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บ.ก. บอกกล่าวเล่าความ
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสมาคมฯที่เคารพ
พบกันอีกครั้งนะคะกับจุลสารสมาคมฯฉบับสุดท้าย ของปี 2562 ในเดือนธันวาคม
นี้ ที่ผ่านมามีน้ำ�ท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างหนัก จึงทำ�ให้ทางสมาคมต้องเลื่อนการจัด
GI สัญจร ที่รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี มาเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แทน
แต่บรรยากาศก็ยังคึกคัก ผู้เข้าร่วมฟังประชุมล้นหลามเหมือนเคยค่ะ นอกจากนี้ทางสมาคมฯ
ยังได้ไปออกหน่วยส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ที่จังหวัดระนอง 2 ครั้ง บรรยากาศการ
จัดงานอยู่ในภาพข่าวสมาคมฯ ค่ะ
จุลสารสมาคมฯฉบับนี้ ได้ทีมกองบรรณาธิการ ได้แก่ อาจารย์ธันยพร ฉันทโรจน์
ศิริ อาจารย์พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธ์ และ อาจารย์ศุภมาส เชิญอักษร มาช่วยปรับเนื้อหา Topic
review จนได้เรื่องที่น่าสนใจมา 3 เรื่อง ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ ส่วนเคส
จาก Interhospital conference ทั้ง 2 เคส ก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากค่ะ ขอให้ลองอ่านดูนะคะ
ว่าท่านจะวินิจฉัยผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะ
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการปลายปีของสมาคมฯ ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 19-21
ธันวาคม 2562 นี้ ที่โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ค่ะ หัวข้อบรรยายน่าสนใจมาก โดยปี
นี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Alan Barkun จาก McGill University ซึ่งเป็นคนหลักในการเขียน
Guideline GI bleeding ในอดีตหลายฉบับ และล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา มาเป็นผู้บรรยาย “Vikit Viranuvatti’s Lecture” ในหัวข้อ “Non-variceal upper GI
bleeding: What do the new international guidelines recommend in 2020” ค่ะ
สุดท้ายนี้ทางสมาคมฯ ขอแสดงความอาลัยแด่ พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา อดีต
นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2562 ทั้งนี้สมาคมฯได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากสมาคมฯร่วมงานสวดอภิธรรม
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ได้แก่ พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา, ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์, ศ.นพ.สิน อนุราษฏร์ และ
น.อ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา ค่ะ
หากสมาชิกท่านใดมีค�ำ แนะนำ� หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม สามารถแจ้งมาได้ที่ e-mail
: rapat125@gmail.com ทางกองบรรณาธิการยินดีรบั ฟังความคิดเห็นจากทุกท่านค่ะ แล้วพบ
กันอีกครั้งในปี 2563 ค่ะ

พญ. รภัส พิทยานนท์
บรรณาธิการ

บ.ก. บอกกล่าวเล่าความ
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.
16.
17.
18.
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เผ่าสวัสดิ์
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อจละนันท์
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พรธิสาร
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พฤกษพานิช
กรรมการกลาง
วิไลรัตน์
กรรมการกลาง
เก้าเอี้ยน
กรรมการกลาง
กุลละวณิชย์
ที่ปรึกษา
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19. พญ.วโรชา
20. พล.ต.นพ.วิชัย
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ชัยประภา
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นพ.เติมชัย

อินทรประสงค์
แทนวันดี
กิติยากร
พงศ์ประสบชัย
จักกะพาก
มานัสสถิตย์
ลิ่มศรีวิไล
วิไลชนม์
เลิศคูพินิจ
พิรัชวิสุทธิ์
สุทธิวนา
สุทธิชัยมงคล
ชิตาพนารักษ์
หาญสมบูรณ์
บุญศิริจันทร์
จรัสเจริญวิทยา
ฤกษ์นิมิตร
วิวัฒนาช่าง
พรพัฒน์กุล
โรจน์บวรวิทยา
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
ไชยนุวัติ

ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนือ่ ง
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายหาทุน
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ผู้แทนชมรมลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่
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กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
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นพ.สุเทพ
พล.ท.นพ.สุรพล
นพ.องอาจ
พญ.อภิญญา
นพ.อุดม

รัตนชูเอก
เผ่าสวัสดิ์
ไม้เรียง
โอวาทฬารพร
คงคำ�
สุขบท
สุขีไพศาลเจริญ
ทองสวัสดิ์
บุญญพิสิฏฐ์
ไชยนุวัติ
ตรีประเสริฐสุข
หิตะนันท์
กลชาญวิทย์
ชื่นรัตนกุล
ไพรสณฑรางกูร
ลีรพันธ์
คชินทร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
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เปิดประชุมเวลา 10.15 น. โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
ที่ประชุมมีมติแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ดังนี้
หน้า 6 ข้อ 3
แก้จาก
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ทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นว่าการจะทำ� American Board นัน้ ต้องศึกษาความ
เป็นไปได้แต่ละสถาบัน บางแห่งอาจจะทำ�ได้ บางแห่งอาจจะทำ�ไม่ได้ อย่างไรก็ตามฝาก
ไปยังประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเมื่อได้ข้อมูลที่
แน่ใจแล้ว ค่อยมานำ�เสนอในที่ประชุมที่ประชุม
แก้เป็น
ทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นว่าการจะสอบ American Board of Gastroenterology นั้น จะต้องสอบได้ American
Board of Internal Medicine มาก่อน โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ จะสอบถาม
ไปยังคณะกรรมการของ American Board of Internal Medicine และ Gastroenterology รวมถึงทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ถงึ ความเป็นไปได้ ซึง่ หากเป็นไปได้ ก็จะ
ต้องมีการตรวจประเมินหลักสูตรฯและความพร้อมของแต่ละสถาบันอีก
หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 ผู้บรรยาย “Vikit Viranuvatti’s Lecture” ในการประชุมวิชาการ
ประจำ�ปี 2562
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งที่ประชุมแทน นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ประธานฝ่ายวิชาการว่า ขอเสนอ Prof. Alan Barkun จาก McGill University เป็น
ผู้บรรยาย “Vikit Viranuvatti’s Lecture” ในการประชุมวิชาการประจำ�ปี ระหว่าง
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพฯ
ที่ประชุมสรุปมีมติอนุมัติและมีข้อเสนอดังนี้
1. สมาคมฯควรพยายามเสนอชือ่ ผูท้ เี่ ชิญมาบรรยาย เพือ่ รับการคัดเลือก
เป็นองค์ปาฐก “ปฐกถา วีกิจ วีรานุวัตติ์”
ในการประชุ ม วิ ช าการประจำ � ปี ข องราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยด้วย
2. สมาคมฯควรจะทำ�สังวาลและมอบให้แด่ปาฐกเพื่อเป็นเกียรติด้วย
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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3.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำ�หรับสมาชิกสมาคมฯ จำ�นวน 1 ทุน
พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สมาคมฯมี
ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำ�หรับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งหมดเขตยื่นความจำ�นง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น มีผู้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน 1 ทุน คือ
พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ จากรพ.จุฬาลงกรณ์ ชื่อโครงการ การศึกษาองค์
ประกอบของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma โดยขอรับทุนสนับสนุนปีละ 50,000
บาท ระยะเวลาดำ�เนินการ 2 ปี
ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนปีละ 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี
3.3 สรุปการจัดงานประชุม WGO-GASTRO2018
พญ.วโรชา มหาชัยและนพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ แจ้งที่ประชุม
ว่า รายได้สุทธิจากการจัดประชุมครั้งนี้ได้ตามเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถโอนไป
ยังแต่ละสมาคมฯได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยยังมีเงินเหลือจากในส่วนที่ได้รับ
จากสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention and
Exhibition Bureau: TCEB) อีกสี่แสนบาท ซึ่งสามารถใช้ในกิจการสมาคมฯรวมถึง
การเตรียม Bid-APDW 2022 ได้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.4 ความคืบหน้าในการเตรียม Bid-APDW2022
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แจ้งที่ประชุมว่า
1. คณะกรรมการ Bid-APDW เสนอให้ bid ปี 2022 เนื่องจากคณะ
กรรมการ APDWF ชุดปัจจุบัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับทางสมาคมฯจะหมดวาระในปี
2022 และการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการประชุม
2. ช่วงเวลาประชุมน่าจะเป็นช่วง 10-13 November 2022 ซึ่งยังอาจ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องจัดห่างจากการประชุม UEGW อย่างน้อย 6
สัปดาห์แต่ขณะนี้ทางการประชุม UEGW ยังไม่ได้กำ�หนดวันที่แน่นอน
10
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3. สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) ได้ อนุมัติทุนสนับสนุนการ bid เป็น
จำ�นวนเงิน 750,000 บาท ซึง่ หากเงินไม่พอ อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนจากสมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
4. สำ�หรับสถานที่จัดประชุมนั้น ข้อกำ�หนดระบุว่าต้องสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต�่ำ กว่า
3,000 คน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์ประชุมไบเทคมีความพร้อมมากกว่า
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ซึ่งขณะนี้กำ�ลังปิดปรับปรุงและไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันการประชุม
หรือไม่
5. คณะกรรมการ Bid-APDW จะเดินทางไป bid ในวันที่ 12-15
ธันวาคม 2562 ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายท่านที่
เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ด้วย
6. มีบริษัทยาร่วมสนับสนุนทุนในการเดินทางไป bid จำ�นวน 1 ท่าน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.5 การจัดทำ�วารสารสมาคม
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายกสมาคมฯมีความ
สนใจทีจ่ ะทำ�วารสารสมาคมฯเพือ่ จะตีพมิ พ์งานวิจยั ของแพทย์และเฟลโลว์นนั้ ปัจจุบนั
ยังไม่สามารถหาผูท้ จี่ ะรับเป็นบรรณาธิการได้ แต่ยงั มีแนวทางดำ�เนินการอีกหลายทาง
โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�วารสาร
3.6 การจัดตั้งมูลนิธิโรคระบบทางเดินอาหาร
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
จึงส่งเอกสารเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 11.35 น.
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
เลขาธิการสมาคมฯฯตรวจรายงานการประชุม
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นพ.สิน
นพ.กำ�ธร
นพ.สมชาย
นพ.พิเศษ
พญ.รภัส
นพ.พงษ์ภพ
พญ.อาภัสณี
นพ.เฉลิมรัฐ
นพ.มล.ทยา
พญ.สติมัย
พ.อ.นพ.กฤษณ์
น.ต.พญ.ชนันทา
น.อ.นพ.ชินวัตร์
พญ.ธนิตา
นพ.ภูริพงศ์
พญ.นภาพร
นพ.นรินทร์
พญ.บุบผา
นพ.ปิยะพันธ์

อนุราษฎร์
เผ่าสวัสดิ์
ลีลากุศลวงศ์
พิเศษพงษา
พิทยานนท์
อินทรประสงค์
โสภณสฤษฏ์สุข
บัญชรเทวกุล
กิติยากร
อนิวรรณน์
อุปัชฌาย์
หงส์ธนากร
สุทธิวนา
สุทธิชัยมงคล
กิจดำ�รงธรรม
จำ�รูญกุล
อจละนันท์
พรธิสาร
พฤกษพานิช

นายกสมาคมฯ
รั้งตำ�แหน่งนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
แทน นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์ กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

นพ.พลรัตน์
นพ.กาจพงศ์
นพ.อุทัย
นพ.จรินทร์
พญ.วโรชา
พล.ต.นพ.วิชัย

วิไลรัตน์
เตชธุวานันท์
เก้าเอี้ยน
โรจน์บวรวิทยา
มหาชัย
ชัยประภา

กรรมการกลาง
แทน พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

รายนามผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
14

นพ.สิริวัฒน์
นพ.ทวีศักดิ์
นพ.สุพจน์
นพ.สุริยะ
นพ.สถาพร
นพ.จุลจักร
นพ.รัฐกร
นพ.คมสันต์
นพ.ธีระ
พญ.ปิยะธิดา
นพ.พูลชัย
นพ.รังสรรค์
นพ.โอฬาร
พญ.กรรณิการ์
พญ.โฉมศรี
พญ.ชุติมา
นพ.เติมชัย
นพ.ทวี

อนันตพันธุ์พงศ์
แทนวันดี
พงศ์ประสบชัย
จักกะพาก
มานัสสถิตย์
ลิ่มศรีวิไล
วิไลชนม์
เลิศคูพินิจ
พิรัชวิสุทธิ์
หาญสมบูรณ์
จรัสเจริญวิทยา
ฤกษ์นิมิตร
วิวัฒนาช่าง
พรพัฒน์กุล
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
ไชยนุวัติ
รัตนชูเอก

เหรัญญิก
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายหาทุน
ประธานฝ่ายจริยธรรม
ผู้แทนชมรมลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่
ผู้แทนชมรมโรคกระเพาะอาหาร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

พญ.นนทลี
นพ.พินิจ
นพ.พิศาล
นพ.บัญชา
นพ.ประเดิมชัย
นพ.รุจาพงษ์
พญ.วัฒนา
นพ.ศตวรรษ
พญ.ศศิประภา
พญ.ศิวะพร
นพ.สมบัติ
นพ.สวัสดิ์
นพ.สุเทพ
พล.ท.นพ.สุรพล
นพ.องอาจ
พญ.อภิญญา
นพ.อุดม

เผ่าสวัสดิ์
กุลละวณิชย์
ไม้เรียง
โอวาทฬารพร
คงคำ�
สุขบท
สุขีไพศาลเจริญ
ทองสวัสดิ์
บุญญพิสิฏฐ์
ไชยนุวัติ
ตรีประเสริฐสุข
หิตะนันท์
กลชาญวิทย์
ชื่นรัตนกุล
ไพรสณฑรางกูร
ลีรพันธ์
คชินทร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 โดยไม่มีแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 พิจารณาและรับรองผลสอบแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด อนุสาขา
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ประจำ�ปี 2562
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดสอบรายยาวของแพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้นปีที่ 2 โดยมี 6
สนามสอบ คือ รพ.ศิรริ าช รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า
และ รพ.ธรรมศาสตร์
1.1  มแี พทย์ประจำ�บ้าน ชัน้ ปีที่ 2 เข้าสอบ 33 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการ
อำ�นวยการสมาคมฯได้พิจารณาและรับรองผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
มีมติให้สอบผ่าน 32 ท่าน และไม่ผ่าน 1 ท่าน โดยให้ผู้ที่สอบไม่ผ่าน สอบซ่อมอีกครั้ง
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สนามสอบ รพ.ศิริราช
2. เมือ่ วันที่ 1-2 กรกฎาคม ได้มกี ารจัดสอบภาคทฤษฏี ณ ห้องประชุม
วิชัยยุทธ 1 รพ.วิชัยยุทธ
3. มีแพทย์ประจำ�บ้าน ชั้นปีที่ 2 เข้าสอบ 33 ท่านและมีผู้สอบซ่อม
ภาคทฤษฏี จำ�นวน 1 ท่าน รวมเป็น 34 ท่าน
3.1 สอบภาคทฤษฏี MCQ และ MEQ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
3.2 สอบภาคปฏิบัติ OSCE ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
3.3 เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบใช้ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ใหม่ ฉบับ พ.ศ 2557 ซึ่งได้กำ�หนดไว้ดังนี้
ก. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ multiple choices
question (MCQ) และ modified essay question (MEQ) หรืออื่นๆ เกณฑ์การ
ตัดสินการสอบผ่านใช้แบบอิงเกณฑ์
ข. การสอบรายยาว (long case) เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่าน
กำ�หนดเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 60
ค. การสอบ Objective Structured Clinical Examination
(OSCE) ได้แก่ การแปลผลการส่องกล้องทางเดินอาหาร ภาพรังสีต่างๆ พยาธิวิทยา
การสืบค้นอื่นๆทางทางเดินอาหาร และทักษะอื่นๆ เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่านใช้
16
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แบบอิงเกณฑ์
4. การพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ MCQ, MEQ และ OSCE
4.1 ส่งจดหมายไปยังสถาบันฝึกอบรม เพื่อขอข้อสอบ MCQ,
MEQ และ OSCE
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ พิจารณาคัดเลือก
ข้อสอบ MCQ, MEQ และ OSCE
ทั้งหมด 4 ครั้ง
5. อธิบายถึงขัน้ ตอนการคิดคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการ
คิดค่า AI
ที่ประชุมได้พิจารณาผลสอบแล้ว มีมติรับรองผลการสอบดังนี้
1. คะแนนสอบ MEQ + MCQ ใช้เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่านใช้
แบบอิงเกณฑ์
ที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคม พิจารณาแล้ว
มีผู้สอบไม่ผ่าน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่สอบซ่อม
2. คะแนนสอบ OSCE ใช้เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่านใช้แบบอิง
เกณฑ์
ผู้สอบไม่ผ่าน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่สอบซ่อม
6. ผูท้ สี่ อบไม่ผา่ นรายยาว 1 ท่านและสอบซ่อมเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม
2562 นั้นสอบผ่าน
7. มีผทู้ ไี่ ด้รบั วุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจาก
ต่างประเทศ เข้าสอบสัมภาษณ์เพือ่ ขอหนังสืออนุมตั บิ ตั รฯ 1 ท่าน คือ นพ.ภาฤทธิ์ เมฆ
อรุณกมล ได้รับการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีกรรมการสอบคือ
นพ.สิน อนุราษฏร์, พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข และ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ผล
การสัมภาษณ์คือผ่าน
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้
1. อนุมตั ใิ ห้แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร สอบผ่านภาคปฎิบตั แิ ละภาคทฤษฏี จำ�นวน 33 ท่าน และสอบไม่ผา่ นภา
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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คทฤษฏี จำ�นวน 1 ท่าน
2. เสนอให้ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาทำ�จดหมายขอข้อสอบ
MCQ ไปยังหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้หัวหน้าสถาบันกระจายการขอข้อสอบไป
ยังอาจารย์ในสังกัดต่อไป
3. สำ�หรับผูท้ สี่ อบซ่อมไม่ผา่ นหลายครัง้ ขอให้ตน้ สังกัดพิจารณาว่าจะ
ส่งสอบในครั้งต่อไปหรือไม่ โดยอาจพิจารณาให้มารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมก่อนสอบ
3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นปาฐกในปาฐกถา “วีกิจ
วีรานุวัตติ์” และ “Presidential Lecture” ในการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 ของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าราชวิทยาลัยอายุร
แพทยฯจะจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 และได้ท�ำ จดหมายแจ้งมายังนายกสมา
คมฯเพือ่ ขอเชิญให้เสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นปาฐกในปาฐกถา “วีกจิ วีรานุวตั ติ”์
และ “Presidential Lecture” โดยเมือ่ ปี 2561 สมาคมฯได้เสนอ Prof. Francis K. L.
Chan และได้รับการคัดเลือกให้บรรยายในหัวข้อ “Eat, Drink and be Merry” ดัง
นั้นจึงขอเชิญให้กรรมการสมาคมจะเสนอชื่อพร้อมทั้งประวัติผู้ถูกเสนอชื่อไปยังฝ่าย
เลขาธิการสมาคม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.3 การเดินทางไปร่วม bid-APDW2022
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แจ้งที่ประชุมดังนี้
1. กำ�หนดวันเดินทางไปร่วม bid-APDW2022 ในวันที่ 12-15 ธันวาคม
2562 ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
2. ผู้ร่วมเดินทางประกอบไปด้วย
2.1 คณะกรรมการดำ�เนินการ bid-APDW2022 ทีเ่ ป็นวิทยากรใน
การประชุม APDW2022 จำ�นวน 8 ท่าน
2.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ bid-APDW2022 จำ�นวน 8 ท่าน
18
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3. ทุนสนับสนุนบริหารจัดการดำ�เนินการ bid-APDW2022 ประกอบ
ไปด้วย
3.1 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand
Convention and Exhibition Bureau: TCEB) จำ�นวน 750,000 บาท
3.2 บริษัท สยาม ฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด จำ�นวน 350,000 บาท
3.3 รายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆของการประชุม
WGO-Gastro 2018 ประมาณ 4 แสนบาท
3.4 ในกรณีทงี่ บประมาณไม่เพียงพอ สมาคมแพทย์ระบบทางเดิน
อาหารฯจะร่วมสนับสนุนด้วย
4. ประเทศทีจ่ ะเข้าร่วม bid-APDW2022 มี 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.4 การจัดตั้งมูลนิธิโรคระบบทางเดินอาหาร
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่า ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมให้รา่ งระเบียบข้อบังคับมูลนิธโิ รคระบบ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงขอนำ�เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวย
การสมาคมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีการแก้ไขบางส่วน
1. มอบหมายให้นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยาแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ
แนะ
2. แต่งตั้งคณะทำ�งานประกอบด้วย นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน, นพ.จรินทร์
โรจน์บวรวิทยากร และ พญ.วโรชา มหาชัย
3. ให้คณะทำ�งานเปิดรับสมัครและสรรหากรรมการมูลนิธิ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.5 สรุปเรื่องการจัดทำ�วารสารสมาคม
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งที่ประชุมว่าต้องการขอมติที่ประชุมคณะ
กรรมการอำ�นวยการสมาคมว่าต้องการจัดทำ�วารสารภาษาอังกฤษของสมาคมฯหรือ
ไม่ แต่ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอความเห็นจากนายกสมาคมฯด้วย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า World Gastroenterology Organisation (WGO) ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ปี ค.ศ.2019-2021
โดย พญ.วโรชา มหาชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ Publications Committee,
นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ และ พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
Training Centers Committee
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
เลขาธิการสมาคมฯฯตรวจรายงานการประชุม
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นพ.สิน
นพ.กำ�ธร
นพ.พิเศษ
พญ.รภัส
นพ.สิริวัฒน์
นพ.พงษ์ภพ
นพ.เฉลิมรัฐ
พญ.สติมัย
นพ.คมสันต์
น.ต.พญ.ชนันทา
พญ.นภาพร
พญ.บุบผา
นพ.ปิยะพันธ์
พญ.รัตนา
นพ.อุทัย
พล.ต.นพ.วิชัย

อนุราษฎร์
เผ่าสวัสดิ์
พิเศษพงษา
พิทยานนท์
อนันตพันธุ์พงศ์
อินทรประสงค์
บัญชรเทวกุล
อนิวรรณน์
เลิศคูพินิจ
หงส์ธนากร
จำ�รูญกุล
พรธิสาร
พฤกษพานิช
บุญศิริจันทร์
เก้าเอี้ยน
ชัยประภา

นายกสมาคมฯ
รั้งตำ�แหน่งนายก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา

รายนามผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. นพ.สมชาย

ลีลากุศลวงศ์

อุปนายก
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
22

นพ.ทวีศักดิ์
พญ.อาภัสณี
นพ.มล.ทยา
นพ.สุพจน์
นพ.สุริยะ
นพ.สถาพร
นพ.จุลจักร
นพ.รัฐกร
พ.อ.นพ.กฤษณ์
น.อ.นพ.ชินวัตร์
พญ.ธนิตา
นพ.ธีระ
นพ.ธเนศ
นพ.นรินทร์
พญ.ปิยะธิดา
นพ.พลรัตน์
นพ.พูลชัย
นพ.รังสรรค์
นพ.โอฬาร
พญ.กรรณิการ์
นพ.จรินทร์
พญ.โฉมศรี
พญ.ชุติมา
นพ.เติมชัย
นพ.ทวี
พญ.นนทลี
นพ.พินิจ

แทนวันดี
โสภณสฤษฏ์สุข
กิติยากร
พงศ์ประสบชัย
จักกะพาก
มานัสสถิตย์
ลิ่มศรีวิไล
วิไลชนม์
อุปัชฌาย์
สุทธิวนา
สุทธิชัยมงคล
พิรัชวิสุทธิ์
ชิตาพนารักษ์
อจละนันท์
หาญสมบูรณ์
วิไลรัตน์
จรัสเจริญวิทยา
ฤกษ์นิมิตร
วิวัฒนาช่าง
พรพัฒน์กุล
โรจน์บวรวิทยา
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
ไชยนุวัติ
รัตนชูเอก
เผ่าสวัสดิ์
กุลละวณิชย์

ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนือ่ ง
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายหาทุน
ประธานฝ่ายจริยธรรม
ผู้แทนชมรมลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่
ผู้แทนชมรมโรคกระเพาะอาหาร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นพ.พิศาล
นพ.บัญชา
นพ.ประเดิมชัย
นพ.รุจาพงษ์
พญ.วัฒนา
พญ.วโรชา
นพ.ศตวรรษ
พญ.ศศิประภา
พญ.ศิวะพร
นพ.สมบัติ
นพ.สวัสดิ์
นพ.สุเทพ
พล.ท.นพ.สุรพล
นพ.องอาจ
พญ.อภิญญา
นพ.อุดม

ไม้เรียง
โอวาทฬารพร
คงคำ�
สุขบท
สุขีไพศาลเจริญ
มหาชัย
ทองสวัสดิ์
บุญญพิสิฏฐ์
ไชยนุวัติ
ตรีประเสริฐสุข
หิตะนันท์
กลชาญวิทย์
ชื่นรัตนกุล
ไพรสณฑรางกูร
ลีรพันธ์
คชินทร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นพ.สิน อนุราษฏร์ แจ้งที่ประชุมว่า The Japanese Society of Gastroenterology ขอเชิญวิทยากรจากสมาคมฯไปบรรยายในหัวข้อ Emerging interventional EUS in pancreatobiliary diseases ในการประชุมวิชาการ 11th AsianPacific Topic Conference ในวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ เมือง Hiroshima ซึ่ง
จะได้พิจารณามอบหมายวิทยากรต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 โดยไม่มีแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 สมาคมเสนอชื่อปาฐกของปาฐกถา “วีกิจ วีรานุวัตติ์” ในการประชุม
วิชาการประจำ�ปี 2563 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯได้มีจดหมายแจ้งมายังนายกสมาคมฯเพื่อขอให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นองค์
ปาฐกถา “วีกิจ วีรานุวัตติ์” และสมาคมฯได้เสนอชื่อ Prof. Anna Suk-Fong Lok,
University of Michigan นั้น ราชวิทยาลัยฯได้แจ้งมาว่า Prof. Anna Suk-Fong
Lok ได้รับการคัดเลือกเป็นปาฐกในปาฐกถา “วีกิจ วีรานุวัตติ์”ประจำ�ปี 2563
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.2 สรุปการจัดประชุมวิชาการกลางปี ครัง้ ที่ 59 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม
2562 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสรุปผลการประชุม
วิชาการกลางปี ครั้งที่ 59 ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 361 ท่าน รวมวิทยากรและพยาบาล 11
ท่าน
2. บริษัทที่สนับสนุน symposium 6 บริษัท
3. วิทยากรจากต่างประเทศ 1 ท่าน Dr. Wai-Kay Walter Seto ซึ่ง
สนับสนุนโดยบริษัท Mylan
4. การนำ�เสนอผลงานวิจัยของเฟลโลว์ 12 ท่าน
5. รางวัลสำ�หรับผู้ตอบใบประเมินเป็น ipad pro 3 รางวัล
6. handout ประกอบการบรรยาย
7. ผลประเมินด้านหัวข้อ สถานที่ประชุม การเดินทาง อยู่ในเกณฑ์ดี
8. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วได้ 3,248,618 บาท
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.3 กำ�หนดวันสอบภาคปฏิบัติรายยาว (long case) ปี 2563
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งทีป่ ระชุมว่าฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
กำ�หนดวันสอบภาคปฎิบตั ริ ายยาว (long case) ของแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ประจำ�ปี 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
โดยมี 6 สนามสอบ คือ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ ราชวิถี พระมงกุฎเกล้า และ
ธรรมศาสตร์
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.4 ทุนวิจัยแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด (เฟลโลว์) อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร ปีที่ 1
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งทีป่ ระชุมว่า แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดปีที่ 1 34
ท่าน ได้น�ำ เสนอโครงร่างวิจยั เสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2562 และได้มกี ารพิจารณา
ทุนสนับสนุนวิจยั เป็นจำ�นวน 808,000 บาท โดยแม้วา่ ทุนทีส่ มาคมฯสนับสนุนนัน้ จะไม่
เพียงพอต่องานวิจยั ของแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด แต่ยงั ไม่มคี วามจำ�เป็นต้องเพิม่ ทุน
สนับสนุน เนือ่ งจากแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดจะขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯอยูแ่ ล้ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.5 เสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่น, อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประจำ�ปี 2563
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่าในปีนี้ สมาคมฯไม่ได้
เสนอชือ่ อายุรแพทย์ดเี ด่นหรือรุน่ ใหม่โดดเด่น และทราบว่าสาขาวิชาโรคระบบทางเดิน
อาหาร รพ.ศิริราช ได้เสนอชื่อ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อายุรแพทย์ดีเด่นด้านคลินิก
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ควรมีรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นหรือโดดเด่นของสมาคมฯ
2. กำ�หนดเกณฑ์การพิจารณา โดยอาจใช้เกณฑ์ตามราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ
3. เมื่อพิจารณาคัดเลือกแล้ว สมาคมฯจะเสนอชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็น
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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อายุรแพทย์ดีเด่นหรือรุ่นใหม่โดดเด่นของราชวิทยาลัยฯต่อไป
4. มอบหมายให้ นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์และพญ.สติมัย อนิวรรณ
น์ประสานงานในการกำ�หนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 ผู้ ส อบไม่ ผ่ า นแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด (เฟลโลว์ ) อนุ ส าขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งทีป่ ระชุมว่า ในกรณีทแี่ พทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอดสอบซ่อมไม่ผา่ นหลายปีนนั้ เกณฑ์การฝึกอบรมของสมาคมฯและราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯไม่ได้ระบุจำ�นวนครั้งที่อนุญาตให้สอบซ่อมไว้ จึงขอปรึกษาที่ประชุมใน
กรณีนี้
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงแนวทางคือ
ให้สถาบันที่ฝึกอบรม รับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดไปอบรมใหม่ แต่
อาจจะมีผลกระทบกับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดทีก่ �ำ ลังอบรมอยู่ รวมทัง้ ผูท้ สี่ อบไม่ผา่ น
อาจจะลามาฝึกอบรมไม่ได้ จึงยังไม่สามารถสรุปว่าจะต้องสอบซ่อมกีค่ รัง้ จึงจะต้องรับ
การฝึกอบรมใหม่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมควรจะเป็นเวลาเท่าไร
ที่ประชุมมอบหมายให้ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล หาแนวทางร่วมกับ
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
4.2 Interhospital GI Conference
พญ.รภัส พิทยานนท์ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุม Interhospital GI
Conference ครัง้ ต่อไปคือวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ภ.อายุรศาสตร์ ตึก
ภูมิสิริ โซน C ชั้น 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยจะมีการบรรยายพิเศษก่อนการประชุม โดย
อาจารย์ทมี่ คี วามประสงค์จะขอทีจ่ อดรถซึง่ มี 10 ที่ ให้แจ้งทะเบียนรถทีฝ่ า่ ยเลขาธิการ
สมาคมฯ
- เวลา 10.00-11.00 น. Critical appraisal โดย พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
- เวลา 11.00-12.00 น. Understanding in systematic review and
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meta-analysis โดย พญ.รภัส พิทยานนท์
- เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา 13.00-15.00 น. นำ�เสนอ case 1 + 2
4.3 จริยธรรมและความเห็นวิชาการทางการแพทย์
นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน เสนอให้ประธานฝ่ายจริยธรรมของสมาคมฯ นำ�
กรณีทางจริยธรรมทีท่ างแพทยสภาขอความเห็นผ่านมาทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มาเป็นกรณีศกึ ษาในทีป่ ระชุม เพือ่ ทีป่ ระชุมจะได้รบั ทราบปัญหาและหาทางป้องกันต่อ
ไป
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ รับว่าจะแจ้งประธานฝ่ายจริยธรรมเพื่อพิจารณา
ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
เลขาธิการสมาคมฯฯตรวจรายงานการประชุม
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Interhospital Conference

A young Thai female with chronic
watery diarrhea

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้องประชุม 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ.กิตติศัพท์ ว่องวิริยะกิจ
อ.นพ.ชาญณรงค์ ตรีสุวรรณวัฒน์, ผศ.นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 36 ปี ภูมิลำ�เนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาชีพบรรณารักษ์
อาการสำ�คัญ : ท้องเสียเรื้อรังมากขึ้น 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัตปิ จั จุบนั : - 5 ปีกอ่ นมาโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวเป็นนำ�้
สีเขียวปนเหลือง 3-4 ครั้งต่อวัน มีประวัติตื่นมาอุจจาระกลางคืน อุจจาระแต่ละครั้ง
ประมาณ 100-250 มล.ต่อครั้ง ไม่มีถ่ายเป็นมูกเลือด ไม่มีอุจจาระมันลอย มีอาการ
ปวดจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ ระดับความปวด (Pain score) 2-3/10 ไม่ร้าวไปที่ใด
อาการปวดเป็นๆหายๆ ทานอาหารแล้วอาการปวดเป็นมากขึน้ บางครัง้ มีคลืน่ ไส้อาเจียน
เป็นนำ�้ และอาหาร ไม่มปี ระวัตถิ า่ ยด�ำหรืออาเจียนเป็นเลือด ไม่มไี ข้ ไม่มนี ำ�้ หนักลด ไป
พบแพทย์ที่คลินิกบ่อยครั้งได้ยาลดกรด ยาแก้ท้องเสียมาทานอาการดีขึ้นชั่วคราว
(จ�ำนวนครั้งที่ถ่ายลดลงแต่อุจจาระยังเหลว) จากนั้นอาการกลับเป็นซ�้ำหลังจากหยุด
ยา
- 1 ปีกอ่ นมาโรงพยาบาล อาการถ่ายเหลวมากขึน้ เป็น 5-6 ครัง้ ต่อวัน ปริมาณ
เท่า ๆ เดิม ร่วมกับมีอาการปวดจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ สังเกตว่าผอมลง จึงไปพบ
แพทย์ที่ รพ ใกล้บ้าน แพทย์ได้ส่องกล้องและพบว่ามีแผลในลำ�ไส้เล็กส่วนต้น ได้รับ
ยาลดกรดมาทาน จากนั้นอาการดีขึ้น ผู้ป่วยขาดการรักษา อาการถ่ายเหลวและปวด
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ท้องกลับเป็นใหม่ จึงไปซื้อยามาทานเอง อาการดีขึ้นบ้างหลังจากทานยา
- 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล อาการท้องเสียถ่ายเหลวเป็นมากขึ้น 10 ครั้งต่อ
วัน ครัง้ ละ 100-200 มล. ยังคงมีอาการปวดจุกแน่นท้องบริเวณลิน้ ปีแ่ บบเดิม น้ำ�หนัก
ลดลง 3 กก.ใน 1 สัปดาห์ (76 กก.เป็น 73 กก.) จึงมาพบแพทย์
ปฏิเสธประวัติผื่นแพ้แสง ผื่นผมร่วง แผลในช่องปาก ตาอักเสบ ปวดตาม
ข้อ, ปฎิเสธประวัตไิ อเรือ้ รัง ไอเป็นเลือด ไข้เรือ้ รัง, ปฏิเสธประวัตขิ ห้ี นาวขีร้ อ้ น, ปฏิเสธ
ประวัติคลำ�ได้ก้อนบริเวณใดตามร่างกาย

ประวัติอดีต
- โรคประจ�ำตัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วินจิ ฉัย พ.ศ. 2558 (ขณะตัง้ ครรภ์บตุ ร
คนทีส่ อง) ควบคุมน�ำ้ ตาลโดยการคุมอาหาร ไม่เคยทานยาโรคเบาหวาน HbA1C ล่าสุด
= 6.3% ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
- ยาปัจจุบัน :
1. Loperamide (2) 1 tab oral prn for diarrhea q 8 hours
2. Mebeverine (135) 1 tab o tid ac
3. Omeprazole (20) 1 tab o ac หากมีอาการจุกแสบท้อง
4. Peppermint oil (187) 1 tab o tid pc
		 - ปฎิเสธประวัติผ่าตัดช่องท้องในอดีต
		 - ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหาร
ประวัติส่วนตัว
		 - ปฏิเสธสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลล์หรือใช้สารเสพติด
		 - ปฏิเสธทานยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน
		 - ปฏิเสธประวัติการใช้ยาแก้ปวดชนิดไม่มีสเตียรอยด์ (NSAID)
		 - ปฎิเสธการรับเลือดบริจาคเลือด
		 - ประจำ�เดือนมาปกติดี ประจำ�เดือนล่าสุด กลางเดือนที่แล้ว มา 3 วัน ใช้
ผ้าอนามัยวันละ 3 ผืน มีบุตร 2 คน ไม่เคยแท้งบุตร
		 - ปฏิเสธประวัติแพ้ยาและอาหาร
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		 - ปฏิเสธประวัติสัมผัสคนเป็นวัณโรค
		 - ทานอาการสุกดิบบ้างเป็นบางครั้ง
ประวัติครอบครัว
		 - ปฏิเสธประวัติมะเร็งในครอบครัว
Physical examination
Vital signs: BT 37 Degree Celsius, BP 130/90 mmHg, PR 80 bpm, RR 18 /
min, BW 73 kg. Height 163 cm. BMI 27.47 kg/m2
General appearance: A middle age Thai woman, Good consciousness,
normosthenic build, no sign on chronic liver disease, no lymphadenopathy,
no palpable mass, Thyroid gland not enlarged
HEENT: Mild pale conjunctivae, anicteric sclerae, no conjunctivitis, no
uveitis, No oral thrush, no oral hairy leukoplakia, dry lip and tongue, no
glossitis
Lung: Clear and equal breaths sound
Heart: Normal S1 S2, no murmur, PMI at 5 ICS MCL
Abdomen: Soft, not tender, no guarding, no rigidity. no palpable mass,
normoactive bowel sound, Liver span 10 cm. Splenic dullness negative,
no superficial vein dilatation, Shifting dullness negative
Extremities: No edema, no sign of joint inflammation, no koilonychia
Skin: No scratching mark, no petechia, no ecchymosis, no palpable purpura, no rash
Neurological examination: Grossly intact
PR: Yellow watery feces, no rectal shelf, normal sphincter tone
Laboratory investigations
Hb 10.9 g/dl Hct 32.7 % MCV 71.7 fl WBC 8,200 cells/cumm3 PMN 61.6%
Lymphocyte 31.7% Eosinophil 0.6% Platelet 459,000 cells/cumm3
BUN 12 mg/dl Cr 0.87 mg/dl Sodium 136 meq/L Potassium 3.9 meq/L
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Chloride 100 meg/L CO2 26 meq/L
AST 23 U/L ALT 25 U/L ALP 79 U/L Albumin 3.3 g/dl Globulin 5.2 g/dl TB
0.25 mg/dl DB 0.04 mg/dl
Stool examination: Yellow, Watery, WBC 0-1, RBC 0-1
Stool fat: Negative, Stool concentration for parasite : Negative x 3 days
Stool toxin A+B for C. difficile : Negative
Anti-HIV : Non-reactive

อภิปราย
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 36 ปี โรคประจ�ำตัว เบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมได้
ดี และไม่มีประวัติภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ไม่มีประวัติผ่าตัดบริเวณช่องท้อง มา
โรงพยาบาลด้วยอาการ ท้องเสียเรื้องรังมากขึ้น 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล โดยอาการดัง
กล่าวเป็นมากขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีน�้ำหนักลดลง 3 กิโลกรัม โดยอาการท้อง
เสียมีลักษณะเป็นน�้ำปริมาณค่อนข้างมาก (voluminous diarrhea) อุจจาระไม่มีมูก
เลือดหรือมันลอย ร่วมกับมีอาการจุกแสบบริเวณลิ้นปี่ที่สัมพันธ์กับมื้ออาหาร โดย
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดังกล่าวมา 5 ปี และรับการรักษาที่คลินิกและ รพ. ใกล้บ้านโดยได้
รับยาฆ่าเชื้อ ยาลดกรด และยาแก้ท้องเสียมาทาน อาการดีขึ้นจ�ำนวนครั้งในการถ่าย
ลดลงแต่ลักษณะอุจจาระยังเหลว ตรวจร่ากายพบมีภาวะซีดและขาดน�้ำ แต่อาการ
แสดงด้านขาดสารอาหารไม่ชดั เจน โดยพยาธิสภาพหลักๆ สงสัยบริเวณล�ำไส้เล็ก ตรวจ
ไม่พบอาการแสดงของโรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่องต่าง ๆ และไม่พบอาการและอาการแสดง
ของโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
พบมีภาวะซีดแบบเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก และเกร็ดเลือดค่อนข้างสูง ระดับแอลบูมนิ ใน
เลือดค่อนข้างต�่ำ ผลการตรวจอุจจาระ ไม่พบมีหลักฐานของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือด
ขาวหรือพยาธิ และไม่พบเชือ้ พิษของ Clostridium difficile จากการตรวจอุจจาระ ซึง่
จากอาการ อาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นของผู้ป่วย ร่วม
กับประวัติที่เคยส่องกล้องกระเพาะอาหารพบว่ามีแผลในล�ำไส้เล็ก โรคที่นึกถึงใน
ผู้ป่วยรายนี้ คือ
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1. การติดเชื้อพยาธิในล�ำไส้ ได้แก่ Strongyloidiasis, Capillariasis,
Giardiasis เป็นโรคที่พบระบาดวิทยาได้ค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย มาด้วยอาการ
ท้องเสีย voluminous diarrhea น�้ำหนักลด อาจพบมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
และสามารถท�ำให้เกิดแผลบริเวณล�ำไส้เล็กส่วนต้นได้ แม้การตรวจอุจจาระเพื่อส่ง
ตรวจพยาธิสามครั้งไม่พบเชื้อซึ่งอาจเป็นผลลบลวงได้ จึงนึกถึงโรคดังกล่าวมาใน
อันดับแรก
2. โรคล�ำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease) ในกลุ่มที่เป็น
Crohn’s disease พบได้ในอายุน้อย พบมีภาวะท้องเสียเรื้อรังและปวดจุกแสบลิ้นปี่
ได้จากแผลในล�ำไส้เล็กและแผลในกระเพาะอาหาร สามารถพบภาวะขาดน�้ำขาดสาร
อาหารและซีดได้จากการดูดซึมสารอาหารและธาตุเหล็กบกพร่องไปจากพยาธิสภาพ
ในล�ำไส้เล็ก การตรวจอุจจาระไม่มหี ลักฐานของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอาจมา
จากการมีพยาธิสภาพในล�ำไส้เล็กส่วนต้นๆ แต่นกึ ถึงน้อยกว่าโรคในกลุม่ แรกเนือ่ งจาก
ระยะเวลาทีเ่ ป็นค่อนข้างนานและยังไม่มภี าวะแทรกซ้อน เช่น ล�ำไส้ตบี ตันร่วมกับไม่มี
ประวัติสนับสนุนต่างๆ เช่น แผลบริเวณก้น ประวัติผ่าตัดล�ำไส้ อาการปวดข้อ ผื่น
ผิวหนัง เป็นต้น
3. Lymphoma ที่บริเวณล�ำไส้เล็ก พบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาจมีพยาธิสภา
พหลายๆ ต�ำแหน่งในล�ำไส้เล็ก ท�ำให้อธิบายอาการท้องเสียเรือ้ รัง นำ�้ หนักลดและภาวะ
ซีดได้ โดยมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่ล�ำไส้อาจไม่พบอาการไข้หรือต่อมน�้ำเหลืองบริเวณที่
คล�ำได้โตได้ แต่ไม่อธิบายอาการจุกแสบท้อง อาการเป็นมาค่อนข้างนานเกินกว่าการ
ด�ำเนินโรคของ lymphoma และไม่ควรตอบสนองต่อยาลดกรด ยาฆ่าเชื้อ
4. กลุ่มโรคลำ�ไส้ถูกแทรกซึมโดยเซลล์ผิดปกติต่างๆ เช่น ลำ�ไส้อักเสบจาก
eosinophil (Eosinophilic gastroenteritis) โรคแอมีลอยโดสิสในลำ�ไส้ (Amyloidosis) ซึง่ มาด้วยอาการและอาการแสดงดังกล่าวได้ หากมีการแทรกซึมของเซลล์เหล่า
นี้ในผนังลำ�ไส้เล็ก และทำ�ให้เกิดแผล อาการและอาการแสดงอาหารไม่ถูกดูดซึม เช่น
ซีดจากการขาดเหล็ก ร่วมกับประวัตสิ ามารถเป็นเรือ้ รังได้ แต่นกึ ถึงน้อย เนือ่ งจากไม่มี
หลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ จากอาการและอาการแสดง เช่น ประวัติภูมิแพ้ ภาวะลิ้นโต
หรืออวัยวะอื่นๆ โต ไม่พบการเพิ่มขึ้นของ eosinophil จากการตรวจเลือด และโรค
32

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, กันยายน-ธันวาคม 2562

กลุ่มนี้มักไม่ตอบสนองต่อยาลดกรด ยาฆ่าเชื้อ
5. Neuroendocrine tumor (NET) โดยโรคทีน่ กึ ถึงมากทีส่ ดุ ในกลุม่ นี้ คือ
Zollinger-Ellison syndrome โดยผูป้ ว่ ยมีอาการท้องเสียเรือ้ รังและสารอาหารต่าง ๆ
เช่น ธาตุเหล็กไม่ถกู ดูดซึมจากการทีล่ �ำไส้สว่ นดูโอดีนมั เป็นกรด ส่งผลให้นำ�้ ย่อยต่างๆ
ท�ำงานไม่ได้ อาการปวดจุกแสบลิน้ ปีอ่ าจมาจากภาวะกรดเยอะในกระเพาะอาหารและ
ล�ำไส้ และมีประวัติทานยาลดกรดแล้วอาการปวดท้องและท้องเสียดีขึ้น อาการเป็น
ค่อนข้างนานและสามารถพบได้ในกลุ่มอายุ 30-50 ปี แต่เนื่องจากระบาดวิทยาพบๆ
ได้ค่อนข้างน้อย และยังมีโอกาสเป็นโรคอื่นเช่นพยาธิได้ จึงควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้
มั่นใจว่าไม่มีเชื้อพยาธิในล�ำไส้ ก่อนจะวินิจฉัยโรคนี้
จากโรคที่นึกถึงดังกล่าวข้างต้น จึงทำ�การตรวจโดยการส่องกล้องทางเดิน
อาหารส่วนบนและลำ�ไส้ใหญ่เพื่อดูความผิดปกติที่ผิวเยื่อบุทางเดินอาหาร แม้ไม่พบ
ความผิดปกติก็วางแผนตัดชื้นเนื้อบริเวณเยื่อบุผิวทางเดินอาหารเพื่อหา eosinophil
และ tissue parasite ด้วย ผลการส่องกล้องดังแสดงดังรูปที่ 1-6

ผลการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและลำ�ไส้ใหญ่

รูป 1-3 ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (EGD) : 1) กระเพาะอาหารส่วนกลาง (body)
พบมีการหนาตัวและใหญ่ของส่วนนูนของกระเพาะอาหาร >1 ซม. (enlarge gastric fold) แม้เป่า
ลมอย่างเต็มทีแ่ ล้ว 2) กระเปาะลำ�ไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal bulb) พบมีแผลขนาด 0.2-1.5 ซม.
(ลูกศร) 3) ลำ�ไส้เล็กดูโอดีนัมส่วนที่สอง (second part duodenum) พบมีแผลขนาด 0.2-0.5
ซม. (ลูกศร)
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รูปภาพ 4-6 : ผลการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ : ไม่พบแผลหรือก้อนบริเวณลำ�ไส้เล็กส่วนปลาย และ
ตลอดลำ�ไส้ใหญ่ผนังลำ�ไส้ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจชิน้ เนือ้ พบมีการอักเสบเรือ้ รังของชิน้ เนือ้ ทีส่ ง่ ตรวจ ไม่พบเซลล์
ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง ระดับ eosinophil ในชื้นเนื้ออยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งตำ�แหน่ง
กระเพาะอาหารส่วนกลาง ส่วนปลาย (body และ antrum) บริเวณแผลที่ดูโอดีนัม
ลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้เล็กส่วนปลาย ไม่พบเชื้อ Helicobacter pylori จากการตรวจชิ้น
เนื้อกระเพาะอาหาร และผลการตรวจชิ้นเนื้อบริเวณแผลลำ�ไส้เล็กไม่พบพยาธิใดๆ
จากข้อมูลทัง้ อาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารรวมถึง
ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและลำ�ไส้ใหญ่ ยังไม่สามารถแยกกลุ่ม NET,
lymphoma และ Crohn’s disease ทีม่ พี ยาธิสภาพตำ�แหน่งลำ�ไส้เล็กส่วนทีไ่ ม่สามารถ
เห็นจากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและลำ�ไส้ใหญ่ได้ แต่มีความสงสัย NET
ที่เป็น Zollinger-Ellison syndrome มากที่สุด เนื่องจากพบ multiple duodenal
ulcer through second part duodenum ประกอบกับประวัติที่อาการปวดท้องตอบ
สนองต่อการรับประทานยาลดกรด และอาการเป็นๆหายๆมานาน จึงได้ส่งการตรวจ
เพิ่มเติมคือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องแบบฉีดสี (CT whole
abdomen with contrast) เพื่อหาตำ�แหน่งของก้อนที่สร้างฮอร์โมน ซึ่งพบว่ามีก้อน
ขนาด 5.2x6.2x5.4 ซม.ที่มีลักษณะ heterogeneous early arterial enhancement
และก้อนขนาด 2.7x4.5 ซม. ลักษณะ heterogeneous non-enhancing ที่บริเวณ
หัวของตับอ่อน (ลูกศร) ไม่พบมีก้อนบริเวณตับ ไม่พบมีการกดเบียดของก้อนต่อท่อ
น้ำ�ดีและลำ�ไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม ไม่มีการอุดตันของหลอดเลือด celiac , mesentery
และระบบ portal ไม่พบมีการหนาตัวของลำ�ไส้เล็กส่วนใด ดังรูปที่ 7-12
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รูปภาพ 7-12: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องแบบฉีดสี (CT whole abdomen with
contrast) : 7,10) Axial view non-contrast 8,11) Axial view arterial phase 9,12) Axial view
portovenous phase

จากข้อมูลข้างต้น รวมถึงผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้อง
แบบฉีดสี นึกถึงโรค NET ชนิด Gastrinoma บริเวณตับอ่อน จึงได้ทำ�การส่งตรวจ
ระดับฮอร์โมนแกสตริน (fasting serum gastrin level) โดยทำ�การหยุดยาลดกรด
ชนิด proton pump inhibitor 7 วัน และ H2-blocker 2 วัน โดยระดับฮอร์โมนแกส
ตรินที่วัดได้คือ >5,000 นาโนกรัมต่อลิตร (ค่าปกติ 18-115) ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการ
วินิจฉัยว่า Zollinger-Ellison syndrome และได้ทำ�การสืบค้นภาวะร่วมที่อาจพบได้
ได้แก่ Multiple endocrine neoplasm 1 (MEN-1) โดยไม่พบภาวะ MEN-1 ในผูป้ ว่ ย
รายนี้ (ระดับแคลเซียมปกติ ผลการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่พบมีก้อนบริเวณ
ต่อมใต้สมอง) และไม่พบมีหลักฐานการแพร่กระจายของ NET ชนิด Gastrinoma
จากการตรวจ 68-Dotatate PET/CT ดังแสดงรูปที่ 13-14
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รูปภาพ 13-14: 68-Dotatate PET/CT : 13) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องชนิดไม่ฉดี สีบริเวณ
ก้อนที่หัวตับอ่อน 14) มีการ uptake ของสาร 68-Dotatate บริเวณตำ�แหน่งของก้อนที่หัวตับ
อ่อนเข้าได้กับ NET (ลูกศร)

รูปภาพ 15-18: ลักษณะของก้อนและลักษณะทางพยาธิวิทยาของก้อนบริเวณหัวตับอ่อน :
15) ลักษณะของก้อนที่หัวตับอ่อนจากการตัดขวาง 16) Microscopic finding พบ Monotonous
round cell 17) ชิ้นเนื้อมีการติดสีพิเศษ Chromogranin A (ลูกศร) 18) ชิ้นเนื้อมีการติดสีพิเศษ
Synaptophysin (ลูกศร)
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จากข้อมูลทัง้ หมด ผูป้ ว่ ยรายนีจ้ งึ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น Zollinger-Ellison
syndrome ทีไ่ ม่มภี าวะ MEN-1 ระยะไม่แพร่กระจาย จึงได้ท�ำ การปรึกษาศัลยแพทย์
เพื่อทำ�การผ่าตัด ก่อนผ่าตัดได้ให้ยาลดกรดชนิด proton pump inhibitor สามารถ
ระงับอาการปวดท้อง อาการถ่ายเหลวลดลงเหลือ 2-3 ครั้งต่อวัน บางครั้งมีเนื้อปน
และผลชิ้นเนื้อจากก้อนบริเวณตับอ่อนจากการผ่าตัดพบเซลล์ขนาดเล็กรูปร่างกลม
คล้ายกันทัว่ ๆ ก้อน (monotonous round cell) มีหลักฐานของการแทรกซึมของก้อน
เข้าสู่น้ำ�เหลืองและหลอดเลือด เมื่อย้อมพิเศษสามารถติด Chromogranin A และ
Synaptophysin ซึ่งลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับ NET
จึงยืนยันการวินจิ ฉัยว่าผูป้ ว่ ยรายว่าเป็น Zollinger-Ellison syndrome ระยะ
สามตาม TNM staging (T3N1Mo)

Review article เรื่อง Zollinger-Ellison syndrome และ Gastrinoma
บทนำ�
Zollinger-Ellison syndrome เป็นกลุม่ โรคทีป่ ระกอบด้วยอาการและอาการ
แสดงของภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารเนือ่ งมาจากฮอร์โมนแกสตรินสูง ร่วมกับการ
ตรวจพบ NET ชนิด Gastrinoma โดยอุบัติการณ์ในโรคนี้พบค่อนข้างต่ำ� ประมาณ
0.1-0.5 ต่อประชากรล้านคนต่อปี พบบ่อยในเพศชายกลุ่มอายุ 30-50 ปี1,2)
Gastrinoma เป็น NET ที่พบใน Zollinger-Ellison syndrome ร้อยละ 75
มีลักษณะเติบโตช้า มักพบมะเร็งชนิดนี้ที่บริเวณตับอ่อนและบริเวณล�ำไส้เล็กส่วน
ดูโอดีนมั โดยส่วนหนึง่ ของ Gastrinoma ร้อยละ 60-90 เป็นมะเร็ง1 คือมีหลักฐานการ
แพร่กระจายเข้าหลอดเลือดและท่อน�้ำเหลือง หรืออวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับ เป็นต้น โดย
Gastrinoma เป็น NET ทีม่ กี ารสร้างฮอร์โมนแกสตริน Gastrinoma บางส่วนเกิดขึน้
แบบ sporadic บางส่วนเกีย่ วเนือ่ งกับพันธุกรรม โดยสาเหตุทางพันธุกรรมมักพบร่วม
ในกลุ่มอาการ Multiple Endocrine Neoplasm 1 (MEN-1) โดยประมาณร้อยละ
20 ของ Gastrinoma ตรวจพบมีภาวะ MEN-1 และประมาณร้อยละ 45-50 ของ
MEN-1 ตรวจพบมี Gastrinoma ร่วมด้วย1,3 MEN-1 มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
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แบบ Autosomal dominant ที่ต�ำแหน่งโรคโมโซม 11q134,5 โดยมักพบกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ก้อนเนื้อที่ต่อมใต้สมองและก้อนเนื้อของ
ต่อมพาราไทรอยด์ ลักษณะคนไข้ทบี่ ง่ ชีถ้ งึ การมี Gastrinoma ร่วมกับ MEN-1 ได้แก่
อายุน้อย มีประวัตินิ่วไนไต และประวัติครอบครัวมีโรคทางต่อมไร้ท่อ6

อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงเกิดจากภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารสืบเนื่องมา
จากฮอร์โมนแกสตรินสูง มักเป็นมาค่อนข้างนานก่อนได้รับการวินิจฉัย ระยะเวลาที่
เริ่มมีอาการจนถึงการได้รับการวินิจฉัยอยู่ที่ประมาณ 5 ปี สาเหตุเนื่องจากการแพร่
หลายของยาลดกรดชนิด proton pump inhibitor ซึง่ สามารถบรรเทาอาการของภาวะ
กรดเกินได้ โดยพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Zollinger-Ellison syndrome ร้อยละ
32 มีประวัตกิ ารใช้ยาดังกล่าว อาการน�ำทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ท้องเสียเรือ้ รังร้อยละ 76 ปวด
แสบท้องร้อยละ 74 และอาการแสบร้อนหน้าอกร้อยละ 467 โดยส่วนน้อยอาจมาด้วย
ภาวะแทรกซ้อนจากกรดเกินได้ เช่น หลอดอาหารส่วนปลายตีบ เลือดออกจากล�ำไส้เล็ก
ส่วนต้น เป็นต้น อาการแสดงอาจพบมีภาวะขาดน�้ำขาดสารอาหาร และผลการตรวจ
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น มักพบมีการหนาตัวของผนังกระเพาะอาหารร้อยละ
80-94 โดยทุกรายพบแผลที่บริเวณล�ำไส้เล็กส่วนกระเปาะดูโอดีนัม และร้อยละ 9 พบ
แผลที่ดูโอดีนัมส่วนที่สอง7,8

การตรวจหาก้อนเนื้องอกชนิด Gastrinoma
ตำ�แหน่งของ Gastrinoma มักพบทีต่ บั อ่อนและลำ�ไส้เล็กส่วนดูโอดีนมั โดย
ร้อยละ 60-90 มักอยูท่ บี่ ริเวณตำ�แหน่งของ Gastrinoma triangle ประกอบด้วย รอย
ต่อของ cystic duct กับ common bile duct ทางแนวด้านหลัง รอยต่อของลำ�ไส้เล็ก
ส่วนดูโอดีนมั ส่วนทีส่ องและสามทางแนวด้านล่าง และแนวกลางคือรอยต่อระหว่างหัว
และตัวของตับอ่อน9 โดยการหาตำ�แหน่งของ NET และ Gastrinoma มักใช้การตรวจ
วินิจฉัยทางรังสี ได้แก่
1. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องโดยวิธีการฉีดสารทึบแสง (Dynamic
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contrast-enhanced CT of abdomen) โดยมีรายงานความไวร้อยละ 59-78 และ
ความจำ�เพาะอยู่ที่ร้อยละ 95-98 ในการตรวจพบ NET และ Gastrinoma จะพบ
ลักษณะจำ�เพาะ คือ ในตัวก้อนมีความทึบแสงสม่�ำ เสมอและก้อนจะเด่นชัดขึน้ หลังจาก
ฉีดสารทึบแสง (isodensity mass with rapid arterial enhancement)10,11 อาจพบ
มีหนิ ปูนเกาะได้ประมาณร้อยละ 20 โดยระดับความไวของการตรวจพบก้อนเนือ้ ลดลง
หากก้อนเนื้อมีขนาดเล็กกว่า 1 ซม.
2. เอกซเรย์คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้อง (Magnetic resonance imaging
of abdomen) โดยมีความไวร้อยละ 25-85 ความจำ�เพาะร้อยละ 100 มีประโยชน์ใน
การสืบค้นการแพร่กระจายของ NET และ Gastrinoma และมีรายงานว่ามีความไว
มากกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องในการตรวจพบ NET และ Gastrinoma ขนาด
เล็กกว่า 2 ซม โดยลักษณะที่พบในเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ Hypointensity
ในระยะ T1 และ Hyperintensity ในระยะ T210,11
3. การตรวจ PET คู่กับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องโดยใช้สาร Octreotide, 18-FDG หรือ 68 gadolinium Dotatate เพื่อใช้คุณสมบัติการจับสารดัง
กล่าวของ NET โดยมีความไวร้อยละ 72-100 และความจำ�เพาะร้อยละ 83-100 มี
ประโยชน์ในการตรวจพบ NET และ Gastrinoma ที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ซม.10,11

การส่งตรวจระดับ Fasting serum gastrin level, Secretin test และการ
ตรวจ Basal acid output
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ Zollinger-Ellison syndrome ร้อยละ 98 พบว่ามีการเพิม่
ขึน้ ของระดับ fasting serum gastrin12 อย่างไรก็ตามระดับ fasting serum gastrin
อาจมีผลบวกลวงได้ในหลายภาวะ เช่น การติดเชือ้ Helicobacter pylori การใช้ยาลด
กรดทั้งในกลุ่ม proton pump inhibitor และ H2 antagonist ภาวะไตวายเรื้อรัง
เป็นต้น จึงควรทำ�การสืบค้นสาเหตุดังกล่าวร่วมด้วย(13) โดยไม่พบว่าระดับของ fasting serum gastrin สัมพันธ์กับการวินิจฉัย Zollinger-Ellison syndrome14 ในราย
ทีส่ งสัย Zollinger-Ellison syndrome แต่หากการวินจิ ฉัยด้วยวิธตี า่ ง ๆ ยังไม่ชดั เจน
อาจพิจารณาตรวจ Secretin test โดยการฉีด Secretin ในขนาด 2 ยูนิตต่อ กก. โดย
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จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับ serum gastrin มากกว่าหรือเท่ากับ 120 พิโคกรัมต่อมล.
โดยวิธกี ารตรวจ Secretin test พบมีความไวร้อยละ 94 และความจำ�เพาะร้อยละ 10012
และตรวจระดับ basal acid output เพิ่มเติม โดยร้อยละ 90 ของ Zollinger-Ellison
syndrome เพิ่มมีการเพิ่มขึ้นของ basal acid output ในรายไม่เคยผ่าตัดกระเพาะ
เพื่อลดกรด ระดับ basal acid output จะมีค่ามากกว่าหรือ 15 mEq ต่อชั่วโมง และ
มากกว่า 5 mEq ต่อชั่วโมงในรายที่เคยผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดกรด15

แนวทางการสืบค้น Zollinger-Ellison syndrome ดังแผนภูมิที่ 1
การรักษา
การรักษา Zollinger-Ellison syndrome มีสองประเด็นสำ�คัญได้แก่
1. การควบคุมระดับของฮอร์โมนแกสตรินและกรดในกระเพาะอาหารให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ 2. การผ่าตัด Gastrinoma ออก1
1. การควบคุมระดับของฮอร์โมนแกสตรินและกรดในกระเพาะอาหารให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ในปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาหลัก คือ ยาลดกรดในกลุ่ม proton pump
inhibitor1 เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดี และออกฤทธิ์ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับยาลด
กรดกลุ่มอื่น14 โดยขนาดที่ใช้ คือ Omeprazole 60 มิลลิกรัมต่อวัน โดยมีการศึกษา
ในอดีตถึง Omeprazole ขนาดดังกล่าวสามารถลดระดับ basal acid output ให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติได้ (basal acid output < 10 mEq ต่อชั่วโมง ในรายที่ไม่เคยผ่าตัด
กระเพาะอาหารเพือ่ ท�ำการลดกรด) โดยระยะเวลาเฉลีย่ ในการทานยาชนิดนีค้ อื 6 เดือน
ถึงสองปี16 โดยอาจประยุกต์ใช้ยา proton pump inhibitor ชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น Lansoprazole, Pantoprazole, Esomeprazole และ Rabeprazole1,14 ยาลดกรดชนิด
H2 antagonist ในขนาดสูง สามารถใช้แทน proton pump inhibitor ในการรักษา
Zollinger-Ellison syndrome โดยใช้ Ranitidine 6 กรัมต่อวัน Cimetidine 12
กรัมต่อวัน และ Famotidine 1 กรัมต่อวัน แต่เนื่องจากต้องใช้นาดที่สูงและพบการ
รักษาล้มเหลวประมาณร้อยละ 20 ร่วมกับผลข้างเคียงต่าง ๆ เช่น ภาวะเต้านมโต
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการสืบค้น Zollinger-Ellison syndrome1

(Gynecomastia) ความรูส้ กึ ทางเพศลดลง (Impotence) และเกร็ดเลือดตำ�่ ในปัจจุบนั
จึงไม่นิยมใช้ยาดังกล่าวในการรักษา ยังไม่มีรายงานถึงการรักษาล้มเหลวในผู้ป่วย
Zollinger-Ellison syndrome ที่ได้รับยาลดกรดชนิด proton pump inhibitor
มากกว่า 20 ปี และ H2 antagonist มากกว่า 10 ปี14
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2. การกำ�จัดเนื้องอก Gastrinoma
ถือเป็นการรักษาหลักของ Zollinger-Ellison syndrome โดยพบว่าผู้ป่วย
Zollinger-Ellison syndrome ทีไ่ ม่มภี าวะ MEN-1 ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดมีอตั ราการรอด
ชิวติ มากกว่าเมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ผา่ ตัดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และหากท�ำการ
ผ่าตัดเอาล�ำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมออกไปด้วยแม้จะตรวจไม่พบก้อนเนื้องอก Gastrinoma พบว่าอัตราการรอดชีวติ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ตดั ล�ำไส้เล็กส่วนดูโอดีนมั อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ17 (ร้อยละ 65 เทียบกับร้อยละ 44 ; P= 0.0029) โดยพิจารณาผ่าตัด
Gastrinoma ที่ไม่มีภาวะ MEN-1 ทุกรายในกรณีที่ไม่มีการแพร่กระจายเข้าสู่ตับ ใน
กรณี Zollinger-Ellison syndrome ที่มีภาวะ MEN-1 มีรายงานการศึกษาในอดีต
หากไม่ผา่ ตัดก้อนเนือ้ งอก Gastrinoma ทีข่ นาดน้อยกว่า 2 ซม. พบอัตราการรอดชีวติ
ที่ 15 ปีเทียบเท่ากับกลุม่ คนทีไ่ ม่ได้รบั การผ่าตัด (17,18) และพบภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดมากกว่า ดังนั้นใน Zollinger-Ellison syndrome ที่มีภาวะ MEN-1 พิจารณา
ผ่าตัดในกลุ่มที่มีขนาดของ Gastrinoma มากกว่า 2 ซม. โดยในปัจจุบันเทคนิคการ
ผ่าตัดที่แนะน�ำคือการผ่าตัดชนิด Whipple operation (ผ่าตัด ตับอ่อน common
bile duct และล�ำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม) เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคนิคการผ่าตัด
ในปัจจุบันทีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างต�่ำ และข้อมูลการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเมื่อตัด
ดูโอดีนัมเมื่อเทียบกับไม่ผ่าตัดตามข้อมูลข้างต้น

สรุป
Zollinger-Ellison syndrome เป็นกลุม่ อาการทีพ่ บได้นอ้ ย บางส่วนสัมพันธ์
กับพันธุกรรมทีพ่ บในกลุม่ อาการ MEN-1 โดยมีอาการและอาการแสดงทางคลินกิ ของ
ภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารร่วมกับการตรวจพบ NET ชนิด Gastrinoma การ
สืบค้นโรคดังกล่าวต้องอาศัยอาการอาการแสดง ควบคู่ไปกับการส่องกล้องทางเดิน
อาหาร การตรวจระดับฮอร์โมน gastrin ในเลือดและการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัย ปัจจัย
หลักในการรักษาหลักคือการควบคุมในร่างกายให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และการผ่าตัดนำ�
Gastrinoma ออกในรายที่ไม่มีการแพร่กระจายไปตับ ซึ่งสามารถลดอาการและเพิ่ม
อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย Zollinger-Ellison syndrome ได้
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Interhospital Conference

A young Thai male with hematochezia
and partial gut obstruction
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00-15:00 น.
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 8 ห้อง 816 รพ. รามาธิบดี

พญ.รติกร สุนทรารัตน์พงษ์, ผศ.นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 38 ปี อาชีพ ช่างซ่อมรถยนต์ ภูมิลำ�เนา จังหวัด อ่างทอง
อาการสำ�คัญ : อาเจียนมากขึ้น 3 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน : 6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นเลือดสด 3 ครั้ง
ไม่มมี กู ปน ปริมาณครัง้ ละ 1 แก้วน้�ำ ไม่มอี าการปวดท้องนำ�มาก่อน ไม่มไี ข้ ไม่มอี าการ
คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีการคลำ�ได้ก้อนที่บริเวณหน้าท้อง หลังถ่ายมีอาการวิงเวียน ไม่
หมดสติ ไปพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาลแห่งหนึง่ ได้รบั การรักษาโดยการให้เลือดประมาณ
2 ถุง แพทย์ให้กลับบ้านได้ ไม่ได้รบั การตรวจเพิม่ เติม หลังออกจากโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ย
ไม่มีอาการดังกล่าวอีก
1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยทานอาหารแล้วอิ่มง่ายขึ้น มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
2-3 ครั้งต่อวัน ไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหาร ไม่ปวดท้อง ไม่มีตาเหลืองตัวเหลือง ไม่มีไข้
ลักษณะอาเจียนเป็นอาหารทีย่ อ่ ยแล้วมีนำ�้ สีเขียวปน ไม่มสี ดี �ำแดง ยังสามารถถ่ายและ
ผายลมได้ ไม่มีถ่ายเป็นเลือด น�้ำหนักลดจาก 75 กิโลกรัม à 65 กิโลกรัม รับประทาน
อาหารได้น้อยลงเนื่องจากกลัวอาเจียน
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3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาเจียนมากขึ้น วันละ 10 ครั้ง ลักษณะอาเจียนเป็น
น้ำ�สีเขียว ไม่มีสีดำ�แดง ไม่ปวดท้อง ไม่มีไข้ ยังสามารถผายลมและถ่ายอุจจาระได้
อ่อนเพลียมากขึ้น จึงมาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต
- ปฏิเสธโรคประจำ�ตัว
- มีประวัตผิ า่ ตัดลำ�ไส้ตอนอายุ 7 ปี ทีร่ พ.ศิรริ าช ไม่ทราบผลการวินจิ ฉัย และ
ไม่มีนัดติดตามอาการต่อเนื่อง
- ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหาร

ประวัติส่วนตัว
- ดื่มแอลกอฮอล์ เป็น social drinking เลิกมา 15 ปี
- สูบบุหรี่ ½ ซอง/วัน เป็นเวลา 5 ปี เลิกมา 15 ปี
- ปฏิเสธประวัติสัก ใช้สารเสพติด หรือประวัติ unsafe sex
- ปฏิเสธประวัติใช้ยาสมุนไพร
- ปฏิเสธประวัติคนใกล้ชิดเป็นวัณโรค

ประวัติครอบครัว
- มารดาเป็นมะเร็งเต้านม เสียชีวิต อายุ 50 ปี
- คุณป้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง เสียชีวิต อายุ 60 ปี
- ลูกพี่ลูกน้องเป็นมะเร็งลำ�ไส้ เสียชีวิต อายุ 30 ปี
Physical examination
Vital signs T 37 °c PR 110 /min RR 20/min BP 105/74 mmHg
BW 65 kg, height 178 cm, BMI 20.5 kg/m2
General appearance: A Thai male, good consciousness
HEENT: Not pale conjunctivae, no icteric sclerae, discrete dark brownish
papules sized 1-2 mm at lower lip, loss of temporal fat pad, no glossitis,
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no palpable lymph node.
Heart & Lung: Normal
Abdomen: Mild distension without visible peristalsis, surgical scar at
right paramedian abdomen, soft, not tender, normoactive bowel sound,
liver span 8 cm, normal splenic dullness, no palpable mass or lymph node,
negative shifting dullness.
Extremities: Discrete dark brown macules sized 2-3 mm at both palms
and soles.

รูปภาพ 1-3: ลักษณะผื่นของผู้ป่วยบริเวณริมฝีปาก, ฝ่ามือและฝ่าเท้า

Laboratory investigations
CBC: Hb 14.2 g/dl, Hct 46%,MCV 59 fl, MCH 17 pg, MCHC 30% RDW 21.9%
WBC 10,900/ul (N 82%, L 6.5%, E 1.5%, M 9%), plt 832,000/ul
Chemistry: BUN 20.6 mg/dl, Cr 1.16 mg/dl, Na 127 mEq/L, K 3.9 mEq/L,
Cl 91 mEq/L, HCO3 20.9 mEq/L
LFT:TP 5.7 g/dL Alb 2.6 g/dL, Glo 3.1 g/dL, TB 0.59 mg/dL, DB 0.17 mg/
dL, AST 26 U/L, ALT 35 U/L, ALP 123 U/L, Alb 2.6 d/dl, Glo 3.1 g/dl
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อภิปราย
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 38 ปี ไม่มีโรคประจ�ำตัว มีประวัติเคยรับการผ่าตัด
บริเวณล�ำไส้เมื่ออายุ 7 ปี มาโรงพยาบาลด้วยปัญหา รับประทานอาหารแล้วอิ่มง่ายขึ้น
1 เดือน ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและมีน�้ำหนักลดมากและมีประวัติถ่ายเป็น
เลือดสดเมื่อ 6 เดือนก่อน แต่ยังสามารถถ่ายอุจจาระหรือผายลมได้ และมีอาการ
อาเจียนมากขึน้ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล โดยลักษณะอาเจียนเป็นนำ�้ สีเขียวคล้ายนำ�้ ดี
ผลตรวจร่างกายยังไม่พบลักษณะทีเ่ ข้าได้กบั ภาวะล�ำไส้อดุ ตัน แต่จากประวัตนิ นั้ ยังคง
สงสัยภาวะล�ำไส้อดุ ตัน กล่าวคือ ลักษณะอาเจียนทีม่ นี ำ�้ ดีปน ร่วมกับ การตรวจร่างกาย
ทีพ่ บว่ามีทอ้ งอืดเล็กน้อยและเคยมีประวัตไิ ด้รบั การผ่าตัดบริเวณล�ำไส้มาก่อน ซึง่ อาจ
จะมีภาวะล�ำไส้เล็กอุดตันบางส่วน (partial small bowel obstruction) จึงได้ส่งการ
ตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มเติม

Plain film acute abdomen series:
ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีเบือ้ งต้น ไม่พบลมรัว่ ใต้กระบังลม พบลมเล็กน้อย
ในกระเพาะอาหาร ลำ�ไส้เล็ก และลำ�ไส้ใหญ่ส่วน rectum เแต่มีลำ�ไส้ใหญ่ด้านขวานั้น
ขยายใหญ่มากขึ้นและไม่พบลมในลำ�ไส้ใหญ่ส่วน transverse colon
จากผลการตรวจภาพถ่ายรังสี ยังไม่สามารถหาสาเหตุทจี่ ะอธิบายอาการของผู้
ป่วยได้ แต่จากอาการของผูป้ ว่ ยทำ�ให้สงสัยภาวะลำ�ไส้อดุ ตันบางส่วน จึงได้สง่ การตรวจ

รูปภาพ 4-6 : Film acute abdomen series
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เพิ่มเติมคือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้อง (CT whole abdomen)
ซึง่ พบว่ามีตงิ่ เนื้อ (polyp) ทัง้ ในกระเพาะอาหาร, ลำ�ไส้เล็ก และลำ�ไส้ใหญ่ และพบว่ามี
ลักษณะลำ�ไส้กลืนกัน 2 ตำ�แหน่ง ได้แก่ บริเวณลำ�ไส้เล็กส่วนเจจูนมั (jejuno-jejunum
intussusception) และบริเวณลำ�ไส้เล็กส่วนปลาย (ileo-colic intussusception)
โดยมี polyp เป็น leading point ซึ่งผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายอาการ
ของผู้ป่วยที่มีประวัติถ่ายเป็นเลือดสดที่น่าจะเกิดจากติ่งเนื้อบริเวณลำ�ไส้ใหญ่ และ
อาการอาเจียนของผู้ป่วยจากสาเหตุที่มีภาวะลำ�ไส้กลืนกันที่ตำ�แหน่งลำ�ไส้เล็ก จึงส่ง
ปรึกษาทางศัลยกรรมเพือ่ รับการรักษาภาวะลำ�ไส้กลืนกัน ทางศัลยกรรมได้ท�ำ การรักษา
แบบประคับประคองจนกระทั่งอาการดีขึ้น จึงทำ�การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
และลำ�ไส้ใหญ่และการผ่าตัดเพื่อไปตัดติ่งเนื้อเนื่องจากมีขนาดใหญ่เพื่อป้องกันภาวะ
ลำ�ไส้กลืนกันอีกในอนาคต
Endoscopy (หลังจากได้รับการรักษาด้วยการงดน�้ำและอาหาร ใส่สายอาหารและต่อ
กับเครื่องดูดลม จนกระทั่งอาการดีขึ้น)
จากข้อมูลข้างต้น อาการของผูป้ ว่ ยเข้าได้กบั ภาวะ partial gut obstruction
จาก small bowel intussusception จากการมีตงิ่ เนือ้ มากทีส่ ดุ ซึง่ สาเหตุทที่ �ำ ให้เกิด
ภาวะดังกล่าวในผู้ป่วยรายนี้ คิดถึง

รูปภาพ 7: Jejuno-jejunum intussusception
(P : intussuscepiant, T: intussusceptum,
arrow: jejunal polyp, leading point)

รู ป ภาพ 8: Ileo-colic intussusception
showed target sign
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1. Peutz-Jeghers syndrome (PJS) ข้อสนับสนุนคือ การตรวจพบรอย
เม็ดสีตามฝ่ามือฝ่าเท้าและริมฝีปากแม้ว่าจะไม่พบรอยเม็ดสีที่บริเวณเยื่อบุช่องปาก
ร่วมกับการมีติ่งเนื้อในทางเดินอาหารเป็นจำ�นวนมากและการมีภาวะลำ�ไส้กลืนกัน มี
ประวัติผ่าตัดลำ�ไส้ตอนอายุน้อยและประวัติที่มีมารดาเป็นโรคมะเร็งเต้านมและลูกพี่
ลูกน้องเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ จึงทำ�ให้คิดถึงโรคนี้มากที่สุด
2. Juvenile polyposis syndrome (JPS) ข้อสนับสนุนคือผู้ป่วยตรวจ
พบว่ามีตงิ่ เนือ้ เป็นจำ�นวนมาก แต่ขอ้ ค้านคือโรคดังกล่าวไม่มรี อยโรคทางผิวหนังหรือ
ในเยื่อบุผิวหนัง
3. PTEN hamartoma syndrome ข้อสนับสนุนคือ การมีติ่งเนื้อเป็น
จำ�นวนมากและอาจจะมีรอยโรคเม็ดสีได้แต่มักเด่นที่รักแร้ บริเวณอวัยวะเพศ และ
ใบหน้า มากกว่าบริเวณเยื่อบุผิวหนัง ข้อคัดค้าน คือ ผู้ป่วยโรคนี้มักมีความผิดปกติ
ทางสมองตั้งแต่กำ�เนิด
Small bowel cancer คิดถึงน้อย เนื่องจากโดยปกติ sporadic small
bowel cancer มักจะพบติ่งเนื้อที่ใหญ่เพียง 1 ตำ�แหน่ง แต่ผู้ป่วยรายนี้มีจำ�นวนติ่ง
เนื้อเป็นจำ�นวนมากจึงไม่เหมือน แต่อาจมี malignant transformation ในติ่งเนื้อที่
มีขนาดใหญ่ได้
ผลการตรวจด้ ว ยการส่ อ งกล้ อ งทางเดิ น อาหารส่ ว นบนและลำ � ไส้ ใ หญ่
Esophagoduodenoscopy (EGD) : Multiple duodenal polyps, varying in sizes.

รูปภาพ 9-11 : ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (EGD)
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รูปภาพ 12-14 : ผลการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

Colonoscopy: Multiple pedunculated polyps, varing in sizes
along entire the colon.
ผลพยาธิวิทยาจากติ่งเนื้อ : Hamartomatous polyp with arborizing
proliferation of muscularis mucosae and focal adenomatous change
จากข้อมูลทั้งหมด ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Peutz-Jeghers syndrome with jejunojejunal intussusception with ileocolic intussusception

รูปภาพ 15 : Histopathologic finding : Colonic polyp
A young Thai male with hematochezia and partial gut obstruction

51

ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง Peutz-Jeghers syndrome
บทนำ�
Peutz-Jeghers syndrome (PJS) เป็นโรคทางพันธุกรรมแบบ autosomal
dominant โดยมีความผิดปกติทยี่ นี STK11/LKB1 บนโครโมโซมคูท่ ี่ 19 โดยลักษณะ
อาการที่พบได้แก่ การมีเม็ดสีบริเวณเยื่อบุ (mucocutaneous pigmentation) และ
การมีติ่งเนื้อในทางเดินอาหารแบบ hamartomatous polyp โดยมักวินิจฉัยได้ตั้งแต่
วัยเด็ก ซึง่ ผูป้ ว่ ย PJS จะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็ง
ระบบอื่นได้มากกว่าประชากรทั่วไป

อุบัติการณ์การเกิดโรค
อุบัติการณ์ประมาณ 1 ต่อ 8,300 ถึง 1 ต่อ 280,000 คนประชากร โดยผู้ป่วย
มักมีอาการแสดงก่อนอายุ 20 ปี1,2 และสามารถพบได้ทั้งในเพศชายเท่ากับเพศหญิง

อาการและอาการแสดง2,3
1. เม็ดสีบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ (mucocutaneous pigmentation) พบได้
มากถึง 95% ของผู้ป่วย โดยลักษณะของรอยโรคนั้นจะเป็นเม็ดสีที่พื้นผิวเรียบ (Flat)
สีน้ำ�เงินอมเทาหรือสีน้ำ�ตาลเข้ม (blue-grey to brown color) ซึง่ เกิดจากการที่ macrophage จับกินสารเม็ดสีที่ชั้นหนังแท้ (dermis) โดยบริเวณที่พบได้ คือ ริมฝีปาก,
รูจมูก, เยื่อบุบริเวณตา, เยื่อบุช่องปาก (buccal mucosa), ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า, บริเวณ
ทวารหรืออวัยวะเพศ หรือ บริเวณเยื่อบุลำ�ไส้ เป็นต้น โดยที่เม็ดสีบริเวณริมฝีปากมัก
จะรอยโรคข้ามขอบริมฝีปาก (Vermilion border) และรอยโรคเม็ดสีอาจจะจางและ
หายได้เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วัยรุ่น
2. ติ่งเนื้อของทางเดินอาหารชนิด hamartomatous พบประมาณ 88100% ของผู้ป่วย PJS มักเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 11-13 ปี และประมาณ 50% ของผู้ป่วยมี
อาการจากการทีม่ ตี งิ่ เนือ้ ดังกล่าวตัง้ แต่อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ซึง่ อาจจะมาด้วยมีเลือดออก
ทางอุจจาระ, อาการปวดท้อง, ภาวะซีด, การมีภาวะลำ�ไส้อดุ ตันหรือภาวะลำ�ไส้กลืนกัน
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รูปที่ 16 ติ่งเนื้อ

โดยขนาดของติ่งเนื้อมีตั้งแต่เล็กจนถึงมากกว่า 2 เซนติเมตร
โดยสามารถพบติ่งเนื้อได้ตลอดทางเดินอาหาร ความชุกตามตำ�แหน่งดังต่อ
ไปนี้ (2)
1. ลำ�ไส้เล็ก 64%
2. ลำ�ไส้ใหญ่ 53%
3. กระเพาะอาหาร 48%
4. ลำ�ไส้ใหญ่ส่วน rectum 32% รูปที่ 16 ติ่งเนื้อในทางเดินอาหาร
นอกจากจะพบติ่งเนื้อในทางเดินอาหารแล้ว ยังสามารถพบติ่งเนื้อในบริเวณ
อื่นได้ เช่น ไต, กระเพาะปัสสาวะ, ท่อทางเดินปัสสาวะ, ปอด และ ถุงน้ำ�ดี2
โดยลักษณะทางพยาธิวิทยาของติ่งเนื้อในผู้ป่วยโรคนี้นั้น พบว่าเป็นแบบ
Hamartomatous polyp โดยมีลักษณะเฉพาะคือ extensive smooth-muscle
proliferation with an elongated, arborized pattern of polyp formation โดยที่
เซลล์ต่างๆนั้นยังปกติ2 ดังภาพที่ 17
ผูป้ ว่ ย PJS ทีม่ ตี งิ่ เนือ้ ทีเ่ ยือ่ บุทางเดินอาหารจะมีความเสีย่ งในการเกิดมะเร็ง
ในหลายตำ�แหน่ง ได้แก่ กระเพาะอาหาร, ลำ�ไส้เล็ก, ลำ�ไส้ใหญ่, ตับอ่อน หรือในระบบ
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รูปที่ 17

อื่น ๆ ช่น ระบบสืบพันธุ์ (มดลูก, ปากมดลูก หรืออัณฑะ) รวมไปถึงมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปอด ได้มากกว่าประชากรทั่วไป โดยความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งจะยิ่งมากขึ้น
ถ้าผู้ป่วยนั้นมีความผิดปกติของยีน STK11 ร่วมด้วย4 ดังแสดงในตารางที่ 1

การวินิจฉัย
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค PJS มี 3 ข้อ โดยผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์การวินิจฉัย 2
ใน 3 ข้อ จึงสามารถให้วินิจฉัยโรคได้
1. ตรวจพบมีติ่งเนื้อในทางเดินอาหารจำ�นวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 อัน ที่
เข้าได้กับติ่งเนื้อของโรค PJS
2. มีรอยโรคเม็ดสีบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ ที่เข้าได้กับโรค PJS
3. มีประวัติคนในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค PJS
5,6

การตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัย
1. การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (endoscopy)7,8 สามารถพบติ่งเนื้อ
ได้ตลอดทั้งทางเดินอาหาร ตั้งแต่ กระเพาะอาหาร, ลำ�ไส้เล็ก และลำ�ไส้ใหญ่ ซึ่งผู้ป่วย
ที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PJS ควรได้รับการส่องกล้องทุกราย แม้จะ
ไม่มอี าการก็ตาม และควรทำ�การตัดติง่ เนือ้ ให้ได้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ ติง่ เนือ้ ทีม่ ขี นาด
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร
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ตารางที่ 1 ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในระบบต่าง ๆ ของผู้ป่วย PJS เปรียบเทียบกับประชากร
ทั่วไป5
อวัยวะ
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลำ�ไส้เล็ก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งรังไข่ (SCTAT)
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งมดลูก
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งอัณฑะ (Sertoli cell tumor)
มะเร็งปอด (Non-small cell CA)

ความเสี่ยงใน
ประชากรทั่วไป

ความเสี่ยงใน
ผู้ป่วย PJS

ค่าเฉลี่ยอายุ
ที่ได้รับการวินิจฉัย (ปี)

5%
<1%
<1%
12.4%
1.6%
<1%
2.7%
1.5%
<1%
6.9%

39%
29%
13%
32-54%
21%
10%
9%
11-36%
9%
7-17%

42-46
30-40
37-42
37-59
28
34-40
43
41-52
6-9
47

2. การตรวจด้วยภาพฉายรังสี (Imaging)8,9,10
		 a) การสวนลำ�ไส้หรือกลืนแป้งด้วยสารทึบแสง (barium enema or
barium swallowing) เพือ่ ตรวจหาติง่ เนือ้ ในลำ�ไส้ อย่างไรก็ตามไม่แนะนำ�การตรวจ
วิธีนี้ ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะลำ�ไส้กลืนกันหรือภาวะลำ�ไส้อุดตัน เนื่องจากมีความเสี่ยง
ให้เกิดการอุดตันมากขึ้นหรือเกิดลำ�ไส้ฉีกขาดได้ จึงทำ�ให้การตรวจชนิดนี้ได้รับความ
นิยมลดลงในปัจจุบัน
		 b) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) สามารถบอกตำ�แหน่งและขนาด
ของติ่งเนื้อได้ค่อนข้างดี มีความไวในการตรวจติ่งเนื้อในลำ�ไส้เล็กอยู่ที่ 92.8% และ
ความจำ�เพาะที่ 97% (8)
		 c) การตรวจด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจนีม้ คี วามไวในการ
ตรวจพบติง่ เนือ้ อยูท่ ี่ 86% และ ความจำ�เพาะ 98% แต่การตรวจด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
นีจ้ ะมีความไวลดลงในการตรวจหาติง่ เนือ้ ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 0.5 ซม.เนือ่ งจากการตรวจ
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ตารางที่ 2 คำ�แนะนำ�ในการตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้ป่วยโรค Peutz-Jeghers syndrome3,5
การคัดกรอง
มะเร็ง

อายุที่ควรเริ่มตรวจ
คัดกรอง (ปี)

ระยะเวลาตรวจ
คัดกรอง (ปี)

ลำ�ไส้ใหญ่
8, 18d
3
d
กระเพาะอาหาร
8, 18
3
d
ลำ�ไส้เล็ก
8, 18
3
ตับอ่อน
30
1-2
เต้านม
25
1
			
			
รังไข่
25
1
มดลูก
25
1
ปากมดลูก
25
1
SCTAT
25
1
(Sex cord tumor with 			
annular tubules)			
อัณฑะ
ตั้งแต่แรกเกิด
1
(Sertoli cell tumor)
จนถึงวัยรุ่น
Lung
---

วิธีการตรวจ
คัดกรอง
Colonoscopyd
EGDd
VCEd
MRCP or EUS
ตรวจด้วยตนเอง
(เริ่มที่อายุ 18)
MRI, Mammogram
PV, TVS
PV, TVS
Pap smear
PV, TVS
พบได้ผู้หญิงทุกคน โดยที่จะ
กลายเป็นมะเร็งประมาณ 20%
ตรวจด้วยตัวเอง, อัลตราซาวด์
แนะนำ�เลิกบุหรี่

d

ตรวจคัดกรองที่อายุ 8 ปี ถ้าไม่พบรอยโรค สามารถตรวจคัดกรองอีกครั้งที่อายุ 18 ปี และทำ�การตรวจคัดกร
องทุกๆ 3 ปี

ชนิดนี้ ลำ�ไส้จะไม่ขยายมากนัก(7)
3. การตรวจยีน (genetic Testing) โดยตรวจหาความผิดปกติที่ยีน
STK11/LKB1 บนโครโมโซมคูท่ ี่ 19 โดยมีความไวอยูท่ ี่ 70% ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตคิ นใน
ครอบครัวเป็นโรค PJS และมี 25-50% ของผู้ป่วย PJS ที่ตรวจพบความผิดปกติของ
ยีนได้โดยที่ไม่มีประวัติครอบครัว (de novo gene mutation)(5,12)
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การรักษา
หลักของการรักษาดูแลในผู้ป่วยโรค PJS คือ การตัดติ่งเนื้อด้วยการส่อง
กล้อง (endoscopic polypectomy) โดยแนะนำ�ให้ตัดติ่งเนื้อ ให้ได้มากที่สุด โดย
เฉพาะติ่งเนื้อที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ซม.(2,5) อย่างไรก็ตาม ถ้าติ่งเนื้อมีขนาด
ใหญ่จนไม่สามารถตัดด้วยการส่องกล้องหรือผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ลำ�ไส้อุด
ตันหรือลำ�ไส้กลืนกันควรรักษาด้วยการผ่าตัด(7)

การป้องกันการเกิดโรคและแนวทางการรักษาในอนาคต
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ป่วยโรค PJS มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากกว่า
ประชากรทัว่ ไป จึงมีการแนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2(3,5)
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Topic Review

การปรับปรุงคุณภาพของการล้าง
ทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดี
และตับอ่อน
(How to improve the quality of
duodenoscope reprocessing)
นพ.ปิยภูมิ ภาคย์วิศาล, รศ.พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ�
ในช่วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีขอ้ มูลตรวจพบการระบาดของการติด
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายประเภทผ่านทางการส่องกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน
(endoscopic retrograde cholangiopancreatography; ERCP) ถึงแม้ว่ากล้อง
ตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน (duodenoscope) เหล่านัน้ จะได้รบั การท�ำความสะอาดตาม
มาตรฐานแล้วก็ตาม1-3 จากรายงานทั่วโลกพบการระบาดนี้มากกว่า 25 ครั้ง ส่งผลให้
เกิดการติดเชือ้ ของคนไข้ทอี่ าจติดต่อผ่านทางการส่องกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน
มากกว่า 250 ครั้ง และมีรายงานการเสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อดังกล่าวนี้ใน
ผู้ป่วยมากกว่า 20 ราย4,5 ทั้งนี้เนื่องจากกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน มีโครงสร้าง
พิเศษ ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนปลายของกล้องที่เรียกว่า elevator ซึ่งใช้
ส�ำหรับช่วยในการน�ำสาย cannulation catheter หรือท่อระบายน�ำ้ ดี (stent) ใส่เข้าไป
ในรูเปิดร่วมของท่อน�้ำดีและตับอ่อน (ampulla of Vater) เพื่อตรวจและรักษาโรคใน
ท่อน�้ำดีและตับอ่อน โดยในส่วน elevator นี้เป็นบริเวณที่ล้างท�ำความสะอาดได้ยาก
จึงมักพบการตกค้างและปนเปื้อนของเชื้อที่บริเวณนี้ได้บ่อย5,6
การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน
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มาตรฐานการล้างกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อนในปัจจุบัน
(Current standard of duodenoscope reprocessing)
จากการจำ�แนกของ Spaulding6 พบว่ากล้องส่องทางเดินอาหาร จัดเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทอี่ ยูใ่ นระดับ semi-critical เนือ่ งจากเป็นอุปกรณ์ทตี่ อ้ งสัมผัส
กับเนือ้ เยือ่ ผิวทางเดินอาหารภายในร่างกาย ซึง่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับนีจ้ ำ�เป็น
จะต้องได้รบั การทำ�ความสะอาด (reprocessing) ด้วยกระบวนการทำ�ลายเชือ้ ระดับสูง
(high level disinfection; HLD)
ขั้นตอนการท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนตามมาตรฐาน
6
ปัจจุบัน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตามล�ำดับ
1. พรีคลีนนิ่ง (Pre-cleaning)
เป็นขั้นตอนที่ท�ำทันทีในห้องส่องกล้อง ภายหลังจากน�ำกล้องตรวจท่อน�้ำดี
และตับอ่อนออกจากร่างกายของผูป้ ว่ ยแล้ว โดยการเช็ดท�ำความสะอาดพืน้ ผิวภายนอก
กล้อง และการใช้สารช�ำระล้าง (detergent) ชะล้างภายในท่อน�้ำ/ลม (air/water) และ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำ�ความสะอาดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารตามมาตรฐานปัจจุบัน
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ท่อใส่อปุ กรณ์ทำ� งาน (working channel) ของกล้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำจัดการ
ปนเปือ้ นเบือ้ งต้น ป้องกันไม่ให้คราบเลือดหรือสารคัดหลัง่ แห้งแข็งตัว และป้องกันการ
ก่อตัวของไบโอฟิล์ม (biofilm) ของเชื้อแบคทีเรีย
2. การทดสอบรอยรั่ว (Leak testing)
เป็นขั้นตอนทดสอบที่ทำ�ภายในห้องทำ�ความสะอาดกล้อง เพื่อทดสอบการ
รั่วและความแข็งแรงของกล้อง
3. การล้างกล้องด้วยมือ (Manual cleaning)
หลังผ่านการทดสอบรอยรัว่ แล้ว จะเข้าสูข่ นั้ ตอนการทำ�ความสะอาดด้วยมือ
ให้ทั่วถึงสำ�หรับตัวกล้องทั้งภายในลำ�กล้อง ส่วนต่างๆของกล้อง และพื้นผิวภายนอก
อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะบริเวณ elevator ที่ทำ�ความสะอาดให้ทั่วถึงได้ยาก
ซึ่งจะมีการนำ�น้ำ�ยาชำ�ระล้างที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ได้
รับการรับรองจากผู้ผลิตและองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the
Food and Drug Administration; FDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�จัดสารอินทรีย์
และไบโอฟิล์มออกให้หมด ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำ�คัญมาก โดยต้องทำ�
อย่างพิถีพิถัน และมีโอกาสเกิดจากผิดพลาดอันเกิดจากบุคลากร (human error) ได้
4. การทำ�ลายเชื้อระดับสูง (High-level disinfection; HLD)
กล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อนจะถูกแช่ในน้ำ�ยาฆ่าเชื้อจุลชีพ โดยทั่วไปคือ
แอลดีไฮด์ (aldehyde) และสารออกซิไดซิงเอเจนต์ (oxidizing agent) ซึ่งจะมีการ
ทำ�ลายจุลชีพเกือบทัง้ หมดยกเว้นสปอร์ของแบคทีเรีย โดยขัน้ ตอนนีม้ กั จะทำ�ผ่านระบบ
เครื่องมืออัตโนมัติ (Automated Endoscope Reprocessing; AER)
5. การทำ�ให้แห้งและจัดเก็บ (Drying and storage)
หลังจากผ่านการท�ำลายเชื้อระดับสูง กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนจะถูก
ล้างน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ จุลชีพออกจนหมด และถูกท�ำให้แห้ง จากนัน้ ควรจัดเก็บโดยการแขวน
กล้องในแนวดิ่ง โดยมีระยะห่างเพียงพอจากพื้นเพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนขึ้น
มาใหม่หลังล้างท�ำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว แม้จะยังไม่มีระยะเวลาของการน�ำกล้อง
ตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนไปใช้ในคนไข้รายถัดไปทก�ำหนดไว้ชดั เจน แต่โดยทัว่ ไปควร
น�ำไปใช้ภายใน 7-21 วัน หลังจากการจัดเก็บ
การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน
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วิธกี ารเพิม่ คุณภาพของการล้างท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน
(Supplemental measures to enhance duodenoscope reprocessing)
สืบเนือ่ งจากปัญหาการระบาดของเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาผ่านทางการส่องกล้อง
ตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่แม้ว่าจะผ่านการท�ำความสะอาดตามมาตรฐานแล้วก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2558 องค์กรอาหารและยา (FDA) จึงได้ประกาศแนวทางแนะน�ำในการ
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพของการล้างท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน
(supplemental measures to enhance duodenoscope reprocessing)(7) ทัง้ หมด
4 วิธี โดยแนะน�ำให้ปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ใน 4 วิธีเหล่านี้เข้าไปในขั้นตอนการ
ท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน แต่อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ยังอาจเป็น
แค่เพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ซึ่งต้องการงานวิจัยมารองรับประสิทธิภาพของ
แต่ละวิธีต่อไป(6) รายละเอียดของวิธีต่างๆจะอธิบายต่อไปดังนี้
1. การเพาะเชื้อจุลชีพ (microbiological culturing)
มีคำ� แนะน�ำให้ทำ� การเพาะเชือ้ จากกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน จากบริเวณ
elevator และน�้ำล้าง working channel โดยผู้ท�ำการเพาะเชื้อควรเป็นบุคลากรอย่าง
น้อย 2 คนทีม่ คี วามคุน้ เคยกับเครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บสิง่ ส่งตรวจอย่างปลอดเชือ้ จาก
นั้นรอผลตรวจเพาะเชื้อว่าไม่มีการปนเปื้อนจึงจะสามารถน�ำกล้องตรวจท่อน�้ำดีและ
ตับอ่อนไปใช้กับผู้ป่วยในรายอื่นๆได้ (โดยจะถือว่ามีการปนเปื้อนต่อเมื่อ มีการเพาะ
ขึ้นเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (high concern organism) เช่น เชื้อแบคทีเรียแกรมลบรูป
แท่ง, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans group, Enterococcus
ในปริมาณใดๆก็ตาม หรือเพาะขึน้ เชือ้ แบคทีเรียทีม่ กั ไม่กอ่ โรค (low concern organism) อันได้แก่ Coagulase negative staphylococcus, Bacillus, Diphtheroid
ในปริมาณมากกว่า 10 Colony Forming Units (CFU) หรือปริมาณทีส่ งู เกินกว่าระดับ
ที่ยอมรับได้ในแต่ละสถาบัน (โดยแนะน�ำว่าอาจหาค่าที่เหมาะสมจากการทดลองของ
แต่ละสถาบัน ได้)(8)
วิธีนี้แม้จะถือว่าเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน แต่ยังมีข้อจำ�กัดหลายอย่าง ได้แก่
เป็นวิธีที่มีราคาสูง และมีความจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการรอผลเพาะเชื้อนานอย่างน้อย
62

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, กันยายน-ธันวาคม 2562

48-72 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อสถาบันที่มีจำ�นวนกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อนน้อย
แต่มปี ริมาณผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรับการส่องกล้องเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนีย้ งั ไม่มคี ำ�แนะนำ�
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาความถี่ที่ต้องทำ�การเพาะเชื้อ
2. การทำ�ความสะอาดซ้ำ�ในขั้นตอนทำ�ลายเชื้อระดับสูง (repeat high
level disinfection)
การท�ำลายเชื้อระดับสูง (HLD) เป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
จุลชีพได้เป็นปริมาณมาก ยกเว้นเพียงแต่สปอร์ของแบคทีเรีย ดังนัน้ จึงมีคำ� แนะน�ำให้
มีการท�ำความสะอาดกล้องซ�้ำในขั้นตอนนี้เพื่อหวังผลว่าจะท�ำให้กล้องปลอดจากเชื้อ
มากขึ้นกว่าการท�ำลายเชื้อระดับสูงเพียงครั้งเดียวตามมาตรฐานปกติ ซึ่งวิธีนี้ถือเป็น
วิธีการท�ำความสะอาดเพิ่มเติมที่ค่อนข้างสะดวก อย่างไรก็ตามข้อจ�ำกัดของขั้นตอน
HLD คือ การไม่สามารถท�ำลายไบโอฟิล์ม และไม่สามารถเข้าไปท�ำความสะอาดใน
บริเวณซอกหลืบที่เข้าถึงได้ยาก รวมทั้งอาจไม่สามารถท�ำลายเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อ
น�้ำยาแอลดีไฮด์ได้ ดังนั้นการท�ำความสะอาดด้วยมือ (manual cleaning) อย่าง
พิถีพิถันเพื่อก�ำจัดไบโอฟิล์มและท�ำความสะอาดในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากจึงเป็นขั้น
ตอนที่มีความส�ำคัญมาก
มีการศึกษาทดลองแบบสุ่ม ที่ท�ำโดย Bartles และคณะ(9) โดยท�ำการสุ่มล้าง
กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนด้วยวิธีการล้างตามมาตรฐานเป็นจ�ำนวน 1399 ครั้ง
และการล้างด้วยวิธีท�ำความสะอาดซ�้ำในขั้นตอนท�ำลายเชื้อระดับสูงเป็นจ�ำนวน 1526
ครั้ง จากนั้นท�ำการเพาะเชื้อจาก elevator และ working channel เปรียบเทียบกัน
ผลลัพธ์ของงานวิจัยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญของการเพาะขึ้นเชื้อใดๆ
(any growth) หรือการเพาะขึ้นเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (high-concern pathogens)
ระหว่างการล้างกล้องทั้ง 2 วิธี
3. การทำ�ให้ปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide sterilization)
วิธนี เี้ ป็นการท�ำให้ปลอดเชือ้ โดยการน�ำกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนเข้าไป
ในตู ้ อ บด้ ว ยแก๊ ส เอทิ ลี น ออกไซด์ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ พึ่ ง ความร้ อ นในกระบวนการอบ จึ ง
อาจสามารถน�ำมาใช้กับกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่ไม่สามารถทนต่อความร้อน
การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน
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สูงได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของวิธีนี้มีหลายอย่าง ดังเช่น ราคาสูง และมักไม่มีใช้ใน
สถาบันต่างๆ หากต้องส่งกล้องไปท�ำความสะอาดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลานานถึง 24-48
ชัว่ โมง การท�ำความสะอาดด้วยวิธนี หี้ ลายๆครัง้ อาจส่งผลให้อปุ กรณ์ชนิ้ ส่วนของกล้อง
เกิดความเสียหายขึ้นได้ ซึ่งอาจไม่สามารถเรียกประกันค่าเสียหายจากบริษัทผู้ผลิต
กล้องได้ นอกจากนีแ้ ก๊สเอทิลนี ออกไซด์นนั้ ไวต่อการติดไฟ และเป็นพิษ อาจก่อให้เกิด
มะเร็งได้หากมีการตกค้างในชิ้นส่วนของอุปกรณ์กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน
มีการศึกษาทดลองแบบสุ่ม ที่ท�ำโดย Snyder และคณะ10 โดยท�ำการสุ่มล้าง
กล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนออกเป็น 3 วิธี ประกอบด้วย วิธมี าตรฐาน 174 ครัง้ วิธี
การท�ำความสะอาดซ�้ำในขั้นตอนการท�ำลายเชื้อระดับสูง 169 ครั้ง และวิธีการท�ำให้
ปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ซึ่งท�ำหลังจากล้างกล้องด้วยวิธีมาตรฐานเสร็จ
แล้ว) 173 ครั้ง จากนั้นท�ำการเพาะเชื้อจาก elevator และ working channel เปรียบ
เทียบกัน ผลลัพธ์ของงานวิจัยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญของการเพาะขึ้น
เชื้อใดๆ (any growth, > 0 CFU) หรือการเพาะขึ้นเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากกว่า 10
CFU ระหว่างการล้างกล้องทั้ง 3 วิธี
4. การทำ�ให้ปลอดเชือ้ ด้วยสารเคมีเหลว (liquid chemical sterilization)
เป็นวิธีที่ใช้สารเคมี paracetic acid เพื่อท�ำลายเชื้อทั้งหมด โดยจ�ำเป็นจะ
ต้องมีความถูกต้องในแง่ความเข้มข้นของสารเคมี เวลาที่ใช้ในกระบวนการ และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมจึงจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท�ำให้ปลอดเชื้อได้สูงสุด แต่
ว่ากระบวนการสุดท้ายของการท�ำให้ปลอดด้วยวิธีนี้ จะเป็นการล้างสารเคมีออกด้วย
น�ำ้ สะอาด (ไม่ใช่นำ�้ ปลอดเชือ้ ) ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นซ�ำ้ ของกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดี
และตับอ่อนได้อีกในขั้นตอนดังกล่าว นอกจากนี้ปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยที่เป็นการ
ศึกษาทดลองแบบสุม่ เปรียบเทียบการท�ำความสะอาดกล้องด้วยวิธนี กี้ บั วิธมี าตรฐาน
ว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่
จากการส�ำรวจโดย Thaker และคณะ11 เพื่อดูว่าสถาบัน โรงพยาบาลต่างๆ
249 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการน�ำวิธเี พิม่ คุณภาพของการล้างท�ำความสะอาด
กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนเหล่านี้ไปใช้งานจริงกันอย่างไรบ้าง ผลส�ำรวจพบว่ามี
ความหลากหลายของการเลือกวิธีดังกล่าวไปใช้ โดยพบว่า 223 จาก 249 โรงพยาบาล
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(ร้อยละ 89.6) มีการน�ำวิธีดังกล่าวอย่างน้อย 1 วิธี ไปใช้เพิ่มเติมในขั้นตอนการล้าง
กล้อง   โดยเรียงล�ำดับจากวิธีที่ได้รับการน�ำไปใช้มากไปน้อยตามล�ำดับดังนี้ การ
ท�ำความสะอาดซ�้ำในขั้นตอนท�ำลายเชื้อระดับสูง (ร้อยละ 63) การเพาะเชื้อจุลชีพ
(ร้อยละ 53) การท�ำให้ปลอดเชื้อด้วยสารเคมีเหลว (ร้อยละ 35) การท�ำให้ปลอดเชื้อ
ด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ร้อยละ 12)
นอกจากนี้ ในการส�ำรวจครั้งนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นของแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์ เกีย่ วกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของการล้างกล้อง
ตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน พบว่าส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า ควรมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ของกล้อง (scope redesign) เพือ่ ให้สะดวกต่อการล้างให้สะอาดทัว่ ถึง และควรหาวิธี
การท�ำความสะอาดกล้องที่มีประสิทธิภาพ (efficacy) สูงที่สุดมาใช้งาน

วิธีการแก้ไขปัญหาการล้างกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนในระยะยาวที่อาจ
เป็นไปได้
ดังที่กล่าวมา จะเห็นว่าค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพของการล้าง
ท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน (supplemental measures to enhance duodenoscope reprocessing) ของ FDA ทั้ง 4 วิธีนั้น ล้วนมีข้อจ�ำกัด และ
ประสิทธิภาพที่ยังไม่ชัดเจนนัก จึงมีค�ำแนะน�ำที่น่าสนใจเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวของการล้างกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนในอนาคต(6) ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาส่วนปลายของกล้องให้สามารถถอดทิ้งเปลี่ยนได้ (disposable
tip of duodenoscope)
- การเปลี่ยนรูปแบบของ elevator (redesign of elevator)
- การเปลี่ยน elevator เป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นแทน
- การทำ�ให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีที่ไม่พึ่งความร้อนวิธีอื่นๆ เช่น โอโซน (ozone)
- การพัฒนากล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่ทนต่อความร้อน เพื่อที่จะน�ำ
ไปเข้าวิธีท�ำให้ปลอดเชื้อด้วยความร้อนได้
- การพัฒนากล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนแบบปลอดเชื้อ ที่ใช้แล้วทิ้งได้
(disposable sterile single-use duodenoscope)
การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน
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การตรวจสอบการปนเปือ้ นของกล้องตรวจท่อน�้ำ ดีและตับอ่อนด้วยการตรวจ
วัดอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate; ATP)
อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (ATP) เป็นสารทีพ่ บอยูใ่ นจุลชีพ และสารอินทรีย์ ถูก
นำ�มาใช้ในตรวจสอบการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการว่า เมื่อโมเลกุลของ
ATP สัมผัสกับเอนไซม์ luciferase ทำ�ให้มีการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารตั้งต้น
จนเกิดการปลดปล่อยเป็นคลื่นแสงออกมา (รูปที่ 2) ที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่อง ATP
luminometer และแสดงผลทันทีได้ในหน่วย relative light unit (RLU) ซึ่งปริมาณ
ของคลื่นแสงนี้จะเป็นสัดส่วนแปรผันตรงกับปริมาณของสาร ATP และแปรผันตาม
ปริมาณสารอินทรีย์และจุลชีพที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ12, 13
เนื่องจากกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูงดัง
ที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการศึกษามากมายเพื่อประยุกต์น�ำการตรวจวัด ATP มาใช้
ประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบการปนเปื้อน หรือประเมินคุณภาพของการท�ำความ
สะอาดกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน14-22
จากการศึกษาของ Alfa และคณะ14,16 พบว่าค่า ATP ที่ระดับน้อยกว่า 200
RLU จากการตรวจวัดจากน�้ำล้าง working channel หลังการท�ำความสะอาดกล้อง
ตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนในขั้นตอนล้างกล้องด้วยมือ (manual cleaning) สามารถ
ใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมคุณภาพของการล้างกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนในขั้นตอน
ล้างกล้องด้วยมือได้ โดยท�ำการศึกษาในกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่ผ่านการ

รูปที่ 2 การตรวจวัดการปนเปื้อนของจุลชีพในสิ่งแวดล้อม โดยหลักการของการวัดปริมาณอะดี
โนซีนไตรฟอสเฟต (ATP)
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จ�ำลองการปนเปื้อนเสมือนจริงด้วยเชื้อ P.aeruginosa & E.faecalis อย่างละ 106
CFU จากนัน้ น�ำกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนมาผ่านขัน้ ตอนการล้างด้วยมือ แล้วจึง
ท�ำการตรวจน�้ำล้าง working channel ของกล้อง พบว่าได้มาตรฐานตามเกณฑ์ คือมี
bioburden น้อยกว่า 4log10 CFU/cm2, protein น้อยกว่า 6.4 ug/cm2, Hemoglobin น้อยกว่า 2.2 ug/cm2 และพบว่าสิ่งส่งตรวจเหล่านี้ล้วนมีค่า ATP น้อยกว่า 200
RLU ทั้งสิ้น
การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic review) ที่ตีพิมพ์ในปี
พ.ศ. 2562 โดย Olafsdottir และคณะ23 พบว่าค่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนัน้ ไม่มคี วาม
สัมพันธ์ที่ดีกับผลการเพาะเชื้อในกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่ผ่านการท�ำความ
สะอาดตามมาตรฐานในขั้นตอนการท�ำลายเชื้อระดับสูง (high level disinfection)
แต่ว่าการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบนี้มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือ รายงานวิจัย 10
รายงานทีน่ ำ� มาวิเคราะห์นนั้ มีรปู แบบของงานวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก ทัง้ ในแง่ของ
วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ ต�ำแหน่งของการเก็บสิ่งส่งตรวจ บริษัทของเครื่องมือที่ใช้ตรวจ
วัด ATP เกณฑ์ที่บ่งบอกถึงการปนเปื้อนของกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน ด้วยข้อ
จ�ำกัดเหล่านี้ ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของข้อมูลได้
อย่างไรก็ตามการงานวิจัยแบบทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบนี้แนะน�ำว่า การตรวจ
ATP หลังจากท�ำความสะอาดกล้องในขั้นตอนล้างด้วยมือ (manual cleaning)
สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพของขัน้ ตอนการล้างด้วยมือ และ เป็นการทดสอบคุณภาพ
การท�ำความสะอาดกล้องในขั้นตอนนี้ของเจ้าหน้าที่ผู้ล้างกล้องได้ด้วย

งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวัดอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต ทีศ่ ึกษาในศูนย์การส่อง
กล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. การวินจิ ฉัยการปนเปือ้ นของแบคทีเรียด้วย ATP ในกล้องตรวจท่อน�้ำ ดี
และตับอ่อนที่ผ่านการทำ�ความสะอาดตามมาตรฐาน24
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความสามารถของการตรวจวัดค่า ATP
ภายหลังจากการท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนในกระบวนการท�ำลาย
เชื้อระดับสูง ในการท�ำนายการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรค โดยมีการเพาะเชื้อเป็น
การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน
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gold standard โดยการศึกษานีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลจากกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อน
ที่ผ่านการใช้งานในผู้ป่วย 84 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 โดย
ได้ทำ� การเพาะเชือ้ 84 ครัง้ จากสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้จากการป้ายตรวจบริเวณ elevator และ
เพาะเชือ้ 84 ครัง้ จากน�ำ้ ล้าง working channel ร่วมกับได้ทำ� การตรวจวัด ATP จ�ำนวน
168 ครัง้ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความไว ความจ�ำเพาะ ค่าการท�ำนายโรคเมือ่ ผลตรวจ
เป็นบวกและลบ ที่จุดตัดต่างๆ และสร้างกราฟ ROC
ผลการศึกษาพบว่าการตรวจวัดค่า ATP เป็นการทดสอบที่มีประโยชน์
สามารถให้ผลตรวจทีร่ วดเร็วในการตรวจสอบความสะอาดของกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและ
ตับอ่อนภายหลังการท�ำความสะอาดในกระบวนการท�ำลายเชื้อระดับสูง โดยค่า ATP
มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั การปนเปือ้ นของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคทีต่ รวจพบได้จากการเพาะ
เชื้อ (พื้นที่ใต้กราฟ ROC เท่ากับ 0.75) (รูปที่ 3) โดยผู้วิจัยแนะน�ำให้ใช้ค่าตัวเลขที่ 40

พื้นที่ใต้กราฟ ROC = 0.75
รูปที่ 3 กราฟ Receiver operating characteristic (ROC) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอะดีโน
ซีนไตรฟอสเฟต และการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
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RLU เป็นจุดตัดของการทดสอบ เนื่องจากมีความไว (sensitivity) และค่าการท�ำนาย
โรคเมื่อผลตรวจเป็นลบ (negative predictive value) เท่ากับร้อยละ 100 (ตารางที่
1)
นอกจากนี้ จากการเพาะเชื้อจากกล้องทั้ง 84 ผลการตรวจ พบเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคจ�ำนวน 13 ผลการตรวจ (ร้อยละ 15.5) จากสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการป้ายตรวจ
elevator ในขณะทีไ่ ม่พบการเปือ้ นเลยจากสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้จากน�ำ้ ล้าง working channel ซึ่งแสดงว่าการปนเปื้อนนั้นมักเกิดขึ้นที่บริเวณ elevator เป็นหลัก
ดังนั้นในแง่ของการน�ำไปใช้จริงคือ หลังจากท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อ
น�้ำดีและตับอ่อนในขั้นตอนการท�ำลายเชื้อระดับสูงเสร็จแล้ว หากตรวจ ATP จาก
บริเวณ elevator ได้คา่ น้อยกว่า 40 RLU แพทย์สามารถน�ำกล้องนัน้ ไปใช้งานกับคนไข้
ในรายถัดไปได้เลย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งท�ำการเพาะเชือ้ และเสียเวลาพักการใช้งานกล้อง 4872 ชั่วโมง เพื่อรอผลเพาะเชื้ออีกต่อไป

ตารางที่ 1 ความสามารถของค่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต ในการทำ�นายการปนเปือ้ นเชือ้ แบคทีเรีย
ก่อโรค
Duodenoscope
part
Elevator
		
		
		
		
		
		
		
		

ATP cut-off
(RLU)

Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

PPV
(%)

NPV
(%)

Accuracy
(%)

40
50
60
70
80
90
100
150
200

100
92.3
84.6
84.6
76.9
76.9
76.9
76.9
61.5

23.9
38.0
43.7
50.7
56.3
64.8
70.4
74.6
81.7

19.4
21.4
21.6
23.9
24.4
28.6
32.3
35.7
38.1

100
96.4
93.9
94.7
93.0
93.9
94.3
94.6
92.1

35.7
46.4
50.0
56.0
59.5
66.7
71.4
75.0
78.6

การปรับปรุงคุณภาพของการล้างทำ�ความสะอาดกล้องตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อน

69

2. การเปรียบเทียบความสามารถของ ATP และ triple adenylate
nucleotides (A3) ในการวินิจฉัยการปนเปื้อนของแบคทีเรียในกล้องตรวจท่อน�้ำดี
และตับอ่อน25
เนือ่ งจาก ATP อาจมีการย่อยสลายกลายเป็น อะดีโนซีนไดฟอสเฟต (ADP)
และอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต (AMP) เมือ่ เวลาผ่านไป ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าของงานวิจยั นี้
เพื่อศึกษาความสามารถของ ATP เปรียบเทียบกับ triple adenylate nucleotides
(A3; ATP+ADP+AMP) ในการวินิจฉัยการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในกล้อง
ตรวจท่อน้ำ�ดีและตับอ่อนที่ผ่านการทำ�ความสะอาดตามมาตรฐานแล้ว
ในงานวิจัยนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่ผ่านการใช้
งานแล้วในผูป้ ว่ ย 80 รายเป็น 2 กลุม่ ด้วยวิธกี ารสุม่ โดยกลุม่ ทีห่ นึง่ จะได้รบั การตรวจ
วัด ATP และเพาะเชื้อจากบริเวณ elevator ส่วนกลุ่มที่สองจะได้รับการตรวจวัด A3
และเพาะเชื้อจากบริเวณ elevator จากนั้นน�ำผลที่ได้มาค�ำนวณเพื่อวิเคราะห์หาค่า
ความไว ความจ�ำเพาะ ค่าการท�ำนายโรคเมื่อผลตรวจเป็นบวกและลบ ที่จุดตัดต่างๆ
และสร้างกราฟ ROC

รูปที่ 4 กราฟ Receiver operating characteristic (ROC) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ATP (เส้น
กราฟสีฟ้า) และ A3 (เส้นกราฟสีแดง) ต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
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ผลการศึกษาพบว่าพืน้ ทีใ่ ต้กราฟ ROC ของทัง้ สองการทดสอบมีคา่ ใกล้เคียง
กัน นั่นคือ 0.851 ในกลุ่มที่ทดสอบด้วย ATP และ 0.856 ในกลุ่มที่ทดสอบด้วย A3
(รูปที่ 4) ส่วนในเรื่องความสามารถของการทดสอบนั้น หากใช้จุดตัดที่ 200 RLU จะ
พบว่า A3 มีความไว (sensitivity) สูงกว่า ATP (ร้อยละ 93.2 เทียบกับ ร้อยละ 86.4
ตามลำ�ดับ, p = 0.48) และ A3 มีค่าการทำ�นายโรคเมื่อผลตรวจเป็นลบ (negative
predictive value) สูงกว่า ATP (ร้อยละ 96.3 เทียบกับ ร้อยละ 92.1 ตามลำ�ดับ,
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถของค่า ATP และ A3 ในการทำ�นายการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรีย
Luminometer
ATP test

A3 test

ATP cut-off Sensitivity
(RLU)
(%)
40
50
60
70
80
90
100
150
200
40
50
60
70
80
90
100
150
200

100
100
100
97.7
97.7
95.5
95.5
88.6
86.4
100
97.7
95.5
93.2
93.2
93.2
93.2
93.2
93.2

Specificity
(%)

PPV
(%)

NPV
(%)

Accuracy
(%)

29.3
37.9
46.6
49.1
51.7
51.7
51.7
56.9
60.3
42.2
51.7
56.0
60.3
61.2
61.2
62.9
64.7
66.4

34.9
37.9
41.5
42.2
43.4
42.9
42.9
43.8
45.2
39.6
43.4
45.2
47.1
47.7
47.7
48.8
50.0
51.3

100
100
100
98.3
98.4
96.8
96.8
93.0
92.1
100
98.4
97.0
95.9
95.9
95.9
96.1
96.2
96.3

48.7
55.0
61.3
62.5
64.4
63.8
63.8
65.6
67.5
58.1
64.4
66.9
69.4
70.0
70.0
71.3
72.5
73.8
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p=0.32) แต่ว่าไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ และเมื่อใช้จุดตัดที่ 40 RLU จะพบว่าทั้ง ATP
และ A3 มีความไวร้อยละ 100 และค่าการทำ�นายโรคเมื่อผลตรวจเป็นลบร้อยละ 100
ในการทำ�นายการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ทั้งสองการทดสอบ (ตารางที่ 2)
3. การเปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียภายหลังจากการล้าง
กล้องระหว่าง กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้
(detachable distal cap) และกล้องทีไ่ ม่สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้ (fixed
distal cap)26
เนือ่ งจากบริเวณ elevator เป็นส่วนทีล่ า้ งท�ำความสะอาดให้ทวั่ ถึงได้ยาก และ
เป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้สูง ดังนั้นกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่
สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้ อาจส่งผลให้การท�ำความสะอาดบริเวณ elevator
ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้
ในงานวิจัยนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อน (ED580XT,
Fujifilm, Tokyo, Japan) ที่ผ่านการใช้งานแล้วในผู้ป่วย 108 รายเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที่หนึ่งจะถอดส่วนปลายของกล้องออกแล้วน�ำไปท�ำความสะอาดตามมาตรฐาน
จากนัน้ จึงตรวจวัด ATP และเพาะเชือ้ จากบริเวณ elevator ส่วนกลุม่ ทีส่ องจะไม่ถอด
ส่วนปลายของกล้องออก (เพือ่ ท�ำเสมือนว่าเป็นกล้องทีไ่ ม่สามารถถอดส่วนปลายออก
ได้) แล้วน�ำไปท�ำความสะอาดตามมาตรฐานจากนัน้ จึงตรวจวัด ATP และเพาะเชือ้ จาก
บริเวณ elevator เช่นเดียวกัน
ผลการศึกษาพบว่าในกลุม่ ทีถ่ อดส่วนปลายของกล้องออกได้ มีคา่ เฉลีย่ ATP
ต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถถอดส่วนปลายของกล้องออกได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(45.2 RLU [พิสัย 9-209 RLU] เทียบกับ 151.9 RLU [พิสัย 19-653 RLU] ตามล�ำดับ,
p<0.001) บ่งบอกถึงการปนเปือ้ นทีพ่ บได้สงู กว่าในกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถถอดส่วนปลายข
องกล้องออกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญของการปน
เปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากการเพาะเชื้อในทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ ไม่พบเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคใดๆ (pathogenic bacteria) จากการเพาะเชื้อของกล้องทั้งสองกลุ่ม ส่วนเชื้อ
แบคทีเรียทีม่ กั ไม่กอ่ โรค (low concern organism) นัน้ มีการเพาะเชือ้ ขึน้ เพียง 1 ครัง้
(Coagulase negative staphylococcus) จาก 54 ครั้ง (ร้อยละ 1.9) เฉพาะจากกลุ่ม
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รูปที่ 5 ก. และ ข. กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนแบบที่ไม่สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้
(fixed distal cap), ค. และ ง. กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนแบบที่สามารถถอดส่วนปลายกล้อง
ออกได้ (detachable distal cap; ED 580XT, Fujifilm, Tokyo, Japan) ซึ่งส่งผลให้ท�ำความสะอาด
ที่บริเวณด้านหลังของ elevator ได้ดีขึ้น (ลูกศรสีขาว)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่า ATP และผลการเพาะเชื้อ ระหว่างกล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนที่
สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้ (detachable distal cap) และกล้องที่ไม่สามารถถอดส่วน
ปลายกล้องออกได้ (fixed distal cap) หลังท�ำความสะอาดตามมาตรฐาน

ATP [RLU]
เฉลี่ย (พิสัย)
ATP > 40 RLU
ผลการเพาะเชื้อพบเชื้อแบคทีเรียที่มัก
ไม่ก่อโรค
ผลการเพาะเชื้อพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

Duodenoscope with
detachable distal cap
(n = 54)

Duodenoscope with
fixed distal cap
(n = 54)

P value

45.2 (9-209)

141.0 (19-653)

< 0.001

20/54 (37%)
0/54 (0%)

41/54 (75.9%)
1/54 (1.9%)

< 0.001
0.32

0/54 (0%)

0/54 (0%)

N/A
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กล้องตรวจท่อน�้ำดีและตับอ่อนแบบที่ไม่สามารถถอดส่วนปลายกล้องออกได้

สรุป
การระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาผ่านทางการส่องกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและ
ตับอ่อนสามารถพบได้แม้วา่ จะผ่านการท�ำความสะอาดตามมาตรฐานแล้วก็ตาม องค์กร
อาหารและยา (FDA) จึงได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพของการ
ท�ำความสะอาดกล้อง 4 วิธี อันได้แก่ การเพาะเชื้อจุลชีพ การท�ำความสะอาดซ�้ำในขั้น
ตอนท�ำลายเชื้อระดับสูง การท�ำให้ปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ และการท�ำให้
ปลอดเชือ้ ด้วยสารเคมีเหลว แต่อย่างไรก็ตามวิธเี หล่านีย้ งั เป็นแค่เพียงการแก้ไขปัญหา
ในระยะสั้น ที่ประสิทธิภาพยังไม่ดีนัก จ�ำเป็นต้องมีการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวที่ยั่งยืนต่อไป ส่วนการตรวจสอบค่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนั้นมีบทบาทใน
แง่ของการประเมินคุณภาพของการท�ำความสะอาดกล้องตรวจท่อน�ำ้ ดีและตับอ่อนใน
ขั้นตอนการล้างกล้องด้วยมือ และจากการศึกษาของผู้นิพนธ์ใน รพ.จุฬาลงกรณ์นั้น
ยังพบประโยชน์ในแง่ของการใช้ทดแทนการเพาะเชื้อในขั้นตอนหลังการท�ำลายเชื้อ
ระดับสูงได้อีกด้วย แต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษานี้ใน
สถาบันต่างๆ ต่อไป
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Topic Review

Spontaneous Rupture of
Hepatocellular Carcinoma
นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น, รศ.พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มะเร็งตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยมากกว่า 700,000 รายต่อปี
ซึ่งพบ เป็นอันดับ 3 จากการเสียชีวิตเนื่องมาจากโรคมะเร็งทั้งหมด1 ส่วนใหญ่มะเร็ง
ตับมักพบในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นตับแข็ง 85-95%2 โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์เกิดการแตกของมะเร็งตับ
ในเอเชียประมาณ10% (spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma)3,7
สำ�หรับประเทศไทยมีรายงานของ Chearanai O และคณะ พบอุบัติการณ์การเกิดอยู่
ที่ 12.4% ของผู้ป่วยมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล4 และเป็นสาเหตุการ
เสียชีวติ รองลงมาจากมะเร็งตับและภาวะตับวาย8 ปัจจุบนั มีการคัดกรองและตรวจพบ
มะเร็งตับในระยะเริม่ ต้นมากขึน้ จึงทำ�ให้อบุ ตั กิ ารณ์ลดลง5,6  ซึง่ ปัจจุบนั วิธกี ารรักษาการ
แตกของมะเร็งตับยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน การรักษาหลักยังเป็นการรักษาภาวะช็อก
จากการเสียเลือดและการทำ�ให้สัญญาณชีพผู้ป่วยคงที่ ส่วนวิธีการรักษาแบบประคับ
ประคองเพียงอย่างเดียวนั้นยังได้ผลไม่ดีนัก ทำ�ให้อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ยังสูงอยู่4,9  ดังนั้นภายหลังที่สัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่แล้ว จึงมีการรักษาหลายวิธี
เช่น การทำ�  transarterial embolization (TAE) ซึ่งสามารถหยุดเลือดได้สำ�เร็จถึง
53-100%6,10-12 หรือการผ่าตัดก้อนมะเร็งตับมีรายงานว่าสามารถหยุดภาวะเลือดออก
และยังเป็นการรักษามะเร็งตับให้หายขาดได้ ในผู้ป่วยบางรายที่ก้อนขนาดน้อยกว่า 2
เซนติเมตร6

พยาธิสรีรวิทยา
โดยปกติเนื้อตับที่ล้อมรอบมะเร็งตับจะทำ�หน้าที่พยุงป้องกันการแตกของ
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ก้อน13 ในขณะเดียวกันเซลล์มะเร็งก็มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและอาจแบ่งตัวเพิ่มไป
จนถึงผิวของตับทำ�ให้เกิดการแตกออกมาภายนอกตับ มะเร็งตับทีอ่ ยูบ่ ริเวณ caudate
lobe (segment 1) หรือใต้เปลือกแคปซูลตับ13 หรืออยู่กลีบตับซ้าย14 เป็นตำ�แหน่งที่
มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการปริแตกออกได้งา่ ย โดยกลไกการเกิดการแตกของมะเร็งตับยัง
ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่มีหลายสมมติฐานที่อธิบายถึงการเกิดการแตกของมะเร็งตับ
ดังนี้
1. The small room hypothesis
จากการศึกษาของ Li J และคณะ ได้รวบรวมผู้ป่วยที่มีการแตกของมะเร็ง
ตับ 89 ราย พบว่ามะเร็งตับที่เกิดพยาธิสภาพส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านข้างของกลีบ
ตับซ้าย (segment 2 และ 3) และส่วนหลังของกลีบตับขวาล่าง (segment 6) ซึ่งเป็น
ส่วนมีขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อมะเร็งตับแบ่งตัวเพิ่มขนาดขึ้นทำ�ให้เกิดแรงเบียดออกไป
ภายนอก ทำ�ให้แคปซูลตับฉีกขาดง่าย13 และขนาดของมะเร็งตับที่มีขนาดมากกว่า 5
เซนติเมตร ยังเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการแตกของมะเร็งตับด้วย14,15
2. The vascular injury hypothesis
การศึกษาของ Zhu L และคณะ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงของผนังหลอดเลือด
ที่ไปเลี้ยงตับส่วนที่เป็นมะเร็ง ทำ�ให้เกิดการแตกของก้อนมะเร็งได้ง่าย ซึ่งทฤษฎีนี้ใช้
อธิบายก้อนมะเร็งตับขนาดเล็กที่สามารถเกิดการแตกได้16-18 โดยที่ผนังหลอดเลือด
แดงขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับจะมีการแสดงออกของเอนไซม์ collagenase เกิด
การสลายของ type 4 collagen เป็น elastin ส่งผลให้หลอดเลือดเปราะบาง โดยมี
ปัจจัยร่วมคือภาวะแรงดันในหลอดเลือดพอร์ทลั สูง (portal hypertension) หรือเกิด
แรงกระแทกต่อก้อนมะเร็งโดยตรง อาจทำ�ให้หลอดเลือดนัน้ แตกฉีกขาดออกมาได้งา่ ย
ขึ้น16-18
3. The venous congestion hypothesis
มะเร็งตับที่โตขึ้นอาจขัดขวางการลำ�เลียงเลือดของหลอดเลือดดำ�  hepatic
vein ทำ�ให้เกิดแรงดันภายในตัวก้อนมะเร็งตับเพิม่ มากขึน้ จึงทำ�ให้กอ้ นมะเร็งตับแตก
ได้งา่ ย19,20 ปัจจัยร่วมอืน่ ๆ เช่น การเน่าตายของเนือ้ เยือ่ มะเร็ง (tumor necrosis) และ
การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นปัจจัยส่งเสริมทำ�ให้เกิดเลือดออกในตัวก้อน6,9
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4. การแตกของมะเร็งตับที่สัมพันธ์กับการรักษา
พบอุบัติการณ์การแตกของมะเร็งตับภายหลังจากทำ�  transarterial chemoembolization (TACE) ประมาณ 0.4-0.9%21-23 โดยเป็นผลจากการขาดเลือด
ไปเลี้ยงแคปซูลมะเร็งอย่างเฉียบพลัน หรือเกิดการทำ�ลายของหลอดเลือดแดงที่ไป
เลี้ยงก้อนมะเร็ง โดยมักพบในผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งตับขนาดใหญ่ หรือมีการกระจาย
ของก้อนมะเร็งตับออกนอกแคปซูล21,24 และจากการศึกษาของ Kang HJ และคณะ
พบว่าระหว่างการทำ�  TACE จะมีการหลั่ง inflammatory mediator ออกจากผนัง
หลอดเลือดทีทำ�  TACE ซึ่ง inflammatory mediator เหล่านั้นจะไปสลาย elastin
และ collagen ที่ผนังหลอดเลือด ทำ�ให้หลอดเลือดเปราะบาง เกิดการแตกของก้อน
มะเร็งได้ง่าย โดยจากรายงานพบว่าเกิดได้เร็วที่สุดภายหลัง 6 ชั่วโมง ภายหลังการทำ� 
TACE25 และจากการศึกษาของ Rombola F และคณะ มีรายงานพบว่าเกิดการแตก
ของมะเร็งตับหลังการรักษาด้วยยา sorafenib ซึง่ ออกฤทธิเ์ ป็น multikinase inhibitor ของ the vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway อีกด้วย26
5. กลไกอื่นๆ
การศึกษาของ Zhu Q และคณะ พบปัจจัยที่พยากรณ์การเกิดการแตกของ
มะเร็งตับ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง การเป็นตับแข็ง การมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
พอร์ทัล (portal vein thrombosis) และการเป็นมะเร็งตับที่แพร่กระจายออกนอก
ตับ15 และมีรายงานพบว่า การเกิดอุบตั เิ หตุจากภายนอกร่างกายกระทำ�ต่อช่องท้องอาจ
ส่งผลต่อมะเร็งที่อยู่บริเวณผิวของตับ และการเสียดสีของมะเร็งตับที่อยู่ใต้กะบังลม
อาจทำ�ให้เกิดการแตกของมะเร็งตับได้เช่นเดียวกัน9,20,27

อาการและอาการแสดงทางคลินิก
ควรให้การวินิจฉัยแยกโรคภาวะการแตกของมะเร็งตับในผู้ป่วยที่เป็นโรค
มะเร็งตับอยู่ก่อนหรืออาจเป็นผู้ป่วยตับแข็งที่ไม่ทราบว่าเป็นมะเร็ง ที่มาด้วยอาการ
ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงขวาเฉียบพลัน มีอาการท้องอืดร่วมกับมี
อาการแสดงของเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ หรือมีภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดโดยไม่พบ
สาเหตุเลือดออกที่ชัดเจน29 ซึ่งอาการปวดท้องพบได้บ่อยที่สุด 66-100%7,30,31 ในบาง
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แผนภูมิที่ 1 แสดงพยาธิสรีรวิทยาการเกิดการแตกของมะเร็งตับ28

กรณีผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการและอาการแสดงของตับวาย หรือมีการท�ำงานของตับที่
ทรุดลงอย่างรวดเร็ว หรือมีสารน�้ำในช่องท้องเพิ่มขึ้น แล้วท�ำการเจาะตรวจน�้ำในช่อง
ท้องได้ลกั ษณะเป็นเลือด ซึง่ ช่วยในการวินจิ ฉัยได้มากกว่า 86%7 ส่วนน้อยอาจพบเลือด
ออกเข้าในช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งเกิดจากมะเร็งตับที่แพร่กระจายไปเยื่อหุ้มปอดมากกว่า
เป็นจากการแตกของมะเร็งตับโดยตรง32
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การวินิจฉัย
ทำ�ได้หลายวิธีดังนี้
1. การเจาะตรวจน�้ำในช่องท้อง
หากตรวจพบนำ�้ ในช่องท้องเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเมือ่ เจาะตรวจน�ำ้ ในช่อง
ท้องได้ลกั ษณะเป็นเลือดทีไ่ ม่ตกตะกอนจะสนับสนุนภาวะการแตกของมะเร็งตับ4,9,19,33
และควรส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
2. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง
เป็น modality of choice ในกรณีทสี่ งสัยว่ามีการแตกของมะเร็งตับ โดยจะ
พบลักษณะทางรังสีวิทยาได้ต่าง ๆ กัน ดังนี้34-39
2.1 บริเวณผิวของตับบริเวณก้อนมะเร็งมีลักษณะยื่นโป่งออกมา (contour bulge)
2.2 แคปซูลของตับไม่เรียบติดต่อกัน (discontinuity of the liver
capsule)
2.3 พบเลือดออกภายในช่องท้อง
2.4 พบก้อนเลือดอยู่ใต้แคปซูลตับหรือใต้กะบังลม
2.5 มีการไหลออกของสารทึบรังสีออกมาภายนอกตับ
2.6 Enucleation sign มีลกั ษณะตรงกลางของก้อนมะเร็งเป็น non-enhancing low attenuation และมีบริเวณรอบ ๆ ก้อน
enhancement and focal discontinuity ใน arterial phase โดยลักษณะ
ตัวก้อนที่เป็น non-enhancing low attenuation นั้นเกิดจากมีเลือดออกภายใน
ก้อนร่วมกับมีการหดตัวของเลือดเลือดแดงทำ�ให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงก้อน ส่วน
บริเวณรอบ ๆ ที่ enhancement ขึ้นนั้นเป็นส่วนของเนื้อตับปกติที่ถูกกดเบียดอยู่
รอบก้อนมะเร็ง โดยในช่วง delayed phase ส่วนนี้จะกลายเป็น iso-density หรือ
hyperdensity เล็กน้อย ซึ่งถ้าพบ enucleation sign ร่วมกับพบเลือดก้อนเลือด
ภายนอกตับหรือเห็นการไหลออกของสารทึบรังสี จะเพิ่มความแม่นยำ�ในการวินิจฉัย
การแตกของมะเร็งตับ34,35,38
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มีการศึกษาว่า ถ้าพบความผิดปกติทางภาพรังสีทั้ง 3 อย่าง อันได้แก่ ก้อน
มะเร็งขนาดใหญ่ใกล้ผวิ ตับ มีสารน�ำ้ ในช่องท้อง (intraperitoneal collection) ติดผิว
ตับ และมีการยุบตัวของแคปซูลตับส่วนทีต่ ดิ กับสารนำ�้ ในช่องท้องนัน้ ซึง่ เกิดจากก้อน
เลือดกดเบียดแคปซูล (pseudo retraction sign) จะมีความไว 100% ในการวินจิ ฉัย39

รูปที่ 1 Triple phase CT upper abdomen in arterial phase แสดงถึงบริเวณผิวของตับบริเวณ
ก้อนมะเร็งมีลักษณะยื่นโป่งออกมาบริเวณ hepatic segment 3 ร่วมกับพบเลือดออก
ภายในช่องท้อง

รูปที่ 2 Triple phase CT upper abdomen in arterial phase แสดงถึงผิวแคปซูลตับบริเวณก้อน
มะเร็งไม่เรียบติดต่อกัน ร่วมกับมีการไหลออกของสารทึบรังสีออกมาภายนอกตับในผู้
ป่วยที่มีมะเร็งอยู่บริเวณ hepatic segment 6
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รูปที่ 3 Triple phase CT upper abdomen in arterial phase แสดงถึง enucleation sign โดยมี
non-enhancing low attenuating lesion with peripheral rim enhancement and focal
discontinuity ที่บริเวณ caudate lobe และมีเลือดออกภายในช่องท้อง

อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับและเคยมีผล
ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องอยูก่ อ่ นแล้วว่ามีกอ้ นมะเร็งอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ สีย่ ง
ต่อการปริแตก หากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้ร่วมกับเจาะตรวจน�้ำในช่องท้องได้ลักษณะ
เป็นเลือด ก็สามารถให้การวินิจฉัยและพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยได้เลย โดยไม่ต้อง
ท�ำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องซ�้ำ
3. Hepatic artery angiography
จะพบลักษณะของสารทึบรังสีไหลออกจากก้อนมะเร็ง โดยมีโอกาสพบได้
เพียง 13.2-35.7%36,40,41 ซึ่งจะพบได้น้อยกว่าการทำ� CT เนื่องจากต้องมีอัตราเลือดที่
ออกมากกว่า 1 มิลลิลิตร/นาที37 ส่วนลักษณะอื่น ๆ ที่อาจพบได้ คือ sentinel signs
(sentinel vessels, hypovascular area และ delayed dots) ซึ่งเป็นลักษณะทาง
รังสีที่พบสารทึบรังสีไหลออกมาจากก้อนมะเร็ง พบ sentinel vessels ซึ่งเป็นหลอด
เลือดที่ขยายตัวอยู่ใกล้ก้อนมะเร็ง ร่วมกับมีบริเวณที่สารทึบรังสีเข้าไปได้น้อยในก้อน
มะเร็ง และยังพบจุดของสารทึบรังสีทยี่ งั เหลือค้างอยูภ่ ายในตัวก้อนมะเร็งภายหลังการ
ทำ�  angiography มากกว่า 12 วินาที ซึ่งในปัจจุบันมีการทำ�  angiography เพื่อหา
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รูปที่ 4 Hepatic angiography แสดงถึง sentinel vessel ซึ่งเป็น abnormal dilated and tortuous
peripheral vessels เมื่อเทียบกับ proximal segmental vessels

sentinel sign มาช่วยค้นหาก้อนมะเร็งตับทีม่ แี นวโน้มใกล้จะแตกออก ทำ�ให้สามารถ
ทำ�รักษาได้รวดเร็วขึ้นก่อนที่จะแตกออกมาจริง จึงทำ�ให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น42
4. Contrast enhanced ultrasonography (CEUS)
วิธีนี้มีความไว 75% ความเฉพาะเจาะจง 50% และความแม่นย�ำ 60% เมื่อ
เทียบกับ conventional angiography43-45 โดยจะพบลักษณะของสารรังสีไหลออก
จากก้อนมะเร็งตับมารวมเป็นสารนำ�้ ในช่องท้อง43 โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าก�ำลังมีไหลออก
มาของสารรังสีหรือมีฟองอากาศปนออกมาด้วย45 จะยิ่งแสดงถึงว่าก�ำลังมีเลือดจาก
ก้อนมะเร็งออกอยู่ โดยสารรังสีทใี่ ช้นนั้ มีหลายชนิด เช่น sonazoid (Daiichi Sankyo,
Japan) ซึ่งสามารถเห็นสารรังสีได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการรบกวนจากฟองอากาศ
และสารรังสีนั้นถูกก�ำจัดออกทางลมหายใจ จึงมักนิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของ
ไตลดลง45,46

การรักษา
การรักษาหลักที่สำ�คัญ คือ การแก้ไขภาวะช็อกจากการเสียเลือดภายในช่อง
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ท้อง และการดูแลรักษาประคับประคองให้ตบั ส่วนทีเ่ หลือทำ�งานได้คงเดิม6,8,21 ปัจจุบนั
ยังไม่มีแนวทางการรักษาอื่นที่ชัดเจน การเลือกวิธีรักษาใด ๆ ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น
hemodynamic status, การทำ�งานของตับเดิม, ลักษณะของก้อนมะเร็งตับ รวมถึง
ระยะของมะเร็งตับ8 ในผู้ป่วยที่สัญญาณชีพคงที่และไม่มีลักษณะที่บ่งถึงเลือดกำ�ลัง
ไหลออกอยู่ สามารถให้การรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วจึงตามด้วยการรักษา
ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การผ่าตัดก้อนมะเร็งตับ หรือ TACE เป็นต้น33 แต่ในผู้ป่วยที่
สัญญาณชีพไม่คงที่ จะต้องรีบรักษาเพือ่ ทำ�ให้สญ
ั ญาณชีพกลับมาคงทีแ่ ละทำ�การรักษา
เพื่อทำ�การหยุดเลือด

การรักษาแบบประคับประคอง (conservative treatment)
ได้แก่ การให้สารนำ �้ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด เพือ่ ท�ำการแก้ไข
ภาวะการแข็งตัวของเลือดทีผ่ ดิ ปกติและการเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนือ่ ง
ใกล้ชดิ หลังจากนัน้ ควรประเมินการท�ำงานของตับและระยะของมะเร็งตับเพือ่ วางแผน
การรักษาที่จ�ำเพาะต่อไป เช่น ผ่าตัดก้อนมะเร็งหรือ TACE ผลการรักษายังไม่ดีมาก
หากรักษาแบบประคับประคองเพียงอย่างเดียว โดยพบอัตราการเสียชีวิตภายในโรง
พยาบาลได้ถึง 85-100% และมีการรอดชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13 วัน9 โดยสาเหตุ
การเสียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นจากการเกิดเลือดออกซำ�้ และมีภาวะตับวายเฉียบพลัน47 การ
พิจารณารักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวเหมาะกับผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารท�ำงานของตับที่
ไม่ดีและเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย ซึ่งไม่เหมาะที่จะท�ำการผ่าตัดหรือ TACE แล้ว
เท่านั้น
การรักษาเพื่อทำ�การหยุดเลือด
1. Transarterial embolization (TAE)
เหมาะกับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพที่ไม่คงที่ โดยพบว่าการทำ�  TAE สามารถ
หยุดเลือดสำ�เร็จราว 53-100%6,10-12,48 และยังพบว่า TAE เกิดอัตราการเสียชีวิตใน 30
วัน (0-37%) น้อยกว่าการผ่าตัด (28-75%) ด้วย6 โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ต่อการผ่าตัด
ภาวะแทรกซ้อนจนทำ�ให้เกิดภาวะตับวายหลังการทำ�  TAE อาจเกิดได้ 1286
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34%6,41,48 ในปัจจุบันแพทย์สามารถเลือกแขนงหลอดเลือดแดงที่เกิดการแตกหรือ
เส้นที่ไปเลี้ยงก้อนที่แตกได้ จาก การทำ�  CT หรือ angiography ทำ�ให้เกิดภาวะตับ
วายเฉียบพลันหลังการทำ�  TAE น้อยลง นอกจากนี้อัตราการรอดชีวิตภายหลังการ
ทำ�  TAE ขึ้นอยู่กับการทำ�งานของตับเดิมของผู้ป่วย และค่า serum bilirubin ด้วย
โดยพบว่าถ้า serum bilirubin น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะเป็นตัวพยากรณ์ที่
ดีและบอกถึงโอกาสทำ� TAE สำ�เร็จ49,50 ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่พบได้ เช่น post
embolization syndrome (26-85%), การเกิดฝีในตับ (23-32%) หรือการเกิดการแตก
ของมะเร็งซ้ำ� (0-37%) ซึ่งถ้าเกิดการแตกของมะเร็งซ้ำ�ก็เป็นปัจจัยที่พยากรณ์โรคที่ไม่
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการรักษาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีการแตกของมะเร็งตับ10,28,81
ประเทศและ
การศึกษา		
ปีที่ทำ�การศึกษา

วิธีการรักษา

Aoki T, et al.
ญี่ปุ่น
การรักษาแบบประคับประคอง
(n=1160) 2543 – 2548 275 ราย (23.7%)
TAE/TACE 489 ราย (42.2%)
การผ่าตัดตับ 298 ราย (25.7%)
Local ablation 32 ราย (2.8%)
การให้เคมีบำ�บัด 65 ราย (5.6%)
Jin YJ, et al.
(n=54)

เกาหลีใต้ การรักษาแบบประคับประคอง
2546 – 2555 23 ราย (42.6%)
TAE 25 ราย (46.3%)
การผ่าตัดตับ 6 ราย (11.1%)

Sahu SK, et al. อินเดีย
การรักษาแบบประคับประคอง
(n=20)
2557 – 2560 5 ราย (25%)
TAE 14 ราย (70%)
การผ่าตัดตับ 1 ราย (5%)

ผลการรักษา
อัตราการรอดชีวิตที่ 1, 3 และ 5 ปี
การรักษาแบบประคับประคอง:
ไม่มีรายงาน
TAE/TACE: 39.7%, 14.1% and 6%
ตามลำ�ดับ
การผ่าตัดตับ: 76%, 48.6% and
33.9% ตามลำ�ดับ
อัตราการรอดชีวติ ที่ 2, 4 และ 6 เดือน
การรักษาแบบประคับประคอง: 8.7%,
0% and 0% ตามลำ�ดับ
TAE: 36%, 20% and 20% ตามลำ�ดับ
การผ่าตัดตับ: 60%, 60% and 60%
ตามลำ�ดับ
อัตราการเสียชีวิตที่ 30 วัน
การรักษาแบบประคับประคอง: 100%
TAE: 29%
การผ่าตัดตับ: 0%
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ดี49,51

2. วิธีการหยุดเลือดทางศัลยกรรม
2.1 การผ่าตัดตับ (hepatic resection)
การผ่าตัดตับส่วนทีม่ กี ารแตกของก้อนมะเร็งต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ
เช่น ประเมินความรุนแรงของตับแข็ง (Child-Pugh score) และประเมินส่วนของตับ
ที่ยังเหลืออยู่หลังผ่าตัดว่าจะสามารถทำ�หน้าที่ได้เพียงพอหรือไม่ การเลือกผู้ป่วยที่
เหมาะสมมาทำ�การผ่าตัดจะสามารถเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ได้6,52 จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของ Liu CL และคณะ พบว่าสามารถทำ�การผ่าตัดได้ส�ำ เร็จในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารแตก
ของมะเร็งตับอยู่ที่ประมาณ 12.5-59.3%48,53,54 โดยเฉพาะการผ่าตัดตับแบบฉุกเฉิน
(emergency liver resection) ซึง่ เป็นการรักษาทีจ่ �ำ เพาะกับมะเร็งตับไปด้วย6,47 หลัก
เกณฑ์การผ่าตัดตับในกรณีมะเร็งตับทีแ่ ตกนัน้ จะไม่เหมือนกับแนวทางการรักษามะเร็ง
ตับโดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาทำ�ให้ผู้ป่วยตับแข็งที่เป็น Child-Pugh score
A หรือ B ซึ่งผลของการผ่าตัดตับแบบฉุกเฉินได้ผลออกมาค่อนข้างดี27,55,56
การศึกษาของ Lai EC และคณะ ให้คำ�แนะนำ�ว่า การผ่าตัดตับนั้นควร
พิจารณาทำ�ในรายทีก่ อ้ นมะเร็งมีขนาดเล็ก อยูบ่ ริเวณผิวของตับ และง่ายต่อการผ่าตัด
โดยเฉพาะทำ�ในผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่มตี บั แข็ง จะได้ผลการรักษาออกมาดี แต่พบว่าการผ่าตัด
ตับฉุกเฉินจะมีอัตราการเสียชีวิตในโรงพงยาบาลที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับทำ�  TAE ก่อน
แล้วค่อยมาทำ�การผ่าตัดตับในภายหลัง (staged liver resection)6
การศึกษาของ Miyamoto M และคณะ พบว่าภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญหลัง
การผ่าตัด คือ เกิดตับวายเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูง
ถึง 50%7 และมีบางการศึกษาที่พบว่าการผ่าตัดแบบฉุกเฉินและรีบกำ�จัดเลือดที่ออก
ภายในช่องท้องตั้งแต่แรกจะลดการแพร่กระจายของมะเร็งไปเยื่อบุช่องท้อง (peritoneal dissemination) ได้57,58 และยังพบว่าการทำ�  staged liver resection มีอุบัติ
การณ์การเกิด peritoneal dissemination มากกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดตับแบบ
ฉุกเฉิน59 ข้อเสียอีกอย่างของการทำ� staged liver resection คือ การเพิ่มขนาดของ
มะเร็งตับระหว่างรอทำ�การผ่าตัด ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น และเพิ่มค่าใช้จ่าย55
ปัจจุบนั มีการพัฒนาทำ�การผ่าตัดตับโดยการส่องกล้อง (laparoscopic surgery) และ
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มีเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยทำ�ให้สามารถหยุดเลือดสำ�เร็จได้มากขึน้ ลดระยะเวลาการผ่าตัด
โดยเฉพาะมะเร็งตับขนาดเล็กทีอ่ ยูบ่ ริเวณผิวตับ ทำ�ให้สามารถผ่าตัดตับแบบฉุกเฉินได้
ผลออกมาดีมากขึ้น60,61 และมีบางการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ทำ�การผ่าตัดตับส่วนที่
มีมะเร็งทีแ่ ตกออกมีแนวโน้มทีจ่ ะมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวกว่าการทำ� TAE แต่ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยสำ�คัญ10,28,62,80
2.2 Perihepatic packing, suture plications or both
เป็น tamponade effect เหมาะกับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพที่ไม่คงที่ และไม่
สามารถท�ำ TAE ได้ โดยการท�ำ packing จะได้ผลดีถ้ามะเร็งตับอยู่ใต้ต่อกะบังลม
ซึ่งท�ำให้เกิดแรงไปกดบริเวณที่แตกออกได้ดี แต่จะมีประโยชน์น้อยกรณีที่มะเร็งตับ
อยู่ผิวส่วนล่างของตับ63,64 ซึ่งการท�ำ packing เป็นหัตถการที่ต้องอาศัยความช�ำนาญ
เพราะต้องท�ำการผ่าตัดส่องกล้องผ่านหน้าท้อง (laparotomy) ในผูป้ ว่ ยทีส่ ญ
ั ญาณชีพ
ไม่คงที่ และสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น เกิดฝีในช่องท้องหลังจากท�ำการ
packing ภายใน 72 ชั่วโมง ได้ถึง 23-32% และการน�ำ packing ออกเร็วก็มีโอกาส
เกิดเลือดออกซ�้ำได้สูงเช่นกัน64-66
2.3 Hepatic artery ligation (HAL)
เป็นการผูกหลอดเลือด hepatic artery เพือ่ ลดการไหลของเลือดไปยังก้อน
มะเร็ง โดยต้องเลือกหลอดเลือด hepatic artery อย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการ
ผูกหลอดเลือด common hepatic artery เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะตับวาย
หลังการทำ�หัตถการ9 วิธีการนี้มีโอกาสหยุดเลือดได้สำ�เร็จถึง 68-100% แต่ก็พบอัตรา
การเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงถึง 50-77%9,20,67 วิธีการนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่สัญญาณ
ชีพไม่คงที่และไม่สามารถทำ�  TAE ได้ โดยเฉพาะมะเร็งที่มี arterioportal venous
shunting จะได้ประโยชน์ทำ�ให้ลดความดันในหลอดเลือดพอร์ทัลด้วย
2.4 Radiofrequency ablation (RFA)
เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ก ารทำ � งานของตั บ ไม่ ดี ห รื อ ผู้ ป่ ว ยมี
สมรรถนะร่างกายที่ไม่แข็งแรง ซึ่งการทำ�  RFA โดยสามารถทำ�ในแบบผ่าตัดเปิดหน้า
ท้อง ผ่าตัดแบบส่องกล้องหน้าท้อง หรือผ่านทางผิวหนังโดยตรงได้ การศึกษาวิธีการ
รักษานี้ยังมีข้อมูลไม่มาก แต่จะพบว่าการทำ�  RFA เพื่อหยุดเลือดออกโดยผ่านการ
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ผ่าตัดแบบส่องกล้องหน้าท้องสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลได้68-71 โดย
เหมาะกับมะเร็งที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 เซนติเมตร
3. การปลูกถ่ายตับ (liver transplantation)
แนวทางการรักษามะเร็งตับตาม The Barcelona Clinic Liver Cancer
(BCLC) ไม่ได้คลอบคลุมถึงการแตกของมะเร็งตับ(72) แต่แนวทางการรักษาตาม The
Seventh American Joint Committee on Cancer/Union for International
Cancer Control (AJCC/UICCC) ซึ่งใช้ระบบ TNM staging ได้จัดให้การแตกของ
มะเร็งตับเป็น T4 ถึงแม้วา่ มะเร็งตับจะมีขนาดเล็ก หรือมีเพียงก้อนเดียว หรือไม่มกี ารก
ระจายออกไปนอกตับ หรือมีการลุกลามเข้าหลอดเลือดเลยก็ตาม73,74 ซึ่งการแพร่
กระจายของมะเร็งตับเข้าไปในช่องท้องภายหลังการแตกออกของมะเร็งตับนั้นพบไม่
บ่อย ดังมีรายงาน 9.4-20% การท�ำ peritoneal lavage ด้วยน�้ำหรือ 5-fluoro-uracil
(5-FU) ภายหลังการปลูกถ่ายตับ พบว่าสามารถลดโอกาสการกลับเป็นซำ�้ ของมะเร็งได้
และเพิ่ม disease free survival รวมถึง overall survival ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ75-77 จึง
ท�ำให้การท�ำการปลูกถ่ายตับจึงเป็นแนวทางการรักษาหนึ่งในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัด
ตับออกไปได้ แต่อย่างไรก็ตามควรต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปเท่านั้น

การพยากรณ์โรคและอัตราการรอดชีวิต
อุบัติการณ์ของการแตกมะเร็งตับในปัจจุบันลดน้อยลงเนื่องจากพบมะเร็ง
ตับในระยะเริ่มแรกมากขึ้นจากการคัดกรองมะเร็งตับ ทำ�ให้อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย
23.5% และถ้าสามารถผ่าตัดมะเร็งตับออกได้สำ�เร็จ พบว่าอัตราการเสียชีวิตจะลดลง
เหลือเพียง 0.95%15
การรอดชีวิตในระยะสั้น (short -term survival)
การแตกของมะเร็งสัมพันธ์กบั การเสียชีวติ ในโรงพยาบาล 25-100%4,9,12 และ
ภาวะตับวาย 12-42%12 มีการศึกษา 15 การศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแบบย้อน
หลัง (retrospective study) รวมได้ผู้ป่วยที่มีการแตกของมะเร็งตับ 835 ราย ในช่วง
ปี 2515 ถึง 2547 โดยมะเร็งตับส่วนใหญ่จะเป็นก้อนเดียวและอยู่กลีบตับขวา พบว่า
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของการเสียชีวิตที่ 30 วัน ตามแต่ละวิธีการรักษา ได้แก่ 71% ด้วย
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การรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียว 50% ด้วยการผ่าตัดตับ และ 48% ด้วยการ         
ทำ�  TAE  ซึ่งจะพบว่าการรักษาแบบประคับประคองมีโอกาสรอดชีวิตน้อยที่สุดและ
เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตที่ 30 วัน เป็น 61.67 เท่า  เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธี
อื่น ๆ78
ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตในระยะสั้น ได้แก่ การมีตับแข็งร่วมด้วย, he�patic encephalopathy, Child-Pugh score สูง, ระดับ serum bilirubin สูง, ระดับ
serum aspartate aminotransferase สูง, ระดับ serum alkaline phosphatase
สูง, prothrombin time ยาว, มีการเพิม่ ขึน้ ของ indocyanine green retention rate
ที่ 15 นาที, ระดับ serum albumin ต�่ำ, ระดับ serum alpha-fetoprotein สูง, ความ
รุนแรงของเลือดทีอ่ อกมาก เช่น มีภาวะช็อกและระดับ haemoglobin ตำ �่ เมือ่ แรกรับ,
ระดับ serum creatinine สูง, เกิดภาวะ acute respiratory failure, มีอาการทาง
ระบบประสาทที่แย่ลง, มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดด�ำพอร์ทัลร่วมด้วย, ก้อนขนาดใหญ่
และท�ำ  TAE ไม่ส�ำเร็จ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้มีโอกาสรอดชีวิตในระยะสั้นที่ลด
ลง11,21,62,79,80
การรอดชีวิตในระยะยาว (long-term survival)
การรอดชีวิตในระยะยาวของผู้ป่วยที่มีการแตกของมะเร็งตับจะลดลงเมื่อ
เทียบผู้ป่วยที่ไม่มีการแตกของมะเร็ง จากการศึกษาของ Aoki T และคณะ ได้ศึกษา
ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารแตกของมะเร็งตับในประเทศญีป่ นุ่ 1,160 ราย พบว่ามีอตั ราการรอดชีวติ
โดยรวมที่ 1, 3 และ 5 ปี เท่ากับ 41.4%, 21.1% และ 13.3% ตามลำ�ดับ และถ้าทำ�การ
ผ่าตัดตับได้สำ�เร็จจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ 1, 3 และ 5 ปี เท่ากับ 76%, 48.6% และ
33.9% ตามลำ�ดับ81
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรอดชีวติ ในระยะยาวทีล่ ดลง ได้แก่ จำ�นวนของก้อนมะเร็ง
ตับมากและขนาดของมะเร็งที่ใหญ่ การทำ�งานของตับที่ลดลงและได้ผลการรักษาที่
ไม่ดีเท่าที่ควร80 และจากการศึกษาของ Kirikoshi H และคณะพบว่าขนาดของก้อน
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตในระยะยาวของผู้ป่วยที่สามารถทำ� TAE ได้
สำ�เร็จ79
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แผนภูมิที่ 2 แสดงถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการแตกของมะเร็งตับ81

สรุป

การแตกของมะเร็งตับเป็นภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งตับที่ส่งผลต่อการรอด
ชีวิต เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย อัตราการรอดชีวิตในระยะยาวจะมากขึ้นในผู้ป่วย
ที่สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกไปได้และมีการทำ�งานของตับที่ดีอยู่ก่อน ปัจจุบันยัง
ไม่มีข้อสรุปแนวทางการรักษาที่ชัดเจน การรักษาต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย
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อย่าง ได้แก่ สัญญาณชีพ การทำ�งานของตับเดิม และระยะของมะเร็ง ซึ่งพบว่าการทำ� 
TAE เป็นหัตถการที่ invasive น้อยและมีโอกาสหยุดเลือดทำ�สำ�เร็จมากที่สุด การ
ผ่าตัดก้อนมะเร็งตับอาจทำ�ให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยยาวขึ้นหากเลือกผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
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Topic Review

โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการ
เปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ ในลำ�ไส้
(Irritable bowel syndrome
and microbiota)
พญ.ศุภณา ชื่นสกุล, อ.นพ.สว่างพงษ์ จันดี

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์

บทนำ�
โรคลำ�ไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome) เป็นโรคที่มีอาการ
ปวดมวนท้องเป็นอาการเด่น อาจร่วมกับท้องอืด โดยอาการมีความสัมพันธ์กบั การถ่าย
อุจจาระทีผ่ ดิ ปกติไปจากเดิม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย อุบตั กิ ารณ์ของ
โรคลำ�ไส้แปรปรวนในซีกโลกตะวันตกมีรายงานร้อยละ 10-201 สำ�หรับประเทศไทย
อุบตั กิ ารณ์ของโรคลำ�ไส้แปรปรวนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 152 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคนัน้
มีหลายกลไก ส่งผลต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารและสมอง (brain-gut
axis) อาทิเช่น ลำ�ไส้ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติ (visceral hypersensitivity) การ
เคลื่อนไหวของลำ�ไส้ผิดปกติ (abnormal gut motility) หรือระบบประสาทอัตวัติผิด
ปกติ (autonomous nervous system dysfunction) เป็นต้น มีการศึกษาทางจุล
ชีววิทยา และการศึกษาในผู้ป่วยเป็นจำ�นวนมากที่กล่าวถึง กลไกสำ�คัญเกี่ยวเนื่องกับ
การเกิดอาการลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ ซึ่งมีความ
สัมพันธ์แบบสองทาง (bidirectional interaction) ต่ออาการของระบบทางเดินอาหาร
และการทำ�งานของสมองของผู้ป่วย (the brain-gut-microbiome axis) ดังจะกล่าว
ต่อไป
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้

101

การส่งสัญญาณจากจุลินทรีย์ ในลำ�ไส้สู่สมอง (Gut microbiota to brain
signaling)
การส่งสัญญาณระหว่างจุลินทรีย์ในล�ำไส้กับระบบประสาทส่วนกลาง เกิด
ผ่านสารตัวกลางทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรีย์ (microbial-derived-intermediates) ได้แก่ กรด
ไขมันสายสั้น (short chain fatty acid) กรดน�้ำดีทุติยภูมิ (secondary bile acid)
สารที่เกิดในกระบวนการสลายทริปโตเฟน (tryptophan metabolite) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 อย่างไรก็ตามสารตัวกลางบางชนิดต้องส่งสัญญาณผ่าน enteroendocrine
cell, enterochromaffin cell และระบบภูมคิ มุ้ กันในเยือ่ บุล�ำไส้ (mucosal immune
system) จากนั้นจึงส่งสัญญาณต่อไปสู่ระบบประสาท ในขณะที่สารตัวกลางบางชนิด
สามารถผ่านกลไกการปกป้องของล�ำไส้เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตได้ทันที หรือแม้
กระทั่งสารบางชนิดอาจสามารถผ่าน blood brain barrier ได้เลย อย่างไรก็ตามยังมี
หลายประเด็นทีย่ งั ไม่ทราบแน่ชดั เกีย่ วกับการท�ำงานของสารตัวกลางทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรีย์
เช่น สารตัวกลางที่ได้จากจุลินทรีย์เข้าสู่สมองแล้วมีผลโดยตรงต่อวงจรการท�ำงาน
ภายในสมองทันที หรือสารตัวกลางมีการส่งสัญญาณผ่านระบบประสาท vagus หรือ
ผ่านระบบประสาทน�ำเข้าของไขสันหลัง (spinal afferent)
การส่งสัญญาณจากจุลินทรีย์ในลำ�ไส้สู่สมองนี้เป็นการส่งสัญญาณจากด้าน
ล่างขึ้นบน (bottom-up signaling) โดยผ่าน dynamic barrier 2 ชนิด ประกอบไป
ด้วย3,15,16
1. Intestinal barrier มีบทบาทสำ�คัญเนื่องจากในภาวะปกติ microfold
cell ของทางเดินอาหาร หรือ mucosa associated lymphoid cells ทำ�หน้าที่คัด
เลือกจุลนิ ทรีย์ และสารโมเลกุลใหญ่ตา่ งๆจากด้านเยือ่ บุของลำ�ไส้กอ่ นจะเข้าสูร่ า่ งกาย
ซึ่งเยื่อบุของลำ�ไส้จะมีชั้นเยื่อเมือกปกคลุมไว้ สำ�หรับส่วนประกอบของเยื่อเมือก
ที่บุลำ�ไส้แบ่งเป็น เมือกชั้นบนสุด (outer layer) มีลักษณะเหลวและเป็นที่อยู่ของ
จุลินทรีย์ที่อยู่ในภาวะอิงอาศัย (commensal bacteria) จำ�นวนมาก รวมกันกลาย
เป็น glycoprotein-rich biofilm ชึ่งเป็น dynamic barrier ของลำ�ไส้ โดยจุลินทรีย์
ที่อยู่ในภาวะอิงอาศัยนี้มีความสามารถในการผลิตสารเพื่อต่อต้านการ colonization
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ตารางที่ 1: ตัวอย่างของสารตัวกลางที่ได้จากจุลินทรีย์ซึ่งส่งสัญญาณสู่สมองและระบบต่างๆ
ดัดแปลงจาก Osadchiy V และคณะ3
สารตัวกลางที่ได้จากจุลินทรีย			
์

ผลที่เกิดต่อระบบอื่น

กรดน�้ำดีทุติยภูม4,5,6,7,8
ิ
(secondary bile acid)

- ท�ำให้การควบคุมการสลายน�้ำตาลกลูโคสดีขึ้นและกดการ
ท�ำงานของ HPA axis ผ่านสารตัวกลาง FGF19
- ทำ�ให้มีการหลั่ง GPL-1 และ peptide YY จาก L cells โดย
กระตุ้นผ่าน TGR5 receptor
- ทำ�ให้มีการสังเคราะห์และหลั่ง 5-HT จาก enterochromaffin
cell

กรดไขมันสายสั้น8,9,10
(short chain fatty acid)

- ทำ�ให้มกี ารหลัง่ GPL-1, GPL-2 และ peptide YY จาก L cells
- กระตุ้นการสร้าง leptin จาก adipocyte ผ่าน GPR 41
- ทำ�ให้มีการสังเคราะห์และหลั่ง 5-HT จากEnterochromaffin
cell

Indole11

- ทำ�ให้มีการหลั่ง GPL-1 จาก L cells โดยการกระตุ้นผ่าน
voltage-gate potassium channel และ mitochondrial NADH
dehydrogenase

TLR ligand 12,13,14

- สร้าง cholecystokinin (CCK) เพิม่ จาก enteroendocrine cell

(lipopolysaccharide, flagellin) 		 (EECs)
		 ผ่านการกระตุ้น Toll-like receptor
- ทำ�ให้มีการหลั่ง peptide YY จาก L cells ผ่านการกระตุ้น
Toll-like receptor
- ทำ�ให้มีการสังเคราะห์และหลั่ง 5-HT จาก enterochromaffin
cellผ่านการกระตุ้น Toll-like receptor

ของเชือ้ ก่อโรค สำ�หรับเยือ่ เมือกบุล�ำ ไส้ชนั้ ใน (inner layer) จะเป็นชัน้ เมือกข้นกว่าชัน้
นอก และมีจุลินทรีย์อยู่ปริมาณน้อยกว่า
ภายในลำ�ไส้ใหญ่จะมีเยื่อเมือกที่บุลำ�ไส้หนาประมาณ 500-1600 ไมครอน
ซึ่งหนากว่าในลำ�ไส้เล็ก โดยมีกลไกต่างๆ ที่ช่วยปกป้องลำ�ไส้จากเชื้อก่อโรค เช่น
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้

103

มี globlet cell ซึ่งทำ�หน้าที่หลั่งเมือกออกมา  โดยส่วนประกอบหลักของเมือกคือ
mucin2 (MUC2) เป็นส่วนมาก ร่วมกับบริเวณ intestinal epithelial cell(IEC)
มีtransmembrane mucin (MUC1, MUC3,MUC4, MUC12, MUC13 และ
MUC17) ซึ่งแทรกตัวอยู่และเกาะติดกันเป็นชั้น glycocalyx มีความสามารถในการ
ป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคเกาะติดกับผนังลำ�ไส้
นอกจากนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าส่วนประกอบของเมือกบุลำ�ไส้มีผลต่อ
จุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้ และในทางกลับกันจุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้กม็ ผี ลต่อองค์ประกอบ
ของเมือกบุลำ�ไส้ลำ�ไส้เช่นกัน โดยพบว่าหนูที่ถูกทำ�ให้ปราศจาก MUC2 (MUC2
knockout mice) สามารถเกิดลำ�ไส้อักเสบได้เองโดยไม่ต้องถูกกระตุ้น นอกจากนี้

ภาพประกอบด้วยความอนุเคราะห์จาก
พญ.เกศินี เธียรกานนท์
ภาพที่ 1: ลักษณะของ mucosal barrier บริเวณ apical junction complex มี tight junction เป็น
ส่วนประกอบ และชั้น unstirred layer เป็นเมือกที่บุลำ�ไส้ชั้นใน (Inner layer) มีลักษณะเป็นเมือก
ข้นกว่าเมือกชั้นนอก และมีจุลินทรีย์อยู่ปริมาณน้อย
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ในชั้นเมือกของลำ�ไส้ยังมีการหลั่ง IgA ออกมาซึ่ง IgA จะเคลื่อนที่จากด้านฝั่งเยื่อบุสู่
โพรงลำ�ไส้ชว่ ยต่อสูก้ บั เชือ้ ก่อโรค และส่วนประกอบช่องระหว่างเซลล์เยือ่ บุล�ำ ไส้เชือ่ ม
ต่อกันโดย tight junction ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถส่งผ่านหรือลดการผ่านของสาร
ต่างๆ จากโพรงลำ�ไส้เข้าสูร่ า่ งกาย เป็นบริเวณทีม่ กี ารตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ ทีร่ ะคาย
เคืองต่อเยื่อบุลำ�ไส้ได้
มีการศึกษาพบว่าจุลนิ ทรีย์ Bifidobacteria สามารถช่วยเสริม barrier function ของลำ�ไส้ในหนูทดลองที่มีภาวะ necrotizing enterocolitis3 นอกจากนี้ยังพบ

ภาพประกอบด้วยความอนุเคราะห์จาก
พญ.เกศินี เธียรกานนท์
ภาพที่ 2: แสดงความหนาของเยื่อบุลำ�ไส้ในภาวะต่างๆ
ดัดแปลงจาก Desai MS และคณะ17
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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ว่าหนูทดลองที่บริโภคอาหารเส้นใยน้อยจะส่งผลให้ชั้นเมือกบุลำ�ไส้ใหญ่บางลง ทำ�ให้
เชื้อก่อโรคสามารถผ่านชั้นเยื่อบุได้มากขึ้น เกิดลำ�ไส้อักเสบได้มากขึ้น และหนูทดลอง
ที่ขาดจุลินทรีย์ในภาวะอิงอาศัย เยื่อเมือกบุลำ�ไส้จะบางลง17 ดังภาพที่ 2
2. Blood-brain barrier(BBB) มีหน้าที่คัดเลือกและขัดขวางการแพร่ของ
สารต่างๆ จากร่างกายก่อนจะเข้าสู่ CSF และสมอง
จุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้มผี ลต่อคุณสมบัตกิ ารยินยอมให้สารแพร่ผา่ น bloodbrain barrier โดยเพิ่มการทำ�งานของโปรตีน tight junction(Occludin และ
Claudin-5)18 ของ blood-brain barrier ส่งผลให้มคี ณ
ุ สมบัตกิ ารยินยอมให้สารแพร่
ผ่านลดลง มีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าหนูที่ถูกทำ�ให้ปราศจากจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
(GF mice) จะมี BBB ที่ยินยอมให้สารแพร่ผ่านได้มากกว่าหนูในกลุ่มควบคุมและ
คุณสมบัติการยินยอมให้สารแพร่ผ่านของ BBB จะลดลงเมื่อมีการเพิ่มจำ�นวนของ
จุลินทรีย์ที่สร้าง short chain fatty acid และการให้ oral gavage ด้วย sodium
butyrate19,20 ซึ่งกรดไขมันสายสั้น (short chain fatty acid) อาจเป็นตัวอย่างของ
สารตัวกลางสำ�คัญทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรียแ์ ละมีผลต่อการพัฒนาของ blood-brain barrier

การส่งสัญญาณจากสมองสู่ลำ�ไส้ (Brain to Gut signaling)
ระบบประสาทมีปฏิกิริยาต่อจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ผ่านหลายกลไก อาทิ
เช่น ต่อมไร้ท่อหรือ enterochromaffin cell เมื่อโดนกระตุ้นจะหลั่งสารต่างๆ เช่น
5-HT,dynorphin หรือ cytokine ซึง่ สามารถติดต่อกับ receptor ของจุลนิ ทรียภ์ ายใน
ลำ�ไส้ได้โดยตรง หรือทำ�ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมในสำ�ไส้ จากนัน้ จึงส่งผล
โดยอ้อมต่อการอาศัยของจุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้ เช่น สัง่ การให้มกี ารหลัง่ สารต่างๆ เพิม่
ขึน้ ภายในโพรงลำ�ไส้ เป็นต้น นอกจากนีร้ ะบบประสาทอัตโนวัติ (autonomic nervous
system: ANS) ก็มีบทบาทสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งานต่างๆ ของ
ทางเดินอาหาร โดยความเครียดจะกระตุ้นการหลั่ง cathecolamines ทำ�ให้ลำ�ไส้บีบ
ตัวมากขึ้น ส่งผลต่อ transit time และ bacterial clearance rate ของลำ�ไส้ หรือ
ความผิดปกติของ ANS ทำ�ให้ migrating motor complex(MMC) phase ของลำ�ไส้
ทำ�งานผิดปกติ ส่งผลให้เกิด bacterial overgrowthได้ นอกจากนี้ epinephrine
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และ norepinephrine ยังส่งผลต่อการเพิ่มการเกิดโรคจากเชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์
ในภาวะอิงอาศัยผ่านกลไกการกระตุ้น native quorum-sensing mechanism21-25
ดังทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ระบบประสาทมีผลต่อการทำ�งานของลำ�ไส้ทผี่ ดิ ปกติอย่างมาก
ซึง่ ตัง้ ต้นจากการมีภาวะเครียด หรือมีการเปลีย่ นแปลงการทำ�งานของระบบประสาทอัต
โนวัติ รวมถึงกลไกของระบบประสาททีม่ ผี ลต่อจุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้ เป็นกลไกสำ�คัญ
ซึ่งต้องทำ�การศึกษาต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่อจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้
วิธีการคลอด
มีการศึกษาพบว่าจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้มีความแตกต่างกันในทารกที่คลอด
ด้วยวิธีการต่างกัน เป็นผลจากการที่ทารกสัมผัสกับจุลินทรีย์ที่จะ colonize ในลำ�ไส้
ต่างกัน26 กล่าวคือ การคลอดผ่านช่องคลอดจะทำ�ให้ลำ�ไส้ของทารกมีการ colonize
จุลินทรีย์ท่ีคล้ายกับภายในช่องคลอดของมารดา โดยมี Lactobacillus และ Prevotella species ในปริมาณมาก และจุลินทรีย์ภายในช่องคลอดของมารดาจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อมารดา เช่น การติดเชือ้ ความเครียดทางจิตใจ
เป็นต้น ส่วนการคลอดโดยการผ่าคลอดทางหน้าท้อง จะทำ�ให้ล�ำ ไส้ของทารก colonize
ด้วยจุลนิ ทรียช์ นิด Staphylococcus และ Corynebacterium ซึง่ ความแตกต่างของ
จุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ ผิวหนัง และโพรงจมูกในทารกที่คลอดด้วยวิธีที่ต่างกันนี้จะพบ
จนถึงอายุประมาณ 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาของสมองทารก27,28
อย่างไรก็ตามข้อมูลในปัจจุบนั ยังไม่พบหลักฐานว่าความไม่สมดุล (dysbiosis) ของจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ของทารกในช่วงแรกเกิดจนถึงช่วงทารก ส่งผลให้เกิด
โรคลำ�ไส้แปรปรวนหรือมีผลต่อความรุนแรงของโรคเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 29,30,31

อาหารที่ทารกได้รับหลังคลอด
ชนิดของนมที่ทารกได้รับหลังคลอดมีผลต่อจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ พบว่า
ทารกทีไ่ ด้ดมื่ นมมารดาหลังคลอดมีปริมาณของจุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้ชนิด Bifidobacโรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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terium มากกว่าและมีการพัฒนาของระบบประสาทที่ดีกว่าทารกที่ดื่มนมสูตรสำ�เร็จ
(formula-fed)32,33,34 โดยสารสำ�คัญในนมแม่คือ human milk oligosaccharides
เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโมเลกุลใหญ่ท�ำ ให้ไม่สามารถดูดซึมในบริเวณลำ�ไส้เล็กของ
ทารกได้ จึงเป็นสารสำ�คัญที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ของทารก

การใช้ยาปฏิชีวนะ
มีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าการได้รับยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างเป็น
เวลานานสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง ส่งผลให้หนูทดลองมี
พฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปโดยมีความกังวลมากขึน้ ความทรงจำ�แย่ลง รวมถึงมีปริมาณ
ของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้ลดลงและมีองค์ประกอบของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จากภาวะปกติ จากการตรวจพบว่า หนูที่ได้รับยาปฏิชีวนะมีระดับ tryptophan และ
kynurenine ในเลือดลดลง และระดับ metabolite ของ serotonin ในสมองลดลง
รวมถึงมีความเข้มข้นของ oxytocin และ vasopressin ลดลงบริเวณ hypothalamus35 นอกจากนี้การศึกษาแบบ nested case-control จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใน
ประเทศอังกฤษพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งในการเกิดภาวะ depression
และ anxiety กับการได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงระยะเวลา 1 ปี36 ซึ่งอาจอธิบายจากการ
ที่จุลินทรีย์ในลำ�ไส้ของผู้ป่วยบางรายไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติหลังจากการได้รับ
ยาปฏิชีวนะ โดยพบว่าจุลินทรีย์ชนิด Enterococcus, Blautia, Faecalibacterium
และ Akkermansia จะมีจ�ำ นวนมากขึน้ หลังได้รบั ยาปฏิชวี นะ ในขณะทีจ่ ลุ นิ ทรียช์ นิด
Actinobacteria, Betaproteobacteria, Streptococcaceae, Lachnospiraceae,
Porphyromonadaceae และ Clostridiales มีปริมาณลดลงอย่างมากแม้กระทัง่ หลัง
หยุดยาไปแล้วเป็นเวลานาน37,38

อาหาร
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าอาหารสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
จุลินทรีย์ในลำ�ไส้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ไม่พบผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง
จุลินทรีย์ในลำ�ไส้39 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเพิ่มเติม พบว่าการรับประทานอาหารที่
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มีกากใยน้อยเป็นเวลานานส่งผลให้จุลินทรีย์ในลำ�ไส้หนูทดลองมีความหลากหลาย
ลดลง และความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ลดลงนี้สามารถถ่ายทอดสู่หนูรุ่นลูกต่อ
ไปได้ และไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติโดยการเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีกากใยมากได้40
โดยผลการศึกษาเป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาในอเมริกาเกี่ยวกับทารกแรกเกิดที่
มีจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ที่มีความหลากหลายน้อย กับการสร้างกรดไขมันสายสั้น (Short
chain fatty acid) พบว่าภายหลังเมื่อทารกเติบโต ถึงแม้ว่าบริโภคอาหารที่มีกากใย
มากขึ้น ก็สามารถทำ�ให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น41

จุลินทรีย์ในลำ�ไส้และโรคลำ�ไส้แปรปรวน
การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้เป็นกลไกที่สำ�คัญทำ�ให้เกิดอาการ
ในโรคลำ�ไส้แปรปรวน มีการศึกษา systematic review ล่าสุด42 พบว่ามีความแตก
ต่างของปริมาณจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ในผู้ป่วยโรคลำ�ไส้แปรปรวนกับอาสาสมัครสุขภาพ
ดี โดยพบว่ามีจุลินทรีย์ที่มีโอกาสก่อโรคเพิ่มขึ้น เช่น Phylum Proteobacteria,
Family Enterobacteriaceae (เช่น Escherichia, Shigella, Campylobacter
และSalmonella), Genus Bacteroides เช่น B.fragellis ในผู้ป่วยลำ�ไส้แปรปรวน
ชนิดถ่ายเหลว (IBS-D) โดยอาจสัมพันธ์กับอาการปวดท้องและถ่ายเหลว จากการ
สร้าง toxin ของเชื้อซึ่งส่งผลต่อการสร้างเมือกของเยื่อบุลำ�ไส้ใหญ่และมีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของลำ�ไส้ ในส่วนของ Family Lactobacillaceae มีการเพิ่มขึ้นของ Lactobacillus ซึง่ สามารถสร้างกรดแลคติกหรือกรดอะซิตริกจากน้�ำ ตาลกลูโคสหรือฟรุก
โตสจากอาหาร ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการปวดท้องหรือท้องอืดได้ สำ�หรับจุลนิ ทรียท์ มี่ แี นว
โน้มที่จะมีประโยชน์ในโรคลำ�ไส้แปรปรวน ได้แก่ Faecalibacterium prausnitzii
ซึ่งสามารถสร้างสาร butyrate ที่มีผลลดการอักเสบในลำ�ไส้ทำ�ให้สามารถ maintain
gut barrier integrity ได้ดี รวมถึง Genus Bifidobacterium ซึ่งมีปริมาณลดลง
ในผู้ป่วยลำ�ไส้แปรปรวนทั้งชนิดถ่ายเหลวและท้องผูก ผู้นิพนธ์ systematic review
ดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่าในส่วนท้ายของบทความไว้วา ่ การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของ
จุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้จากอดีตจนถึงปัจจุบนั มีความแตกต่างกันในแง่ของวิธกี ารวัดปริมาณ
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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รวมถึงชนิดของจุลนิ ทรียใ์ นแต่ละการศึกษา ซึง่ การศึกษาในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์โดยการวิเคราะห์ 16sRNA profiling โดยการทำ�
PCR ซึ่งมีการใช้ region sequenced ของจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันในแต่ละ
การศึกษา จึงอาจส่งผลให้เกิด Taxonomic bias ได้ นอกจากนี้ในแต่ละการศึกษายัง
มีระเบียบวิธวี จิ ยั ทีแ่ ตกต่างกันซึง่ อาจทำ�ให้ผลสรุปของ systematic review บางส่วน
ไม่ชัดเจน
ความแตกต่างของปริมาณและชนิดของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้สง่ ผลต่ออาการของ
โรคลำ�ไส้แปรปรวน โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น43
1. Brain-Gut-Microbiome axis ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นว่าการเปลีย่ นแปลง
ของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้มีความสัมพันธ์แบบสองทาง (bidirectional interaction) ส่ง
ผลต่ออาการของระบบทางเดินอาหารและการทำ�งานของสมอง ผ่านการส่งสัญญาณ
ผ่านสารตัวกลางต่างๆ โดยพบว่าจุลินทรีย์ชนิด Lactobacilli และ Bifidobacteria
สามารถสร้าง g-aminobuteric acid (GABA) ซึง่ เป็น inhibitory neurotransmitter
ในสมองของมนุษย์ได้44
2. ล�ำไส้ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติ (visceral hypersensitivity)
เนื่องจากอาการปวดท้องมักเป็นอาการเด่นในโรคล�ำไส้แปรปรวน มีทฤษฏีว่าอาจเกิด
จากการที่ผู้ป่วยโรคล�ำไส้แปรปรวนมีการรับรู้ความเจ็บปวดที่ไวกว่าคนปกติ ซึ่งการ
ศึกษาในหนูทดลองทีถ่ กู ท�ำให้ล�ำไส้ปราศจากจุลนิ ทรียแ์ ล้วน�ำจุลนิ ทรียจ์ ากล�ำไส้ของผู้
ป่วยล�ำไส้แปรปรวนและอาสาสมัครแข็งแรงดีมาปลูกถ่าย เปรียบเทียบพบว่าหนูที่ถูก
ปลูกถ่ายด้วยจุลนิ ทรียจ์ ากล�ำไส้ของผูป้ ว่ ยล�ำไส้แปรปรวนมีการรับรูค้ วามเจ็บปวดต่อ
การขยายตัวของล�ำไส้ใหญ่ (colonic pain threshold) มากกว่าอาสาสมัครแข็งแรงดี  
อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้ว่าจุลินทรีย์จากล�ำไส้ที่
เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อการรับรู้ความเจ็บปวดนั้นเกิดผ่านกลไกใด แต่พบว่ามี
จุลินทรีย์ภายในล�ำไส้ชนิด Bifidobacteria ลดลง และมีจุลินทรีย์กลุ่ม Enterobacteriaceae ซึง่ เป็นจุลนิ ทรียท์ สี่ ลายซัลเฟต (sulfate-reducing bacteria) เพิม่ ขึน้ ผล
ที่เกิดขึ้นคือมีการสร้างก๊าซไฮโดรเจนและซัลไฟด์ รวมตัวเป็น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) เป็นก๊าซที่มีการศึกษาพบว่าท�ำให้เกิดอาการปวดท้องได้   นอกจากนี้ยังพบว่า 
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Lactobacillus reuteri45 สามารถลดการส่งสัญญาณผ่านเซลล์ประสาททีส่ ง่ ผ่านความ
รู้สึกเจ็บปวด transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) channel
proteins ซึง่ พบได้บริเวณระบบประสาทเวกัสและบริเวณประสาทน�ำเข้าของไขสันหลัง
(spinal afferent) กลไกดังกล่าวอาจเป็นค�ำอธิบายของความสัมพันธ์ทลี่ �ำไส้มคี วามไว
ต่อสิ่งกระตุ้นลดลงกับชนิดจุลินทรีย์ภายในล�ำไส้หรือการได้รับโปรไบโอติก นอกจาก
นี้การเคลื่อนไหวของล�ำไส้ (GI motility)   โดยปกติจ�ำเป็นต้องอาศัยการท�ำงานที่
สอดคล้องกันของเซลล์ประสาท, interstitial cell of Cajal, กล้ามเนือ้ เรียบ และระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน เพือ่ ช่วยในการย่อยอาหารและส่งต่อกากใยอาหาร โดยจุลนิ ทรียภ์ ายในล�ำไส้
มีผลต่อขั้นตอนต่างๆ ในหลายขั้นตอน เช่น สาร lipopolysaccharide ที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ภายในล�ำไส้ คือ กรดไขมันสายสั้น (short chain fatty acid: SCFAs)
สามารถกระตุ้นการอยู่รอดของเซลล์ประสาทล�ำไส้ได้46 และ SCFAs ยังมีผลต่อการ
หลั่งสารสื่อประสาทซึ่งท�ำหน้าที่ส่ือสารระหว่างเซลล์ประสาท ระบบกล้ามเนื้อเรียบใน
ทางเดิ น อาหาร และ macrophage ในชั้ น กล้ า มเนื้ อ เรี ย บเพื่ อ ช่ ว ยควบคุ ม การ
เคลื่อนไหวของล�ำไส้ มีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงกรดน�้ำดี
(bile acid metabolism) ของจุลนิ ทรียภ์ ายในล�ำไส้ ส่งผลต่อการเคลือ่ นไหวของล�ำไส้37
รวมถึงมีผลต่อการสื่อสารกับเซลล์ประสาทล�ำไส้ ซึ่งผลของจุลินทรีย์ภายในล�ำไส้ที่มี
ผลต่อการเคลือ่ นไหวของล�ำไส้ มีการศึกษาเพิม่ เติมโดยการให้โปรไบโอติก ทีป่ ระกอบ
ไปด้วย Bifidobacterium lactis พบว่าล�ำไส้มีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและท�ำให้อาการ
โดยรวมของผูป้ ว่ ยล�ำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกดีขนึ้ ส่วนในผูป้ ว่ ยล�ำไส้แปรปรวนชนิด
ถ่ายเหลวหลังจากได้รับโปรไบโอติก ที่ประกอบไปด้วย Bifidobacterium และ Lactobacillus มีลักษณะอุจจาระเป็นก้อนมากขึ้นและอาการโดยรวมของโรคดีขึ้น47
3. ผลต่อ Intestinal barrier จุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้มบี ทบาทสำ�คัญในการส่ง
เสริมให้เยือ่ บุล�ำ ไส้แข็งแรง และเมือ่ จุลนิ ทรียภ์ ายในลำ�ไส้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจะส่งผล
ให้เยือ่ บุล�ำ ไส้บาดเจ็บได้ โดยพบว่าในผูป้ ว่ ยลำ�ไส้แปรปรวนชนิดถ่ายเหลวอาการทีแ่ ย่
ลงสัมพันธ์กบั การมี intestinal permeability เพิม่ ขึน้ สาร SCFAs ทีเ่ กิดจากจุลนิ ทรีย์
สามารถช่วยให้เยือ่ บุล�ำ ไส้แข็งแรงและทำ�งานได้ปกติ นอกจากนีส้ าร butyrate ซึง่ เกิด
จากจุลินทรีย์ที่สร้าง SCFAs สามารถป้องกันการเกิด bacterial translocation จาก
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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ลำ�ไส้ได้ โดยทำ�ให้บริเวณ tight junction มีโปรตีน Claudin, Occludin และ Zonula
Occludens เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ tight junction เกาะกันแน่นขึน้ 48 มีการศึกษาพบว่าใน
ผูป้ ว่ ยลำ�ไส้แปรปรวนจะมีจลุ นิ ทรียใ์ นลำ�ไส้ทสี่ ร้างสาร butyrate ลดลง49 นอกจากนีย้ งั
มีการศึกษาเกี่ยวกับ Lactobacillus rhamnosus GG ซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่สามารถ
ช่วยให้ มี Claudin ในบริเวณ tight junction มากขึน้ ในหนูทดลองแรกเกิด ส่งผลให้
เยื่อบุลำ�ไส้เจริญเติบโตได้ดี50 จุลินทรีย์ภายในลำ�ไส้ยังส่งผลต่อเมือกที่บุลำ�ไส้โดยพบ
ว่าจุลินทรีย์ชนิด Ruminococcus torques และ Ruminococcus genavus ซึ่งเป็น
จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเมื่อกที่บุลำ�ไส้ให้บางลง มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของ
การเกิดโรคลำ�ไส้แปรปรวน51 และการให้โปรไบโอติกที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลาย
สายพันธุ์ (Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii JS, and Bifidobacterium breve Bb99)
จะสามารถลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่ย่อยเยื่อเมือกที่บุลำ�ไส้ชนิดRuminococcus
torques ในผู้ป่วยลำ�ไส้แปรปรวนได้52
4. ผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าในผู้ป่วยโรคลำ�ไส้
แปรปรวนมีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยพบว่ามี low grade inflammation เกิดขึน้ พบเซลล์อกั เสบชนิด mast cell และ macrophage ในบริเวณเยือ่ บุล�ำ ไส้
มากกว่าปกติ สำ�หรับmast cell มีผลต่อการทำ�งานของ innate immunity โดยบนผิว
mast cell มี pattern recognition receptor บนผิวเซลล์ เช่น Toll-like receptor
(TLR) โดยToll-like receptor ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคลำ�ไส้แปรปรวนคือ
TLR2 และ TLR413,18 การกระตุ้น TLR ligands บน mast cell จะทำ�ให้มีการหลั่งสาร
ก่อการอักเสบออกมาหลายตัว เช่น histamine, tryptase, prostaglandin E2 (PGE2)
สารเหล่านีจ้ ะมีผลกระตุน้ เซลล์ประสาทลำ�ไส้สง่ ผลให้ล�ำ ไส้มคี วามไวต่อสิง่ กระตุน้ มาก
ขึ้นในผู้ป่วยโรคลำ�ไส้แปรปรวน นอกจาก innate immunity แล้วยังพบว่าในผู้ป่วย
ลำ�ไส้แปรปรวนมีสารชนิด pro-inflammatory cytokine มากขึน้ (TNFα, IL-1β, IL-6
และIL-8) และมี anti-inflammatory cytokineลดลง (IL-10) การศึกษาแบบ RCT
พบว่าการให้โปรไบโอติกทีเ่ ป็นจุลนิ ทรียช์ นิด B.infantis ในผูป้ ว่ ยลำ�ไส้แปรปรวนเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ สามารถทำ�ให้ cytokine เข้าสูส่ มดุลได้ โดยเพิม่ สัดส่วน IL-10/IL-12
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ให้ระดับใกล้เคียงกับอาสาสมัครสุขภาพดี53

การรักษาโรคลำ�ไส้แปรปรวนผ่านการจัดการกับจุลินทรีย์ ในลำ�ไส้
การรักษามาตรฐานของโรคลำ�ไส้แปรปรวนในปัจจุบัน มุ่งเน้นเพื่อลดอาการ
ที่รบกวนผู้ป่วยเป็นหลัก เช่น การใช้ยากลุ่ม antispasmodic เพื่อลดการปวดเกร็ง
ของลำ�ไส้ หรือการให้ยากลุ่ม neuromodulating agents(TCAs หรือ SSRIs) เพื่อ
ลดอาการปวดของทัง้ บริเวณระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย โดยออกฤทธิผ์ า่ น
กลไกของสารสื่อประสาท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวมาในบทความข้างต้นพบ
ว่าจุลินทรีย์ในลำ�ไส้มีความสัมพันธ์กับอาการของระบบทางเดินอาหารและการทำ�งาน
ของสมองของผูป้ ว่ ยอย่างมาก จึงมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงการรักษาทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับ
จุลินทรีย์ในลำ�ไส้เป็นหลัก ดังนี้54,55
- Prebiotic คือสารทีเ่ อนไซม์ตา่ งๆ ในทางเดินอาหารไม่สามารถย่อยได้กอ่ น
ที่จะมาถึงบริเวณลำ�ไส้ใหญ่ เมื่อ prebiotic มาถึงบริเวณลำ�ไส้ใหญ่จะถูกย่อยโดย
จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค และระหว่างการย่อยสลายจะทำ�ให้เกิดสารต่างๆ เช่น SCFAs,
acetate, butyrate และ propionate ซึ่งสารเหล่านี้จะจับกับ G-protein coupled
receptor ส่งผลให้เกิดความสมดุลในทางเดินอาหาร มีผลต่อการกระตุน้ การอักเสบที่
เกิดผ่าน Treg และ dendritic cell มีผลต่อความแข็งแรงของเยื่อบุลำ�ไส้ รวมถึงการ
ทำ�งานของ IgA และมีผลต่อ gene transcription ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมือกที่บุ
ลำ�ไส้ การสร้างสารต่อต้านเชื้อก่อโรค และการทำ�งานของ tight junction บริเวณเยื่อ
บุลำ�ไส้56 โดย prebiotic สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่ม Disaccharides เช่น lactulose,
Oligosaccharides เช่น Fructo-Oligosaccharide (FOS), Galacto-oligosacharides (GOS), Isomalto-oligosaccharides, isomalto-oligosaccharides,
xylo-oligosaccharides, transgalacto-oligosaccharides (TGOS) และ soybean
oligosaccharides รวมถึง polysaccharides เช่น fructan, inulin, refux starch,
cellulose, hemicellulose หรือ pectin ซึ่ง prebiotic นี้สามารถพบได้ในผักผลไม้
และธัญพืชต่างๆ อาทิเช่น ผลไม้กลุ่มเบอรี่ มะเขือเทศ กล้วย ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโอ๊ต
ข้าวสาลี หอมใหญ่ กระเทียม เป็นต้น54 นอกจากนี้ยังพบว่า  prebiotic มีผลอย่าง
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ Galacto-oligosacharides
(GOS) เป็น prebiotic ที่ถูกย่อยเป็นพิเศษโดย Bifidobacteria จึงสามารถกระตุ้น
การเจริญเติบโตของ Bifidobacteria ได้ดี รวมถึง Bacteroides, Lactobacilli ด้วย
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้ prebiotic ในผู้ปว่ ยทีม่ ีลำ�ไส้แปรปรวนยัง
ไม่สามารถสรุปผลทีช่ ดั เจนได้ เนือ่ งจากมีการศึกษาทีเ่ ป็นแบบ RCTปริมาณน้อย โดย
มีสองการศึกษาทีพ่ บว่า prebiotic ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกับยาหลอก และอีกสอง
การศึกษาทีเ่ ป็น RCT ทีม่ กี ารใช้ prebiotic แล้วอาการของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ ซึง่ มีการศึกษาที่
เป็น RCT single blinded, placebo controlled, crossover โดยใช้ transgalactooligosaccharides (TGOS) ปริมาณ 3.5-7 g/day ทั้งหมด 4 สัปดาห์ เทียบกับยา
หลอกในผูป้ ว่ ยลำ�ไส้แปรปรวน (ลำ�ไส้แปรปรวนแบบถ่ายเหลว 23 คน, ลำ�ไส้แปรปรวน
แบบท้องผูก 12 คน, ลำ�ไส้แปรปรวนแบบผสม 9 คน) พบว่าอาการที่มีลมในท้องหรือ
ท้องอืดลดลง และมีลักษณะอุจจาระดีขึ้น รวมถึงอาการโดยรวมดีขึ้น(P<0.005) การ
ศึกษานีย้ งั พบว่ามีการเพิม่ จำ�นวน Bifidobacterium ในอุจจาระ หลังได้รบั prebiotic
เป็นเวลา 4 สัปดาห์(P<0.005) ซี่งเป็นไปในทำ�นองเดียวกันกับการศึกษาอื่นๆ54
- Probiotic คือจุลนิ ทรียท์ ยี่ งั มีชวี ติ แต่ไม่กอ่ โรค โดยจุลนิ ทรียท์ มี่ กี ารศึกษา
ในโรคล�ำไส้แปรปรวนได้แก่ Lactobacillus sp. และ Bifidobacterium sp. จุลนิ ทรีย์
ทัง้ สองชนิดนีส้ ร้างสารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นจุลชีพ มีกลไกในการขัดขวางเชือ้ ก่อโรคเกาะติดเยือ่
บุล�ำไส้ รวมถึงสามารถเติบโตแบบแข่งขันและลดจ�ำนวนเชือ้ ก่อโรคได้ มีผลต่อการย่อย
สลายกรดน�้ำดี ลดการอักเสบผ่านการออกฤทธิ์ทาง cytokine และ Toll-like receptor modulation มีผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน มีผลต่อ tight junction complex และท�ำให้ล�ำไส้เคลือ่ นไหวได้ดขี นึ้ ลดภาวะล�ำไส้ไวต่อสิง่ กระตุน้ 51 จากการศึกษา 
meta-analysis ในปี 2018 ซึ่งรวมผลจากการศึกษา 37 RCT พบว่าการใช้ probiotic
เทียบยาหลอก มี relative risk ของ probiotic ต่ออาการของโรคล�ำไส้แปรปรวนเท่ากับ
0.79 (95% CI 0.68-0.91) NNT=7 อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้พบว่า RCTทั้งหมดมี
ความแตกต่างกันในระเบียบวิธวี จิ ยั ของการศึกษาแต่ละการศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (I2 = 72% P<0.001) ส�ำหรับชนิดของ probiotic ที่มีประโยชน์ต่อโรคล�ำไส้
แปรปรวนยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ใดที่มีประโยชน์ชัดเจน เนื่องจาก
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มีการศึกษาปริมาณน้อยเกินไปในแต่ละชนิดสายพันธุ์ แต่มกี ารศึกษาแบบ RCT ทีพ่ บ
ว่า Lactobacillus plantarum DSM 9843, E.coli DSM1752 และ Streptococcus
faecium มีประโยชน์ต่ออาการโดยรวมของโรคล�ำไส้แปรปรวน และผลข้างเคียงของ
การใช้ probiotic ไม่แตกต่างจากยาหลอก (RR 1.09; 95% CI 0.91-1.29)55
- Synbiotic คือสารผสมระหว่าง prebiotic และ probiotic มีการศึกษา
เกี่ยวกับผลของ synbiotic ต่อโรคลำ�ไส้แปรปรวนจำ�นวนน้อย โดยมีการศึกษา RCT
ทัง้ หมด 2 การศึกษาทำ�ในอิตาลีและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามทัง้ สองการศึกษาเมือ่ นำ�มา
วิเคราะห์ใน meta-analysis ไม่พบความแตกต่างของอาการของโรคลำ�ไส้แปรปรวน
ระหว่างการให้ synbiotic และยาหลอก เนื่องจากมีความแตกต่างกันในระเบียบวิธี
วิจัยของการศึกษา (SMD = -1.73; 95%CI -3.73-0.27, I2 = 96% P<0.09)55
- ยาปฏิชีวนะที่ดูดซึมในลำ�ไส้น้อย
กลไกเชื่ อ ว่ า ยาออกฤทธิ์ ล ดปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นลำ � ไส้ และทำ � ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงชนิดจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ ส่งผลต่อ intestinal permeability
Neomycin เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycoside ที่มีการดูดซึมในลำ�ไส้
น้อยและมีการศึกษาพบว่าสามารถทำ�ให้อาการของโรคลำ�ไส้แปรปรวนโดยรวมดีขึ้น
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่การใช้ neomycin มีข้อเสียคือสามารถเหนี่ยว
นำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาได้เร็ว54 และอาจต้องเฝ้าระวังผลข้างคียงที่สำ�คัญของยากลุ่ม
aminoglycoside คือพิษต่อระบบประสาทการได้ยิน โดย meta-analysis พบว่าการ
ใช้ neomycin ดีกว่าเมื่อเทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยลำ�ไส้แปรปรวน (RR =0.73; 95%
CI 0.56-0.96) NNT=555
Rifaximin เป็นอนุพันธ์ของยากลุ่ม rifamycin และเป็นยาปฏิชีวนะที่มีการ
ดูดซึมในลำ�ไส้นอ้ ยเช่นเดียวกับ neomycin ซึง่ มีการศึกษาในโรคลำ�ไส้แปรปรวนแบบ
ถ่ายเหลว (IBS-D) เป็นส่วนมาก โดยมีการศึกษา 4 RCT รายงานว่าทำ�ให้อาการของโรค
ลำ�ไส้แปรปรวนโดยรวมดีขึ้นเทียบกับยาหลอก (RR 0.84; 95% CI 0.79-0.90) ซึ่งไม่
พบความแตกต่างกันในระเบียบวิธีวิจัยระหว่างการศึกษาทั้งหมด (I2 = 0% P= 0.74)
NNT=9 โดยใช้ขนาดยาของ rifaximin 800-1100 มก./วัน เป็นระยะเวลา 10-14
วัน สำ�หรับผลข้างเคียงของการใช้ rifaximin เบื้องต้นยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
โรคลำ�ไส้แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
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และข้อมูลจาก meta-analysis ยังไม่เพียงพอในการสรุปเกี่ยวกับผลข้างเคียงของ
rifaximin55

สรุป
ในปัจจุบนั มีขอ้ มูลการศึกษาเกีย่ วกับกลไกการเกิดอาการลำ�ไส้แปรปรวนเพิม่
ขึน้ โดยกลไกสำ�คัญ คือการเปลีย่ นแปลงของปริมาณและชนิดของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้ ซึง่
สามารถส่งผลต่ออาการลำ�ไส้แปรปรวนโดยผ่านกลไกต่างๆ และพบว่ามีหลายปัจจัยที่
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ เช่น วิธีการคลอด, อาหารที่ทารกได้
รับหลังคลอด, การใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น วิธีการรักษาโรคลำ�ไส้แปรปรวนโดยผ่าน
การจัดการกับจุลินทรีย์ในลำ�ไส้จึงเป็นกลไกหนึ่งที่มีหลักฐานการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อช่วยควบคุมอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคลำ�ไส้แปรปรวน อย่างไร
ก็ตามยังต้องการการศึกษาวิจยั อีกมาก ก่อนทีจ่ ะนำ�หลักการดังกล่าวไปใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย
ลำ�ไส้แปรปรวน
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