอาการแสดง ผลการ
ส่องกล้องทางเดินอาหาร และผลทางพยาธิ วทิ ยา ในปี ค.ศ. 1990-20116 พบว ่า แม้สว่ นใหญ่ผลการส่อง
กล้องทางเดินอาหารเป็ น ulcerative lesion ร้อยละ 78 โดยเป็ น solitary lesion ร้อยละ 68 และ multiple
lesions ร้อยละ 28 แต่พบเป็ น polypoid / nodular lesions ได้ถึงร้อยละ 25 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารในผูป้ ่ วย

SRUS

จานวน 116 คน
จานวน (ร้ อยละ)

Endoscopic findings

90 (78)

Solitary lesion

79 (68)

Multiple lesions

33 (28)
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Ulcerative lesions

Polypoidal / nodular lesion

29 (25)
7 (6)
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Hemorrhoids
Hyperplastic polyps

4 (4)

Adenomatous polyps
Telangiectatic spots

3 (3)
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Erythema only

Inflammatory bowel disease (IBD)



Infectious colitis



Adenocarcinoma of colon
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mucosal ulceration
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นอกจากนี้ CCP ยังสัมพันธ์ กบั โรคอื่นที่ทาให้เกิด

2 (2)
1 (1)

และ inflammation8 ได้แก ่

Peutz-Jeghers syndrome

การวินิจฉัยโรค CCP
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อาการแสดงที่พบบ่อยในโรค CCP ได้แก ่ ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ถ่ายอุจจาระเป็ นมูก ถ่ายเหลว ท้องผูก
และใช้นิ้วล้วงในทวารหนัก3,5
นอกจากนี้ อาจมีอาการปวดท้อง รู ้สึกถ่ายอุจจาระไม ่สุ ด (tenesmus) ร่วมด้วย และผลการตรวจทาง
ทวารหนักพบว ่ามี multilobed, firm และ movable masses
จากการรวบรวมข้อ มูลของ Sarzo และคณะ5 ในผูป้ ่ วย CCP จานวน 44 คน อายุ 17-75 ปี พบว ่า
อาการแสดงส่วนใหญ่คือ ถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด ร้อยละ 75 และถ่ายเป็ นมูก ร้อยละ 45 โดยมีประวัติทอ้ งผูก
เรื้ อรังร่วมกับการใช้นิ้วล้วงทวารหนัก ร้อยละ 30

โรค CCP วินิจฉัยแยกจากโรคที่สาคัญ คือ มะเร็ งทางเดินอาหาร โดยอาศัยผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก ่


การส่ องกล้ องทางเดินอาหารใน CCP

การตรวจทางพยาธิวิทยา
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จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง พบเป็ น polyps ที่มผี ิว mucosa ปกติ อาจมีการอักเสบ
หรื อมีแผลร่วมด้วยได้ โดยผิว mucosa รอบๆและส่วนอื่นของลาไส้ปกติ หากเป็ น localized CCP พยาธิ
สภาพส่วนใหญ่มกั อยูท่ ี่ anterior rectal wall1,3

Pt
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ผลทางพยาธิ วทิ ยาจากติ่งเนื้ อพบวา่ มี mucus ในชั้น submucosa ร่วมกับมี fibrosis ในชั้น lamina
propria และ hypertrophic muscle fibers (fibromuscular obliteration) ทาให้ช ้น
ั submucosa หนา
ขึ้น โดยเซลล์เยื่อบุ cyst มีลกั ษณะ well differentiated และส่วนใหญ่พยาธิ สภาพจะไม ่ลงลึกถึงชั้น
muscularis propria (รู ปที่ 8) ซึ่งแตกต่างจากผลทางพยาธิ วท
ิ ยาในกลุ ม่ โรคมะเร็ ง 1

รูปที่ 8 ผลทางพยาธิ วทิ ยาของติ่งเนื้ อ พบว ่ามี submucosal mucus-filled
misplaced epithelium below muscularis mucosae (ลูกศรสี ดา)

cyst (ลูกศรสี แดง)

และมี



Transrectal endoscopic ultrasound (EUS)
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การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่ สูง สามารถจาแนกรอยโรคใต้ผนังเยื่อบุ ได้ว ่ามี
ลักษณะของความผิดปกติเป็ นเชน่ ไร และเกิดขึ้นทีช่ ้นั ใดของผนังทางเดินอาหาร โดยลักษณะปกติของผนัง
ทางเดินอาหารในแต่ละชัน้ เป็ นดังรู ปที่ 9

Pt

รูปที่ 9 ชั้นของผนังทางเดินอาหารปกติจากการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่ สูง
การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่ สูง เป็ นวิธีที่ชว่ ยในการวินิจฉัยแยกโรค CCP,
SRUS และมะเร็ งทางเดินอาหารได้ดี โดยแต่ละโรคมีลกั ษณะจาเพาะที่พบแตกต่างกัน 9 (ตารางที่ 2 และรู ป
ที่ 10)

ตารางที่ 2 ผลการส่องกล้องระบบทางเดิน อาหารด้วยคลื่น ความถี่ สูงที่ช ว่ ยในการวินิจฉัย แยกโรค
SRUS

Adenocarcinoma

Thickened hyperechoic
submucosa due to fibrotic
lamina propria (3-6 mm)

Hypoechoic lesion which
disrupt normal five-layer
structure of rectal wall

Surrounded by intact
submucosa

Surrounded by intact
submucosa

Normal muscularis propria

Normal muscularis propria

Invasion to muscularis
propria (T2 tumors)
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Thickened hypoechoic
submucosa due to mucusfilled cysts
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CCP
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รู ปที่ 10A (CCP)

รู ปที่ 10B (SRUS)

รูปที่ 10 ผลการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง

รู ปที่ 10C (CA)

ในผูป้ ่ วยที่เป็ น CCP พบว ่ามี thickened hypoechoic submucosa (ลูกศร) และไม ่อยูใ่ นชั้น muscularis
propria (10A) ส่วนโรค SRUS พบว ่ามี thickened hyperechoic submucosa (ลูกศร, 10B) และใน
มะเร็ งทางเดินอาหารพบว ่ามี hypoechoic lesions ที่พบในทุกชั้นของผนังทางเดินอาหาร (10C)
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การรักษา

.o

เนื่ องจากโรค CCP เป็ น benign lesion ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับ SRUS หรื อร่วมกับ rectal prolapse
จึงสามารถรักษาตามอาการด้วยการให้กากใยอาหาร และฝึ กการขับถ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระ และมี
รายงานการใช้ยา polyethylene glycol solutions และ glucocorticoid enemas ในรายที่ไม ่ดีข้ ึนหลังให้
กากใยอาหารและฝึ กขับถ่าย1

Local lesion:

as



tro

อย่างไรก็ตามการรักษาดังกล่าวเป็ นเพียงการประคับประคองไม ่ให้มี trauma ต่อผนังลาไส้และตัวก้อน
เพิ่มเติม เพื่อลดการถ่ายเป็ นเลือด และป้ องกันการเกิด polyps เพิ่ม หากไม ่ได้รับการผ่าตัด lesion เหล่านี้
อาจคงอยู ่ ในรายที่ไม ่ตอบสนองจึงจาเป็ นต้องได้รั บการผ่า ตัด โดยวิธีการผ่าตัดแตกต่างกันตามลักษณะและ
ตาแหน่งของ lesions
o Repair of rectal prolapse
o Local excision

ถ้ามี rectal prolapse ร่วมด้วย

ผ่านทาง transanal

และ coloanal

ha
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o Mucosal sleeve resection
lesion



approach

หากไม ่มี rectal prolapse ร่วมด้วย

pull-through

หากเป็ น circumferential

Diffuse lesion: segmental resection

จากการศึกษาของ Sarzo และคณะ พบว ่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รับการรั กษาโดยการผ่าตัดร้อ ยละ
ได้รับยาร้อยละ 15 และได้รับการรักษาผ่านการส่องกล้องร้อยละ 105

70
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การรักษาในผู้ป่วยรายนี้

ผูป้ ่ วยได้รับการรัก ษาด้วย milk of magnesia (MOM) เป็ น osmotic laxative แม้ว ่าจากการซัก
ประวัติเบื้องต้นผูป้ ่ วยไมม่ ีประวัติทอ้ งผู ก แต่ตรวจร่างกายพบว ่ามีแผล anal fissure ขนาดเล็ก จึงเชื่อว ่ามี
อุจจาระแข็งร่วมด้วย ร่วมกับให้ iron supplementation เนื่ องจากมีซีดจากขาดธาตุเหล็ก จากเสี ยเลื อดใน
ทางเดินอาหาร และปรึ กษาศัลยแพทย์เพื่อพิจารณาผ่า ตัด

การดาเนินโรค

rg

จากการติดตามอาการที่ 1 เดือนหลังได้รับการวินิจฉัย พบว ่าผูป้ ่ วยยังมีถา่ ยอุ จจาระเป็ นเลือด กินยา
ระบายไม ่สมา่ เสมอ เจ็บก้นเวลาเบ่งถ่าย บางครั้งรู ้สึกว ่ามีเนื้ อยื่นออกมาจากทวารหนัก ผูป้ ่ วยให้ประวัติ
เพิ่มเติมว ่าถ่ายอุจจาระแข็ง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และก ่อนหน้านี้ เคยใช้นิ้วล้วงทวารหนัก ตรวจร่างกายพบแผล
anal fissure ขนาดเล็ก และคลาได้กอ้ นเนื้ อใน rectum ลักษณะ firm ไม ่เจ็บ และไม ่พบก้อนอุจจาระ
เนื่ องจากได้ประวัติเพิ่มเติมเรื่ องเบ่งถ่ายแล้วมีเนื้ อ ยื่นออกมาจากทวารหนั ก และเคยใช้นิ้วล้วงทวารหนัก จึง
คิดถึง SRUS และมี rectal prolapse ร่วมด้วย ทางศัลยแพทย์จึงพิจารณาให้การรัก ษาด้วย stool softener
และฝึ ก pelvic floor rehabilitation ก ่อน ยังไม ่ผ่าตัด ผูด้ ูแลจึงให้ MOM และ iron supplement ต่อ
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การติดตามอาการที่ 2 เดือนหลังวินิจฉัย พบว ่าผูป้ ่ วยไม ่ถ่ายอุจจาระเป็ นเลื อดอี ก ถ่ายอุจจาระวันละ 2
ครั้ง อุจจาระนิ่ มดี กินยาระบายทุกวัน ไม ่เจ็บก้นเวลาเบ่งถ่าย ไม ่รู ้สึกว ่ามีกอ้ นเนื้ อยื่นออกมาจากทวารหนัก
ตรวจร่างกายไม ่พบ anal fissure แต่ยงั มีกอ้ นเนื้ อใน rectum เชน่ เดิม ผล CBC พบว ่า Hct 35%, MCV
61.9 fL, RDW 28.9%, WBC 8,520/cu mm, platelet 494,000/cu mm เนื่ องจากไม ่ถ่ายอุจจาระเป็ น
เลือดแล้ว ภาวะซีดดีข้ ึน ผูป้ ่ วยยังไม ่อยากผ่าตัด จึงให้การรักษาด้วย MOM, stool softener และ iron
supplementation ต่อเนื่ อง ร่วมกับติดตามอาการเป็ นระยะ
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