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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสมาคมฯที่เคารพทุกท่าน
จุลสารสมาคมฯ ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ เป็นฉบับพิเศษทีม่ หี วั ข้อ Case report
and short review เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหัวข้อ และมี topic review ที่น่าสนใจมากถึง
6 เรื่อง เรียกได้ว่าเนื้อหาอันแน่นมากๆ ค่ะ ส่วน Interhospital conference ก็มาใน
theme “chronic diarrhea’’ แม้ผู้ป่วยมาด้วยอาการท้องเสียเรี้อรังเหมือนกัน แต่
มี key ที่ทำ�ให้นึกถึงโรคและการวินิจฉัยที่แตกต่างกันนะคะ น่าติดตามมากค่ะ
และขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดทุกคนที่สอบผ่าน
เป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกันได้ทั้งหมด 32 คน มีใครกันบ้างดูได้จาก
หน้าปกจุลสารได้เลยค่ะ
ทางกองบรรณาธิการหวังว่าจุลสารสมาคมฯ ฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์
กับผู้อ่านไม่เฉพาะที่เป็นแพทย์ GI เท่านั้น แต่เป็นประโยชน์กับแพทย์ในเวชปฏิบัติ
ทุกท่านค่ะ หากสมาชิกท่านใดมีคำ�แนะนำ�  หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งมา
ได้ท่ี e-mail : rapat125@gmail.com ทางกองบรรณาธิการยินดีรับฟังความคิดเห็น
จากทุกท่านค่ะ แล้วพบกันอีกครั้งในจุลสารฉบับสุดท้ายของปีนี้ในเดือนธันวาคมค่ะ

พญ. รภัส พิทยานนท์
บรรณาธิการ
8 สิงหาคม 2563
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.สิน
อนุราษฏร์		 นายกสมาคมฯ
2. นพ.สมชาย
ลีลากุศลวงศ์		 อุปนายก
3. นพ.พิเศษ
พิเศษพงษา		เลขาธิการ
4. พญ.รภัส
พิทยานนท์		 รองเลขาธิการ
5. นพ.สิริวัฒน์
อนันตพันธุ์พงศ์		 เหรัญญิก
6. นพ.เฉลิมรัฐ
บัญชรเทวกุล		ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
7. นพ.รัฐกร
วิไลชนม์		 ผู้แทนชมรมโรคกระเพาะอาหาร
8. น.อ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา		กรรมการกลาง
9. พญ.นภาพร
จำ�รูญกุล		กรรมการกลาง
10. นพ.นรินทร์
อจละนันท์		 กรรมการกลาง
11. พญ.บุบผา
พรธิสาร		กรรมการกลาง
12. นพ.ปิยะพันธ์
พฤกษพานิช		กรรมการกลาง
13. นพ.พลรัตน์
วิไลรัตน์		 กรรมการกลาง
14. พญ.สุภัทศรี
เศรษฐสินธุ์		 แทน พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์
			กรรมการกลาง
15. นพ.อุทัย
เก้าเอี้ยน		กรรมการกลาง
16. นพ.จรินทร์
โรจน์บวรวิทยา		ที่ปรึกษา

รายนามผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. นพ.กำ�ธร

เผ่าสวัสดิ์

รั้งตำ�แหน่งนายก
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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2. นพ.พงษ์ภพ
3. พญ.อาภัสณี
4. นพ.ทวีศักดิ์
5. นพ.สุพจน์
6. นพ.มล.ทยา
7. พญ.สติมัย
8. นพ.สุริยะ
9. นพ.สถาพร
10. นพ.จุลจักร
11. พ.อ.นพ.กฤษณ์
12. นพ.คมสันต์
13. น.ต.พญ.ชนันทา
14. พญ.ธนิตา
15. นพ.ธเนศ
16. นพ.ธีระ
17. พญ.ปิยะธิดา
18. นพ.พูลชัย
19. นพ.รังสรรค์
20. นพ.โอฬาร
21. พญ.กรรณิการ์
22. พญ.โฉมศรี
23. พญ.ชุติมา
24. นพ.เติมชัย
25. นพ.ทวี
26. พญ.นนทลี
27. นพ.พินิจ
28. นพ.พิศาล
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อินทรประสงค์
โสภณสฤษฏ์สุข
แทนวันดี
พงศ์ประสบชัย
กิติยากร
อนิวรรณน์
จักกะพาก
มานัสสถิตย์
ลิ่มศรีวิไล
อุปัชฌาย์
เลิศคูพินิจ
หงส์ธนากร
สุทธิชัยมงคล
ชิตาพนารักษ์
พิรัชวิสุทธิ์
หาญสมบูรณ์
จรัสเจริญวิทยา
ฤกษ์นิมิตร
วิวัฒนาช่าง
พรพัฒน์กุล
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
ไชยนุวัติ
รัตนชูเอก
เผ่าสวัสดิ์
กุลละวณิชย์
ไม้เรียง

ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนือ่ ง
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานฝ่ายหาทุน
ประธานฝ่ายจริยธรรม
ผู้แทนชมรมลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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29. นพ.รุจาพงษ์
สุขบท
ที่ปรึกษา
30. นพ.บัญชา
โอวาทฬารพร
ที่ปรึกษา
31. นพ.ประเดิมชัย คงคำ�
ที่ปรึกษา
32. พญ.วัฒนา
สุขีไพศาลเจริญ ที่ปรึกษา
33. พญ.วโรชา
มหาชัย
ที่ปรึกษา
34. พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา
ที่ปรึกษา
35. นพ.ศตวรรษ
ทองสวัสดิ์
ที่ปรึกษา
36. พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์
ที่ปรึกษา
37. พญ.ศิวะพร
ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
38. นพ.สมบัติ
ตรีประเสริฐสุข ที่ปรึกษา
39. นพ.สวัสดิ์
หิตะนันท์
ที่ปรึกษา
40. นพ.สุเทพ
กลชาญวิทย์
ที่ปรึกษา
41. พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
ที่ปรึกษา
42. นพ.องอาจ
ไพรสณฑรางกูร ที่ปรึกษา
43. พญ.อภิญญา
ลีรพันธ์
ที่ปรึกษา
44. นพ.อุดม
คชินทร
ที่ปรึกษา
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 ความคืบหน้าเรือ่ ง Application สำ�หรับ Entrustable Professional
Activities (EPA)
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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		 นพ.นรินทร์ อจละนันท์ แจ้งที่ประชุมว่าในเรื่อง application สำ�หรับ
การเก็บข้อมูล EPA นั้น ได้ติดต่อกับ 2 บริษัทคือ
		 1. บริษทั ทีท่ �ำ application สำ�หรับการเก็บข้อมูล EPA ในการฝึกอบรม
แพทย์ประจำ�บ้าน ให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและทำ�โปรแกรมให้ศนู ย์
โรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีข้อดีคือ application ที่ใช้ จะเป็นรูปแบบเดียวกับของ
ราชวิทยาลัยฯ ทำ�ให้มคี วามสะดวกในการใช้งาน โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเริม่ ต้นในปีแรกให้กบั
บริษทั 400,000 บาทและให้กบั ราชวิทยาลัยฯ 50,000 บาท และมีคา่ ดูแล application
ในปีต่อไปปี ละ 100,000 บาท
		 2. บริษทั ใหม่ที่ นพ.มล.ทยา กิตยิ ากร ประสานให้ซงึ่ มีเจ้าของบริษทั เป็น
แพทย์ มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในปีแรก 350,000 บาท และมีค่าดูแล application ในปีต่อ
ไปปี ละ 50,000 บาท
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ควรเลื อ กบริ ษั ท ที่ มั่ น คงและใช้ รู ป แบบเดี ย วกั บ ของ
ราชวิทยาลัยฯแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่า
แต่เพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงมอบหมายให้ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ต่อรอง
ราคาให้ลดลงกว่านี้
3.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้งมูลนิธิโรคระบบทางเดินอาหาร
		 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
		 3.2.1 ได้ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการจัดตัง้ มูลนิธฯิ ครัง้ ที่ 1 ในวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีมติเลือก
คณะกรรมการดำ�รงตำ�แหน่งดังนี้
		 1. นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ประธานกรรมการ
		 2. นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน
รองประธานกรรมการ
		 3. นพ.รัฐกร วิไลชนม์
เลขานุการ
		 4. นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
รองเลขานุการ
		 5. นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
		 6. พญ.วโรชา มหาชัย
กรรมการ
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		 7. พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา
กรรมการ
		 8. นพ.สิน อนุราษฏร์
กรรมการ
		 3.2.2 ตำ�แหน่งเหรัญญิกนั้น จะแจ้งให้ทราบหลังจากประชุมคณะ
กรรมการในบ่ายวันนี้
		 3.2.3 สำ�หรับสถานที่ตั้งชั่วคราวของมูลนิธิฯ จะใช้ที่รพ.วิชัยยุทธ โดย
อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้สถานที่ ซึ่งอาจจะล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน เนื่องจากยังไม่
ได้ส่งจดหมายไปยัง นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.3 ความคืบหน้าดำ�เนินการ Bid-Asia Pacific Digestive Week
(APDW2020)
		 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แจ้งที่ประชุมว่า
		 3.3.1 คณะดำ�เนินการและวิทยากรที่ได้รับเชิญไปบรรยายในการ
ประชุม APDW 2019 ได้ร่วมกันเดินทางไปเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่
11-15 ธันวาคม 2562
		 3.3.2 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ผู้ใหญ่ อาจารย์ทุก
สถาบันและทุกสมาคมฯ
		 3.3.3 ประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มการ bid ครั้ ง นี้ คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละ
อินโดนีเซีย โดยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
APDW 2022
ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอแต่งตั้ง นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการดำ�เนินการจัดงาน APDW 2022 โดยขอให้ นพ.สมชาย
ลีลากุศลวงศ์ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อแต่งตั้งต่อไป
		3.3.4 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แจ้งว่าการบริหารงานในช่วงแรก ยัง
ไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้เงินออมของสมาคมฯ
3.4 ความคืบหน้าหลักสูตรของแต่ละสถาบันเพือ่ เตรียมส่งให้ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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		 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งทีป่ ระชุมถึงขัน้ ตอนการเตรียมประเมิน
หลักสูตรตามมาตรฐาน WFME 2015 ว่า
		 1. หลักสูตรการฝึกอบรมของทุกสถาบัน (มคว.2) ได้ผ่านการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) แล้ว ขณะนี้ได้ส่งไปยังราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ เพื่อส่งต่อไปยังแพทยสภาเพื่อการรับรองต่อไป
		 2. ต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันเพือ่ ให้แพทยสภาประกาศ
รับรองผลการตรวจประเมินภายใน 1 ปี หลังจาก มคว.2 ได้รับการรับรอง ดังนั้นการ
ตรวจประเมินคุณภาพจะต้องเสร็จสิ้นภายในมกราคม 2564 ซึ่งหากผลการตรวจของ
สถาบันใดไม่ผ่าน ก็จะไม่สามารถฝึกอบรมเฟลโลว์ได้
		 3. สถาบันฝึกอบรมต้องส่งผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report: SAR), organization profile, มคว.2 ไปยังราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ 1
เดือนก่อนวันประเมิน
		 4. ขณะนี้ผู้ตรวจประเมินหลักของสมาคมฯ ยังมีน้อย โดยผู้ที่จะเป็น
ผู้ตรวจประเมินหลักนั้น ต้องผ่านการอบรม WFME ของแพทยสภาและต้องผ่านการ
เป็นผู้ตรวจประเมินร่วมอย่างน้อย 2 ครั้ง
		 เพือ่ สนับสนุนสถาบันฝึกอบรมในการรับการตรวจประเมิน ทางสมาคมฯ
จะเชิญ นพ. ธันยชัย สุระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญในเรื่องหลักสูตร WFME
มาจัด workshop โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละสถาบัน สถาบันละ 2-3 ท่านเข้าร่วม
อบรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล,
กรุงเทพฯ ซึ่งหัวข้อที่จะไดัรับประเมินมีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ โดยจะแบ่งให้แต่ละ
สถาบันเตรียมมานำ�เสนอในวันดังกล่าว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.5 ความคืบหน้าการจัดพิมพ์ จพสท. ฉบับของสมาคมแพทย์ระบบทาง
เดินอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2562
		
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้ นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
ประธานฝ่ายวารสาร ได้จัดพิมพ์บทความวิจัยด้านโรคระบบทางเดินอาหารในวารสาร
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จดหมายเหตุการแพทย์ (จพสท.) ฉบับพิเศษ (supplement) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 22 บทความ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.
jmatonline.com และการจัดพิมพ์วารสารจดหมายเหตุการแพทย์ (จพสท.) ฉบับพิเศษ
(supplement) ปี 2563 นั้น จะแจ้งความคืบหน้า
ให้ทราบต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.6 ความคืบหน้าในการเสนองานวิจยั และหัวข้อวิจยั ในการประชุมวิชาการ
ประจำ�ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรง
แรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา
		 นพ.พิเศษ พิเศษพงษา แจ้งที่ประชุมว่า
		 3.6.1 เสนอหัวข้องานวิจัยเพื่อนำ�เสนอใน Research Highlights:
From Research to clinical impact 2 เรื่อง คืองานวิจัยของ พญ.รภัส พิทยานนท์
และ นพ.ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
		 3.6.2 เสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกรางวัล Research Award จำ�นวน
1 เรื่อง คืองานวิจัยของ นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.7 พิจารณากำ�หนดวันนำ�เสนอ Interhospital GI Conference วันที่
13 พฤศจิกายน 2563
		 พญ.รภัส พิทยานนท์ ขอความเห็นจากทีป่ ระชุมว่าจะเลือ่ นวันจัด Interhospital GI Conference วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หรือไม่ เนื่องจากตรงกับการ
ประชุม AASLD
		 ทีป่ ระชุมเห็นว่าอาจารย์ทไี่ ปประชุม AASLD มีจ�ำ นวนไม่มาก ดังนัน้ จึง
ยังคงวันประชุมตามเดิม
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน แจ้งที่ประชุมว่า
		 4.1.1 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะให้มกี ารเสนอ
หัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสขุ ภาพเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสมาคมฯสามารถเสนอภายในเดือนธันวาคม
2563 โดยจะมีการประชุมพิจารณาประมาณเดือนมกราคม 2564
		
4.1.2 เรื่องกรณีจริยธรรม บางครั้งการตอบของสมาคมฯ ไม่ตรงกับ
คำ�ถามที่แพทยสภาต้องการ จึงขอทางฝ่ายจริยธรรมของสมาคมฯ พิจารณาตอบให้
ตรงประเด็น
ที่ประชุมเสนอให้เชิญผู้ที่มีความรูด้ ้านกรณีจริยธรรม เป็นวิทยากรในการ
ประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯ ในช่วง Presidential Lecture โดย นพ.สิน
อนุราษฏร์ แจ้งว่าจะเชิญ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.2 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา แจ้งที่ประชุมว่าในช่วงเริ่มการดำ�เนินงาน
ทางมูลนิธิฯ จะขอเงินสนับสนุนจากสมาคมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ค่าจัดพิมพ์ซองจดหมาย กระดาษ
ที่ประชุมให้ นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ทำ�จดหมายแจ้งมายังนายก
สมาคมฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสมาคมฯ
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
เลขาธิการสมาคมฯ ตรวจรายงานการประชุม
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.สิน
อนุราษฏร์
2. นพ.กำ�ธร
เผ่าสวัสดิ์
3. พญ.รภัส
พิทยานนท์
4. นพ.สิริวัฒน์
อนันตพันธุ์พงศ์
5. นพ.เฉลิมรัฐ
บัญชรเทวกุล
6. นพ.พงษ์ภพ
อินทรประสงค์
7. นพ.มล.ทยา
กิติยากร
8. นพ.คมสันต์
เลิศคูพินิจ
9. น.อ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา
10. พญ.ธนิตา
สุทธิชัยมงคล
11. พญ.นภาพร
จำ�รูญกุล
12. นพ.นรินทร์
อจละนันท์
13. พญ.บุบผา
พรธิสาร
14. นพ.ปิยะพันธ์
พฤกษพานิช
15. นพ.พลรัตน์
วิไลรัตน์
16. พญ.สุภัทศรี
เศรษฐสินธุ์
		
17. นพ.จรินทร์
โรจน์บวรวิทยา
18. พญ.วัฒนา
สุขีไพศาลเจริญ
19. นพ.ศตวรรษ
ทองสวัสดิ์

นายกสมาคมฯ
รั้งตำ�แหน่งนายก
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
แทน พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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รายนามผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. นพ.สมชาย
2. นพ.พิเศษ
3. พญ.อาภัสณี
4. นพ.ทวีศักดิ์
5. นพ.สุพจน์
6. พญ.สติมัย
7. นพ.สุริยะ
8. นพ.สถาพร
9. นพ.จุลจักร
10. นพ.รัฐกร
11. พ.อ.นพ. กฤษณ์
12. น.ต.พญ.ชนันทา
13. นพ.ธเนศ
14. นพ.ธีระ
15. พญ.ปิยะธิดา
16. นพ.พูลชัย
17. นพ.รังสรรค์
18. นพ.โอฬาร
19. นพ.อุทัย
20. พญ.กรรณิการ์
21. พญ.โฉมศรี
22. พญ.ชุติมา
23. นพ.เติมชัย
24. นพ.ทวี
25. พญ.นนทลี
14

ลีลากุศลวงศ์
พิเศษพงษา
โสภณสฤษฏ์สุข
แทนวันดี
พงศ์ประสบชัย
อนิวรรณน์
จักกะพาก
มานัสสถิตย์
ลิ่มศรีวิไล
วิไลชนม์
อุปัชฌาย์
หงส์ธนากร
ชิตาพนารักษ์
พิรัชวิสุทธิ์
หาญสมบูรณ์
จรัสเจริญวิทยา
ฤกษ์นิมิตร
วิวัฒนาช่าง
เก้าเอี้ยน
พรพัฒน์กุล
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
ไชยนุวัติ
รัตนชูเอก
เผ่าสวัสดิ์

อุปนายก
เลขาธิการ
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนือ่ ง
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประธานฝ่ายหาทุน
ประธานฝ่ายจริยธรรม
ผู้แทนชมรมลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่
ผู้แทนชมรมโรคกระเพาะอาหาร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

26. นพ.พินิจ
กุลละวณิชย์
ที่ปรึกษา
27. นพ.พิศาล
ไม้เรียง
ที่ปรึกษา
28. นพ.รุจาพงษ์
สุขบท
ที่ปรึกษา
29. นพ.บัญชา
โอวาทฬารพร
ที่ปรึกษา
30. นพ.ประเดิมชัย
คงคำ�
ที่ปรึกษา
31. พญ.วโรชา
มหาชัย
ที่ปรึกษา
32. พล.ต.นพ.วิชัย
ชัยประภา
ที่ปรึกษา
33. พญ.ศศิประภา
บุญญพิสิฏฐ์
ที่ปรึกษา
34. พญ.ศิวะพร
ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
35. นพ.สมบัติ
ตรีประเสริฐสุข ที่ปรึกษา
36. นพ.สวัสดิ์
หิตะนันท์
ที่ปรึกษา
37. นพ.สุเทพ
กลชาญวิทย์
ที่ปรึกษา
38. พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
ที่ปรึกษา
39. นพ.องอาจ
ไพรสณฑรางกูร ที่ปรึกษา
40. พญ.อภิญญา
ลีรพันธ์
ที่ปรึกษา
41. นพ.อุดม
คชินทร
ที่ปรึกษา
เปิดประชุมเวลา 10.30 น. โดย นพ.สิน อนุราษฏร์ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 ความคืบหน้าเรือ่ ง Application สำ�หรับ Entrustable Professional
Activities (EPA)
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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		 นพ.นรินทร์ อจละนันท์ แจ้งที่ประชุมว่าในเรื่อง application ที่จะใช้
สำ�หรับการเก็บข้อมูล EPA นัน้ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้พดู คุยเรือ่ งราคากับบริษทั
ที่ทำ� application ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่ทำ� application ให้กับราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ และทางบริษทั ยินยอมลดราคาให้เป็น 350,000 บาท และลดราคาค่าดูแลรายปี
เป็นปีละ 80,000 บาท อย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มรายละเอียดของ EPA9 และ 10 เพิ่ม
เติมจากของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โดยเมือ่ แก้ไขรายละเอียดของสัญญาครบถ้วน
แล้ว จะทำ�การลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2563 และคาดว่า application จะ
สามารถพร้อมใช้ได้ในเดือนสิงหาคม ศกนี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.2 ฝ่ายกิจกรรมสังคม
		 นพ.มล.ทยา กิติยากร แจ้งในประชุมดังนี้
		 1. การจัดโครงการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ จ.ระนอง ในปี
2561-2562 ได้จัดทำ�โครงการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ที่ จ.ระนอง จำ�นวน 4
ครั้งมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดจำ�นวน 344 ท่าน โดยผลสรุปที่ได้จากโครงการฯ อาจ
นำ�ไปเขียนเป็น recommendation หรือ guideline ในการคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
ในประเทศไทยได้ ซึง่ จะมีการจัดตัง้ คณะทำ�งาน และจะนำ�มาเสนอต่อทีป่ ระชุมในครัง้
ต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
		 2. เรื่อง Thai Health
		 ด้วยเครือข่ายรณรงค์กิจกรรมต้านแอลกอฮอล์ ได้เชิญผู้แทนจาก
หลายองค์กร / หน่วยงาน มาร่วมเป็นกรรมการของเครือข่ายฯ มีนโยบายเชิงรุกใน
เรื่องการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ผลักดันนโยบายต่างๆ เกี่ยว
กับแอลกอฮอล์ในประเทศไทย เช่น เรือ่ งภาษี การโฆษณาส่งเสริมการขาย การควบคุม
การเข้าถึง รณรงค์เรื่องการเมาแล้วขับรถ กลุ่มเป้าหมายแรกคือ การดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่น ทั้งนี้เครือข่ายฯ ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานเครือข่ายฯ จึงขอ
16

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

เรียนปรึกษาสมาคมฯ เรื่องการส่งตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ายฯ นี้ โดยสามารถเข้าร่วม
ได้มากกว่า 1 ท่าน เพื่อทำ�งานร่วมกันในเชิงรุก โดยจะมีสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาเป็นผู้สนับสนุน แต่เครือข่ายนี้ฯ ไม่ได้ขึ้นกับ สสส.
โดยตรง
ทีป่ ระชุมมีมติสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายฯ โดยมอบหมายให้ นพ.มล.
ทยา กิติยากร ดำ�เนินการต่อไป ทั้งนี้หากทางเครือข่ายฯ มีเรื่องที่ต้องการความช่วย
เหลือจากสมาคมฯ นพ.มล.ทยา สามารถนำ�มาเสนอในที่ประชุมได้
3.3 ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ The Asian Young Endoscopist Award
(AYEA) 2020 ประเทศเกาหลี ฝึกอบรมทางด้านการส่องกล้องให้กบั แพทย์สอ่ งกล้อง
ทางเดินอาหารรุ่นเยาว์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
		 พญ.รภัส พิทยานนท์ แจ้งในที่ประชุมเรื่องที่สมาคมส่องกล้องประเทศ
เกาหลีใต้ ได้ส่ง e-mail แจ้งมายังนายกสมาคมฯเพื่อเชิญสมาคมฯส่งผู้แทนเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมทางด้านส่องกล้องรุ่นเยาว์ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์
โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร หาก
มีผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ฝ่ายเลขาสมาคมฯ
จะส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดโครงการฯไปยังคณะกรรมการสมาคมฯ อีกครั้งหลัง
การประชุมในวันนี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.4 กำ�หนดการจัดประชุม Interhospital GI Conference 4/2563 วัน
ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ รพ.รามาฯ
		 พญ.รภัส พิทยานนท์ แจ้งในที่ประชุมเรื่องการจัด Interhospital GI
Conference ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2563 ว่าจัดประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ณ รพ.รามาธิบดี ทั้งนี้ นพ.นรินทร์ อจละนันท์ ได้ดำ�เนินการจองห้องประชุมเรียบร้อย
แล้ว สำ�หรับอาจารย์ทา่ นใดประสงค์จะนำ�รถไปจอด โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขาสมาคมฯ
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.5 ปาฐกในปฐกถา “วีกิจ วีรานุวัตติ์” การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2563
		 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แจ้งแทน นพ.ทวีศกั ดิ์ แทนวันดี 2 เรือ่ งดังนี้
		 1. การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
			 1.1 ผู้เข้าร่วมประชุม รวมกรรมการ วิทยากร แพทย์ พยาบาล
จำ�นวน 381 ท่าน
			 1.2 รายได้ ทั้งหมด 2,929,820 บาท
				 1.2.1 บริษัทที่จัด symposium จำ�นวน 4 symposium เป็น
เงิน 880,000 บาท
				 1.2.2 บริษัทออกบูธ เป็นเงิน 840,000 บาท
				 1.2.3 ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 1,209,820 บาท
			 1.3 รายจ่าย ทั้งหมด 980,511.62 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายหลักคือ
				 1.3.1 ค่าตั๋ว Prof.Alan Barkun
				 1.3.2 ค่าตั๋วกรรมการและวิทยากรจากต่างจังหวัด
				 1.3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
				 1.3.4 ค่ารางวัล
				 1.3.5 ค่าเช่าระบบ AV
				 1.3.6 ค่าอาหารกลางวัน
			 1.4 มีรายรับสุทธิหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว จำ�นวน 1,949,308.38 บาท
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
		 2. ปาฐกในปฐกถา “วีกจิ วีรานุวตั ติ’์ ’ การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2563
		 เนือ่ งจากสมาคมฯ กำ�หนดให้จดั ประชุมวิชาการประจำ�ปีในวันที่ 17-19
ธันวาคม 2563 และในการประชุมดังกล่าวมีช่วง Vikit Viranuvatti’lecture ขณะ
18
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นี้มีผู้เสนอชื่อวิทยากร 1 ท่านคือ Professor K. Rajander Reddy, University of
Pennsylvania, USA. หากคณะกรรมการท่านใด ต้องการเสนอชือ่ วิทยากรโปรดแจ้ง
รายละเอียดไปยังนพ.ทวีศกั ดิ์ แทนวันดี ประธานฝ่ายวิชาการ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ และ
นำ�เสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 นพ.สิรวิ ฒ
ั น์ อนันตพันธุพ์ งศ์ แจ้งในทีป่ ระชุม ขอให้ประธานแต่ละฝ่าย
เสนองบประมาณ ปี 2563 ไปที่เหรัญญิก เพื่อรวบรวมนำ�เข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติใน
เดือนเมษายน 2563
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.2 นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ เสนอในที่ประชุมเรื่องสมาคมฯ น่าจะมีรางวัล
Achievement Award ให้กบั สมาชิก โดยจะทำ�การจัดตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัตผิ สู้ มควรได้รบั รางวัล โดยจะเชิญอาจารย์จากทุกสถาบันมาร่วมเป็นกรรมการ
		 นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ แจ้งในที่ประชุมว่าเคยได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมสมาคมฯ ให้ไปศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหา
แพทย์ดีเด่นเพื่อส่งไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ซึ่งได้หาข้อมูลไว้บ้างแล้ว จึงขอ
สมัครเป็นคณะอนุกรรมการฯ นี้
		 ที่ประชุมมีมติให้ นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการฯ และนำ�เสนอรายชื่ออนุกรรมการฯ และแนวทางการทำ�งานเพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.3 พญ.รภัส พิทยานนท์ แจ้งในที่ประชุมแทน พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์
สุข เกีย่ วกับงานวิจยั ทีส่ มาคมฯ ส่งไปคัดเลือกเพือ่ นำ�เสนอในการประชุมวิชาการประจำ�
ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม
PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562, 5/2562, 6/2562
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		 1. หัวข้องานวิจัยเพื่อนำ�เสนอใน Research Highlights: From Research to clinical impact จำ�นวน 2 เรื่อง ได้ทำ�การถอนชื่อออกทั้ง 2 เรื่องเนื่องจาก
เกิดความเข้าใจผิดในหลักเกณฑ์ที่เสนอ
		 2. เสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกรางวัล Research Award จำ�นวน 1
เรื่อง ไม่ได้รับการคัดเลือก
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.4 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา แจ้งในที่ประชุมเรื่องเหรัญญิกของมูลนิธิ
โรคทางเดินอาหาร คือ นพ.สิรวิ ัฒน์ อนันตพันธุพ์ งศ์ ส่วนสถานที่ทำ�งานชั่วคราวของมู
ลินิธิฯนั้น ได้รับอนุญาติจาก นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ ให้ใช้ที่โรงพยาบาล วิชัยยุทธไปก่อน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.5 นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีการร้องเรียนแพทย์
ไปยังแพทยสภา ซึ่งในบางกรณีก็ควรนำ�มาเป็นเคสตัวอย่างให้กับแพทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอดได้รับทราบ หรือจัดหัวข้ออบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่แพทย์ประจำ�
บ้านต่อยอดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบและมอบหมายให้ ป ระธานฝ่ า ยการศึ ก ษาหลั ง
ปริญญาเป็นผู้พิจารณา
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
พญ.รภัส พิทยานนท์
รองเลขาธิการสมาคมฯ ตรวจรายงานการประชุม
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Interhospital Conference

A middle age Thai female S/P
KT with chronic intermittent
intermittent voluminous
watery diarrhea
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโกศล

พญ.ภาลิณี พรหมเสน
อ.พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล

หน่วยทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 58 ปี ภูมิลำ�เนา จ.อุดรธานี อาชีพผู้ใหญ่บ้าน
Chief compliant
ถ่ายเหลว 2 เดือน
Present illness
8 เดือนก่อนมา รพ. เริ่มถ่ายอุจจาระเหลวน้ำ�ปนเนื้อสีเหลือง Bristol stool
6-7 วันละ 3-6 ครั้ง ครั้งละ 200-300 ml (รวม 800-1,500 ml/วัน) ถ่ายทั้งกลางวันและ
กลางคืน ไม่มมี กู เลือดหรือมันลอย ร่วมกับมีอาการอืดแน่นทัว่ ๆ ท้อง มีทอ้ งโตขึน้ ไม่มี
ขาบวม มีเสียงท้องร้องโครกครากบ่อยๆ กินได้นอ้ ยลงกว่า 50% น�้ำ หนักค่อยๆ ลด 10
kg ใน 8 เดือน ไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนได้น้ำ�เกลือมาดื่ม
5 เดือนก่อน อาการไม่ดีขึ้น จึงมาตรวจเพิ่มเติมที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้ตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการดังนี้
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		 - Stool examination : watery, no mucous, no pus cell, occult
blood positive
		 - Stool concentraition for parasite x 3 days : not found
		 - Rectal swab culture: no growth
CBC : Hb 9.0 g/dL, Hct 26.5 %, MCV 83.8 fL, RDW 14.6% (normal), WBC
8530 /mcL, platelet 208,000 /mcL, PMN 59.3%, L32.4%, MO 6.4%, EO 13%,
BA 0.6%
BUN 12.9 mg/dL, Cr 2.48 mg/dL, Na 143 mEq/L, K 3.4 mEq/L, HCO3
24.0 mEq/L, Cl 105 mEq/L
LFT : CHOL 97 mg/dL, TP 6.6 g/dL, Alb 3.2 g/dL, TB 0.2 mg/dL, DB 0.1
mg/dL, ALT 11 U/L, AST 12 U/L, ALP 74 U/L
Colonoscopy (13/5/62): Diverticulum at transverse colon >> random biopsy
(can’t accessed terminal ileum)
Pathology from Lt. side colon: Chronic non-specific inflammation, no
eosinophil predominate
Pathology from Rt. Side colon: Chronic mild active colitis, no eosinophil
predominate
ระหว่างนอน รพ. ได้ยา Metronidazole 500 mg iv q8hr x 7 วัน และ
Albendazole (200) 1 x 2 po pc x 10 วัน อาการถ่ายเหลวลดเหลือ 1-2 ครั้ง/วัน
Bristol stool 4 รับประทานได้ดีขึ้น ไม่อืดท้อง น้ำ�หนักขึ้น 5 kg จึงกลับบ้าน อาการ
ปกติอยู่ 3 เดือน มาตรวจกลืนแป้งประเมินลำ�ไส้ แต่ไม่ได้มาฟังผลตามนัด
2 เดือนก่อนมา รพ. เริ่มมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ�แบบเดิมอีก Bristol stool
6 รวม 3-4 ครั้ง/วัน ครั้งละ 200 ml มีถ่ายกลางคืน น้ำ�หนักลด 8 kg ท้องอืดเพิ่มขึ้น
คลื่นไส้ ไม่อาเจียน ไม่มีไข้ รับประทานไม่ได้ ขาบวมเล็กน้อย มา รพ. ได้ยา Ceftriaxone 2 gm iv od x 7 วัน ดีขึ้นจึงกลับบ้าน แต่อาการดีขึ้นได้ 3-4 วัน มีอาการเป็น
ซ้ำ� ไม่ได้รักษาเพิ่มเติมอีก อ่อนเพลียไม่มีวูบเป็นลม จึงมา รพ.
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Figure 1 Long GI Study Findings:
- Smooth thickening of mucosal fold of jejunum to terminal ileum (white arrows) with
residual contrast media within bowel (arrowhead). Dilatation of these small bowel loop
(yellow arrows) is also found. Overall findings are suggestive of malabsorption pattern.
- The small bowel transit time is about 180 minutes. (Normal 90-120 minutes)

Past and personal history
- ESRD with KT ปี 2542 (20 ปี) with chronic active antibodymediated rejection and slow CKD progression; Cr baseline 2.4-2.8 (GFR
15-18 ml/min/1.73 m2) with anemia of CKD and iron deficiency
- DM type 2, hypertension วินิจฉัย 10 ปี, HbA1C 5.8 (สค. 2562), no
diabetic neuropathy/retinopathy
- ปฏิเสธแพ้ยา/แพ้อาหาร/ผ่าตัดเปลี่ยนไต
Current Medication
- Tacrolimus (1) 1 tab po at 8.00 AM and (0.5) 1 tab po at 8.00 PM
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- Prednisolone (5) 3 x 1 po pc - Mycophenolate mofetil (180)
				 3x2 po pc
- Cotrimoxazole (400/80)
- Erythropoietin 5000 units sc.
		 2 tabs po pc จันทร์, พุธ, ศุกร์ 		 จันทร์, ศุกร์
- Manidipine (20) 1x1 po pc - Ferrous fumarate (200) 1x3 po pc
- Alfacalcidol (0.25) 2x1 po pc - Vitamin D2 (20,000) 2 caps po
				 weekly
- CaCO3 (1) 1x4 po with meal - Omeprazole (20) 1x1 po ac

Social History
- ดื่มเบียร์ 1 แก้ว/เดือน หยุดมา 10 ปี
- ไม่สูบบุหรี่
- ปฏิเสธประวัติสักลาย, รับเลือด, ฉีดยาเข้าหลอดเลือดเอง

Family History
- น้องชายเป็นโรคตับ เสียชีวิต 1 ปีก่อน
- ไม่มปี ระวัตคิ รอบครัวเป็นวัณโรค/ โรคมะเร็ง / ลำ�ไส้อกั เสบ / โรคภูมคิ มุ้ กัน
ผิดปกติ

Physical examination
A late middle age woman, fully consciousness, well cooperative
BT 37.3 C PR 110 /min RR 18/min BP upright 134/73 mmHg,
supine 130/60 mmHg
BW 40 kg Ht 165 cm BMI 14.69 kg/m2
HEENT: mark pale conjunctivae, anicteric sclerae, flat JVP, loss of temporal
fat pad, dry lip and tongue
No oral thrush, seen glossitis, no parotid/ thyroid gland enlarge24
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ment, no cervical lymphadenopathy
Heart and lungs: normal
Abdomen: generalized distension with visible peristalsis of bowel loops
and seen RLQ surgical scar
Hyperactive bowel sound, generalized hyper-tympanic on percussion
Soft, not tender, no abdominal mass
Liver and spleen impalpable, liver span 8 cm, splenic dullness was negative
Shifting dullness/fluid thrill were negative
Extremity: pitting edema 1+, no rash, seen white nail, no spoon nail
PR and proctoscopy: normal perianal skin, normal rectal mucosa, no
pseudomembrane
Good sphincter tone, no rectal shelf/mass
Neurological sign: intact

สรุปปัญหาของผู้ป่วย
- Chronic intermittent voluminous watery diarrhea
- Protein-energy malnutrition with anemia, significant weight loss
- Post kidney transplantation with chronic graft rejection, on immunosuppressive drugs

อภิปราย
ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตเพศหญิง อายุ 58 ปี มาด้วยท้องเสียเป็นน้ำ�เป็นๆ
หายๆ รักษาดีขึ้นแล้วกลับเป็นซ้ำ� รวมระยะเวลา 8 เดือน ร่วมกับมีน้ำ�หนักลดลงอย่าง
มาก ตรวจร่างกายพบภาวะทุพโภชนาการ ซีดและบวม มีแอลบูมินในเลือดต่ำ� ตรวจ
อุจจาระไม่พบความผิดปกติยกเว้นมีเลือดแฝง ผลการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ครั้งแรก
และผลชิ้นเนื้อของลำ�ไส้ใหญ่ไม่พบความผิดปกติชัดเจนแต่ผู้ป่วยตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อพยาธิที่ให้ 10 วัน หลังจากนั้นมีอาการกลับเป็นซ้ำ�
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อีก
จากประวัติดังกล่าวนึกถึงพยาธิสภาพในลำ�ไส้เล็ก เนื่องจากปริมาณอุจจาระ
มากกว่า 1 ลิตรต่อวัน น้ำ�หนักลดมาก มีอาการท้องอืดและท้องโครกครากซึ่งมักเกิด
จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตผิดปกติ ผลตรวจกลืนแป้งเดิมพบเยื่อบุลำ�ไส้เล็กผิดปกติ
แบบ malabsorption pattern เป็นบริเวณกว้าง สาเหตุทพี่ บบ่อยคือการติดเชือ้ พยาธิ
ในรายนี้นึกถึงการติดเชื้อพยาธิ Capillaria ในลำ�ไส้มากที่สุด โดยเหตุผลสนับสนุน
ได้แก่ ท้องเสียเรื้อรัง เป็นๆหายๆได้ มีเสียงท้องร้องโครกคราก มีการขยายและมอง
เห็นการบีบตัวของลำ�ไส้ มีภาวะแอลบูมินในเลือดต่ำ�ทำ�ให้มีขาบวม น้ำ�หนักลดทั้งจาก
การเสียน้ำ� ร่วมกับการย่อยและดูดซึมอาหารของลำ�ไส้เล็กผิดปกติ การที่ได้ยาฆ่าเชื้อ
พยาธิ Albendazole 400 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 10 วันแล้วอาการดีขึ้น หลังจากหยุด
ยากลับเป็นใหม่โดยมีลกั ษณะอาการเหมือนเดิม ไม่ได้เป็นข้อค้านของการติดเชือ้ พยาธิ
Capillaria เนื่องจากผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ� อาจจำ�เป็นต้องรักษาเป็นระยะเวลานานกว่า
คนปกติ การให้ยาเพียง 10 วัน จึงอาจไม่สามารถกำ�จัดเชื้อให้หมดไปได้

การวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ
- ภาวะแบคทีเรียก่อตัวมากผิดปกติในลำ�ไส้เล็ก (Small intestinal bacterial overgrowth; SIBO) เนื่องจากมักมีอาการท้องอืดเด่นร่วมกับมีท้องเสียเรื้อรัง
ได้ มีประวัติว่าได้ยาปฏิชีวนะแล้วดีขึ้น แต่กลับเป็นซ้ำ�หลังรักษา 3 เดือน จากการ
ตรวจ long GI study พบ small bowel transit time ช้ากว่าปกติ (ซึ่งอาจเป็นผล
สืบเนื่องจากภาวะอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทหรือ
กล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม แต่ในรายนี้ตรวจไม่
พบภาวะอ่อนแรงหรือเหน็บชาหรือภาวะจอตาผิดปกติ จึงนึกถึงว่าเกิดจากการอักเสบ
ของเยื่อบุลำ�ไส้ที่เป็นรุนแรงถึงชั้น muscularis mucosae ของลำ�ไส้เล็กมากกว่า)
- Tropical sprue เป็น primary malabsorption syndrome ที่พบได้
ในประชากรที่อาศัยในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย มีความผิดปกติของลำ�ไส้เล็กเป็น
บริเวณกว้าง ทำ�ให้การย่อยและการดูดซึมสารอาหารผิดปกติค่อนข้างมาก ดังอาการ
ของผู้ป่วยรายนี้
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- Mycophenolate induced diarrhea เป็นสาเหตุของภาวะท้องเสียที่
พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน พบจากยา Mycophenolate mofetil
(MMF) มากกว่า Mycophenolate sodium ซึ่งผู้ป่วยยังใช้ยาอยู่ตลอด ผู้ป่วยจะมี
อาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ� มักจะอาการดีขึ้นหรือหายไปประมาณ 20 วันเมื่อเปลี่ยนยา
จาก MMF เป็น enteric coat mycophenolate sodium หรือเป็นยากลุ่มอื่น ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่พบลักษณะการอักเสบของลำ�ไส้คล้ายกับโรคลำ�ไส้อกั เสบ ulcerative colitis
(MMF-induced ulcerative colitis) บางส่วนพบว่ามีความผิดปกติที่ลำ�ไส้เล็กเรียก
ว่า MMF-induced enteropathy แต่ขอ้ ค้านคือขนาดยาทีจ่ ะทำ�ให้เกิดอาการถ่ายเหลว
มักมากกว่า 2 กรัมต่อวัน ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาไม่ถึงขนาดดังกล่าว
- ทัง้ สามสาเหตุนกี้ ารส่องกล้องลำ�ไส้จะพบ Flattening of jejunal villi with
scalloping and fissuring ได้ หากรุนแรงหรือเป็นนานสามารถพบความผิดปกติที่
duodenum และ ileum ได้เช่นกัน

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
จากการวินจิ ฉัยแยกโรค ได้สง่ ตรวจ Stool concentration for parasite ผล
ปกติทั้ง 3 วัน จึงได้ส่งตรวจ serology for capillaria and strongyloid infection
พบว่า serum capillaria antibody positive (level 2) ยืนยันว่ามีการติดเชื้อพยาธิ
Capillaria จริง นอกจากนัน้ ยังได้ท�ำ การส่องกล้องทางเดินอาหารใหม่อกี ครัง้ โดยครัง้
นีไ้ ด้ท�ำ Esophagogastroduodenoscopy (EGD), Retrograde push enteroscopy
และ video capsule endoscopy เป้าหมายต้องการที่จะดูลักษณะของ mucosa ว่า
เข้าได้กับ malabsorptive pattern หรือไม่และต้องการชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ทาง
พยาธิวิทยาเพิ่มเติมและเพื่อตรวจหาตัวหรือไข่พยาธิ ผลเป็นดังรูป (Figure 2-4)
แปลผล ลักษณะเยือ่ บุทผี่ ดิ ปกติ (abnormal mucosal morphology) แบบ
Flattening, scallop and fissuring of villi สามารถพบได้ในหลายภาวะ ได้แก่ celiac
sprue, tropical sprue, eosinophilic gastroenteritis, giardiasis, amyloidosis,
parasitic infections (including strongyloidiasis, capillariasis, coccidiosis
และ hookworm disease) และ HIV enteropathy ซึ่งเป็นสาเหตุของการดูดซึม
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Figure 2 EGD finding : Flattening, scallop and fissuring of villi from bulb to 3rd part of duodenum

Figure 3 Retrograde push enteroscopy finding : Mild flattening villi of ileum

Figure 4 Video capsule endoscopy : Flattening, scallop and fissuring of villi of duodenum
(a,b,c), mild flattening and white villi of proximal jejunum, mild flattening of villi
of distal jejunum (d), mild flattening of villi with multiple small post-biopsy ulcers
at terminal ileum.
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อาหารที่ผิดปกติหรือ malabsorption syndrome ในผู้ป่วยรายนี้ที่ยังเป็นไปได้ คือ
parasitic infection (capilliasis), tropical sprue และ eosinophilic enteritis
จึงต้องตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อเยื่อบุลำ�ไส้เพิ่มเติม
Histopathology จากตำ�แหน่ง duodenum และ terminal ileum ที่พบ
ความผิดปกติจากการส่องกล้อง

Duodenal, biopsy:- Focal villous flattening and expanding with
lymphocytes and plasma cells.
Rare eosinophils was noted. No luminal parasite is seen. Mild
increase intraepithelial lymphocytes. Focal dilated lymphatic channels. No
granuloma is detected. No organism was found on PAS, Warthin Starry,
and Giemsa staining.
Ileum, random, biopsy;- Lymphoplasmacytic infiltration with
scattered germinal center formation. Negative for granuloma.
*Per Immunohistochemistry (CD3,20,23,43, kappa, lambda light
chain) result suggestive of reactive lymphoid hyperplasia
แปลผล malabsorptive pattern with non-specific mucosal inflammation of duodenum and ileum ไม่พบไข่หรือตัวพยาธิ
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วินิจฉัย Intestinal capillariasis with malabsorption syndrome จาก
หลักฐานการตรวจพบ serum capillaria antibody positive (level 2) ในผู้ป่วยที่มี
อาการและอาการแสดงเข้าได้ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อซ�้ำหรือเชื้อเดิมก�ำเริบที่รักษา
ไม่นานพอในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันตำ�่ ร่วมกับความผิดปกติแบบ malabsorption จากการ
ส่องกล้อง และผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาไม่พบโรคอื่นๆ
การรักษา ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาครอบคลุมภาวะแบคทีเรียก่อตัวมากผิดปกติ
ในลำ�ไส้เล็กด้วย Metronidazole 500 mg iv ทุก 8 ชั่วโมง เริ่มให้ยาตั้งแต่ช่วงแรก
ที่นอน รพ. จนครบ 14 วัน ยังมีอาการถ่ายเหลวน้ำ�ปนเนื้อ แต่ลดลงเหลือวันละ 2-4
ครั้ง และหลังตรวจพบ serum capillaria antibody positive จึงได้เริ่มรักษาการติด
เชื้อพยาธิอีกครั้งด้วย Albendazole (200) 2 tablets po bid pc รวม 20 วัน ติดตาม
การรักษาพบว่าอาการท้องเสียดีขึ้นมาก ถ่ายอุจจาระวันละ 2 ครั้ง Bristol stool 5
รับประทานอาหารได้ดีขึ้น อาการท้องร้องร่วมกับท้องอืดลดลง อาการบวมค่อยๆ ลด
ลง น้ำ�หนักขึ้น ค่าแอลบูมินในเลือดเพิ่มขึ้นจาก 3.2 เป็น 4.0 g/dL ทำ�การตรวจ EGD
ซ้ำ�หลังรักษาครบ 6 สัปดาห์พบว่า duodenal villi เริ่มงอกขึ้นใหม่

ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง Intestinal Capillariasis
การติดเชื้อพยาธิ Capillaria (Paracapillaria) philipinensis พบได้ใน
ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยและฟิลิปปินส์1-5 ในระยะหลังยังพบรายงานใน
ไต้หวัน เกาหลี อียิปต์ และลาวเพิ่มเติมอีกด้วย6-10 จากข้อมูลของไทยมีผู้ติดเชื้อราว
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90 คนทุกๆ 10 ปี ร้อยละ 64 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วย
มักมีประวัติรับประทานปลาดิบในกลุ่ม cyprinoid เช่น ปลาตะเพียนขาว (Puntius
gonionotus) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลาซิว (Rasbora boraperensis)1-2 โดย
ปรุงเป็นอาหารจำ�พวกก้อยปลาหรือลาบปลา ปลาเหล่านี้เป็น intermediate host ใน
วงจรชีวิตของพยาธิ1,11-12 เมื่อคนรับประทานปลาที่ปรุงไม่สุกดีหรือปลาดิบ จะได้รับ
Infective larvae เข้าไปเจริญเป็นตัวเต็มวัย (Adult parasite) ในลำ�ไส้เล็ก ใช้เวลา
10-11 วัน พยาธิเพศเมียจะปล่อยตัวอ่อนพยาธิรุ่นแรก (first stage larvae) ออกมา
ในลำ�ไส้ผู้ป่วย ตัวอ่อนชุดนี้จะกลายเป็นตัวเต็มวัยในวันที่ 22-24 ของการติดเชื้อ ตัว
เต็มวัยเพศเมียชุดที่สองนี้จะวางไข่ชนิด unembryonated egg ในลำ�ไส้ออกมาใน
อุจจาระของผู้ป่วยที่ 25-35 วันนับจากคนกินปลาที่มีตัวอ่อนพยาธิ พยาธิตัวอ่อนจะ
ออกมาจากไข่ชนิด embryonated egg สู่ลำ�ไส้ของปลา เมื่อคน (หรือนกบางชนิดที่
เป็น natural host) กินปลาที่มีตัวอ่อนของพยาธิจึงจะครบวงจรชีวิต ดังรูป (Figure
5)11
อาการที่มักนำ�ผู้ป่วยมาพบแพทย์1-10,12-13 คือท้องเสียเรื้อรังและถ่ายกลาง
คืน (ร้อยละ 100) ลักษณะเป็นน้ำ�หรือน้ำ�ปนเนื้อ บางรายอาจเป็นๆหายๆ ได้ ลักษณะ
เด่นอีกอย่างหนึ่งคือมักมีเสียงท้องร้องโครกคราก (ร้อยละ 91-97.6)2,5 และท้องอืด
(ร้อยละ 81.2) เนื่องจากพยาธิสภาพส่วนใหญ่เป็นการอักเสบบริเวณกว้างที่ลำ�ไส้เล็ก
ส่วน jejunum ซึ่งเป็นตำ�แหน่งที่มีย่อยและดูดซึมสารอาหารเกือบทุกประเภท เช่น
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่โพแทสเซียม และสารน้ำ� ทำ�ให้เกิดก๊าซปริมาณมาก
ร่วมกับสารน้ำ�ที่ดูดซึมไม่ได้ เมื่อมีการบีบตัวของลำ�ไส้จึงมีเสียงดังโครกครากมากผิด
ปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยเกือบทุกคนจะมีน้ำ�หนักลด (ร้อยละ 92-98.9)2,5 โดย
มีคา่ กลางของน�้ำ หนักทีล่ ดอยูท่ ี่ 13 กิโลกรัม5 อาการบวมพบเพียงร้อยละ 70.5-902,5 ที่
น่าสนใจคือการศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบอาการลำ�ไส้ไม่บบี ตัว (intestinal
pseudo-obstruction) เกิดหลังรักษาการติดเชื้อพยาธิร้อยละ 3.52
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยทุกรายมีค่าแอลบูมินในเลือดต่ำ� โดย
มีค่ากลางอยู่ที่ 1.4-1.7 g/dL2,5 และร้อยละ 85 พบว่าต่ำ�กว่า 2.0 g/dL5 มักพบ
ค่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�เฉลี่ย 3.0-3.4 mEq/L2,5 ไม่ค่อยพบภาวะเม็ดเลือดขาว
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Figure 5 Life cycle of intestinal capillariasis และ Unembryonated C. philippinensis eggs are
peanut-shaped with flattened bipolar plugs and a striated shell. (ดัดแปลงภาพ
จาก CDC11)

อีโอสิโนฟิลในเลือดสูง การตรวจพบไข่หรือตัวพยาธิในอุจจาระช่วยในการวินิจฉัย
ร้อยละ 57 จากข้อมูลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์พบว่าการเก็บอุจจาระ 1 วันหลังจาก
ให้ยา Albendazole 400 มิลลิกรัมจะตรวจพบไข่พยาธิได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 18.82
การตรวจชิ้นเนื้อที่ได้จากการส่องกล้องด้วยวิธีการต่างๆ ช่วยให้ตรวจพบ
พยาธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 โดยพบว่าการทำ� enteroscopy ไม่ว่าจะเป็น push หรือ
balloon-assisted enteroscopy หากเข้าถึงตำ�แหน่งที่เยื่อบุลำ�ไส้ผิดปกติจะสามารถ
ตรวจพบพยาธิได้ร้อยละ 1005 และจะพบว่าส่วนของ villi หดสั้นลงจาก 4-5:1 เป็น
1-2:113 จากการศึกษาของ Cross โดยการตรวจศพ (autopsy studies) จะพบ atrophic crypts of Lieberkuhn were atrophied, contained parasites, flattened
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jejunal intestinal mucosa, denuded villi with numerous plasma cells, lymphocytes, macrophages และ neutrophils infiltrating the lamina propria12
ส่วนความผิดปกติทพี่ บจากการส่องกล้องนัน้ มักพบลักษณะของภาวะ malabsorption คือ Flattening, scallop and fissuring of villi5 โดยพบบ่อยทีล่ �ำ ไส้เล็ก
ส่วน jejunum อาจพบที่ duodenum หรือ ileum ได้เช่นกัน
ในอดีตการวินิจฉัยการติดเชื้อ Capillaria phillinensis คือ การตรวจพบ
ไข่พยาธิในอุจจาระหรือตัวพยาธิในการตรวจชิ้นเนื้อจากการส่องกล้อง ซึ่งมีโอกาส
พลาดการวินิจฉัยไปกว่าร้อยละ 30 ทำ�ให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงจนอาจเสียชีวิตจากการ
ขาดอาหารหรือเกลือแร่ผิดปกติได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการชุดตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อพยาธิ Capillaria (Kapillariasis ICT Kit) โดย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์และ
คณะ ซึง่ เป็นการตรวจหาภูมคิ มุ้ กันในเลือดต่อแอนติเจนของพยาธิ Capillaria โดยใช้
แอนติเจนจากหลอดอาหารของพยาธิ Trichinella spiralis ที่มีความคล้ายคลึงกับ
พยาธิ Capillaria เป็นอย่างมาก14-16 ผลการศึกษาพบว่าชุดทดสอบนี้ให้ความไวและ

Figure 6 The Kapillariasis ICT kit a) the immunochromatographic device and assay procedure
for human capillariasis diagnosis. b) example of a Capillaria-positive result on
the ICT strip, negative result, and invalid result if no color band is visible in the
result window after performing the test. Interpretation when the diagnostic values
at level 1 as cutoff point were selected and calculated with the results from all
serum samples except trichinellosis sera (table)15 (เอือ้ เฟือ้ ภาพโดย ศ.พญ.ผิวพรรณ
มาลีวงษ์)
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ความจำ�เพาะค่อนข้างสูงตามระดับของปฏิกิริยาที่ตรวจได้15 ดังรูป (Figure 6)
นอกจากนี้การพบผลบวกจากชุดทดสอบในการติดเชื้อพยาธิชนิดอื่นๆ นั้น
แทบไม่พบจากการศึกษา พบเพียงผลบวกจากปฏิกริ ยิ าต่อแอนติเจนจากพยาธิ Trichinella spiralis ที่เป็นแอนติเจนต้นแบบ15 ซึ่งอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยจะแตก
ต่างกันอย่างสิน้ เชิง17 จึงไม่ใช่ปญ
ั หาในการแปลผลจากชุดทดสอบนี้ ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยการ
ติดเชือ้ พยาธิ Capillaria แต่เก็บอุจจาระแล้วไม่พบไข่หรือตัวพยาธิ ทางผูว้ จิ ยั ได้ให้ค�ำ
แนะนำ�ว่ากลุม่ ทีค่ วรเลือกใช้ชดุ ทดสอบนีต้ รวจพิสจู น์การติดเชือ้ ได้แก่ ท้องเสียเรือ้ รัง
เกิน 1 เดือนและมีประวัตกิ ารกินปลาเกล็ดปลาน�้ำ จืดดิบหรือปรุงไม่สกุ ร่วมกับ 2 ใน 4
ข้อต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร้องโครกคราก 2) น้ำ�หนักลดมากกว่า 5%
ของน้ำ�หนักตัว 3) มีอาการบวมกดบุ๋มที่ปลายขาหรือเท้า และ 4) มีแอลบูมินในเลือด
ต่ำ�
แนวทางการรักษา ปัจจุบนั ยาหลักทีใ่ ช้รกั ษาคือ albendazole 200 mg orally
twice daily for 10 days หรือ mebendazole 200 mg orally twice daily for 20
days ส่วนใหญ่แนะนำ�ให้ใช้ albendazole เนื่องจากประสิทธิภาพดี สามารถฆ่าพยาธิ
ได้ทั้ง adult และ larvae stage ผลข้างเคียงจากยาน้อย (มีรายงานว่าทำ�ให้เกิดอาการ
ปวดศีรษะ ท้องเสีย หรือปวดท้องได้)13 และรับประทานเพียง 10 วัน หากรับประทาน
ยาน้อยกว่า 10 วันจะเพิ่มการกลับเป็นซ้ำ�ได้ (Relapse capillariasis) ภายหลังการ
หยุดยา 20-30 วัน นอกจากนี้มีข้อมูลว่าเมื่อรักษาไปอย่างน้อย 4 วันมักจะตรวจไม่
พบพยาธิในอุจจาระแล้ว12 ระยะเวลาเฉลี่ยที่อาการท้องเสียดีขึ้นคือ 2 สัปดาห์ ส่วนค่า
แอลบูมินในเลือดกลับมาปกติที่ 2 เดือน2,5
ในกรณีที่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ� แนะนำ�ให้รับประทานนานขึ้น12-13 แต่ยังไม่มีคำ�
แนะนำ�จำ�นวนวันที่ชัดเจน หากพิจารณาจากวงจรชีวิตของพยาธิดังได้บรรยายไปแล้ว
ข้างต้น จะเห็นว่าการเปลี่ยนระยะของพยาธิจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัย หรือตัวอ่อนรุ่น
ใหม่เจริญเป็นตัวเต็มวันทีส่ ามารถวางไข่ออกมาในอุจจาระผูป้ ว่ ยได้นนั้ ใช้เวลาประมาณ
ช่วงละ 10-14 วัน การให้ยาต่อเนื่องมากกว่าระยะเวลาดังกล่าว น่าจะช่วยกำ�จัดพยาธิ
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำ�ได้ การติดเชื้อซ้ำ� (Recurrent
infection) ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ป่วยกลับไปบริโภคปลาดิบหรือปรุงไม่สุกอีกครั้ง
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หลังรักษาจนหายขาดแล้ว2,5
ในกรณีทอี่ าการรุนแรงหรือไม่สามารถวินจิ ฉัยโรคได้ ผูป้ ว่ ยอาจมีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะจากเกลือแร่ผดิ ปกติ มีการติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อน
(secondary bacterial infection) ซึง่ เกิดจากภาวะขาดโปรตีนอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้
ภูมคิ มุ้ กันทำ�งานผิดปกติ จนเป็นเหตุให้เสียชีวติ ในทีส่ ดุ 18 แม้อตั ราการเสียชีวติ ค่อนข้าง
น้อย แต่การติดเชือ้ พยาธิ Capillaria มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยเป็นอย่างมาก ดัง
นัน้ นอกจากการวินจิ ฉัยได้และรักษาอย่างถูกต้องแล้ว ควรมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เกิดโรคจากพยาธิ ผลกระทบจากการติดเชือ้ พยาธิ และรณรงค์ให้ประชากรบริโภคแต่
อาหารที่สุกสะอาดต่อไป
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Interhospital Conference

A middle age Thai female
with duodenal ulcer and
chronic watery diarrhea

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นพ.นัทธ์ชนัน ปรีชากวิน
ผศ.นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 56 ปี อาชีพ พนักงานบัญชี ภูมิลำ�เนา จ. กรุงเทพฯ
อาการสำ�คัญ : ถ่ายเหลวมา 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน :
3 เดือนก่อน มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ� ครั้งละประมาณ 1-1.5 แก้วน้ำ� วันละ
7-8 ครั้ง เป็นทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีมูก/เลือด ไม่มีถ่ายเป็นมูกมันลอย ไม่มีไข้
ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่ปวดท้อง เดิมถ่ายวันละครั้ง เป็นก้อนดี อาการเป็นอยู่ 3 วัน
ไม่ดีข้ึนจึงไปพบแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ได้รับการวินิจฉัยเป็นลำ�ไส้อักเสบ ได้รับ
ยา ORS และ Buscopan มารักษา
หลังกินยาอาการไม่ดขี นึ้ ยังมีทอ้ งเสียเรือ้ รัง้ ลักษณะแบบเดิม จึงไปพบแพทย์
อีกรวมทั้งหมด 5 ครั้งภายใน 1 เดือน ได้รับการตรวจ stool exam พบ WBC 0-1,
RBC 1-2 และทุกครั้งที่ไปจะได้รับยาฆ่าเชื้อ ciprofloxacin หรือ norfloxacin มารับ
ประทาน ครั้งละ 5-7 วัน
2 เดือนก่อน ยังถ่ายเหลว เช่นเดิม แต่มีอาการอ่อนเพลียมาก กินได้น้อย น้ำ�
หนักลดลง 14 กิโลกรัม (จากเดิม 50 เหลือ 36 กิโลกรัม) ไม่มไี ข้หรือเหงือ่ ออกกลางคืน
จึงไปพบแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดิม และได้รับการนอนโรงพยาบาล เพื่อให้ IV
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fluid และยา ciprofloxacin รูปแบบฉีดเข้าเส้นเลือด และ metronidazole รูปกิน
ตรวจเพิ่มเติม stool exam: WBC 0-1, RBC 0-1, no parasite, stool for C.difficile
A/B toxin: negative, Anti-HIV non-reactive, thyroid function test: normal
EGD (20/9/62): diffuse antral gastritis, colonoscopy (20/9/62): colonic polyp
เนื่องจากไม่พบสาเหตุของท้องเสีย จึงได้ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อรพ.ศิริราช
ที่รพ.ศิริราช ได้รับการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
- CBC: Hb 9.3 g/dl, Hct 27.2 %, MCV 77.9 fL, WBC 7310 u/l, neutrophil 62.5%, lymphocyte 30.5%, eosinophil 0.7%, Platelet 444,000 u/l
- Serum Fe 6.6 umol/L (9.0-29.0), TIBC 16.6 umol/L (45.0-70.0), TS
39.8 % (30.0-50.0)
- Blood chemistry: BUN 4.3 mg/dl, Cr 0.54 mg/dl, Na 135 mmol/L,
K 2.7 mmol/L, CI 102 mmol/L, HCO3 20 mmol/L
- TB 0.36 mg/dl, DB 0.15 mg/dl, AST 22 U/L, ALT 14 U/L, ALP 74
U/L, Albumin 1.9 g/dl, Globulin 3.3 g/dl
- Stool exam: WBC 0 cell, RBC 0 cell, stool concentrate for parasite:
negative
- Stool fat – negative
- EGD and push enteroscopy (18/10/62) : hemorrhagic gastritis,
multiple shallow clean base ulcers, size 0.5-1.2 cm at bulb and along duo-

ก

ข

ค

ภาพที่ 1 ก. 2nd part duodenum ข. 2nd part duodenum ค. Proximal jejunum
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denum, flat villi at jejunum mucosa ได้รับการทำ� random biopsy และ rapid
urease test: negative
- Pathologic findings:
		 Stomach: moderate chronic antral gastritis with mild activity
		 Duodenum: ulcerated duodenum mucosa with mark chronic
active inflammation, no viral inclusion, no parasite or protozoa, no granuloma
		 Jejunum: marked villous blunting, mark chronic and moderate
active inflammation
- Colonoscopy: normal colonic mucosa, blunt villi at terminal ileum
- Pathologic findings :
		 Ileum: chronic ileitis with marked activity
		 Left and right colon: colonic mucosa with no significant diagnostic abnormality
l

l

l

l

l

ประวัติอดีต
- ปฏิเสธโรคประจำ�ตัวใดๆ มาก่อน
- ปฏิเสธประวัติผ่าตัดหรือฉายรังสีช่องท้องมาก่อน

ประวัติส่วนตัวและสังคม
- ไม่ดื่มเหล้าและ สูบบุหรี่
- ปฏิเสธโรคมะเร็งทางเดินอาหาร/ ต่อมน�้ำ เหลือง/ autoimmune disease/
วัณโรคในครอบครัว
- ปฏิเสธการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
Physical examination
Vital signs: Temperature 36.3 C, Pulse rate 94 /min, Respiratory rate 14
/min, Blood pressure 92/58 mmHg, Oxygen saturation 97% at room air
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Body weight 37 kg, Height 157 cm, BMI 15 kg/m2
General appearance: hyposthenic built, moderately pale, no jaundice, loss
of temporal fat pad
HEENT: no glossitis, no angular stomatitis, no thyroid gland enlargement,
no oral ulcer, no oral thrush
Skin and nails: no malar rash, no discoid rash, no white line nail, koilonychia, hair pulling test positive, no PPE
Cardiovascular and respiratory systems: unremarkable
Abdomen: no distention, no superficial vein dilate, normoactive bowel
sound, soft, not tender , liver and spleen not palpation , liver span 10 cm,
normal splenic dullness , shifting dullness negative
Lymphatic system: no superficial lymphadenopathy
Extremities: no arthritis, pitting edema both leg 1+
Neurological system: grossly intact
สรุปปัญหาของผู้ป่วย
A 56-year-old woman without known underlying disease presented
with
1. Chronic watery diarrhea with severe hypoalbuminemia, iron
deficiency anemia, hypokalemia, and significant weight loss for 3 months
2. Endoscopic finding showed multiple duodenal ulcers and
blunted villi at jejunum and ileum

การอภิปราย
จากประวัติผู้ป่วยที่มีภาวะท้องเสียเรื้อรังนั้น เมื่อประเมินจากที่มีอาการและ
อาการแสดงทีพ่ บ severe hypoalbuminemia และ iron deficiency anemia ร่วมกับ
ผลตรวจเพิ่มเติมพบ hypokalemia จึงทำ�ให้คิดถึงพยาธิสภาพของโรคอยู่ที่ลำ�ไส้เล็ก
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(small bowel) มากทีส่ ดุ ประกอบกับผลจากการส่องกล้องยืนยันพบ blunted villi ที่
jejunum และ ileum ซึง่ อนุมานว่ารอยโรคน่าจะเป็นตลอดลำ�ไส้เล็กนัน้ สามารถอธิบาย
เรื่องภาวะท้องเสียเรื้อรังในผู้ป่วยรายนี้ได้ ส่วน duodenal ulcer ในผู้ป่วยรายนี้อาจ
คิดแยกเป็นเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะท้องเสียเรื้อรังได้
โดยคิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากรอยโรคพบแค่บริเวณ duodenum เด่นส่วน
ต้น ซึ่ง villous atrophy ของผู้ป่วยพบตลอดสำ�ไล้เล็ก ซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
น่าจะพบบริเวณอื่นร่วมด้วย จึงคิดว่า duodenal ulcers อาจเป็นจาก acid-related
disease ดังนั้นจึงวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยรายนี้ได้ดังนี้
1. Intestinal capillariasis
		 สามารถอธิบายอาการท้องเสียเรื้อรัง น้ำ�หนักที่ลดลงเยอะ และตรวจพบ
hypoalbuminemia ทีร่ นุ แรง อีกทัง้ villous atrophy ทีพ่ บบริเวณตัง้ แต่ jejunum ถึง
ileum ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า villous atrophy เป็นลักษณะที่พบบ่อย
ในผู้ป่วยโรคนี้ที่ได้รับการส่องกล้องเพิ่มเติม ประกอบกับประเทศไทยเป็น endemic
area ของเชือ้ พยาธิ Capillaria philippinensis จึงจำ�เป็นต้องได้รบั ประเมินเชือ้ นี้ ส่วน
การทีไ่ ม่พบไข่หรือตัวพยาธิจากอุจจาระหรือผลตรวจชิน้ เนือ้ ของ push enteroscopy
นั้นพบว่า sensitivity ของเครื่องมือทั้งสองนั้นอยู่เพียง 50%1 ดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อค้าน
2. Tropical sprue
		 จากประวัติที่มีอาการท้องเสียแบบฉับพลันนำ�มาก่อนชัดเจนแล้วตามมา
ด้วยประวัติท้องเสียเรือ้ รัง น้ำ�หนักที่ลดลงมากและมีอาการและอาการแสดงของภาวะ
การดูดซึมของสารอาหารที่ผิดปกติ (malabsorption) ร่วมกับตรวจพบพยาธิสภาพ
ของลำ�ไส้เล็กที่เป็น villous atrophy จากการส่องกล้อง จึงทำ�ให้ควรคิดถึงโรคนี้ โดย
เฉพาะประเทศไทยซึ่งอยู่ในประเทศเขตที่มีการรายงานอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้
3. Immunoproliferative small intestinal disease (IPSID)/ intestinal T-cell lymphoma
		 สามารถอธิบายอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในผู้ป่วยรายนี้ได้ และผลส่อง
กล้องทีพ่ บเป็น villous atrophy ทีเ่ ห็นเด่นบริเวณ jejunum เป็นต้นไปก็เข้าได้กบั โรค
นี้ ส่วนเรือ่ งผลชิน้ เนือ้ ทีเ่ ป็น chronic inflammation เนือ่ งจากไม่ได้ระบุเรือ่ งลักษณะ
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ของ lymphoplasmacytosis infiltration ว่าลักษณะเซลล์เป็นอย่างไร ประกอบกับ
โรคนี้อาจจำ�เป็นต้องใช้การย้อม immunohistochemistry เพิ่มเติมเพื่อช่วยการ
วินิจฉัย ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไป
4. Celiac sprue
		 ถึงแม้จะเป็นโรคที่มีรายงายอุบัติการณ์ต่ำ�มากในประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ( South-east Asia )2,3 แต่เนื่องด้วยโรคนี้สามารถอธิบายเรื่อง
อาการท้องเสียเรือ้ รังทีเ่ ป็นผลมาจาก diffuse villous atrophy ของลำ�ไส้เล็กประกอบ
กับเพศและกลุ่มอายุที่เข้าได้ จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาสืบค้นเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่พบ
การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายนี้จากโรคที่พบบ่อยกว่า
5. Autoimmune/ Immune mediated enteropathy
		 สุดท้ายในกรณีที่ตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคดังที่กล่าวแล้วข้างต้น แล้ว
ไม่มหี ลักฐานสนับสนุน กลุม่ โรค Autoimmune/ Immune mediated enteropathy
นีก้ อ็ าจจะต้องนึกถึงเนือ่ งจากสามารถทำ�ให้เกิดอาการและอาการดังแสดงแบบผูป้ ว่ ยได้
กล่าวคือ ท้องเสียเรื้อรัง น้ำ�หนักลดลง และภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับตรวจลำ�ไส้พบ
ลักษณะ villous atrophy แต่เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคต่ำ�มาก จึงจำ�เป็นที่จะต้อง
ประเมินด้วยความระมัดระวังและตรวจเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนในกรณีที่คิดว่ารอยโรค villous atrophy และ duodenal ulcer เกิด
จากสาเหตุเดียวกันนั้น สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้เพิ่มเติมดังนี้
1. Small bowel Crohn’s disease
		 เนื่องจากโรคนี้สามารถทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียเรื้อรัง น้ำ�หนักลดลง
และในกรณีทเี่ กิดพยาธิสภาพทีล่ �ำ ไส้เล็ก ก็สามารถเกิดภาวะการดูดซึมของสารอาหารที่
ผิดปกติได้ อีกทัง้ ผลจากส่องกล้องทีพ่ บแผลและผลชิน้ เนือ้ ทีเ่ ป็นการอักเสบเรือ้ รังของ
ลำ�ไส้ ก็เป็นข้อสนับสนุน แต่ขอ้ ค้านคือแผลของผูป้ ว่ ยรายนีท้ พี่ บเด่นนัน้ อยูท่ ลี่ �ำ ไส้เล็ก
ส่วนต้น โดยถ้าจัดกลุม่ ของโรคตามตำ�แหน่งแล้วเข้าได้กบั gastroduodenal Crohn’s
disease ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับการอักเสบที่บริเวณลำ�ไส้เล็กส่วนปลาย
(Ileum) และลำ�ไส้ใหญ่ ซึง่ ไม่พบในผูป้ ว่ ยรายนี้ อีกทัง้ ในผูป้ ว่ ยโรค Crohn’s disease
ยังพบอุบัติการณ์ของ villous atrophy ได้ค่อนข้างต่ำ�ด้วย
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2. Zollinger-Ellison syndrome
		 สามารถอธิบายภาวะท้องเสียและ ulcer ที่เด่นบริเวณ duodenum ซึ่ง
เป็น acid related part ได้ แต่ข้อค้านคือ โรคนี้เกิดจากการสร้าง ectopic gastrin
secretion ทำ�ให้เกิด gastric acid ที่มากกว่าปกติ ดังนั้นอาการนำ�และเด่นมักเป็น
อาการปวดท้อง ซึ่งพบได้ 75-98%4,5 และอาการท้องเสียที่เป็นผลนั้น มักเกิดตามหลัง
โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบอาการนำ�ของโรคนีโ้ ดยเป็นภาวะท้องเสียเพียงแค่
9-10% อีกทัง้ จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบการอ้างอิงถึงตัวโรคทีส่ ามารถทำ�ให้
เกิด blunt ของ villi ตลอดลำ�ไส้เล็กได้

ผลการตรวจเพิ่มเติม
- Serum fasting gastrin level : 78 pg/mL ( Reference range ≤ 200 )
โดยระหว่างรอผลตรวจ ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยากิน omeprazole 80
mg/day เพื่อประเมินผลตอบสนอง พบว่าอาการท้องเสียยังคงเดิม
- Video capsule enteropathy :
		 Healed ulcer at duodenum
		 Generalized edematous mucosa with blunting villi causing
scalloping appearance along small bowel mucosa
		 Multiple small erosions and aphthous ulcers were found at
l

l

l

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 2 ง. Duodenum จ. Jejuno-Ileum ฉ. Terminal Ileum
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distal jejunum and ileum
จากผลการตรวจทำ�ให้ไม่คดิ ถึงโรค Zollinger-Ellison syndrome โดยแผล
duodenal ulcers ในผู้ป่วยรายนี้หลังได้รับการรักษาด้วยยา omeprazole และผล
ตรวจ video capsule enteropathy ซึ่งได้รับการทำ�หลังได้ยาแล้วพบว่าแผลหายไป
คงเหลือแต่ villous atrophy และอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นจึงช่วยยืนยันว่ารอยโรค
ทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกัน
- Immunohistochemistry จากผล pathological findings: The results
show mixture of T-cells ( CD3+ ) and B-cells ( CD20+ ) within normal limits. No abnormal T-cell or B-cell is detected. Scattered plasma cells are
polyclonal (kappa:lambda = 1 :1)
จากผลชิน้ เนือ้ ทีย่ อ้ มเพิม่ ทำ�ให้ตดั โรค Immunoproliferative small intestinal disease ( IPSID )/ intestinal T-cell lymphoma ออก
- Celiac serology :
		 - Anti-tissue transglutaminase IgA : < 2.00 RU/mL (0-20)
		 - Anti-tissue transglutaminase IgG : negative
		 - Anti deamidated gliadin peptide IgA : 5.55 RU/mL (0-25)
		 - Anti deamidated gliadin peptide IgG : <2.00 RU/mL (0-25)
ประกอบกับให้ผปู้ ว่ ยจำ�กัดอาหารจำ�พวกกลูเทน (gluten) แล้วอาการไม่ดขี นึ้
สำ�หรับการวินิจฉัยโรคที่เหลือนั้น ยังไม่พบเครื่องมืออื่นใดที่จะใช้แยกการ
วินจิ ฉัยได้นอกจากการพิจารณารักษาและติดตามการตอบสนอง ซึง่ ผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั
การพิจารณารักษาเรียงลำ�ดับดังต่อไปนี้
		 - Albendazole 400 มิลลิกรัมต่อวัน ระยะเวลา 10 วัน
		 - Doxycycline 200 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับ Folic acid 5 มิลลิกรัมต่อ
วัน ระยะเวลา 3 สัปดาห์
พบว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษา ผูป้ ว่ ยยังคงมีถา่ ยเหลวลักษณะเดิม น�้ำ หนัก
ตัวลดลงเหลือ 34 กิโลกรัม ระดับอัลบูมินในเลือดลดลงเหลือ 1.4 g/dl จึงจำ�เป็นต้อง
ได้รบั การนอนโรงพยาบาลเพือ่ ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ� ในส่วนการวินจิ ฉัยโรค
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ในผู้ป่วยรายนี้ จากข้อมูลทั้งหมดหลังจากตรวจเพิ่มเติมทั้งหมดร่วมกับการทดลอง
รักษาโรคที่อาจเป็นไปได้ในผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงทำ�ให้คิดถึง autoimmune
enteropathy มากทีส่ ดุ ซึง่ จากการทบทวนผลชิน้ เนือ้ ในผูป้ ว่ ยรายนีอ้ ย่างละเอียดกับ
พยาธิแพทย์แล้วพบว่าสามารถเข้าได้กบั โรคนี้ กล่าวคือ มี deep crypt lymphocytosis และ increased crypt apoptotic bodies จึงช่วยยืนยัน ส่วนการตรวจเพิ่มเติม
ของ anti-enterocyte (AE)/ anti-goblet cell (AG) antibodies นั้นเพื่อเป็นหลัก
ฐานเพิ่มเติมนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันใดที่รับส่งตรวจ จึงเป็นข้อจำ�กัด

การรักษา
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา dexamathasone รูปแบบฉีด ปริมาณ 5
มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ซึ่งหลังได้รับยา ปริมาณของอุจจาระและความถี่ในการถ่าย
ลดลงอย่างชัดเจนหลังสัปดาห์แรกของยา และเมื่อติดตามเรื่องระดับอัลบูมินในเลือด
เพิ่มขึ้นจาก 1.4 เป็น 2.4 g/dl หลัง 2 สัปดาห์ของการได้รับยา จึงได้รับการเปลี่ยนยา
เป็น prednisolone รูปแบบกิน ขนาด 40 mg ต่อวัน (เทียบเท่า 1 mg/kg/day) และ
ติดตามผู้ป่วยอีกครั้งหลังครบ 4 สัปดาห์ พบว่าถ่ายเป็นปกติ 1-3 ครั้งต่อวัน และ
ระดับอัลบูมินในเลือดเพิ่มขึ้นเป็น 3.0 g/dl

Autoimmune enteropathy
Autoimmune enteropathy (AIE) เป็นหนึง่ ในโรคของกลุม่ autoimmune
ของระบบทางเดินอาหารทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์คอ่ นข้างน้อย สามารถนำ�ผูป้ ว่ ยมาด้วยอาการ
ท้องเสียเรือ้ รัง รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง และรอยโรคทีเ่ กิดขึน้ กับลำ�ไส้เล็กทำ�ให้เกิด
การดูดซึมของสารอาหารที่ผิดปกติ (malabsorption) ซึ่งนำ�ไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ
(malnutrition) ในที่สุด
โรค autoimmune enteropathy ได้นิยามขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 โดย
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร 2 ท่าน ชื่อ Dr. Unsworth และ Dr.
Walker-Smith แห่งโรงพยาบาล St Bartholomew ณ ประเทศอังกฤษ จากการตรวจ
และดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กอายุ 15 เดือนที่มีอาการท้องเสียเรื้อรัง น้ำ�หนักลดลง และ
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คลื่นไส้อาเจียน โดยอาการทั้งหมดไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการจำ�กัดอาหาร
จำ�พวกกลูเทน (gluten) นมวัวและไข่ ผลการตรวจเพิม่ เติมพบ IgG anti-enterocyte
antibodies ซึ่งหลังจากได้รับยา cyclophosphamide แล้วอาการดีขึ้นและ antibodies ดังกล่าวหายไป6 จึงมีการกำ�หนดเกณฑ์การวินิจฉัยโรค AIE ในผู้ป่วยเด็กขึ้น
โดยนายแพทย์ทั้งสองท่านดังนี้6,7
1. มีภาวะท้องเสียเรือ้ รัง้ (intractable diarrhea) อันเป็นผลมาจากรอยโรค
villous atrophy ในลำ�ไส้เล็กทีร่ นุ แรงโดยอาการและอาการแสดงทัง้ หมดไม่ตอบสนอง
ต่อการปรับและกำ�จัดอาหารบางประเภท
2. ตรวจพบระดับ circulating gut autoantibobies และ/หรือ autoantibodies อื่นๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะ autoimmune ในร่างกาย
3. อาการทั้งหมดไม่ได้เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (severe immunodeficiency)
หลังจากการค้นพบและตีพมิ พ์เกณฑ์วนิ จิ ฉัยโรคออกไป ก็มรี ายงานโรคนีใ้ น
ผูป้ ว่ ยเด็กเพิม่ มากขึน้ โดยพบว่าปัจจุบนั ประมาณอุบตั กิ ารณ์อยูท่ อี่ ตั รา 1 คนต่อแสน
ประชากรเด็ก8 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงโรคนี้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่เช่นกัน แต่เนื่องจาก
ข้อมูลที่รายงานค่อนข้างน้อย จึงยังไม่สามารถคาดการณ์อุบัติการณ์ในผู้ใหญ่ได้

พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)
ปัจจุบันข้อมูลกลไกการเกิดโรค AIE นี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าสัมพันธ์
กับระบบภูมิคุ้นกันของร่างกายทั้งระบบ humoral และ cell-mediated ที่ถูกกระตุ้น
ผ่าน CD4+ T cell ทำ�ให้เกิดการสร้าง autoantibodies ซึง่ ส่งผลต่อเนือ้ เยือ่ ระบบทาง
เดินอาหาร (gut epithelium) โดยเฉพาะลำ�ไส้เล็ก8 โดย autoantibodies ที่กล่าวถึง
บ่อยคือ anti-enterocyte antibodies (AEA) และ anti-globlet cell antibodies
(AGA) โดยมีรายงานตรวจพบสารดังกล่าวในผูป้ ว่ ย AIE อยูท่ ี่ 70-87%7 แต่เนือ่ งจาก
สารนีส้ ามารถถูกพบในโรคอืน่ อาทิเช่น โรคลำ�ไส้อกั เสบเรือ้ รัง (inflammatory bowel
disease) โรคติดเชือ้ HIV หรือ allergic enteropathy เช่นกันจึงไม่ได้จ�ำ เพาะสำ�หรับ
โรค AIE โดยตรงและไม่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัย AIE สำ�หรับผูใ้ หญ่ในปัจจุบัน
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นอกจากนี้ยังตรวจพบ autoimmune อื่นๆร่วมด้วยได้เช่น antinuclear
antibody (ANA), liver/kidney microsomal antibodies (LKM), anti-smooth
muscle antibodies (SMA) antibodies against gastric parietal cells/ pancreatic islets/ insulin/ glutamic acid decarboxylase/ smooth muscle/ endoplasmic reticulum/ reticulin/ gliadin/ adrenal cells/ DNA/ thyroglobulin
และ thyroid microsomes7,9

อาการและอาการแสดง
สามารถพบโรค AIE ได้ทงั้ ในเพศชายและหญิงในอัตราส่วนพอๆ กัน และพบ
ได้ทกุ ช่วงอายุ มีรายงานพบในผูป้ ว่ ยตัง้ แต่อายุ 21-75 ปี โดยพบมากในช่วงอายุตงั้ แต่
40 ปีขึ้นไป อาการและอาการแสดงหลักของผู้ป่วยโรคนี้คือ ท้องเสียเรื้อรัง กินได้น้อย
อ่อนเพลีย น�้ำ หนักลดลง จนนำ�ไปสูภ่ าวะการดูดซึมของสารอาหารทีผ่ ดิ ปกติ เมือ่ ตรวจ
เพิ่มเติมโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร จะพบลักษณะ villous blunting, scalloping, fissuring หรือ mosaic ของผิวเยื่อบุลำ�ไส้ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานพบอาการ
อื่นที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันได้ โดยเฉพาะสัมพันธ์กับภาวะภูมิแพ้ตนเอง (autoimmune
disease) อาทิเช่น hypothyroidism, nephrito-nephrotic syndrome, autoimmune hemolytic anemia ( AIHA ), interstitial pneumopathy, rheumatoid
arthritis, atopic eczema, autoimmune hepatitis และ chronic pancreatitis7,9

เกณฑ์การวินิจฉัย
สำ�หรับเกณฑ์การวินิจฉัยที่กล่าวขึ้นโดย Unsworth และ Walker-Smith
ที่ตั้งขึ้นมาจากการศึกษาโรคในผู้ป่วยเด็ก และด้วยข้อมูลที่มีมากขึ้นของอาการและ
อาการแสดงของโรคทีแ่ ตกต่างระหว่างผูใ้ หญ่และเด็ก ทำ�ให้มกี ารปรับและแก้ไขเกณฑ์
การวินิจฉัยใหม่สำ�หรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะได้ดังนี้6,9,10
1. อาการท้องเสียเรื้อรังที่ระยะเวลานานมากกว่า 6 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิด
ภาวะการดูดซึมของสารอาหารที่ผิดปกติ (malabsorption)
2. จากชิ้นเนื้อตรวจพบพยาธิสภาพดังนี้
48

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

		 - Partial/ complete blunting of small intestinal villi
		 - Increased apoptotic bodies
		 - Deep crypt lymphocytosis with minimal intraepithelial lymphocytosis
โดยพยาธิสภาพนี้ต้องได้รับการตรวจและแยกโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของ
villous atrophy แล้ว
สำ�หรับ anti-enterocyte antibodies ( AEA ) และ anti-globlet cell
antibodies (AGA) นั้นเนื่องจากไม่จำ�เพาะต่อโรค AIE แต่เพียงโรคเดียว ดังนั้นการ
ตรวจพบจึงเป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม
โรค Celiac เป็นหนึ่งในโรคที่ต้องได้รับการวินิจฉัยแยกโรคเมื่อคิดถึงโรค
AIE เนื่องจากมีอาการและอาการแสดงที่คล้ายคลึงกัน การจำ�กัดอาหารประเภท
กลูเทน (gluten) แล้วประเมินการตอบสนอง หรือการส่งเลือดตรวจเพิ่มเติม เพื่อหา
Anti-tissue transglutaminase IgA/ Anti-gliadin อาจช่วยในการวินิจฉัย

จุลพยาธิวิทยา (Histopathology)
เมื่อตรวจจุลวิทยาของชิ้นเนื้อลำ�ไส้เล็กในผู้ป่วยโรค AIE มักตรวจลักษณะ
ของ blunting และ atrophy ของ villi ซึ่งจะเห็นเด่นชัดบริเวณลำ�ไส้เล็กส่วนต้น
บริเวณชั้น mucosa จะพบเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte แทรกตัวอยู่เป็นจำ�นวน

ช

ซ

ภาพที่ 3 ช. Villous atrophy และ deep crypt lymphocytosis with minimal intraepithelial lymphocytosis ซ. Apoptotic bodies ดังในลูกศร
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มาก โดยหนาแน่นบริเวณส่วนฐานมากกว่าส่วนบน ซึ่งเรียกว่ามี minimal intraepithelial lymphocytosis (lymphocytes น้อยกว่า 40 ตัวต่อ 100 epithelial cells)
และพบ apoptotic bodies นอกจากนี้อาจพบลักษณะการหายไปของเซลล์ goblet
และ paneth cells ได้7

การรักษา
ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนสำ�หรับโรคนี้ ข้อมูลที่มีอยู่และ
ใช้ได้ผลดีในการรักษายังคงเป็นยากดภูมิคุ้นกันร่างกาย โดยเฉพาะยาสเตรียรอยด์
(steroid) โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยาถึง 80% และ 60% ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
อาการดีขึ้นจนเป็นปกติภายในระยะเวลา 1-8 สัปดาห์ ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยาสเตรียรอยด์ ก็มขี อ้ มูลการใช้ยากลุม่ อืน่ อาทิเช่น infliximab, rituximab,
azathioprine, tacrolimus, cyclosporine, sirolimus, 6-mercaptopurine หรือ
vedolizumab6,7,11,12 แต่เนือ่ งจากข้อมูลยังค่อนข้างน้อยและจำ�กัดจึงต้องอาจพิจารณา
ด้วยความระมัดระวัง
การติดตามการตอบสนองต่อยามักใช้ลักษณะการถ่ายอุจจาระ อาการโดย
ภาพรวม น้ำ�หนัก ระดับอัลบูมินในเลือดเป็นหลัก เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงของ
เยื่อบุลำ�ไส้และจุลพยาธิวิทยาอาจต้องใช้ระยะเวลา โดยมีรายงานว่าใช้ระยะเวลานาน
ถึง 6 เดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ
นอกจากการรักษาจำ�เพาะด้วยยาดังที่กล่าวแล้ว การแก้ไขภาวะโภชนาการก็
เป็นสิ่งสำ�คัญเนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้มักมีปัญหาและภาวะแทรกซ้อนจากภาวะท้องเสีย
เรื้อรังและการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติ การให้ parenteral nutrition ในช่วงแรก
และปรับเปลีย่ นเป็น enteral nutrition หลังจากอาการดีขนึ้ จึงควรพิจารณาเป็นรายๆ
ไป
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Case Report and Short Review

Colorectal Schwannoma
Atchara Sereepaiboonsub
Nisa Netinatsunton

NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology, Songklanagarind Hospital

Case presentation

A 59-years old, Thai male presented with a 3 year history of
progressive difficulty in defecation, small caliber feces and tenesmus
symptom,; without abdominal pain or significant weight loss. He had no
known underlying disease. His physical examination was normal; with
the eception of digital rectal examination, which showed a bulging area
with a smooth surface at the posterior wall of anorectal canal, causing a
narrowing of the lumen. Contrast-enhanced computed tomography demonstrated a well-defined, round-shaped homogeneous enhancing mass
with internal necrosis. This was measured 10.3x9.6 cm and located in the
presacral region of the pelvic cavity; with small pelvic lymph node enlargement, measured at 1.1 cm in diameter. A colonoscopy revealed a round,
broad-based polypoid lesion with normal overlying mucosa located at the
posterior wall of the rectum. A subsequent endoscopic ultrasonography
(EUS) found a large subepithelial mass with heterogeneous echogenicity,
and an area of internal necrosis, originating from the fourth layer of the
rectum. A EUS-guided fine needle biopsy was then performed. Histopathology and immunostaining confirmed a spindle cell tumor with mitosis
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0-1 per 10 high power filed, that was marked with s-100 and vimentin.
The tumor did not mark with C-kit, CD34, SMA and desmin, which was
definitely consistent with schwannoma. The patient underwent exploratory
laparotomy with complete tumor removal and achieved an uneventful
post-operative course.

Introduction
Jose Juan Verocay, an Uruguayan physician, first described
Schwannoma in 1910. The structure was later eponymically named:
Verocay body, and is considered a diagnostic of a schwannoma.8,9 Later,
in 1935, Stout described their characteristics in detail.10 Then, in 1988,
Daimaru et al demonstrated first the case series of GI tract schwannoma
of which were definite diagnosis by immunohistochemistry S100 protein
and glial fibrillary acidic protein (GFAP).11
Schwannoma is a rare peripheral nerve tumor originating from
Schwann cells, which produce an insulating myelin sheath, to form a neural
sheath for the covering of peripheral nerves. This tumor mainly appears
along the peripheral nerves, and can occur in any nerve region; typically
in the extremities, spinal cord and central nervous system. Schwannoma
rarely presents in the gastrointestinal (GI) tract, and constitutes only 2 to 8
percent of all GI mesenchymal tumors. 1,2,3 Among the rarity, Schwannoma
occurs frequently in the stomach (83%), followed by the small intestine
(12%) and least in the colon and rectum (5%).4 Clinical manifestation of GI
Schwannoma is non-specific, and depends on the tumor size and location.
The clinical presentations can range from asymptomatic, rectorrhalgia,
tenesmus, non-specific abdominal pain, changes in bowel habits, occult
blood loss, hematochezia, to colo-colonic intussusception. Colonoscopy
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along with endoscopic ultrasonography and computerized tomography
findings are helpful for making the diagnosis. However, it is difficult to
differentiate colorectal schwannoma from other GI tract subepithelial
mesenchymal tumors, which differential diagnosis includes leiomyoma,
leiomyosarcoma and gastrointestinal stromal tumors (GIST). The definite
diagnosis can be made solely on the pathology and immunohistochemistry. The slow growing tumor with extremely low malignant transformation potential made this tumor benign. Surgical resection is the standard
method of treatment.5,6,7

Prevalence and Clinical manifestations
Prevalence:
The prevalence of schwannoma worldwide is extremely low. It is
found slightly more frequently in females than males (Female: Male ratio
2:1), within a wide age ranged from 27 to 88 years old, and a peak incidence
in the fifth and sixth decades of life.4,5
Clinical manifestations:
From the published studies, a total of 106 cases of colorectal
schwannoma, including our one case, were reviewed. Clinical manifestations are listed in Table 1. The most common presentation is asymptomatic. Thus, the tumors are incidentally found on imaging for other reasons
or colonoscopy for routine colorectal cancer screening.
Tumor location
From published studies, a total of 121 cases of colorectal schwannomas, including our one case, were reviewed. The tumor distribution
was similar among right-sided and left-sided colon. The details of tumor
location are shown in Table 2.
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Table 1: Clinical manifestations of colorectal schwannoma 4,5,12-20,22
Clinical manifestations
Asymptomatic
Rectorrhalgia
Abdominal pain /discomfort
Fecal occult blood positive
Constipation
Tenesmus
Difficulty in defecation
Anorexia and weight loss
Hematochezia
Melena
Protruding rectal mass
Abdominal distention
Dyspareunia
Decrease stool caliber
Diarrhea
Bloody diarrhea
Intussusception
Intestinal obstruction
Unknown

Frequency (%)
(n=106)
31 (29.2)
16 (15.1)
13 (12.3)
7 (6.7)
7 (6.7)
4 (3.8)
4 (3.8)
2 (1.9)
3 (2.9)
2 (1.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
1 (0.9)
9 (8.5)

Table 2: Locations of colorectal schwannoma 4,5,12-22
Location
Cecum
Ascending colon
Transverse colon
Descending colon
Sigmoid colon
Rectum
Appendix
Pancolic
Unknown

Frequency (%)
(n=121)
16 (13.2)
18 (14.9)
7 (5.8)
11 (9.1)
31 (25.6)
32 (26.5)
1 (0.8)
1 (0.8)
4 (3.3)
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Diagnosis
Because of its rarity and non-specific clinical manifestations,
diagnosis and management should be made by multidisciplinary subspecialties teams, composing of gastroenterologists; including, advanced
GI endoscopic interventionists, radiologists, radiologic interventionists,
surgeons and pathologists.

Radiography
Schwannomas lack of specific findings on computerized tomography (CT). A retrospective study from Korea reviewed CT features of
13 colorectal schwannoma patients who were diagnosed between
2000-2015. The tumor usually presented as a round shape, with a smooth
margin (84.6%), endophytic growth or dumbbell shaped (69.2%), homogeneous enhancement (92.3%) and high attenuation on portal phase (84.6%).
Lymph node enlargement was discovered in 30.8%. However, tumor
necrosis, calcification and surface ulceration are uncommon findings.
The CT findings of rectal schwannoma are presented in Figure 1A and
1B.
The Magnetic Resonance Imaging (MRI) finding generally has a
low signal intensity on T1-weighted sequences, and high signal intensity
on T2-weighted sequences, with or without internal cystic necrotic or
hemorrhagic components. (Figure 2A, 2B) In addition, the tumor usually
demonstrates a high signal intensity on diffusion weighted imaging (DWI)
sequences.24 The finding of adjacent, significant intraabdominal lymph
node enlargement, recurrent tumor or evidence of metastasis are highly
suggestive; but not definitive of potential malignant schwannoma.
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A

B

Figure 1 Contrast-enhanced computed tomography of a patient with large rectal schwannoma A: A well-defined, round-shaped homogeneous enhancing mass with
internal necrosis, measured at 10.3x9.6 cm and located in the presacral region
in the pelvic cavity. B: Small pelvic lymph node enlargement of 1.1 cm in diameter
(arrow).

A

B

Figure 2 Magnetic Resonance Imaging T2-weighted sequences of a patient with large rectal
schwannoma. 2A and 2B: A vividly enhancing mass 12x8.6x9.6 cm, arising from
the rectum with internal cystic portion

Colonoscopy and Endoscopic ultrasonography (EUS)
Endoscopically, schwannoma usually appear as wide-based,
well-circumscribed sessile subepithelial lesions with either rubbery or
firm to hard consistency, with or without mucosal ulceration. Mucosal
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biopsy is usually inconclusive, because of the difficulty of obtaining an
adequate specimen. Deep biopsy or submucosal resection can be helpful to distinguish schwannoma from other mesenchymal tumors such as
neuroendocrine tumors and subepithelial-like adenocarcinoma.
On EUS, schwannoma presents as hypoechoic, round or oval
shaped and well-demarcated lesions that usually arise from the fourth
layer (or third layer) of the GI tract wall (Figure 3). Likewise, EUS imaging
alone is inadequate to establish definite diagnosis. Histology and immunohistochemistry findings are required, as EUS can offer adequate tissue
sampling by using either EUS-guided fine needle aspiration or EUS-guided
fine needle biopsy.25,26,27 EUS findings of lower GI subepithelial lesions are
shown in Table 3.

n
Figure 3 Endoscopic ultrasonography of patient with large rectal schwannoma A 7.2x8
cm heterogeneous hypoechoic mass with an area of internal necrosis(n), with a
distinctive border, that is originating from the fourth layer(arrow)
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Table 3: Endoscopic ultrasound findings of colorectal subepithelial tumors.28
Tumor

EUS layers

Schwannoma
Fourth, third
Gastrointestinal stromal Fourth, second,
tumors
third
		
		
Leiomyoma
Fourth, second
Leiomyosarcoma
Fourth, second
		
Granular cell tumor
Second, third
Neuroendocrine tumor Third
Fibroid lesion
Third

EUS appearances
Hypoechoic, round or oval, well demarcated
Hypoechoic, round or oval, well demarcated
(if a large tumor > 3 cm it may be heterogeneous with an irregular border and cystic areas
of echogenic foci)
Hypoechoic, round or oval, well demarcated
Hypoechoic, heterogeneous, irregular extraluminal border or invasion to adjacent organs
Hypoechoic
Hypoechoic
Hypoechoic

Pathology
Macroscopically, schwannomas present as lobulated, and welldefined tumors with a thin wall capsule, with or without internal cystic
necrosis portion and, rarely ulcerated or calcified.29
Histologically, schwannoma compose of bundles of spindle cells,
aligning in a trabecular pattern. It is surrounded by fibrovascular septa
and contains lymphoplasmacytic infiltration. (Figure 4) This finding is not
sufficient for definite diagnosis, as immunohistochemistry is necessary;
which is characterized by a strong positive for S100 protein (a marker for
neural crest cells) and CD56 or vimentin (a marker for mesenchymal cells).
Some reports showed a positive in glial fibrillary acidic protein (GFAP) that
was found in about 75% of schwannomas. Tumors should be negative for
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A: H&E

B: H&E

C: H&E

D: S100

E:

F: CD117

G: CD34

H:

I:

Figure 4 Microscopic finding of a patient with rectal
schwannoma A, B, C: Spindle cell tumor,
with thin capsules and nuclear palisade appearance. The IHC of D: S100 protein and
E: vimentin showed strong positive staining.
And negative staining of F: CD117(c-kit), G:
CD34, H: SMA and I: desmin.
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CD117, CD34, and a smooth muscle actin (SMA).27,30 This is essential to
differentiate schwannoma from other mesenchymal tumors, such as GIST,
that showed positive for CD 117 as well as CD34, and leiomyoma that
showed positive for SMA or desmin31. Immunohistochemistry of spindle
cell tumors are presented in Figure 5.
Recent study presented aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) as a
new, viable diagnostic marker for Schwann cell tumors. All schwannomas
and neurofibromas were strongly positive for ALDH1. Malignant peripheral
nerve sheath tumors (MPNST) were positive too; but with a clear reduction
of ALDH1 expression. All non-Schwann-cell-derived tumors showed no
immunoreaction. Novel ALDH1 can be a diagnostic marker for schwannomas and neurofibromas, and the low level of its expression may provide
malignant behavior of the tumor.32
The microscopic examination of colorectal schwannoma can
evaluate the malignant potential of the tumor from atypia of the nucleus

Figure 5 Immunohistochemistry of spindle cell mesenchymal tumors
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and mitotic count by low, moderate and high (< 5, 6-10, > 10 per 50 highpower field), wherein high Ki67 expression index indicates malignant
transformation.

Management
Minimally invasive procedures are proven to be beneficial due to
the benign nature of the tumor, and can be performed safely by endoscopic
resection, or transanal resection when the tumor displays no aggressive
behaviour4. Currently, the standard treatment for colorectal schwannomas
is surgical resection, with a free negative margin, so as to prevent the risk
of local recurrence.33 Routine radiotherapy and adjuvant chemotherapy has
not been used.

Prognosis
Most colorectal schwannomas are benign with a favorable prognosis. They have an extremely low incidence of malignant transformation, are
uncommon for recurrence or metastasis, and have an excellent prognosis
after complete removal.
A higher risk of metastasis and recurrence has been associated
with a tumor size larger than 5 cm, and mitotic activity rates of more
than 5 mitoses per field, at high magnification.34 The published case reports
lacked complete pathologic description of the schwannoma, benign and
malignant differentiation was not based on mitotic index. Malignant status
was diagnosed based on history of local recurrence or distant metastasis.
Nowadays, malignant colorectal schwannomas have been reported in
about three cases;however , they lacked data on mitotic activity, Ki-67,
and Mindbomb homolog 1 antibody (MIB-1). 35,36,37 In these case reports, the
62

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

authors made their conclusions depending on the large size with numerous mitoses35, and on the emergence of long-term local recurrence and
liver metastasis. 36,37 Das Gupta and Brasfield have reported the occurrence
of loco-regional metastases in a few aggressive tumors (2%).38Metastatic
spreading in the lymph nodes is rare.

Conclusion
Colorectal schwannoma is a rare primary gastrointestinal tract
mesenchymal tumor. Most cases are asymptomatic and usually incidentally
discovered during the screening of a colonoscopy. This subepithelial tumor
lacks specific findings on CT or MRI and EUS images. A positive staining
for S100 and vimentin, with negative staining of CD117, CD 34 along with
smooth muscle actin is the gold standard for making a definite diagnosis.
Complete surgical resection, with free margin is the mainstay treatment
of colorectal schwannomas. It has an excellent prognosis, in which tumor
recurrence or metastasis is extremely rare.
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Topic Review

ความเสี่ยงจากการทำ�งาน
และการยศาสตร์ของการส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร
(Occupational hazards for the
endoscopist and ergonomic
in endoscopy)
พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีล
อ. พญ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี

ปัจจุบันการส่องกล้องเป็นหัตถการที่ทำ�บ่อยสำ�หรับแพทย์ระบบทางเดิน
อาหาร เนื่องด้วยจำ�นวนผู้ป่วยที่มากขึ้น อาจทำ�ให้แพทย์จำ�เป็นต้องยืนส่องกล้องเป็น
ระยะเวลานานๆ อาจเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแพทย์ใน
ระยะยาวได้ อีกทั้งการส่องกล้องทางเดินอาหาร จัดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดอุบัติการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ ความ
เสี่ยงที่จะสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย สารเคมี การโดนรังสี รวมถึงภาวะการ
บาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การป้องกันความเสี่ยงจากการทำ�งานในด้าน
ต่างๆ ต้องเริม่ มาจากความตระหนักทีจ่ ะสนใจวิธกี ารป้องกันอันตรายต่างๆ รวมถึงวิธี
การทำ�งานอย่างปลอดภัย และความรูด้ า้ นการยศาสตร์จะช่วยลดการบาดเจ็บจากการ
ทำ�งานได้ อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั ยังไม่มมี าตรฐานในเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั ในการลดความ
เสี่ยงจากการทำ�งานในห้องส่องกล้องอย่างจำ�เพาะเจาะจง บทความนี้จึงได้รวบรวม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำ�งานและลดการบาดเจ็บจากการส่องกล้อง
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การลดความเสี่ยงจากการทำ�งานในห้องส่องกล้อง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
หลักๆ ดังต่อไปนี้(1)
1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment; PPE)
2. การป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Safety)
3. การยศาสตร์ (Ergonomics)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE)
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ;
PPE) หมายถึงอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ทั้งที่ใช้ชิ้นเดียวหรือใช้ประกอบกันหลายๆชิ้น เพื่อ
นำ�มาใช้ป้องกันการสัมผัสจากผู้ป่วย ตั้งแต่ผิวหนังผู้ป่วย เสื้อผ้า เยื่อเมือกต่าง ๆ ลม
หายใจ จากเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ทั้งจากการสัมผัส ทางเลือด หรือแม้แต่
ทางอากาศหายใจ สารคัดหลั่งที่อาจมีการติดเชื้อในห้องส่องกล้อง ประกอบไปด้วย
น้ำ�ลาย น้ำ�ย่อยกระเพาะอาหาร น้ำ�ดีจากท่อทางเดินน้ำ�ดี น้ำ�จากการเตรียมลำ�ไส้ส่อง
กล้อง อุจจาระ เป็นต้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วย เสื้อกาวน์
(Gown), ถุงมือ (Gloves), หน้ากาก (Mask), แว่นตา (Eye protection) เป็นต้น ซึ่ง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนี้ เป็นมาตรฐานเดียวกับสมาคมป้องกัน
โรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกา (CDC) ที่กำ�หนดให้ใช้ในการป้องกันอันตรายจากความ
เสี่ยงในการทำ�งาน วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้ (ภาพที่ 1)
1.1 เสื้อกาวน์ (Gown) แนะนำ�ให้ใส่ทุกครั้งและใส่ตลอดการทำ�หัตถการ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
1.2 ถุงมือ (Gloves) ควรใส่ตลอดการทำ�หัตถการ การจับอุปกรณ์ การขน
ย้ายผู้ป่วย รวมถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ การเลือกใช้ถุงมือต้องเลือกถุงมือที่มี
ความยืดหยุน่ แข็งแรง ระวังในเรือ่ งของการแพ้ยางถุงมือในแต่ละบุคคลทีส่ วมใส่ และ
การสวมใส่ถุงมือเป็นระยะเวลานานเกินไปอาจเกิดการระคายเคืองได้
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE)
ก. เสื้อคลุมป้องกันสารคัดหลั่ง ข. แว่นตา ค. ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

1.3 แว่นตา (Eye protection) ควรใส่เพื่อลดความเสี่ยงที่สารคัดหลั่ง
กระเด็นเข้าตา หรือการเผลอเอามือขยี้ตาซึ่งมือเราอาจปนเปื้อนเชื้อโรคส่งผลให้ตา
เกิดการอักเสบติดเชือ้ ได้ การใส่แว่นสายตาส่วนตัว หรือการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถอื ว่า
เป็นการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันทีพ่ อเพียง แว่นตาทีใ่ ช้ควรพอดีกบั ขนาดศีรษะ สวมใส่สบาย
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน
1.4 หน้ากาก (Mask) ควรสวมให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก เพื่อลด
ความเสีย่ งทัง้ จากการสูดดมอากาศทีม่ เี ชือ้ โรคปนเปือ้ น และน�้ำ ลายของผูส้ วมหน้ากาก
กระเด็นออกสู่สิ่งแวดล้อม
สมาคมป้องกันโรคติดเชือ้ ของสหรัฐอเมริกา (CDC) ยังแนะนำ�ให้ลา้ งมือ
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(hand hygiene) อย่างถูกวิธี ทั้งก่อนและหลังทำ�หัตถการ และให้ตระหนักไว้เสมอว่า
บริเวณนอกถุงมือ เสื้อกาวน์ หน้ากาก แว่นตา ล้วนปนเปื้อนเชื้อโรคทั้งสิ้น
นอกจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้ว วิธีการถอด
อุปกรณ์ยังสำ�คัญอีกด้วย โดยสมาคมป้องกันโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกา (CDC)
แนะนำ�ลำ�ดับขั้นตอนการถอดอุปกรณ์คือ ถอดถุงมือ แว่นตา เสื้อกาวน์ และหน้ากาก
ตามลำ�ดับ

2. การป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Safety)
การสั ม ผั ส รั ง สี สำ � หรั บ แพทย์ ร ะบบทางเดิ น อาหาร ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ระหว่ า ง
การทำ�ส่องกล้องทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อน (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography;ERCP), การถ่างขยายท่อทางเดินอาหาร (dilatation), การใส่สาย
ระบาย (stent insertion)(2)
การสัมผัสรังสีสำ�หรับผู้ป่วยแล้วนั้น เป็นการสัมผัสแบบโดยตรง (direct
beam) จากเครือ่ งฉายรังสีโดยทัว่ ไปแล้วระหว่างการทำ�ส่องกล้องทางเดินน�้ำ ดีและตับ
อ่อนตัวผู้ป่วยจะได้รับรังสีโดยรวมประมาน 2-16 นาที (3) โดยหากมีหัตถการที่มากขึ้น
ระยะเวลาที่สัมผัสรังสีก็มากขึ้นตามลำ�ดับ ในขณะที่การสัมผัสรังสีสำ�หรับแพทย์และ
พยาบาลผูท้ �ำ หัตถการ เป็นการสัมผัสรังสีแบบกระจัดกระจาย (scatter) จากตัวผูป้ ว่ ย
ไม่ได้สัมผัสโดยตรงจากเครื่องฉายรังสี
การบาดเจ็บของเซลล์มนุษย์ (human cellular injury) ทีเ่ กิดจากรังสี ส่งผล
ให้เกิด 2 ผลกระทบหลักๆ คือ(3)
1. การทำ�ลายเซลล์โดยตรง (direct cellular damage)
2. เกิดการสร้างอนุมลู อิสระ ส่งผลให้เกิดการทำ�ลายเซลล์ทางอ้อม (production of reactive oxygen species)
เซลล์ทบี่ าดเจ็บจากการสัมผัสรังสี ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น ชนิดของเซลล์,
อายุ, เนื้อเยื่ออ่อน, เป็นต้น ซึ่งเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันได้รับผลข้างเคียงจากการสัมผัส
รังสีที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ (ภาพที่ 2)
1. ผลข้างเคียงที่ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้รับ (deterministic effect) หมาย
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ภาพที่ 2 ผลข้างเคียงจากการสัมผัสรังสี

ถึง หากได้รับรังสีปริมาณมากขึ้น ก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นตามไปด้วย
โดยผลข้างเคียงชนิดนี้ จะมีระดับขั้นที่ค่อนข้างชัดเจน (threshold level) ว่าเมื่อ
ฉายแสงไปเท่าใด จะเกิดผลข้างเคียงชนิดใดขึ้น ระดับความรุนแรงแปรผันตรงตาม
ปริมาณรังสีที่ได้รับ (dose related) การบาดเจ็บลักษณะนี้ก่อให้เกิดเนื้อเยื่อผิดปกติ
เช่น ต้อกระจก, ผิวหนังอักเสบ, ผมร่วง รวมถึงการมีบุตรยาก (infertility)
2. ผลข้างเคียงที่ไม่ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้รับ (stochastic effect) หมาย
ถึง เมื่อผู้ป่วยรายใดก็ตามได้รับการฉายรังสี จะมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง
ชนิดนี้ โดยไม่ขึ้นกับว่าได้รับการฉายรังสีปริมาณมากหรือน้อย (by chance) ผลข้าง
เคียงในส่วนนี้ ได้แก่ การมีโอกาสเกิดมะเร็งชนิดใหม่ขึ้นจากการได้รับรังสี และการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (genetic effect)
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านผู้ป่วย (patient factors)
1.1 ขนาดร่างกายผู้ป่วยหรือความหนาของร่างกาย (Body mass or the
thickness of the part of the body) ยิ่งผู้ป่วยมีความหนาของรูปร่างมากขึ้นเท่าไหร่
ยิ่งต้องใช้รังสีมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ได้ภาพที่มีความชัดเจน
1.2 อายุ (young age) เนื้อเยื่อของผู้ป่วยเด็ก มีความเสี่ยงที่จะได้รับผล
กระทบมากกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อผู้ใหญ่
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1.3 โรคและข้อบ่งชี้ในการส่องกล้อง (The patient’s disease and the
indication for the procedure) หากโรคที่ต้องทำ�การส่องกล้องที่ได้รับรังสีมีความ
ยากและซับซ้อน มีหัตถการที่ต้องทำ�หลายขั้นตอน ก็ยิ่งเพิ่มขนาดปริมาณรังสีที่จะได้
รับ
1.4 เคยได้รับรังสีมาก่อน (Previous radiation exposure)
1.5 ผูป้ ว่ ยมีภาวะความไวต่อการได้รบั รังสี (Radiosensitivity in some
patients) เช่น ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานและหลอดเลือดฝอยพอง
(ataxia–telangiectasia), โรคเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน (connective-tissue disease), โรค
เบาหวาน เป็นต้น
2. ปัจจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Equipment factors)
2.1 ค่าติดตั้งเริ่มต้นจากเครื่องกำ�เนิดรังสีที่ผลิตมาจากแต่ละบริษัท
(Manufacturers’ settings for fluoroscopic dose rates)
2.2 ตำ�แหน่งทีว่ างเครือ่ งกำ�เนิดรังสี (The position of the x-ray source
relative to the patient and staff) การจัดให้หลอดเอกซเรย์อยู่ใต้เตียงผู้ป่วย
(under-couch X ray tube) มีการกระเจิงของรังสีสู่เลนส์ตาน้อยกว่าการจัดหลอด
เอกซเรย์อยู่เหนือเตียงผู้ป่วย (Over-couch X ray tube) แต่ในทางกลับกันจะมีการ
กระเจิงของรังสีไปยังขาของบุคลากรมากกว่า
2.3 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีมีระบบการปล่อยรังสีแบบเป็นจังหวะ
(Pulse frequency) ยิ่งตั้งจำ�นวนอัตราการปล่อยรังสีต่ำ�ลง ก็จะยิ่งช่วยให้การรับรังสี
ของผู้ป่วยและบุคลากรลดลง
2.4 มีการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์อย่างเหมาะสม (Appropriate
quality control) เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(PPE) รวมถึงอุปกรณ์กันรังสีเป็นปัจจัยหลักที่สำ�คัญของการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
2.5 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีมีระบบการเก็บรูปที่ดีที่สามารถเปิดดู
ย้อนกลับได้ เพื่อให้สามารถกลับไปดูภาพเก่าได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการ
ฉายรังสีใหม่อีกครั้ง
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2.6 มีระบบตั้งเตือน (Alarm level) หากมีการฉายรังสีเป็นเวลานานหรือ
ปริมาณที่มากเกินกำ�หนด
3. ปัจจัยด้านการทำ�หัตถการ (Procedure related factors)
3.1 ระยะเวลาการฟลูโอโรสโคป
3.2 การใช้ฟังก์ชั่นคอลิเมชั่น (collimation) เพื่อปรับพื้นที่ซึ่งรังสีผ่านให้
จำ�กัดอยู่เฉพาะบริเวณที่สนใจ จะช่วยลดปริมาณรังสีต่อผู้ป่วยและบุคคลากร
3.3 จำ�นวนรูปที่ถ่าย
3.4 การใช้ฟังก์ชั่นขยายภาพ (Magnification) แม้จะทำ�ให้มองเห็นราย
ละเอียดของภาพได้มากขึ้น แต่มีผลเพิ่มอัตราการได้รับรังสีด้วย
3.5 การจัดระยะห่างระหว่างหลอดเอกซเรย์กบั ตัวผูป้ ว่ ยให้ไกลทีส่ ดุ และ
จัดระยะห่างระหว่างตัวผู้ป่วยกับตัวรับภาพให้ใกล้ที่สุด
แนวทางการป้องกันอันตรายจากรังสี
นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี (Shielding) เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ
บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน มาตรฐานของเสื้อตะกั่ว (lead apron) ควรมีความหนา
ของตะกั่ว 0.5 มิลลิเมตร จะสามารถป้องกันรังสีได้มากกว่าร้อยละ 90
เสื้อตะกั่วที่เหมาะสม ควรเป็นเสื้อตะกั่วแบบ 2 ชิ้น (2 lead aprons) เพื่อ
เป็นการแบ่งน้ำ�หนักลงที่สะโพกของผู้สวมใส่และลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อไหล่
และคอ เสื้อตะกั่วรุ่นใหม่อาจมีน้ำ�หนักที่เบาขึ้นและมีไทรอยด์ชิลด์ (thyroid shield)
ในตัว (ภาพที่ 3) และควรแขวนเสื้อตะกั่วในแนวตั้งเพื่อป้องกันการหักงอของแผ่น
ตะกั่ว
ยังไม่มขี อ้ แนะนำ�ทีแ่ น่ชดั ในเรือ่ งการใส่แว่นตากันรังสี สมาคมทางเดินอาหาร
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ASGE) แนะนำ�ให้สวมแว่นกันรังสีในกรณีทปี่ ริมาณผูป้ ว่ ยเยอะ
หรือเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีมีหลอดเอกซเรย์อยู่เหนือตัวผู้ป่วย (over-couch
system) ก็เพียงพอ(3) แถบวัดปริมาณรังสี (a radiation-exposure dosimeter) ควร
ติดไว้ใกล้กับเสื้อตะกั่วโดยควรติดไว้ตำ�แหน่งบริเวณคอ หรืออาจติดไว้บริเวณเอว
แทนได้   โดยบุคลากรทุกคนควรได้รับการรายงานปริมาณรังสีที่วัดได้ในแต่ละรอบ
การรายงาน
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน และการยศาสตร์ของการส่องกล้องทางเดินอาหาร
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแต่งกายขณะทำ�งานที่สัมผัสรังสี

การทำ�งานที่ต้องได้รับการสัมผัสรังสี สามารถยึดหลัก “ALARA” (As low
as reasonably achievable) ดัง ตารางที่ 1

3. การยศาสตร์ (Ergonomics)
การยศาสตร์ (Ergonomics) Ergo มาจากภาษากรีกแปลว่า งาน, nomos
แปลว่า การกำ�หนด การยศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลักษณะ
การทำ�งาน เครือ่ งมืออุปกรณ์ สิง่ แวดล้อมเพือ่ ออกแบบปรับปรุงให้เกิดรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมในการทำ�งานเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำ�งาน และเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพการทำ�งานสูงสุด(4)
3.1 ความชุกของอัตราการบาดเจ็บของระบบข้อและกล้ามเนื้อของแพทย์
ระบบทางเดินอาหาร
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ตารางที่ 1 “ALARA” (As low as reasonably achievable) ลดการสัมผัสรังสีขณะทำ�งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้เวลาให้สั้นที่สุด
บุคลากรควรอยู่ห่างเครื่องฉายรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
ใส่เสื้อกันตะกั่วกันไทรอยด์อย่างถูกต้อง
หลีกเลี่ยงการขยายภาพถ้าไม่จำ�เป็น
ใช้ระบบการปล่อยรังสีแบบเป็นจังหวะ (pulsed)
การใช้ฟังก์ชั่นคอลิเมชั่น (collimation) เพื่อปรับพื้นที่ซึ่งรังสีผ่านให้จำ�กัดอยู่เฉพาะบริเวณที่
สนใจ
7. หลีกเลี่ยงการฉายรังสีแนวเฉียง (oblique view)
8. การจัดให้ตัวผู้ป่วยอยู่ใกล้ตัวรับภาพให้มากที่สุด

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่าแพทย์ส่องกล้องทางเดิน
อาหารประมาณร้อยละ 37-89 มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดย
บริเวณที่มีอาการส่วนใหญ่คือ มือและนิ้วมือ (ร้อยละ 14-82), หลัง (ร้อยละ 15-57),
คอ (ร้อยละ 9-46), ไหล่ (ร้อยละ 9-19), และข้อศอก (ร้อยละ 8-15) (5)
ปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ได้แก่ การ
ทำ�หัตถการท่าทางซ�้ำ ๆ (repetition), หัตถการทีม่ กี ารใช้แรงมาก (highforce), การอยู่
ในท่าทางที่ใช้ข้อต่อ ไหล่ ข้อมือ คอ ไม่เหมาะสม (awkwardwrist, shoulder, neck
postures) และการยืนเป็นเวลานานๆ (prolonged constrained posture) และอีก
ทัง้ ยังมีเทคนิคทีเ่ ฉพาะเจาะจงสำ�หรับการส่องกล้อง (specific maneuver) เช่นการใช้
นิ้วในการควบคุมปุ่มการเคลื่อนไหวของกล้อง, การใช้เทคนิคการทอร์ค (torqueing
with the right hand) เป็นต้น เหล่านีล้ ว้ นทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อทั้งสิ้น
มีการบาดเจ็บบางชนิดที่ได้รับการรายงานว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดย
เฉพาะเจาะจงต่อแพทย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้แก่(2,6) (ภาพที่ 3)
1. Endoscopists’ thumb หรือเอ็นข้อมืออักเสบ หัวแม่มอื ซ้าย (DeQuervain’s tenosynovitis of the left thumb) เกิดจากการกางและเหยียดนิ้วหัวแม่
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน และการยศาสตร์ของการส่องกล้องทางเดินอาหาร
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มือซ้ายซ้ำ�ๆ (repeated abduction and extension) เพื่อจัดการการหมุนของกล้อง
ส่องลำ�ไส้ใหญ่
2. Biliary endoscopist’s knuckle เป็นการบาดเจ็บของข้อต่อ metacarpophalangeal ขวาทำ�ให้เกิดการผิดรูป (deformity) เกิดจากการใส่เครือ่ งมืออุปกรณ์
ต่างๆ ผ่านช่องกล้องทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อน (ERCP) โดยเป็นการใส่ซ้ำ�ๆ ใส่ผ่านจุด
ตีบยากๆ ที่ต้องใช้แรงในการดันต่อสู้กับจุดตีบ
มีการศึกษาสำ�รวจในแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารประเทศญี่ปุ่น ในปี
พ.ศ. 2553(7) พบว่าการบาดเจ็บของมือและนิ้วมือโดยเฉพาะด้านซ้าย มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระหว่างแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร เปรียบเทียบกับ
แพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ส่องกล้อง (ร้อยละ 17 ต่อร้อยละ 6 ค่า p = 0.04) โดยมี อายุของ
แพทย์ เป็นปัจจัยเดียวทีส่ มั พันธ์ตอ่ การเกิดการบาดเจ็บ โดยพบว่าแพทย์อายุมากกว่า
40 ปี ขึน้ ไป จะพบอัตราการบาดเจ็บของมือและนิว้ มากกว่าแพทย์ทอี่ ายุนอ้ ยกว่า 40 ปี
ถึง 2.7 เท่า ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาอืน่ ๆ ทีอ่ ายุไม่สง่ ผลต่อการบาดเจ็บ แต่ทนี่ า่ แปลก
ใจคือในการศึกษาเดียวกันนีพ้ บว่าแพทย์สอ่ งกล้องทางเดินอาหารกลับมีความสนใจใน
เรือ่ งการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อน้อยกว่าแพทย์ที่
ไม่ใช่แพทย์ส่องกล้อง (ร้อยละ 12 กับร้อยละ 33 ค่า p<0.0001)
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2556(8) พบว่าปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อการเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในแพทย์ส่องกล้องทางเดิน
อาหารคือ ปริมาณผู้ป่วยส่องกล้องที่มากกว่า 20 คน/สัปดาห์, ปริมาณชั่วโมงการยืน
ส่องกล้องมากกว่า 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ และระยะเวลานับเป็นปีของแพทย์แต่ละคนใน
การทำ�งานด้านการส่องกล้อง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการบาดเจ็บของ
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ทัง้ สิน้   โดยการศึกษานีพ้ บว่า บริเวณทีเ่ กิดการบาดเจ็บทีพ่ บ
บ่อยทีส่ ดุ คือ กล้ามเนือ้ คอและหลังส่วนบน (ร้อยละ 29) นิว้ หัวแม่มอื ซ้าย (ร้อยละ 28)
และพบว่ามีเพียงร้อยละ 55 ของแพทย์ทไี่ ด้รบั การบาดเจ็บมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการทำ�งานเพื่อลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บ
มี 1 การศึกษาที่ศึกษาถึงอัตราการเกิดการบาดเจ็บในแพทย์ต่อยอดระบบ
ทางเดินอาหาร (gastroenterology fellows)(9) โดยสำ�รวจแพทย์ต่อยอดระบบทาง
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เดินอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผู้
ตอบแบบสอบถาม 156 คน พบว่า 74 คนหรือร้อยละ 47 เกิดการบาดเจ็บต่อระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการส่องกล้อง โดยร้อยละ 85 เกิดการบาดเจ็บใน
ช่วง 1 ปีแรกของการศึกษาแพทย์ต่อยอด โดยบริเวณที่บาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดคือ ข้อ
มือขวา (ร้อยละ 53) นิ้วหัวแม่มือซ้าย (ร้อยละ 42) กล้ามเนื้อหลัง (ร้อยละ 27) และคอ
(ร้ อ ยละ 22) โดยแพทย์ ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ นี้ พ บว่ า เป็ น แพทย์ ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นการเรี ย น
การยศาสตร์การส่องกล้องมาก่อนถึงร้อยละ 74 โดยไม่พบปัจจัยทีส่ มั พันธ์ตอ่ การบาด
เจ็บไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ จำ�นวนปีที่เรียนแพทย์ต่อยอด จำ�นวนชั่วโมง หรือ ปริมาณ
ผู้ป่วย และจากการศึกษานี้พบว่าการเรียนการยศาสตร์การส่องกล้องเป็นที่ต้องการ
มากสำ�หรับแพทย์ต่อยอดระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแพทย์ที่
ได้รับการบาดเจ็บมาก่อน จึงทำ�ให้สรุปได้ว่าการไม่ได้เรียนด้านการยศาสตร์การส่อง
กล้องเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้แพทย์ต่อยอดระบบทางเดินอาหารมีโอกาสได้รับบาด
เจ็บจากการทำ�งาน
3.2 การกำ�หนดการยศาสตร์ที่เหมาะสมในการส่องกล้องทางเดินอาหาร
(Optimizing the ergonomics of endoscopy)
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสากลในการกำ�หนดมาตรฐานสำ�หรับการจัดวาง
ความสูงของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร คำ�แนะนำ�ต่อไปนี้เป็นการ

endoscopists’ thumb/ DeQuervain’s
tenosynovitis of the left thumb

biliary endoscopist’s
knuckle

ภาพที่ 4 การบาดเจ็บจากการทำ�งานของแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
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ดัดแปลงมาจากมาตรฐานของการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (laparoscopic surgery) และ
มาจากบทความด้านการยศาสตร์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้(6,10)(ภาพที่ 4)
1. ตำ�แหน่งการวางจอภาพและความสูงของจอภาพ (Monitor location
and height)
- ตำ�แหน่งการวางจอภาพ: ควรตั้งวางอยู่หน้าต่อแพทย์ผู้ทำ�การส่องกล้อง
เพื่อลดการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อบริเวณคอ และเพื่อให้กล้ามเนื้อบ่า ไหล่ และ
หลังวางอยู่ในท่าปกติโดยค่าเฉลี่ยส่วนสูงตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเปอเซนไทล์ท่ี 5 ของผู้หญิง
ถึงเปอเซนไทล์ที่ 95 ของผู้ชาย ความสูงที่เหมาะสมของการวางจอภาพ อยู่ที่ประมาน
93-162 เซนติเมตร (36.6-63.8 นิ้ว) จากพื้น
- ความสูงของจอภาพจากพืน้ : ควรปรับตำ�แหน่งให้ขนึ้ ลงได้ตามความสูงของ
แพทย์ผู้ทำ�การส่องกล้อง ความสูงของจอภาพควรจัดให้สูงพอดีกับที่ระดับกึ่งกลาง
จอภาพอยู่ในระดับสายตาของแพทย์ผู้ส่องกล้อง โดยมีมุมไม่เกิน 15-25 องศาใต้ต่อ

ภาพที่ 5 ตำ�แหน่งการวางจอภาพและระยะห่างที่เหมาะสมสำ�หรับการส่องกล้อง
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ระดับสายตา โดยค่าเฉลีย่ ส่วนสูงตัง้ แต่คา่ เฉลีย่ เปอเซนไทล์ที่ 5 ของผูห้ ญิงถึงเปอเซน
ไทล์ที่ 95 ของผู้ชาย ความสูงที่เหมาะสมของการวางจอภาพ อยู่ที่ประมาน 93-162
เซนติเมตร (36.6-63.8 นิ้ว) จากพื้น
- ระยะห่างของจอภาพกับแพทย์ผู้ทำ�การส่องกล้อง: กึ่งกลางของจอภาพ
ควรอยู่ในระดับสายตาของแพทย์ผู้ส่องกล้อง โดยมีมุมไม่เกิน 15-25 องศาใต้ต่อ
ระดับสายตา ระยะห่างจากจอภาพกับแพทย์ผู้ส่องกล้องขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพ
ความชัดของภาพ แต่โดยทั่วไปควรมีระยะห่างประมาณ 52-182 เซนติเมตร (20.563.8 นิ้ว)
2. ความสูงของเตียง (optimal bed height)
เตียงทำ�หัตถการการส่องกล้องควรเป็นเตียงทีป่ รับขึน้ ลงได้ และความสูงของ
เตียงควรอยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสมที่สามารถทำ�ให้ข้อศอก กล้ามเนื้อไหล่ และหลัง
วางตัวอยู่ในท่าที่สบาย สำ�หรับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ ตำ�แหน่งของสายกล้องควร
อยูใ่ นตำ�แหน่งเดียวกับระดับข้อศอก หรืออยูใ่ ต้ตอ่ ระดับข้อศอกไม่เกิน 10 เซนติเมตร
เพื่อลดโอกาสการงอตัวไปข้างหน้า (forward flexion) และลดการบิดของหัวไหล่ขวา
โดยค่าเฉลีย่ ระดับความสูงของระดับข้อศอกตัง้ แต่คา่ เฉลีย่ เปอเซนไทล์ที่ 5 ของผูห้ ญิง
ถึงเปอเซนไทล์ที่ 95 ของผู้ชาย ความสูงของเตียงทำ�หัตถการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ อยู่
ที่ประมาน 85-120 เซนติเมตร (33.5-47.2 นิ้ว)
3. ที่รองพื้นกันลื่น (cushion mat)
ทีร่ องพืน้ กันลืน่ มีประโยชน์ในการช่วยลดความเมือ่ ยล้าของขาทัง้ 2 ข้าง โดย
ช่วยลดการเกิดท่ายืนทีไ่ ม่มนั่ คง (postural instability) จากการเคลือ่ นไหวเบาๆ ของ
กล้ามเนื้อขา ทำ�ให้เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังขา 2 ข้างมากขึ้น และที่รองกันลื่นนี้ยัง
ได้ถูกแนะนำ�ให้ใช้ในสถานที่ทำ�งานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องยืนนานๆ
บนพื้นแข็ง(11)
ที่รองกันลื่นนี้ควรทำ�ความสะอาดได้ง่าย หรือเป็นแบบที่ใช้แล้วทิ้ง และควร
มีการออกแบบให้ลดการลื่น เพื่อป้องกันการเกิดการลื่นล้ม นอกจากนี้การใช้ที่รอง
รองเท้า (cushion insoles) ยังช่วยเพิม่ ความสบายของกล้ามเนือ้ ขา ให้กบั การยืนเป็น
เวลานานๆ อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน และการยศาสตร์ของการส่องกล้องทางเดินอาหาร
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4. การพักเบรค (adequate break time)
ระหว่างการทำ�หัตถการส่องกล้องเป็นเวลานาน ควรมีการพักระหว่างทำ�งาน
บ้าง เพือ่ ลดการตึงตัวของกล้ามเนือ้ ให้กล้ามเนือ้ ทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้ามเนือ้
ขา ไหล่ และหลัง เพื่อลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บ(12) การพักไม่ได้หมายความว่าต้อง
นั่งพักเท่านั้น การพักหมายถึงการพักจากการส่องกล้อง โดยอาจใช้เวลาในการพิมพ์
รายงาน เขียนเอกสาร เป็นต้น
5. การออกกำ�ลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ (preventive exercise)
ก่อนทำ�หัตถการควรมีการยืดกล้ามเนื้อนิ้วมือ ข้อมือ คอ บ่า ไหล่ทั้งสองข้าง
และหลัง โดยยืดทั้งแบบท่างอและท่าเหยียด (flexion and extension) แม้จะทำ�เป็น
เวลาไม่กี่นาทีก็ตาม ยังสามารถเกิดประโยชน์ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดตึง
ของกล้ามเนื้อจากการใช้งานลักษณะซ้ำ�ๆ และเป็นเวลานาน(10)
มีการศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับการยศาสตร์การทำ�งานของอาชีพที่มีลักษณะการ
ทำ�งานเหมือนแพทย์ผู้ทำ�การส่องกล้อง(13) (ยืนนาน ใช้กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่) แบ่งคน
ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ทีอ่ อกกำ�ลังกายเป็นประจำ�เทียบกับกลุม่ ไม่ออกกำ�ลังกาย พบว่า
กลุ่มที่ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�  จะมีอัตราการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอน้อย
กว่า และฟื้นตัวเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำ�ลังกาย
3.3 ข้อแนะนำ�พิเศษในแต่ละหัตถการ (Procedural specific recommendations)(6)
1. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (esophagogastroduodenoscopy; EGD) โดยทั่วไปการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นหัตถการที่ไม่ได้ใช้
เวลานาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาน 14 ± 6 นาที ด้วยระยะเวลาที่ไม่นานจึงเชื่อว่าไม่
น่าส่งผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ  แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่ทำ�การส่องกล้องควร
อยู่ในท่าที่สามารถประคองร่างกายให้อยู่ในลักษณะตรง (maintenance of neutral
body posture) เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่าและหลัง
2. การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก (colonoscopy) โดยทั่วไป
การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก หากไม่มีการตัดชิ้นเนื้อหรือทำ�หัตถการ
เพิ่มเติม ใช้เวลาประมาน 23.4 ± 11.1 นาที หากมีหัตถการอย่างอื่นเพิ่ม ใช้เวลาโดย
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เฉลี่ยประมาน 26.4 ± 12.5 นาที การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก ก่อให้
เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการใช้งานมากเกินไป (Overuse injury) เพราะมี
การใช้แรงที่ข้อมือขวามากในการบิดซ้ำ�ๆ นิ้วหัวแม่มือซ้ายในการหมุนควบคุมทิศทาง
กล้อง และมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังและขาจากการยืนในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็น
เวลานานมีเทคนิควิธีที่ช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บที่นิ้วหัวแม่มือซ้าย หรือที่เรียกว่า
endoscopists’ thumb หรือ เอ็นข้อมืออักเสบ นิ้วหัวแม่มือซ้าย (DeQuervain’s
tenosynovitis of the left thumb) คือ
2.1 ‘‘Left hand shaft grip’’ โดยการใช้มือซ้ายในการถือกล้องส่วนที่
ควบคุมทิศทาง (control section) และใช้นิ้วนาง นิ้วก้อยข้างซ้ายในการช่วยจับปลาย
กล้องดันกล้องเข้าลำ�ไส้ใหญ่ ทำ�ให้มือขวาว่าง เพื่อใช้มือขวาในการหมุนปรับทิศทาง
กล้องที่ตำ�แหน่งปุ่มใหญ่ (Big knob) หรือใช้ในการใส่สายทำ�หัตถการอย่างอื่น (ภาพ
ที่ 6)
2.2 ”Pinkie maneuver“ วิธีเหมือนกับ ‘‘left hand shaft grip’’ แต่
ต่างกันที่ใช้นิ้วก้อยซ้ายนิ้วเดียวในการเกี่ยวลำ�กล้องไว้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้ป่วย
เพียงเล็กน้อย เพื่อป้องกันการเกิดกล้องไหลกลับ

ภาพที่ 6 Left hand shaft grip การใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยมือซ้ายเกี่ยวสาย colonoscope ไว้เพื่อ
ให้มือขวาว่าง และใช้ในการควบคุมทิศทางกล้อง (dial the knob)
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน และการยศาสตร์ของการส่องกล้องทางเดินอาหาร
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ภาพที่ 7 ตัวอย่าง extendor knob

นอกจากนัน้ ยังมีอปุ กรณ์เสริมต่างๆ ทีช่ ว่ ยลดแรงในการท�ำงาน เช่น “extendor knob“ เพื่อให้การบังคับทิศทางกล้องด้วยนิ้วมือสะดวกยิ่งขึ้น (ภาพที่ 7) การ
ออกแบบกล้องรุ่นใหม่ๆ ที่มีน�้ำหนักเบาขึ้นให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
3. การส่องกล้องทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อน (Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography; ERCP) การใส่เสื้อกันตะกั่ว มีน้ำ�หนักโดยเฉลี่ย
ประมาน 6-9 กิโลกรัม ทำ�ให้กระดูกสันหลังของเราต้องได้รับน้ำ�หนักเป็นจำ�นวนมาก
การใช้เสื้อกันตะกั่ว 2 ชิ้น จึงเป็นการแบ่งน้ำ�หนักจากตัวเสื้อส่วนบนลงที่สะโพก ช่วย
ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบ่าและไหล่ (16)
มีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นของแพทย์ผทู้ �ำ การส่องกล้องทางเดินน�้ำ ดี
และตับอ่อน ที่ประเทศแคนาดา(17) พบความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยในการเกิดการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อขณะทำ�การส่องกล้องทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อน ดังตารางที่ 2
4. การส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic ultrasound; EUS) ในกรณี
การส่องกล้องอัลตร้าซาวน์ มีข้อควรระวังเพิ่มเติมคือน้ำ�หนักของตัวกล้องนั้นเป็น
ปัจจัยสำ�คัญ โดยกล้องอัลตราซาวน์ชนิด mechanic มีน้ำ�หนักส่วนหัวกล้องประมาน
0.9 กก. ซึง่ ข้อมือซ้ายต้องได้รบั น�้ำ หนักมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับกล้องอัลตราซาวน์
ชนิด electronic ที่มีน้ำ�หนักประมาน 0.5 กก. ดังนั้นการใช้กล้องอัลตราซาวน์ชนิด
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ตารางที่ 2 ปัจจัยในการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะทำ�การส่องกล้องทางเดินน้ำ�ดีและ
ตับอ่อน (อ้างอิงจาก O’Sullivan S, Bridge G, Ponich T. Musculoskeletal injuries
among ERCP endoscopists in Canada. Can J Gastroenterol 2002;16:369-74)
ร้อยละที่คาด
ปัจจัยเสี่ยง		
ว่าน่าจะเสี่ยง
การออกแบบห้องให้
เหมาะกับการทำ�งาน

58

เตียงที่ปรับขึ้นลงได้

75

ชนิดของกล้อง

11

ชนิดของเสื้อกันตะกั่ว
การหยุดพักเบรก

61
34

ชนิดของการรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจ็บ
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วิธีปรับเปลี่ยนแก้ไข้
ควรออกแบบการวางจอภาพและจอฟลูโอโรสโคป
ให้อยู่แนวระดับสายตาและอยู่คู่กันเพื่อลดการ
เคลื่อนไหวของกระดูก และกล้ามเนื้อคอ
เตียงผู้ป่วยควรปรับระดับสูงต�่ำได้ตามความสูงของ
แพทย์และให้ข้อศอกอยู่ในท่าที่สบายและสามารถ
งอได้ 90 องศา
กล้อง videoscope ดีกว่ากล้อง fiber optics โดย
เฉพาะอย่างยิ่งป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อคอ
เสื้อกันตะกั่ว 2 ชิ้นดีกว่าชิ้นเดียว
การหยุดพักเบรกระหว่างการทำ� ERCP เป็นการช่วย
ลดการตึงของกล้ามเนื้อ
การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� ช่วยลดการเกิดการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะทำ� ERCP

electronic จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
กล่าวโดยสรุป การส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นการทำ�งานที่เสี่ยงต่อการ
เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนือ้ และกระดูก การบาดเจ็บมีตงั้ แต่เล็กน้อยจนถึงพิการผิด
รูป จนไม่สามารถทำ�งานต่อไปได้ การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำ�งานจึงเป็นเรื่องที่
ควรตระหนักรู้และให้ความสำ�คัญมากพอๆ กับการให้ความสำ�คัญของการทำ�งาน ไม่
ควรละเลยหากเกิดการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น เพราะการบาดเจ็บเล็กๆ
น้อยๆเป็นระยะเวลานานๆเป็นการสะสมการบาดเจ็บ อาจทำ�ให้เกิดความพิการได้ใน
อนาคต
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน และการยศาสตร์ของการส่องกล้องทางเดินอาหาร
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Topic Review

Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia ในมุมมองอายุรแพทย์โรค
ทางเดินอาหารและตับ

(Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia in Gastroenterologist
perspective)
พญ.ธัญญา อภิชาติวัลลภ*
อ.นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย**

*แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**อาจารย์แพทย์ประจำ�หน่วยโรคทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Hereditary Hemorrhagic Telangiectesia (HHT) หรือ Osler Weber Rendu disease เป็ น โรคทางพั น ธุ ก รรมชนิ ด หนึ่ ง ที่ ถ่ า ยทอดแบบยี น เด่ น
(#OMIM18730) ทำ�ให้เกิดความผิดปกติในการพัฒนาหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ ทัว่
ร่างกาย ชือ่ Osler Weber Rendu มีทมี่ าจาก ชือ่ ของแพทย์ทคี่ น้ พบโรคนี้ 3 ท่าน ได้แก่
William Osler (รายงานผู้ป่วยเมื่อ ค.ศ. 1896), Henri Jules Louis Marie Rendu
(รายงานผู้ป่วยเมื่อ ค.ศ. 1901) และ Frederick Parkes Weber (รายงานผู้ป่วยเมื่อ
ค.ศ. 1907) ต่อมา Hanes FM1 ได้เสนอชื่อใหม่ซึ่งเป็นสากลมากกว่า เมื่อ ค.ศ 1909
คือชื่อ Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT)

ระบาดวิทยาของโรค
จากข้อมูลพบว่าความชุกของโรคคือ 1.5-2 คนต่อประชากร 10,000 คน โดย
ส่วนใหญ่แล้ว ผูป้ ว่ ยจะไม่ได้แสดงอาการตัง้ แต่ชว่ งแรกเกิด แต่อาการจะเริม่ แสดงเมือ่
2
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อายุมากขึ้น ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยจะมีอาการภายในอายุ 16 ปี และจะเพิ่มถึง
ร้อยละ 90 ภายในอายุ 40 ปี3

พยาธิกำ�เนิดของโรค
HHT เป็นโรคทางพันธุกรรรมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเด่น
ออโตโซม มียีนที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องโรค 3 ยีน ได้แก่
1. ENG หรือ HHT1 (OMIM#187300): เป็นยีนแรกที่ถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ.
1994 พบได้ประมาณร้อยละ 61 ของผู้ป่วย ยีนนี้อยู่บนขาข้างยาวของโครโมโซมคู่
ที่ 9 ตำ�แหน่ง 34.11 (9q34.11) และจะถูกถอดรหัสเปลี่ยนเป็นโปรตีนชื่อ Endoglin
ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในเยื่อบุโพรงผนังหลอดเลือด รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของ
Transforming growth factor beta signaling complex4 ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญใน
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด
2. ACVRL1 (activin A receptor like type1) หรื อ HHT 2
(OMIM#600376): ยีนนี้ถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ. 1996 พบได้ประมาณร้อยละ 37 ของ
ผู้ป่วย HHT ยีนนี้อยู่บนขาข้างยาวของโครโมโซมคู่ที่ 12 ตำ�แหน่ง 13.13 (12q13.13)
ยีนนี้จะถูกถอดรหัสเปลี่ยนเป็นโปรตีนชื่อ Activin receptor-like kinase 1 (ALK1)
ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์โดยเฉพาะเซลล์หลอดเลือดที่กำ�ลังเจริญเติบโต มี
บทบาทสำ�คัญในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเช่นเดียวกับ Endoglin5
3. SMAD4 (OMIM#175050):  พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของผู้ป่วย HHT
ยีนนีอ้ ยูบ่ นขาข้างยาวของโครโมโซมคูท่ ี่ 18 ตำ�แหน่ง 21.2 (18q21.2) ยีนนีม้ บี ทบาทใน
การสร้างโปรตีน SMAD4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Transforming growth factor beta
signaling complex มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์6
ยีนนี้ทำ�ให้เกิดโรค Juvenile polyposis syndrome ด้วย
ความผิดปกติของยีนเหล่านีท้ �ำ ให้เกิดความไม่สมดุลของการสร้างหลอดเลือด
(Angiogenesis) เกิดการสร้าง Vascular endothelial growth factor (VEGF) และ
Transforming growth factor beta ซึ่งจะกระตุ้นการผลิตของ VEGF
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia ในมุมมองอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
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ส่วนน้อยของผู้ป่วยพบความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีนอื่นๆ นอกจาก
ยีนทั้งสามข้างต้น7 เช่น
- โครโมโซม 5q31: ความผิดปกติของโครโมโซมนี้ทำ�ให้เกิด HHT3
- โครโมโซม 7q14 : ความผิดปกติของโครโมโซมนี้ทำ�ให้เกิด HHT4
- ยีน BMP9 (Bone morphogenetic protein 9) หรืออีกชือ่ คือ Growth
differentiation factor 2 (GDF2) ซึ่งเป็นลิแกนด์ (Ligand) สำ�หรับโปรตีน ALK1
ความผิดปกติของยีนนี้ทำ�ให้เกิด HHT 5
- ยีน RASA1: มีบางการศึกษาที่แสดงว่ายีนนี้สัมพันธ์กับโรค HHT

การแสดงออกของฟีโนไทป์ของยีน
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีน HHT1, HHT2 และ SMAD4 มักจะมาด้วย
อาการสำ�คัญคือ เลือดกำ�เดาไหล หรือเลือดออกจากทางเดินอาหาร จากการที่มีหลอด
เลือดโป่งขยาย (Telangiectasias) หรือหลอดเลือดต่อกันผิดปกติ (Arteriovenous
malformations: AVMs) ตามระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น เยื่อบุอวัยวะ, ทาง
เดินอาหาร, ปอด, ตับและสมอง โดยพบว่ายีน HHT1 จะจำ�เพาะต่อ AVMs ในปอด
และสมอง ส่วนยีน HHT2 จะจำ�เพาะต่อ AVMs ในตับและไขสันหลัง, เลือดกำ�เดา
ไหล รวมถึงภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจาก AVMs ในตับด้วย3

อาการแสดงของโรค
โรค HHT มีอาการแสดงได้หลากหลาย อาการแสดงส่วนใหญ่เป็นภาวะ
แทรกซ้อนจากการมี AVMs ในอวัยวะต่างๆ ผู้ป่วย HHT จะมีความผิดปกติของ
หลอดเลือดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
1. Arteriovenous shunts หรือทางลัดระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอด
เลือดดำ� ซึง่ อาจจะเป็น Arteriovenous malformation (AVMs) หรือ Arteriovenous
fistulae (AVFs)
2. Telangiectasia คือ หลอดเลือดเล็กๆ ทีม่ กี ารขยายตัว เป็นได้ทงั้ หลอด
เลือดแดง หลอดเลือดดำ� และหลอดเลือดฝอย มักพบบริเวณผิวหนังหรือเยือ่ บุอวัยวะ
88

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ภายใน3
ส่วนอาการแสดงทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น เลือดกำ�เดาไหล เลือดออกทางเดินอาหาร
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตก ภาวะหัวใจ
วายจากเลือดไปเลีย้ งมากกว่าปกติ โดยใช้เกณฑ์ในการวินจิ ฉัยตามข้อตกลงนานาชาติ
“Curacao criteria’’8 ดังนี้
1. เลือดกำ�เดาไหล (Epistaxis): โดยอาจเกิดเอง (Spontaneous) หรือออก
ซ้ำ� (Recurrent nose bleeds) ก็ได้
2. หลอดเลือดฝอยขยายตัวที่เยื่อบุอวัยวะภายใน (Mucocutaneous
telangiectasia): โดยพบหลายตำ�แหน่ง ได้แก่ ริมฝีปาก ลิน้ ช่องปาก นิว้ มือ และจมูก
3. ความผิดปกติของหลอดเลือดที่อวัยวะภายใน ได้แก่ หลอดเลือดฝอย
ขยายตัวในทางเดินอาหาร (GI telangiectasia) ทัง้ เลือดออกและไม่มเี ลือดออก หรือ
AVMs ที่ปอด สมอง ไขสันหลัง และตับ
4. ประวัติครอบครัว: มีญาติสายตรง (First degree relationship) เป็น
โรคตามเกณฑ์วินิจฉัยนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยนี้ 3 ข้อขึ้นไป สามารถให้การวินิจฉัยได้ (Definite diagnosis) หากตรงตามเกณฑ์วินิจฉัย 2 ข้อ ให้การวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มเป็นไป
ได้ (Possible or suspected diagnosis) หรือกรณีตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยน้อยกว่า
2 ข้อ จะวินิจฉัยว่ายังไม่เข้ากับโรคนี้ (Unlikely diagnosis)

รูปที่ 1 แสดง Mucosal telangiectasia ในช่องปากของผู้ป่วย HHT
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รูปที่ 2 แสดง Telangiectasia ที่นิ้วมือของผู้ป่วย HHT

รูปที่ 3 แสดง Telangiectasia ที่บริเวณ Oropharynx

Hereditary Hemorrhagic telangiectasia ในมุมมองอายุรแพทย์โรคทาง
เดินอาหารและตับ
1. ในทางเดินอาหาร (GI HHT)
อาการแสดง
อาการเลือดออกในทางเดินอาหารเกิดจากหลอดเลือดทีข่ ยายตัวผิดปกติแตก
เป็นอาการแสดงอันดับต้นๆ ของผู้ป่วย HHT (รองลงมาจากอาการเลือดกำ�เดาไหล)
โดยพบได้ร้อยละ 25-309 แต่หากทำ�การตรวจทางเดินอาหารในขณะผู้ป่วยมีอาการ
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อาจพบได้ถึงร้อยละ 8010 อุบัติการณ์การเกิดพบเท่าๆ กันทั้งใน HHT ชนิดที่ 1 และ 2
ผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการตอนอายุประมาณ 40-50 ปี9 มีผู้ป่วยจำ�นวนน้อยมากที่จะมี
เลือดออกทางเดินอาหารก่อนอายุ 40 ปี11 และมีอุบัติการณ์สูงสุดที่อายุ 60 ปี12 ส่วนใน
ผู้ป่วยอายุน้อยเจอได้เพียงร้อยละ 1.5 (อาจเนื่องจากการรายงานที่น้อยกว่าปกติ หรือ
อาการเลือดออกเพียงเล็กน้อยทำ�ให้เข้าใจผิดว่าเป็นเลือดกำ�เดาไหลได้)
อาการแสดงของเลือดออกเป็นได้ตั้งแต่เลือดออกเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะ
มีภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือดเรื้อรัง (Obscure gastrointestinal bleeding)
จนถึงเลือดออกทางเดินอาหารฉับพลัน (Acute gastrointestinal bleeding) อาการ
ของเลือดออกมักเป็นไปอย่างช้าๆ เรื้อรังและเป็นๆ หายๆ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วย
อาการถ่ายดำ� (Melena) มากกว่าถ่ายเป็นเลือดสดหรืออาเจียนเป็นเลือด
ตำ�แหน่งของทางเดินอาหารที่พบความผิดปกติในผู้ป่วย HHT
ตำ�แหน่งของทางเดินอาหารที่พบความผิดปกติมากที่สุด คือลำ�ไส้เล็กส่วน
ดูโอดีนัม (ประมาณร้อยละ 86-100 ใน HHT ชนิดที่ 1 และร้อยละ 77-84 ใน HHT
ชนิดที่ 2) และกระเพาะอาหารโดยเฉพาะบริเวณฟันดัส (Fundus) ผู้ป่วยที่พบความ
ผิดปกติในลำ�ไส้เล็กมักมีอายุมากกว่ากลุ่มที่ไม่พบความผิดปกติในลำ�ไส้เล็ก (62 ปี
และ 45 ปี ตามลำ�ดับ) ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกทางเดินอาหาร
จำ�เป็นต้องได้รับเลือดทดแทน9
ตำ�แหน่งของทางเดินอาหารที่พบความผิดปกติที่อื่นๆ ในผู้ป่วย HHT ที่มี
รายงาน เช่น
- หลอดอาหาร13 (พบได้ร้อยละ 26 ของผู้ป่วย HHT)
- ลำ�ไส้เล็กส่วนเจจูนัม14 (พบถึงร้อยละ 56 จากการทำ� Enteroscopy ใน
ผู้ป่วย HHT)
- ลำ�ไส้ใหญ่ พบความผิดปกติได้ 2 รูปแบบ คือ15
1) หลอดเลือดโป่งพองผิดปกติ: อุบัติการณ์พบตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 32
ซึ่งไม่ต่างจากประชากรทั่วไปมากนัก
2) ติง่ เนือ้ : อุบตั กิ ารณ์พบประมาณร้อยละ 13 สัมพันธ์กบั ยีน SMAD4 ที่
พบในโรค Juvenile polyposis ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิต
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia ในมุมมองอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
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จางจากเลือดออกทางเดินอาหารถึงร้อยละ 69 ซึ่งมากกว่าความผิดปกติจากยีนอื่นๆ
เนื่องจากการมีติ่งเนื้อเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออกทางเดินอาหาร
วิธีในการตรวจวินิจฉัย HHT ในทางเดินอาหาร
1. การส่องกล้องทางเดินอาหาร
เป็นการตรวจอันดับแรกทีค่ วรทำ�หากสงสัยหลอดเลือดโป่งขยายในทางเดิน
อาหาร จะพบหลอดเลือดฝอยขยายตัว (Telangiectasia) หรือกลุ่มหลอดเลือดที่ผิด
ปกติ (Angiodysplasia) โดยหลอดเลือดที่โป่งขยายมักมีขนาดเล็กมากเท่ากับเมล็ด
ข้าวฟ่าง (Millet seeds) จุดแดง (Cherry red) เนินเรียบ (Smooth hillocks) หรือ
ขยายเป็นใยแมงมุม (Spider-web-like) สีแดงหรือม่วง ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มักจะ
ซีดลง (Blanchable) เมื่อออกแรงกดที่หลอดเลือด12
การเลื อ กการส่ อ งกล้ อ งที่ ตำ � แหน่ ง ใดนั้ น จะขึ้ น กั บ ตำ � แหน่ ง รอยโรคที่
สงสัย รอยโรคที่กระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้นสามารถวินิจฉัยได้ด้วยการ
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy: EGD).
รอยโรคที่ลำ�ไส้ใหญ่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการส่องทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy) ส่วนรอยโรคที่ลำ�ไส้เล็กนั้น มีทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยได้หลาย
อย่างเช่น Push enteroscopy, Single balloon enteroscopy, Double balloon
enteroscopy, Spiral enteroscopy, Intraoperative enteroscopy และ Video
capsule endoscopy โดยการจะเลือกการตรวจใดนั้นจะขึ้นกับอาการแสดงของ
ผู้ป่วยซึ่งจะอ้างอิงตามแนวทางการรักษาเลือดออกในลำ�ไส้เล็ก การศึกษาทบทวน
อย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์อภิมานเมื่อ ค.ศ. 201815 พบว่า Video capsule endoscopy มีความสามารถในการวินิจฉัยหลอดเลือดฝอยขยายตัวในผู้ป่วย HHT ที่
ร้อยละ 77.0 (95% CI: 66.8-95.4) จึงแนะนำ�ให้ใช้การตรวจนี้ในการวินิจฉัยหลอด
เลือดฝอยขยายตัวในทางเดินอาหาร ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบ
ความสามารถในการวินิจฉัยหลอดเลือดโป่งพองของการตรวจแต่ละชนิดในผู้ป่วย
HHT เนื่องจากจำ�นวนผู้ป่วยยังค่อนข้างน้อย
2. การตรวจทางรังสีวิทยา
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด Multiphasic และการตรวจวินจิ ฉัย
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รูปที่ 4 แสดง Telangiectasia ในผูป้ ว่ ย HHT ตามบริเวณต่างๆ ของทางเดินอาหาร ตัง้ แต่บริเวณ
Fundus (A), Body (B), Incisura (C,D) และ Antrum (E) ของกระเพาะอาหาร และ
ลำ�ไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) (F) (ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วยการจี้ Argon
Plasma Coagulation)

หลอดเลือด (Angiography) มีประโยชน์ในกรณีทเี่ ลือดออกทางเดินอาหารเฉียบพลัน
ที่สัญญาณชีพไม่คงที่ ในกรณีที่เป็นการเชื่อมต่อผิดปกติของหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดดำ�ขนาดใหญ่ (Large AVMs) จะพบลักษณะ Focal vascular dilatation
or early venous drainage หรือพบลักษณะของเลือดออกฉับพลันซึ่งไม่จำ�เพาะกับ
โรค HHT เช่น พบจุดรัว่ ไหลของ Contrast material ในบริเวณทีม่ เี ลือดออกทางเดิน
อาหาร (Intraluminal extravasation of contrast material) หรือพบ Hyperattenuating material ในบริเวณที่มีเลือดออกทางเดินอาหาร ซึ่งบ่งบอกว่าเกิดเลือด
ออกจากทางเดินอาหารบริเวณนั้นไม่นาน (Recent hemorrhage)16,17
- Computed Tomography Enterography (CTE) และ Magnetic
Resonance Enterography (MRE): มีประโยชน์ในกรณีที่ลักษณะเลือดออกทาง
เดินอาหารเป็นไปช้าๆ หรือเป็นๆหายๆ (Slow or intermittent bleeding) หรืออาจใช้
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เพือ่ วินจิ ฉัยเพิม่ เติมในกรณีทหี่ ารอยโรคไม่พบในลำ�ไส้เล็กจากการกลืนกล้องแคปซูล
(Video capsule endoscopy)18
ลักษณะที่พบได้จากการตรวจ เช่น Focal punctate or discoid areas of
enhancement ขนาดน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร หรือ Bulbous swelling ของ Intramural
small bowel vessels. ลักษณะการ Enhancement มักพบ Enhancement มาก
ที่สุดในช่วง Enteric phase และจางลงใน Delayed phase แต่จะไม่ Enhance ใน
Arterial phase18
3. การตรวจทางพยาธิวิทยา
โดยปกติไม่ต้องการตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยในโรคนี้ แต่หาก
มีการตรวจอาจพบความผิดปกติได้ดังนี้
ลักษณะทางพยาธิวิทยา: พบการเปลี่ยนแปลงหลักที่หลอดเลือดฝอยและ
หลอดเลือดดำ�เล็กเวนูล (Venule) อาจพบการเปลี่ยนแปลงที่หลอดเลือดแดงเล็ก
อาเทอริโอล (Arteriole) ด้วยก็ได้ โดยหลอดเลือดจะมีการขยายตัว (Ectatic) คด
เคี้ยว (Tortuous) และภายในหลอดเลือดมีเซลล์เยื่อบุเพียง 1 ชั้น รองรับด้วยเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันโดยไม่มีชั้น Elastic lamina หรือชั้นกล้ามเนื้อ (Muscular tissue) ทำ�ให้
หลอดเลือดเหล่านี้ไม่สามารถบีบตัวได้ เป็นผลให้หลอดเลือดฝอยเหล่านี้เกิดเลือด
ออกได้งา่ ย หลอดเลือดแดงเล็กอาเทอริโอลอาจพบการหนาตัวของชัน้ อินทิมา (Intima)
ทำ�ให้เลือดไหลช้าลงและมีลมิ่ เลือดอยูภ่ ายใน มีความแตกต่างทางพยาธิวทิ ยาระหว่าง
หลอดเลือดที่โป่งขยายในโรค Angioectasia (AE) และ HHT โดย HHT จะมีชั้น
กล้ามเนื้อทางยาว (Longitudinal muscle) ที่หนาและชัดกว่า AE12

การรักษาความผิดปกติของ HHT ในทางเดินอาหาร
1. การตรวจหาสาเหตุ
เนื่องจากผู้ป่วย HHT มักมีการเสียเลือดเรื้อรังจากเลือดออกทางเดินอาหาร
International guidelines for the diagnosis and management of hereditary
hemorrhagic telangiectasia ใน ค.ศ. 2011 จึงแนะนำ�ให้ทำ�การประเมินความเข้ม
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ข้นของเลือด (Hemoglobin, hematocrit) อย่างน้อยปีละครัง้ ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากกว่า
35 ปี และแนะนำ�ส่องกล้องทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางที่ไม่อธิบายจาก
เลือดกำ�เดาไหล โดยแนะนำ�ให้เริม่ จากส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้น
(EGD) แต่หากผลการส่องกล้องดังกล่าวไม่อธิบายภาวะโลหิตจาง หรือสาเหตุของเลือด
ออกที่ชัดเจน ให้พิจารณาการส่องกล้องแคปซูล (Capsule endoscopy) เพื่อหารอย
โรคที่ตำ�แหน่งอื่นๆ10

2. การรักษา
แนะนำ�ให้รักษาแบบประคับประคอง เช่นการให้เลือดและธาตุเหล็กทดแทน
หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคอง ให้พิจารณาการรักษาด้วย
การส่องกล้อง (Endoscopic therapy)
2.1 การให้ธาตุเหล็กทดแทน แนะนำ�ให้ธาตุเหล็กในรูปแบบรับประทาน เช่น
Ferrous fumarate ขนาดเริ่มต้นที่ 300 มก. รับประทานวันละครั้ง (ขนาดและระยะ
เวลาในการให้ยาขึน้ กับระดับความเข้มข้นเลือดของผูป้ ว่ ย และระดับ Ferritin) ผูป้ ว่ ย
มักต้องได้ธาตุเหล็กทดแทนเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แต่หากผู้ปว่ ยไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาหรือไม่สามารถรับประทานธาตุเหล็กได้ ให้พจิ ารณาการให้ธาตุเหล็กผ่านทาง
หลอดเลือดแทน ผูป้ ว่ ยบางรายอาจต้องได้รบั ธาตุเหล็กทดแทนไปตลอดชีวติ บางราย
อาจพิจารณาให้ฮอร์โมน Erythropoietin ร่วมด้วย แต่ต้องคัดกรองผู้ป่วยเพื่อหา
หลอดเลือดโป่งพองหรือผิดปกติในปอด (Pulmonary AVMs; PAVMs) ก่อนให้ยา
เนือ่ งจากการให้ Erythropoietin จะเพิม่ ความเสีย่ งการเกิดลิม่ เลือดผิดปกติในหลอด
เลือดได้7
2.2 การรักษาด้วยการส่องกล้อง (endoscopic therapy)
พิจารณาในรายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคอง โดยแนะนำ� 
Argon plasma coagulation (APC) เป็นการรักษาลำ�ดับแรก (1st line treatment)9,10,18 การรักษานี้ในโรค HHT เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีทั้งในกระเพาะ
อาหาร ลำ�ไส้เล็ก และลำ�ไส้ใหญ่ แต่หากให้การรักษาด้วยการส่องกล้องไป 1-2 ครั้ง
แล้วยังไม่ตอบสนองก็ไม่แนะนำ�ให้ทำ�การรักษาด้วยการส่องกล้องซ้ำ�อีก เนื่องจากไม่
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ได้ประโยชน์และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่
- ทางเดินอาหารทะลุ (Perforation) ตำ�แหน่งที่พบมากที่สุด ได้แก่ Cecum เนื่องจากมีผนังที่บาง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอาจทำ�ได้โดยการใช้เทคนิค
Submucosal saline injection (อาจผสม Adrenaline ร่วมด้วย) เพื่อยกรอยโรค
ก่อนการใช้ APC
- Colonic gas explosion: เกิดจากการสะสมของ Gas ในระหว่างการ
ส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ ภาวะแทรกซ้อนนี้สามารถป้องกันได้โดยการเตรียมลำ�ไส้ผู้ป่วย
ให้ดีก่อนการส่องกล้องและการรักษา18
2.3 การรักษาด้วยยาที่จำ�เพาะต่อโรค: เป็นการรักษาที่ยังมีข้อมูลค่อนข้าง
น้อย จึงอาจพิจารณาเป็นการรักษาทางเลือก เช่น เมื่อให้ธาตุเหล็กทดแทนแล้วไม่
สามารถรักษาภาวะโลหิตจางได้18
- การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy): เช่นการให้ยารวมของ
Estrogen และ Progesterone (Ethinylestradiol 0.05 มก. และ Norethisterone
1 มก. วันละครั้ง) หรือให้ยา Danacrine ขนาด 200 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6
สัปดาห์: จากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนช่วยลดภาวะเลือดออกทางเดิน
อาหารในผู้ป่วย และลดความต้องการในการรับเลือดทดแทนได้ โดยในผู้ป่วยเพศ
ชาย แนะนำ�เลือกยา Danacrine เป็นทางเลือกแรกเพื่อลดผลข้างเคียงของฮอร์โมน
เพศหญิง เช่น gynecomastia, ขาดความต้องการทางเพศ, น้ำ�หนักเพิ่ม, หลอดเลือด
หัวใจตีบและหลอดเลือดดำ�อุดตัน
- Antifibrinolytic drug เช่น ยา Aminocaproic acid (ขนาด 500
มก. วันละ 4 ครั้งและเพิ่มจนถึงขนาดสูงสุดที่ 2,500 มก. วันละ 4 ครั้ง หรือ 1 กรัมต่อ
วัน) หรือ Tranexamic acid (ขนาด 500 มก. ทุก 8-12 ชม. และเพิ่มเป็น 1-1.5 กรัม
ทุก 8-12 ชม.)
- Bevacizumab มีฤทธิ์ในการยับยั้ง Vascular endothelial growth
factor (VEGF) การศึกษาพบว่าการให้ Bevacizumab 5 มก./กก. ทางหลอดเลือด
ทุก 2 สัปดาห์ รวม 6 ครั้ง ช่วยลด Severe hemorrhage ได้19 ยานี้มีผลข้างเคียงทำ�ให้
เกิดความดันโลหิตสูง หลอดเลือดดำ�อุดตัน หัวใจห้องซ้ายทำ�งานผิดปกติ เลือดออก
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ผิดปกติ แผลหายช้า และมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้
- Long acting somatostatin analogue เช่น Lanreotide20
- ยาอื่นๆ ที่มีข้อมูลในการรักษา เช่น Tamoxifen, Interferon, Thalidomide และ Sirolimus18
2. ในตับ (Hepatic HHT)
ความชุกตั้งแต่ร้อยละ 55-799,20.ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 48-52 ปี และพบใน HHTชนิดที่ 2 มากกว่า HHT ชนิดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
ไม่แสดงอาการ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการแสดงพบเพียงร้อยละ 8-14 อาการแสดงเกิดจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือดในตับ (Liver Vascular Malformations; LVMs) มีความผิด
ปกติได้ 3 รูปแบบ (แบ่งตามตำ�แหน่งของหลอดเลือดผิดปกติที่มาต่อกัน) คือ
1. Hepatic artery ต่อกับ Hepatic vein: เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย
ที่สุด
2. Hepatic artery ต่อกับ Portal vein
3. Portal vein ต่อกับ Hepatic vein
อาการแสดง และชนิดของความผิดปกติของหลอดเลือดในตับที่พบร่วมกัน
ดังสรุปในตารางที่ 1

การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
มักปกติในระยะเริม่ ต้นเนือ่ งจาก telangiectasia ในระยะเริม่ แรกจะวินจิ ฉัย
ได้ค่อนข้างยาก ปัจจุบันมีการตรวจเพื่อวินิจฉัยดังนี้
1. การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงดอปเปลอร์ (Doppler ultrasound) : พบ
หลอดเลือดขยายขนาดขึน้ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ Common hepatic artery ขนาด
มากกว่า 6-7 มม. และ พบ Intrahepatic hypervascularization, pulsatile portal
flow (Arterioportal shunt), pulsatile hepatic vein flow (Arteriovenous shunt)
สมาคมโรคตับแห่งยุโรปปี ค.ศ. 201521 แนะนำ�การตรวจนีเ้ ป็นอย่างแรกในการคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีอาการของหลอดเลือดที่ผิดปกติในตับ เนื่องจากสามารถใช้วินิจฉัยและจัด
ระยะของโรคได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 อาการแสดง และชนิดของความผิดปกติของหลอดเลือดในตับในโรค HHT
อาการแสดง
1. หัวใจวายจากการที่ร่างกายต้องการเลือดมากผิดปกติ
(High output heart failure; HOHF) (พบบ่อยที่สุด
63%)
- Dyspnea on exertion, orthopnea, peripheral
edema, atrial fibrillation, pulmonary hypertension,
tricuspid regurgitation
2. ท่อน�้ำดีผิดปกติจากการขาดเลือดไปเลี้ยง (Ischemic
cholangiopathy with secondary sclerosing
cholangitis) (19%)
- RUQ pain, fever, jaundice, pruritus, cholestatis
3. อาการแสดงของภาวะความดันของระบบหลอดเลือด
Portal สูงขึ้น (Portal hypertension) (17%)
– ท้องมาน (Ascites)
- เลือดออกทางเดินอาหารจากหลอดเลือดโป่งพอง
ในทางเดินอาหาร (Varices)

ชนิดของ LVMs
l

l

l

Hepatic artery - hepatic vein
(Arteriovenous shunts)
Portal vein-hepatic vein
(Portovenous shunts)

Hepatic artery - portal vein
(Arterioportal shunts)

Hepatic artery-portal vein
(Arterioportal shunts)
แต่มกั พบสาเหตุจาก Nodular regenerative
hyperplasia (NRH) มากกว่า
l

อาการที่พบได้น้อย
1. Hepatic encephalopathy
2. Mesenteric ischemia

2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography): พบ
ลักษณะ Heterogeneous enhancement ใน Arterial phase ร่วมกับพบ Mosaic perfusion pattern ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ Arterioportal shunts หรือพบ
Telangiectasia คือ Round lesion ทีเ่ ป็นลักษณะ Focal หรือ Diffuse ขนาดน้อยกว่า
10 มม. ที่มี Hypervascular ใน Arterial และ Portal phase, หลอดเลือด Hepatic
artery ขยายขนาด (Dilate and tortuous hepatic artery) นอกจากนั้นยังอาจพบ
ลักษณะ Focal nodular hyperplasia (FNH) หรือ Pseudocirrhosis ได้22
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ตารางที่ 2 แสดงระยะของความผิดปกติของหลอดเลือดในตับโนโรค HHT จากการตรวจ Doppler
ultrasound (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 21)
ระยะของความผิดปกติ
		
ของหลอดเลือดในตับ
0+
		
		
		
1
		
		
		
2
		
		
		
3
		
		
		
4
		
		

ความผิดปกติที่พบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ Hepatic artery ขนาด 5-6 มม.และ/หรือ
Peak flow velocity (PFV) > 80 ซม./วินาที และ/หรือ
Resistivity index (RI) < 0.55 และ/หรือ
Peripheral hepatic hypervascularization
เส้นผ่านศูนย์กลาง Hepatic artery ขนาด > 6 มม. เฉพาะบริเวณภายนอก
ตับ (Extrahepatic)
PFV > 80 ซม./วินาที และ/หรือ
RI < 0.55
Hepatic artery ขยายขนาดทั้งส่วนในตับและนอกตับ (Extra and
intrahepatic)
PFV > 80 ซม./วินาที
อาจจะมีความผิดปกติของการไหลของ Hepatic และ/หรือ Portal veins
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก (Complex changes) ของ Hepatic artery และ
แขนง ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของการไหลของเลือด (Marked
flow abnormalities)
มีความผิดปกติของการไหลของ Hepatic และ/หรือ Portal vein flow
Decompensation of arteriovenous shunt ร่วมกับ
- มีการขยายขนาดของ Hepatic และ/หรือ Portal vein
- มีความผิดปกติของการไหลของทั้งหลอดเลือดแดงและดำ�อย่างมาก

การวินิจฉัยแยกโรค
ลักษณะ Diffuse liver AVMs นอกจากจะพบในโรค HHT แล้ว อาจต้อง
วินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ซึ่งอาจพบลักษณะทางรังสีวิทยาที่คล้ายกันออกไปด้วย เช่น
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome, Multiple FNH และ Hypervascular
metastasis21
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A

B

C

D

รูปที่ 5 แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วย HHT: Arterioportal shunts ที่ Porta hepatis
(Hepatic artery, Portal vein) (A and B), Arterioportal shunts ที่ Cystic artery (C
and D)

การตรวจทางพยาธิวิทยา
ปัจจุบันไม่แนะนำ�การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อวินิจฉัยโรค HHT แล้ว เนื่องจาก
เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนคือ เลือดออก นอกจากนั้นการตรวจชิ้นเนื้อยังไม่
ช่วยในการวินิจฉัยและอาจสร้างความสับสนในการวินิจฉัยแยกจากโรคตับแข็ง (Cirrhosis) เนื่องจากพบ Nodular regenerative hyperplasia หรือพังผืด (Fibrosis)
ในเนื้อตับ23

การคัดกรองภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดในตับ
ในอดีตแนะนำ�การคัดกรองความผิดปกติของหลอดเลือดในตับในผู้ป่วย
HHT ทุกรายแม้ไม่มีอาการ แต่ในปัจจุบันไม่แนะนำ�การคัดกรองความผิดปกติของ
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หลอดเลือดในตับในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ เนื่องจากพบผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเพียง
ร้อยละ 8-14 เท่านัน้ ทีจ่ ะมีอาการเมือ่ แรกวินจิ ฉัย และในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการจะมีโอกาส
เกิดอาการเพียงร้อยละ 3.5 ต่อปีเท่านั้น21
ตามแนวทางการรักษาของสมาคมโรคตับแห่งยุโรป (EASL guideline) ปี
ค.ศ. 201521 และวิทยาลัยทางเดินอาหารแห่งอเมริกา (ACG Clinical Guideline)
ค.ศ. 202023 แนะนำ�การคัดกรองเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ เช่น หัวใจวายจากการทีร่ า่ งกาย
ต้องการเลือดมากผิดปกติ ทางเดินน้ำ�ดีขาดเลือดหรือทางเดินน้ำ�ดีอักเสบ ภาวะสมอง
จากโรคตับ ลำ�ไส้ขาดเลือด หรือ ภาวะความดันพอร์ทลั สูง (ท้องมาน,เลือดออกทางเดิน
อาหาร) โดยแนะนำ�ใช้การตรวจทางรังสีวทิ ยาใดก็ได้ การตรวจทีแ่ นะนำ�ให้ท�ำ เป็นอันดับ
แรกคือ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Doppler นอกจากนั้น อาจใช้การตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับใช้สารทึบแสง หรือการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของช่องท้อง ท่อทางเดินน้ำ�ดีและถุงน้ำ�ดี ซึ่งจะมีความแม่นยำ�ในการวินิจฉัยสูงขึ้น

การรักษา
แนะนำ�ให้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการจากความผิดปกติของหลอดเลือดในตับ
โดยแนะนำ�การรักษาตามลำ�ดับ9,10,21,23 ดังนี้
1. การรักษาด้วยยา (Intensive medical therapy): เป็นการรักษาด้วย
ยาตามอาการของผู้ป่วย เช่น
- อาการหัวใจวายจากการทีร่ า่ งกายต้องการเลือดมากผิดปกติ: รักษาโดย
จำ�กัดโซเดียม ร่วมกับให้ยาขับปัสสาวะ และยาเบต้าบล็อกเกอร์ กำ�จัดตัวกระตุ้น เช่น
ภาวะโลหิตจาง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว
- อาการจากภาวะความดันพอร์ทลั สูง เช่น ท้องมาน, เลือดออกจากหลอด
เลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร: ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยโรค
ตับแข็ง
- ภาวะแทรกซ้อนเกีย่ วกับทางเดินน�้ำ ดี เช่นภาวะทางเดินน�้ำ ดีคงั่ อาจรักษา
โดยการให้ยา Ursodeoxycholic acid หากมีการติดเชื้อจากทางเดินน้ำ�ดีอักเสบหรือ
น้ำ�ดีคั่งให้รักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหลังให้ยา ให้พิจารณาการ
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ระบายน้ำ�ดี
- ภาวะลำ�ไส้ขาดเลือด เริ่มการรักษาโดยปรับอาหารเป็นมื้อเล็กและ
รับประทานให้บ่อยขึ้น ร่วมกับการให้ยาแก้ปวด
2. การรักษาด้วยยาจำ�เพาะ: พิจารณาให้ในผูป้ ว่ ยรายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยา
2.1 Bevacizumab: เป็น antibody ต่อ Vascular endothelial growth
factor จึงมีฤทธิ์ antiangiogenic มีการศึกษาเล็กๆ เกีย่ วกับการให้ยานีใ้ นผูป้ ว่ ย HHT
เช่น
- อาการหัวใจวายจากการที่ร่างกายต้องการเลือดมากผิดปกติ: มีการ
ศึกษาการให้ยา Bevacizumab ในขนาด 5 มก./กก. ทางหลอดเลือดเป็นเวลา 2
สัปดาห์ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 71 มี Cardiac index ที่ดีขึ้น
ร้อยละ 12 Cardiac index กลับมาปกติ และร้อยละ 17 ไม่มีการตอบสนองต่อยา24
- ทางเดินน้ำ�ดีขาดเลือด: พบว่าการให้ยา Bevacizumab ในขนาดเดียว
กับการรักษาภาวะหัวใจวายจากการทีร่ า่ งกายต้องการเลือดมากผิดปกติ ต่อด้วยขนาด
เดิมต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน สามารถทำ�ให้อาการผู้ป่วยหายได้ และ
ทำ�ให้ภาพถ่ายทางรังสีของผู้ป่วยดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ พบมีผู้ป่วย 1 ราย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อระหว่างได้รับยาที่เวลา 6 เดือน และผู้ป่วย 2 รายที่
ไม่สามารถทำ�การปลูกถ่ายตับต่อได้25
โดยทั่วไป อาการของผู้ป่วยมักกลับเป็นซ้ำ�ที่ 5-26 เดือนหลังได้รับยาทำ�ให้
ต้องได้รับยาซ้ำ� และมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 14 ที่ไม่ตอบสนองต่อยาและต้องได้การ
รักษาอืน่ ๆ ทีม่ ากขึน้ 26 ส่วนผลข้างเคียงของยาทีส่ �ำ คัญ เช่น ปวดข้อ ปวดศีรษะ โปรตีน
รัว่ จากปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง แผลหายช้า (ซึง่ อาจจะเป็นผลเสียในผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้
รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายตับต่อไปได้)19,27
3. การรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดแดง hepatic: เป็นการอุดหลอดเลือด
แดง hepatic ด้วยสารอุดหลอดเลือด (Embolization) หรือการผูกหลอดเลือด
(Surgical ligation) ส่วนใหญ่จะบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้เพียงในช่วงแรกเท่านั้น
ผลการรักษาจะอยู่ได้เพียงชั่วคราว และมักจะมีผลข้างเคียงของการรักษาจากการที่
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เซลล์ตับหรือเซลล์ท่อน้ำ�ดีเกิดการตาย (Necrosis) ทำ�ให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือต้อง
ได้รับการปลูกถ่ายตับอย่างเร่งด่วน วิทยาลัยทางเดินอาหารแห่งอเมริกา ค.ศ. 202023
แนะนำ�ว่า ผู้ป่วย HHT ที่มีภาวะความดันพอร์ทัลสูงหรือภาวะความผิดปกติของทาง
เดินน้ำ�ดีไม่ควรรับการรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดแดง Hepatic เนื่องจากมีอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสูงขึ้น
4. การปลู ก ถ่ า ยตั บ : เป็นการรักษามาตรฐานสุดท้ายที่อาจทำ�ให้ผู้ป่วย
โรค HHT หายขาดได้ พิจารณาการรักษานี้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยา หรือมีอาการกลับเป็นซ้ำ�หลังได้ยา อย่างไรก็ตามการรักษานี้ยังมีข้อจำ�กัด
ที่ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการนำ�ผู้ป่วยไปปลูกถ่ายตับ นอกจากนั้นหลัง
การปลูกถ่ายตับ มีการศึกษาพบว่าการกลับเป็นซ้ำ�ของโรคเร็วถึง 6 ปี หลังจากปลูก
ถ่ายตับ มีการประมาณการความเสี่ยงสะสมของการกลับเป็นซ้ำ�ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ถึง
ร้อยละ 48 ที่ 5 ปี จึงควรติดตามอาการของหลอดเลือดผิดปกติที่ตับเสมอในผู้ป่วย
ที่ได้รับการเปลี่ยนตับ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนว่าจะต้อง
ติดตามผู้ป่วยอย่างไร23

การพยากรณ์โรค (Prognosis)
โดยทัว่ ไป ผูป้ ว่ ยโรค HHT ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการติดตามและการรักษามักจะมีอายุ
ขัยเฉลี่ยเท่าๆ คนปกติ   อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดที่ต่อ
กันผิดปกติอาจจะมีอตั ราตายมากขึน้ ทางเดินหายใจ จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ย HHT
จะมีอตั ราตายสูงขึน้ ในสองช่วงอายุคอื ช่วงแรก ทีอ่ ายุ 50 ปี และช่วงทีส่ องทีอ่ ายุ 60-79
ปี28 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วย HHT ได้แก่ เลือดออกในสมอง เลือดออก
ในทางเดินอาหาร และเลือดออกในทางเดินหายใจ29

สรุป
Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) เป็นโรคที่มีการ
แสดงออกของความผิดปกติในหลายระบบ โดยระบบทางเดินอาหารและตับเป็นหนึ่ง
ในระบบทีม่ อี าการแสดงหลัก อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินโรคของผูป้ ว่ ยได้ ดัง
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นัน้ การค้นหาอาการทางระบบทางเดินอาหารและตับเพือ่ การวินจิ ฉัยและรักษาทีร่ วดเร็ว
ในผู้ป่วย HHT จึงมีความสำ�คัญ ซึ่งจะส่งผลให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้นและ
ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
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Topic Review

Hepatopulmonary syndrome
พญ.กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ
รศ.พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์

หน่วยทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ภาวะความผิดปกติทางเดินหายใจในผูป้ ว่ ยโรคตับเรือ้ รังเกิดได้หลายสาเหตุ
ที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะปอดติดเชื้อ, ภาวะที่มีน้ำ�ในช่องเยื่อหุ้มปอด (hepatic hydrothorax), Hepatopulmonary syndrome และ Portopulmonary hypertension
Hepatopulmonary syndrome (HPS) คือภาวะที่มี alveolar-arterial
oxygen gradient (AaO2) กว้างขึน้ โดยอาจมีหรือไม่มภี าวะพร่องออกซิเจน ลักษณะ
จำ�เพาะ 3 ประการ ของภาวะนีค้ อื ความผิดปกติของการแลกเปลีย่ นออกซิเจนทีห่ ลอด
เลือดแดง, การขยายตัวของหลอดเลือดในปอด และ มีโรคตับเรือ้ รังหรือภาวะความดัน
เลือดสูงในระบบพอร์ทัล (Portal hypertension)1-2
ดังเคสตัวอย่าง ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 57 ปี มีโรคประจำ�ตัว ได้แก่ เบาหวาน, ความ
ดันโลหิตสูง และตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซี มาด้วยอาการเหนือ่ ยง่ายเรือ้ รังขณะเดิน
ขึ้นบันไดหรือทำ�งานบ้าน และตาเหลืองมา 2 วัน ไม่มีไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด ไม่มี
เบื่ออาหารน้ำ�หนักลด ไม่มีไข้ นอนราบได้ ปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทาน
ยาสมุนไพร ตรวจร่างกายพบความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดจากเครื่องวัดความ
เข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้วที่อุณหภูมิปกติ ต่ำ� (SpO2) ทั้งท่านั่งและท่านอน (SpO2 ใน
ท่านั่ง 75% ; SpO2 ในท่านอน 79%) มีนิ้วปุ้มและเขียวที่ปลายนิ้วทั้งสองข้างจึงสงสัย
ภาวะ HPS

อัตราการเกิดโรค
ผูป้ ว่ ยตับแข็งมีโอกาสเกิด HPS ประมาณ 15-33% โดยมีอตั ราการเกิด HPS
Hepatopulmonary syndrome
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ภาพที่ 1 ภาพลักษณะนิ้วปุ้มและเขียวที่ปลายนิ้วมือที่พบในผู้ป่วยตัวอย่าง

ในเด็กทีม่ ภี าวะตับแข็งราว 3-20% ผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบเรือ้ รังและผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะการ
อุดกัน้ ของหลอดเลือดดำ�ตับ (Budd-Chiari syndrome) พบ HPS ได้ 10% และ 28%
ตามลำ�ดับ3-8

พยาธิกำ�เนิด
Berthelot และคณะ ได้กล่าวถึงกลไกของการเกิด HPS สัมพันธ์กบั การขยาย
ตัวของหลอดเลือดขนาดเล็กในปอด9 มี 3 กลไก ได้แก่
1. สัดส่วนการระบายอากาศและเลือดที่มาปอดไม่เหมาะสม (ventilationperfusion mismatch)
2. การแพร่ผ่านของก๊าซผิดปกติ (diffusion defect)
3. การไหลเวียนเลือดในปอดลัดวงจร (shunting)
การขยายของหลอดเลือดฝอยของถุงลมปอด (alveolar capillary) จะเพิ่ม
ปริมาณเลือดเข้าสู่ร่างแหหลอดเลือดฝอย ทำ�ให้เพิ่มระยะทางจากออกซิเจนในถุงลม
มาถึงหลอดเลือดแดงกึ่งกลางหลอดเลือดฝอย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่
ผิดปกติ (functional diffusion defect) มีการไหลเวียนของเลือดในอัตราที่เร็วขึ้น
(hyperdynamic circulation) ทำ�ให้เพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซ ในผู้ป่วยบางรายมีการ
ไหลเวียนเลือดลัดวงจรทำ�ให้การเชื่อมต่อของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ�ผิด
ปกติและเกิดการผสมกันของเลือดดำ�และเลือดจากพัลโมนารีเ่ วน (pulmonary vein)
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แรงเสียดทานต่อเซลล์ผนังหลอดเลือดในปอด
จากภาวะความดันเลือดสูงในระบบพอร์ทัล

เพิ่มการหลั่งของสาร eddothelin-1 จาก
เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด

การเคลื่อนย้ายแบคทีเรีย
และสารพิษจากแบคทีเรีย
หลอดเลือดฝอยในปอด

สร้างสารสื่อประสาท endothelial
activation of fractalkine (CX3CL1)
การรวมตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด์
บริเวณเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดฝอยในปอด

การสร้างเอนไซม์
endothelial NOS
(eNOS)

การสร้างเอนไซม์
inducible NOS
(iNOS)

การหลั่งสารไนตริกออกไซด์มากขึ้น

สร้าง heme oxygenase-1

เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดฝอยมีการแบ่งตัว

การสร้างสารคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้น
การสร้างหลอดเลือดเพิ่มขึ้น

หลอดเลือดฝอยที่ปอดขยายตัว
Hepatopulmonary syndrome

ภาพที่ 2 พยาธิกำ�เนิดโรค Hepatopulmonary syndrome

กลไกการเกิด HPS
1. การเพิ่มการหลั่งสารไซโตไคน์ (cytokine) เช่น ไนตริกออกไซด์, tumor
necrosis factor-1 (TNF-1), endothelin-1 และ vascular endothelial growth
factor (VEGF) จากเม็ดเลือดขาวโมโนไซต์10 ไนตริกออกไซด์มาจากการเพิม่ แรงเสียด
ทานต่อเซลล์ผนังหลอดเลือดในปอดจากภาวะความดันเลือดสูงในระบบพอร์ทลั ทำ�ให้
มีการสร้างเอนไซม์ Nitric oxide synthase ใน 2 รูปแบบคือ endothelial NOS
(eNOS) และ inducible NOS (iNOS) eNOS จะกระตุ้นการหลั่งไนตริกออกไซด์
มากขึ้น ทำ�ให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดในปอด
2. เชือ้ แบคทีเรียและสารพิษจากแบคทีเรียสร้างสารสือ่ ประสาทระหว่างเซลล์
ชือ่ endothelial activation of fractalkine (CX3CL1) มีหน้าทีก่ ระตุน้ เม็ดเลือดขาว
ชนิดโมโนไซต์ให้มาเกาะรวมตัวบริเวณหลอดเลือดขนาดเล็กในปอด จากนัน้ เม็ดเลือด
ขาวชนิดโมโนไซต์จะกระตุ้น iNOS และสร้าง heme oxygenase-1 ส่งผลให้เกิด
ไนตริกออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์  ซึง่ ช่วยส่งเสริมการขยายตัวของหลอดเลือด
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ในปอดมากขึ้น นอกจากนี้โมโนไซต์ที่วิ่งในหลอดเลือดสามารถสร้าง CX3CL1 และ
VEGF ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดได้เช่นกัน11 การเพิ่มจำ�นวนและขยายตัว
ของหลอดเลือดฝอยในปอดมากกว่า 100 ไมโครเมตร9,12 ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ น
อากาศผิดปกติทงั้ สามกลไกคือ สัดส่วนการระบายอากาศและเลือดทีม่ าปอดไม่เหมาะ
สม (ventilation-perfusion mismatch), การแพร่ผ่านของก๊าซผิดปกติ (diffusion
defect) และการไหลเวียนเลือดในปอดลัดวงจร (shunting)

สาเหตุ
ส่วนใหญ่พบในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะความดันเลือดสูงในระบบพอร์ทลั สัมพันธ์กบั
ตับแข็ง แต่อาจพบภาวะนีไ้ ด้ในผูป้ ว่ ยโรคตับอักเสบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง, โรคตับวาย
เฉียบพลัน และภาวะการอุดกั้นของหลอดเลือดดำ�ที่เข้าสู่ปอด เช่น การผ่าตัดนำ�เลือด
ดำ�จากเวนาคาวา (inferior vena cava) ต่อกับหลอดเลือดดำ�ปอด (Cavopulmonary
shunt หรือ Fontan operation), สภาวะที่มีหลอดเลือดทางลัดระหว่างหลอดเลือด
ดำ�พอร์ทัลตับและหลอดเลือดจากระบบย่อยอาหารโดยที่ไม่ได้ผ่านการกรองจากตับ
แต่กำ�เนิด (Abernethy malformation)9 ได้เช่นกัน
ผู้ป่วยบางรายสามารถพบร่วมกับโรคปอดซึ่งทำ�ให้การแลกเปลี่ยนอากาศ
ผิดปกติมากขึ้น เช่น โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหอบหืด, โรคซิสติกไฟโบรซิส (cystic
fibrosis) เป็นต้น13 หรือสามารถพบร่วมกับภาวะความดันเลือดในปอดสูงในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีความดันสูงในหลอดเลือดดำ�ของตับ (Portopulmonary hypertension)14
4

อาการและอาการแสดง
ส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่เจาะจง ที่พบบ่อยคือ อาการเหนื่อยง่ายทั้งขณะ
ออกแรงหรือขณะพัก แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขณะออกแรงและอาการจะค่อยๆ เป็นมาก
ขึ้น อาการที่มีความจำ�เพาะสูง ได้แก่
- อาการเหนื่อยที่แย่ลงในขณะนั่งและดีขึ้นขณะนอนราบ (Platypnea)
- ภาวะพร่องออกซิเจนขณะเปลีย่ นจากท่านอนเป็นท่านัง่ (Orthodeoxia)
โดยระดับออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2) ลดลงมากกว่า 5% หรือมากกว่า 4 มิลลิเมตร
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ปรอท
สามารถพบ platypnea หรือ orthodeoxia 25% ของผู้ป่วยเท่านั้น แต่หาก
พบจะมีความจำ�เพาะที่สูง2,6,9 การตรวจร่างกายอาจพบหายใจเร็วกว่าปกติ, หลอด
เลือดฝอยขยายตัวผิดปกติทผี่ วิ หนัง (diffuse telangiectasia), นิว้ ปุม้ , อาการเขียวที่
รยางค์ จะพบในผู้ป่วย HPS ระยะท้าย2,4,6

เกณฑ์การวินิจฉัย
เกณฑ์การวินิจฉัยต้องพบลักษณะทั้ง 3 ประการ ดังแสดงในตารางที่ 1

การตรวจระดับออกซิเจนในเลือด
การตรวจปริมาณออกซิเจนในเลือดจากเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจน
ปลายนิ้วเป็นวิธีคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ได้ง่าย สามารถทำ�ได้ทุกโรงพยาบาล จึง
นิยมใช้ในการคัดกรองโรคโดย มีความไวร้อยละ 100 ความจำ�เพาะร้อยละ 8815 หาก
ตรวจพบ SpO2 <96% จะเทียบเท่า PaO2 <70 mmHg16 ควรส่งตรวจเลือด arterial
blood gas เพื่อยืนยันภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อช่วยประเมินความรุนแรงของตัว
โรค
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค Hepatopulmonary syndrome
เกณฑ์การวินิจฉัย hepatopulmonary syndrome1-2,10
1. ภาวะพร่องออกซิเจน partial pressure of oxygen <80 mmHg หรือ alveolar–arterial oxygen
gradient >15 mmHg ในอากาศปกติ (>20 mmHg ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี) ขณะหายใจ
ในอากาศปกติท่านั่งพัก
2. มีหลักฐานความผิดปกติการขยายตัวของหลอดเลือดในปอด พบความผิดปกติจาก contrastenhanced echocardiography หรือ uptake in the brain with radioactive lung-perfusion
scanning (>6%)
3. มีโรคตับ (จะมีหรือไม่มี portal hypertensions ก็ได้ จะมีหรือไม่มีภาวะตับแข็งก็ได้)
Hepatopulmonary syndrome
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คนปกติเมื่ออายุมากขึ้นจะมีค่า AaO2 มากขึ้น การคำ�นวณค่า estimated
AaPO2 จะคำ�นวณจากอายุของผู้ป่วยโดยคำ�นวณได้จากสูตร17
Estimated AaPO2 = (อายุ + 10) / 4
หากค่า AaPO2 จากการตรวจ arterial blood gas สูงกว่าค่า estimated
AaPO2 แสดงว่ามีความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนอากาศของปอด

ความรุนแรงของภาวะ HPS2,7,18
แบ่งตามระดับออกซิเจนในหลอดเลือดแดงเพือ่ ประเมินความรุนแรงของโรค
ทำ�นายอัตรารอดชีวิต และการตัดสินใจเปลี่ยนถ่ายตับ ดังแสดงในตารางที่ 2

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ส่วนใหญ่จะปกติ ความไวต� ่ำ และไม่มคี วามจำ�เพาะต่อโรค HPS บางรายอาจ
พบจุดขนาดเล็ก (Bibasilar nodular) หรือ reticulonodular ที่ชายปอดทั้งสองข้าง
จึงไม่นิยมในการใช้ในการคัดกรองโรค2,7,18

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่ใช้ในการแยกโรคปอดอื่น มีการศึกษากล่าวถึงผู้ป่วย HPS อาจ
มีการขยายตัวของหลอดเลือดพัลโมนารีในการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อ
ตารางที่ 2 การแบ่งความรุนแรงของโรค Hepatopulmonary syndrome ตามระดับออกซิเจนใน
หลอดเลือดแดง (PaO2)
ความรุนแรง
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
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ระดับ PaO2 (mmHg)
>80
60-79
50-59
<50
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ภาพที่ 3-4 ภาพเอกซเรย์ทรวงอกและภาพการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ป่วย
ตัวอย่าง

เทียบกับผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยตับแข็งที่ไม่มีภาวะพร่องออกซิเจน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอสำ�หรับการวินิจฉัย19-20

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (contrast echocardiogram)
หากสงสัยภาวะ HPS การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการตรวจ
คัดกรองที่สำ�คัญ หลักการคือปกติหลอดเลือดฝอยในปอดมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
น้อยกว่า 8 ถึง 15 ไมครอน การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยการฉีดน้ำ�
เกลือ (agitated saline test) ทำ�ให้เกิดฟองอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฟองอากาศ
มากกว่า 10 ไมครอนซึ่งไม่สามารถผ่านหลอดเลือด capillary ในปอดปกติได้ หาก
สังเกตเห็นฟองอากาศแสดงว่ามีการไหลเวียนเลือดลัดวงจร (shunting)21 การศึกษา
ก่อนหน้านี้ในผู้ป่วย HPS ที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนตับพบว่าสามารถตรวจพบความผิด
ปกติจากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงถึง 13-47%22-23
วิธกี ารทำ� agitated saline test เริม่ ต้นจากฉีดน�้ำ เกลือเข้าทางหลอดเลือดที่
รยางค์ และสังเกตฟองอากาศของน้ำ�ทีต่ ำ�แหน่งหัวใจห้องล่างขวาภายในไม่กี่วินาที ใน
ภาวะทีไ่ ม่มกี ารไหลเวียนลัดวงจร ระหว่างหัวใจห้องขวาและห้องซ้าย ฟองอากาศจะถูก
ดูดซึมไปในปอด แต่ในภาวะ intracardiac shunt จะเห็นฟองอากาศของน้ำ�ที่หัวใจ
ห้องทางซ้ายภายในระยะเวลา 1-2 ครั้งของการบีบตัวของหัวใจ (early shunting)21
Hepatopulmonary syndrome
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ภาพที่ 5-6 ภาพการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางทรวงอกของผู้ป่วยตัวอย่าง ไม่พบ
ความผิดปกติของผนังกั้นห้องหัวใจ

ขณะที่ภาวะการขยายตัวของหลอดเลือดในปอดของ HPS จะเห็นฟองอากาศของ
น้ำ�ที่หัวใจห้องทางซ้ายหลังจากการบีบตัวของหัวใจระยะเวลามากกว่า 3 ครั้ง (delay
shunting) ยังไม่มกี ารศึกษาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ shunt
กับความรุนแรงของการแลกเปลี่ยนอากาศ
การตรวจพบ delay shunting ผู้ป่วยไม่มีภาวะการแลกเปลี่ยนอากาศผิด
ปกติพบได้รอ้ ยละ 40 และไม่มคี วามสำ�คัญในทางคลินกิ การตรวจหัวใจด้วย การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางทรวงอกหรือหลอดอาหาร สามารถแยกสาเหตุการ
ไหลเวียนเลือดลัดวงจรว่ามาจากความผิดปกติจากระบบหัวใจหรือจากระบบทางเดิน
หายใจ โดยดูจากต้นกำ�เนิดฟองอากาศขนาดเล็กทีล่ อยมาหัวใจห้องซ้ายบน ถ้ามาจาก
ผนังหัวใจห้องบนแปลว่ามีความผิดปกติของผนังกัน้ ห้องหัวใจทำ�ให้เกิดการไหลเวียน
เลือดลัดวงจร  หากมาจากหลอดเลือดพัลโมนารีเวนแสดงถึงมีเกิดการไหลเวียนเลือด
ลัดวงจรในปอด

การตรวจระบบทางเดินหายใจทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ (Lung perfusion scan)
ได้แก่ 99mTc – Macro Aggregated Albumin with brain uptake im114
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aging เป็นการตรวจที่มีความไวในการวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดในปอด
ขยายตัว และมีความปลอดภัยสูง มีประโยชน์ในการแยกภาวะพร่องออกซิเจนในผูป้ ว่ ย
โรคตับว่าเป็นสาเหตุจาก HPS หรือจากความผิดปกติของโรคของเนื้อปอดเช่นโรคถุง
ลมโป่งพอง หลักการตรวจคือ ฉีดสารรังสี (radiolabeled aggregated albumin)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยูร่ ะหว่าง 20-50 ไมครอน จำ�นวนประมาณ 200,000-600,000
อนุภาค และมีสารเภสัชรังสีประมาณ 3-5 มิลลิคูรี เข้าทางหลอดเลือดแดงพัลโมนารี
โดยทั่วไปภาวะปกติอนุภาคจะไปติดตามหลอดเลือดฝอยในปอดทั้งหมด แต่ในภาวะ
HPS อนุภาคนี้จะผ่านหลอดเลือดไปและเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตไปสู่หลอดเลือด
ขนาดเล็กตามอวัยวะอื่น เช่น สมอง, ไต และม้าม จากนั้นจะนำ�ปริมาณสารที่ได้มา
คำ�นวณหาภาวะการไหลเวียนเลือดลัดวงจรในปอด (intrapulmonary shunt) รวม
ถึงประเมินระดับความรุนแรงของภาวะการไหลเวียนเลือดลัดวงจรได้15,17,21
สารที่ฉีดจะแตกตัวเป็นอานุภาคเล็กๆ ภายใน 30 นาที จากนั้นจะถูกกำ�จัด
โดยตับและม้ามโดยวิธีกระบวนการฟาโกไซโทซิส ประโยชน์ของการตรวจมีดังนี้
1) ใช้บอกความรุนแรงของโรค HPS และแยกโรคของเนื้อปอด
HPS จะพบว่าหลังจากเลือดไหลเวียนผ่านปอดแล้วจะพบความผิดปกติใน
การตรวจจับสารนิวเคลียร์สมอง มากกว่า 6% (brain uptake of 99mTcMAA>
6%) และช่วยยืนยันว่าสาเหตุภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงเป็นจากโรค HPS มากกว่า
โรคของเนื้อปอดที่ไม่มีหลอดเลือดฝอยผิดปกติ24
2) ใช้ประเมินความรุนแรงและพยากรณ์โรคก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนตับ
ในผู้ป่วยที่สภาพการทำ�งานของตับคงที่และไม่มีข้อห้าม กล่าวคือโรคในเนื้อ
ปอดรุนแรงระยะสุดท้าย (advanced intrinsic lung disease) ใช้วิธีนี้ประเมินการ
ทำ�งานของปอดในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนตับ24 ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
รุนแรงมาก (PaO2 < 50 mmHg) และมีการลัดวงจรของหลอดเลือดมากกว่า 20%
(99mTcMAA > 20%) บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดีและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตหลังการ
ผ่าตัด5,25
เมือ่ เปรียบเทียบการตรวจนีก้ บั วิธกี ารตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู ทาง
หลอดอาหารพบว่าการตรวจระบบทางเดินหายใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ไม่สามารถ
Hepatopulmonary syndrome
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ภาพที่ 7 ภาพการตรวจระบบทางเดินหายใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของผู้ป่วยตัวอย่างพบว่า
ภาวะการไหลเวียนเลือดลัดวงจรในปอด

แยกภาวะการไหลเวียนเลือดลัดวงจรสาเหตุความผิดปกติจากระบบหัวใจออกจาก
ไหลเวียนเลือดลัดวงจรของระบบทางเดินหายใจได้และมีความไวน้อยกว่าในการตรวจ
HPS ระดับน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคของเนื้อปอดร่วมด้วย21,26

การตรวจการทำ�งานสมรรถภาพของปอด (Pulmonary function test)
การตรวจวิธนี ใี้ ห้ความจำ�เพาะต่� ำ มีประโยชน์ในกรณีทสี่ งสัยโรคของเนือ้ ปอด
ร่วมด้วย อาจพบความผิดปกติของความสามารถในการแพร่กระจาย (DLCO) ของ
คาร์บอนมอนออกไซด์น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าปกติและค่าจะไม่กลับมาเป็นปกติ
หลังการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ค่าปริมาตรของอากาศที่เป่าออกอย่างเร็วแรงจนหมดหลัง
จากหายใจเข้าเต็มที่ (FEV1) จะปกติหรือลดลงก็ได้2,7,18
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การดำ�เนินโรคและการพยากรณ์โรค

ส่วนใหญ่จะมีการดำ�เนินโรคแย่ลงตามระยะเวลาเนื่องจากการเพิ่มของการ
ขยายตัวหลอดเลือดในปอด และความรุนแรงของการขาดออกซิเจน ในผู้ป่วยโรคตับ
ที่มี HPS มีอัตรารอดชีวิตเฉลี่ย 10.6 เดือนเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคตับที่ไม่มีภาวะนี้
มีอัตรารอดชีวิตเฉลี่ย 40.8 เดือน4 ในอีกการศึกษาของ Swanson และคณะติดตาม
ระยะเวลากว่า 3 ปีพบอัตราการตายสูงเป็นสองเท่าของผู้ป่วยตับแข็งที่มีภาวะ HPS
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยตับแข็งที่ไม่มีภาวะนี้ สาเหตุการตายส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ความรุนแรงของภาวะความดันเลือดสูงในระบบพอร์ทัลขนานไปกับความรุนแรงของ
การขาดออกซิเจน ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงมาก PaO2 < 50 mmHg
ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยพบว่าอัตราการการเสียชีวิตภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนตับสูง5

การรักษา
ภาวะ HPS ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง จำ�แนกการรักษาออกเป็น
แนวทางดังนี้
1. ยา
ปัจจุบนั ยังไม่พบว่ามียาทีม่ ปี ระสิทธิภาพชัดเจนในการรักษา29 มีการศึกษายา
หลายชนิดได้แก่
1.1 ยายับยั้งการสร้าง NO ผ่านทาง iNOS
เช่น Pentoxifylline, Methylene blue, กระเทียม, nebulized N(G)nitro-L-arginine methyl ester (L- NAME), Quercetin, Mycophenolate mofetil
(MMF) เป็นต้น
- Pentoxifylline มีการศึกษาที่ใช้ปริมาณยา 400 มิลลิกรัม รับประทาน
สามเวลา มีกลไกสามารถยับยั้ง iNOS ทำ�ให้การสร้าง NO ลดลงและลดการสร้าง
หลอดเลือดผ่าน VEGF ที่ลดลง ช่วยลดอาการหอบเหนื่อยและอาการเขียวตามปลาย
นิ้วมือเท้า แต่ผลการรักษาดีขึ้นเพียงชั่วคราว หากหยุดยาอาจมีอาการและภาวะพร่อง
ออกซิเจนเช่นเดิม30-33 พบผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารดังเช่น อาเจียน จุกแน่นท้อง
เป็นต้น33
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- Methylene blue มีการศึกษาน้อยใช้ยาปริมาณ 3 มิลลิกรัมต่อน�้ำ หนัก
กิโลกรัม สามารถยับยั้ง NOS ทำ�ให้หลอดเลือดในปอดหดตัวและลดการสร้างหลอด
เลือดโดยการยับยั้ง VEGF34-35
- กระเทียม มีกลไกผ่านทางเพิ่มการสร้าง NO ทำ�ให้หลอดเลือดในปอด
ขยายตัว มีการศึกษา pilot study ทีผ่ า่ นมารูปแบบผงและแคปซูลพบว่าช่วยให้ปริมาณ
พร่องออกซิเจนลดลงและลดอาการของโรคได้36-37 ล่าสุดมีการทดลองทางคลินกิ แบบ
สุม่ ของ Binay และคณะแสดงถึงผลของกระเทียมแบบแคปซูลรับประทานทัง้ หมด 18
เดือนพบว่าช่วยให้ภาวะพร่องออกซิเจนลดลงและอาการของผู้ป่วย HPS 66% ดีขึ้น38
1.2 ยายับยั้ง Endothelin-1
เช่น Pentoxifylline, Quercetin, MMF
ยา Quercetin มีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมุลอิสระ มีการ
ทดลองในหนูช่วยลดสาร Endothelin-1 , NOS และ heme oxygenase ซึ่งส่งผล
ให้ภาวะ HPS ดีขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาในผู้ป่วย HPS39
ยา MMF ยับยั้งการสร้าง TNF-α ,interferon-γ (IFN-γ) และ ET-1 ที่
เซลล์ผนังหลอดเลือดปอด ส่งผลให้สร้างสารไนตริกออกไซด์ลดลง มีการศึกษาเดียว
ที่กล่าวถึงผลดีของยาตัวนี้40
1.3 ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดในปอด
เช่น Pentoxifylline, Methylene blue, MMF, Octreotide, Sorafenib,
Caffeine เป็นต้น
ยากลุ่ม Somatostatin (Octreotide) ช่วยในขยายตัวของหลอดเลือด
แต่จากข้อมูลยังไม่ช่วยลดภาวะพร่องออกซิเจนและรักษา HPS41
Sorafenib ช่วยลดการสร้างหลอดเลือดผ่านทางการลดลงของ VEGF
และลดการทำ�งานของ eNOS42
คาเฟอีนมีการศึกษาของ Chang ในหนูจากการได้รับสารคาเฟอีนช่วย
ลดพังผืดตับและการสร้างหลอดเลือดในตับแต่ไม่มีผลต่อหลอดเลือดในปอดในหนู
ตับแข็งที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและไม่ลดอัตราการตาย43
1.4 ยายับยั้งการบุกรุกของเชื้อโรคจากภายนอก
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ยากลุ่มควิโนโลน Norfloxacin มีประสิทธิภาพช่วยลดสารพิษจากเชื้อ
แบคทีเรีย, ป้องกันการบุกรุกของเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ปอด, ลดจำ�นวนเม็ดเลือด
ขาวชนิดโมโนไซค์และลดการทำ�งานของ NOS จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาผลการศึกษายัง
ไม่ชัดเจน44-45
2. การให้ออกซิเจน
เป็นการรักษาตามอาการเพื่อแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจนโดยเฉพาะผู้ป่วย
HPS ที่ PaO2 < 60 mmHg เป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงต่ำ�โดยทำ�ให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยดีขึ้น และในทางปฏิบัติแนะนำ�ให้เป้าหมายค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
หลอดเลือดแดงปลายนิ้ว (SpO2) ขณะให้ออกซิเจนมากกว่า 88%29,46 เหมาะสำ�หรับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงที่ไม่สามารถทำ�การผ่าตัดเปลี่ยนตับได้
3. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt [TIPS]
การใส่ท่อเพื่อเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำ�ตับเฮปพาติกและหลอดเลือด
ดำ�พอร์ทัล เพื่อลดความดันในหลอดเลือดของตับ มีการศึกษาสนับสนุนการทำ� TIPS
สามารถทำ�ให้ภาวะพร่องออกซิเจนดีขึ้น ลดอาการเขียว แต่ผลการศึกษาไม่ได้แก้ไข
ภาวะหลอดเลือดขยายตัวในปอดโดยตรงเหมาะสำ�หรับผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดเปลี่ยน
ตับ47-48 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำ�แนะนำ�ให้รักษาผู้ป่วย HPS ด้วยการทำ�  TIPS โดย
ทั่วไป
4. Inferior vena cava stenting
เป็นการใส่สายเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดเวนาคาวาและหลอดเลือดดำ�
พอร์ทัล เหมาะสำ�หรับผู้ป่วยเด็กที่มีการไหลเวียนเลือดลัดวงจรของหลอดเลือดดำ�
พอร์ทลั ผิดปกติในภาวะหลอดเลือดจากระบบย่อยอาหารโดยทีไ่ ม่ได้ผา่ นการกรองจาก
ตับแต่กำ�เนิด (Abernethy malformation) ที่มีภาวะ HPS ผลการรักษาค่อนข้างได้
ประโยชน์49 แต่ยังไม่แนะนำ�ให้เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วย HPS
5. การผ่าตัดเปลี่ยนตับ
เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในผู้ป่วย HPS ที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
แบบรุนแรง PaO2 < 60 mmHg และเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถทำ�ให้ภาวะ HPS ดี
ขึ้น โดยทำ�ให้ภาวะการพร่องออกซิเจนดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี อย่างไร
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ก็ตาม ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงมาก PaO2 < 50 mm Hg และ MAA
shunt fraction > 20% อาจไม่เหมาะในการผ่าตัดเนือ่ งจากมีโอกาสทีก่ ารทำ�งานของตับ
จะแย่ลงภายหลังการผ่าตัดและเพิ่มอัตราเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
เปลี่ยนตับมากขึ้น3,25,50-51 ควรให้ความสำ�คัญในการคัดเลือกผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัด
ควรมีการประเมินอายุ, เพศ, เชือ้ ชาติ, MELD score และระดับความรุนแรงของภาวะ
พร่องออกซิเจน การเปลี่ยนถ่ายตับเป็นการรักษาเดียวที่มีประสิทธิภาพในการรักษา
ผู้ป่วย HPS โดยพบกว่าหลังการเปลี่ยนถ่ายตับสามารถแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน
ให้ดีขึ้นได้ถึงร้อยละ 80-85% ภายในระยะเวลา 6-12 เดือน5 มีอัตราการรอดชีวิตสูง
ถึง 87-100% ที่ 3 เดือนและ 93% ที่ 1 ปี53-54 อัตราเสียชีวิตหลังผ่าตัดเปลี่ยนตับ 2133%5,52 ส่วนใหญ่พบภายใน 90 วันแรก53 นอกจากนีต้ บั ของผูบ้ ริจาคทีย่ งั มีชวี ติ อยูอ่ าจ
เหมาะสมในการปลูกถ่ายมากกว่าของผูป้ ว่ ยเสียชีวติ แต่โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดไม่แตกต่างกัน56

การติดตามการรักษา
ยังไม่มกี ารศึกษาทีแ่ สดงถึงการพยากรณ์ของโรค, อัตราการเสียชีวติ และหลัก
เกณฑ์การติดตามการรักษาที่ชัดเจน แนะนำ�ให้ติดตามภาวะพร่องออกซิเจนด้วยการ
วัดออกซิเจนจากหลอดเลือดแดงปลายนิว้ อย่างต่อเนือ่ ง ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั การผ่าตัด
เปลี่ยนตับ Swanson ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย
ตับแข็งที่มีภาวะ HPS และไม่มีภาวะ HPS โดยทั้งสองกลุ่มยังไม่ได้รับการปลูกถ่าย
ตับพบว่าผู้ป่วย HPS มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีน้อยกว่าชัดเจน (23% vs 63%, P =
0.0003)5 ขณะที่อีกการศึกษาของ Schenk แสดงถึงค่ากึ่งกลางของอัตราเสียชีวิตใน
ผู้ป่วย HPS ที่ 10 เดือนเปรียบเทียบกับผู้ป่วยไม่มี HPS ที่ 40 เดือน (10.6 เดือน vs
40.8 เดือน, P < 0.05)4 สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากตัวโรคตับมากกว่าภาวะ
แทรกซ้อนทางปอดหลังผ่าตัด 1 ปี4
ในผู้ป่วยตัวอย่างข้างต้น พบว่ามีจำ�นวนเม็ดเลือดแดงสูงจากภาวะพร่อง
ออกซิเจนเรื้อรัง (secondary polycythemia Hb17 g/dL; Hct 55%) โดยระดับ
EPO อยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่พบการกลายพันธุ์ของยีน JAK2 V617F สำ�หรับภาวะ
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พร่องออกซิเจน ได้สืบค้นต่อโดยการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ไม่พบลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดแดงในปอด การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูงไม่พบผนังกัน้ ห้องหัวใจผิดปกติแต่ก�ำ เนิดและเมือ่ ทำ�การตรวจด้วยการฉีดน�้ำ เกลือ
พบฟองอากาศอยูท่ หี่ อ้ งหัวใจซ้ายบนหลังจากทีห่ วั ใจบีบตัว 8 ครัง้ แสดงถึงว่ามีการไหล
เวียนเลือดลัดวงจรในปอด การตรวจระบบทางเดินหายใจทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์พบ
สัดส่วนการระบายอากาศและเลือดที่มาปอดไม่เหมาะสม (VQ mismatch) แสดงถึง
การไหลเวียนเลือดลัดวงจรในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยโรค
HPS และได้รับการรักษาด้วยการให้ออกซิเจนที่บ้านเพื่อแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน
ระยะยาว		

เอกสารอ้างอิง
1. Krowka MJ, Fallon MB, Kawut SM, Fuhrmann V, Heimbach JK, Ramsay MA,
et al. International Liver Transplant Society Practice Guidelines: Diagnosis and
Management of Hepatopulmonary Syndrome and Portopulmonary Hypertension.
Transplantation 2016;100:1440-52.
2. Rodriguez-Roisin R, Krowka MJ, Herve P, et al. Pulmonary-hepatic vascular disorders (PHD). Eur Respir J 2004;24:861–80.
3. Fallon MB, Krowka MJ, Brown RS, et al. Impact of hepatopulmonary syndrome on
quality of life and survival in liver transplant candidates. Gastroenterology 2008;
135:1168–75.
4. Schenk P, Schoniger-Hekele M, Fuhrmann V, et al. Prognostic significance of the
hepatopulmonary syndrome in patients with cirrhosis. Gastroenterology 2003;
125:1042–52.
5. Swanson K, Wiesner R, Krowka M. Natural history of hepatopulmonary syndrome:
Impact of liver transplantation. Hepatology 2005;41:1122–9.
6. Rodriguez-Roisin R, Agusti AG, Roca J. The hepatopulmonary syndrome: new
name, old complexities. Thorax 1992;47:897–902.
7. Fallon MB, Abrams GA. Pulmonary dysfunction in chronic liver disease. HepatolHepatopulmonary syndrome

121

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

122

ogy 2000;32:859–65.
Voiosu AM, Daha IC, Voiosu TA, Mateescu BR, Dan GA, Baicus CR, et al. Prevalence and impact on survival of hepatopulmonary syndrome and cirrhotic cardiomyopathy in a cohort of cirrhotic patients. Liver International 2015;35:2547–55.
Berthelot P, Walker JG, Sherlock S, et al. Arterial changes in the lungs in cirrhosis
of the liver—lung spider nevi. N Engl J Med 1966;274:291–8.
Machicao VI, Balakrishnan M, Fallon MB. Pulmonary complications in chronic
liver disease. Hepatology 2014;59:1627–37.
Paolo Angeli, Mauro Bernardi, Candid Villanueva, et al. EASL Clinical Practice
Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J
Hepatol 2018;64:406–60.
Gómez FP, Barberà JA, Roca J, Burgos F, Gistau C, Rodríguez-Roisin R. Effects
of nebulized NG-notro-L-arginine methyl ester in patients with hepatopulmonary
syndrome. Hepatology 2006;43:1084-91.
Martinez G, Barbera J, Navasa M, et al. Hepatopulmonary syndrome associated
with cardiorespiratory disease. J Hepatol 1999;30:882–9.
Fussner LA, Iyer V, Cartin-Ceba R, et al. Intrapulmonary vascular dilatations are
common in portopulmonary hypertension and may be associated with decreased
survival. Liver Transplant 2015;21:1355–64.
Arguedas M, Singh H, Faulk D, et al. Utility of pulse oximetry screening for hepatopulmonary syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:749–54.
Arun Ma. Correlation between the levels of SpO2 and PaO2. Lung India 2017;34(3):
307–8.
Sandeep Sharm, Muhammad F, Hashmi; Bracken Burns. Alveolar Gas Equation.
StatPearls. 2019 Sep 13.
Kaymakoglu S, Kahraman T, Kudat H, Demir K, Cakaloglu Y, Adalet I, et al. Hepatopulmonary syndrome in noncirrhotic portal hypertensive patients. Dig Dis Sci
2003;48:556–60.
Koksal D, Kacar S, Koksal AS, Tufekciog lu O, Kucukay F, Okten S, et al. Evaluation of intrapulmonary vascular dilatations with high-resolution computed thorax
จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29

tomography in patients with hepatopulmonary syndrome. J Clin Gastroenterol
2006;40:77–83.
Lee K-N, Lee H-J, Shin WW, et al. Hypoxemia and liver cirrhosis (hepatopulmonary
syndrome) in eight patients: comparison of the central and peripheral pulmonary
vasculature. Radiology 1999;211:549–53.
Abrams GA, Jaffe CC, Hoffer PB, et al. Diagnostic utility of contrast echocardiography and lung perfusion scan in patients with hepatopulmonary syndrome.
Gastroenterology 1995;109:1283–8.
Krowka MJ, Tajik AJ, Dickson ER, et al. Intrapulmonary vascular dilatations in
liver transplant candidates: Screening by two-dimensional contrast enhanced
echocardiography. Chest 1990;97:1165-70.
Hopkins WE, Waggoner AD, Barzilai B. Frequency and significance of intrapulmonary right-to-left shunting in end-stage hepatic disease. Am J Cardiol 1992;
70:516–9.
Maddrey WC, Van Thiel DH. Liver transplantation: an overview. Hepatology 1988;
8:948-59.
Arguedas MR, Abrams GA, Krowka MJ, et al. Prospective evaluation of outcomes
and predictors of mortality in patients with hepatopulmonary syndrome undergoing liver transplantation. Hepatology 2003;37:192–7.
Abrams G, Nanda N, Dubovsky E, et al. Use of macroaggregated albumin
lung perfusion scan to diagnose hepatopulmonary syndrome: a new approach.
Gastroenterology 1998;114:305–10.
Sunny J Gandhi, Sanjay Babu, Padma Subramanyam, et al. Tc-99m macro aggregated albumin scintigraphy – indications other than pulmonary embolism: A
pictorial essay: Indian J Nucl Med 2013;28:152–62.
El-Shabrawi MH, Omran S, Wageeh S. 99mTechnetium-macroaggregated albumin
perfusion lung scan versus contrast enhanced echocardiography in the diagnosis
of the hepatopulmonary syndrome in children with chronic liver disease. Eur J
Gastroenterol Hepatol 2010;22:1006–12.
Rodriguez-Roisin R, Krowka MJ. Hepatopulmonary syndrome—a liver induced lung
Hepatopulmonary syndrome

123

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

124

vascular disorder. N Engl J Med 2008;358:2378–87.
Ahad Eshraghian, Amir A’lam Kamyab, Seung Kew Yoon. Pharmacological Treatment for Hepatopulmonary Syndrome. BioMed Res Int 2013:10.
Trajkovi V, Badovinac V, Popadi D, et al. Cell-specific effects of pentoxifylline on
nitric oxide production and inducible nitric oxide synthase mRNA expression.
Immunology 1997;92:402–6.
Zhang J, Luo B, Tang L, et al. Pulmonary angiogenesis in a rat model of hepatopulmonary syndrome. Gastroenterology 2009;136:3:1070–80.
Gupta LB, Kumar A, Jaiswal AK, et al. Pentoxifylline therapy for hepatopulmonary
syndrome: A Pilot Study. Arch Intern Med 2008;168:16:1820–3.
Schenk P, Madl C, Rezaie-Majd S, et al. Methylene blue improves the hepatopulmonary syndrome. Ann Intern Med 2000;133:9:701–6.
Jounieaux V, Leleu O, Mayeux I. Cardiopulmonary effects of nitric oxide inhalation
and methylene blue injection in hepatopulmonary syndrome. Intensive Care Med
2001;27:6:1103–4.
Caldwell SH, Jeffers LJ, Narula OS, Lang EA, Reddy KR, Schiff ER. Ancient remedies
revisited: does Allium sativum (garlic) palliate the hepatopulmonary syndrome. J
Clin Gastroenterol 1992;15:3:248–50.
Abrams GA, Fallon MB. Treatment of hepatopulmonary syndrome with Allium
sativum L. (Garlic): a pilot trial. J Clin Gastroenterol 1998;27:3:232–5.
De BK, Dutta D, Pal SK, et al. The role of garlic in hepatopulmonary syndrome: a
randomized controlled trial. Canad J Gastroenterol 2010;24:3:183–8.
Tieppo J, Cuevas MJ, Vercelino R, et al. Quercetin administration ameliorates
pulmonary complications of cirrhosis in rats. J Nutr 2009;139:1339–46.
Moreira Silva H, Reis G, Guedes M, et al. A case of hepatopulmonary syndrome
solved by mycophenolate mofetil (an inhibitor of angiogenesis and nitric oxide
production). J Hepatol 2013;58:630–3.
Söderman C, Juhlin-Dannfelt A, Lagerstrand L, et al. Ventilation-perfusion relationships and central hemodynamics in patients with cirrhosis. Effects of a
somatostatin analogue. J Hepatol 1994;21:52-7.
จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

42. Fallon MB, Abrams GA, McGrath JW, et al. Common bile duct ligation in the rat:
a model of intrapulmonary vasodilatation and hepatopulmonary syndrome. Am  J
Physiol 1997;272:G779-84.
43. Chang CC, Chuang CL, Tsai MH, et al. Effects of caffeine treatment on hepatopulmonary syndrome in biliary cirrhotic rats. Int J Mol Sci 2019;20:1566.
44. Añel RM,Sheagren JN. Novel presentation and approach to management of
hepatopulmonary syndrome with use of antimicrobial agents. Clin Infect Dis
2001;32:10:131–6.
45. Gupta S, Faughnan ME, Lilly L, Hutchison S, Fowler R, Bayoumi AM. Norfloxacin
therapy for hepatopulmonary syndrome: a pilot randomized controlled trial. Clin
Gastroenterol Hepatol 2010;8:12:1095–8.
46. Fukushima KY, Yatsuhashi H, Kinoshita A, Ueki T, Matsumoto T, Osumi M, et al.
Two cases of hepatopulmonary syndrome with improved liver function following
long-term oxygen therapy. J Gastroenterol 2007;42:176-80.
47. Allgaier HP, Haag K, Ochs A, Hauenstein KH, Jeserich M, Krause T, et al. Hepatopulmonary syndrome: successful treatment by transjugular intrahepatic portosystemic stent-shunt (TIPS). J Hepatol 1995;23:102.
48. Paramesh AS, Husain SZ, Shneider B, Guller J, Tokat I, Gondolesi GE, et al. Improvement of hepatopulmonary syndrome after transjugular intrahepatic porto-systemic
shunting: case report and review of literature. Pediatr Transpl 2003;7:157-62.
49. Howard, E. R., Davenport, M. Congenital extrahepatic portocaval shunts—The
Abernethy Malformation. J Pediatric Surgery. 1997;32:494–497.
50. Iyer VN, Swanson KL, Cartin-Ceba R, Dierkhising RA, Rosen CB, Heimbach JK, et
al. Hepatopulmonary syndrome: favorable outcomes in the MELD exception era.
Hepatology 2013;57:2427–35.
51. Chen K, Li B. Reversal of severe hepatopulmonary syndrome in chronic hepatic
cirrhosis by living donor liver transplantation: report of two cases. Surgery Today
2011;41:441-3.
52. Schiffer E, Majno P, Mentha G, et al. Hepatopulmonary syndrome increases the
postoperative mortality rate following liver transplantation: a prospective study
Hepatopulmonary syndrome

125

53.
54.
55.

56.

126

in 90 patients. Am J Transpl 2006;6:1430–7.
Kim HY, Choi MS, Lee SC, et al. Outcomes in patients with hepatopulmonary
syndrome undergoing liver transplantation. Transplant Proceed 2004;36:2762–3.
Gupta S, Castel H, Rao RV, Picard M, Lilly L, Faughnan ME, et al. Improved survival after liver transplantation in patients with hepatopulmonary syndrome. Am
J Transplant 2010;10:354-63.
Pascasio JM, Grilo I, López-Pardo FJ, Ortega-Ruiz F, Tirado JL, Sousa JM, et
al. Prevalence and severity of hepatopulmonary syndrome and its influence on
survival in cirrhotic patients evaluated for liver transplantation. Am J Transplant
2014;14:1391-9.
Saigal S, Choudhary N, Saraf N, Kotecha H, Kakodkar R, Mohanka R, et al. Excellent
outcome of living donor liver transplantation in patients with hepatopulmonary
syndrome: a single centre experience. Clin Transplant 2013;27:530–4.

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

Topic Review

โรคการเชื่อมต่อผิดปกติของท่อตับ
อ่อนและท่อน้ำ�ดีเเต่กำ�เนิด
(Pancreaticobiliary
maljunction)
นพ.อณุชิฏฬ์ สุขสมัย
อ. นพ.คามิน หะริณวรรณ

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทนำ�

Pancreaticobiliary maljunction (PBM) เป็นโรคความผิดปกติแต่กำ� เนิด
ของการรวมตัวกันของท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อน โดยท่อทั้งสองรวมตัวกันเป็นท่อร่วม
ก่อนเข้าสู่ผนังล�ำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม(1) การเชื่อมกันที่ผิดปกติของท่อทั้งสองนี้ส่งผล
ให้น�้ำย่อยจากตับอ่อนและน�้ำดีไม่สามารถไหลออกสู่ล�ำไส้เล็กได้โดยปกติ ท�ำให้เกิด
การอักเสบแบบเรื้อรังต่อท่อทางเดินน�้ำดีเเละเนื้อเยื่อตับอ่อนตามมาได้(2) โรคนี้แม้จะ
พบได้นอ้ ยในเวชปฏิบตั แิ ต่อาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยมาพบแพทย์ดว้ ยอาการของตับอ่อนอักเสบ
หรือภาวะแทรกซ้อนของโรคทางเดินน�้ำดีอุดตันได้ตั้งแต่อายุน้อย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งของทางเดินน�้ำดี (Biliary tract cancer) มากกว่าคน
ปกติหลายเท่า การวินิจฉัยต้องอาศัยการสังเกตลักษณะทางกายวิภาคของท่อร่วมที่
ยาวกว่าคนปกติ ดังนั้นหากแพทย์ไม่ได้ให้ความระมัดระวังในการตรวจวินิจฉัยและ
ให้การดูแลทีเ่ หมาะสม ผูป้ ว่ ย PBM เหล่านีก้ อ็ าจเกิดภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญคือมะเร็ง
ทางเดินน�ำ้ ดีได้ตงั้ แต่อายุนอ้ ย จึงมีความส�ำคัญในการวินจิ ฉัยและรักษาผูป้ ว่ ยในกลุม่
นี้อย่างถูกต้อง
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ระบาดวิทยา
จากรายงานของ Yamao K และคณะในปี พ.ศ. 2539(3) ได้ทำ�การศึกษา
ผู้ป่วยจำ�นวน 27,076 รายที่เข้ารับการทำ� Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) พบอุบัติการณ์ของ PBM โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเพียง
ร้อยละ 0.03 จากรายงานของ Hasumi A และคณะในปี พ.ศ. 2543(4) ได้ทำ�การศึกษา
ในผูป้ ว่ ย 12,399 รายทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดโรคระบบทางเดินน้ำ�ดีและตับ พบว่าอุบตั กิ ารณ์
ของโรค PBM พบได้ร้อยละ 3.3 ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการนั้นจะพบอุบัติการณ์ ร้อยละ
0.9(5) โรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า ส่วนมากพบในผู้หญิงตั้งแต่
อายุน้อยกว่า 30 ปี คนเอเชียพบ PBM มากกว่าชาวตะวันตก โดยมีรายงานในญี่ปุ่น
พบ PBM ร้อยละ 1.5 หรือประมาณ 1 ใน 1,000 ราย ในไต้หวันพบร้อยละ 8.7 ส่วน
ในยุโรปพบได้ร้อยละ 1(6-10)

การแบ่งชนิด
PBM แบ่งชนิดตามลักษณะทางกายวิภาคตาม Komi’s classification(11)
ได้เป็น 3 ชนิด ตามมุมที่เชื่อมต่อกันของท่อน้ำ�ดีและท่อตับอ่อน คือ (1) Bile duct
junction type (C-P type) ซึ่งท่อน้ำ�ดีมารวมตัวกับท่อตับอ่อนเป็นมุมตั้งฉาก
(2) Pancreatic duct junction type (P-C type) ซึ่งท่อตับอ่อนรวมตัวกับท่อน้ำ�ดี
เป็นมุมแหลม และ (3) Complex type ซึง่ การรวมตัวของท่อน้ำ�ทัง้ สองมีความซับซ้อน
ไม่เข้ากับสองชนิดข้างต้น (ภาพที่ 1) แต่เพื่อประโยชน์ในการรักษานั้นสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ชนิดตามขนาดท่อน้ำ�ดีเป็นคือ กลุ่ม PBM ที่เกิดร่วมกับการขยายของท่อน้ำ�ดี
(PBM with congenital biliary dilatation) และกลุม่ ทีไ่ ม่พบมีการขยายของท่อน้ำ�ดี
หรือท่อน้ำ�ดีขนาดปกติ (PBM without biliary dilatation)(1) (ภาพที่ 2) โดยคำ�นิยาม
ของการขยายของท่อทางเดินน้ำ�ดีคือ ขนาดของท่อน้ำ�ดีใหญ่กว่า 10 มิลลิเมตรขึ้นไป
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งตาม โรค PBM ที่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีนั้นมักจะพบร่วม
กับโรคการขยายของท่อน้ำ�ดีแต่กำ�เนิด (Congenital choledochal cyst) ชนิด Ia,
Ic และ IV-A ตาม Todani’s classification(12) (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 1 ภาพการแบ่งผู้ป่วย PBM ตาม Komi’s classification ได้ 3 ชนิด

ภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อของท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อนเป็นท่อร่วมในคนปกติ (ก.), ผู้ป่วย PBM
มีท่อร่วมยาวออกนอกผนังล�ำไส้ดูโอดีนัมร่วมกับมีท่อน�้ำดีขยาย (ข.) และผู้ป่วย PBM
มีท่อร่วมยาวออกนอกผนังล�ำไส้ดูโอดีนัมและมีท่อน�้ำดีขนาดปกติ (ค.)

พยาธิสรีรวิทยาและกลไกการเกิดโรค
ในคนปกติการเชื่อมต่อเป็นท่อร่วมของท่อน้ำ�ดีและท่อตับอ่อนนั้นจะอยู่
ภายในผนังลำ�ไส้เล็กและมีกล้ามเนื้อหูรูด Oddi เป็นตัวควบคุมการหลั่งน้ำ�ย่อยตับ
อ่อนและน้ำ�ดีไม่ให้ไหลปะปนกัน สำ�หรับพยาธิกำ�เนิดของ PBM นัน้ ยังไม่ทราบแน่ชดั
แต่เชือ่ ว่าเกิดจากการเจริญผิดปกติของตับอ่อนส่วน Ventral ทีม่ าเชือ่ มต่อกับท่อน้ำ�ดี
โรคการเชื่อมต่อผิดปกติของท่อตับอ่อนและท่อน้ำ�ดีเเต่กำ�เนิด
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ภาพที่ 3 แสดงภาพโรคการขยายตัวผิดปกติของท่อน�้ำดีแต่ก�ำเนิด (Congenital choledochal
cyst) ตาม Todani’s classification

Common bile duct ทีเ่ จริญเติบโตมาจาก Hepatic diverticulum ในช่วง 4 สัปดาห์
แรกของการตั้งครรภ์(13, 14) การเชื่อมกันที่ผิดปกติของท่อทั้งสองนี้ส่งผลให้ท่อร่วม
นั้นยาวออกนอกผนังลำ�ไส้เล็กมาทางด้านตับอ่อน ส่งผลให้การทำ�งานของกล้ามเนื้อ
หูรูด Oddi ในการควบคุมการไหลของน้ำ�ย่อยจากตับอ่อนและน้ำ�ดีผิดปกติไป
กล่าวคือทำ�ให้มีการไหลย้อนกลับไปมาของน้ำ�ย่อยจากตับอ่อนและน้ำ�ดีไปยังท่อทั้ง
สองได้อย่างอิสระ เกิดภาวะการไหลย้อนของน้ำ�ย่อยจากตับอ่อนไปยังท่อทางเดิน
น้ำ�ดี (Pancreaticobiliary reflux) และภาวะการไหลย้อนของน้ำ�ดีไปยังท่อตับอ่อน
(Biliopancreatic reflux)(15) ส่งผลให้ทอ่ ทางเดินน้ำ�ดีเเละเนือ้ เยือ่ ตับอ่อนเกิดความผิด
ปกติตามมา(2) (ภาพที่ 4) โดยแบ่งความผิดปกตินสี้ ามารถแบ่งได้เป็นสองกลุม่ ใหญ่คอื
กลุม่ ทีพ่ บมีการขยายของท่อน้ำ�ดีและกลุม่ ทีไ่ ม่พบการขยายของท่อน้ำ�ดี ในรายทีม่ กี าร
ขยายของท่อน้ำ�ดีนนั้ มีสาเหตุจากการทีม่ แี รงดันในท่อตับอ่อนทีม่ ากกว่าในท่อน้ำ�ดี ดัง
นัน้ น้ำ�ย่อยของตับอ่อนจึงสามารถไหลผ่านย้อนขึน้ ไปยังท่อน้ำ�ดีได้ทำ�ให้ตรวจพบระดับ
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ภาพที่ 4 การไหลย้อนของน�ำ้ ดีและน�ำ้ ย่อยตับอ่อนท�ำให้เกิดโรคมะเร็งและนิว่ ในทางเดินน�ำ้ ดีเมือ่
มีการไหลย้อนของน�้ำย่อยตับอ่อนเข้าไปในท่อน�้ำดี เกิดโรคตับอ่อนอักเสบเมื่อมีการ
ไหลย้อนของน�้ำดีเข้าไปยังท่อตับอ่อน

น้ำ�ย่อยตับอ่อนในท่อน้ำ�ดีในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ ส่วนสาเหตุของการเกิดโรค PBM ทีไ่ ม่มกี าร
ขยายของท่อน้ำ�ดีนั้นยังไม่ชัดเจน(16)
การไหลของน้ำ�ย่อยตับอ่อนเข้าไปยังท่อน้ำ�ดีนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่
ผู้ป่วยไม่แสดงอาการได้ ซึ่งน้ำ�ย่อยตับอ่อนนั้นมีสาร Trypsinogen อยู่และจะ
ถู ก กระตุ้ น ให้ เ ปลี่ ย นเป็ น Trypsin แล้ ว ไปเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของโปรตี น
Lithostathine ทีอ่ ยูใ่ นน้ำ�ย่อยตับอ่อน ให้เปลีย่ นจากรูปแบบทีล่ ะลายน้ำ�ได้ให้เป็นรูป
แบบที่ไม่ละลายน้ำ�ขึ้นมา ส่งผลให้มีการตกตะกอนของโปรตีนชนิดนี้และจับตัวเป็น
กลุม่ ก้อนโปรตีน (Protein plug) โดยก้อนโปรตีนเหล่านีส้ ามารถอุดตันในท่อน้ำ�ดีสว่ น
ปลายและท่อร่วมได้ จึงทำ�ให้แรงดันในท่อน้ำ�ดีและท่อตับอ่อนยิง่ สูงขึน้ ไปอีก(17, 18) โดย
โปรตีนเหล่านี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างเปราะบางสามารถหลุดออกไปได้เองอีกแต่ก็สามารถ
จับตัวและอุดท่อน้ำ�ดีใหม่ได้เกิดเป็นวงจรซ้ำ�ไปมา ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการปวดท้องใน
ระดับเล็กน้อย หายได้เองและสามารถเกิดอาการปวดท้องขึ้นใหม่ได้อีก(16) ในบางครั้ง
การจับรวมตัวกันของโปรตีนเหล่านี้ก็ทำ�ให้เกิดแรงดันในท่อน้ำ�ดีสูงขึ้นอย่างมากและ
ทำ�ให้ท่อน้ำ�ดีทะลุได้ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 3 ในผู้ป่วยเด็กที่เป็น PBM(19)
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ภาวะตับอ่อนอักเสบฉับพลันพบในเด็กที่เป็น PBM ร้อยละ 30 และพบ
ในผู้ใหญ่ร้อยละ 9(19) โดยส่วนใหญ่อาการแสดงมักเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ภาพถ่าย
ทางรังสีมักจะไม่พบความผิดปกติของตับอ่อน สาเหตุเกิดจากการอุดตันของโปรตีน
Lithostathine ในท่อร่วมส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ พบระดับซีรั่ม
Amylase สูงขึน้ ได้จากการไหลย้อนของน้ำ�ย่อยตับอ่อนเข้าไปยังท่อน้ำ�ดีและไหลเข้าไป
ยังกระแสเลือดโดยที่ไม่มีพยาธิสภาพในตับอ่อน โดยอาจเรียกภาวะนี้ว่า Fictitious
pancreatitis(20) หรือ Pseudopancreatitis(21)
นิว่ ในทางเดินน้ำ�ดีสามารถพบได้ในผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็น PBM ร้อยละ 9 และพบ
ในผู้ใหญ่ร้อยละ 25 (19) โดยส่วนมากนิ่วในผู้ป่วย PBM มักเกิดในถุงน้ำ�ดีและพบร่วม
กับการมีท่อน้ำ�ดีการขยายตัว นิ่วที่เกิดขึ้น นั้นมากกว่าครึ่งเป็นนิ่วชนิดที่เกิดจากเม็ด
สีหรือบิลิรูบิน (Pigmented stone) ซึ่งเกิดขึ้นจากการไหลที่ช้าลงของน้ำ�ดี ในผู้ป่วย
บางรายสามารถตรวจพบนิ่วชนิดที่เกิดจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol stone) ได้
เนือ่ งจากการไหลของน้ำ�ย่อยตับอ่อนเข้าไปยังท่อน้ำ�ดี อาการปวดท้องจากนิว่ อุดตันทาง
เดินน้ำ�ดีนนั้ มักเป็นอาการแสดงทีท่ ำ�ให้สามารถนำ�ไปสูก่ ารวินจิ ฉัยโรคได้โดยเฉพาะใน
ผู้ใหญ่(22) อย่างไรก็ดีในผู้ป่วยเด็กอาจยังไม่ใช่นิ่วจริงแต่เป็นเพียงโปรตีนที่ตกตะกอน
ภายในท่อน้ำ�ดี
โรคมะเร็งทางเดินน้ำ�ดี (Biliary tract cancer)(19) พบในผู้ป่วย PBM ที่ไม่มี
การขยายตัวของท่อนน้ำ�ดี และผู้ป่วย PBM ที่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีร้อยละ 42 และ
22 ตามลำ�ดับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PBM พบว่า
มีอายุน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี PBM ประมาณ 15 ถึง 20 ปี โรคมะเร็งทางเดินน้ำ�ดี (Biliary tract cancer) ที่พบนั้นเกิดได้ทั้งมะเร็งของถุงน้ำ�ดี (Gallbladder cancer) และ
มะเร็งท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) กลไกการเกิดมะเร็งทางเดินน้ำ�ดี (Biliary tract
cancer) นั้นเป็นผลมาจากการไหลช้าลงของน้ำ�ดีร่วมกับการไหลของน้ำ�ย่อยตับอ่อน
เข้าไปรวมตัวกันกับน้ำ�ดีจนทำ�ให้เอนไซม์น้ำ�ย่อยตับอ่อนถูกกระตุ้น ส่งผลให้มีการ
หลั่งสาร Phospholipase A2 ออกมาซึ่งเป็นสารที่มีพิษโดยตรงต่อเยื่อบุทางเดินน้ำ�ดี
อีกทั้งสาร Phospholipase A2 นี้ยังทำ�หน้าที่เปลี่ยนสาร Phosphatidylcholine ใน
น้ำ�ดีให้กลายเป็น Lysophosphatidylcholine (Lysolecithin) ซึ่งเป็นสารที่ทำ�ให้
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เกิดอันตรายต่อท่อทางเดินน้ำ�ดีเป็นอย่างมาก(23) นอกจากนี้ยังพบสารก่อกลายพันธุ์
(Mutagen) เกิดขึ้นในทางเดินน้ำ�ดีของผู้ป่วย PBM ด้วย(24) สารพิษเหล่านี้ทำ�ให้เกิด
การอักเสบแบบเรื้อรังของเยื่อบุทางเดินน้ำ�ดี เมื่อเซลล์เยื่อบุทางเดินน้ำ�ดีถูกกระตุ้น
ให้มกี ารขยายขนาดของเซลล์และเกิดการแบ่งตัวทีม่ ากขึน้ กว่าปกติสง่ ผลให้เกิดการก
ลายพันธุ์ของยีนที่สำ�คัญคือ KRAS และ TP53 mutation(25) การกลายพันธุ์ของยีน
KRAS ทำ�ให้เซลล์เยื่อบุผิวทางเดินน้ำ�ดีมีการเพิ่มจำ�นวนและขยายขนาดของเซลล์ขึ้น
ซึ่งเป็นกลไกที่สำ�คัญในการเกิดมะเร็งทางเดินน้ำ�ดี (Biliary tract cancer)(26) ผู้ป่วย
PBM ที่เป็นมะเร็งถุงน้ำ�(Gallbladder cancer) ดีพบ KRAS mutation ร้อยละ 33
ถึง 83 อย่างไรก็ตาม KRAS mutation สามารถพบในผู้ป่วย PBM ที่ยังไม่เป็นมะเร็ง
ทางเดินน้ำ�ดีได้ร้อยละ 17 ถึง 64 ส่วนการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ซึ่งปกติทำ�หน้าที่
เป็น Tumor suppressor gene นั้นตรวจพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งถึงร้อยละ 50
และสามารถตรวจพบในมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย PBM ได้เช่นเดียวกัน
กระบวนการเกิดมะเร็งในผู้ป่วย PBM มักเริ่มต้นจากการกลายพันธุ์ของยีน KRAS
ก่อนจากนั้นจึงมีการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ตามมาในภายหลัง ดังนั้นการไหลย้อน
ของน้ำ�ย่อยตับอ่อนเข้าไปยังท่อน้ำ�ดีแล้วเกิดการอักเสบแบบเรือ้ รังส่งผลให้เซลล์เยือ่ บุ
ทางเดินน้ำ�ดีขยายขนาดและเจริญเติบโตแบบผิดปกติเป็นกลไกสำ�คัญในการเกิดมะเร็ง
ทางเดินน้ำ�ดี ซึ่งแตกต่างจากการเกิดมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีแบบ Adenocarcinoma ใน
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่ PBM ทีพ่ บว่ากลไกสำ�คัญเกิดจากการกลายพันธุข์ อง TP53 ซึง่ ทำ�ให้
เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติและเกิดมะเร็งตามมา(16) นอกจากนีก้ ารอักเสบแบบเรือ้ รังใน
ผูป้ ว่ ย PBM ทำ�ให้รา่ งกายผลิตสาร Cyclooxygenase-2 (COX-2) มากขึน้ COX-2 เอง
มีหน้าที่เปลี่ยน Arachidonic acid ให้กลายเป็น Prostaglandin ซึ่งกระตุ้นให้เซลล์
เยื่อบุทางเดินน้ำ�ดีอักเสบและมีการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดกระบวนการ
สร้างเนื้องอกขึ้นมาได้เช่นกัน(27) (ภาพที่ 5)

อาการแสดงทางคลินิก
อาการแสดงที่พบบ่อยคือ อาการปวดท้อง อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง และ
ไข้ โดยอาการไข้นนั้ พบได้ทกุ กลุม่ อายุ และพบได้ในทัง้ กลุม่ ทีม่ แี ละไม่มกี ารขยายของ
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ภาพที่ 5 กลไกการเกิดโรคมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีในผู้ป่วย PBM ดัดแปลงจาก Kamisawa T และ
คณะ(28)

ท่อน้ำ�ดี ผูป้ ว่ ย PBM ทีม่ กี ารขยายของท่อน้ำ�ดีจะพบอาการปวดท้องร้อยละ 78 อาเจียน
ร้อยละ 36 ตัวเหลืองตาเหลืองร้อยละ 22 และไข้ร้อยละ 22 ผู้ป่วย PBM ที่ไม่มีการ
ขยายของท่อน้ำ�ดีพบอาการแสดงใกล้เคียงกันกับกลุม่ แรกคือ พบอาการปวดท้องร้อย
ละ 79 ตัวเหลืองตาเหลืองร้อยละ 18 ไข้ร้อยละ 17 และอาเจียนร้อยละ 15 ในผู้ป่วย
เด็กอาการอาเจียนนัน้ พบได้บอ่ ยกว่าในผูใ้ หญ่ อาการปวดท้องจากภาวะตับอ่อนอักเสบ
แบบฉับพลันในเด็กพบร้อยละ 28 ถึง 32 ส่วนในผู้ใหญ่พบน้อยกว่าคือ พบประมาณ
ร้อยละ 9 ภาวะตับอ่อนอักเสบแบบเรื้อรังพบร้อยละ 5 ถึง 8 ส่วนอาการท่อน้ำ�ดีอักเสบ
ฉับพลันพบได้รอ้ ยละ 9 ถึง 13 ซึง่ ใกล้เคียงกันในเด็กและผูใ้ หญ่ทงั้ ทีม่ หี รือไม่มที อ่ น้ำ�ดี
ขยาย(19)ตารางที่ 1
ผู้ป่วย PBM มีแนวโน้มในการเกิดนิ่วในทางเดินน�้ำดีมากกว่าคนปกติ โดย
พบว่าเกิดนิ่วในทางเดินน�้ำดีในผู้ป่วย PBM ที่ไม่มีการขยายของท่อน�้ำดีมากกว่ากลุ่ม
ทีม่ กี ารขยายท่อน�ำ้ ดีโดยพบร้อยละ 27.3 และ 17.9 ตามล�ำดับ)9( เมือ่ แยกตามต�ำแหน่ง
ที่เกิดนิ่วแล้ว พบนิ่วในท่อน�้ำดีได้บ่อยในกลุ่มที่มีการขยายของท่อน�้ำดี ส่วนนิ่วในถุง
น�ำ้ ดีพบบ่อยในกลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารขยายของท่อน�ำ้ ดี โดยกลุม่ ทีม่ กี ารขยายของท่อน�ำ้ ดีพบ
นิ่วในท่อน�้ำดีส่วน Common bile duct ร้อยละ 65.8 ถึง 66.7 พบนิ่วในท่อน�้ำดีส่วน
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ตารางที่ 1 อาการแสดงส�ำคัญในผู้ป่วย PBM
อาการแสดง

อาการปวดท้องพบร้อยละ
อาการตัวเหลืองตาเหลืองพบร้อยละ
อาการตับอ่อนอักเสบฉับพลันพบร้อยละ
อาการท่อน�้ำดีอักเสบฉับพลันพบร้อยละ
นิ่วในท่อน�้ำดี Common bile duct พบร้อยละ
นิ่วในถุงน�้ำดี พบร้อยละ
นิ่วในท่อน�้ำดี Intrahepatic bile duct พบร้อยละ
มะเร็งของถุงน�้ำดี (Gallbladder cancer) พบร้อยละ
มะเร็งของท่อน�้ำดี (Bile duct cancer) พบร้อยละ

PBM ที่มีท่อน�้ำดี
ขยายตัว
(PBM with biliary
dilatation)

PBM ที่ไม่มีท่อน�้ำดี
ขยายตัว
(PBM without biliary
dilatation)

78
22
9.1
13.2
67
17
22
62.3
32.1

79
15
9.1
8.9
25
85
0
88.1
7.3

Intrahepatic duct ร้อยละ 16.7 ถึง 21.5 และพบนิ่วในถุงน�้ำดีร้อยละ 12.7 ถึง 16.7
ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการขยายของท่อน�ำ้ ดีพบนิ่วในถุงน�ำ้ ดีประมาณร้อยละ 85 ส่วนนิ่วใน
ท่อน�้ำดีส่วน Common bile duct ประมาณร้อยละ 25 และไม่พบนิ่วในท่อน�้ำดีส่วน
Intrahepatic bile duct นิ่วที่พบในกลุ่มที่มีการขยายของท่อน�้ำดีนั้นเป็นลักษณะ
Bilirubinate pigmented stones ร้อยละ 58.3 พบ Mixed stones ร้อยละ 25 และ
Cholesterol stones ร้อยละ 16.7 ส่วนนิว่ ทีเ่ กิดในกลุม่ ทีไ่ ม่มที อ่ น�ำ้ ดีขยายตัวนัน้ พบ
Bilirubinate pigmented stones ร้อยละ 45 พบ Cholesterol stones ร้อยละ 35
พบ Mixed stones ร้อยละ 10 และ พบ Black pigmented stones ร้อยละ 5(29)
ผูป้ ว่ ยบางรายอาจมาพบแพทย์ดว้ ยอาการของตับอ่อนอักเสบฉับพลัน ซึง่ พบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลของน้ำ�ดีเข้าไปยังท่อตับอ่อนส่งผลให้
มีการกระตุ้นเอนไซม์ Trypsin และ Phospholipase A2 ทำ�อันตรายต่อเนื้อเยื่อตับ
อ่อน นอกจากนี้อาจเกิดจากการอุดตันท่อร่วมเนื่องมาจากกลุ่มก้อนโปรตีน (Protein
โรคการเชื่อมต่อผิดปกติของท่อตับอ่อนและท่อน้ำ�ดีเเต่กำ�เนิด

135

plug) ทำ�ให้แรงดันในท่อตับอ่อนสูงขึ้นและส่งผลทำ�ให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
ส่วนภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังพบร้อยละ 5 ถึง 8 โดยผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่มีอายุ 30
ถึง 36 ปี การวินิจฉัยภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอาศัยการพบนิ่วในท่อตับอ่อนที่มีการ
ขยายตัวหรือบริเวณท่อร่วม โดยนิว่ ทีพ่ บมักเป็นนิว่ ชนิดทีม่ องไม่เห็นจากภาพถ่ายทาง
รังสี (Radiolucent stones)(17, 19) นอกจากนีพ้ บระดับซีรมั่ amylase สูงขึน้ โดยเกิดจาก
การไหลของน้ำ�ย่อยตับอ่อนเข้าไปยังท่อน้ำ�ดีแล้วไหลเข้าสูก่ ระแสเลือดเนือ่ งมาจากแรง
ดันที่สูงขึ้นในท่อน้ำ�ดีผ่านการเพิ่มปริมาณสารน้ำ�ในท่อน้ำ�ดีโดยกลไก Cholangiovenous reflux หรือทาง Lymphatic pathway ซึง่ แรงดันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในท่อน้ำ�ดีนสี้ ง่ ผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการปวดท้องคล้ายคลึงกับอาการปวดท้องจากตับอ่อนอักเสบได้เช่นกัน(21)
ผู้ป่วย PBM พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งในทางเดินน้ำ�ดี (Biliary tract
cancer) มากกว่าคนปกติ โดยพบมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีในผู้ป่วย PBM ที่ไม่มีการ
ขยายของท่อน้ำ�ดีมากกว่ากลุ่มที่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีซึ่งพบได้ร้อยละ 42.4 และ
21.6 ตามลำ�ดับ ในกลุ่มมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีที่พบนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากมะเร็งของถุง
น้ำ�ดี (Gallbladder cancer) มากกว่ามะเร็งของท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) โดยพบ
มะเร็งของถุงน้ำ�ดี (Gallbladder cancer) ในกลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารขยายของท่อน้ำ�ดีมากกว่า
กลุ่มที่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีซึ่งพบได้ร้อยละ 88.1 และ 62.3 ตามลำ�ดับ ส่วนมะเร็ง
ของท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) นั้นพบได้น้อยกว่า โดยพบมะเร็งของท่อน้ำ�ดี (Bile
duct cancer) ในกลุ่มที่มีท่อน้ำ�ดีขยายตัวมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีท่อน้ำ�ดีขยายตัวซึ่งพบ
ได้ร้อยละ 32.1 และ 7.3 ตามลำ�ดับ มะเร็งท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) ส่วนใหญ่
เกิดที่ท่อน้ำ�ดีในตำ�แหน่งของ Common bile duct มากกว่าท่อน้ำ�ดีในตำ�แหน่งของ
Intrahepatic bile duct โดยกลุม่ ทีม่ ที อ่ น้ำ�ดีขยายตัวพบมะเร็งของท่อน้ำ�ดีในตำ�แหน่ง
Common bile duct ร้อยละ 85.5 และเกิดมะเร็งท่อน้ำ�ดีในตำ�แหน่ง Intrahepatic
bile duct ร้อยละ 8.6 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีพบมะเร็งของท่อน้ำ�ดี
ในตำ�แหน่ง Common bile duct ร้อยละ 56.3 และเกิดมะเร็งท่อน้ำ�ดีในตำ�แหน่ง
Intrahepatic bile duct ร้อยละ 37.5ส่วนมะเร็งชนิดอื่นที่พบคือ มะเร็งตับอ่อนพบ
ร้อยละ 1 มะเร็งตับพบร้อยละ 0.5 ถึง 2.3 นอกจากนี้พบว่าเกิดมะเร็งในทางเดินน้ำ�ดี
เร็วกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็น PBM 15 ถึง 20 ปี โดยผู้ป่วย PBM นั้นมีอายุเฉลี่ย 60
136

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ถึง 65 ปีในขณะทีเ่ กิดมะเร็ง โดยกลุม่ ทีม่ กี ารขยายของท่อน้ำ�ดีมอี ายุเฉลีย่ ทีเ่ กิดมะเร็ง
ถุงน้ำ�ดี (Gallbladder cancer) 60.1+10.4 ปี และอายุเฉลี่ยที่เกิดมะเร็งท่อน้ำ�ดี (Bile
duct cancer) 52+15 ปี ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีมีอายุเฉลี่ยที่เกิดมะเร็ง
ถุงน้ำ�ดี (Gallbladder cancer) 58.6.1+9.6 ปี และอายุเฉลีย่ ทีเ่ กิดมะเร็งท่อน้ำ�ดี (Bile
duct cancer) 63.3+6.8 ปี(9) ผูป้ ว่ ย PBM ทีเ่ กิดมะเร็งทางเดินน้ำ�ดีมกั พบนิว่ ร่วมด้วย
ประมาณร้อยละ 10 โดยพบนิ่วในถุงน้ำ�ดีได้บ่อยในกลุ่มที่ไม่มีการขยายของท่อน้ำ�ดี
และพบนิ่วในท่อน้ำ�ดีได้บ่อยในกลุ่มที่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีร่วมด้วย(9, 30)
ผู้ป่วย PBM พบอุบัติการณ์ของมะเร็งตับอ่อนร้อยละ 0.8 ในขณะที่ผู้ป่วย
ทั่วไปมีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งตับอ่อนเพียงร้อยละ 0.0162(31) ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ป่วย
PBM มีโอกาสเกิดมะเร็งของตับอ่อนได้มากกว่าคนทัว่ ไป 49.4 เท่า โดยเชือ่ ว่ากลไกการ
เกิดมะเร็งตับอ่อนนั้นสัมพันธ์กับการไหลย้อนของน้ำ�ดีไปยังท่อตับอ่อน(32) แต่อย่างไร
ก็ตามการศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง และข้อมูลการศึกษายังมีนอ้ ยเกินไปจึง
ยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์และสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับอ่อนกับผูป้ ว่ ย PBM
ได้ในปัจจุบัน

การวินิจฉัย(33, 34)
PBM สามารถให้การวินิจฉัยได้เมื่อตรวจพบการเชื่อมต่อกันของท่อน้ำ�ดี
และท่อตับอ่อนภายนอกผนังลำ�ไส้เล็กซึ่งทำ�ให้เกิดท่อร่วมที่ยาวกว่าคนปกติโดยใช้
การตรวจทางรังสี เช่น Computer tomography (CT) หรือ Magnetic resonance
cholangiography (MRCP) และสามารถตรวจพบได้โดยการส่องกล้องตรวจโดยวิธี
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) หรือ Endoscopic
ultrasonography (EUS) นอกจากนี้การตรวจพบระดับ amylase ที่สูงในน้ำ�ดีที่เก็บ
ตัวอย่างมาจากในท่อน้ำ�ดีหรือถุงน้ำ�ดีสามารถช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค PBM
ได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วย PBM ที่พบการขยายของท่อน้ำ�ดีร่วมด้วยควรได้รับการ
วินิจฉัยเเยกโรคที่ทำ�ให้ท่อน้ำ�ดีขยายจากนิ่วอุดตันในท่อน้ำ�ดีหรือจากโรคมะเร็ง รวม
ถึงควรได้รบั การวินจิ ฉัยโดยการตรวจวัดด้วยวิธที ไี่ ม่ทำ�ให้แรงต้านทานในท่อน้ำ�ดีเพิม่
ขึ้น ซึ่งตรวจได้โดยการทำ� MRCP หรือ Ultrasonography โดยทั่วไปการวินิจฉัยว่า
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มีการขยายของท่อน้ำ�ดีร่วมด้วยในผู้ป่วย PBM คือเมื่อวัดขนาดท่อน้ำ�ดีได้มากกว่า
10 มิลลิเมตร และท่อร่วมที่ยาวกว่าคนปกติคือ ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
ซึ่งเป็นระยะที่หูรูดของ Oddi ไม่สามารถบีบตัวควบคุมการไหลของน้ำ�ย่อยจากทั้ง
สองได้(1)
การทำ� Ultrasound เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้คัดกรองผู้ป่วย PBM ได้ดี
หากมองเห็นผนังด้านในของถุงน้ำ�ดีที่หนาตัวขึ้นและการขยายของท่อน้ำ�ดี (ภาพที่ 6)
อย่างไรก็การมองหาการเชื่อมต่อที่ผิดปกตินั้นทำ�ได้ยาก และมีข้อจำ�กัดหากผู้ป่วยมี
ผนังหน้าท้องที่หนาและขึ้นกับทักษะของแพทย์ผู้ตรวจ
CT เป็นการตรวจทีไ่ ม่อนั ตราย สามารถมองเห็นลักษณะทางกายวิภาคของท่อ
น้ำ�ดีและตับอ่อนได้ดี และหากมีการนำ�ภาพมาเชือ่ มต่อกันเป็นแบบ 3 มิตดิ ว้ ย (Multiplanar reconstruction and three-dimensional CT images) ก็ทำ�ให้สามารถมอง
เห็นทางเดินน้ำ�ดีและท่อตับอ่อนชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 7) แต่มีข้อจำ�กัดคือมองเห็นแขนง
ของท่อตับอ่อนและท่อน้ำ�ดีได้ไม่ดีรวมถึงผู้ป่วยต้องได้รับรังสี
การทำ� MRI และ MRCP สามารถมองเห็นการขยายของท่อน้ำ�ดีและการเชือ่ ม
ต่อทีผ่ ดิ ปกติของท่อตับอ่อนได้ชดั เจน (ภาพที่ 8) มีความแม่นยำ�ถึงร้อยละ 60 ถึง 100
ในการวินิจฉัย PBM อีกทั้งมีข้อดีคือ ไม่ได้รับรังสีเหมือนการทำ� CT ส่วนข้อจำ�กัดที่
สำ�คัญคือ ในผู้ป่วยที่ท่อตับอ่อนเล็กหรือมีการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนและในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถอยู่นิ่งได้จะทำ�ให้ภาพไม่ชัดเจน

ภาพที่ 6 พบผนังถุงน�้ำดีหนาร่วมกับพบนิ่วขนาดเล็กและติ่งเนื้อขนาดเล็กในถุงน�้ำดีของผู้ป่วย
PBM
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ภาพที่ 7 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องในผูป้ ว่ ย PBM พบท่อน�ำ้ ดี Common bile duct ขยาย (หัว
ลูกศรสีด�ำ) ร่วมกับท่อร่วมที่ยาว (Long common channel) (ลูกศรสีด�ำ) และพบ
Cystic duct (ลูกศรสีขาว) เชื่อมต่อกับท่อน�้ำดีในตับด้านขวาส่วนต้น

ภาพที่ 8 เอกซเรย์ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ช่ อ งท้ อ งภาพตั ด ขวาง (MRI) และภาพเอกซเรย์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของทางเดินน�้ำดีและตับอ่อน (MRCP) ในผู้ป่วย PBM พบท่อน�้ำดี
Common bile duct ขยาย (หัวลูกศรสีขาว) ร่วมกับท่อร่วมที่ยาว (Long common
channel) (ลูกศรสีขาว)
โรคการเชื่อมต่อผิดปกติของท่อตับอ่อนและท่อน้ำ�ดีเเต่กำ�เนิด
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การทำ� EUS นัน้ สามารถมองเห็นภาพการวินจิ ฉัย PBM ได้ดกี ว่า ultrasound,
MRI, MRCP หรือ CT สามารถช่วยยืนยันการมองเห็นภาพการเชื่อมต่อของท่อร่วม
ภายนอกผนังลำ�ไส้เล็กดูโอดีนัมได้ดี อย่างไรก็ตามข้อจำ�กัดที่สำ�คัญคือ กล้อง EUS มี
ใช้ในบางโรงพยาบาลและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ทำ�การส่องกล้องเป็น
สำ�คัญ
การทำ� ERCP ถือเป็นวิธที ี่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดในการวินิจฉัย PBM การ
ฉีดสารทึบรังสีเข้าไปยังท่อน้ำ�ดีและท่อตับอ่อนทำ�ให้สามารถมองเห็นท่อร่วม (Common channel) ที่ยาวกว่าปกติในผู้ป่วย PBM ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อที่ผิดปกติของ
ท่อน้ำ�ดีและท่อตับอ่อน (ภาพที่ 9) อีกทัง้ สามารถมองเห็นการเชือ่ มต่อนัน้ เกิดขึน้ ทัง้ ใน
ช่วงทีม่ กี ารบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้ หูรดู Oddi ซึง่ ภาพ Cholangiogram ใน

t
t

ภาพที่ 9 ภาพ ERCP ฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วย PBM พบท่อร่วมที่ยาว (Long common channel)
(ลูกศรสีด�ำ) สังเกตได้จากระยะห่างระหว่างปลายกล้อง ERCP ถึงจุดที่เห็นรอยต่อ
ระหว่างท่อตับอ่อนและท่อน�ำ้ ดี (หัวลูกศรสีขาว) ในขณะทีใ่ ส่แกนน�ำลวดเชือ่ ม (Guidewire) ในท่อตับอ่อน ร่วมกับพบท่อน�้ำดี Common bile duct ขยาย (หัวลูกศรสีด�ำ)
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คนปกติขณะที่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อหูรูด Oddi จะไม่พบการเชื่อมต่อกันของท่อ
ทัง้ สองเนือ่ งจากการบีบตัวของกล้ามเนือ้ หูรดู Oddi นั้นสามารถปิดท่อร่วมได้ทงั้ หมด
อย่างไรก็ตามข้อควรระวังทีส่ ำ�คัญก็คอื ความเสีย่ งในการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบหลัง
ทำ� ERCP ซึ่งเกิดได้บ่อย
การทำ� Intraductal ultrasound สามารถทำ�เพิ่มเติมในขณะทำ� ERCP ได้
ทำ�ให้มองเห็นการเชื่อมต่อของท่อทั้งสองได้ชัดเจนขึ้น สามารถให้การวินิจฉัยมะเร็ง
ของท่อน้ำ�ดีได้ดี ข้อจำ�กัดคือการดูรอยโรคของท่อน้ำ�ดีในตับและถุงน้ำ�ดีอาจทำ�ได้ยาก
เนื่องจากความสามารถในการส่งคลื่นเสียงได้จำ�กัดคือประมาณ 20 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่ง
ลึกได้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร และการใส่กล้องผ่านท่อน้ำ�ดีที่ตีบนั้นทำ�ได้ยาก อีกทั้งต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำ�การส่องกล้องเป็นอย่างมาก
ผูป้ ว่ ยบางรายอาจวินจิ ฉัยได้ในขณะทีท่ ำ�การผ่าตัดโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็กซึง่
มีข้อจำ�กัดในการตรวจวินิจฉัย สำ�หรับการวินิจฉัยตั้งแต่ในครรภ์ทำ�ได้โดยการตรวจ
ด้วย Fetal ultrasound หรือ MRI ซึ่งสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของการ
ตั้งครรภ์ หรือประมาณ 4 ถึง 6 เดือน อย่างไรก็ตามการตรวจพบตั้งแต่ในครรภ์นั้น
วินิจฉัยได้น้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากข้อจำ�กัดหลายประการทั้งจากขนาดของรอย
โรคและความเชี่ยวชาญของแพทย์
การตรวจอืน่ ทีช่ ว่ ยการวินจิ ฉัยโรค เช่น การตรวจพบระดับ Amylase ในน้ำ�ดี
จากท่อน้ำ�ดีหรือถุงน้ำ�ดีที่สูงกว่า 500 ถึง 1,000 IU/L(35) นั้นพบว่าช่วยในการสนับสนุน
การวินิจฉัยโรค PBM ได้ อย่างไรก็ตามระดับ Amylase ในน้ำ�ดียังมีความแตกต่าง
กันในแต่ละการศึกษาและอายุของผูป้ ว่ ย รวมไปถึงการมีนวิ่ หรือมีมะเร็งเกิดขึน้ ในท่อ
น้ำ�ดีนั้นส่งผลต่อการตรวจระดับ Amylase อีกด้วย

การรักษา
ในอดีตการรักษามุง่ เน้นไปในทางการใส่ทอ่ ระบายน้ำ�ดีซงึ่ เมือ่ ติดตามการักษา
ในระยะยาวแล้วพบว่าผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในท่อทางเดินน้ำ�ดีจากนิ่วและมะเร็งทาง
เดินน้ำ�ดี (Biliary tract cancer) มากขึ้น(36) จึงควรหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยการใส่ท่อ
ระบายน้ำ�ดีเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย PBM มีโอกาสเกิดมะเร็งในทางเดินน้ำ�ดีได้
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เร็วและบ่อยกว่าคนทั่วไป ดังนั้นการผ่าตัดจึงมีบทบาทสำ�ดัญในการดูแลผู้ป่วย PBM
ปัจจุบนั การรักษาในผูป้ ว่ ย PBM ทีม่ กี ารขยายของท่อน้ำ�ดีแนะนำ�ให้ผา่ ตัดถุงน้ำ�ดีและ
ผ่าตัดท่อน้ำ�ดีภายนอกตับที่มีการขยายตัวออกร่วมกับการผ่าตัดต่อเชื่อมท่อน้ำ�ดีใน
ตับกับลำ�ไส้เล็กเนื่องจากอัตราการเกิดมะเร็งของถุงน้ำ�ดี (Gallbaldder cancer) เเละ
มะเร็งท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) นัน้ พบได้บอ่ ย(28) การผ่าตัดต่อท่อน้ำ�ดีนยิ มทำ� 2 วิธี
คือ วิธีแรกโดยการผ่าตัด Hepaticojejunostomy with Roux-en-Y anastomosis
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมทำ�มากที่สุด ส่วนวิธีที่สองคือ การผ่าตัด End-to-side Hepaticoduodenostomy ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทำ�โดยการผ่าตัดส่องกล้องได้ แต่นิยมน้อย
กว่าเนือ่ งจากมีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดการติดเชือ้ ในทางเดินน้ำ�ดี ภาวะ Ileus และมีรายงาน
การเกิดมะเร็งในท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) ภายหลังการผ่าตัดได้บอ่ ยกว่าวิธแี รก(37,38)
ส่วนในผูป้ ว่ ย PBM ทีไ่ ม่มกี ารขยายของท่อน้ำ�ดีแนะนำ�ให้ผา่ ตัดถุงน้ำ�ดีออกเพือ่ ป้องกัน
การเกิดมะเร็งถุงน้ำ�ดี (Gallbaldder cancer) ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ในขณะที่
การผ่าตัดท่อน้ำ�ดีภายนอกตับเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งของท่อน้ำ�ดี (Bile duct cancer) นั้นยังไม่แนะนำ�ให้ทำ�ในผู้ป่วย PBM กลุ่มนี้เนื่องจากการเกิดมะเร็งของท่อน้ำ�ดี
(Bile duct cancer) นั้นพบได้น้อย หลังผ่าตัดควรติดตามอาการผู้ป่วยเนื่องจากมี
โอกาสเกิดท่อน้ำ�ดีตีบหรือเกิดการติดเชื้อในทางเดินน้ำ�ดีได้

การพยากรณ์โรค
เนื่องจากผู้ป่วย PBM ที่ไม่มีการขยายของท่อน้ำ�ดีนั้นวินิจฉัยได้ยากกว่า
กลุ่มที่มีท่อน้ำ�ดีขยายตัว จึงทำ�ให้การตรวจวินิจฉัยมักพบตอนอายุมาก อีกทั้ง
อุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งของถุงน้ำ�ดี (Gallbaldder cancer) นั้นพบได้บอ่ ยในกลุม่ ทีไ่ ม่มี
ท่อน้ำ�ดีขยาย ส่งผลให้การพยากรณ์โรคในกลุม่ ทีไ่ ม่มที อ่ น้ำ�ดีขยายนัน้ แย่กว่ากลุม่ ทีม่ ี
ท่อน้ำ�ดีขยาย ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดนั้นพบได้ทั้งช่วงแรก และ
ช่วงหลังของการผ่าตัด โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดหลังการผ่าตัดในช่วงแรกส่วนใหญ่
เกิดจากการผ่าตัดที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีรอยรั่วบริเวณที่เย็บ การเกิดเลือดออก ภาวะ
ตับอ่อนอักเสบฉับพลัน หรือมีการรั่วของท่อตับอ่อน ซึ่งการแก้ไขด้วยการรักษาแบบ
ประคับประคองหรือแก้ไขด้วยการรักษาด้วยการส่องกล้อง ส่วนภาวะแทรกซ้อนภาย
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หลังการผ่าตัดไปนานแล้วพบการติดเชื้อในทางเดินน้ำ�ดี เกิดนิ่วในท่อน้ำ�ดีในตับหรือ
ในท่อตับอ่อน หรือเกิดมะเร็งของท่อน้ำ�ดีได้(39) มีรายงานการเกิดมะเร็งทางเดินน้ำ�ดี
ประมาณร้อยละ 0.7 ในผู้ป่วย PBM ที่ได้รับการผ่าตัดท่อน้ำ�ดี ซึ่งอุบัติการณ์มากกว่า
คนที่ไม่มี PBM 200 เท่า และมักเกิดภายหลังการผ่าตัดไปแล้วประมาณ 10 ปี(40) ดัง
นั้นผู้ป่วย PBM ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขแล้วยังควรนัดติดตามอาการและ
ภาพถ่ายรังสีเป็นระยะตลอดชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการติดตามว่าควรติดตาม
บ่อยเพียงใด และวิธีที่เหมาะสมในการใช้ตรวจติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้

สรุป
PBM เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติแต่กำ�เนิดของการรวมตัวกันของท่อ
น้ำ�ดีและท่อตับอ่อน โดยท่อทัง้ สองรวมตัวกันเป็นท่อร่วมก่อนเข้าสูผ่ นังลำ�ไส้เล็กส่วน
ดูโอดีนมั ทำ�ให้น้ำ�ดีและน้ำ�ย่อยตับอ่อนไม่สามารถไหลลงสูล่ ำ�ไส้เล็กได้โดยปกติ ทำ�ให้
เกิดพยาธิสภาพต่อทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อนได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ส่งผลให้
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการของการอักเสบต่อระบบทางเดินน้ำ�ดีและตับอ่อนได้
ตัง้ แต่อายุนอ้ ย รวมถึงมีโอกาสเกิดมะเร็งในทางเดินน้ำ�ดีได้บอ่ ยกว่าคนทัว่ ไป บทบาท
สำ�คัญของอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับคือ ทำ�การตรวจเพื่อให้ได้การ
วินิจฉัยได้เร็ว รวมถึงให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ก่อนส่งต่อให้ศัลยแพทย์
พิจารณาผ่าตัดถุงน้ำ�ดีและหรือท่อน้ำ�ดีภายนอกตับ นอกจากนี้ควรตรวจติดตาม
ผู้ป่วยเป็นระยะถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การเกิดมะเร็งในทางเดินน้ำ�ดีในอนาคต หากไม่ได้รับการรักษาและติดตามอย่าง
เหมาะสม
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Topic Review

การปลูกถ่ายอุจจาระในเวชปฏิบัติ

(Fecal microbiota transplantation
in clinical practice)
นพ.ลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง
ศ. นพ.รัฐกร วิไลชนม์

หน่วยทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ�
การปลูกถ่ายอุจจาระ (fecal microbiota transplantation) เริ่มนำ�มาใช้ใน
การรักษาโรคลำ�ไส้ใหญ่อกั เสบชนิด pseudomembranous colitis ครัง้ แรกในปี ค.ศ.
19581 หลังจากนั้นได้รับความสนใจและพัฒนาเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกมาก
ยิ่งขึ้นในช่วงตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา2 วิธีการปลูกถ่ายอุจจาระทำ�ได้โดยการนำ�
อุจจาระของผู้บริจาคที่มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์มาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อ
ให้ภาวะ gut dysbiosis กลับมาเป็นปกติ3-4 การปลูกถ่ายอุจจาระมีกลไกในการรักษา
โรค สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่จุลชีพในทางเดินอาหาร (gut microbiota) ที่อยู่ใน
อุจจาระของผู้บริจาคถูกปลูกถ่ายไปยังผู้รับ และช่วยในการสร้างจุลชีพชุดใหม่ในทาง
เดินอาหารของผู้รับ จนเกิดการฟื้นฟูการทำ�งานของลำ�ไส้กลับมาเป็นปกติ5-6 ที่ผ่านมา
การปลูกถ่ายอุจจาระใช้ในการรักษาโรคลำ�ไส้ใหญ่อกั เสบจากการติดเชือ้ Clostridium
difficile (C. difficile) ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างสูง โดยพบว่ามีประสิทธิภาพในการ
รักษาร้อยละ 92 ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ C. difficile ซ�้ำ 7 ต่อมาการปลูกถ่ายอุจจาระได้
รับการศึกษาพัฒนามากยิง่ ขึน้ และนำ�มาใช้รกั ษาโรคระบบทางเดินอาหาร และโรคอืน่ ๆ
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ได้ด้วย เช่น โรคลำ�ไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome; IBS), inflammatory
bowel disease (IBD), autoimmune disorders และ metabolic syndrome เช่น
โรคอ้วน8 โดยมีงานวิจัยรองรับทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

ความเป็นมา และคำ�จำ�กัดความของการปลูกถ่ายอุจจาระ
การปลูกถ่ายอุจจาระ คือ การนำ�อุจจาระของผูบ้ ริจาคทีม่ รี ะบบทางเดินอาหาร
สมบูรณ์ไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อให้สมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้ กลับมาเป็นปกติ ใน
ศตวรรษที่ 4 แพทย์ชาวจีนนำ�อุจจาระมาใช้รักษาโรคอาหารเป็นพิษชนิดรุนแรง ในปี
ค.ศ. 1958 Eiseman และคณะรายงานการรักษาผู้ป่วย 4 รายที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
pseudomembranous colitis ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระสวนทางทวารหนัก พบว่า
ประสบผลสำ�เร็จในการรักษา1 หลังจากนั้นมีการพัฒนาการเก็บอุจจาระที่ใช้ในการ
ปลูกถ่ายในรูปแบบของ frozen stool เพือ่ นำ�มาใช้รกั ษากลุม่ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ C. difficile
เป็นครั้งแรก9 การปลูกถ่ายอุจจาระถูกนำ�ไปใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารและโรค
ระบบอื่นอีกหลายชนิด ได้แก่ โรคลำ�ไส้อักเสบชนิด ulcerative colitis10, metabolic
syndrome11, hepatic encephalopathy ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง12, โรคลมชัก13 เป็นต้น
อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้ใช้ในแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาการติดเชื้อ C. difficile ซ้ำ�
ครั้งที่ 214

กลไกการออกฤทธิ์ของการปลูกถ่ายอุจจาระ
ในปัจจุบนั การรักษาด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระได้รบั การยืนยันประสิทธิภาพ
ด้วยงานวิจัยจำ�นวนมากเพื่อการรักษาการติดเชื้อซ้ำ�ของ C. difficile กลไกการรักษา
โรคด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระยังไม่มขี อ้ สรุปชัดเจน สันนิษฐานว่ามี 3 กลไก ดังนี้ กลไก
แรก คือ จุลชีพในอุจจาระจะเปลี่ยน primary bile acid เป็น secondary bile acid
และ secondary bile acid จะทำ�หน้าทีย่ บั ยัง้ vegetative C. difficile ซึง่ เป็นรูปแบบ
ที่สามารถสร้างทอกซินทำ�ให้ติดเชื้อได้ กลไกที่สอง จุลชีพจะทำ�หน้าที่เปลี่ยน fiber ที่
รับประทานให้เป็น butyrate propionate acetate ทีบ่ ริเวณลำ�ไส้ ซึง่ เป็น short chain
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fatty acid (SCFAs) รูปแบบหนึ่ง จากนั้นจึงไปยับยั้ง vegetative C. difficile และ
กลไกสุดท้าย คือ จุลชีพจะสร้าง bacteriocin ซึง่ เป็น peptide สังเคราะห์จากไรโบโซม
ไปยับยั้ง vegetative C. difficile เช่นกัน นอกจากตัวจุลชีพ แล้วยังสามารถอธิบาย
ได้จาก bacteriophages ซึ่งเป็นไวรัสที่อาศัยอยู่กับแบคทีเรียในลำ�ไส้ เพื่อการเจริญ
เติบโต ทำ�หน้าที่ยับยั้ง vegetative C. difficile โดยตรง15

เทคนิคและขั้นตอนการปลูกถ่ายอุจจาระ
อุจจาระที่ใช้ในการปลูกถ่ายมี 2 รูปแบบ คือ fresh stool และ frozen stool
ปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ frozen stool มากขึ้น เนื่องจากสะดวกในการขนส่งเพื่อนำ�ไปใช้
และช่วยลดโอกาสการแพร่โรคติดเชือ้ เนือ่ งจากมีการตรวจเชือ้ ในอุจจาระอย่างละเอียด
ก่อนการนำ�มาใช้เป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ ประสิทธิภาพในการรักษากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้
C. difficile ซ้ำ� มีอัตราการหายจากโรคใกล้เคียงกัน เท่ากับร้อยละ 92 และร้อยละ 90
ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระด้วย fresh stool เทียบกับ frozen stool ตามลำ�ดับ9
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคอุจจาระ
อาสาสมัครผู้บริจาคอุจจาระไม่จำ�เป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ
ผูป้ ว่ ย และควรมีอายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป เพือ่ จะได้สามารถลงนามยินยอมบริจาคอุจจาระ
โดยความสมัครใจด้วยตนเองได้ การคัดเลือกอาสาสมัครผูบ้ ริจาคอุจจาระเพือ่ นำ�มาใช้
ในการปลูกถ่ายอุจจาระนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน และต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดตั้งแต่โรคประจำ�ตัว ปัจจัยเสี่ยงโรคติดเชื้อ ตลอดจนโรคและกลุ่มอาการที่
เป็นข้อห้ามในการบริจาคอุจจาระ
การคัดเลือกผู้บริจาคอุจจาระต้องพิจารณาอย่างละเอียดถึงข้อดีและข้อเสีย
เช่น การเลือกอุจจาระจากคูส่ มรส  เนือ่ งด้วยการใช้ชวี ติ ประจำ�วันทีค่ ล้ายคลึงกัน ทำ�ให้
ลดการติดเชื้อต่างๆ ได้ การคัดเลือกจากญาติสายตรงทางมารดา มีประโยชน์ในทาง
ทฤษฎี เนื่องจากจุลชีพที่สำ�คัญในลำ�ไส้คล้ายกัน สันนิษฐานได้ว่า ผู้รับการปลูกถ่าย
อุจจาระจะสามารถปรับตัวต่อระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายกว่า และ
หากเป็นไปได้ ผูบ้ ริจาคอุจจาระควรจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนือ่ งจากเพศหญิง
มีความสัมพันธ์กับ autoimmune disorders และ IBS มากกว่าเพศชาย นอกจากนี้
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ยังแนะนำ�ให้เลือกอาสาสมัครผูบ้ ริจาคอุจจาระโดยพิจารณาจากอายุของผูบ้ ริจาคด้วย
แต่ยังไม่มีข้อสนับสนุนดังกล่าวที่ดีพอว่าควรจะเลือกที่ช่วงอายุเท่าใด
หลั ก การสำ � คั ญ ของการคั ด กรองอาสาสมั ค รผู้ บ ริ จ าคอุ จ จาระ คื อ คั ด
กรองตั้งแต่พฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ประวัตกิ ารใช้เข็มฉีดยา ประวัตกิ ารเดินทางไปพืน้ ทีโ่ รคระบาด เป็นต้น ตรวจร่างกายอยู่
ในเกณฑ์ปกติ แนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้บริจาคอุจจาระในปัจจุบัน16 แนะนำ�ให้ใช้
เกณฑ์คดั เข้าตามแบบสอบถามคัดกรองก่อนการบริจาคโลหิตเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง
ของอาสาสมัครเบือ้ งต้นก่อน หลังจากนัน้ จะซักประวัตเิ พิม่ เติมเพือ่ ประเมินเกณฑ์การ
คัดออกดังแสดงในตารางที่ 1 ทำ�การตรวจอุจจาระและเลือดของผูบ้ ริจาคอุจจาระเพือ่
คัดกรองโรคติดเชื้อต่างๆ ภายในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนการบริจาคอุจจาระ อาสาสมัครผู้
บริจาคอุจจาระต้องปราศจากโรคทีส่ ามารถถ่ายทอดทางอุจจาระได้ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
2. ขั้นตอนการเตรียมอุจจาระสำ�หรับการปลูกถ่าย
คำ�บรรยายขั้นตอน ดังแสดงตามรูปที่ 1-6
ข้อดีและข้อเสียจากการปลูกถ่ายอุจจาระด้วยวิธีต่างๆ 19

ผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายอุจจาระ
ในปัจจุบนั ผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายอุจจาระในระยะยาวยังไม่เป็นทีท่ ราบ
แน่ชดั การปลูกถ่ายอุจจาระมีความปลอดภัยสูง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผล
ข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ abdominal discomfort, ท้องเสีย, ท้องผูก, และไข้ต่ำ�  ๆ
มักเกิดหลังการปลูกถ่ายภายใน 24 ชัว่ โมง อาการเป็นเพียงชัว่ คราว สามารถหายได้เอง
ส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรงมักจะมีความสัมพันธ์กับการส่องกล้อง และการดมยาสลบ
ผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายอุจจาระแสดงในตารางที่ 4  อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2019
มีรายงานผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันต� ่ำ 2 ราย20 ทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยารุนแรงชนิด extended-spectrum
beta-lactamase producing Escherichia coli หลังรักษาการติดเชื้อ C. difficile
ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระ จากอาสาสมัครผู้บริจาคอุจจาระคนเดียวกัน แสดงให้เห็น
ถึงความสำ�คัญของการคัดกรองโรคติดเชื้อในอาสาสมัคร
การปลูกถ่ายอุจจาระในเวชปฏิบัติ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดออกของผู้บริจาคอุจจาระ17-18
เกณฑ์การคั ดออกของผู้บริจาคอุจจาระ
1. มีประวัติหรือปัจจัยเสี่ยงโรคติดเชื้อ
เคยสัมผัสเชื้อ HIV หรือ ไวรัสตับอักเสบ
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
มีรอยสัก หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
จำ�คุกอยู่ หรือเคยมีประวัติจำ�คุก
เคยมีประวัติโรคเขตร้อน หรือโรคติดต่อ (communi cable diseases) ได้แก่ โรคอีโบลา ไข้หวัดใหญ่
ไวรัสตับอักเสบเอ หรือ บี โรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคพิษสุนขั บ้า โรคไอกรน โรค
หัด โรคไข้ซิกา
มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)
มีประวัติเดินทางไปพื้นที่โรคระบาด
มีประวัติเดินทางไปประเทศด้อยพัฒนา ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
มีความเสี่ยงติดเชื้อดื้อยาหลายชนิด (multi-drug resistant organisms: MDROs) กล่าวรวมถึงผู้ที่
ทำ�งานดูแลผู้ป่วยหรืออยู่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
เพิ่งออกจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ผู้ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกบ่อย ๆ ผู้ป่วยที่เพิ่งไปรับ
การรักษาที่ต่างประเทศ
2. มีประวัติโรคทางเดินอาหาร
โรคลำ�ไส้อักเสบ inflammatory bowel disease (IBD)
โรคลำ�ไส้แปรปรวน irritable bowel syndrome (IBS)
ท้องผูกเรื้อรัง
ท้องเสียเรื้อรัง
3. มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบความสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้
มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อไวรัส ยาฆ่าเชื้อรา และ probiotics ภายใน 3 เดือน
มีประวัติได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
โรคมะเร็ง
โรคทางระบบประสาท
โรคทางจิตเวช
ภาวะภูมแิ พ้ (atopic conditions) ได้แก่ โรคหืด (asthma), โรคผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนัง (atopic dermatitis),
และ eosinophilic disorders ของระบบทางเดินอาหาร
ภาวะภูมิต้านทานตนเอง (autoimmune conditions) เช่น multiple sclerosis, connective tissue
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

l
l

l

l
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ตารางที่ 1(ต่อ) เกณฑ์การคัดออกของผู้บริจาคอุจจาระ17-18
เกณฑ์การคั ดออกของผู้บริจาคอุจจาระ
l
l

l
l

disease
กลุ่มอาการปวดเรื้อรัง (chronic pain syndromes) ได้แก่ fibromyalgia, chronic fatigue
มีโรค metabolic syndrome ทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.2 หรือ มีภาวะทุพโภชนาการระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไป
มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่บริเวณช่องท้อง
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค IBD หรือมะเร็งลำ�ไส้

ตารางที่ 2 การคัดกรองโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในอาสาสมัครผู้บริจาคอุจจาระ
การตรวจเลือดคัดกรอง
ตรวจเลือดทั่วไป
- Complete blood count (CBC)
- Liver function test
- ESR
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย
- Treponema pallidum (RPR and FTA-ABS)
- Helicobacter pylori serology
ตรวจเชื้อไวรัส
- Hepatitis A virus (Anti-HAV IgM)
- Hepatitis B virus (HBsAg, Anti-HBc IgM,
Anti-HBc IgG, Anti-HBs)
- Hepatitis C virus (Anti-HCV)
- HIV (Anti-HIV, HIV-1 p24 antigen)
- HTLV 1 and 2 antibodies
ตรวจเชื้อปรสิต
- Strongyloides stercoralis IgG antibody

การตรวจอุจจาระคัดกรอง
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย
- Enteric pathogen culture (Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Vibrio, E. coli Shiga toxin)
- Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) culture
- xtended-spectrum beta-lactamase-producing gramnegative rods (ESBL) culture
- Carbapenemase-producing gram-negative rods
(CRE) culture
- Clostridium difficile stool PCR
ตรวจเชื้อไวรัส
- Adenovirus EIA
- Norovirus EIA or PCR
- Rotavirus EIA
ตรวจเชื้อปรสิต
- Ovum and parasite stool examination
- Microsporidia stool examination
- Isospora and Microspora stool mAFB
- Giardia fecal antigen/EIA
- Cryptosporidium EIA

EIA = Enzyme immunoassay, PCR = Polymerase chain reaction, HIV = human immunodeficiency virus

การปลูกถ่ายอุจจาระในเวชปฏิบัติ
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รูปที่ 1 อุจจาระของอาสาสมัครผู้
บริจาคจะถูกเก็บในชาม
รูปไต โดยวิธีปราศจาก
เชื้อ ก่อนนำ�ไปแบ่งเก็บ
ที่ ข นาด 50 มิ ล ลิ ก รั ม
ภายในกระบอกสภาวะ
ปิด หลังจากนั้นจึงนำ�ไป
เก็บใน freezer ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
-80 องศาเซลเซียส

รูปที่ 2 เมื่อต้องการใช้อุจจาระ
อุ จ จาระดั ง กล่ า วถู ก
นำ�มา warm down ที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซี ย สเป็ น เวลา 1
ชั่วโมงใน water bath

รูปที่ 3 อุจจาระจะถูกกรองผ่าน
double layer standard
micropore โดยผสมกับ
normal saline 200250 มิลลิลิตร
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รูปที่ 4 สุดท้ายจะได้อุจจาระ
ปริมาณ 200 มิลลิลติ ร
แบ่ ง เก็ บ ใน syring
closed space กระบอก
ละ 50 มิลลิลิตร นำ�
ไปใช้ในการวิจัยภาย
ใน 1-2 ชั่วโมง

รูปที่ 5 ตรวจสอบสภาพความ
สมบู ร ณ์ แ ละความถู ก
ต้องของ syringe closed
space ก่อนบรรจุลงในถุง
สุญญากาศ

รูปที่ 6 syringe closed space ที่
บรรจุอุจจาระ ถูกใส่ลง
ในถุงสุญญากาศ พร้อม
ทั้ ง ติ ด รหั ส ผู้ บ ริ จ าค
ชนิ ด และปริ ม าณของ
วัตถุชีวภาพ วันที่ขนส่ง
และสั ญ ลั ก ษณ์ ค วาม
ปลอดภัยทางชีวภาพ
การปลูกถ่ายอุจจาระในเวชปฏิบัติ
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ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อเสียจากการปลูกถ่ายอุจจาระด้วยวิธีต่างๆ
วิธีการปลูกถ่ายอุจจาระ

ข้อดี

ข้อเสีย

ผ่านระบบทางเดินอาหารส่วนบน
กลืน Capsule ที่บรรจุอุจจาระ - ไม่รุกล้ำ�ผู้ป่วย
- ราคาแพง
- ไม่มีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ - เสี่ยงต่อการลำ�สัก และอาเจียน
- สามารถทำ�ได้เองที่บ้าน หรือ
		 ที่ทำ�งาน
ผ่านสายยางให้อาหารชนิด
- ราคาถูก
- ไม่สะดวกสบายเนือ่ งจากต้องใส่สาย
ต่างๆ ได้แก่ nasoga//stric - ไม่มีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ		 ยางให้อาหารก่อนกระทำ�การปลูกถ่าย
tube, nasoduodenal tube,				 อุจจาระ
หรือ nasojejunal tube
- เสี่ยงต่อการสำ�ลัก และอาเจียน
ผ่านระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง
สวนทางทวารหนัก
- ไม่รุกล�้ำผู้ป่วย
- อุจจาระที่สวนเข้าไปอาจไม่ทั่วถึง
- ไม่มีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ		 ลำ�ไส้ทั้งหมด
- ราคาถูก
- ทำ�ซ้ำ�ได้ง่าย
- สามารถทำ�ได้ที่บ้าน
		 หรือ ที่ทำ�งาน
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
- สามารถประเมินลักษณะเยื่อบุ - invasive method
		 ลำ�ไส้ได้ และตัดชิ้นเนื้อตรวจได้ - มีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ
- มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ - มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
		 รักษาการติดเชื้อ C. difficile		 แทรกซ้อนจากการส่องกล้อง ได้แก่
				 ลำ�ไส้ทะลุ, เลือดออก
- ราคาแพง

การปลูกถ่ายอุจจาระในทางคลินิก
การปลูกถ่ายอุจจาระในปัจจุบัน สามารถนำ�มาใช้ทั้งรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหาร และโรคนอกระบบทางเดินอาหาร โดยในบทความนีจ้ ะกล่าวถึง การประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4 ผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายอุจจาระแบ่งตามความรุนแรง19
Minor side effects

Serious side effects

Potential side effects

1. Abdominal discomfort
1. ภาวะแทรกซ้อนจากการส่อง 1. ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ และ
2. มีลมในท้อง		 กล้อง ได้แก่ ลำ�ไส้ทะลุ		 HIV เป็นต้น
3. ท้องผูก		 หรือเลือดออก
2. ก่อโรคเรื้อรังที่มีความสัมพันธ์กับ
4. ท้องเสีย
2. ภาวะแทรกซ้อนจากการ		 จุลชีพในทางเดินอาหาร เช่น โรค
5. Borborygmus 		 ดมยา เช่น สำ�ลัก		 อ้วน, โรคเบาหวาน, IBD, IBS หรือ
6. คลื่นไส้อาเจียนในระหว่าง 3. Peritonitis มักเกิดในผู้ป่วย		 มะเร็งลำ�ไส้ เป็นต้น
ปลูกถ่ายอุจจาระผ่านทาง		 ที่ล้างไตทางหน้าท้อง
การกิน
4. ปอดอักเสบ
7. ไข้ชั่วคราว
5. IBD กำ�เริบ
		
6. Post-infectious IBS

ในโรคทีน่ า่ สนใจ หรือ มีขอ้ มูลทีช่ ดั เจน คือ C. difficile diarrhea, IBD, IBS, obesity
และ malignancy
1. การติดเชื้อ C. difficile ซ้ำ�
C. difficile เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่ง ไม่ใช้ออกซิเจน สามารถสร้าง
สปอร์และทอกซิน มีการติดต่อในมนุษย์ผ่านทาง fecal-oral route การติดเชื้อ C.
difficile ซึ่งเป็นสาเหตุของ antibiotic-associated diarrhea และ pseudomembranous colitis ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุดของการติดเชื้อ C. difficile ยังคงเป็นการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ampicillin, amoxicillin, cephalosporin, clindamycin และ
fluoroquinolone ตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ C. difficile
มากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ21 และภายหลังการรักษา มีการกลับมาเป็นซ้ำ�ค่อนข้าง
สูงประมาณร้อยละ 40-6522 มีผู้ป่วยจำ�นวนมากที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
vancomycin หรือ fidaxomicin แต่การปลูกถ่ายอุจจาระ มีอตั ราประสบความสำ�เร็จ
มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป จนในปัจจุบัน American College of Gastroenterology
และ the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
การปลูกถ่ายอุจจาระในเวชปฏิบัติ
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แนะนำ�การปลูกถ่ายอุจจาระให้เป็นการรักษาทางเลือกในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ C. difficile ซ�้ำ 14
โดยพบว่าการปลูกถ่ายอุจจาระผ่านการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด
มากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตามคำ�นึงถึงภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องด้วยเสมอ
2. Inflammatory bowel disease (IBD)
2.1 Ulcerative colitis (UC)
การปลูกถ่ายอุจจาระในผู้ป่วย UC มีรายงานครั้งแรก10 เมื่อปี ค.ศ.1989
พบว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้นหลังจากการปลูกถ่ายอุจจาระโดยมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
สัดส่วนของจุลชีพในทางเดินอาหารที่สร้าง butyrate ได้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นกลไก
ที่ทำ�ให้การปลูกถ่ายอุจจาระประสบความสำ�เร็จ23 มี 3 การศึกษาที่สำ�คัญที่สนับสนุน
ถึงประสิทธิภาพของการปลูกถ่ายอุจจาระในผู้ป่วย UC โดยการศึกษาแรก ศึกษาที่
มหาวิทยาลัย McMaster ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การปลูกถ่ายอุจจาระชนิดสวนก้น ทุกสัปดาห์
เป็นเวลา 6 สัปดาห์24 พบ clinical remission ถึงร้อยละ 24 ในผู้ที่ได้รับการรักษา
ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระ ซึ่งแตกต่างกับผู้ที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำ�คัญ (risk
difference 17%, 95%CI 2–33%) สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษานี้ คือ ประมาณร้อยละ
40 ของผู้ป่วยที่พบ clinical remission ได้รับการปลูกถ่ายอุจจาระเพียงครั้งเดียว
และเป็น UC ที่มีระยะเวลาดำ�เนินโรคน้อยกว่า 1 ปี การศึกษาที่ 2 เกิดขึ้นที่ศูนย์วิจัย
ใน Amsterdam โดยทำ�การปลูกถ่ายอุจจาระผ่าน nasoduodenal tube ความถี่ 2
ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลานาน 3 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยจะได้รับการเตรียมลำ�ไส้ก่อน
ปลูกถ่ายอุจจาระทุกครั้ง25 กลุ่มผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษา พบว่ามีความหลาก
หลายของจุลชีพในลำ�ไส้เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การศึกษาที่
3 ศึกษาในผู้ป่วย UC 81ราย ได้รับการปลูกถ่ายอุจจาระโดยการสวนทวาร 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าได้รับ clinical remission อย่างมีนัยสำ�คัญ
(ร้อยละ 27)26 เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพในผู้ป่วย UC คือ อาสาสมัครผู้บริจาคอุจจาระ ความถี่ที่ให้ ระยะเวลาที่
ให้ ช่องทางที่ให้ และชนิดของจุลชีพในทางเดินอาหาร
		
2.2 Crohn’s disease
ข้อมูลการรักษา Crohn’s disease ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระมีจำ�นวน
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น้อยเมื่อเทียบกับ UC มีการศึกษาแบบ Cohort ในผู้ป่วย Crohn’s disease จำ�นวน
30 ราย ทีม่ คี า่ Harvey Bradshaw Index ≥7 พบว่าร้อยละ 77 มี clinical remission
ที่ 1 เดือนหลังการปลูกถ่ายอุจจาระทาง nasoduodenal tube เพียง 1 ครั้ง27 และยัง
พบว่าการปลูกถ่ายอุจจาระมีประโยชน์อื่นๆ ที่สำ�คัญ คือ ช่วยเพิ่มค่าแอลบูมิน และ
ฮีโมโกลบินที่ 3 เดือน นอกจากลดการกำ�เริบของโรค การปลูกถ่ายอุจจาระยังเพิ่ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ 28 ข้ อ มู ล ของการปลู ก ถ่ า ยอุ จ จาระยั ง มี
แนวโน้มที่ดีใน Crohn’s disease ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยเด็กด้วย29 ผลการศึกษาของ
Crohn’s disease คล้ายกับในผู้ป่วย UC ที่พบว่า microbiota diversity เพิ่มขึ้น
โดยการวัด Bray Curtis similarity index ที่ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำ�กัด
ในการศึกษา  เพราะทำ�การศึกษาในผูป้ ว่ ยจำ�นวนน้อยและขาดกลุม่ เปรียบเทียบ กล่าว
โดยสรุปพบว่าการปลูกถ่ายอุจจาระมีแนวโน้มเป็นประโยชน์ตอ่ การรักษาโรค Crohn’s
disease
3. Irritable bowel syndrome (IBS)
IBS เป็นโรคในกลุ่ม functional gastrointestinal disorders ที่พบบ่อย
ที่สุดประมาณร้อยละ 11 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก การวินิจฉัยอิงตามเกณฑ์ของ
Rome IV criteria30 การศึกษาพบว่าสมดุลของจุลชีพในลำ�ไส้ เป็นสาเหตุสำ�คัญต่อ
การเกิดอาการของ IBS โดยสัมพันธ์กบั จุลชีพในทางเดินอาหารชนิดทีส่ ร้างสารก่อการ
อักเสบมากขึน้ โดยเฉพาะเชือ้ Enterobacteriaceae และมีความสัมพันธ์กบั การลดลง
ของแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus และ Bifidobacterium31 ซึ่งจุลชีพ 2 ชนิดดัง
กล่าว สามารถสร้าง bacteriocins ที่มีฤทธิ์ต่อต้านสารก่อโรค เช่น เชื้อ Salmonella
หรือเชื้อ Listeria monocytogenes32 โดยตอบสนองผ่าน dendritic cells โดยทำ�
ปฏิกริ ยิ าผ่าน CD20933 การศึกษาแบบสุม่ ครัง้ แรก ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงปานกลาง
ขึ้นไป ในผู้ป่วย IBS-D และ IBS-M ในปี 201734 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีในการ
รักษา IBS ด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระที่ 3 เดือน และไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง โดย
สรุปการปลูกถ่ายอุจจาระมีประโยชน์ต่อการรักษา IBS แต่ต้องการการศึกษาเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
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4. Obesity
สารต่าง ๆ ทีส่ ร้างมาจากจุลชีพในทางเดินอาหาร เช่น lipopolysaccharides
และ SCFAs มีความสัมพันธ์กับเมแทบอลิซึมของไขมัน คอเลสเตอรอล และน้ำ�ตาล
ของมนุษย์35 รวมถึงพฤติกรรมการกินของมนุษย์ก็ได้รับอิทธิพลจาก microbiotaderived peptides ซึ่งทำ�หน้าที่คล้ายฮอร์โมนควบคุมความรู้สึกหิว 36-38 ดังนั้น
การปลูกถ่ายอุจจาระจึงถือเป็นการรักษาโรคอ้วนโดยปรับที่กระบวนการเมตาบอลิก
การใช้พลังงาน และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ในการศึกษาในผู้ป่วยติดเชื้อ
C. difficile แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น และ
Bacteroidetes ในผูท้ ไี่ ด้รบั การปลูกถ่ายอุจจาระก็เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน7,39-40 แม้วา่ จะมี
การระบุชนิดของจุลชีพในทางเดินอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน ในหลายๆ การ
ศึกษาพบว่าหากมีการสูญเสีย microbial diversity เป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้สญ
ู เสีย
41
ด้านเมตาบอลิกตามมา หลังการปลูกถ่ายอุจจาระพบว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของจุลชีพชนิดที่
สามารถสร้าง SCFAs เช่น Roseburia intestinalis11, Bryantella formatexigens,
และ Megamonas hypermegale17 ซึ่งช่วยเพิ่ม insulin sensitivity กล่าวโดยสรุป
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงชนิดจุลชีพในทางเดินอาหาร จากการปลูกถ่ายอุจจาระ มี
ข้อมูลว่าประสิทธิภาพในการรักษาโรคอ้วน และโรคเมตาบอลิก
5. Malignancy
จุลชีพในทางเดินอาหารมีผลต่อการรักษากลุ่มโรคมะเร็งได้ จากข้อมูลใน
ปี 2013 Viaud และคณะ ได้รายงานว่าจุลชีพในทางเดินอาหารบางชนิดสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ได้รับยา cyclophosphamide42 โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนจากหนูทดลองที่มีจุลชีพ 2 ชนิดหลัก คือ Enterococcus hirae และ
Barnesiella intestinihominis43 การศึกษาต่อ ๆ มายังพบว่า Bifidobacterium spp.
สามารถกระตุ้น CD8+ ผ่าน antigen-presenting cells เพื่อกำ�จัด cell มะเร็งได้44
เช่นเดียวกับ เชือ้ Akkermansia spp. ทีพ่ บว่าสามารถเพิม่ อายุขยั ของหนูทดลองทีเ่ ป็น
มะเร็ง โดยยับยั้ง anti-PD-1 monoclonal antibodies (PD-1 คือ Immune checkpoint receptor บน T-cell ทำ�หน้าที่ inhibit การกระตุ้น T-cell)45 หรือแม้แต่การให้
อาหารเสริมทีม่ สี ว่ นประกอบของ Akkermansia spp. ก็สามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
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ต่อการรักษาโรคมะเร็งในผูป้ ว่ ยได้เช่นกัน45 ดงั นัน้ ในปัจจุบนั การปลูกถ่ายอุจจาระ เป็น
ทีน่ า่ สนใจว่ามีประโยชน์ในการนำ�มารักษาโรคมะเร็งได้ ในปัจจุบนั ข้อมูลต่างสนับสนุน
ว่า จุลชีพในทางเดินอาหารมีผลต่อการรักษาทัง้ มะเร็งในกลุม่ ทางเดินอาหาร เช่น มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่46 มะเร็งตับ47 มะเร็งตับอ่อน48 และมะเร็งนอกกลุม่ ทางเดินอาหาร เช่น มะเร็ง
เต้านม49 เมลาโนมา50 โดยสรุปการปลูกถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยโรคมะเร็งถือเป็นเรื่อง
ใหม่ที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำ�ไปใช้รักษา เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มักได้รับยา
เคมีบำ�บัดที่ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันต่ำ�  การปลูกถ่ายอุจจาระ จึงอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในแง่โรคติดเชื้อ

การปลูกถ่ายอุจจาระในประเทศไทย
การปลูกถ่ายอุจจาระในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ.
2020 นำ�โดยทีมแพทย์หน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ปลูกถ่ายอุจจาระในผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 51 ปี นอนโรง
พยาบาลด้วย community-acquired pneumonia และได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชวี นะ ceftriaxone และ azithromycin ระหว่างนอนโรงพยาบาลวันที่ 2 ผูป้ ว่ ยถ่าย
เหลว 3-4 ครั้ง ผลตรวจอุจจาระพบ toxin B ของเชื้อ C. difficile ผู้ป่วยจึงได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น umcomplicated C. difficile diarrhea ผู้ป่วยได้รับข้อมูลและตัดสิน
ใจเข้าร่วมงานวิจยั ได้รบั การปลูกถ่ายอุจจาระครัง้ เดียวปริมาณ 200 มิลลิลติ รโดยการ
สวนทางทวารหนัก ในวันถัดมาผู้ป่วยอาการดีขึ้น ถ่ายอุจจาระเป็นปกติ หลังจำ�หน่าย
ผู้ป่วย ผู้ป่วยได้มาติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังการปลูก
ถ่ายอุจจาระ พบว่าอาการปกติดี ถ่ายอุจจาระวันละ 1 ครั้ง Bristol stool form scale
3-4 และไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการปลูกถ่ายอุจจาระ

ธนาคารอุจจาระ (Stool bank)
เมื่อปี ค.ศ. 2012 ทีมนักวิจัยทางการแพทย์จาก Massachusetts Institute of Technology ได้ก่อตั้งธนาคารอุจจาระขึ้น มีชื่อว่า
OpenBiome ถื อ เป็ น ธนาคารแห่ ง แรกในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดย
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วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง คือ จัดเตรียมอุจจาระเพื่อนำ�มาใช้ในการปลูกถ่ายเพื่อ
รักษาโรคท้องเสียจากการติดเชื้อ C. difficile และศึกษาค้นคว้า วิจัยประโยชน์ของ
จุลชีพในการนำ�มารักษาโรคต่างๆ จนในปัจจุบัน ธนาคารอุจจาระได้เพิ่มจำ�นวนตาม
ความต้องการในหลายประเทศทั่วโลก

บทสรุป
การปลูกถ่ายอุจจาระมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโดยเฉพาะการติดเชือ้ ซ�้ำ
ของ C. difficile และยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ตา่ งๆ ในปัจจุบนั ทีร่ บั รองว่าสามารถใช้
ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร และโรคนอกระบบทางเดินอาหารอืน่ ๆ ได้ การคัดกรอง
อาสาสมัครผูบ้ ริจาคอุจจาระเป็นสิง่ สำ�คัญ เพือ่ ป้องกันการทำ�ให้เกิดโรคติดเชือ้ ในผูร้ บั
อุจจาระ การปลูกถ่ายอุจจาระสามารถกระทำ�ได้หลายวิธี ได้แก่ ผ่านสายยางให้อาหาร
ชนิด nasogastric tube, nasoduodenal tube, การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วน
บน, การสวนทางทวารหนัก, การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างชนิด colonoscopy
หรือ sigmoidoscopy ความปลอดภัยจากโรคติดเชือ้ เป็นสิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงเป็น
อันดับแรก จึงจะตามมาด้วยการพิจารณาด้านอื่นๆ ในปัจจุบันแม้ว่าประสิทธิภาพของ
การปลูกถ่ายอุจจาระมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย แต่อย่างไรก็ตามแพทย์นักวิจัย
ก็ได้พยายามพัฒนาเทคนิคการปลูกถ่ายอุจจาระตลอดเวลา เพือ่ ลดความเสีย่ งโรคติด
เชือ้ นอกจากการคัดกรองโรคทีต่ อ้ งทำ�เป็นมาตรฐาน ผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในผูร้ บั การรักษาก็เป็นสิง่ สำ�คัญเช่นกัน อีกทัง้ แพทย์ผทู้ �ำ การรักษาต้อง
มีการเก็บข้อมูลระยะยาวเพื่อติดตามถึงภาวะแทรกซ้อนในอนาคตด้วย
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นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ
วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับปฐมภูมิ

Application of Artificial
Intelligence (AI) in
Hepatocellular Carcinoma (HCC)
พญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์
อ. ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มะเร็งตับ (Primary liver cancer) เป็นโรคทีม่ คี วามสำ�คัญและพบได้บอ่ ยเป็น
อันดับที่ 6 และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 2 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด
ทั่วโลก ในเพศชาย มะเร็งตับพบได้ร้อยละ 7.5 สูงเป็นอันดับ 5 ของผู้ป่วยมะเร็งทุก
ชนิด และในเพศหญิงพบได้ร้อยละ 3.4 สูงเป็นอันดับ 9 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ซึ่ง
อุบัติการณ์ทั้งในเพศชายและหญิงพบมากที่สุดในประเทศแถบเอเชียตะวันออก1
ข้อมูลของประเทศไทยจากกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2561 พบว่ามะเร็งตับเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเรื้อรังจนเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร สูง
เป็นอันดับ 1 และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ในผู้ชายและอันดับ 5 ในผู้หญิง2
จากสถิติทั่วโลกพบว่า มะเร็งตับ (Primary liver cancer) ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ มะเร็งตับ
ปฐมภูมชิ นิด hepatocellular carcinoma (HCC) โดยพบประมาณร้อยละ 80 รองลง
มาคือมะเร็งท่อน้ำ�ดีชนิด intrahepatic cholangiocarcinoma พบประมาณร้อยละ
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การตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังมะเร็งตับมีประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหา
ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับรายใหม่กอ่ นทีจ่ ะแสดงอาการ กล่าวคือ พบในระยะเริม่ ต้น (early stage)
มากขึน้ 4-5 ซึง่ มีผลต่อพยากรณ์โรคเป็นอย่างมาก ทัง้ ในแง่อตั ราการรอดชีวติ และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย วิธีการตรวจคัดกรองและระยะเวลาความถี่ในการเฝ้าระวังมะเร็งตับ
ชนิด HCC มีแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) คือ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วน
บนทุก 6 เดือน6-9 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งตรวจคัดกรอง
มะเร็งตับ (HCC) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย พบว่า การขาดแคลนทรัพยากร
และบุคลากรเป็นข้อจำ�กัดสำ�คัญในการส่งตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนให้ได้
ความถีเ่ ป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ โดยพบว่าร้อยละ 64 ของแพทย์ให้ขอ้ มูลว่า เหตุผล
ทีไ่ ม่สามารถส่งตรวจคัดกรองมะเร็งตับได้ตามแนวทางปฏิบตั เิ นือ่ งขาดแคลนเครือ่ งมือ
การตรวจวินิจฉัย และรังสีแพทย์10
นอกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังมะเร็งตับที่มีความสำ�คัญ
อย่างยิ่ง การประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งตับก็มีความสำ�คัญ
เพื่อบอกถึงการวางแผนในการรักษาต่อและพยากรณ์โรคของผู้ป่วยในแต่ละราย เช่น
หลังการรักษาด้วย trans-arterial chemoembolization (TACE) ซึง่ ปัจจุบนั มีความ
พยายามหาเครือ่ งมือทีม่ าช่วยทำ�นายการตอบสนองดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลทางคลินกิ
(clinical parameters) และภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประกอบกัน ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่าง
การศึกษาวิจัย11-13
ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มีบทบาท
มากขึ้นทั่วโลกในทางการแพทย์ ทั้งในแง่การประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรค การ
ตรวจคัดกรอง รวมถึงการวินิจฉัย และการประเมินการตอบสนองหลังการรักษาด้วย
วิธตี า่ ง ๆ การเรียนรูเ้ รือ่ งปัญญาประดิษฐ์นา่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์ในการนำ�
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารได้อย่างหลาก
หลาย เช่น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวินิจฉัยโรคจากภาพอัลตราซาวด์ของก้อนในตับ
โดยเทคนิค convolutional neural network’’ ที่น่าจะเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย และรังสีแพทย์ในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อ
การวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งตับชนิด HCC
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ
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เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) กับการดูแลผู้ป่วย
ประโยชน์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการดูแลผู้ป่วย มีดังนี้
1. ช่วยลดภาระงานของแพทย์ในการเก็บและประมวลข้อมูล (reduce
physicians’ workload) โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่
2. มีความถูกต้องแม่นยำ�มากกว่า เนือ่ งจากประกอบด้วยระบบทีซ่ บั ซ้อนใน
การตรวจสอบข้อมูลและประมวลผล (more accurate)
3. สามารถทำ�งานได้ปริมาณมาก ในระยะเวลาเท่ากัน เนือ่ งจากสามารถเปิด
ให้ระบบทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้น ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น (more
reproductive)
ตัวอย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ที่นำ�มาใช้
ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร (AI in Gastroenterology and
Hepatology)14
1. การนำ�มาใช้วิเคราะห์ภาพระหว่างการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อ
ตรวจหารอยโรคที่เป็นมะเร็งและก่อนที่จะเป็นมะเร็ง (Analysis of Malignant and
Premalignant Lesions) เช่น รอยโรคในหลอดอาหารที่สงสัยมะเร็ง การตรวจหาติ่ง
เนื้องอกในลำ�ไส้ใหญ่
2. การตรวจหาตำ�แหน่งทีม่ เี ลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal
Bleeding) มีการนำ�เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยตรวจหาตำ�แหน่งที่มีเลือดออก
ในลำ�ไส้เล็ก โดยใช้กล้องวีดิโอแคปซูล (Lesion during GI bleeding: endoscopic
analysis, VCE)
3. โรคตับ (Hepatology) มีการนำ�เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์มาใช้เพือ่ ตรวจ
วัดพังผืดในเนือ้ ตับ (Liver fibrosis), ตรวจรอยโรคในตับ ทัง้ ในแง่การตรวจหาก้อนใน
ตับและการวินจิ ฉัยแยกโรคของก้อนในตับ (Focal liver lesion: detection, diagnosis), การหาปริมาตรของเนื้อตับ (liver volumetric assessment) เพื่อประเมินก่อน
การผ่าตัดตับ (hepatectomy) โดยวิธี Liver Segmentation, การประเมินคุณภาพ
ภาพเอกซเรย์ตบั (Liver image quality evaluation), การประเมินการตอบสนองต่อ
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การรักษาในผู้ป่วยมะเร็งตับและโรคตับอื่น ๆ (Treatment response prediction)
โดยมีการใช้ทั้งกับภาพอัลตร้าซาวด์ ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และภาพเอกซเรย์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4. โรคของตับอ่อน (Pancreatology) มีการนำ�เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์
มาใช้เพื่อช่วยในการตรวจพบรอยโรคมะเร็งตับอ่อนจากการการตรวจวินิจฉัยโดย
เครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง (Endoscopic Ultrasonography: EUS)

ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์
แนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตเทียมเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ15,16 เช่น หุ่นยนต์
ทีม่ คี วามคล้ายกับมนุษย์ หลังจากนัน้ แนวคิดดังกล่าวได้มกี ารพัฒนาจนเกิดเป็นสาขา
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1956 และมีแนวโน้มจะไป
ได้ดี จนกระทั่งปี ค.ศ. 1974 สหรัฐฯ ได้ตัดงบประมาณการวิจัย ด้วยเหตุผลว่า สาขา
ปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาแบบไร้ทิศทาง และต้องการสนับสนุนการวิจัยอื่นที่มี
ผลผลิตออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่า จนในช่วงเวลานั้นจึงกลายเป็น “หน้าหนาวของ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI winter)’’
อย่างไรก็ตามในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ ทีม่ คี วามซับซ้อนเพือ่ ใช้ในด้านการขนส่ง การทำ�เหมืองข้อมูล
(data mining) รวมถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI)
Artificial intelligence (AI) เป็นความฉลาดเทียมทีส่ ร้างขึน้ ให้กบั สิง่ ทีไ่ ม่มี
ชีวิต เพื่อการเรียนรู้, ทำ�นาย, สร้างองค์ความรู้ เป็นการนำ�เอาเครื่องมือมาใช้แทนการ
ทำ�งานของมนุษย์ โดยเครื่องมือดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากการเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับจาก
ภายนอก หลังจากนั้นนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาประมวลเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้
Machine learning (ML) เป็น AI ที่มีการพัฒนาด้วยวิธี supervised
(a prior knowledge) และ unsupervised methods (commonalities, no a
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prior knowledge) จนเกิดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถทำ�งานเฉพาะด้าน โดย
สามารถประมวลข้อมูลได้ทงั้ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึง่ นอกจาก ML
จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถพยากรณ์ผลของข้อมูลและพัฒนาการ
ทำ�งานของตัวมันเองได้ดว้ ย (progressively improving performance) กล่าวคือ ML
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การสอนโดยให้ขอ้ มูล (Input data), ได้เป็นเครือ่ งมือที่
สร้างขึน้ ใหม่ (New model) และการทำ�นายข้อมูลและนำ�ผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงการทำ�งาน
ครั้งต่อไป (Predict new data with progressively improving performance)
Artificial Neural Networks (ANN)17 เป็นรูปแบบของการน�ำข้อมูลที่รับ
มา (Input) ปริมาณมากมาเข้าสู่การเรียนรู้เป็นชั้น ๆ (layer) ซึ่งมีหลายชั้นแตกต่างกัน
ในแต่ละงานวิจัย ซึ่ง layer เหล่านั้นเรียกว่า hidden Layer โดยใน hidden layer จะ
มีสมการที่ช่วยในการค�ำนวณเพื่อท�ำนายว่าอยู่คลาส (class) อะไร hidden layer
สามารถมีจ�ำนวนมากกว่า 1 ได้ และโดยพื้นฐาน หากจ�ำนวนชั้นของ hidden layer
เพิม่ มากขึน้ ก็จะท�ำให้ความแม่นย�ำในการท�ำนายเพิม่ สูงขึน้ ได้ แต่ไม่เสมอไป หลังจาก
ผ่าน hidden layer อันสุดท้าย การท�ำนายจะได้ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ (output)
โดยในชั้นของผลการวิเคราะห์นั้น แต่ละผลการวิเคราะห์จะมีค่าน�้ำหนักของคลาสไม่
เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น  หากต้องการท�ำนายรูปสัตว์วา่ เป็นแมวหรือสุนขั ก็จะมีประเภท
ของ output ทั้งหมด 2 แบบคือ แมว กับ สุนัข เพราะฉะนั้น output layer ของเราจะ
มี 2 ตัว ตัวแรกอาจจะเป็นสุนัข ตัวที่สองจะเป็นแมว โดยเมื่อข้อมูลผ่าน hidden
layer ไปสู่ output ไปแล้ว ผลการท�ำนายทั้ง 2 ตัวจะมีค่าข้างในไม่เท่ากัน โดยที่ตัว
ไหนมีน�้ำหนักมากกว่ากัน แสดงว่าเป็นวินิจฉัยเป็นตัวนั้น หมายถึงว่า ถึงแม้ว่าในผล
การท�ำนายจะออกมาว่าเป็นสุนัข หรือแมวเหมือนกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดภายใน
hidden layer ที่ไม่เหมือนกัน การแปลผลจะอิงตามน�้ำหนักของข้องมูลที่เป็นไปได้
มากที่สุด ดังรูปที่ 117
Deep Leaning เป็น ML ทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ พัฒนาขึน้ โดยใช้ ANN
เพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง แต่ความแตกต่างระหว่าง Deep Leaning กับ ANN ก็คือ
ระดับ hidden layer ที่ใน Deep Learning มี hidden layer มากกว่าใน ANN ทำ�ให้
ผลการวิเคราะห์ (Output) มีความแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น ดังรูป (รูปที่ 2)17
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รูปที่ 1 Artificial Neuron Networks (ANN)

รูปที่ 2 Artificial Neuron Networks (ANN) และ Deep Learning (DL)

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพือ่ การวินจิ ฉัยและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับปฐม
ภูมิ (Artificial Intelligence for diagnosis and treatment of hepatocellular
carcinoma)
การนำ�นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพือ่ การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับปฐม
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ภูมิในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
I. การใช้ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ (Imaging)
II. การใช้ข้อมูลทางคลินิก (clinical parameters)

I. การใช้ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ (Imaging)
การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) เมื่อพบก้อนในตับจากภาพ
รังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ อาศัยลักษณะของก้อนที่พบจากภาพลักษณะของตับโดย
ทั่วไป เช่น cirrhotic background และ dilated bile ducts ประวัติผู้ป่วย อาการ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ค่าการทำ�งานของตับ (liver function test: LFT) ค่าภูมิคุ้มกันต่อ
ไวรัสตับอักเสบ (hepatitis virus serology) และ tumor markers เช่น AFP (Alfa
fetoprotein) การวินจิ ฉัยแยกโรคจากภาพของก้อนในตับมีความสำ�คัญในการส่งตรวจ
เพิ่มเติม การวินิจฉัยแยกโรคของก้อนในตับ และตัดสินใจแนวทางการรักษา ปัจจุบัน
มีการพัฒนาเทคนิคทางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทใี่ ช้อย่างแพร่หลายและได้ผลดีใน
การวิเคราะห์ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น
1.1 Convolutional Neural Networks (CNN) เป็นโครงข่ายประสาทที่
นำ�มาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านรูปภาพ (Image Recognition) โดยมีขั้นตอน ได้แก่
นำ�รูปที่รวบรวมได้มาเข้ากระบวนการ Convolution เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับรูป
input จากนั้นป้อนรูปทั้งหมดเข้าไปในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมช่วยในการหารูป
แบบ (pattern) ในขั้นตอนต่อไป  จากนั้นก็นำ�ผลลัพธ์ (output) ที่ได้ ส่งต่อไปให้กับ
โมเดล Neural Network เพื่อเรียนรู้ปรับ weight และ ทำ�ให้เกิดกระบวนการสอน
ให้เรารู้ว่าแต่ละ combination ของ feature ที่ถ่วงน้ำ�หนักมาแล้วนั้นหมายถึงอะไร
โดยกระบวนเรียนรู้จะถูกทำ�ซ้ำ�เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์หลายๆ รอบ  เพื่อให้ค่าความ
ผิดพลาด (error) จากการทำ�นายลดลงในแต่ละรอบ
ตัวอย่างการใช้ CNN ในโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ ได้แก่
- การหารอยโรคของก้อนในตับ (Detection)
- การวินิจฉัยชนิดของก้อนในตับ (Classification) โดยบางเครื่องมือ
สามารถแยกก้อนดังกล่าวเป็น รอยโรคทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง (benign) กับรอยโรคทีเ่ ป็นมะเร็ง
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(malignancy) ในขณะทีบ่ างเครือ่ งมือสามารถให้การวินจิ ฉัยชนิดของก้อนในตับได้ ทัง้
ในกลุม่ malignancy ได้แก่ HCC, cholangiocarcinoma (CCA), lymphoma และ
metastases และกลุ่ม benign ได้แก่ cyst, hemangioma, hepatic adenoma,
focal nodular hyperplasia และ focal fatty liver ดังแสดงใน ตารางที่ 1
- Liver Segmentation เพื่อประเมินปริมาตรของตับ (liver volumetric
assessment) เพื่อประเมินก่อนการผ่าตัด (hepatectomy) ดังแสดงใน ตารางที่ 2
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนจะขออธิบายขัน้ ตอนในการนำ� Convolutional Neural
Networks (CNN) มาใช้ในการวินิจฉัยชนิดของก้อนในตับ (Classification) โดย
เป็นการสรุปจากงานวิจยั ทีท่ �ำ เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี  ้ โดยมีขนั้ ตอนหลักจะคล้ายคลึง
กัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากต้องการทำ�งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์จาก
ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ในอนาคต
ในทีน่ จี้ ะยกตัวอย่างการวินจิ ฉัยก้อนในตับโดยใช้ Deep learning (DL) และ
CNN มาวินิจฉัยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ27 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (รูปที่ 3)
- ทำ�การรวบรวมภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ (triple phase CT images) ที่มีก้อนชนิดต่างๆ ที่แพทย์สนใจ  โดยในงานวิจัยนี้ ผู้ทำ�วิจัยแบ่งก้อนในตับ
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ classic HCCs, ก้อนมะเร็งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ HCCs, indeterminate
masses (เช่น dysplastic nodules), hemangiomas, cysts
- ปรับขนาดและชนิดของไฟล์ภาพให้เหมาะกับชนิดของ CNN ที่จะพัฒนา
ขึ้นมา (resize it to dimensions appropriate for the CNN)
- เลือกบริเวณในภาพที่สนใจ (region of interest, ROI) เช่น ก้อนในตับ
และทำ�การวงรอบ (label) บริเวณดังกล่าวเพื่อกำ�หนดขอบเขตของก้อน
- เพิ่มจำ�นวนรูป (image augmentation) โดยวิธีการต่างๆ เช่น การหมุน
รูปให้เปลี่ยนทิศทางการวางตัว (horizontal flip, vertical flip, rotation), การเพิ่ม
รายละเอียดเล็กๆ ทีท่ �ำ ให้ภาพแตกต่างจากเดิม (add noise) เพือ่ เพิม่ ความหลากหลาย
ของลักษณะของก้อนในตับ
- นำ�รูปที่ได้ทั้งหมดมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Training set และ Test set
Training set หมายถึง การนำ�  set รูปภาพมาสอนให้ CNN เรียนรู้จดจำ�
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Reference
Modality
AI Technique
Total images
Class
Performance
Mittal et al, 2011
US
Neural network based
111
Normal, Cyst, Hemangioma,
Accuracy 86.4%
				
HCC, Metastasis
Virmani et al, 2013
US
SVM
56
Normal, Cirrhosis, HCC
Accuracy 88.8 %
Hassan et al. 201718 US
Segmentation and
110
Cyst 44, Hemangioma 18,
Accuracy 97.2%
		
Fuzzy c-means clustering		
HCC 32, Normal 16
Sensitivity 98.0%
		
algorithm			
Specificity 95.7%
19
Hwang et al. 2015
US
ANN
99
Cyst 29, Hemangioma 37,
Accuracy 96-99%
				
Malignancies 33
depending on feature
					
set selection
Wu et al. 201420
CEUS
Deep learning
26
HCC 6, Hemangioma 10,
Accuracy 86.36%
				
Abscess 4, Metastases 3
Sensitivity 83.33%
				
Focal fat sparing 3
Specificity 87.50%
Guo et al. 201721
CEUS
Deep canonical
93
Benign tumor 46,
Accuracy 90.41%
		
correlation analysis and		
Malignant cancer 47
Sensitivity 93.56%
		
multi-kernel learning			
Specificity 86.89%
Yasaka et al.
Contrast CNN
Training set: HCC, Malignant tumors other
Accuracy 84%
201722
CT		
55536
than HCC, Indeterminate mass,
AUC 0.92
			
Test set: 100 Hemangioma, Cyst
Sritunyarat et al.
US
CNN
569
HCCs 138, Cysts 177, Hemangiomas Sensitivity 87%
201923				
113, FFIs 47, FFSs 94
Specificity 97%
					
Accuracy 95%
หมายเหตุ ANN: artificial neural network, CNN: convolutional neural network, TICs: time-intensity curves, CEUS: contrast-enhanced ultrasound, DL: deep
learning, FFI: focal fat infiltration, FFS: focal fat sparing

ตารางที่ 1 บทความตีพิมพ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยชนิดของก้อนในตับ (Classification) ด้วยเทคนิค artificial intelligence

ตารางที่ 2 บทความตีพิมพ์เกี่ยวกับ Liver Segmentation ด้วยเทคนิค artificial intelligence
Reference

Task

Modality

Technique

Samples

Performance

Dou et al. Liver segmentation
CT
CNN g Validated on
VOE 5.37%
24
(2016) from other		
CRF to MICCAI-Sliver07 RVD 1.32%
abdominal		
refine
dataset: 30 CT ASD 0.67 mm
structures		
segmentation images (20
RMSD 1.48 mm
				
training and 10 MSD 29.63 mm
				
testing)
Hoogi et al. Liver lesion
CT/MRI
CNN
164 MRI and
Dice score 79%
(2016)25 segmentation			
112 CT images
Lu et al. Liver segmentation
CT
CNN
Validated on 40 MICCAI-Sliver 07
(2017)26 from other			
CT volumes taken and 3Dircadb1:
abdominal			
from databases VOE 5.9 & 9.36
structures			
MICCAI-Sliver 07 RVD 2.7 & 0.97%
				
and 3 Dircadb 1 ASD 0.9 & 1.89 mm
					
RMSD 1.88 & 4.15 mm
					
MSD 18.94 & 33.14 mm
หมายเหตุ VOE: volumetric overlap error, RVD: relative volume difference, ASD: average symmetric surface distance RMSD: root mean square symmetric surface distance, MSD: maximum symmetric surface
distance, CNN: Convolutional Neural Networks, CRF: conditional random field

ลักษณะที่หลากหลายของก้อนเนื้องอกตับแต่ละชนิด โดยในแต่ละรูปที่นำ�มาสอนนั้น
อ้างอิงจากก้อนได้รับการวินิจฉัยแน่นอนแล้ว โดยใช้วิธี gold standard เช่น การอ่าน
โดยรังสีแพทย์ (radiologist) หรือผลทางพยาธิวทิ ยา (pathologic reports) ซึง่ ในขัน้
ตอนนี้ยิ่งมีจำ�นวนรูปที่ให้ CNN เรียนรู้มาก ก็จะเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ�ของ CNN
ได้มากขึ้น เป็นที่มาของขั้นตอน “image augmentation’’ ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป
ว่าจำ�นวนรูปทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ใน training set ควรเป็นเท่าใด แต่โดยหลักการคือยิง่ จำ�นวน
มากยิ่งดี
Test set คือ set ของรูปที่เราแบ่งไว้ เพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถใน
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รูปที่ 3 ตัวอย่างการวินจิ ฉัยก้อนในตับในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ Convolutional Neural
Networks27

การวิเคราะห์รูปของ CNN ที่ถูกสร้างขึ้น กล่าวคือ หลังจากเรียนรู้มาแล้ว ก็จะเป็นการ
ทดสอบ โดยการเอารูปที่ CNN ไม่เคยเห็นมาก่อน (คือไม่ได้อยู่ใน training set) มา
ทดสอบ CNN ทัง้ ในแง่ accuracy, sensitivity, specificity หรืออืน่ ๆ ในการวินจิ ฉัย
ก้อนในตับตามกลุ่ม (class) ที่ได้แบ่งไว้ ดังตัวอย่างงานวิจัยนี้ คือ 5 กลุ่ม
จำ�นวนของ Test set จะแตกต่างกันไปตามผู้ทำ�วิจัยกำ�หนด แต่มักเป็นรูป
ส่วนน้อย เช่น ในงานวิจัยนี้มีจำ�นวนรูปใน Training set 55536 รูปและใน Test set
100 รูป คิดเป็นอัตราส่วน 555:1 เนื่องจากเราต้องการใช้รูปส่วนใหญ่เป็น training
set เพื่อสอน CNN
- นำ�รูปใน Training set ผ่านเข้าสู่ convolutional layers จนกระทัง่ ออกมา
เป็น CNN ทีส่ ามารถวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับได้ (CNN with fully
connected layers)
- ทำ�การทดสอบ CNN ที่สร้างขึ้น โดยใช้รูปในส่วน test set ที่แบ่งเก็บไว้ใน
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ตอนแรก เพื่อประเมินความสามารถของ AI เช่น ในการวิจัยนี้รายงานเป็น accuracy
โดยแยกเป็นตามรูป phase ที่ใช้ กล่าวคือ รูปที่เป็น Triple phase, Non enhance
phase, Arterial phase และ Delay phase
นอกจาก CNN ที่ได้กล่าวไป ปัจจุบันยังมีการนำ�นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
ในรูปแบบอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น Support
vector machines (SVM), Traditional machine learning algorithms28 ซึ่งผู้
อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

II. การใช้ข้อมูลทางคลินิก (Clinical parameters)
เป็นการนำ�นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทางคลินิก ซึ่งมักจะมีข้อมูลปริมาณมาก ตัวอย่างการนำ�มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับปฐมภูมิ เช่น การนำ�ข้อมูลทางคลินิกมาหาความสัมพันธ์เพื่อทำ�นายการ
ตอบสนองต่อการรักษา ด้วยวิธีต่างๆ หรือพยากรณ์อัตราการรอดชีวิต ในบทความนี้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อพยากรณ์อตั ราการรอดชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ โดยแบ่งเป็นผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) และไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Non-HCV) (11) โดย
การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทางคลินิก ได้แก่
- ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ อายุ, เพศ, ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มต่อวันเป็น
กรัม, เบาหวาน, Child-Pugh score และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปริมาณ
เกล็ดเลือด, AST, ALT, albumin, total bilirubin, PT activity)
- ปัจจัยด้านก้อนมะเร็งตับ ได้แก่ AFP, DCP, ขนาดก้อนมะเร็ง, ระยะของ
มะเร็งตับ (HCC stage), การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ (hepatic resection, radiofrequency ablation, trans-arterial chemoembolization)
หลังจากนำ�ข้อมูลทัง้ หมดมาผ่านสมการโดยใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เช่น
ในงานวิจัยนี้ใช้ Data Mining, Decision Tree และ Random Forest จะได้ข้อสรุป
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพยากรณ์อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ ระยะ
ของมะเร็งตับ (HCC stage)
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ
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ชนิดของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่มักนำ�มาใช้ในการหาความสัมพันธ์ใน
ลักษณะนี้ ได้แก่
- Data Mining หรือที่เรียกว่า เหมืองข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มี
ปริมาณมาก หลังจากนั้นเลือกส่วนที่สนใจจะศึกษา และนำ�ข้อมูลมาจัดเรียงให้เหมาะ
กับโมเดลที่จะสร้างขึ้น   ส่งข้อมูลให้เครื่องเรียนรู้ หลังจากนั้นทดสอบความรู้ของ
โมเดลที่สร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่โมเดลไม่เคยรู้จักมาก่อน สุดท้ายนำ�โมเดลไปใช้จริงใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก ดังแสดงในรูปที่ 4
- Decision Tree เป็นการเรียนรู้โดยการจำ�แนกประเภท (Classification)
ข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (class) ต่างๆ โดยใช้คุณลักษณะ (attribute) ของข้อมูลในการ
จำ�แนกประเภท หลังจากนั้นนำ�ข้อมูลมาผ่านสมการแล้วเขียนเป็นลำ�ดับในแผนผัง
ต้นไม้ จากความสำ�คัญมากไปน้อย โดยการเรียนรูข้ อง decision tree โมเดลสามารถ
ลำ�ดับชั้นความสำ�คัญของข้อมูลในแผนผังต้นไม้ได้เอง
- Random Forest เป็นการนำ�เอา decision Tree จำ�นวนมากมารวมกัน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5
นอกจากนีย้ งั มีโมเดลอืน่ ๆ เช่น Logistic Regression ทีผ่ อู้ า่ นสามารถศึกษา
เพิม่ เติมได้ โดยการเลือกชนิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ขึน้ กับชนิดและความซับซ้อน
ของข้อมูลที่ต้องการทำ�การวิเคราะห์ โดยมักจำ�เป็นต้องใช้หลายวิธีมาประกอบกันใน
แต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์
ในปัจจุบันเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เข้ามามี
ส่วนในการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ในเกือบทุกเรือ่ ง รวมถึงทางการแพทย์ ซึง่ นวัตกรรม

รูปที่ 4 Data Mining process
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รูปที่ 5 Decision Tree และ Random Forest

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรอง วินจิ ฉัย รักษาและตรวจติดตามผูป้ ว่ ย
โรคต่างๆ โดยช่วยลดภาระงานของแพทย์ เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย ในส่วนของโรคระบบทางเดินอาหารและตับก็เช่นเดียวกัน นวัตกรรมปัญญา
ประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ดังเช่นการนำ�นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาช่วย
ในการทำ�งานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิดังรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์และการใช้ข้อมูลทางคลินิก (clinical parameters)
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของนวัตกรรมปัญญา
ประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ความรูด้ งั กล่าว จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยในอนาคต
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โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-4197281-2 โทรสาร 02-4115013
หมายเหตุ: ในการสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อได้ผ่านมติที่ประชุมของกรรมการสมาคมฯแล้วเท่านั้น
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชำ�ระเงินเป็นค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพแล้ว เป็นเงิน 1,000.00 บาท (=หนึ่งพันบาทถ้วน=)
ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ชำ�ระเป็น [ ] เงินสด [ ] เช็คธนาคาร .................. สาขา ............... เลขที่ ..................... ลงวันที่ ....................
ลงชื่อ .................................................................
		
(.................................................................)

