Interhospital conference
พญ.พรรณพัชร พิริยะนนท์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์
ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 4 ปี ภูมิลาเนา จ.สิงห์บรุ ี
อาการสาคัญ: ถ่ายเหลว 1 วัน PTA
ประวัตปิ ั จจุบัน:
1 วัน ก่อนมา รพ. ไข้ สงู ถ่ายเหลว10 ครัง้ ครัง้ ละ ¼ แก้ ว เป็ นน ้าปนมูก ไม่มีเลือด อาเจียน 5 ครัง้
ไม่ไอ/น ้ามูก ซึม กินได้ น้อย จึงพามา รพ.จังหวัด
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Work up metabolic cause and lumbar pucture : normal resultห
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Admit Day1: มีไข้ สงู ลอย ชักแบบ generalized tonic-clonic seizure

CBC: Hct 30%, WBC 2,700 /mm3 (N 50%, L40%, M6%, E4%), Platelet 278,000 /mm3
UA: normal, Stool exam: WBC 2-3/HPF, RBC 5-10/HPF, no parasite, no protozoa
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Day 10: ไข้ สงู ท้ องอืด ไม่อาเจียน ถ่ายเหลวเป็ นมูกไม่มีเลือด วันละ 2-3 ครัง้
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PE: abdomen: distention, hyperactive bowel sound, generalized tenderness, no rebound
tenderness. Rx: NPO, ceftriaxone, amikacin
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Day 16: ไข้ 38.5-39˚C ท้ องอืดมากขึ ้น ถ่ายเป็ นเลือดสด 300 ml
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Surgical explor lap: - Marked inflammation terminal ileum and cecum
- Multiple ulcer of ileum with perforation

Operative procedure: partial small bowel resection with simple suture
Pathology report: Necrotizing ileitis, no mycobacteria and fungus seen by acid fast, PAS and
GMS stains
Day 23: ไข้ สงู ปวดท้ องทัว่ ๆ ถ่ายเป็ นน ้ามีมกู ปน 3-4 ครัง้ /วัน ไม่มีเลือดปน ไม่มีอาเจียน มีcontent
ลักษณะเหมือน stool ออกมาทางแผล drain ไม่มีปวดข้ อ แผลในปาก ก้ นและอวัยวะเพศ มีผื่นขึ ้นที่
หน้ าอกมา 1 วัน ไม่คนั (ภาพที่ 1) จึงส่งตัวต่อมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ภาพที่ 1: Generalized purplish macules at chest wall and abdomen
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ประวัตสิ ่ วนตัว
No history of contact TB
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วัคซีน: ครบตามเกณฑ์, พัฒนาการปกติ

ผู้ป่วยอาศัยอยูก่ บั ยายที่สงิ ห์บรุ ี , เคยนอนโรงพยาบาล 1 ครัง้ เนื่องจากอาหารเป็ นพิษ,
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ถ่ายเป็ นเนื ้อทุกวัน

BW 14 kg, Ht 110 cm
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ตรวจร่ างกาย
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Vital sign: BT 39.5˚c, PR 145 /min, RR 40 /min, BP 90/60mmHg
GA: Drowsiness, no pallor, no jaundice
HEENT: No oral ulcer

Heart & lung: within normal limit
Abdomen: distension, soft, no tenderness, surgical scar at midline, stool content from drain,
normal bowel sound, no hepatosplenomegaly
Genitalia: no ulcer, no anal fissure
Skin: ดังภาพที่ 1

Problem list
• Necrotizing ileitis and perforation
• Suspected colocutaneous fistula
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Differential diagnosis
 Inflamatory bowel disease: Crohn’s disease
• Vasculitis: Polyarteritis nodosa
Henoch-Schonlein purpura (HSP)
Bechet’s disease
SLE
• Infection : Mycobacterium

rg

• History of seizure
• Skin rash
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Investigations
• CBC: Hct 34%, WBC 2,800 /mm3 (N 43%, L26%, M30%, E1%), Platelet 334,000 /mm3
• UA: spgr 1.018, sugar-neg, protein-neg, no WBC, no RBC
• ESR 52 mm/hr, CRP 71.7 mg/L
• Stool exam: WBC 5-10/HPF, RBC 10-15/HPF, no parasite, no protozoa
• Stool culture: no pathogen
• Electrolyte: Na 135, K 4, Cl 105, HCO318 mmol/L
• Anti HIV: negative
• CXR: Normal

Further investigations
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Stool AFB: negative, PPD skin test 5 mm
CTA abdomen: No evidence of arteritis of the aorta and branches
ANA: negative, p-ANCA: negative
C3: 74 mg/dL (75-135), C4: 28 mg/dL (10-40)
Lupus anticoagulant : Neg
Anticardiolipin IgG/IgM: Neg/Neg
CMV viral load < 600 copies/mL
Skin punch biopsy: A nonspecific perivascular dermatitis with tetangiectasia, no
evidence of small or large vessel vasculitis or panniculitis

of ascending colon at right
lower abdomen
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ภาพที่ 2: Colocutaneous fistula
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ภาพที่ 3: endoscopic finding: multiple
pseudopolyps, erythematous mucosa with
yellowish plaque ontop at ascending colon

Crypt abscess
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ภาพที่ 4: Focal area of perforation with acute organizing reaction at serosa and organizing
ulcer with fissuring feature (1,2)
Patchy distorted crypt and glands and crypt abscess (3,4)
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Pathology report
• Organizing ulcer with fissuring feature, covered by fibrin and mononuclear IF cells,
expand into muscularis propria and subserosa
• Focal area of perforation with acute organizing reaction at serosa
• The interventing colonic mucosa appear as IF pseudopolyp with patchy distorted
crypt and glands
• Neither organism nor granuloma is detected

อภิปราย
ในผู้ป่วยรายนี ้จาก clinical และ operative finding พบ ileal perforation, necrotizing
ileitis และ colocutaneous fistula และ Endoscopic finding ที่พบลักษณะของ multiple
pseudopolyps รวมทังผลชิ
้
้นเนื ้อมี ulcer with fissuring feature, expand into muscularis
propria and subserosa, focal area of perforation with acute organizing reaction at serosa,
interventing colonic mucosa appear as Inflamatory psudopolyp with patchy distorted
crypt and glands ซึง่ เข้ าได้ กบั Crohn’s disease มากที่สดุ
แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมีการอักเสบรุนแรงของลาไส้ แบบ necrotizing ileitis และ bowel
gangrene ร่วมกับมี skin manifestation ควรคิดถึงกลุม่ โรคที่ก่อให้ เกิด GI vasculitis เช่น
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Childhood polyarteritis nodosa, SLE, HSP แต่จากผล work up: CTA ไม่พบ aneurysms,
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segmental stenosis หรื อลักษณะ “beads on a string” C3, C4, ANA, AntidsDNA, pANCA อยู่
ในค่าปกติ จึงคิดถึงน้ อยลง

ระหว่างได้ รับการรักษาด้ วย steroid 2 mg/kg/day วันที่ 7 ผู้ป่วยถ่ายเป็ นเลือด ตรวจ
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ร่างกายพบ peritonitis คิดถึงมีภาวะ necrotizing enterocolitis with perforation จึงได้ รับการ
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ผ่าตัดอีก โดย operative finding พบ necrosis gangrene ที่ terminal ileum, cecum และ
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ascending colon และมีรู perforation ที่ descending colon ได้ รับการผ่าตัดทา Terminal ileum,
cecum และascending colon resection และ ทา end to end anastomosis, fistulectomy
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นอกจากนี ้ได้ ปรับเพิ่มขนาดยา pulse methyprednisolone 10 mg/kg/day 3 วัน ต่อด้ วยขนาด 2
mg/kg/day

วันที่ 13 พบ anastomosis leakage ได้ รับการผ่าตัดทา colostomy with ileostomy วันที่
18 หลังนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้ ต่าๆ ผื่นขึ ้นที่หน้ าอกและหัวเข่า ถ่ายมีเลือดปน 250-300
ml/day ไม่ปวดท้ อง จึงได้ รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของเชื ้ออื่นๆ เช่น C.difficile และ CMV
ซึง่ ต่อมาไม่พบเชื ้อก่อโรคดังกล่าว และพบว่าผล ESR 77 mm/h, CRP 59 mg/Lซึง่ เพิ่มสูงขึ ้น จึงได้
เพิ่มยากลุม่ Anti TNF: Infliximab 5 mg/kg/dose induction ที่ 0,1,6 สัปดาห์และ maintenance
ต่อทุก 8 สัปดาห์ prednisolone 2 mg/kg/day และazathioprine 2 mg/kg/day
หลังได้ Infliximab induction ที่ 0,1,6 สัปดาห์ ผู้ป่วยไม่มีถ่ายเป็ นเลือดอีก วางแผนติดตาม
EGD, Colonoscope อีกครัง้ หลัง induction ครบ

Free perforation in crohn’s disease
Free perforation ใน crohn’s disease (CD) หมายถึง ภาวะที่เกิดรูทะลุในลาไส้ ใหญ่หรื อ
ลาไส้ เล็ก โดยไม่มี intraperitoneal abscess นามาก่อน เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบได้ ไม่บอ่ ย มี
อุบตั ิการณ์ร้อยละ 1-2 ในประเทศตะวันตก1-4 กลไกการเกิด free perforation ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่
เชื่อว่าอาจเกิดจากสองปั จจัยหลัก ได้ แก่ มีการเพิ่มขึ ้นของ intraluminal pressure เหนือต่อจุด
obstruction 1-4 และเกิดจากการขาดเลือดในภาวะ enteritis5
การรักษาด้ วย steroid อาจส่งเสริมให้ เกิดรูทะลุมากขึ ้นนันยั
้ งไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจน จาก
การศึกษาของ Sparberg และคณะ8 พบว่าผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วย steroid จะมีอาการแสดงของ
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peritonitis มากขึ ้น เนื่องจากsteroid จะทาให้ ไม่เกิดการ seal ของจุดที่มีรูทะลุ แต่อย่างไรก็ตามจาก
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การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า steroid ไม่ได้ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดรูทะลุ1-5 และอุบตั ิการณ์ของการ
เกิดรูทะลุในผู้ป่วย CD ที่ได้ รับการรักษาด้ วย steroid ไม่แตกต่างจากผู้ป่วย CD โดยรวม2
อาการและอาการแสดง
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จากการศึกษาของ Ikeuchi และคณะ พบว่า ileum เป็ นตาแหน่งที่ perforation มากที่สดุ ถึง
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ร้ อยละ 80 รองลงมา ได้ แก่ jejunum และcolon ตามลาดับ นอกจากนี ้ร้ อยละ 10 ยังเกิดรูทะลุได้ หลาย
ตาแหน่ง7 ระยะเวลาของโรคก่อนที่จะมี perforation โดยเฉลี่ย 25 เดือน แต่พบร้ อยละ 57 ผู้ป่วยมา
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ด้ วยอาการของ peritonitis ตังแต่
้ แรกและต้ องได้ รับการผ่าตัด6,7
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แนวทางการรักษาและพยากรณ์ โรค
ควรเลี่ยงการผ่าตัดแบบ simple suture เนื่องจากจะทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่าตัด เช่น
anastomosis leakage และมีอตั ราตายค่อนข้ างสูง แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัด resection ลาไส้
ตาแหน่งที่มีรูทะลุ ยังเป็ น treatment of choice โดยเฉพาะในลาไส้ เล็ก อาจพิจารณาตัดลาไส้ สว่ นที่
มีรอยโรคมากที่สดุ และตัดต่อลาไส้ แบบ primary anastomosis แต่หากเกิดรูทะลุในตาแหน่งของ
ลาไส้ ใหญ่หรือในช่องท้ องมี contamination มาก ควรพิจารณาทา temporary stoma7
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ อตั ราตายสูงขึ ้น ได้ แก่ วีธีการผ่าตัด ตาแหน่งที่เกิดรูทะลุและจานวน
รูทะลุ1,6,7 พบว่าผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดแบบ simple suture มีอตั ราตายสูงถึงร้ อยละ 41 เมื่อเทียบ
กับวิธี resection จะมีอตั ราตายเพียงร้ อยละ 41 และจากการศึกษาของ Ikeuchi และคณะ พบอัตรา
ตายร้ อยละ 3.9 โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิต ร้ อยละ 30.8 มีรูทะลุหลายตาแหน่ง
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