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รายงานผูป้ ่ วย

โรคลักปิ ดลักเปิ ดในผูใ้ หญ่ท่มี าด้วยอาการเลือดออกง่ายผิดปกติ
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บทคัดย่อ

โรคลักปิ ดลักเปิ ดหรือภาวะขาดวิตามินซีเป็ นสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติซง่ึ พบได้นอ้ ยในผูใ้ หญ่ รายงานผูป้ ่ วยเป็ นผู ้
ป่ วยชายอายุ 65 ปี มีประวัตเิ ป็ นมะเร็งช่องปากมาด้วยจ�ำ้ เลือดขนาดใหญ่หลังจากอุบตั เิ หตุเพียงเล็กน้อยและมีเลือดออกในระบบทาง
เดินอาหาร การตรวจร่างกายพบมีเลือดออกในเยือ่ บุช่องปาก มีเลือดออกรอบรู ขมุ ขน และมีจำ� ้ เลือดทีข่ าทัง้ 2 ข้าง การตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติมพบว่ามีภาวะซีดโดยปริมาณเกล็ดเลือด การตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด ระดับไฟบริโนเจนและการท�ำงานของ
วอนฟิ ลลีแบรนด์ ปกติ การตรวจระดับวิตามินซีในซีรมั ่ พบว่าต�ำ่ (0.21 มก./ลิตร, ค่าปกติ 2.00-14.00 มก./ลิตร) จึงให้การวินิจฉัย
เป็ นโรคลักปิ ดลักเปิ ดและให้การรักษาโดยให้วติ ามินซีทดแทน ระดับฮีโมโกลบินคงทีห่ ลังให้การรักษาด้วยวิตามินซีและอาการอืน่ ๆดีข้นึ
ดังนัน้ แม้โรคลักปิ ดลักเปิ ดจะเป็ นโรคทีพ่ บได้นอ้ ยมาก แพทย์ควรคิดถึงโรคนี้ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการและมีภาวะเลือดออกผิด
ปกติซง่ึ เข้าได้กบั ความผิดปกติของระบบห้ามเลือดปฐมภูมิ
คำ�สำ�คัญ : l ภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ l โรคลักปิดลักเปิดในผู้ใหญ่ l ภาวะขาดวิตามินซี
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:195-202.
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Case report

Adult scurvy with bleeding tendency

Nonthakorn Hantrakun, Teerachat Punnachet, Thanakharn Jindaluang, Rattana Weerasathain,
Ekarat Rattaritamrong, Pokpong Piriyakhuntorn, Sasinee Hantrakool, Thanawat Rattanathammethee,
Chatree Chai-Adisaksopha, Adisak Tantiworawit and Lalita Norasetthada
Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Abstract:

Scurvy or vitamin C deficiency is an uncommon cause of bleeding tendency among adults. We
reported a 65-year-old Thai male patient with history of floor of mouth carcinoma presenting large ecchymosis
after minor trauma and gastrointestinal hemorrhage. Physical examination showed bleeding in the oral mucosa,
perifollicular hemorrhage and hematoma at both legs. The investigations revealed anemia with normal platelet,
coagulation tests, fibrinogen level and von Willebrand function whereas serum vitamin C level was low (0.21 mg/L,
normal range 2.00-14.00 mg/L). A diagnosis of scurvy was established and the patient was started on vitamin C
supplement. His hemoglobin was stable after vitamin C supplement and other symptoms improved. Although
scurvy is rare, physician should consider about this condition among malnourished patients presenting bleeding
tendency suspected from primary hemostatic defect.
Keywords : l Bleeding tendency l Adult scurvy l Vitamin C deficiency
J Hematol Transfus Med. 2021;31:195-202.
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บทน� ำ
ภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ (bleeding disorders) เป็ นหนึ่งใน
ภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยในเวชปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วยความผิดปกติของ
กลไกปฐมภูมิ (primary hemostasis) กลไกทุตยิ ภูมิ (secondary
hemostasis) และระบบสลายลิม่ เลือด (fibrinolytic system)
โรคลักปิ ดลักเปิ ด (scurvy) เป็ นหนึ่งในสาเหตุของภาวะเลือด
ออกง่ายทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็ นความผิดปกติของ
กลไกปฐมภูมทิ เ่ี กิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด สาเหตุเกิด
จากการขาดวิตามินซี (vitamin C) โดยในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่มกั สัมพันธ์
กับภาวะทุพโภชนาการจากภาวะโรคเรื้อรังต่างๆ
รายงานผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 65 ปี เข้ารับการตรวจรักษาด้วยอาการ
อ่อนเพลีย มีจดุ จ�ำ้ เลือดผิดปกติหลังจากถูกหลานชายวิง่ ชนบริเวณ
เข่าซ้าย 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล 1 สัปดาห์ต่อมาผูป้ ่ วยเริ่มมี
อาการถ่ายด�ำ จึงมาตรวจเพิม่ เติมทีโ่ รงพยาบาล เดิมผูป้ ่ วยไม่เคย
มีอาการเลือดออกง่ายหรือหยุดยากมาก่อน และไม่มปี ญั หาเลือด
ออกผิดปกติช่วงได้รบั การผ่าตัด
ผูป้ ่ วยมีโรคประจ�ำตัวเป็ นมะเร็งช่องปากชนิด squamous
cell carcinoma ทีบ่ ริเวณ floor of mouth วินิจฉัยเมือ่ ปี พ.ศ.
2558 ได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด wide excision with partial glossectomy with marginal mandibulectomy with
reconstruction ตามด้วยการให้ยาเคมีบำ� บัดร่วมกับการฉาย
รังสี (concurrent chemoradiation) จนโรคสงบไปตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม 2559 หลังจากนัน้ มีอาการของโรคกลับเป็ นซ�ำ้ ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 โดยผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดอีกครัง้
และโรคสงบตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2562 จนถึงปัจจุบนั (กรกฎาคม
2563) โดยทีห่ ลังจากการรักษาผูป้ ่ วยมีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ตำ� ่ ได้
รับยาฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน และผูป้ ่ วยอ้าปากได้ไม่เต็มที่ จึง
รับประทานแต่ขา้ วต้มและเนื้อสัตว์ช้ นิ เล็กๆ ไม่ได้รบั ประทานผัก
และผลไม้
Physical examination: Body temperature 36.8°C, blood
pressure 130/80 mmHg, BMI 16.4 kg/m2, markedly pale
conjunctivae, multiple small purpura in oral mucosa
(Figure 1) ecchymosis at left thigh and knee with negative ballottement (Figure 2), multiple old petechiae
with perifollicular hemorrhages at both legs (Figure 3),
no hepatosplenomegaly, no lymphadenopathy, no signs
of autoimmune diseases

Figure 1 Multiple small purpura in oral mucosa

Figure 2 Ecchymosis at left thigh and knee
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Figure 3 Multiple old petechiae with perifollicular hemorrhages at both legs
Table 1 Coagulation tests
PT
INR
aPTT
Fibrinogen
Thrombin time
Factor VIII assay
von Willebrand antigen (vWF:Ag)
Ristocetin cofactor activity (vWF:Rco)
Factor XIII assay
Euglobulin lysis time

11.5 sec
1.03
17.60 sec
267.7 mg/dL
15.2 sec
215.6%
229.1 % (Blood type B Rh+)
118.46%
41.6%
Clot lysis in 8 hours 30 minutes

การตรวจเพิม่ เติมทางหู คอ จมูก จากการตรวจร่างกายโดย
โสต ศอ นาสิกแพทย์ และการตรวจเพิม่ เติมทางรังสีวนิ ิจฉัย ไม่
พบลักษณะของการกลับเป็ นซ�ำ้ ของมะเร็งช่องปาก
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบ CBC: Hb 5.1 g/dL, Hct
15.5%, MCV 78.3 fL, MCH 25.8 pg, MCHC 32.9 g/dL,
RDW 18.0% WBC 5.4 x 109/L (N 77.2%, L 18%), platelet
240 x 109/L การตรวจทางชีวเคมี (blood chemistry) พบ BUN20
mg/dL, creatinine 1.30 mg/dL, albumin 3.7 g/dL, AST
35 U/L, ALT 12 U/L, total bilirubin 2.32 mg/dL, direct
bilirubin 0.86 mg/dL การตรวจค่า reticulocyte count 7.8%,
absolute reticulocyte count 153.8 x 109/L การตรวจค่า LDH
325 U/L การตรวจสเมียร์เลือด (peripheral blood smear) พบ
ว่า polychromasia เพิม่ ขึ้น แต่ไม่พบลักษณะของภาวะโลหิตจาง
ทีเ่ กิดจากการสลายของเม็ดเลือดแดง (hemolytic anemia) การ
J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 2 April-June 2021

Normal value
9.50-13.00 sec
28.10-38.90 sec
179.8-435.4 mg/dL
15.0-22.0 sec
50-150%
50-200%
50-200%
70-140%
visible clot after 12 hours

ตรวจเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด (Table 1) การตรวจทางรังสี
วินิจฉัยและการตรวจเพิม่ เติมเพือ่ สืบค้นภาวะเลือดออก (Table 2)
จากการตรวจเพิม่ เติมทางด้านการแข็งตัวของเลือด ไม่พบความ
ผิดปกติทอ่ี ธิบายการเกิดเลือดออกทีผ่ ดิ ปกติ ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษา
ตามอาการด้วยการให้เลือด ระหว่างทีร่ บั การรักษาพบว่าผูป้ ่ วยยัง
คงมีภาวะซีด ต้องได้รบั เลือดอยู่เป็ นระยะดังแสดงใน Figure 4
เนื่องจากผูป้ ่ วยมีลกั ษณะทางคลินิกเข้าได้กบั ความผิดปกติของการ
แข็งตัวของเลือดแบบปฐมภูมิ จึงได้ทำ� การตรวจระดับของวิตามินซี
(vitamin C level) พบว่าระดับของวิตามินซีจากการตรวจด้วยวิธี
high performance liquid chromatography (HPLC) ได้ 0.21
mg/L (ค่าปกติ 2.00-14.00) จึงวินิจฉัยโรคลักปิ ดลักเปิ ด (scurvy)
จึงให้วติ ามินซีทดแทนหลังจากนัน้ ระดับความเข้มข้นเลือดเริ่มคงที่
จนผูป้ ่ วยสามารถจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
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Table 2 Patient’s imaging results
อัลตราซาวด์รยางค์ส่วนล่าง (Ultrasound - Thickening of intermuscular fascia and
lower extremities)
subcutaneous tissue in left thigh, predominant in medial aspect

การตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าต้นขา
(MRI both thighs)

ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
(Esophagogastroduodenoscopy)

- Soft tissue edema with hemorrhage in
multiple compartments of the left thigh
- Intramuscular hematoma in the right
gracilis muscle
- Small T2-hyperintense lesion at right
lateral tibial plateau, could be reactive
marrow edema or small fracture
Severe gastroduodenitis

ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง
(Colonoscopy)

Normal (no active bleeding)

GI Bleeding Scan

- Scintigraphic evidence of intermittent
lower GI bleeding, first seen at 28 hours
after tracer injection

Figure 4 Timeline of treatment and correlation with hemoglobin
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วิจารณ์
โรคลักปิ ดลักเปิ ดมีสาเหตุจากภาวะขาดวิตามินซี พบได้ไม่บอ่ ย
ในผูใ้ หญ่โดยทัว่ ไปมีอาการ และอาการแสดงทางด้านผิวหนัง เช่น
จุดเลือดออก และจุดจ�ำ้ เลือดตามร่างกาย จนไปถึงเลือดออกง่าย
ตามอวัยวะต่างๆ ดังเช่นผูป้ ่ วยรายนี้ โดยความชุกของการเกิดโรค
แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 7.1 ในสหรัฐอเมริกา จนไป
ถึงร้อยละ 73.9 ในทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย1 โดยปัจจัย
เสีย่ งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านโภชนาการรวมไปถึงโรคเรื้อรัง
บางอย่างเช่น ภาวะไตวายเรื้อรังทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดทนแทนไต2
อุบตั กิ ารณ์ของภาวะขาดวิตามินซีในผูใ้ หญ่ในประเทศไทยยัง
ไม่มรี ายงานทีช่ ดั เจนโดยทัว่ ไปแล้วกลุม่ เสีย่ งมักเป็ นกลุม่ เด็กทีไ่ ด้รบั
การเลี้ยงดูดว้ ยอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง เช่น ดืม่ แต่นม ultra-high-temperature processing (UHT) เลือกรับประทานอาหาร ท�ำให้ไม่
ได้รบั ประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ส่วนในผูใ้ หญ่มกั พบใน
ผูท้ ม่ี ภี าวะขาดสารอาหารผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูป้ ่ วย
ติดสุราหรือสารเสพติด ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารดูดซึมของล�ำไส้ผดิ ปกติ เช่น
เคยผ่าตัดล�ำไส้ โดยเฉพาะส่วนของล�ำไส้เล็กซึง่ เป็ นบริเวณทีด่ ูด
ซึมวิตามินซี3 นอกจากนี้ จากการศึกษาในประเทศอังกฤษช่วงปี
ค.ศ. 1968 โดย Wapnick และคณะ4 ซึง่ ได้ทำ� การศึกษาระดับ
ของวิตามินซีในเม็ดเลือดขาวของผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ภี าวะเหล็กเกิน 14
ราย พบว่าทัง้ หมดมีการลดลงของวิตามินซีในเม็ดเลือดขาวอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ จึงสรุปได้วา่ ภาวะเหล็กเกินก็มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะขาดวิตามินซีเช่นกัน โดยเชื่อว่าสัมพันธ์กบั การเพิม่ แคแทบอ
ลิซมึ ของวิตามินซี โดยเฟอร์รคิ (Ferric; Fe3+) ทีส่ ะสมในร่างกาย
จะเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันทีผ่ นั กลับไม่ได้ของวิตามินซี และ
มีการขาดวิตามินซีจากสารอาหารเป็ นปัจจัยสนับสนุน ให้เกิดภาวะ
ขาดวิตามินซีตามมา
โดยปกติแล ้วร่างกายของมนุษย์ไม่มเี อนไซม์ในการสังเคราะห์
วิตามินซี ท�ำให้แหล่งทีม่ าของวิตามินซีนนั้ ได้มาจากอาหารเป็ นหลัก
โดยพบมากในผักและผลไม้สดต่างๆ เช่น ดอกกะหล�ำ่ บรอกโคลี
ผักขม มันฝรัง่ ฝรัง่ และผลไม้ตระกูลส้ม เป็ นต้น นอกจากนี้ การ
ประกอบอาหารยังส่งผลต่อระดับวิตามินซีในอาหารโดยปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชันจากความร้อนจะท�ำลายวิตามินซีในอาหาร
วิตามินซีมสี ่วนในการท�ำงานของเอนไซม์ต่างๆ จึงมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลายปฏิกริ ยิ าในร่างกาย เช่น การสังเคราะห์collagen5 โดย
ท�ำหน้าทีใ่ นปฏิกริ ยิ า collagen hydroxylation การสังเคราะห์
catecholamine6การสังเคราะห์ carnitine7 เป็ นต้น
ภาวะเลือดออกซึง่ พบในภาวะขาดวิตามินซีเกิดจากกลไก 2 ชนิด
หลัก คือ
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1. ความเปราะบางของหลอดเลือดฝอยเนื่องจากความผิด
ปกติในการสร้างสารคอลลาเจน (fragility of capillaries and
defective of collagen synthesis) ในมนุษย์ไม่มเี อนไซม์ Lgulono-gamma-lactone-oxidase ซึง่ มีความจ�ำเป็ นในการสังเคราะห์
วิตามินซีจงึ ไม่สามารถสังเคราะห์วติ ามินซีได้เอง ต้องได้รบั จากการ
รับประทานอาหารเท่านัน้ 1 โดยวิตามินซีมคี วามส�ำคัญในการสร้างสาย
คอลลาเจน โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็ น cofactor ของเอนไซม์ prolyl และ
lysyl hydroxylase ช่วยเติมสารหมูไ่ ฮดรอกซิล (hydroxylation)
ให้แก่กรดอะมิโนชนิด proline และ lysine ทีเ่ ป็ นโปรตีนส�ำคัญที่
ท�ำให้โครงสร้างสายคอลลาเจนมีความเสถียร (stabilization of
collagen helical structure) ซึ่งคอลลาเจนดังกล่าวเป็ นส่วน
ประกอบส�ำคัญของหลอดเลือด หลอดเลือดฝอย และผิวหนังโดย
เฉพาะชัน้ basement membrane8,9 ดังนัน้ ในภาวะขาดวิตามินซีจงึ
ท�ำให้หลอดเลือดฝอยมีความเปราะบาง (fragility of capillaries)
ง่ายต่อการเกิดภาวะเลือดออกทัง้ ที่ผวิ หนังหรืออวัยวะภายใน1
นอกจากนี้ยงั มีการลดลงของสาร vascular-endothelial growth
factor-A (VEGF-A) ท�ำให้ความแข็งแรงของพันธะระหว่างเซลล์
ในหลอดเลือดฝอยลดลงและเกิดช่องว่าง (decrease endothelial
integrity and increase vascular permeability) และเม็ดเลือด
แดงสามารถซึมผ่านออกมานอกเส้นเลือดฝอยได้ (extravasation)
2. ความผิดปกติดา้ นการท�ำงานของเกล็ดเลือด (platelet
dysfunction) มีหลายการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นความส�ำคัญของ
วิตามินซีกบั การท�ำงานของเกล็ดเลือด ได้แก่ ช่วยลด reactive
oxygen species (ROS)9, ยับยัง้ การแสดงออกของ CD40 ligand
(CD40L)10, ยับยัง้ การสังเคราะห์ thromboxane B2 (TXB2)11
และ prostaglandin E1 (PGE1)12 ดังนัน้ การขาดวิตามินซีจงึ มี
ผลให้เกล็ดเลือดท�ำงานผิดปกติในกระบวนการห้ามเลือดแบบปฐม
ภูมิ (primary homeostasis defect)
อาการและอาการแสดงทีค่ ่อนข้างจ�ำเพาะต่อภาวะขาดวิตามิน
ซี สามารถเกิดได้ตงั้ แต่สามเดือนแรกหลังขาดวิตามินซีคอื อาการ
แสดงทางผิวหนัง ได้แก่ follicular hyperkeratosis, perifollicular hemorrhage, with petechiae and coiled hairs13
อาการอืน่ ๆ ทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ เหงือกบวมอักเสบและมีเลือด
ออกจุดจ�ำ้ เลือดตามร่างกายการหายของแผลช้า ปวดกล ้ามเนื้อ
และกระดูก เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย นอกจากนี้สามารถพบอาการ
ทางระบบต่างๆ ได้แก่ เหนื่อยหอบความผิดปกติทางระบบประสาท
ความดันโลหิตต�ำ่ จาก impaired vasomotor response โดยจาก
รายงานผูป้ ่ วยในผูใ้ หญ่พบว่าจุดจ�ำ้ เลือดตามร่างกายเป็ นอาการ
และอาการแสดงทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ุดโดยพบได้ประมาณร้อยละ 50
ของจ�ำนวนผูป้ ่ วยทัง้ หมด14

Adult scurvy
การวินิจฉัยโรคลักปิ ดลักเปิ ดอาศัยทัง้ ประวัติและการตรวจ
ร่างกาย (clinical diagnosis) เป็ นส�ำคัญกล่าวคือ ผูป้ ่ วยกลุม่
เสีย่ งต่อการขาดวิตามินซี มีอาการเลือดออกง่ายผิดปกติ และ
ตรวจพบอาการแสดงทีก่ ล่าวไปข้างต้น การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การเพือ่ ยืนยันการวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจวัดระดับวิตามินซีใน
เลือด (plasma ascorbic acid level) โดยระดับทีน่ อ้ ยกว่า 2.5
มิลลิกรัม/ลิตร บ่งบอกถึงภาวะขาดวิตามินซี อย่างไรก็ตาม การ
วัดระดับวิตามินซียงั สามารถตรวจจากเม็ดเลือดขาว (leukocyte
ascorbic acid level) ซึง่ แสดงถึงระดับวิตามินซีในร่างกาย (total
body store) และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า14 แต่ในทางปฏิบตั ิ มี
ห้องปฏิบตั กิ ารเพียงส่วนน้อยซึง่ ท�ำการตรวจดังกล่าว
ลักษณะภาพถ่ายรังสีจากการตรวจ plain film ในผูใ้ หญ่อาจ
พบ osteopenia หรือ pathological fracturesส�ำหรับการตรวจ
ทางรังสีดว้ ยเครื่องเอกซเรย์คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหรืออัลตราซาวด์
อาจพบลักษณะทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะเลือดออกง่าย เช่น intraarticular or subperiosteal hemorrhage, intra-muscular
hemorrhage เป็ นต้น15,16
การรักษาหลัก คือ การให้วติ ามินซีทดแทน โดยขนาดแนะน�ำ
ส�ำหรับผูใ้ หญ่คอื 1-2 กรัมต่อวันในช่วงสามวันแรก หลังจากนัน้
ลดลงเหลือ 500 มิลลิกรัมต่อวัน 1 สัปดาห์ หลังจากนัน้ แนะน�ำ
ให้ให้วติ ามินซีทดแทน 100 มิลลิกรัมต่อวันไปอีกอย่างน้อย 1 ถึง
3 เดือน หรือจนกว่าอาการและการแสดงจะหายไป17 ทีส่ ำ� คัญคือ
การดูแลในด้านโภชนาการให้ผูป้ ่ วยในระยะยาวเพือ่ ไม่ให้กลับมา
เป็ นซ�ำ้ รวมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำอธิบายผูป้ ่ วยหรือผูด้ ูแลเกี่ยวกับ
โรคและสาเหตุของภาวะขาดวิตามินซี
ในผูป้ ่ วยรายดังกล่าวมีอาการเลือดออกผิดปกติ ได้แก่ จุดจ�ำ้
เลือดบริเวณเข่าซ้ายโดยไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ จุด
เลือดออกบริเวณน่อง และมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ตรวจ
ร่างกายพบ anemia, multiple petechiae with perifollicular
hemorrhage both legs ซึง่ สอดคล ้องกับอาการแสดงของภาวะ
เลือดออกจากการขาดวิตามินซี ร่วมกับผูป้ ่ วยมีประวัตริ บั ประทาน
อาหารเฉพาะข้าวต้มและเนื้อสัตว์ไม่ได้รบั ประทานผักผลไม้ เมือ่
ท�ำการตรวจยืนยันระดับวิตามินซีในเลือดได้ค่า 0.21 mg/L ซึง่
เข้าได้กบั โรคลักปิ ดลักเปิ ด (scurvy) จึงได้รบั การรักษาด้วยการ
ให้วติ ามินซีทดแทนตามขนาดทีแ่ นะน�ำข้างต้นติดตามฮีโมโกลบิน
พบว่ามีระดับคงที่ ไม่มภี าวะเลือดออกซ�ำ้ และไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้อง
ได้รบั เลือดอีก จนสามารถจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ ส�ำหรับ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ พบว่าระดับ factor XIII ต�ำ่ เล็ก
น้อย (41.6%) นัน้ อาจเกิดจากการถูกใช้ไปจากภาวะเลือดออก
ในผูป้ ่ วยรายนี้คดิ ถึง congenital factor XIII deficiency น้อย
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เนื่องจากผูป้ ่ วยไม่เคยมีประวัตเิ ลือดออกผิดปกติมาก่อน นอกจาก
นี้ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเลือดออกจาก factor XIII deficiency มักจะ
มีระดับ factor XIII ทีต่ ำ� ่ มาก (น้อยกว่าร้อยละ 5) ซึง่ ไม่เข้ากับ
ผูป้ ่ วยรายนี้18
โดยสรุปโรคลักปิ ดลักเปิ ดหรือภาวะเลือดออกง่ายจากการขาด
วิตามินซี แม้จะพบได้นอ้ ยลงในปัจจุบนั แต่มคี วามส�ำคัญทางคลินิก
ผูป้ ่ วยจะแสดงอาการของภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากได้ทงั้ จุดเลือด
ออกบริเวณผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน หรืออาการรุนแรงถึงขัน้
เลือดออกทีอ่ วัยวะภายในหรือกล้ามเนื้อโดยไม่สมั พันธ์กบั อุบตั เิ หตุ
ดังนัน้ การซักประวัตโิ ดยเฉพาะประวัตกิ ารรับประทานอาหารเช่น ไม่
รับประทานผักผลไม้ และการตรวจร่างกายเพือ่ มองหาลักษณะ
จ�ำเพาะของโรคลักปิ ดลักเปิ ด เช่น perifollicular hemorrhage
จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะเลือดออกผิดปกติอน่ื ๆ โดย
สามารถตรวจยืนยันการวินิจฉัยจากการตรวจวัดระดับวิตามินซีใน
เลือด และให้การรักษาด้วยการให้วติ ามินซีทดแทนร่วมกับติดตาม
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