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Interesting Case

รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา 
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Diarrhea and Proximal Muscle Weakness

ผูปวยหญิงอายุ 70 ป ที่อยู จังหวัด
ขอนแกน
 อาการสําคัญ : แขนขาออนแรงมาประมาณ 

1 สัปดาห

 อาการเจ็บปวยปจจุบัน:  2 สัปดาหกอนมา

โรงพยาบาล ผูปวยมอีาการปวดขอเขาซายมากกวา

ขวา ไมมีอาการบวม แดง รอน ไปพบแพทยที่

คลินิก แพทยสงตรวจเลือดพบระดับกรดยูริกสูง 

8 มก/ดล. ไตทํางานลดลง  Cr เทากับ 2.0 mg/dl 

และมีภาวะไขมันในเลือดสูง total cholesterol 

280 mg/dl  จึงใหการวินิจฉัยเปนโรคเกาต ให

ยา colchicine ทาน 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 

และยา simvastatin 20 มก/วัน หลังทานยาได 

2 วันมีอาการถายเหลวเปนนํ้า ไมมีมูกเลือด ไมมี

ไข ไมมีอาเจียน ไดไปพบแพทยอีกคร้ัง ไดรับยา 

norfl oxacin มาทาน แตอาการไมดีขึ้น ญาติจึงพา

มาพบแพทยที่คลินิกอีกครั้ง และไดรับการตรวจ

เลือดซ้ํา

 ประวัติอดีต: ไมมีโรคประจําตัวใดๆ ไมมี

ประวัติแพยา

Physical examination: 
Vital sign: BP 130/80 mmHg, BT 37 C, 

RR 18/min, PR 80/min

HEENT: not pale, no icteric sclera, thyroid 

gland not enlarge, no cervical en-

largement

Heart and lung: normal

Abdomen: no organomegaly, no sign of 

chronic liver disease

Extremities: crepitus of both knees, no 

abnormal skin lesion

Neurological examination
Conscious: fully of consciousness

Speech: normal

Gait: difficult to walk due to proximal 

muscle weakness

Cranial nerve: within normal limit all CN

Motor: normal muscle tone, proximal 

muscle weakness grade III/V
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Sensory: normal sensation

 DTR: 1+ all

BBK and clonus: normal respond

สรุปปญหาผูปวย
 1. Proximal muscle weakness

 2. History of colchicine and simvas-

tatin used

 3. History of renal insufficiency, 

watery diarrhea

 ผูปวยหญิงเร่ิมมีอาการปวดขอเขาและถูก

วินิจฉัยเปนโรคเกาตเพราะตรวจพบกรดยูริกสูง 

ทั้งๆท่ีไมมีลักษณะทางคลินิกของโรคเกาต หลัง

จากไดรบัยา colchicine มอีาการทองเสยี ซึง่นาจะ

เกิดจากฤทธิ์ยา colchicine ซึ่งอาจเกิดภาวะ hy-

pokalemia, และ renal impairment มากขึน้จาก

การเกิด diarrhea เมื่อเกิดภาวะ hypokalemia 

รวมกับภาวะ colchicine induced myopathy 

รวมกับ neuropathy ก็ทําใหเกิดอาการออนแรง

แบบ proximal muscle weakness และตรวจ

รางกายจะพบการลดลงของ deep tendon refl ex 

ได นอกจากน้ีอาจเกิดจาการไดยา simvastatin ซึง่

อาจกอใหเกิด myopathy ได 

 ผลการตรวจระดับ CK พบวามีคาสูงขึ้น 

1250 U/L และ K เทากับ 3.0 mEq/L การรักษา

จึงไดแนะนําใหผูปวยหยุดยา colchicine และ 

simvastatin แกไขภาวะ hypokalemia อาการผู

ปวยคอยๆ ดีขึ้นใน 2 สัปดาห จึงสรุปไดวาสาเหตุ

ของอาการกลามเน้ือออนแรงในผูปวยรายน้ีเกิด

จากยา colchicine และ simvastatin induced 

myopathy และ neuropathy 

วิจารณ
 ภาวะ colchicine และ simvastatin 

induced myopathy และ neuropathy เปน

ภาวะ iatrogenic condition ที่เกิดขึ้นโดยไมได

ตั้งใจ เพราะเกิดจากการท่ีแพทยไดใหยาดังกลาว

เพื่อรักษาอาการผิดปกติ แตยานั้นสงผลใหผูปวย

มีความผิดปกติเกิดขึ้น  ถึงแมจะพบไดไมบอย

ก็ตาม แตก็เปนภาวะที่ไมควรจะเกิดถาเรามีความ

ระมัดระวังในการรักษาหรือการใชยาดังกลาวให

มากขึ้น

 ภาวะ colchicine induced myopathy 

และ neuropathy นั้น พบกรณีที่ผูปวยเพิ่งไดรับ

ยา colchicine ขนาดสงูในการรกัษา acute gouty 

attack เชน 1 เม็ด 3 เวลา หรือ 1 เม็ดทุก 6 ชั่วโมง 

จนสงผลใหผูปวยมภีาวะ acute watery diarrhea 

และเกิดภาวะ myopathy ตามมา ซึ่งผูปวยอาจมี

อาการปวดหรือไมปวดกลามเนื้อก็ได และอาจพบ

รวมกับ neuropathy รวมดวย โดยจะพบวาการ

ตรวจ deep tendon refl ex ลดลงหรือไมมีการ

ตอบสนอง (absent refl ex) ภาวะที่อาจสงเสริม

ใหเกิดภาวะ colchicine induced myopathy 

ไดแก ผูสูงอายุ  ภาวะการทํางานของไตบกพรอง 

ภาวะ hypokalemia การไดรับยา simvastatin 

หรือกลุมยาลดไขมัน HMG-CoA reductase 

inhibitor รวมดวย
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 ในทางปฏิบัตินั้น ผมมีความเห็นวาเราตอง

พจิารณาถงึขอบงชีข้องการใชยา colchicine กอน

เสมอ เพราะปญหาท่ีพบบอยๆ คือ การเร่ิมใหยา 

colchicine โดยทีไ่มเปนไปตามขอบงชี ้เชน ผูปวย

มีอาการปวดขอเขา 2 ขาง ตรวจพบ crepitation 

ที่เขาทั้ง 2 ขาง ลักษณะเขาไดกับภาวะขอเขาเสื่อม

มากท่ีสดุ เพียงแตตรวจพบภาวะ hyperuricemia 

รวมดวย แพทยก็มักจะใหยา colchicine เพราะ

เขาใจวาผูปวยมีอาการของ acute gouty attack  

กรณีตอมาผูปวยเปนโรคเกาตจริง แตการเร่ิมยา 

colchicine นั้นแพทยไมไดแนะนําวาเมื่อทานยา

แลวจะมีภาวะทองเสียเกิดขึ้นได ผูปวยก็ทานยา 

colchicine อยางตอเน่ืองถึงแมจะมี acute di-

arrhea ก็ทําใหผูปวยมีภาวะ hypokalemia และ

อาจเกิดภาวะ pre-renal azotemia ได  สงเสริม

ใหเกดิภาวะ colchicine induced myopathy ได

งายขึ้น

 กรณีที่ผูปวยมีความจําเปนตองไดรับยา 

colchicine และ simvastatin รวมกันนั้นเปน

สิ่งท่ีตองมีความระมัดระวังและเฝาติดตามผล

แทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะยาทั้ง 2 มีการ 

metabolized ผาน cytochrome P450 CYP3A4 

ทําใหมีการสะสมของระดับยาทั้ง 2 ชนิดสูงขึ้น จึง

เกิดผลแทรกซอนไดงายข้ึน ตองมีการติดตาม

อาการผิดปกติ ตรวจเลือดเพื่อประเมินความผิด

ปกติ และที่สําคัญตองแนะนําผลเสียหรืออาการ

ผิดปกติที่อาจพบไดหลังจากทานยาดังกลาว เพื่อ

ที่ผูปวยจะไดทราบวาอาการผิดปกติแบบใดบางที่

อาจเกิดขึ้น และอาการผิดปกติแบบใดท่ีควรหยุด

ยาและรีบมาพบแพทย จริงแลวถามีความจําเปน

ตองใชยาลดไขมันในผูปวยทีม่ภีาวะ renal insuf-

fi ciency และ gout รวมดวยน้ัน ยาลดไขมันที่

ปลอดภัยกวาคือ fl uvastatin เพราะไมไดมีการ 

metabolized ผาน cytochrome P450 เหมือน 

simvastatin 

 ภาวะ colchicine induced myopathy 

นั้นอาจรุนแรงจนเกิดภาวะ rhabdomyolysis 

ได ดังนั้นการใชยา colchicine ตามคําแนะนํา

กรณี acute gouty attack นั้น เร่ิมตนใชยา col-

chicine 1-2 เม็ด และใหอีก 1 เม็ดทุกชั่วโมงจน

กระท่ังอาการดีขึ้น หรือมีภาวะแทรกซอนคือทอง

เสยี กค็วรหยุดและใหยาตอเพยีงวนัละ 1 เมด็ เพือ่

ควบคุมอาการของ acute gouty attack และตอง

ทราบวายา colchicine นั้นตองมีการปรับขนาด

ของยากรณีผูปวยมีภาวะตับทํางานบกพรอง และ

กรณเีปน renal impairment นัน้ตองมกีารปรบัยา

ตาม GFR คือ ผูปวยที่มีคา GFR 30- 59 ml/min 

ใหยา colchicine ขนาด 0.5-0.6 mg, ถา GFR 

นอยกวา 30 ml/min ใหยา colchicine 0.5-0.6 

mg ทุกๆ 2-3 วัน และถา GFR ตํ่ากวา 15 ml/min 

ไมควรใชยา colchicine   

สรุป
 ภาวะ colchicine induced myopathy 

นั้นเปนภาวะที่พบไดไมบอย เปนภาวะที่สามารถ

ปองกนัไมใหเกดิขึน้ไดถาแพทยมคีวามระมดัระวงั

ในการใชยา colchicine อยางมีเหตุผลและใชยา

ดังกลาวอยางเหมาะสม มีขอควรระวังในผูปวยที่
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มีภาวะไตทํางานบกพรอง และไดรับยาลดไขมัน 

simvastatin รวมดวย

บรรณานุกรม
1. Altman A, Szyper-Kravitz M, Shoenfeld 

Y. Colchicine-induced rhabdomyolysis. 

Clin Rheumatol 2007 ;26:2197-9.

2. Cocco G, Chu DC, Pandolfi S. Col-

chicine in clinical medicine. A guide 

for internists. Eur J Intern Med 2010; 

21:503-8. 

3. Hsu WC, Chen WH, Chang MT, et al. 

Colchicine-induced acute myopathy 

in a patient with concomitant use of 

simvastatin. Clin Neuropharmacol 2002; 

25:266-8.

4. Justiniano M, Dold S, Espinoza LR. 

Rapid onset of muscle weakness (rhab-

domyolysis) associated with the com-

bined use of simvastatin and colchicine. 

J Clin Rheumatol 2007;13:266-8.

5. Lo YC, Lin KP, Lin CY, et al. Fatigue 

as the only clinical manifestation of 

colchicine induced myopathy. Acta 

Neurol Taiwan 2010;19:184-8.

6. Quiceno GA, Cush JJ. Iatrogenic rheu-

matic syndromes in the elderly. Rheum 

Dis Clin North Am 2007 ;33:123-34.

7. Torgovnick J, Sethi N, Arsura E. Colchi-

cine and HMG Co-A reductase inhibi-

tors induced myopathy-a case report. 

Neurotoxicology 2006 ;27:1126-7. 


