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อาการสาคัญ: ปวดท้อง 9 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัตปิ ัจจุบัน:
9 วันก่อน ปวดท้อง อาเจียน 1 ครั้ง มีถ่ายเหลวเป็ นน้ าไม่มีมูกเลือด ไปรพ.เอกชนได้ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้อาเจียนมา
กิน กลับบ้านยังมีอาการปวดท้องบีบๆด้านซ้าย เป็ นตลอดเวลา จึงไปรพ.เดิม ตรวจร่ างกายพบ
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Abdomen- soft, mild tender at left lower quadrant and left paraumbilical region, positive bowel sound
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ CBC- Hct 41%, WBC 18,300/mm3 (N75%), Platelet 539,000/mm3 , stool exam- no
RBC, WBC 1-2/HPF ให้การรักษาโดยให้น้ าเกลือ และฉีดยาปฏิชีวนะ (gentamicin และ metronidazole)
ขณะนอนรพ. ยังบ่นปวดท้องเป็ นๆ หายๆ มีอาเจียนหลังกินอาหารและยา 2-3 ครั้ง/วัน ไม่มีเลือดหรื อน้ าดีปน
ไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่มีไข้ ทาการตรวจเพิ่มเติมโดย CT abdomen: dilated colon, no obstruction, no thickening of bowel
wall, normal bowel enhancement, no ascites, appendix was unremarkable. Multiple scattered mesenteric
lymphadonopathies suggestive of mesenteric lymphadenitis
Stool culture- negative for pathogens
2 วันก่อน ยังมีอาการปวดท้องคล้ายเดิม เริ่ มถ่ายเหลวมีมูกปนเลือดคล้ าวันละ 2 ครั้ง ครั้งละเต็มกระโถน จึงส่ง
ตัวมารักษาต่อที่รพ.รามาธิบดี
ประวัตอิ ดีต: ไม่มีโรคประจาตัว ไม่มีปวดท้องเรื้ อรัง ไม่มียากินประจา
พัฒนาการปกติ ฉี ดวัคซีนครบตามเกณฑ์

ตรวจร่ างกาย:
BW 17 kg (P25-50), Ht 115 cm (P50-75)
V/S: T 37.8°C, PR 130/min, RR 26/min, BP 118/82 mmHg
GA: A Thai boy, alert, not pale, no jaundice
CVS & RS: within normal limit
Abdomen: soft, not distended, mild tender at LLQ, hypoactive bowel sound, liver and spleen not palpable, no mass
palpable

Extremities: pitting edema at both legs, no skin rash
NS: grossly intact

1. Acute abdominal pain with hematochezia
2. Hypoalbuminemia
3. Thrombocytosis
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Problems:
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Initial investigations
CBC: Hct 40%, WBC 43,000/mm3, N 87%, L 8%, M 4%, Platelet 632,000/mm3
Stool exam: RBC numerous, WBC numerous, no parasite
Urinalysis: Clear, Sp.gr 1.016, pH 5, blood- marked positive,
glucose & protein – negative, WBC 3-5, RBC 0
Liver function test: AST 17, ALT 16 U/L, ALP 111, GGT 22 U/L,
TP 41.5, Albumin 14.7 g/L, TB 0.2, DB 0.1 mg/dL
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Differential diagnoses:
1. Henoch-Schönlein purpura or other vasculitis
2. Crohn’s disease
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3. Eosinophilic gastroenteritis
4. Enteric infection

Further Investigations:
2 Stool culture: no growth
3 Stool alpha-1 antitripsin: 36.3 mg/dL (0.25-5.2)
4 ESR 3 mm/h, CRP 45.9 mg/L
5 ANA negative, Anti-DNA <10 IU/mL (negative <95)
6 C3c 1230 μg/mL (900-1800), C4 180 μg/mL (100-400)
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7 Ultrasound abdomen: No evidence of intussusception, mild hydronephrosis of both kidney, free fluid at
interbowel loop
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up to third part of duodenum (รู ปที่ 1)
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8 Esophagogastroscopy: generalized swelling, erythema and focal hemorrhagic spot at duodenal bulb
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ผล Histology: duodenum: erosion/shallow ulcer with acute and chronic inflammation
9 Colonoscopy: mild mucosal swelling at descending colon without ulcer
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ผล Histology: colon: mild chronic inflammation

จากประวัติ ตรวจร่ างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบว่าผูป้ ่ วยมีแผลและการอักเสบ
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เฉี ยบพลันที่บริ เวณ duodenum ร่ วมกับพบ และมีลกั ษณะที่แสดงถึงการอักเสบ (inflammation) เช่น
thrombocytosis และ CRP สูงและมีภาวะ hypoalbuminemia จาก protein- losing enteropathy โดยไม่พบ
หลักฐานการติดเชื้ออื่นๆ จึงคิดถึงโรคในกลุ่ม vasculitis มากที่สุด แต่ยงั ไม่พบหลักฐานที่เข้าได้กบั การ
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วินิจฉัย SLE จึงนึกถึงโรค Henoch-Schönlein purpura มากที่สุด ซึ่ งในผูป้ ่ วยรายนี้ ขณะนอนโรงพยาบาล
มีอาการปวดท้องรุ นแรงเป็ นพักๆ (colicky pain) ร่ วมกับถ่ายอุจจาระปนเลือด ควรเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนเช่น intussussception ด้วย แต่จากการตรวจร่ างกายและ ultrasonography ยังไม่พบ
ลักษณะที่เข้าได้
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Diagnosis: Henoch-Schönlein purpura
Treatment
• Intravenous methylprednisolone 2 mg/kg/day
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รู ปที่ 1 Esophagogastroscopic findings

• ผูป้ ่ วยตอบสนองดีต่อการรักษาภายใน 48 ชม. อาการปวดท้องดีข้ ึน ถ่ายอุจจารมีเลือดปนน้อยลง สามารถกิน
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อาหารได้ดีข้ ึน

• Discharge ผูป้ ่ วยได้ใน 10 วันหลังเริ่ มให้ยา โดยมีลกั ษณะอุจจาระปกติ กินอาหารปกติ ยังมีทอ้ งอืดเล็กน้อย
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และยังพบภาวะ hypoalbuminemia (serum albumin 24 mg/dL) ให้ยา prednisolone 2 mg/kg/day กินต่อ
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Clinical course
2 สัปดาห์หลังเริ่ มการรักษา ผูป้ ่ วยมาตรวจตามนัด ไม่ปวดท้อง อุจจาระปกติวนั ละ 1 ครั้ง ยังมีทอ้ งอืด
ตรวจร่ างกาย abdomen-mild abdominal distension, soft, not tender, hypoactive bowel sound
Lab: serum albumin 25 mg/dL
Urinalysis: urine protein 3+, WBC > 20/HPF, RBC-TNTC (dysmorphic RBC)
24 hour urine protein: 79 mg/m2/hr (nephrotic range)
จึงปรึ กษา nephrologist และได้ทา renal biopsy
ผล renal histology: focal endocapillary proliferation, moderate mesangial hypertrophy, IgA granular pattern3+,
fibrinogen granular pattern 2+
ซึ่งเข้ากับ IgA nephropathy และเมื่อร่ วมกับอาการทางระบบทางเดินอาหารจึงให้การวินิจฉัยเป็ น HenochSchÖlein purpura
Definite diagnosis: Henoch-Schönlein purpura

Treatment: ให้ prednisolone ต่อและลดขนาดยาลงจนหยุดได้ไนเดือนที่ 5 หลังเริ่ มรักษา
ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะ proteinuria และมีค่า serum albumin ปกติต้ งั แต่เดือนที่ 2 หลังเริ่ มรักษา โดยไม่มีอาการ
ปวดท้อง อุจจาระปกติ และไม่มีผนื่ purpura

Henoch-Schönlein purpura
Henoch-Schönlein purpura (HSP) เป็ นโรคในกลุ่ม vasculitis ที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก มีพยาธิ
กาเนิดเหมือน IgA nephropathy แต่มีอาการแสดงหลายระบบโดยอาการทางผิวหนังคือ ผื่น palpable purpura
เป็ นอาการที่พบบ่อยที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ ทางเดินอาหารและไต ตามลาดับ สาเหตุและปัจจัยกระตุน้ ไม่
ทราบชัดเจน ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่หายได้เอง อย่างไรก็ดีมีผปู ้ ่ วยส่วนหนึ่งที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในระยะยาว
Epidemiology
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อุบตั ิการณ์ของ HSP เท่ากับ 10.5-20.4 ต่อประชากร 100,000 คน พบบ่อยในชาวยุโรปและเอเชียเมื่อ
เทียบกับคนผิวดา และพบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว โดยช่วงอายุที่พบมากที่สุดได้แก่ 2-6 ปี พบในเพศชาย
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มากกว่าหญิงเล็กน้อย 1.2:1 จากรายงานผูป้ ่ วยในประเทศไทย พบผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 3-8 ปี มากที่สุด และ มีอตั ราส่วน
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ชายต่อหญิงเท่ากับ 0.7-1.1:1 แล้วแต่สถาบัน (5,8,9,10)
Pathogenesis
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ไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจาก immune complex ไปเกาะติดที่ small-medium-sized arteries ทาให้เกิด
ภาวะ ischemia และ extravasation ของเลือดเข้าสู่เนื้อเยือ่ จนบวมและมีการสะสมของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil รวม
เรี ยกว่า leukocytoclastic vasculitis (LCV) ทาให้เห็นเป็ นลักษณะผืน่ นูนแดงที่ผิวหนัง เรี ยกว่า palpable purpura (รู ปที่
1) ซึ่งพบบ่อยที่ขาและบริ เวณกดทับ เช่น ก้น ซึ่งในโรค HSP มีลกั ษณะที่แตกต่างจากโรคอื่นในกลุม่ นี้คือ immune
complex นั้นประกอบด้วย IgA เป็ นหลัก ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ glycosylation ของ IgA1 ทาให้เกิด immune
complex ที่ประกอบด้วย polymeric IgA1 ไปเกาะติดที่ villi ของลาไส้เล็กและไตได้ดว้ ย (2,6) ซึ่งการตรวจชิ้นเนื้อไตจะ
พบลักษณะคล้าย IgA nephropathy คือ พบ IgA deposition จากการย้อม immunofluoresnce ร่ วมกับ mesangial
proliferation with hypercellularity, focal necrosis, segmental capillary collapse และ epithelial crescent formation
โดยมีความรุ นแรงต่างๆกัน(6) ส่ วนการตรวจชิ้นเนื้อของลาไส้จะพบ vasculitis ได้ในชั้น submucosa ซึ่งหากทาการตัด
ชิ้นเนื้อขณะส่องกล้อง (endoscopic biopsy) พบได้ต้ งั แต่ nonspecific inflammation เนื่องจากเป็ นชิ้นเนื้อที่ superficial
จนถึงลักษณะ ulceration, edema, hemorrhage และ vascular congestion ซึ่งเกิดจาก vasculitis-induced mucosal
ischemia(2)
ปั จจัยที่มีรายงานว่ามีความสัมพันธ์กบั HSP ได้แก่
โดยมีรายงานผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งมี
นามาก่อนโดยเฉพาะเชื้อ group A hemolytic streptococcus เชื้ออื่นๆที่มีรายงานได้แก่
mycoplasma, adenovirus, parvovirus B19 และ herpes simplex (2,6) นอกจากนี้ยงั พบว่ามะเร็ งบางชนิดก็สมั พันธ์กบั การ
เกิด HSP ด้วยเช่น small cell lung cancer และ lymphoma (2)
Diagnostic criteria
เกณฑ์การวินิจฉัยที่แพร่ หลายในปัจจุบนั ใช้ EULAR/PReS consensus criteria ซึ่ง The European League
against Rheumatism and Paediatric Rheumatology European Society ได้ตีพิมพ์ในปี 2006 ได้แก่

Palpable purpura (essential) in the presence of one of the following:
- Diffuse abdominal pain
- Any biopsy showing predominant IgA
- Acute arthritis/arthralgia
- Renal involvement defined as any hematuria or proteinuria.
Clinical features
HSP มีอาการแสดงหลายระบบ อาการทางผิวหนังที่มีลกั ษณะเฉพาะคือ ผื่น palpable purpura เป็ นอาการ
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ที่พบบ่อยที่สุดและมักเป็ นอาการนา อาการที่พบรองลงมาได้แก่ ข้อ ทางเดินอาหารและไต ทั้งนี้ 30-43% ของ
ผูป้ ่ วยมีอาการทางระบบทางเดินอาหารหรื อข้อนามาก่อนมีผื่นขึ้นโดยอยูใ่ นช่วงเวลา 1-21 วัน (6,8,10) ลักษณะอาการ
ทางคลินิกของระบบต่างๆที่พบได้ใน HSP ดังสรุ ปในตารางที่ 1
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อาการแสดงทางระบบทางเดินอาหารพบได้ 51-74% และพบเป็ นอาการนาได้ 12-19 % ของผูป้ ่ วย ที่พบบ่อยคือ
อาการปวดท้องแบบ colicky มักเป็ นบริ เวณ periumbilicus หรื อ epigastrium อาจมีอาเจียนร่ วมด้วย 18-52% ของผูป้ ่ วย
พบมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ โดยส่วนมากเป็ นเลือดออกเล็กน้อย แต่ผปู ้ ่ วยส่วนหนึ่งมีเลือดออกมากโดยพบเป็ น
melena มากกว่า hematochezia การตรวจร่ างกายอาจพบลักษณะกดเจ็บหรื อท้องอืดได้ ถ้าส่องกล้องอาจพบลักษณะ
mucosa บวมแดง หรื อมี petechiae, submucosal hemorrhage, purpura, erosions และ ulceration ได้ โดยตาแหน่งที่พบ
ความผิดปกติได้บ่อยคือ กระเพาะอาหารและ duodenum โดยเฉพาะ fourth part
ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยที่สุดคือ intussusception พบได้ 0.7-13.6% เกิดจากการมี
intramural hemorrhage และ edema ทาให้ตาแหน่งที่เกิดแตกต่างจาก idiopathic intussusception ที่พบในเด็กเล็ก คือมัก
พบที่ ileo-ileal (51%), ileo-colic (39%) และ jejuno-jejunal (7%) ภาวะแทรกซ้อนอื่นดังแสดงในตารางที่ 1 (2,6)
แม้วา่ ผื่น palpable purpura จะเป็ นอาการที่ตอ้ งมีในเกณฑ์การวินิจฉัย ยังมีรายงานผูป้ ่ วยเด็กที่มีอาการปวด
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ท้องทั้งแบบ colicky pain และ epigastrium pain ร่ วมกับ ถ่ายอุจจาระปนเลือดแบบ melena และ hematochezia ซึ่ง
พบ duodenojejunitis จากการส่องกล้องและมีรายงานว่าย้อมพบ IgA deposition ในชิ้นเนื้อจากลาไส้เหมือนใน
ผูป้ ่ วย HSP โดยไม่พบสาเหตุอื่น แต่ไม่มีอาการผื่นตลอดการติดตามรักษา และผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งตอบสนองต่อการ
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รักษาด้วย prednisolone ซึ่งอาจเป็ น variation ของ HSP (3,4)

ตารางที่ 1 อาการทางคลินิกที่พบใน HSP (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 6)
Organ involvement

Incidence (รายงานใน
ประเทศไทย)

(5,8,9,10)

Description

Skin

100%

Initially, it may resemble an urticarial or erythematous
maculopapular rash before developing into a palpable purpura,
symmetrically distributed over the extensor surfaces of the
lower legs, buttocks and arms
Bullous lesions may develop (รู ปที่ 2)
Rash fades within weeks
Usually an oligoarthritis
Mainly affects lower limb joints particularly ankles or knees
Self-resolving

(100%)

Joints

Up to 82%
(43-69%)

Gastrointestinal

50-75%

Common features: mild-severe colicky abdominal pain +/or
vomiting
Some form of bleeding is common with occasional massive
hemorrhage
Rare features: pancreatitis, hydrops of the gallbladder and
protein-losing enteropathy
Complication: Intussusception

20-60%
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(2.4-46.8%)

Common features: isolated microscopic hematuria with or
without proteinuria, macroscopic hematuria
Other features: Hypertension (may be isolated or related to renal
involvement), acute nephritis or nephrotic syndrome or a mixed
picture (6–7% of children with HSP), acute renal failure
Most of patients develop renal complications within 6
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Renal
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(50-74.5%)

weeks (91%) to 6 months (97%)

Up to 27% of boys
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Urogenital

2%

Pt

Neurological

Pulmonary

Usually manifests as orchitis

Common feature: Headache (but may not be recognized as a
separate phenomenon)
Rare features: seizures, intracranial hemorrhage and
cerebral vasculitis

< 1%

Rare especially in children
Clinically may present as an interstitial pneumonia with
histology normally showing diffuse alveolar hemorrhage
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Laboratory investigation

รู ปที่ 2 purpuric rash with bullous lesion (จากเอกสารอ้างอิงที่ 6)
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รู ปที่ 1 palpable purpura
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HSP ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นมาตรฐานในการวินิจฉัย นอกจากพบลักษณะ IgA
deposition ที่อวัยวะต่างๆร่ วมกับอาการทางคลินิก อย่างไรก็ดีมีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นที่อาจ
สนับสนุนการวินิจฉัย HSP ดังตารางที่ 2
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นอกจากนี้ยงั มีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นๆที่ควรพิจารณาส่งเพิ่มเติมในกรณี ที่การวินิจฉัยไม่แน่ชดั
ได้แก่ Anti-nuclear antibodies (ANA), double-stranded DNA (anti-dsDNA), anti-neutrophil cytoplasmic antibody
(ANCA), C3, C4 เพื่อวินิจฉัยแยกจาก systemic lupus erythematosus (SLE) และ ANCA positive vasculitis ส่งระดับ
Immunoglobulin อาจพบ IgA สูงขึ้นใน HSP โดยมีค่า IgM, IgG ปกติ
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ตารางที่ 2 Initial investigation เมื่อสงสัย HSP (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 6)
Investigation

Full blood count
Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
Coagulogram
Blood chemistry (BUN, Creatinine, albumin)
Anti-streptolysin O titre and anti-deoxyribonuclease B (antiDNase B)
Urine dipstick and protein:creatinine ratio
Septic screen

Results
May show anemia and/or leucocytosis
Normal or raised
Normal
May show altered renal function, low albumin (from GI
or renal loss)
To confirm preceding streptococcal infection (not exclude
HSP if negative result)
Hematuria/proteinuria
If diagnosis is unclear and purpura present

Imaging
การตรวจทางรังสี ไม่มีลกั ษณะเฉพาะ ส่วนมากมีประโยชน์เพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิน
อาหารเช่น abdominal ultrasound ถ้าสงสัย intussusception และอาจพบลักษณะผนังลาไส้หนาตัวได้, plain
abdominal X-ray/chest X-ray ถ้าสงสัยภาวะลาไส้ทะลุ นอกจากนี้ renal ultrasound อาจพบ echo bright kidney
และ hydronephrosis ได้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการทางไต (6)
Treatment
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่หายได้เองโดยไม่ตอ้ งใช้การรักษาเฉพาะ แนวทางการรักษาขึ้นกับระบบที่มีอาการดังนี้
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- Skin: ส่วนใหญ่หายเองโดยไม่ตอ้ งใช้ยา แต่อาจใช้ steroid หากเป็ น bullous lesion
- Joint: .ให้ยาลดอาการปวดกลุ่ม acetaminophen และ non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
และควรระวังการใช้ NSAIDs หากมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและไต
- GI: ควรพิจารณาใช้ prednisolone 1-2 mg/kg/day เพื่อช่วยลดความรุ นแรงและระยะเวลาของอาการปวด
ท้อง ร่ วมกับการให้น้ าเกลือและอาหารที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจใช้ในกรณี มีภาวะ protein-losing
enteropathy หรื อ เลือดออกในทางเดินอาหาร หากมีเลือดออกมากควรส่งปรึ กษากุมารแพทย์ทางเดิน
อาหารเพื่อพิจารณาส่องกล้อง อย่างไรก็ดีการใช้ prednisolone ไม่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนเช่น
intussusception (2,6)
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ยาอื่นๆที่มีรายงานว่าใช้ได้ผลในกรณี ที่ไม่ตอบสนองต่อ prednisolone ได้แก่ intravenous
immunoglobulin, intravenous methylprednisolone, cyclosporine, dapsone และการทา plasma
exchange
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- Renal: ควรติดตามตรวจ urinalysis ไปอย่างน้อย 6 เดือนหลังวินิจฉัย HSP เพื่อดูความผิดปกติ เพราะมี
รายงานเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตตามหลังได้ถึง 6-12 เดือน และควรส่งปรึ กษากุมารแพทย์โรคไต
หากมีภาวะ acute renal impairment, nephrotic syndrome, persistent proteinuria, hypertension (6)
นอกจากนี้จาก Cochrane review ปี 2009 พบว่าการใช้ corticosteroid ไม่ช่วยป้ องกันการเกิด renal
involvement (1)

Prognosis
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่หายได้เอง และหายขาดภายใน 8 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยประมาณ 30-40% มีการกลับเป็ นอีกได้
โดยมักเกิดใน 1 ปี แรก แต่จะมีอาการน้อยกว่าและเป็ นระยะเวลาสั้นกว่า (5) และเกิดบ่อยกว่าในผูป้ ่ วยที่มี nephritis
ร่ วมด้วย (2)
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