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บรรณาธิการบอกกล่าว
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมฯ ที่เคารพ
จุลสารสมาคมฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2564 และเป็นผลงานแรก
ของกองบรรณาธิการชุดใหม่ ภายใต้คำ�แนะนำ�ของท่านนายกสมาคมฯ ท่านใหม่
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ โดยผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้
วางใจจากท่านนายกสมาคมฯ และคณาจารย์อาวุโสหลายท่านในสมาคมฯ ให้มา
ช่วยงานสมาคมฯ ในฐานะรองเลขาธิการและบรรณาธิการจุลสารของสมาคมฯ โดย
เนื้อหาในจุลสารจะยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือ การบอกกล่าวผลการประชุมคณะ
อำ�นวยการสมาคมฯ เพื่อเป็นการสื่อสารกับสมาชิก พร้อมการนำ�เสนอเรื่องราวทาง
วิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิก เพือ่ ให้ทา่ นสมาชิกได้ทบทวนความรูเ้ ดิม และได้
รับองค์ความรูใ้ หม่อย่างสม�่ำ เสมอ โดยเนือ้ หาทัง้ หมดได้รบั การกลัน่ กรองแก้ไขจาก
คณาจารย์ในกองบรรณาธิการ ซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณในความร่วมแรงร่วมใจ
ของคณาจารย์ในกองบรรณาธิการทุกท่านมายังที่นี้ด้วยครับ
โดยในจุลสารฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร
โรคตับ และโรคตับอ่อน นอกจากนี้ยังมีบทความทางด้าน basic science และ
คอลัมน์ใหม่ GI Snapshot หวังว่าจุลสารสมาคมฯ ฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่านไม่เฉพาะที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้นแต่รวมถึงแพทย์ในเวชปฏิบัติ
ทุกท่าน หากสมาชิกท่านใดมีคำ�แนะนำ�  หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งมา
ได้ที่อีเมล์ sakkarin.chi@pcm.ac.th ทางกองบรรณาธิการยินดีรับฟังความคิดเห็น
จากทุกท่านครับ
วิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบไปยังทุกประเทศ
ทั่วโลก ทุกๆ ประเทศต่างเผชิญกับการหยุดชะงักทางกิจกรรมทุกอย่างและปัจจัย
ทางเศรษฐกิจติดลบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่อย่างน้อยเราก็พอที่จะเห็นแสง
4 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

สว่างทีป่ ลายอุโมงค์จากความสำ�เร็จของวัคซีน ทีพ่ อมีความหวังทีท่ กุ อย่างจะค่อยๆ
กลับมาใกล้เคียงเดิม ในวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม (New Normal) ผมขอ
เป็นกำ�ลังใจให้ทกุ ท่านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ปด้วย
กัน สู้ๆ ครับ
พันโท รศ.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
บรรณาธิการ

บรรณาธิการบอกกล่าว
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สารนายก
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สารถึงสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
กราบเรียนอาจารย์ทรี่ กั และเคารพและสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดิน
อาหารแห่งประเทศไทย ที่นับถือ
ข้อบังคับของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยได้
กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ดัง
ต่อไปนี้
1. บำ�รุง ส่งเสริม และเผยแพร่วทิ ยาการทางการแพทย์ และการวิจยั เกีย่ ว
กับระบบทางเดินอาหาร
2. ดูแลและควบคุมการฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด (Fellow)
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด
3. เผยแพร่ความรู้ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารแก่ประชาชน
4. ส่งเสริมสามัคคีธรรม จรรยาแพทย์และสวัสดิการของสมาชิก
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับประชาชน สถาบันการแพทย์
และองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย นโยบายในปี 2564-2565 ของนายกสมาคมฯ
มีดังต่อไปนี้
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1. เสนอการจัดตัง้ Southeast Asia Gastroenterology Association
ซึ่งมี 10 ประเทศ (ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
ลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย)
เมือ่ พ.ศ. 2545 เป็นช่วงทีม่ กี ารจัดการประชุม World Congress of Gastroenterology ที่กรุงเทพมหานคร อาจารย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้เริ่มจัดการประชุม
ในกลุ่มประเทศ Southeast Asia Gastroenterology Conference อีก 2 ครั้ง
ต่อมาหลังจากการประชุม World Congress of Gastroenterology และอาจารย์
เติมชัย ไชยนุวัติ มีความคิดว่า ควรจะมีการประชุมทางวิชาการร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศ Southeast Asia อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 นี้ จึงพิจารณาจัดประชุม ASEAN Gastroenterology Conference ซึ่งได้ติดต่อทางด้านรัฐบาลแล้ว และได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงาน
ส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (TCEB) โดยได้ตดิ ต่อกับผูอ้ �ำ นวยการ
บริหารไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ ดังนี้
เพื่อเป็นการทำ�งานร่วมกันของนักวิชาการของกลุ่มประเทศ ASEAN
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลทางการแพทย์เพือ่ ประโยชน์ในการทำ�วิจยั (เช่น การ
ทำ�งานวิจัยของข้อมูล สปสช.)
เพื่อส่งเสริมการประชุมวิชาการนานาชาติในประเทศไทย เพื่อเป็นการ
ทำ�ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN และได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล เพื่อเป็น medical hub ซึ่งเป็นไปตามบทบาทของสมาคมฯ ข้อที่ 1, 2,
4 และ 5
2. Name award สำ�หรับแพทย์อาวุโสที่ทำ�ประโยชน์ให้กับสมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เพื่อนึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์แพทย์อาวุโสในอดีตที่ช่วยในการ
ศึกษาทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและทำ�ประโยชน์ในสมาคมฯ เป็นอย่าง
สารนายก
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มาก เช่น มีการกำ�หนดหลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร และเริ่มการอบรม GI fellow ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-2538 และ
การจัดประชุม International Gastroenterology Conference ซึ่งทำ�เงินให้กับ
ประเทศและสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงควรจะพิจารณา
ให้ประกาศเกียรติคุณ เป็น Name Award สำ�หรับแพทย์อาวุโส เช่น Professor
Dr.Meinhard Classen ได้รับ Schindler Prize ของ European Society of
Endoscopy (ค.ศ. 1970)
ทาง AGA ก็มี Julius Frienenwald Medal ซึ่งทาง AGA ได้พิจารณา
ดังนี้ “ this recognition prize honors an individual who has contributed
significantly to AGA and has made lifelong contributions to the field
of gastroenterology. This is the highest honor bestowed upon an AGA
member.’’
ดังนัน้ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาถึง
คุณงามความดีของอาจารย์อาวุโส โดยการพิจารณา Name Award ( เช่น รางวัล
Vikit Viranuvatti ) ให้กบั อาจารย์แพทย์อาวุโสทีท่ �ำ ประโยชน์ให้กบั สมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตามบทบาทในข้อที่ 4
3. การออกประกาศนียบัตรให้ GI fellow ปีที่ 2 ทีท่ �ำ การศึกษาต่อเพิม่
เติมทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
GI Fellow ปี 2 ที่ จ บไปแล้ ว และได้ รั บ การอบรมต่ อ ควรจะให้
ประกาศนียบัตร เพื่อประโยชน์ในด้านตำ�แหน่งและความก้าวหน้า เมื่อแพทย์
กลับต้นสังกัด โดยให้ประกาศนียบัตร แก่ GI Fellow หลังจากจบปี 2 แล้ว และ
ได้ฝึกงานทางด้าน Endoscopy, Motility และ Hepatology ซึ่งสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศนียบัตรให้แพทย์ที่จบการอบรมและ
ได้วุฒิบัตรแล้วและรับการอบรมต่อทางด้าน Cardiac intervention (cardiac
catheterization) ทางด้าน Electrophysiology (EP) และ Congestive heart
8 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

failure โดยออกใบประกาศนียบัตร โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ถึงแม้จะเป็นหน้าที่ของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย สมาคมโรคตับ
แห่งประเทศไทย และสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) แต่
GI Fellow ปี 2 เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ควรจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วย ตามบทบาทในข้อที่ 2 และ 4
4. แพทย์ดีเด่น
เนื่องจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะขอชื่อแพทย์ GI
ดีเด่นประจำ�ปีทุกปี และทางสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลให้แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย และในปี 2563 ได้มีการพิจารณาแพทย์ดีเด่นของสมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยและเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นไปให้ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในปี 2564 ได้มกี ารพิจารณาจะเลือกแพทย์ดเี ด่นของ
สมาคมฯ ทุกปีในการประชุมของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
โดยไม่รอการเสนอชื่อจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ตามบทบาทในข้อที่ 1, 3 และ 4
ขอสวัสดีปีใหม่และเนื่องศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำ�นาจคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบ
สิ่งดีงามและมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตตลอดไป
							

นายแพทย์กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2564-2565

สารนายก
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รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำ�นวยการ
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.กำ�ธร
เผ่าสวัสดิ์
2. นพ.สมชาย
ลีลากุศลวงศ์
3. นพ.ทวีศักดิ์
แทนวันดี
4. พญ.รภัส
พิทยานนท์
5. นพ.ศักรินทร์
จิรพงศธร
6. นพ.ภาฤทธิ์
เมฆอรุณกมล
7. นพ.พูลชัย
จรัสเจริญวิทยา	
8. นพ.สมบัติ
ตรีประเสริฐสุข
			
9. นพ.สุพจน์
พงศ์ประสบชัย
10. นพ.เฉลิมรัฐ
บัญชรเทวกุล
11. นพ.มล.ทยา
กิติยากร
12. พญ.พิมพ์ศิริ
ศรีพงศ์พันธุ์
			
13. นพ.ธีระ
พิรัชวิสุทธิ์
14. พ.อ.นพ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์
15. น.ต.พญ.ชนันทา หงส์ธนากร
16. พญ.ธนิตา
สุทธิชัยมงคล

นายกสมาคมฯ
รั้งตำ�แหน่งนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ปฏิคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา
ต่อเนื่อง
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
ประธานฝ่ายสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ประธานฝ่ายหาทุน
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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17. นพ.นรินทร์
18. พญ.สุภัทศรี
19. พญ.ณัยชญา	
20. พญ.อภิญญา	
21. นพ.สุนทร
22. นพ.กิตติ
23. นพ.พลรัตน์
24. นพ.อุทัย
25. นพ.ประเดิมชัย
26. นพ.พิสิฐ
27. นพ.สยาม
28. พญ.นนทลี
29. นพ.รังสรรค์
30. น.อ.นพ.ชินวัตร์
31. นพ.ปิยะพันธ์
32. นพ.จุลจักร
33. นพ.เติมชัย
34. พญ.นภาพร
35. นพ.บัญชา
36. พญ.อาภัสณี
37. พล.ต.นพ.อนุชิต

อจละนันท์
เศรษฐสินธุ์
จำ�รูญกุล
ลีรพันธ์
ชลประเสริฐสุข
ชื่นยง
วิไลรัตน์
เก้าเอี้ยน
คงคำ�
ตั้งกิจวานิชย์
ศิรินธรปัญญา	
เผ่าสวัสดิ์
ฤกษ์นิมิตร
สุทธิวนา	
พฤกษพานิช
ลิ่มศรีวิไล
ไชยนุวัติ
จำ�รูญกุล
โอวาทฬารพร
โสภณสฤษฏ์สุข
จูฑะพุทธิ

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา	

รายนามผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. นพ.สิริวัฒน์
2. พญ.วัฒนา	

อนันตพันธุ์พงศ์
สุขีไพศาลเจริญ

เหรัญญิก
ประธานฝ่ายจริยธรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
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3. พญ.ปิยะธิดา	
4. นพ.คมสันต์
5. พญ.กรรณิการ์
6. นพ.จรินทร์
7. พญ.โฉมศรี
8. พญ.ชุติมา	
9. นพ.ทวี
10. นพ.พินิจ
11. นพ.พิศาล
12. นพ.พิเศษ
13. นพ.รัฐกร
14. พญ.รัตนา	
15. พญ.บุบผา	
16. พญ.วโรชา
17. พล.ต.นพ.วิชัย
18. พญ.ศศิประภา
19. พญ.ศิวะพร
20. นพ.สถาพร
21. นพ.สวัสดิ์
22. นพ.สุเทพ
23. พล.ท.นพ.สุรพล
24. นพ.สิน
25. นพ.องอาจ
26. นพ.อุดม

หาญสมบูรณ์
เลิศคูพินิจ
พรพัฒน์กุล
โรจน์บวรวิทยา	
โฆษิตชัยวัฒน์
ประมูลสินทรัพย์
รัตนชูเอก
กุลละวณิชย์
ไม้เรียง
พิเศษพงษา	
วิไลชนม์
บุญศิริจันทร์
พรธิสาร
มหาชัย
ชัยประภา	
บุญญพิสิฏฐ์
ไชยนุวัติ
มานัสสถิตย์
หิตะนันท์
กลชาญวิทย์
ชื่นรัตนกุล
อนุราษฏร์
ไพรสณฑรางกูร
คชินทร

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

12 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานกาประชุมครั้งที่ 7/2563
มติที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 โดยไม่มี
แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 กำ�หนดการประชุมกรรมการอำ�นวยการสมาคมฯปี 2564
พญ.รภัส พิทยานนท์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบถึงวันสำ�หรับการประชุมคณะ
กรรมการอำ�นวยการสมาคมฯประจำ�ปี 2564 และขอความเห็นจากทีป่ ระชุมพิจารณา
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยกำ�หนดประชุมกรรมการอำ�นวยการสมาคมฯ
ประจำ�ปี 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.ครั้งต่อไป มีดังนี้
		 1. วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom
Meeting)
		 2. วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
		 3. วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
		 4. วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
		 5. วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
		 6. วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
		 มติที่ประชุม : เห็นด้วย
3.2 กำ�หนดประชุม Interhospital GI Conference ปี 2564 และ
กำ�หนดการออกจุลสารสมาคม
นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
		 3.2.1 การประชุม Interhopsital GI Conference ปี 2564 โดย
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
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ปกติจัดช่วงเวลา
			
13.00-15.00 น. จะจัดตรงกับที่มีการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมด 4 ครั้ง
			
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting)
			
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
			
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
			
และทุกครั้งที่มีการจัดประชุม ขอเรียนเชิญอาจารย์แต่ละ
สถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ทั้งนี้จะมี
จดหมายแจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยทุกสถาบันต่อไป
		 3.2.2 กำ�หนดการออกจุลสารสมาคมฯ โดยจะออกทุก 4 เดือน เป็น
จำ�นวน 3 เล่มต่อปี และจัดพิมพ์ในรูปแบบ e-book
			 มติที่ประชุม : รับทราบ และมีมติให้จัดการประชุมที่โรงแรม
พร้อมกับการประชุมกรรมการสมาคมฯ เมือ่ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลีค่ ลายลง
			
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ ได้เสนอในทีป่ ระชุมเรือ่ งการปรับจุลสาร
สมาคมเป็นภาษาอังกฤษ ทีป่ ระชุมให้ความเห็นว่าจุดมุง่ หมายของการทำ�จุลสาร คือ
เพือ่ สือ่ สารกับสมาชิกสมาคมฯ แนะนำ�ให้ยงั คงทำ�เป็นภาษาไทย เพือ่ ให้อา่ นง่าย หาก
มีบทความ topic review ทีแ่ พทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
ควรพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ใน จพสท.ฉบับพิเศษ หรือวารสารอื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ เห็นสมควรแทนการลงจุลสารสมาคมฯ
			มติที่ประชุม : เห็นควรให้คงบทความเป็นภาษาไทย
3.3 วารสารสมาคมฯ
นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้จัดพิมพ์ผลงาน
วิจัยของสมาชิกสมาคมฯ ลงใน จพสท. ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็น
14 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

ทีเ่ รียบร้อยแล้ว และขอปรึกษาในทีป่ ระชุมว่า ในปี 2564 นี้ สมาคมฯจะยังคงตีพมิ พ์
งานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ ลงใน จพสท. ฉบับพิเศษ หรือไม่
		 มติที่ประชุม : ให้คงจัดพิมพ์ จพสท.ฉบับพิเศษ ในปี 2564 และจะ
มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สำ�หรับปี 2565 อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
3.4 กำ�หนดจัดประชุมวิชาการกลางปี 2564
นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
		 3.4.1 จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษา
ต่อเนือ่ ง วาระ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีสมาชิกเป็นนายกสมาคมโรคตับ สมาคมส่อง
กล้อง และสมาคม motility และตัวแทนจากสถาบันต่างๆ
		 3.4.2 กำ�หนดประชุมวิชาการกลางปีเบือ้ งต้น วันที่ 15-17 กรกฎาคม
2564 ในหัวข้อ “Key and Core in Gastroenterology’’ โดยรูปแบบการจัดประชุม
นั้น สามารถจัดได้ทั้ง 2 รูปแบบคือ virtual หรือจัดในห้องประชุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาความ
เหมาะสมอีกครั้ง
		 3.4.3 กำ�หนดประชุมวิชาการประจำ�ปีเบือ้ งต้น วันที่ 16-18 ธันวาคม
2564 ซึง่ จะมีการนำ�เสนอผลงานวิจยั ของแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ และ GI tournament ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ผ่านมา
			 มติที่ประชุม : รับทราบ
3.5 การเสนอชื่อผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกนำ�เสนอรายการ research
highlights from research to clinical impact
นพ.สมบั ติ ตรี ป ระเสริ ฐ สุ ข แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ราชวิ ท ยาลั ย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทำ�จดหมายแจ้งขอหัวข้องานวิจัยมายังสมาคมฯ
เพื่อคัดเลือกนำ�เสนอใน Research Highlights: From Research to Clinical
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
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Impact จำ�นวนไม่เกิน 5 เรื่อง โดยเน้นผลงานวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
practical guideline ในประเทศไทย หากได้รับคัดเลือกจะต้องนำ�เสนอในการ
ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประจำ�ปี 2564 ทัง้ นีไ้ ด้ท�ำ จดหมายแจ้ง
ไปยังหัวหน้าหน่วยทางเดินอาหารทุกสถาบันเพือ่ ขอชือ่ ผลงานวิจยั และรวบรวมมา
ได้ทงั้ หมด 5 เรือ่ ง ตามเอกสารประกอบการประชุม และเนือ่ งจากการจัดงานประชุม
เลื่อนออกไป หากมีสถาบันใดต้องการส่งงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถจัดส่งมาได้
		
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.6 นโยบายของนายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2564-2565
นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบเกีย่ วกับนโยบายของสมาคมฯ
ชุดนี้ มีดังนี้
		
3.6.1 การจัดตั้ง ASEAN Gastroenterology Association
		 วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ เพือ่ เป็นการสร้างสัมพันธ์ทดี่ กี บั สมาคม
แพทย์ทางเดินอาหารประเทศเพื่อนบ้าน และอาจมีการร่วมมือกันทางด้านงานวิจัย
และการจัดประชุมวิชาการในอนาคต
		
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้าง และได้ข้อสรุปว่า การขอ
ความร่วมมือจากสมาคมทางเดินอาหาร อาจพิจารณาประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ เช่น
กลุม่ แม่น�้ำ โขงก่อน เนือ่ งจากมีความร่วมมือกันอยูแ่ ล้ว ง่ายต่อการเจรจา และใช้งบ
ประมาณไม่มากนัก และเสนอให้จัดตั้งคณะทำ�งาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือและวาง
แนวทางต่อไป
		
3.6.2 Name award สำ�หรับแพทย์อาวุโส แพทย์ดีเด่นด้านโรค
ระบบทางเดินอาหาร
		 นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสมาคมฯ ได้ก่อตั้งมา
นาน และเพื่อนึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์แพทย์อาวุโสในอดีตที่ช่วยในการ
ศึกษาทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและทำ�ประโยชน์ในสมาคมเป็นอย่างมาก
16 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

ควรจะพิจารณาให้ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็น Name award เพือ่ ระลึกถึงแพทย์อาวุโส
โดยรางวัลนี้ไม่จำ�เป็นต้องมีทุกปี
		
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้าง และเห็นชอบกับการจัด
ตัง้ Name award โดยควรตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก
และเสนอชื่อผู้เห็นสมควรได้รับรางวัลต่อไป
		 3.6.3 การออกใบรับรองให้กับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมในปีที่ 3
		 นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
กำ�หนดไว้ 2 ปี และมีแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ที่สนใจจะอบรมเพิ่มเติม โดยบาง
สถาบันได้รับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ฝึกอบรมเฉพาะด้านต่ออีก 1 ปี ซึ่งแพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเพิม่ เติมนี้ น่าจะได้ใบรับรองจากสมาคมฯ
ด้วยเช่นกัน
		 ทีป่ ระชุมได้มกี ารอภิปรายกันอย่างกว้าง และได้ขอ้ สรุปคือ ปัจจุบนั
ยังคงใช้หลักสูตร 2 ปี เนือ่ งจากการเพิม่ การฝึกอบรมในปีที่ 3 ต้องมีการวางแผนใน
ระยะยาว โดยในระหว่างนีเ้ ปิดโอกาสให้แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ทีส่ นใจฝีกอบรม
ต่อในปีที่ 3 สามารถทำ�การฝึกอบรมได้ ตามหลักสูตรของแต่ละสถาบัน หรือสมาคม
ทีแ่ พทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ สนใจ เช่น ด้านการส่องกล้อง ด้าน motility และด้าน
โรคตับ โดยทางสมาคมฯ จะทำ�หนังสือสอบถามไปยังนายกสมาคมดังกล่าวข้างต้น
เพือ่ สอบถามถึงความพร้อมของการร่างหลักสูตรฯ และหากสมาคมใดมีความพร้อม
ทาง GAT จะประสานงานกับราชวิทยาลัยฯ ในการออกใบรับรองอย่างเป็นทางการ
ให้กับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดฯ ต่อไป
		 3.6.4 แพทย์ดีเด่นโรคระบบทางเดินอาหาร
		 นพ.กำ�ธร เผ่าสวัสดิ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่าราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย ได้ทำ�จดหมายแจ้งมายังสมาคม ขอให้สมาคมเสนอชื่อผู้สมควร
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
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ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นทุกปี และในการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
สมาคมฯ วาระที่แล้ว มีความเห็นว่าสมาคมฯ ควรมีรางวัลแพทย์ดีเด่นโรคระบบ
ทางเดินอาหาร โดยมอบรางวัลนี้ในการประชุมประจำ�ปีของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ
อาจพิจารณาส่งชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมฯ ไปยังราชวิทยาลัยฯ ต่อไป
		 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และควรกำ�หนดกรอบเวลาในการคัด
เลือกผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นโรคระบบทางเดินอาหาร ให้สอดคล้องกับ
กำ�หนดการเสนอชื่อให้กับราชวิทยาลัยฯ
วาระอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.

พญ.รภัส พิทยานนท์

เลขาธิการสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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Interhospital conference

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-15.00 น.
Teleconference
พญ.ณฐาภัค บุญเรือนยา
อาจารย์ พ.ต.หญิง พญ.ณัชพร นพเคราะห์
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 81 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ภูมิลำ�เนาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

อาการสำ�คัญ
ปวดท้องใต้ลิ้นปี่และอาเจียนมากขึ้น 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน
3 ปีก่อน เริ่มมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวลักษณะเป็นมันลอยปริมาณครั้ง
ละ 100 มล. สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง อาการเป็น ๆ หาย ๆ ไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหาร ไม่
ปวดท้อง ไม่มีตัวตาเหลือง ไม่มีน้ำ�หนักลด รับประทานอาหารได้ปกติ ไม่ได้รับการ
ตรวจรักษาที่ใด
6 เดือนก่อน อาการถ่ายเหลวเป็นมันลอยเป็นบ่อยครั้งมากขึ้น 2-3 วัน/
สัปดาห์ ถ่ายครั้งละ 100-200 มล. ถ่ายวันละ 2-3 ครั้ง ร่วมกับมีปวดจุกแน่นท้อง
บริเวณลิน้ ปี่ ลักษณะตือ้ ๆ แน่น ๆ ไม่มปี วดร้าวไปทีใ่ ด อาการปวดเป็นครัง้ ละ 15-30
นาทีแล้วดีขึ้น อาการปวดท้องมักสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารมัน ผู้ป่วยปรับ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ลดปริมาณอาหารและเลี่ยงอาหารมัน อาการถ่ายเหลวเป็นมันลดลง
1 เดือนก่อน มีอาการปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่และอืดแน่นท้องมากขึ้น
รับประทานอาหารได้น้อยลง ร่วมกับอาเจียนเป็นเศษอาหารหลังรับประทานไป
ประมาณ 30 นาที ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด ไม่มีท้องโตขึ้น ไม่มีไข้ ไม่มีตัวตาเหลือง
2 สัปดาห์กอ่ น มีอาการปวดจุกแน่นท้องใต้ลนิ้ ปี่ ลักษณะปวดตือ้ ๆ แน่น ๆ
อาการปวดท้องเป็นตลอดเวลา ให้คะแนนความปวด 5/10 ไม่มีปวดร้าวไปที่ใด มี
อาการคลื่นไส้และอาเจียนวันละ 3-4 ครั้ง อาเจียนเป็นน้ำ�สีเขียว ไม่มีอาเจียนเป็น
เลือด รับประทานอาหารไม่ได้และอ่อนเพลียมากขึ้น น้ำ�หนักลดลง 8 กก. ในช่วง 1
เดือน (จาก 53 กก. ลดลงเหลือ 45 กก.) ไม่มีท้องอืดโตขึ้น ไม่มีไข้ ไม่มีตัวตาเหลือง
ญาติกังวลจึงพามาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต
- โรคประจำ�ตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคกระดูก
พรุน และภาวะพร่องวิตามินดี
- เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เมื่อปี พ.ศ. 2562

ประวัติส่วนตัวและสังคม
- ปฏิเสธดื่มสุราและสูบบุหรี่
- ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร
- ปฏิเสธการทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
- ปฏิเสธการใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
- ปฏิเสธการรับเลือดหรือใช้สารเสพติด

ประวัติครอบครัว
- ปฏิเสธโรคมะเร็ง โรคตับ และโรคเลือดในครอบครัว
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Current medication

- Sitagliptin/Metformin (50/500) 1 tab oral bid, pc
- Alendronate/Cholecalciferol (70/5,600 U) 1 cap oral weekly
- Vitamin D2 (20,000 U) 1 cap oral twice weekly
- Telmisartan/Amlodipine (80/5) 1 tab oral OD

Physical examination
Vital signs: BT 37 ˚C, PR 88/min, RR 14/min, BP 120/70 mmHg
Body weight 45 kg, Height 155 cm, BMI 18.7 kg/m²
General Appearance: An elderly Thai woman with hyposthenic built,
no pallor, no jaundice and good consciousness
Skin, hair and nails: no rash, poor skin turgor, no palmar erythema, no
spider nevi, no koilonychia, white nail
HEENT: no pale conjunctivae, anicteric sclerae, no Bitot’s spots, no oral
thrush, glossitis, no chelitis or angular stomatitis, mild dry lips
and tongue, loss of temporal fat pad, no parotid gland enlargement and no thyroid gland enlargement
Heart: flat neck vein, JVP 3 cm above sternal angle, no heaving or thrill,
capillary refill 2 sec, pulse full, and regular rhythm, normal S1S2,
no murmur
Lungs: clear and equal breath sound both lungs, no adventitious sound
Abdomen: flat contour, no abdominal distension, no superficial vein
dilatation, normoactive bowel sound, no succussion splash,
mild tenderness at epigastrium, no palpable mass, no guarding,
liver not palpable, liver span 8 cm, splenic dullness negative,
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no shifting dullness
Musculoskeletal system: no pitting edema both legs, no joint swelling,
no limit range of motion
PR: normal sphincter tone, no rectal shelf, yellowish feces without
greasy surface or oily surface or mucous, no skin inflammation
or tender or fistula
Lymphatic system: no palpable clavicular and supraclavicular lymph
nodes, no palpable inguinal lymph nodes
Neurological sign: no ataxia, no nystagmus, no loss of proprioception,
DTR 2+ all, absent BBK

สรุปปัญหาของผู้ป่วย
- Chronic intermittent steatorrhea for 3 years
- Progressive epigastric pain with nausea, vomiting and significant weight loss with dehydration for 2 weeks
- Underlying disease: Type 2 DM, Hypertension, Vitamin D
deficiency with history of hip fracture

การอภิปราย
จากประวัติผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลวลักษณะเป็นมันลอย เป็น ๆ หาย ๆ
มาตลอดช่วง 3 ปี โดยอาการมักจะแย่ลงหากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและใน
ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอาการถ่ายเหลวเป็นมันลอยเป็นบ่อยขึ้นร่วมกับมีอาการปวด
ท้องใต้ลิ้นปี่ ซึ่งจากประวัติเรื่องถ่ายเหลวเป็นมันลอย ปวดท้องใต้ลิ้นปี่และมีผล
ตรวจร่างกายที่เข้าได้กับกลุ่มอาการของ fat malabsorption เป็นหลัก ได้แก่ ผอม
ลง แต่ไม่มีซีด ไม่มีขาบวม/ภาวะแอลบูมินต่ำ�  พบภาวะพร่องวิตามินดี (Vitamin
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D deficiency) ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน โดยโรคที่เป็นสาเหตุถ่ายอุจจาระ
เป็นมัน (steatorrhea) ในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่
1. Pancreatic exocrine insufficiency
สามารถอธิบายอาการถ่ายอุจจาระเป็นมันและอาการปวดท้องใต้ลนิ้ ปีไ่ ด้ซง่ึ
สาเหตุน่าจะเกิดจากภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง (chronic pancreatitis) มากที่สุด
โรคตับอ่อนอักเสบเรือ้ รังนัน้ อาจแบ่งแบบกว้าง ๆ ได้ 3 กลุม่ คือ โรคตับอ่อนอักเสบ
เรือ้ รังทีม่ หี นิ ปูนเกาะ (chronic calcifying pancreatitis) โรคตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง
ทีเ่ กิดจากการอุดตันของท่อตับอ่อน (chronic obstructive pancreatitis) และโรค
ตับอ่อนอักเสบทีเ่ กิดจากภูมคิ มุ้ กันตนเอง (chronic autoimmune pancreatitis)
ซึ่งโรคที่นึกถึงในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่
		 1.1 Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (IPMN)
เพราะโรคนี้มักพบในผู้สูงอายุ (อายุเฉลี่ยประมาณ 70 ปี) โดยที่ไม่มีประวัติดื่มสุ
ราเรื้อรัง ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังกลุ่ม
chronic calcifying pancreatitis การดำ�เนินโรคที่เป็นมานาน มีน้ำ�หนักลดลง
และลักษณะอาการปวดท้องค่อย ๆ เป็นมากขึ้น โดยอาการปวดท้องน่าจะเกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มีการอุดกั้นของท่อตับอ่อนเป็นระยะเวลานานจึงทำ�ให้มี
ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันชนิดเป็นซ้ำ� (recurrent acute pancreatitis)
1.2 โรคตับอ่อนอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตนเอง (autoimmune
pancreatitis, AIP) ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด คือ AIP ชนิดที่ 1 และ AIP ชนิดที่ 2 โดย
ชนิดทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุคอื AIP ชนิดที่ 1 มักพบในผูป้ ว่ ยชาย อายุเฉลีย่ ประมาณ
60 ปี มาด้วยอาการปวดท้องจากภาวะตับอ่อนอักเสบหรือมีอาการตัวตาเหลืองจาก
ภาวะท่อน�้ำ ดีในตับมีการอักเสบและตีบตันเรือ้ รัง (sclerosing cholangitis) ร่วมกับ
ตรวจร่างกายอาจพบต่อมน�้ำ ลายโตจากภาวะต่อมน�้ำ ลายอักเสบเรือ้ รัง (sclerosing
sialadenitis) เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจร่างกายไม่พบลักษณะตัวตาเหลือง ไม่พบ
ต่อมน้ำ�ลายอักเสบ จึงทำ�ให้นึกถึงโรค AIP ชนิดที่ 1 ในผู้ป่วยรายนี้ลดลง
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1.3 มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic ductal adenocarcinoma) มัก
พบในผู้ป่วยสูงอายุร่วมกับมีปัญหาเบาหวานที่ระดับน้ำ�ตาลควบคุมได้ไม่ดีและมี
น้ำ�หนักลดลงซึ่งเข้าได้กับผู้ป่วยรายนี้ แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้มีพยากรณ์โรคที่ไม่
ดีและมักเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเร็วซึ่งไม่น่าจะดำ�เนินโรคมานานถึง
3 ปี จึงทำ�ให้นึกถึงโรคมะเร็งตับอ่อนในผู้ป่วยรายนี้น้อยลงเนื่องจากมีการดำ�เนิน
โรคที่เป็นมานาน
2. Small bowel bacterial overgrowth (SIBO)
ภาวะนี้เกิดจากจำ�นวนแบคทีเรียในลำ�ไส้เล็กที่มากขึ้นจะทำ�ให้สภาวะ
แวดล้อมในการย่อยไขมันและ pH ภาวะกรด ด่างในลำ�ไส้เล็กเปลี่ยนแปลงไป
รบกวนการทำ�งานของเอนไซม์ไลเปส (lipase) และเกลือน้ำ�ดี (bile salt) ให้ทำ�งาน
ได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำ�ให้เกิดการถ่ายอุจจาระเป็นมันได้ โดยผ่านกลไกของ luminal
deconjugation of bile acids และการสูญเสียการย่อยสลายของไขมัน โดยโรค
SIBO นี้มักพบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลำ�ไส้ เช่น jejunal diverticulum,
enterocolonic fistula หรือเคยมีการผ่าตัดต่อลำ�ไส้ เช่น Billroth I, Billroth II,
Roux-en-Y operation เป็นต้น หรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
ของลำ�ไส้ เช่น เบาหวาน, โรคหนังแข็ง (scleroderma) เป็นต้น ในผู้ป่วยรายนี้มี
ปัจจัยเสี่ยงคือโรคเบาหวานร่วมกับมีถ่ายอุจจาระเป็นมัน แต่ไม่พบอาการท้องอืด
(Bloating) ซึ่งเป็นอาการเด่นและอาการหลักของ SIBO จึงทำ�ให้นึกถึงภาวะ SIBO
น้อยลง
3. Conjugated bile acid insufficiency/ Bile acid malabsorption
ภาวะนี้พบในโรคตับเรื้องรัง (parenchymal liver disease, biliary obstruction) เช่น cirrhosis, primary biliary cirrhosis (PBC), tumors ทำ�ให้ขาด
conjugated bile salt ส่งผลให้ bile salt pool ลดลง น�้ำ ดีจากถุงน�้ำ ดีจงึ มีเกลือน�้ำ ดี
(bile salt) น้อยลง และโรคของอิเลียมส่วนปลาย เช่น วัณโรค, Crohn’s disease,
ลิมโฟมา หรือเคยผ่าตัดลำ�ไส้เล็กส่วนอิเลียม ทำ�ให้เกลือน�้ำ ดีไม่สามารถดูดซึมกลับ
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สูร่ า่ งกายผ่าน enterohepatic circulation นำ�ไปสร้างเป็นเกลือน�้ำ ดีใหม่ท�ำ ให้การ
ย่อยไขมันทำ�ได้ได้สมบูรณ์ ในผู้ป่วยรายนี้ไม่เคยผ่าตัดลำ�ไส้มาก่อน ตรวจร่างกาย
ไม่พบลักษณะของโรคตับเรื้อรัง ไม่มีตัวตาเหลืองหรือคันตามตัว และไม่มีอาการ
ปวดท้องเรื้อรังที่บริเวณด้านขวาล่างซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นบริเวณของอิเลียมส่วนปลาย จึง
ทำ�ให้นึกถึงถ่ายอุจจาระเป็นมันจากภาวะ conjugated bile acid insufficiency/
bile acid malabsorption ในผู้ป่วยรายนี้น้อยลง
โดยสรุป โรคที่นึกถึงในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่
1. Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (IPMN)
2. Autoimmune pancreatitis (type I AIP)
3. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: Hb 11 g/dL, Hct 33 %, MCV 91 fL, WBC 5,700 cell/mm³
(N 68% L 21%), Plt. 127,000/cumm
PT 13.3 sec, INR 1.15, PTT 25.3 sec
BUN 12 mg/dL, Cr 0.6 mg/dL, Na 131 mmol/L, K 3.3 mmol/L,
Cl 93 mmol/L, HCO3- 26 mmol/L
LFT: TB 0.8 mg/dL, DB 0.7 mg/dL, AST 81 U/L, ALT 51 U/L,
ALP 181 U/L, Alb 2.7 g/dL, Glob 4.2 g/dL
Amylase 0.6 U/L, Lipase 4.2 U/L, CA19-9 4 U/mL
Stool fat: negative, stool exam: WBC 0-1, RBC 0-1, no parasite
HbA1C 8%, FBS 339 mg%
Vitamin D level 26.8 ng/mL
จากผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเบือ้ งต้นพบว่า มีภาวะซีดเล็กน้อย ค่าการ
ทำ�งานของตับอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ มีภาวะขาดน� ้ำ (dehydration) ซึง่ พบจากการตรวจ
l

l
l

l

l
l
l
l
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ร่างกายตั้งแต่ต้น และผลเลือดมีภาวะเป็นด่าง (metabolic alkalosis) นอกจากนี้
ยังพบว่ามีระดับน�้ำ ตาลในเลือดสูงมากขึน้ จากเดิมและระดับวิตามินดีทอี่ ยูใ่ นเกณฑ์
ค่อนต่ำ�แม้ว่าจะได้รับการรักษาโดยให้วิตามินดีทดแทนแล้วก็ตามซึ่งผลตรวจนี้
สนับสนุนโรคกลุ่ม pancreatic exocrine insufficiency มากขึ้น จึงส่งตรวจทาง
รังสีเพิ่มเติมโดยการทำ�เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT whole abdomen)
ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่ามีลักษณะ diffusely
marked dilatation of the whole pancreatic duct measuring about 3.7

ภาพที่ 1 A) axial view B) coronal view CT whole abdomen show diffusely marked
dilatation of the whole pancreatic duct measuring about 3.7 cm in maximum
diameter with smooth border

cm in maximum diameter with smooth border, no lymphadenopathy,
SMA, celiac artery and portal vein were patent. Fatty liver without space
occupying lesion, gallbladder and spleen appear normal. The CBD and
IHDs are not dilated.

การวินิจฉัย
จากผล CT whole abdomen พบลักษณะ diffuse main pancre26 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

atic duct dilatation ที่มีขนาดมากกว่า 0.5 ซม. ซึ่งเข้าได้กับโรค Main-duct
IPMN (MD-IPMN) จึงทำ�ให้ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Main-duct
IPMN

การรักษา

อ้างอิงข้อมูลจาก ตาม Revisions of international consensus Fukuoka guidelines 2017 แนะนำ�ให้ผ่าตัดตับอ่อน (pancreatectomy) ในผู้ป่วย
Main-duct IPMN ทุกรายที่มีลักษณะของ “high risk stigmata’’ ได้แก่ main
pancreatic duct ≥ 10 mm หรือ enhancing mural nodule ≥ 5 mm หรือมี
ภาวะดีซ่านจากการกดเบียดของก้อน (obstructive jaundice)1 แต่ในผู้ป่วยราย
นี้ขอปฏิเสธการผ่าตัดเนื่องจากมีอายุค่อนข้างมากและไม่ยอมรับความเสี่ยงในการ
ผ่าตัด จึงได้ทำ�การรักษาโดยการทำ� Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) และตรวจ Endoscopic ultrasonography (EUS) เพิ่ม
เติม
จาก EUS ของผู้ป่วยรายนี้ที่แสดงในภาพที่ 2-A พบลักษณะของ main
pancreatic duct dilatation ร่วมกับมี mural ductal nodules และ intraluminal
content ซึง่ เข้าได้กบั ลักษณะของ Main-duct IPMN และ ERCP ดังแสดงในภาพ
ที่ 3-A พบลักษณะ Patulous ampulla of Vater with extruding of mucus

ภาพที่ 2 A) A 3.5 cm sized pancreatic duct dilatation with amorphous content was
seen. B) Papillary-like projections were seen at head of pancreas (arrows)
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ภาพที่ 3 A) ERCP แสดงลักษณะ Patulous ampulla of Vater with extruding of mucus and
pus content was seen (arrows).
B) A pancreatography revealed a diffusely dilated pancreatic duct with multiple
filling defects. (intraductal mural nodules)
C) A 7Fr 12 cm single plastic pigtail stent was inserted to pancreatic duct for
drainage.

ซึ่งเป็น pathognomonic endoscopic finding ของ IPMN ร่วมกับ markedly
dilated main pancreatic duct ซึ่งเกิดจาก mucinous concretion และ papillary growth (ภาพที่ 3-B) นอกจากนีย้ งั พบว่ามีหนองปริมาณมากอยูภ่ ายในท่อตับ
อ่อนซึง่ น่าจะเป็นสาเหตุของอาการปวดท้องใต้ลนิ้ ปีใ่ นผูป้ ว่ ยรายนี้ จึงได้ท�ำ การรักษา
โดยการทำ� ERCP และใส่ทอ่ พลาสติกเพือ่ ระบายหนองออกมา ร่วมกับให้ยาฆ่าเชือ้
ทางหลอดเลือดดำ�  ผลเพาะเชื้อของหนองพบเชื้อ Streptococcus intermedius
และ Streptococcus constellatus ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัย Main-duct
IPMN with cystic infection หลังจากได้รบั การรักษาระบายหนองออกโดยการทำ� 
ERCP with pancreatic duct stent drainage ให้ยาฆ่าเชื้อ ceftriaxone 2 gm
ทางหลอดเลือดดำ�เป็นระยะเวลา 7 วัน และให้ pancreatic enzyme supplement
ขนาด 10,000 Ph Eur รับประทาน 3 เม็ดต่อมื้อพร้อมอาหาร ผู้ป่วยมีอาการปวด
ท้องลดลง ไม่มีไข้ ไม่คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารได้มากขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms
of the pancreas (IPMN)
คำ�จำ�กัดความของโรค
Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of Pancreas (IPMN)
ถูกรายงานขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดย Ohashi และคณะในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ง
ได้อธิบายว่า เป็นก้อนเนื้องอกชนิดถุงน้ำ�ของตับอ่อน (cystic neoplasm of the
pancreas) ชนิด mucinous secreting cancer2
IPMN ตามนิยามของ Baltimore Consensus Definition หมายถึง เนือ้
งอกที่ประกอบด้วย mucin-producing epithelium อาจมีหรือไม่มี papillary
projections รอยโรคเกิดที่ main pancreatic duct หรือ branch ducts3

ระบาดวิทยาของโรค
ยังไม่มีข้อมูลระบาดวิทยาของโรค IPMN ในประเทศไทยและเอเชียที่
ชัดเจน แต่จากข้อมูล population-based epidemiology in Olmsted County
พบว่าอุบตั กิ ารณ์ (incidence) ของโรค IPMN คือ 2.04 - 4.5 ต่อ 100,000 ประชากร
ต่อปี และความชุกของโรค (prevalence) คือ 25.96 ราย ต่อ 100,000 ประชากร
และเพิม่ ขึน้ เป็น 99 ราย ต่อ 100,000 ประชากร เมือ่ มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป โดยอายุเฉลีย่
ของการวินิจฉัยโรคคือ 73 ปี พบได้ในผู้ป่วยทั้งสองเพศ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการและ
มักพบจากการตรวจภาพถ่ายรังสีโดยบังเอิญ (incidental finding)4

การแยกชนิดของโรคตามลักษณะรูปร่าง (Morphology Classification)1,5-7
1. Main-duct IPMN (MD-IPMN) รอยโรคเกิดที่ main pancreatic
duct และทำ�ให้มีการขยาย (dilatation) ของ main pancreatic duct ที่มีขนาด
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> 5 มม. สามารถพบได้ทั้งแบบ diffuse หรือ segmental โดยมักพบที่ส่วน body
หรือ tail ของตับอ่อน
2. Branch-duct IPMN (BD-IPMN) พบลักษณะ cystic dilatation
ที่มีขนาด > 5 มม. ในส่วน sided branch ของ pancreatic ductal system มัก
พบที่บริเวณ head หรือ uncinate process ของตับอ่อน พบในผู้ป่วยอายุน้อย
และมักไม่มีอาการ บางครั้งสามารถพบเป็นแบบ multi-centric, branch-duct
IPMN
3. Mixed-type IPMN (Mixed-IPMN) พบรอยโรคทั้งที่ main pancreatic duct และ side branches

การแยกชนิดตามลักษณะทางพยาธิวิทยา (Histologic Subtypes)8
ลักษณะทางพยาธิวิทยาแบ่งได้ 4 ชนิด ได้แก่
1. Gastric type พบได้ร้อยละ 46-63 ของ IPMN ทั้งหมด ซึ่งพบบ่อย
ใน branch-duct IPMN โอกาสน้อยทีจ่ ะการกลายเป็นมะเร็ง (ร้อยละ 10) หากเป็น
มะเร็งจะพบว่าเป็นชนิด tubular carcinoma
2. Intestinal type พบได้ร้อยละ 18-36 ของ IPMN ทั้งหมด ซึ่งพบ
บ่อยใน main-duct IPMN และมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งชนิด colloid carcinoma
(ร้อยละ 40)
3. Pancreatobiliary type พบได้ร้อยละ 7-18 ของ IPMN ทั้งหมด
โอกาสกลายเป็นมะเร็งชนิด tubular carcinoma สูง (ร้อยละ 68)
4. Oncocytic type พบได้น้อยที่สุด ร้อยละ 1-8 ของ IPMN ทั้งหมด
โอกาสกลายเป็นมะเร็งชนิด oncocytic carcinoma และ tubular carcinoma
(ร้อยละ 50)
พยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับชนิดของลักษณะทางพยาธิวิทยา เช่น ใน intestinal-type IPMN ซึ่งส่วนมากตรวจพบ MUC2 (marker of differentiation) ให้
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Gastric
Intestinal Pancreatobiliary
Oncocytic
type
type
type
type
Morphology
Thick
Villous
Complex thin
Complex thick
finger-like
papillae branching papillae papillae with
papillae			 eosinophilic
				
oncocytic cells
MUC gene expression
- MUC 1
+
-/+
- MUC 2
+
-/+
- MUC 5AC
+
+
+
+
- MUC 6
+
-/+
-/+
Percentage of IPMN
46-63%
18-36%
7-18%
1-8%
Location
- Head
69-72%
64-67%
63-67%
25-33%
- Body or tail
28-31%
33-37%
34-37%
67-75%
Main-duct involvement
19%
63%
50%
38%
Invasive progression
10%
40%
68%
50%
Type of adenocarcinoma
Tubular
Colloid
Tubular
Tubular
(79%)
> tubular
(82%)
> colloid
Mural nodules
30%
56%
57%
100%
Recurrent rate
9%
20%
46%
14%
5-year survival
85%
85%
54%
79%
ภาพที่ 4 ชนิดของ IPMN แบ่งตามลักษณะพยาธิวิทยาและรายละเอียดของแต่ละ subtypes
ดัดแปลงภาพจาก Levink IJM, Bruno MJ, Cahen DL. Management of intraductal
papillary mucinous neoplasms: controversies in guidelines and future perspectives. Curr Treat Options Gastro 2018;16:316-32.

ผลบวก ซึ่งมีพยากรณ์โรคดี แต่ใน pancreatobiliary type ให้ผล MUC1 เป็น
บวก สามารถพัฒนาไปเป็น invasive ductal/tubular adenocarcinomas ซึ่งมี
พยากรณ์โรคที่ไม่ดี8 (ดังแสดงในภาพที่ 4)
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แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการและอาการแสดงทางคลินิก
ผู้ป่วย main-duct IPMN มักมาด้วยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันชนิดเป็น
ซ� ้ำ (recurrent acute pancreatitis) หรือ idiopathic chronic pancreatitis จาก
การอุดตันของท่อตับอ่อน ส่วนผูป้ ว่ ย branch-duct IPMN มักไม่แสดงอาการโดย
เฉพาะในกรณีขนาด cyst น้อยกว่า 3 ซม. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ควรส่งตรวจ
Liver function tests, serum amylase และ lipase ซึ่งมักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ
สูงเล็กน้อย โดยค่าทีส่ งู ขึน้ นัน้ อาจจะเกิดจากกลไกการอุดกัน้ ของท่อตับอ่อนและท่อ
ทางเดินน้ำ�ดี การตรวจระดับ tumor marker เช่น CA19-9, CEA และ CA125 ยัง
มีข้อจำ�กัดในการวินิจฉัย

Cross-sectional imaging (computed tomography [CT], magnetic
resonance imaging [MRI])
ในรายทีส่ งสัย IPMN ควรเริม่ ต้นด้วยการตรวจพิเศษ ชนิด non-invasive
test เช่น CT หรือ MRI ของช่องท้อง และพิจารณาตรวจตำ�แหน่งอื่นร่วมด้วยเพื่อ
staging ในกรณี invasive case เพื่อประเมินการลุกลามของโรคหากเป็นมะเร็ง
ลักษณะจำ�เพาะทางภาพรังสีของ IPMN คือ พบ cystic dilatation ของ main
pancreatic duct ใน main duct IPMN และของ segmental side branch ใน
branch-duct IPMN1,5-7
MRI (sensitivity 89%, specificity 83%) มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
CT (sensitivity 86%, specificity 74%)9 เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นตำ�แหน่ง
ของ cyst ที่ต่อเข้ากับ duct ได้ดีกว่า ใน main-duct IPMN เมื่อพบลักษณะ
markedly dilated main pancreatic duct (> 1 ซม.) หรือพบ mural nodules
หรือมี dilatation ของ biliary tree ด้วยจากภาพถ่ายรังสี จะมีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับการเกิดมะเร็ง1,5-7
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Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
ERCP มีความสำ�คัญใน IPMN เพื่อศึกษาตำ�แหน่งของรอยต่อระหว่าง
cystic dilatation (or side branch dilatation) และ main pancreatic duct
และแสดงให้เห็น markedly dilated main pancreatic duct ซึ่งเกิดจาก mucinous concretion และ papillary growth (intraductal papilloma) หรือตำ�แหน่ง
ที่มี malignant degeneration/invasion ใน main-duct IPMN สามารถพบ
bulging papilla จากการทำ�  ERCP ซึ่งเป็น pathognomonic endoscopic
finding ในการวินิจฉัย IPMN1,5-7 (ภาพที่ 3-A)

Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)
MRCP เป็น non-invasive test และบางครั้งคุณภาพเหนือกว่า ERCP
โดยเฉพาะ pancreatic duct anatomy เพราะในตำ�แหน่งของ side-branch
duct การทำ� ERCP อาจพลาดการวินิจฉัยเนื่องจากถูกบังโดย intraductal plugs
of mucus นอกจากนี้ MRCP ยังช่วยให้เห็น lesion ในตำ�แหน่งที่ไม่เชื่อมต่อกับ
pancreatic duct อีกด้วย2

Intraductal pancreatoscopy or Per-oral pancreatoscopy (POPS)
Intraductal pancreatoscopy or Per-oral pancreatoscopy (POPS)
โดยการใช้ small-diameter video scope และ narrow-band imaging ซึ่ง
สามารถเห็น ductal epithelium เพื่อช่วยในการประเมิน IPMN ว่าเป็น benign
หรือ malignant lesion นอกจากนี้ยังสามารถเก็บชิ้นเนื้อ (tissue biopsy) ได้อีก
ด้วยและมีความแม่นยำ�สูง (sensitivity 87% และ specificity 100%)10

Endoscopic ultrasonography (EUS)
ลักษณะสำ�คัญทาง EUS ของ IPMN สามารถพบการขยายตัวของท่อ
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ตับอ่อนและอาจมีหรือไม่มี mural nodules และ intraluminal content11,12
การพบ multiple cysts ติดต่อกับ ductal system เป็นลักษณะของ branchduct IPMN เมื่อไม่พบ MPD ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 มม. EUS เป็นทางเลือกที่ดี
ในการแสดงลักษณะทางเชื่อมต่อระหว่าง cystic lesion กับ pancreatic ductal
system ที่ไม่เห็นจาก CT หรือ MRI แต่ต้องอาศัยความชำ�นาญของผู้ทำ�  EUS
ด้วยเช่นกัน

FNA cytology and molecular analysis

EUS-FNA ถูกนำ�มาใช้ในการแยกลักษณะ pancreatic cyst ว่าเป็น mucinous หรือ non-mucinous cysts โดยมักใช้คา่ cut-off ของ cystic CEA ตัง้ แต่
192 ng/ml ขีน้ ไป ซึง่ มีความแม่นยำ�สูงทีร่ อ้ ยละ 80 ในการวินจิ ฉัย mucinous cyst
แต่อย่างไรก็ตามการทีค่ า่ CEA ต�่ำ นัน้ ยังไม่สามารถแยกโรค mucinous cyst ออก
ไปได้1,2 นอกจากนีแ้ ล้ว EUS-FNA cytology ยังสามารถช่วยแยก small branchduct IPMN without worrisome features โดยการพบลักษณะ high-grade
epithelial atypia หรือ epithelial cell with cellular atypia นั้นยังไม่เพียงพอที่
จะบ่งบอกถึง malignancy ได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับผล invasive carcinoma หรือ
high-grade dysplasia นั้นจะมีความแม่นยำ�ในการบ่งชี้ถึงภาวะ malignancy
มากกว่า positive cytology1 สำ�หรับการส่ง molecular analysis ของ fluid จาก
cyst นั้น หากพบ KRAS mutation จะสนับสนุนว่าเป็น mucinous แต่ไม่ได้บ่ง
ชี้ถึง malignancy และการตรวจพบ GNAS mutation นั้นอาจช่วยสนับสนุนว่า
เป็น malignant potential มากกว่า indolent cysts1,2

การรักษา
ผู้ป่วย IPMN ที่มี “high risk stigmata” of malignancy หากมีข้อใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้แนะนำ�ให้ทำ�การผ่าตัดทุกราย
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1) มีอาการตัวตาเหลืองจากการกดเบียดของ cystic lesion ที่อยู่บริเวณ
หัวของตับอ่อน
2) พบลักษณะ enhancing mural nodules ขนาด ≥ 5 มม.
3) พบ main pancreatic duct ขนาด ≥ 10 มม. สำ�หรับผู้ป่วย IPMN
ที่มีลักษณะ “worrisome features” หากมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) มีอาการของตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis)  2) พบ cyst ขนาด
≥ 3 ซม.  3) พบ enhancing mural nodule < 5 ซม.  4) main duct
pancreatic duct มีขนาด 5-9 มม.  5) มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด
ท่อตับอ่อนอย่างฉับพลันร่วมกับการฝ่อของเนื้อตับอ่อนส่วนปลาย
(distal atrophy)   6) พบต่อมน้ำ�เหลืองโต (lymphadenopathy)
7) พบระดับ CA19-9 สูงในเลือด (มากกว่า 37 U/L) 8.) พบว่า cyst
มีอัตราโตขึ้นเร็ว ≥ 5 มม./ 2 ปี1 แนะนำ�ให้ตรวจ EUS เพื่อสามารถ
ประเมินลักษณะของ mural nodule, main pancreatic duct
features ได้ละเอียดมากขึ้นและยังสามารถทำ� fine needle aspiration (FNA) เพื่อส่งตรวจทาง cytology ได้อีกด้วย ในส่วนของผู้ที่
ไม่มี high risk stigmata and worrisome features การติดตาม
ภาพถ่ายรังสีในผู้ที่ไม่มีอาการมักขึ้นกับขนาดของถุงน้ำ�ในตับอ่อน
(ดังแสดงในภาพที่ 5)

การผ่าตัด
เนื่องจาก IPMN มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของตับอ่อน การรักษาที่
ได้ผลในปัจจุบันคือ การผ่าตัด โดยวัตถุประสงค์มุ่งหวังเพื่อตัด adenomatous
หรือ malignant ductal epithelium ออก และลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำ� วิธีการ
ผ่าตัดยังขึ้นอยู่กับชนิดของรอยโรคด้วยว่าเป็น MD-IPMN หรือ mixed-IPMN
หรือ BD-IPMN สำ�หรับ localized branch-duct IPMN นิยมทำ�  oncologic
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ภาพที่ 5 แนวทางการดูแลผู้ป่วย IPMN of the pancreas ตาม Revisions of international
consensus Fukuoka guidelines ดัดแปลงจาก Tanaka M, Castillo CF, Kamisawa
T, Young Jang J, Levy P, Ohtsuka T, et al. Revisions of international consensus
Fukuoka guidelines for the management of IPMN of the pancreas. Pancreatology 2017;738-53.

pancreatectomy คือ 1) ทำ�  pancreatoduodenectomy-preferentially of
pylorus-preserving type สำ�หรับรอยโรคที่อยู่ในตำ�แหน่ง pancreatic head
หรือ uncinate process  2) ทำ� central pancreatectomy สำ�หรับรอยโรคบริเวณ
neck และ proximal body และ 3) ทำ� distal pancreatectomy สำ�หรับรอยโรค
บริเวณ body และ tail ในรายที่เป็น multifocal branch-duct IPMN ควรเลือก
วิธี total pancreatectomy1,13
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สำ�หรับการดูแลผู้ป่วย main-duct IPMN นั้นมักแนะนำ�ให้ผ่าตัดทุก
รายเนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสูง (invasive carcinoma 40%, high
grade dysplasia 60%) หากรอยโรคอยู่ในตำ�แหน่ง pancreatic body หรือ tail
ควรทำ�การผ่าตัด distal pancreatectomy including splenectomy ร่วมกับทำ� 
frozen-section analysis ในส่วน proximal pancreatic margin ด้วย ถ้าพบว่า
มี margin positive (high-grade dysplasia หรือ invasive malignant IPMN)
ควรทำ� creeping resection 2 ครั้ง หาก margin ยังคง positive อีก ให้ทำ� total
pancreatectomy ต่อไป กรณีผู้ป่วยที่พบ diffusely dilated pancreatic duct
ให้ถือว่าเกิดการอุดตันบริเวณ pancreatic head ควรทำ�การผ่าตัด pancreatoduodenectomy ร่วมกับ frozen section analysis ในส่วน distal margin ถ้า
พบว่ามี margin positive (high-grade dysplasia หรือ invasive malignant
IPMN) ควรทำ� creeping resection 2 ครั้ง หาก margin ยังคง positive อีก ให้
ทำ� total pancreatectomy1,13
ส�ำหรับผู้ป่วย IPMN ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แนะน�ำให้การรักษาโดยให้
palliative chemotherapy โดยให้ยาสูตร FOLFIRINOX ซึ่งประกอบไปด้วย
folinic acid (leucovorin), fluorouracil (5-FU), irinotecan และ oxaliplatin
ร่วมกับการให้ pancreatic enzyme replacement therapy ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
พร่องน�้ำย่อยตับอ่อน1 ซึ่งมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอาการถ่ายอุจจาระ
เป็นไขมันมากกว่า 15 กรัมต่อวัน มีอาการท้องเสีย นำ�้ หนักลด ส่งตรวจอุจจาระ ย้อม
Sudan III ให้ผลบวก fecal elastase-1 น้อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อกรัมของ
อุจจาระ หรือ CT, MRCP, ERCP, EUS มีลกั ษณะทีเ่ ข้าได้กบั ตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง
เป็นต้น pancreatic enzyme supplement จะช่วยท�ำให้อาการปวดท้องดีขนึ้ ท�ำให้
ย่อยไขมันดีขึ้นและลดภาวะทุพโภชนาการ โดยมีหลักการให้น�้ำย่อยตับอ่อนดังนี้
ปริมาณน�้ำย่อยไลเปสที่ต้องใช้ คือ 90,000 Ph Eur ต่อมื้อ ให้รับประทานพร้อม
อาหาร และอาจจะให้ยาลดกรดร่วมด้วย เพื่อป้องกันการท�ำลายไลเปสในน�้ำย่อย
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และลดการตกตะกอนของกรดนำ�้ ดี (bile acid precipitation) ซึง่ ท�ำให้กระบวนการ
จับไขมันเป็นไมเซลล์และการย่อยไขมันนั้นดียิ่งขึ้น ร่วมกับรักษาภาวะขาดสาร
อาหารรองชนิดต่างๆ

การติดตามหลังผ่าตัด
ผูป้ ว่ ย IPMN ทุกรายทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด แม้วา่ ผลชิน้ เนือ้ จะพบว่าเป็น noninvasive IPMN และ negative surgical margin ก็ตาม ควรได้รับการตรวจ
ติดตามหลังผ่าตัดทุกราย เนื่องจากมีโอกาสเกิดซ้ำ�ของ IPMN และ concomitant
pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) ได้ ซึ่งมักพบหลังผ่าตัดไปแล้ว
5-10 ปี (พบ recurrence new IPMN 25% ที่ 5 ปี และ 62% ที่ 10 ปี) ดังนั้นจึง
แนะนำ�ให้ตรวจติดตามไปจนกว่าร่างกายของผู้ป่วยจะไม่แข็งแรงพอที่จะตรวจ
ติดตามได้แล้ว แนะนำ�ให้ตรวจติดตามด้วย cross-sectional imaging อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งในกลุ่มผู้ป่วย high risk ได้แก่
1) surgical margin positive for high-grade dysplasia
2) family history of PDAC
3) non-intestinal subtype of resected IPMN
สำ�หรับผู้ป่วยที่เป็น invasive IPMN แนะนำ�ให้ตรวจติดตามแบบเดียว
กับ PDAC1
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Review Article

ลำ�ไส้อักเสบจาก
Clostridioides difficile
นพ.อัชฌา สืบสังข์
อาจารย์ พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

เชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile หรือ C. difficile หรือในปัจจุบัน
ถูกเปลี่ยนกลุ่มใหม่ในปี ค.ศ. 2016 เป็น Clostridioides difficile เป็นแบคทีเรีย
กลุ่ม anaerobe spore forming gram positive bacillus โดย spore ของเชื้อ
นี้มีความทนต่อกรด ความร้อนและยาปฏิชีวนะ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1935
จากอุจจาระของเด็กแรกเกิดสุขภาพดีถึงร้อยละ 25-801,2 แต่ยังไม่พบการก่อโรค
เนือ่ งจากในเด็กยังไม่มี toxin receptor บนผิวเซลล์ของผนังลำ�ไส้ใหญ่3 จนกระทัง่
ปี ค.ศ. 1978 จึงตรวจพบความสัมพันธ์ของสารพิษจาก C. difficile และการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ทำ�ให้เกิด pseudomembranous colitis เป็นครั้งแรก4 จากการค้นพบ
ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเกิด C. difficile colitis พบมากขึ้น จนปัจจุบันจัดว่า
เป็นสาเหตุล�ำ ดับแรกสุดของภาวะท้องเสียจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล5 ประมาณ
ร้อยละ 10 ตัง้ แต่ชว่ งปี ค.ศ. 2003-2006 นอกจากอัตราการเกิดโรคทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังพบ
ว่าตัวโรคมีความรุนแรงมากขึน้ ดือ้ ต่อการรักษามากขึน้ และมีโอกาสกลับเป็นซ�้ำ เพิม่
ขึ้นอีกด้วย เช่น การค้นพบเชื้อแบคทีเรีย C. difficile สายพันธุ์ North American
Pulsed Field type 1 (NAP-1) มีอัตราการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตสูงในกลุ่ม
ประเทศอเมริกาเหนือและยุโรป แต่พบน้อยในแถบเอเชีย6
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ C. difficile ประกอบด้วย
1. การได้รับยาปฏิชีวนะ นับเป็นสาเหตุที่สำ�คัญที่สุดของการติดเชื้อ
C. difficile พบว่ายาปฏิชีวนะเกือบทุกกลุ่มมีโอกาสก่อการติดเชื้อได้แม้กระทั่ง
กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ ก็ยังสามารถก่อโรคได้เช่นกัน โดยกลุ่มยาที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อมากที่สุดคือ ยากลุ่ม third and fourth generation
cephalosporins, fluoroquinolone, carbapenems และ clindamycin ทีพ่ บรอง
ลงมาคือ macrolides, other penicillin, sulfonamides และ co-trimoxazole
และพบได้น้อยใน aminoglycosides, bacitracin, metronidazole, chloramphenicol, rifampicin, tetracyclines และ tigycycline7 โอกาสในการเกิดโรค
อยู่ที่ 8-10 เท่าระหว่างการได้ยาปฏิชีวนะและ 4 สัปดาห์หลังการใช้ยา และลดลง
เป็น 3 เท่าใน 2 เดือนถัดจากการใช้
2. อายุ โดยอายุที่มากขึ้นเป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อเนื่องจากมีโอกาส
ได้รับยาปฏิชีวนะมากขึ้น ระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลง และมีโรคร่วมมาก8 พบว่าหาก
อายุมากกว่า 65 ปีความเสี่ยงในการเกิดโรคจะสูงกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า 65 ปี
ถึง 5-10 เท่า นอกจากโอกาสในการเกิดโรคมากกว่าแล้วความรุนแรงและภาวะ
แทรกซ้อนก็มากกว่าด้วย
3. การทำ�หัตถการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เช่น nasogastric tube, procedure associated bowel cleansing รวมถึงระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล9
4. การได้รบั ยาในกลุม่ ลดการหลัง่ กรด เพิม่ ความเสีย่ งในลักษณะ dosedependent ซึ่งน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ microbiota ในระบบทางเดิน
อาหาร10,11
5. การได้ยาเคมีบำ�บัด เพื่อรักษาโรคมะเร็งเนื่องจากมีโอกาสได้รับยา
ปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นหรือมักจะต้องอยู่โรงพยาบาลนาน12 และยาเคมีบำ�บัดทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของ microbiota ในลำ�ไส้ใหญ่ของผู้ป่วย13
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6. ยากดภู มิ คุ้ ม กั น ในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะและปลู ก ถ่ า ย
ไขกระดูก14,15
7. ผูป้ ว่ ย human immunodeficiency virus (HIV) มีความเสีย่ งในการ
ติดเชื้อเนื่องจากได้รับยาปฏิชีวนะบ่อย อยู่โรงพยาบาลนาน และมีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง16 ดังนั้นจึงควรตรวจอุจจาระผู้ป่วย HIV ทุกรายที่มาโรงพยาบาลด้วย
อาการท้องเสียเพื่อหาการติดเชื้อ C. difficile
8. การอยู่ใน nursing home นับเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเนื่องจากมักจะ
มีอายุมาก โรคร่วมเยอะ มีโอกาสต้องนอนโรงพยาบาลสูงรวมถึงอาจจะต้องได้รับ
ยาปฏิชีวนะบ่อยอีกด้วย
9. ผูป้ ว่ ยกลุม่ ล�ำไส้อกั เสบ inflammatory bowel disease (IBD) ก็เป็น
ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของการติดเชื้อเริ่มต้นและการกลับเป็นซ�้ำ  ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่ได้
รับยาปฏิชีวนะหรือยากดภูมิคุ้มกันเลยก็ตาม เนื่องจากตัวโรคท�ำให้เกิดภาวะ microbial dysbiosis17,18 ในผู้ป่วยกลุ่ม IBD จะมีการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้น เพิ่ม
โอกาสในการนอนโรงพยาบาล การผ่าตัดรวมถึงการเสียชีวิต19

พยาธิสรีรวิทยา
กลไกการเกิด Clostridioides difficile infection (CDI) ประกอบไป
ด้วยปัจจัยสำ�คัญร่วมกัน ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของ colonic microbiota
ความหลากหลายและปริมาณของ microbiota ในระบบทางเดินอาหาร
เป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยปกป้องลำ�ไส้ใหญ่จาก CDI โดยเฉพาะการเกิดซ้ำ�ของโรค โดย
เรียกภาวะนี้ว่า colonization resistance การที่ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ ยาเคมี
บำ�บัด หรือผู้ป่วยกลุ่ม IBD ล้วนทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ colonic microbiota ทั้งสิ้น20 อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยส่วนน้อยที่ไม่มีประวัติการได้รับยาปฏิชีวนะ
แต่พบมี CDI ได้21
42 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

2. สารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย C. difficile สารพิษชนิดที่ก่อโรคของ
Clostridioides difficile จะสร้าง exotoxin ชื่อว่า toxin A และ toxin B โดยมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน คือ
2.1 toxin A มีขนาด 308 kd เป็น enterotoxin ทำ�ให้เพิ่ม intestinal
fluid secretion และ mucosal injury22
2.2 toxin B มีขนาด 220 kd เป็น cytotoxin มีความรุนแรงในการ
ทำ�ให้เกิด colonic injury มากกว่า toxin A 10 เท่า23 สามารถก่อโรคได้ถึงแม้จะ
ตรวจไม่พบร่วมกับ toxin A
สารพิษทัง้ 2 ชนิดเมือ่ เข้าสูเ่ ซลล์ล�ำ ไส้ของผูป้ ว่ ยแล้วจะกระตุน้ กระบวนการ
glucosylation ของ Rho proteins ส่งผลให้เกิดการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ที่
ผิดปกติ การจัดการโครงร่างของเซลล์เสียไป ขัดขวางการสร้างโปรตีนที่เป็นองค์
ประกอบของเซลล์ และทำ�ให้เกิดเซลล์ตายในที่สุด นอกจากนั้น ยังกระตุ้นการหลั่ง
proinflammatory cytokines เช่น interleukin (IL) - 1, IL-8, tumor necrosis
factor alpha (TNF-α) ทำ�ให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์24 ส่วนน้อยของ
ผูป้ ว่ ย C. difficile จะสร้าง toxin ชือ่ binary toxin แต่ขอ้ มูลในปัจจุบนั ยังไม่ทราบ
บทบาทในการทำ�ให้เกิดลำ�ไส้อักเสบที่ชัดเจน25
3. การตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ C. difficile ภายในร่างกาย
จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อ Clostridioides difficile คือ ซีรั่ม IgA และ
IgG antibody26 ในส่วนของเยื่อบุผิวล�ำไส้จะมี IgA antitoxin antibodies หลั่ง
ออกมาเพื่อช่วยยับยั้งการจับของ toxin A กับผนังล�ำไส้ใหญ่27 พบว่าระดับของ
antibody ยิง่ สูงจะช่วยป้องกันการเกิด CDI เช่น ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นพาหะของเชือ้
และการติดเชื้อซ�้ำพบว่าสัมพันธ์กับระดับ antibody ที่ต�่ำถึง 48 เท่า28

การส่งผ่านเชื้อ
การติดต่อของ Clostridioides difficile ผ่านทาง fecal-oral route โดย
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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ตัวเชือ้ สามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมและกระจายอยูท่ วั่ ไป พบได้ใน พืน้ หม้อรอง
ถ่ายกระโถนห้องน�้ำ29 มือและหูฟังของบุคลากรทางการแพทย์เป็นแหล่งสะสมเชื้อ
ที่ส�ำคัญในโรงพยาบาล30 เป็นเรื่องยากที่จะท�ำลาย Clostridioides difficile และ
สปอร์ของมันในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการควบคุมการส่งผ่านเชื้อจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุด31

อาการแสดงทางคลินิก
พบได้ตงั้ แต่ไม่มอี าการ มีอจุ จาระร่วงเฉียบพลัน ลำ�ไส้อกั เสบรุนแรง toxic
megacolon จนถึงเสียชีวติ ผูป้ ว่ ยทีพ่ บเป็นพาหะของเชือ้ เจอได้บอ่ ยร้อยละ 10-21
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยในทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะและมีปจั จัยเสีย่ งสูง มักไม่มอี าการซึง่ เชือ่ ว่าเกิด
จากภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นส่วนสำ�คัญในการป้องกัน33,34
ผู้ป่วยที่มีอาการสามารถมีอาการหลังเกิด colonization ของเชื้อได้ทันที
โดยส่วนใหญ่มรี ะยะฟักตัวน้อยกว่า 1 สัปดาห์35 การ colonization ของเชือ้ สามารถ
เกิดได้ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 3 เดือนหลังได้ยาปฏิชีวนะ36 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการ
ไม่มากและหายได้เองหลังจากหยุดยาปฏิชีวนะเป็นเวลา 5-10 วัน อาการเด่นคือ
ท้องเสียโดยมักจะถ่ายเหลวเป็นน้ำ� อาจมีมูกหรือเลือดปนได้ปริมาณเล็กน้อย หาก
ถ่ายเป็นเลือดสดปริมาณมากให้คิดถึงสาเหตุอื่นร่วมด้วยเสมอ เช่น IBD, มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ ผู้ป่วยสามารถมีอาการ ไข้สูง เม็ดเลือดขาวในเลือดสูงและอาการปวด
ท้องร่วมด้วยได้37 สำ�หรับอาการแสดงนอกลำ�ไส้พบได้น้อย เช่น ข้ออักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด38,39 ถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นสามารถพบภาวะ colonic ileus
หรือ toxic megacolon โดยในระยะนี้ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการท้องเสียร่วมด้วยได้37
แต่จะตรวจพบไข้สงู เม็ดเลือดขาวในเลือดสูงชนิดนิวโทรฟิลเด่น ปวดท้องทัว่ ๆ และ
ท้องอืด เมือ่ ทำ�การตรวจประเมินด้วยภาพรังสีชอ่ งท้องอาจตรวจพบ ลำ�ไส้ใหญ่ขยาย
ตัวผิดปกติ โดยถ้าขยายมากกว่า 12 ซม. ที่ซีคัม หรือมากกว่า 7 ซม. ที่ลำ�ไส้ใหญ่
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ให้ระวังภาวะ toxic megacolon40 ซึ่งอาจพบได้ในภาวะอื่น ๆ เช่น
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ลำ�ไส้ขาดเลือด การติดเชื้อชนิดอื่นในลำ�ไส้ การได้รับยาที่มีผลลดการบีบตัวของ
ลำ�ไส้หรือยาเคมีบำ�บัดบางชนิด ภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และ IBD การทำ� 
flexible sigmoidoscopy หรือ colonoscopy อาจมีประโยชน์ในการวินจิ ฉัยภาวะ
pseudomembranous colitis หากยังไม่ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนหลังได้มีการส่ง
ตรวจเบื้องต้นแล้ว
Pseudomembranous colitis เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาปฏิชวี นะ
ซึ่งส่วนใหญ่มีการติดเชื้อ Clostridioides difficile ร่วมด้วย โดยจะเห็นรอยโรค
ในระหว่างการส่องตรวจลำ�ไส้ใหญ่เป็น ovoid plaque ขนาด 2-10 มม. แยกจาก
เนื้อเยื่อปกติและเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อตาย รวมเป็น
yellow หรือ whitish-gray exudates patches ปิดเยื่อบุลำ�ไส้ไว้ หากส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยาจะเห็นเป็นลักษณะของเซลล์อักเสบ ไฟบริน และเศษเนื้อตาย อยู่
เหนือแผลบริเวณลำ�ไส้ใหญ่ เรียกว่า volcano-like lesion สาเหตุอื่น ๆ ที่สามารถ
พบ pseudomembranous colitis ได้ เช่น การติดเชื้อ Shigella species, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus, Strongyloides stercoralis, Cytomegalovirus, ภาวะลำ�ไส้ขาดเลือด, IBD, การได้รับยา 5-fluorouracil, NSAIDs,
paraquat41
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บร่วมด้วยในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีอาการรุนแรง ได้แก่ ภาวะ
ขาดสารน�้ำ  ไข่ขาวในเลือดต�่ำ  มีน�้ำในช่องท้อง เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ ไตวาย
เฉียบพลัน ความดันโลหิตตก ล�ำไส้ทะลุ และเสียชีวิต37,42

การวินิจฉัยโรค
ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจเดี่ยวที่ใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะ CDI
ควรสงสัยภาวะนี้หากผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งภายใน
24 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะในช่วง 2-3 เดือนก่อนมีอาการ
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล42 การวินิจฉัยจะทำ�ได้โดยการตรวจพบ
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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C. difficile toxin ในอุจจาระ หากตรวจพบ toxin นี้ในอุจจาระของผู้ที่ไม่มีอาการ
จัดว่าเป็นพาหะของเชื้อซึ่งไม่มีความจำ�เป็นในการรักษา43 จึงไม่แนะนำ�ให้ส่งตรวจ
อุจจาระในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการยกเว้นในกรณีเก็บข้อมูลเพือ่ งานวิจยั ในผูป้ ว่ ยทีห่ าย
จากการถ่ายเหลวแล้วจะยังสามารถตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้นานถึง 6 สัปดาห์
ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องให้การรักษาเพิ่มเติม44 แนวทางในการวินิจฉัย CDI ดังแสดงตาม
แผนภูมิที่ 1
การส่งตรวจแนะนำ�ให้เก็บเป็นอุจจาระสดโดยใช้ภาชนะทีส่ ะอาดและส่งไป
ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อแปลผลในทันที เนื่องจากที่อุณหภูมิห้องจะทำ�ให้ toxin และ
สายดีเอ็นเอของเชื้อเสียรูปส่งผลให้เกิดการแปลผลที่ผิดพลาดได้ หากไม่สามารถ
ส่งตรวจอุจจาระได้ทันทีแนะนำ�ให้เก็บตัวอย่างอุจจาระไว้ในตู้เย็น42 อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยที่ถ่ายเหลวอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ CDI ได้ ตารางที่ 1 เป็นตารางแสดง
ความแตกต่างระหว่างอาการถ่ายเหลวทีส่ มั พันธ์กบั การใช้ยาปฏิชวี นะใน C. difficile
infection และสาเหตุอื่น ๆ

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการส่งตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัย C. difficile infection
ดัดแปลงจาก Guidelines for Clostridium difficile infection in adults 202045
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างอาการถ่ายเหลวทีส่ มั พันธ์กบั การใช้ยาปฏิชวี นะใน C. difficile
infection และสาเหตุอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะ

C. difficile infection

สาเหตุอื่น

ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะ

Clindamycin, cephalosporins,
penicillins, fluoroquinolones
		

Clindamycin, cephalosporins,
ampicillin or amoxicillinclavulanic acid

ประวัติเคยได้รับยาปฏิชีวนะ ไม่มี
แล้วมีอาการ

มี

ลักษณะการระบาด

เป็นการระบาดในโรงพยาบาลได้

เป็นรายคน

ลักษณะอาการถ่ายเหลว

มีลำ�ไส้อักเสบร่วมกับปวดท้อง,
อาการถ่ายเหลวไม่รุนแรง,
มีไข้และมีเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงได้ ไม่พบลำ�ไส้อักเสบ

ลักษณะทางรังสีวิทยาและ
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่

ตรวจพบลำ�ไส้อักเสบหรือ
pseudomembrane

ปกติ

ภาวะแทรกซ้อน

ตัวบวมมากจากไข่ขาวในเลือดต�่ำ,
toxic megacolon, อาการกลับมา
เป็นซ�้ำได้หลังหยุดการรักษา

น้อย เช่น ภาวะขาดน�้ำจากการ
ถ่ายเหลว

การส่งตรวจอุจจาระ
C. difficile

ผิดปกติ

ปกติ

อาการหลังหยุดยา
ปฏิชีวนะที่เป็นสาเหตุ

ดีขึ้นเป็นส่วนน้อย

ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่

ดัดแปลงจาก Clinical practice: antibiotic-associated diarrhea NEJM 200262

การตรวจอุจจาระเพื่อหาเชื้อ C. difficile สามารถทำ�ได้หลายวิธี ดังนี้
1. Enzyme-Linked immunoassays เป็นการส่งตรวจที่มีแพร่หลาย
ราคาไม่สูง ใช้เวลาในการแปลผล 1-6 ชั่วโมง ได้แก่
- Stool glutamate dehydrogenase (GDH) เป็ น การตรวจ
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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เอ็นไซม์ในอุจจาระทีส่ ร้างจาก C. difficile มีความไวร้อยละ 85-95 แต่ความจำ�เพาะ
ต่ำ� เนื่องจากเอ็นไซม์ GDH สามารถสร้างได้จาก C. difficile สายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรค
ได้เช่นกัน จึงแนะนำ�ให้ใช้ในการตรวจคัดกรองและจำ�เป็นต้องมีการตรวจอีกชนิด
เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เรียกว่า Two-Step Testing42,45
- Stool toxins A and B เป็นการตรวจ toxin ทีส่ ร้างจาก C. difficile
โดยตรง เนื่องจากเป็นการตรวจที่มีความไวต่ำ�ร้อยละ 75-85 แต่ความจำ�เพาะสูง
ร้อยละ 95-100 จึงแนะนำ�ให้ใช้รว่ มกับการตรวจชนิดอืน่ เพือ่ วินจิ ฉัยการติดเชือ้ 42,45
2. Stool nucleic acid amplification test (NAAT) เป็นการใช้เทคนิค
polymerase chain reaction เพือ่ ตรวจหา C. difficile สายพันธุท์ กี่ อ่ โรคโดยตรง
ใช้เวลาในการแปลผล 1-4 ชัว่ โมง ความไวร้อยละ 80-100 และความจำ�เพาะร้อยละ
87-99 แต่มีราคาสูงถ้าผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงเข้าได้กับการติดเชื้อสามารถ
ใช้เป็นการส่งตรวจเดี่ยวในการวินิจฉัยโรคได้42,46
3. Stool tissue culture cytotoxicity assay เป็นการส่งตรวจทีม่ คี วาม
ไวและความจำ�เพาะสูง สามารถใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคได้ แต่ราคา
แพงและใช้เวลาในการแปลผลนาน 48-72 ชั่วโมง42,45
4. Stool C. difficile culture เป็นการส่งตรวจที่มีความไวสูงร้อยละ
89-100 แต่มีความจำ�เพาะต่ำ�สำ�หรับสายพันธุ์ที่ก่อโรค ใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการ
วินิจฉัยได้เช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากใช้เวลาในการแปลผลนาน 2-5
วัน42,45

การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่
แนะนำ�การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่เฉพาะกรณีที่การวินิจฉัยยังไม่
แน่นอน เช่น อาการแสดงที่เข้าได้แต่ตรวจไม่พบ toxin ในอุจจาระ หรือกรณีที่ไม่
ตอบสนองต่อการรักษา หรือสงสัยภาวะอื่น โดยอาจจะพิจารณาทำ�เป็น limited
flexible sigmoidoscopy แบบไม่เป่าลมหรือเป่าลมน้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสที่จะ
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เกิดลำ�ไส้ทะลุ เพราะมักจะพบรอยโรคที่ลำ�ไส้ใหญ่ส่วนปลายมากกว่า แต่อย่างไร
ก็ตามอาจจะพบรอยโรคแค่บริเวณลำ�ไส้ใหญ่สว่ นต้นในผูป้ ว่ ยร้อยละ 15-20 47 รอย
โรคทีพ่ บมีทงั้ ไม่จ�ำ เพาะ ได้แก่ ผนังลำ�ไส้ทดี่ ปู กติ บวม แดง เปราะและอักเสบ จนถึง
ลักษณะที่จำ�เพาะคือ pseudomembranous colitis ดังที่กล่าวมาแล้ว

การส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย
การส่งตรวจภาพรังสีชอ่ งท้องมีประโยชน์ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง ได้แก่
การตรวจพบลำ�ไส้เล็กขยายตัว ชั้นใต้เยื่อเมือกลำ�ไส้บวม เรียกว่า thumb printing ลำ�ไส้ใหญ่ขยายตัวเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 7 เซนติเมตร เรียกว่า toxic
megacolon หรือพบลมรั่วในช่องท้องจากภาวะลำ�ไส้ทะลุ การตรวจช่องท้องด้วย
เครือ่ งวินจิ ฉัยคลืน่ ความถีส่ งู เป็นวิธที ดี่ ใี นการติดตามการขยายขนาดของลำ�ไส้ใหญ่
การส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง พบมีชั้นเยื่อเมือกและชั้นใต้เยื่อเมือก
ของลำ�ไส้ใหญ่บวม เรียกว่า ‘‘target sign’’ และอาจพบลักษณะทีจ่ �ำ เพาะต่อ pseudomembranous colitis เรียกว่า “accordion sign’’ ซึ่งเกิดจากผนังลำ�ไส้ใหญ่
บริเวณ haustral fold บวมส่งผลให้สารรังสีในลำ�ไส้มาค้างอยู่บริเวณดังกล่าว61

การรักษา
การรักษา CDI คือการหยุดยาปฏิชีวนะถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ร่วมกับ
การรักษาประคับประคองอาการ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสามารถมีอาการถ่ายเหลวดีขึ้นได้
ร้อยละ 15-25 ในระยะเวลา 2-6 สัปดาห์โดยไม่ต้องได้รับยารักษาอื่น ๆ เพิ่มเติม36
แต่อย่างไรก็ตามการหยุดยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่แนะนำ�ในเวชปฏิบัติ
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมักมีโรคร่วมมากไม่สามารถรอเวลาให้อาการดีขนึ้ เองได้ และแนะนำ�
ให้หยุดยาในกลุ่มต้านการบีบตัวของลำ�ไส้ เช่น loperamide หรือ diphenoxylate
plus atropine เพราะจะทำ�ให้การกำ�จัด toxin ไม่มีประสิทธิภาพและอาจกระตุ้น
ให้เกิด toxic dilatation ได้
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา CDI ที่เป็นครั้งแรก ให้พิจารณาตาม
ความรุนแรงของการติดเชื้อ ดังนี้42
- การติดเชื้อไม่รุนแรง โดยประเมินจากระดับเม็ดเลือดขาวในเลือด
≤ 15,000 เซลล์/มล. และ ระดับคริเอตินน
ิ ในเลือด < 1.5 มก/ดล. ให้ vancomycin
125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน หรือ fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลา
ต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน เป็นตัวเลือกแรก และอาจให้ metronidazole 500 มก.
รับประทาน 3 เวลาต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน เป็นตัวเลือกรอง เนื่องจากพบปัญหา
drug resistance มากขึ้นในปัจจุบัน
- การติดเชื้อรุนแรง ประเมินจากระดับเม็ดเลือดขาวในเลือด ≥ 15,000
เซลล์/มล. หรือ ระดับคริเอตินินในเลือด > 1.5 มก/ดล. ให้ vancomycin 125 มก.
รับประทาน 4 เวลาต่อวัน หรือ fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลาต่อวัน
เป็นเวลา 10 วัน
- การติดเชื้อรุนแรงมาก จากการตรวจพบอาการร่วม ได้แก่ ความดัน
โลหิตตกหรือช็อก ล�ำไส้ไม่บบี ตัว ล�ำไส้ขยายรุนแรง พิจารณาให้ vancomycin 500
มก. รับประทานทางปากหรือใส่ทางสายอาหาร 4 เวลาต่อวัน ถ้ามีภาวะล�ำไส้ไม่บีบ
ตัวร่วมด้วยพิจารณาให้ vancomycin 500 มก. ผสมน�้ำเกลือ 100 มล. สวนทาง
ทวารหนัก 4 เวลาต่อวัน ร่วมกับให้ metronidazole 500 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ 
ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน และควรปรึกษาศัลยแพทย์ร่วมประเมินถ้าผู้ป่วยไม่
ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะอาจต้องพิจารณาท�ำการผ่าตัดล�ำไส้

Vancomycin
เริ่มมีการใช้ในปี ค.ศ. 1978 และปัจจุบันเป็นยาปฏิชีวนะตัวเลือกแรกใน
การรักษา CDI เนื่องจากตัวยาที่รับประทานทางปากไม่ถูกดูดซึมหรือเมแทบอไลต์
ส่งผลให้มคี วามเข้มข้นสูงในทางเดินอาหารจึงมีประสิทธิภาพในการจัดการเชือ้ ได้ดี
รวมทัง้ มีผลข้างเคียงจากยาตำ�่ อีกด้วย48 สามารถบริหารยาด้วยการรับประทานทาง
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ปาก ใส่ทางสายให้อาหาร หรือสวนทวารหนักได้แต่ไม่แนะน�ำให้ทางหลอดเลือดด�ำ
เพราะจะท�ำให้ความเข้มข้นของยาบริเวณล�ำไส้ลดลง49 อาการผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้น
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการรักษาและส่วนใหญ่จะหายสนิทภายใน 10 วัน48 โดยพบ
ว่าการให้ยาขนาด 125 มก. 4 ครั้งต่อวัน มีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ากับ
การใช้ยาขนาด 500 มก. 4 ครั้งต่อวัน จึงแนะน�ำให้ใช้ยาขนาดที่สูงเฉพาะในผู้ป่วย
ทีม่ อี าการรุนแรงมาก เช่น ความดันโลหิตตก, ช็อก, ล�ำไส้ไม่บบี ตัวหรือขยายรุนแรง42
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญ คือ ยามีราคาแพงและอาจท�ำให้เกิด vancomycin-resistant
enterococci50 ซึ่งสามารถน�ำยาในรูปแบบฉีดมาใช้รับประทานแทนเพราะมีราคา
ถูกกว่า

Fidaxomicin
เป็นยากลุ่มใหม่ที่ถูกใช้เป็นตัวเลือกแรกในการรักษา CDI ได้เช่นกัน
เนื่องจากถูกดูดซึมน้อย มีผลข้างเคียงต�่ำ  มีความเข้มข้นของยาในอุจจาระสูง
และที่ส�ำคัญคือ ยามีผลต่อ colonic microbiota ชนิดอื่นน้อย ส่งผลให้มีโอกาส
กลับมาเป็นซ�้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยากลุ่มอื่นและประสิทธิภาพในการรักษาใกล้
เคียงกับ vancomycin52 ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือ ยามีราคาแพงและยังไม่มีใช้ใน
ประเทศไทย

Metronidazole
ในอดีตถูกใช้เป็นยาตัวเลือกแรกในการรักษา CDI แต่ข้อมูลในปัจจุบัน
พบว่ามีโอกาสล้มเหลวร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับ vancomycin ซึ่งมีโอกาส
ล้มเหลวเพียงร้อยละ 453 ตัวยาถูกดูดซึมได้ดีที่บริเวณลำ�ไส้ส่วนต้นส่งผลให้มีผล
ข้างเคียงมาก เช่น คลื่นไส้ รับรสชาติคล้ายโลหะ ปลายประสาทอักเสบ และยาจะ
ออกฤทธิเ์ ฉพาะบริเวณของลำ�ไส้ทมี่ กี ารอักเสบ ปัจจุบนั ยังมีทใี่ ช้ในกรณีการติดเชือ้
ไม่รนุ แรงเนือ่ งจากประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก vancomycin53 ถ้าผูป้ ว่ ยมีขอ้ จำ�กัด
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile

51

ในการรับประทานสามารถให้ในรูปแบบยาฉีดได้

การผ่าตัด
ข้อบ่งชีส้ �ำ หรับการผ่าตัดจะพิจารณาทำ�เฉพาะในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีล�ำ ไส้ใหญ่
อักเสบรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา โดยแนะนำ�ให้ทำ�เร็วที่ 3-5 วัน
เนื่องจากมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามพบมีอัตราการเสียชีวิตที่ร้อยละ
4254 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ คือ อายุที่มากกว่า 70 ปี ปริมาณเม็ดเลือดขาวใน
เลือด ≥ 35,000 เซลล์/มล. หรือ < 4000 เซลล์/มล. หรือ แบนด์นิวโทรฟิลมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ภาวะระบบหัวใจและทางเดินหายใจล้มเหลว59
การผ่าตัดที่นิยมคือ subtotal colectomy ร่วมกับ ileostomy ชั่วคราว
มีรายงานการทำ� loop ileostomy ร่วมกับการให้ polyethylene glycol 8 ลิตรล้าง
บริเวณลำ�ไส้ใหญ่ ตามด้วยการให้ vancomycin 500 มก. ผ่านทาง ileostomy เข้า
สูล่ �ำ ไส้ใหญ่เป็นเวลา 10 วัน ซึง่ พบว่าวิธนี สี้ ามารถลดการตัดลำ�ไส้ได้และมีอตั ราการ
เสียชีวิต เพียงร้อยละ 1955

Recurrent Clostridioides difficile diarrhea
ปัญหาส�ำคัญในการรักษาผู้ป่วย CDI คือ โอกาสการกลับเป็นซ�้ำของโรค
ตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำของการติดเชื้อ C. difficile
ผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้ป่วยที่ยังได้รับยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง
ได้รับยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
ติดเชื้อชนิดรุนแรง เช่น NAP 1
มีโรคร่วมมาก และ/หรือ โรคไตวายเรื้อรัง

มีประวัติเคยติดเชื้อ C. difficile มาก่อน
มีประวัติเคยติดเชื้อ C. difficile ที่รุนแรง
อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน
มีระดับภูมิคุ้มกันต่อ toxin A/B ต�่ำ

ดัดแปลงจาก Recurrent Clostridium difficile infection 201960
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สูง พบได้ประมาณร้อยละ 25 ในครั้งแรก ร้อยละ 35 ในครั้งที่สอง และร้อยละ 50
ในครั้งที่สาม57 โดยปัจจัยเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำดังแสดงในตารางที่ 2
อาการของผูป้ ว่ ยทีก่ ลับมาเป็นซ�ำ้ มักมีอาการเหมือนกับอาการของการติด
เชือ้ ในครัง้ แรก ซึง่ มักเกิดขึน้ ใน 2-21 วันหลังหยุดการรักษา มีบางรายอาจเกิดอาการ
ได้หลังหยุดการรักษาไปนานแล้วถึง 2 เดือน การยืนยันวินิจฉัยการกลับเป็นซ�้ำที่ดี
ที่สุดคือ การตรวจอุจจาระพบ toxin การกลับเป็นซ�้ำอาจเกิดด้วย C. difficile สาย
พันธุเ์ ดิมหรือต่างพันธุไ์ ป58 ส�ำหรับแนวทางการรักษาผูป้ ว่ ยทีก่ ลับเป็นซ�ำ้ ให้พจิ ารณา
การรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในครัง้ แรกแล้วเลือกใช้การรักษาทีต่ า่ งออกไป42 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
- การกลับเป็นซ้ำ�ครั้งแรก ถ้าผู้ป่วยเคยได้ metronidazole สามารถ
พิจารณาให้ vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน แต่
ถ้าเคยได้ vancomycin แล้ว ให้เลือก fidaxomicin หรือ prolong tapered and
pulsed vancomycin regimen
- การกลับเป็นซำ�้ มากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้เลือกการรักษาทีไ่ ม่ซำ�้ เดิมจากข้อมูล
ข้างต้น และอาจพิจารณาให้ vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน เป็น
เวลา 10 วันตามด้วย rifaximin 400 มก. รับประทาน 3 เวลาต่อวัน เป็นเวลา 20
วัน หรือการปลูกถ่ายจุลชีพประจ�ำถิ่นในอุจจาระ ก็พบว่าช่วยลดโอกาสการกลับ
เป็นซ�้ำได้

Prolong tapered and pulsed vancomycin regimen
เป็นการให้ vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน เป็น
เวลา 10 วัน ตามด้วย 2 เวลาต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตามด้วย วันละครั้งเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นรับประทานยาทุก 2-3 วัน เป็นเวลา 2-8 สัปดาห์ เนื่อง
จากตัวเชื้อใช้เวลาในการสร้าง toxin ทุก 24–72 ชั่วโมง ยาจะช่วยป้องกันการ
ผลิตและการปล่อยเพื่อรอเวลา colonic microbiota ของผู้ป่วยกลับมาเป็น
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการรักษาการติดเชื้อ C. difficile
สถานะทางคลินิก

อาการร่วมที่สำ�คัญ

คำ�แนะนำ�การรักษา

การติดเชื้อครั้งแรก ระดับเม็ดเลือดขาวในเลือด - Vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน
ไม่รุนแรง
≤15,000 เซลล์/มล. และ		 เป็นเวลา 10 วัน หรือ
ระดับคริเอตินินในเลือด - Fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลาต่อวัน
<1.5 มก/ดล.		 เป็นเวลา 10 วัน
		
- ถ้าไม่มียาดังกล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาให้
			 metronidazole 500 มก.รับประทาน 3 เวลาต่อวัน
			 เป็นเวลา 10 วัน
การติดเชื้อครั้งแรก ระดับเม็ดเลือดขาวในเลือด - Vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน
รุนแรง
≥15,000 เซลล์/มล. หรือ		 เป็นเวลา 10 วัน หรือ
ระดับคริเอตินินในเลือด - Fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลาต่อวัน
>1.5 มก/ดล.		 เป็นเวลา 10 วัน
การติดเชื้อครั้งแรก ความดันโลหิตตกหรือช็อก - Vancomycin 500 มก. รับประทานทางปากหรือ
รุนแรงมาก
ลำ�ไส้ไม่บีบตัว ลำ�ไส้ขยาย		 ใส่ทางสายอาหาร 4 เวลาต่อวัน ถ้ามีภาวะลำ�ไส้
รุนแรง		 ไม่บีบตัวร่วมด้วยพิจารณาให้ vancomycin 500
			 มก. ผสมน�้ำเกลือ 100 มล. สวนทางทวารหนัก 4
			 เวลาต่อวัน ร่วมกับให้ metronidazole 500 มก. ทาง
			 หลอดเลือดดำ� ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน
การกลับเป็นซ�้ำ		
ให้พจิ ารณาการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในครัง้ แรกแล้วเลือก
ครั้งแรก		
ใช้การรักษาที่ต่างออกไป ดังนี้
		
- Vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน
			 เป็นเวลา 10 วัน หรือ
		
- Prolong tapered and pulsed vancomycin regimen
			 คือ vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลา
			 ต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน ตามด้วย 2 เวลาต่อวัน เป็น
			 เวลา 1 สัปดาห์ ตามด้วย วันละครั้งเป็นเวลา 1
			 สัปดาห์ จากนัน้ รับประทานยาทุก 2-3 วัน เป็นเวลา
			 2-8 สัปดาห์หรือ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปแนวทางการรักษาการติดเชื้อ C. difficile
สถานะทางคลินิก

อาการร่วมที่สำ�คัญ

คำ�แนะนำ�การรักษา

		
- Fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลาต่อวัน
			 เป็นเวลา 10 วัน
การกลับเป็นซ�้ำ		
พิจารณาการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับในครั้งก่อนแล้วเลือก
มากกว่าหนึ่งครั้ง		
ใช้การรักษาที่ต่างออกไป
		
- Prolong tapered and pulsed vancomycin regimen
			 หรือ
		
- Vancomycin 125 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวัน
			 เป็นเวลา 10 วันตามด้วย rifaximin 400 มก.
			 รับประทาน 3 เวลาต่อวัน เป็นเวลา 20 วัน หรือ
		
- Fidaxomicin 200 มก. รับประทาน 2 เวลาต่อวัน
			 เป็นเวลา 10 วันหรือ
		
- การปลูกถ่ายจุลชีพประจำ�ถิ่นในอุจจาระ
ดัดแปลงจาก IDSA Guideline for Clostridium difficile infection 201842

ปกติ51

Rifaximin
เป็นยาปฏิชวี นะทีม่ ฤี ทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ กว้างแต่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของ colonic microbiota ถูกดูดซึมได้น้อยจากทางเดินอาหาร มีรายงานการใช้
ร่วมกับ vancomycin ช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 15
เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่ยังมีข้อมูลสนับสนุนน้อย42,60

การปลูกถ่ายจุลชีพประจำ�ถิ่นในอุจจาระ
การรักษานี้มีแนวคิดจากการที่ CDI เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ coลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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lonic microbiota ดังนัน้ การแทนทีด่ ว้ ยจุลชีพทีป่ กติในล�ำไส้ใหญ่จะท�ำให้สามารถ
ก�ำจัดเชือ้ ได้โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกลับเป็นซ�ำ้ หลายครัง้ ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยการใช้อุจจาระสดจากผู้บริจาคที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ไม่พบ
โรคติดเชื้อเรื้อรังหรือโรคที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ microbiota ไม่พบการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในช่วง 6 สัปดาห์ ไม่เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่เป็นผู้ป่วย
มะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น น�ำอุจจาระมาให้ผปู้ ว่ ยผ่านทางสายให้อาหาร สวนทวาร
หนัก หรือการส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน45 จากข้อมูล
การวิเคราะห์อภิมานทั้งหมด 37 งานวิจัย พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่า
vancomycin ส�ำหรับกรณีกลับมาเป็นซ�้ำและดื้อต่อการรักษา มีอัตราการหายของ
โรคทีร่ อ้ ยละ 9056,60 นอกจากนัน้ การปลูกถ่ายอุจจาระซำ�้ จะยิง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรักษาอีกด้วย ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น อาการแน่นท้องและมีไข้ชั่วคราว
โดยจะพบบ่อยกว่าเมือ่ ให้การปลูกถ่ายผ่านทางเดินอาหารส่วนบน ท้องเสีย ท้องผูก
อาเจียน ปวดบิดท้อง ปัจจุบนั มีการปรับรูปแบบเป็นแคปซูลทีบ่ รรจุอจุ จาระอบแห้ง
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น45 ปัจจุบันมีที่ใช้ในการรักษากรณีติดเชื้อซ�้ำ
มากกว่า 1 ครั้ง และการติดเชื้อรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ภายใน 3-5 วัน

Intravenous gamma globulin (IVIG)
มีรายงานการให้ IVIG อาจมีประโยชน์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงและ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซ�ำ ้ แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ทีเ่ ป็นการทดลองแบบสุม่ ทีม่ กี ลุม่
ควบคุมมายืนยัน42,60

แนวทางการป้องกันปฐมภูม42ิ
1. จำ�กัดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำ�เป็น
2. ลดการใช้ยาบางกลุม่ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของ colonic micro56 จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, มกราคม-เมษายน 2564

biota เช่น proton pump inhibitor
3. การใช้ยาโปรไบโอติกยังไม่มีบทบาทชัดเจนในปัจจุบันและการผลิต
วัคซีนยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

แนวทางการป้องกันทุติยภูมิ
1. มีรายงานการให้ vancomycin ต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
เป็น CDI แต่ไม่สามารถหยุดยาปฏิชีวนะได้ ผลการศึกษายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ในการลดอัตราการกลับเป็นซ�ำ้ 63และจ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูลจากการทดลองแบบสุม่ ทีม่ ี
กลุ่มควบคุมต่อไป
2. Monoclonal antibodies ระดับของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อ toxin
A และ B มีผลต่อการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำของ CDI จึงมีการพัฒนา human
antitoxin A และ B ชื่อ actoxumab และ bezlotoxumab ตามล�ำดับ จากผลการ
ศึกษาพบว่ามีประโยชน์เฉพาะ bezlotoxumab เมื่อให้ร่วมกับการรักษามาตรฐาน
ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการกลับเป็นซ�้ำ  ช่วยลดอัตราการเกิดจากร้อยละ 25
เป็นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก42,60
3. Non-toxigenic Clostridioides difficile จากงานวิจัยในมนุษย์พบ
ว่าการมีเชื้อ Clostridioides difficile ชนิดไม่ก่อโรคในล�ำไส้ จะช่วยลดการเกิด
CDI ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการศึกษาว่าช่วยลดการกลับเป็นซ�้ำ
จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก อย่างไรก็ตามยังต้อง
รอผลการศึกษาที่เสร็จสิ้นต่อไป60

การควบคุมการแพร่กระจายของโรค
ผูป้ ว่ ยในทีส่ งสัยว่าจะมีการติดเชือ้ ควรถูกป้องกันการแพร่กระจายด้วยวิธี
contact precaution โดยการแยกผูป้ ว่ ยอยูใ่ นห้องเดีย่ ว สวมถุงมือและเสือ้ กาวน์
ทุกครัง้ ทีส่ มั ผัส ล้างมือด้วยน�ำ้ สบูภ่ ายหลังการสัมผัสผูป้ ว่ ย หลังจากผูป้ ว่ ยกลับบ้าน
ลำ�ไส้อักเสบจาก Clostridioides difficile
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ควรท�ำความสะอาดห้องด้วยน�้ำยาเคมีชนิด hypochloric solution32

สรุป
ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา CDI กลายเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยของการติดเชือ้ ในโรง
พยาบาล ซึ่งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วมมาก สิ่ง
สำ�คัญคือ การป้องกันการแพร่กระจายต้องเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม การล้างมือ การใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การทำ�ความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
จากข้อมูลในปัจจุบัน vancomycin ถูกใช้เป็นการรักษาหลัก ส่วน metronidazole ถูกลดบทบาทเฉพาะการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง การปรึกษา
ศัลยกรรมเร็วในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มาก
การปลูกถ่ายจุลชีพประจำ�ถิ่นเริ่มมีที่ใช้มากขึ้นในการรักษาการกลับเป็น
ซ้ำ�ของ CDI แต่อย่างไรก็ตามต้องรอข้อมูลระยะยาวเรื่องประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงปัจจุบันมีการศึกษาใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาในอนาคต
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Review Article

รอยโรคถุงน้ำ�ตับอ่อน
(Pancreatic Cystic Lesions)
พญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์
อาจารย์ พ.ต.ต.หญิง พญ.ธันยพร ฉันทโรจนศิริ

บทนำ�
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนมีการตรวจพบได้มากขึ้นตามอายุของผู้ป่วย โดยมี
ความชุกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.6-15 ซึ่งในปัจจุบันมีการตรวจภาพรังสีทางช่องท้อง
เพื่อวิเคราะห์โรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มสูงขึ้นจึงท�ำให้รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
สามารถพบได้ง่ายขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ โดยพบถุงน�้ำตับอ่อนถึงร้อยละ 40 ใน
การตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กของผู้ป่วยอายุมากกว่า  70 ปีที่เข้ารับการตรวจด้วยข้อ
บ่งชีอ้ นื่ 1,2 จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าลักษณะทางกายภาพและลักษณะจ�ำเพาะ
ของภาพวินจิ ฉัยทางรังสีแบบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบั โอกาสพัฒนาไปสูโ่ รคมะเร็ง
ตับอ่อน ซึ่งลักษณะจ�ำเพาะเหล่านี้จะน�ำไปสู่การเลือกวิธีการรักษาตลอดจนถึงการ
ติดตามผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ4

ชนิดของรอยโรคถุงน�้ำของตับอ่อน
การจ�ำแนกชนิดรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนสามารถแบ่งได้จากหลายลักษณะ
ทั้งจากการเรียงตัวของเยื่อบุผิว (epithelium) ของถุงน�้ำ ลักษณะส่วนประกอบ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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แผนภาพที่ 1 การแบ่งชนิดรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนจากโอกาสกลายเป็นมะเร็ง1,32
IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm; MCN, mucinous cystic neoplasm; SCA,
serous cystadenoma; SPN, solid pseudopapillary neoplasm

ภายในถุงน�้ำ ตลอดจนถึงโอกาสการกลายเป็นมะเร็งของรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน ใน
ที่นี้จ�ำแนกชนิดของถุงน�้ำตับอ่อนจากโอกาสการกลายเป็นมะเร็งเพื่อการคัดกรอง
ตามแนวเวชปฏิบัติ

การวินิจฉัย
จุดประสงค์ของการวินิจฉัยของรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
1. เพื่อแยกระหว่างรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนซึ่งเป็นเนื้องอกและถุงน�้ำตับ
อ่อนเทียม
2. เพื่อความเข้าใจของพยาธิวิทยาของรอยโรคเนื้องอกถุงน�้ำตับอ่อน
โอกาสและความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมะเร็ง
3. เพื่อทราบข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจภาพรังสี และการตรวจวิเคราะห์สาร
น�้ำในถุงน�้ำตับอ่อน
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รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนที่พบบ่อย
ถุงน�้ำที่ไม่ใช่เนื้องอก
ถุงน�้ำตับอ่อนเทียม (Pancreatic pseudocyst)
ถุงน�้ำตับอ่อนเทียมเป็นรอยโรคถุงน�้ำของตับอ่อนที่พบมากที่สุดในทาง
คลินิก ถุงน�้ำตับอ่อนเทียมเป็นการรวมตัวของสารน�้ำอันเป็นผลมาจากการรั่วของ
น�้ำย่อยจากในท่อตับอ่อนซึ่งเกิดตามหลังภาวะตับอ่อนอักเสบ การรั่วของน�้ำย่อย
จากในท่อตับอ่อนอย่างต่อเนื่องทีละน้อยจะท�ำให้ขนาดถุงน�้ำตับอ่อนใหญ่ขึ้น5 ดัง
นั้นผนังของถุงน�้ำตับอ่อนเทียมนี้เป็นการเกิดเนื้อเยื่อล้อมรอบเป็นลักษณะของ
แคปซูล (encapsulation) โดยภายในไม่มเี ยือ่ บุผวิ (mucosa) ถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม
สัมพันธ์กับการมีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรังร่วมกับประวัติดื่มสุรา 
ใช้เวลาในการเกิดมากกว่า 4 สัปดาห์ภายหลังการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
แต่ในบางรายผูป้ ว่ ยอาจไม่เคยมีภาวะตับอ่อนอักเสบมาก่อนก็ได้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง สามารถพบถุงน�้ำตับอ่อนเทียมขยายขนาดอย่างช้า  ๆ6 หาก
การวินิจฉัยภาวะถุงน�้ำตับอ่อนเทียมไม่ชัดเจนจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การ
ส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasound; EUS) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะถุงน�้ำตับอ่อนเทียม รวมถึงสามารถเจาะตรวจสาร
น�ำ้ ในถุงน�ำ้ เทียมมาตรวจดูลกั ษณะสัณฐานและค่าบ่งชีม้ ะเร็งได้ สารน�ำ้ ในถุงน�ำ้ ตับ
อ่อนเทียมมักมีสีน�้ำตาล มีระดับ lipase และ amylase สูง ระดับ CEA ต�่ำ การ
วิ นิ จ ฉั ย แยกโรคถุ ง น�้ ำ ตั บ อ่ อ นเที ย มกั บ เนื้ อ งอกถุ ง น�้ ำ ตั บ อ่ อ นเป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
เนื่องจากมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ต่างกัน โดยปกติถุงน�้ำตับอ่อนเทียมถ้าไม่มี
อาการไม่จ�ำเป็นต้องรักษาแต่ถ้ามีอาการอาจจะใช้วิธีส่องกล้องระบายสารน�้ำเพื่อ
บรรเทาอาการ ในขณะที่ถ้าหากเป็นเนื้องอกถุงน�้ำตับอ่อนอาจจะต้องพิจารณาการ
ผ่าตัด7
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การวินิจฉัยถุงน�้ำตับอ่อนเทียม
อาศัยการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยเป็นสำ�คัญ มักจะได้ประวัตทิ เี่ คยมีลกั ษณะการ
ปวดท้องตือ้ ๆ ทะลุหลัง โน้มตัวมาด้านหน้าดีขนึ้ อันเป็นประวัตบิ ง่ ถึงอาการตับอ่อน
อักเสบเฉียบพลัน อาจพบร่วมกับประวัตกิ ารดืม่ แอลกอฮอล์ แต่ในบางครัง้ ก็อาจจะ
ไม่ได้ประวัติที่บ่งถึงตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่ชัดเจน จึงมีเครื่องมือที่ช่วยในการ
วินิจฉัยดังนี้
1. อัลตราซาวน์ช่องท้อง (Transabdominal Ultrasonography, US)
เป็นเครือ่ งมือวินจิ ฉัยหลักสำ�หรับรอยโรคถุงน้ำ�ตับอ่อนเทียม มีลกั ษณะจำ�เพาะคือ
anechoic structure ร่วมกับมี distal acoustic enhancement แม้ว่าการตรวจ
อัลตราซาวน์ช่องท้องนี้มักใช้ในการตรวจคัดกรองโรคในช่องท้องเนื่องจากมีความ
สะดวกและปลอดภัยสูง แต่มีความไวในการตรวจน้อยกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ที่มีความไวถึงร้อยละ 90-1009
2. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT) มักพบ
ลักษณะ round, fluid filled structure ล้อมรอบด้วยผนังที่หนาติดกับตับอ่อน
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มักให้รายละเอียดการดูกายวิภาคและสามารถดู
พยาธิสภาพรอบตับอ่อนได้ดี
3. ภาพคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging, MRI) และ
ภาพคลื่นแม่เหล็กของท่อน�้ำดีและตับอ่อน (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography, MRCP) เป็นเครื่องมือที่มีความไวในการวินิจฉัยรอยโรค
ถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม สามารถแสดงลักษณะการมีสารน�ำ้ ล้อมรอบ (fluid collection)
ตับอ่อนได้ดกี ว่าภาพวินจิ ฉัยแบบอืน่ และสามารถเห็น debris ใน fluid collection
ได้ดีกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใน T2 weight images ใน MRI ถุงน�้ำตับอ่อน
เทียมจะมีลกั ษณะ เป็น fluid-filled cystic mass ทีม่ ี high signal intensity และ
เห็นสว่างกว่าส่วนอื่น สามารถประเมินลักษณะทางกายวิภาคของท่อตับอ่อน และ
ทางเดินน�ำ้ ดี ได้ดว้ ยวิธี MRCP นอกจากนี้ MRI ก็มคี วามไวกว่าในรอยโรคทีม่ ภี าวะ
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แทรกซ้อน เช่น การเห็นเลือดออกภายใน fluid collection29
4. การส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasound, EUS) มัก
ใช้ในการประเมินถุงน�ำ้ ตับอ่อนภายหลังจากพบถุงน�ำ้ ตับอ่อนจากการตรวจทางภาพ
รังสีด้วยวิธีอื่นมาแล้วไม่สามา รถวินิจฉัยได้แน่ชัด การส่องกล้องอัลตราซาวน์
สามารถแยกถุงน�้ำตับอ่อนเทียมได้ จากเนื้องอกถุงน�้ำตับอ่อนชนิดอื่น ๆ8 ลักษณะ
ถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียมทีพ่ บมักเป็น anechoic, fluid-filled structure และมีตน้ ก�ำเนิด
จากตับอ่อน ระยะแรกของการเกิดถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียมอาจจะเป็นลักษณะของ thick
hyperechoic rim แต่ไม่ใช่ลักษณะของผนังถุงน�้ำจริง และสามารถแยกโรคได้ถ้า
หากพบลักษณะของการมี calcification ถุงน�้ำตับอ่อนนั้นมักเป็น mucinous
cystadenoma มากกว่าถุงน�้ำตับอ่อนเทียม9
การรักษา
ถุงน�้ำตับอ่อนเทียมที่มีขนาดเล็กกว่า  4 เซนติเมตร มักไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนและหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีอาการไม่ต้องรักษาแต่ควรติดตาม
ภาพทางภาพรังสีเป็นระยะ เช่น ทุก 3-6 เดือน เพือ่ ยืนยันขนาดทีเ่ ล็กลงและเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดทีเ่ กิดขึน้ ได้  เช่น pseudoaneurysm ถุงน�ำ้ ตับอ่อน
ที่มีภาวะแทรกซ้อนมักขึ้นอยู่กับขนาด ถ้าหากขนาดใหญ่ก็สัมพันธ์กับการมีอาการ
ร่วมจากภาวะถุงน�้ำตับอ่อนเทียม32
ข้อบ่งชีห้ ลักของการระบายสารน�ำ้ ในถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม คือ การทีถ่ งุ น�ำ้ ตับ
อ่อนเทียมไม่หายไปเองภายหลังจากการติดตามการรักษา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากโรค ไม่วา่ จะเป็นการติดเชือ้ การมีเลือดออก การกดเบียดของถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม
จนท�ำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน�้ำดี เป็นต้น การเจาะ
ระบายสารน�ำ้ ในถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียมสามารถท�ำได้หลายวิธี แต่เดิมใช้การระบายสาร
น�ำ้ ผ่านสายระบายทางหน้าท้องโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออัลตราซาวน์นำ� วิธี
นี้มีโอกาสประสบผลส�ำเร็จในระยะสั้นดี แต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการมี
สายระบายทางผิวหนังก่อให้เกิดความไม่สบายตัวของผู้ป่วย10
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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รูป 1: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของถุงน�้ำตับอ่อนเทียมเห็นลักษณะ Single, large thin wall hypodensity lesion with thin epithelial lining, homogeneous content

รูป 2: ภาพ EUS การเจาะดูดถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม โดยเห็นปลายเข็ม (ลูกศรเหลือง) แทงเข้าไป
ในผนังของถุงน�้ำ
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การระบายถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียมด้วยกล้องส่องทางเดินอาหาร จะใช้การเจาะ
ถุงน�้ำผ่านทางกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้เล็กส่วนต้นและวางท่อระบายภายใน มี
ประโยชน์ถ้าถุงน�้ำตับอ่อนเทียมอยู่ใกล้กับผนังกระเพาะและล�ำไส้เล็กส่วนต้น แต่
เดิมใช้การเจาะโดยดูตำ� แหน่งทีถ่ งุ น�ำ้ กดเข้ามาในกระเพาะอาหาร แต่ปจั จุบนั สามารถ
ใช้การส่องกล้องอัลตราซาวน์ เพือ่ ประเมินขนาด ความหนา ต�ำแหน่งของผนังถุงน�ำ้
ท�ำให้สามารถท�ำการเจาะได้อย่างปลอดภัยมากขึน้ ซึง่ การเจาะระบายถุงน�ำ้ ตับอ่อน
เทียมนีม้ ขี อ้ ห้ามสัมพัทธ์กล่าวคือ ถ้าความหนาของผนังถุงน�ำ้ มากกว่า 1 เซนติเมตร
หรือมีหลอดเลือดที่เห็นจากการส่องกล้องอัลตราซาวน์พาดผ่านบริเวณต�ำแหน่งที่
เจาะ9
เนื้องอกถุงน�้ำตับอ่อน (Neoplastic cyst)
แบ่งประเภทออกเป็นถุงน�้ำประเภทสร้างเมือก (mucinous cyst) และถุง
น�้ำที่ไม่สร้างเมือก (non-mucinous cyst) การแยกเนื้องอกถุงน�้ำตับอ่อนทั้งสอง
ชนิดออกจากกันมีความส�ำคัญเนื่องจากถุงน�้ำแต่ละชนิดมีความเสี่ยงในการกลาย
เป็นมะเร็งที่ต่างกัน โดยถุงน�้ำประเภทสร้างเมือก ประกอบไปด้วย intraductal
papillary mucinous neoplasm (IPMNs) และ mucinous cystic neoplasm
(MCN) และถุงน�้ำที่ไม่สร้างเมือกประกอบไปด้วย serous cystic neoplasm
(SCN), solid pseudopapillary neoplasm (SPN) และ pancreatic neuroendocrine tumors (pNETs)23

Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)
IPMNs เป็นถุงน�ำ้ ตับอ่อนทีม่ กี ารสร้างเมือกออกมาจากเซลล์เยือ่ บุผวิ ของ
ท่อตับอ่อน11 ทั้งท่อตับอ่อนหลัก (main pancreatic duct) หรือท่อตับอ่อนแขนง
(side branch pancreatic duct) มักพบบริเวณทีห่ วั ตับอ่อนถึงร้อยละ 75-80 ส่วน
มากพบเป็นลักษณะก้อนเดีย่ ว แต่กส็ ามารถพบหลายต�ำแหน่งได้รอ้ ยละ 20-3011,12
อุบัติการณ์การพบ IPMN เพิ่มขึ้นตามอายุและสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการ
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 2:1
ผูป้ ว่ ยมีอายุโดยเฉลีย่ 60-70 ปี ทัง้ นีอ้ าจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการทีค่ ล้ายคลึง
กับภาวะตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง เช่น มีอาการปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ ตามมาด้วยอาการ
ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นมันลอย มีภาวะดีซ่าน ตลอดจนน�้ำหนักลด12
องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization, WHO) ได้
แบ่งประเภทของ IPMN ตามลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อซึ่งสามารถทำ�นาย
ลักษณะการเกิดมะเร็งได้โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ
i) IPMN with low- or intermediate-grade dysplasia
ii) IPMN with high-grade dysplasia (carcinoma in situ)
iii) IPMN with an association with invasive carcinoma
สามารถประเมินกายวิภาคของรอยโรคโดยดูจากลักษณะการเชือ่ มต่อกับ
ท่อตับอ่อนหลัก (main duct IPMN, MD-IPMN) หรือท่อตับอ่อนแขนง (branchduct IPMN, BD-IPMN) หรือมีการเชือ่ มต่อกับทัง้ ท่อตับอ่อนหลักและท่อตับอ่อน
แขนง (combined-type IPMN) ตามลำ�ดับ
ลักษณะทางเนื้อเยื่อของ IPMN แบ่งออกเป็น 4 ประเภทอันประกอบไป
ด้วย gastric subtype ซึง่ พบได้รอ้ ยละ 49-63 intestinal subtype ร้อยละ 18-36
pancreatobiliary subtype ร้อยละ 7-18 และ oncocytic subtype พบประมาณ
ร้อยละ 1-8 ตามลำ�ดับ แต่ละประเภทของเนื้อเยื่อสามารถตรวจการติดสี mucin
staining (MUC1, MUC2, MUC5A4 และ MUC6) ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการ
กลายเป็นมะเร็ง กล่าวคือ ลักษณะเนื้อเยื่อแบบ gastric และ pancreatobiliary
subtype สัมพันธ์กับ tubular carcinoma ขณะที่ intestinal subtype สามารถ
กลายเป็น colloid carcinoma ขณะที่ oncocytic subtype สัมพันธ์กบั oncocytic
carcinoma ตามลำ�ดับ (14) พบว่าแต่ละชนิดมีอัตราการรอดชีวิตและพยากรณ์โรค
ต่างกัน โดยที่ MD-IPMN มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งที่สูงแต่พบลักษณะ
การแพร่กระจายที่ต่ำ� ส่วน BD-IPMN มีโอกาสการเป็นมะเร็งที่ต่ำ�แต่ถ้าหากกลาย
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เป็นมะเร็งแล้วก็รอยโรคก็มักจะลุกลามได้เร็วกว่า14

ลักษณะทางกายภาพของการส่องกล้องอัลตราซาวน์ที่บ่งถึงความเสี่ยง
ใน IPMN

ลักษณะความเสี่ยงสูง
- มีลักษณะ solid component
- ท่อตับอ่อนหลักมีขนาดใหญ่กว่า 10 มิลลิเมตร
ลักษณะที่ต้องเฝ้าระวัง
- ขนาดถุงน้ำ�ตับอ่อนใหญ่กว่า 3 เซนติเมตร
- ผนังถุงน้ำ�ตับอ่อนหนาหรือมีลักษณะ enhancement
- พบลักษณะ mural nodule หรือ papillary projection
- ท่อตับอ่อนหลักขนาด 5-9 มิลลิเมตร
- มีขนาดท่อตับอ่อนเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (abrupt change of
pancreatic duct caliber) และมีท่อตับอ่อนส่วนปลายฝ่อ (distal pancreatic
atrophy)
- พบต่อมน�้ำเหลืองในช่องท้องโต

Main duct IPMN (MD-IPMN)
ลักษณะของ MD-IPMN มีลกั ษณะแตกต่างกันหลายประการ อาการแสดง
ของโรคจ�ำแนกได้ดังนี้คือ ไม่มีอาการร้อยละ 42 น�้ำหนักลดร้อยละ 32 ตรวจพบว่า
เป็นเบาหวานร้อยละ 27 ตับอ่อนอักเสบร้อยละ 26 และเหลืองร้อยละ 14 อายุระหว่าง
37-87 ปี โดยเฉลีย่ คือ 67 ปี เพศชายหญิงไม่มคี วามแตกต่างกันในอาการและอาการ
แสดงของโรค15
การวินิจฉัย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลักษณะการโตของท่อตับอ่อนหลัก ซึ่งอาจพบ
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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ร่วมกับถุงน้ำ�บริเวณข้างเคียงหรือไม่กไ็ ด้ ในบางกรณีอาจพบการโตของท่อตับอ่อน
หลักโดยทีไ่ ม่พบอาการตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน หรืออาจจะพบลักษณะการโตของ
ท่อตับอ่อนหลักเป็นช่วง ๆ
- การส่องกล้องทางเดินอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้น (esophagogastroduodenoscopy, EGD) สามารถพบลักษณะเมือกออกจากบริเวณรูเปิดท่อตับอ่อน
(papilla) ซึ่งเป็นลักษณะจำ�เพาะที่สามารถวินิจฉัยโรค MD-IPMN ได้
- EUS สามารถพบลักษณะการโตของท่อตับอ่อนในบริเวณต่าง ๆ กัน ซึ่ง
หากขนาดของท่อตับอ่อนหลักโตเกิน 1 เซนติเมตรมักจะเป็นเนื้องอกตับอ่อนชนิด
IPMN โดยมีตัวเนื้องอกต่อกับท่อตับอ่อนหลักและอาจพบลักษณะของ mural
nodule ได้

แผนภาพที่ 2 แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ MD-IPMN32
EUS, endoscopic ultrasound; FNA, fine needle aspiration; IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm
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การรักษา
เมื่อวินิจฉัย MD-IPMN แนะนำ�ให้ผ่าตัด pancreatectomy ในรายที่
สามารถผ่าตัดได้ โดยใช้ CT หรือ MRI หรือการตรวจประเมินด้วย EUS ก่อนการ
ผ่าตัดเพื่อดูขอบเขตของรอยโรคในตับอ่อน

Branch-duct IPMN (BD-IPMN)

แผนภาพที่ 3 แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ BD- IPMN32
CT, computed tomography; IPMN, intrapapillary mucinous neoplasm; MRI, magnetic resonance imaging
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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โดยส่วนใหญ่ BD-IPMN มักไม่แสดงอาการ ความเสีย่ งในการเกิดมะเร็ง
ตับอ่อนชนิด pancreatic ductal adenocarcinoma คิดเป็นร้อยละ 3.3 ร้อยละ
6.6 และร้อยละ 15 ในเวลา 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ตามลำ�ดับ16
การวินิจฉัย
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลักษณะ unilocular cyst หรือ numerous
cysts ตลอดตัวตับอ่อนต่อกับท่อตับอ่อนหลัก (pancreatic duct communication) ไม่ทำ�ให้ท่อตับอ่อนหลักโต
- EUS พบลักษณะถุงน�้ำจ�ำนวนมาก หลายต�ำแหน่ง พบลักษณะการต่อ
กันกับท่อตับอ่อนหลักโดยที่ไม่มีท่อตับอ่อนหลักโต หรือโตน้อยกว่า  6 มิลลิเมตร
พบลักษณะเนื้อตับอ่อนฝ่อได้ใน BD-IPMN คล้ายกับที่พบใน MD-IPMN แต่โดย
ส่วนใหญ่ BD-IPMN มักไม่พบลักษณะของ mural nodule ขนาดของตัวถุงน�้ำมัก
ไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลงและสามารถติดตามการรักษาได้โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด แนวทางการ

รูป 3: BD-IPMN เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นลักษณะ numerous cysts distributed along the
pancreas, connecting with main pancreatic duct
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ปฏิบัติเมื่อพบ BD- IPMN เป็นดังในแสดงในแผนภาพที่ 3

ถุงน้ำ�ตับอ่อนชนิดมีมิวซิน (mucinous cystadenoma)
โดยส่วนใหญ่เนือ้ งอกถุงน�ำ้ ตับอ่อนชนิดนีม้ กั พบในวัยกลางคน เพศหญิง
พบมากกว่าเพศชาย ต�ำแหน่งที่พบมักเป็นบริเวณตัวตับอ่อนและหางตับอ่อน
ลักษณะของเนื้อเยื่อเป็นเยื่อบุชนิด columnar ล้อมรอบด้วย ovarian-type
stroma มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ประมาณร้อยละ 1019 มีรายงานว่าหากขนาด
ของถุงน�้ำตับอ่อนชนิดมีมิวซินเล็กกว่า  3 เซนติเมตร และค่า  CA 19-9 ที่ปกติ มี
โอกาสน้อยที่จะเกิด high-grade dysplasia หรือการกลายเป็นมะเร็งตับอ่อน19
การวินิจฉัย
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปพบลักษณะถุงน�้ำก้อนเดี่ยวผนังหนา
ทั้งบริเวณ หัว ตัว หรือหางของตับอ่อน24 พบลักษณะของการ enhancement หลัง
การฉีดสารทึบรังสีมากกว่าเมื่อเทียบกับ simple cyst แม้ว่าโดยส่วนใหญ่มักพบ
เป็นถุงน�้ำก้อนเดี่ยว แต่ก็สามารถพบเป็นถุงน�้ำหลาย ๆ ถุงได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มักพบ septation ของถุงน�้ำ บางครั้งพบ nodule หรือ
calcification ในบริเวณก้อนได้ ในรายที่พบลักษณะของ papillary projection
และ mural nodule จะเพิ่มโอกาสการกลายเป็นมะเร็ง1
- EUS แยกได้ยากระหว่าง mucinous cystic neoplasm และ serous
cystic neoplasm โดยลักษณะของถุงน�้ำตับอ่ อนชนิดมีมิวซินนี้ อาจพบลักษณะ
ของ microcyst โดยที่เนื้อของถุงน�้ำสามารถมีขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร และ
พบลักษณะถุงน�้ำขนาดเล็ก (daughter cyst) กระจายทั่ว อาจจะพบ nodule-like
structure ใน daughter cyst ได้25

Serous cystadenomas
Serous cystadenoma (SCAs) พบในเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 50
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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ปี เป็นเนื้องอกถุงน�้ำทีไ่ ม่กลายเป็นมะเร็งและโตช้า โดยโอกาสกลายเป็นมะเร็งชนิด
cystadenocarcinoma น้อยมากเพียงร้อยละ 0.1 อาการแสดงจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของก้อน ส่วนใหญ่มกั ไม่มอี าการ หากขนาดใหญ่กอ็ าจจะมีการกดเบียดอวัยวะล้อม
รอบท�ำให้มีอาการปวดได้ เป็นโรคถุงน�้ำตับอ่อนที่พบร่วมได้ในโรค Von HippelLindau ในบางกรณีพบร่วมกับ pNET37 ส่วนใหญ่ SCA ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ติดตามเพือ่ รักษา โดยเฉพาะถ้าตรวจสารน�ำ้ ในถุงน�ำ้ ตับอ่อนพบลักษณะจ�ำเพาะของ
SCA คือ CEA ต�่ำและมีความหนืดน้อย
การวินิจฉัย
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ลักษณะเป็น multilocular septation และมี
central enhancement บางครั้งแยกได้ยากจาก hypervascular cystic neuroendocrine tumor แต่ถา้ พบ central calcification จะเป็นลักษณะเด่นของ SCA
- EUS พบลักษณะ multiple microcystic lesion และ honeycomb
appearance เป็นลักษณะจำ�เพาะของ SCA
การรักษา
เนื่องจาก SCA มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งน้อยมาก การรักษามักไม่จำ�เป็น
เว้นแต่มอี าการจากก้อน SCA มีอตั ราการขยายโตขึน้ เฉลีย่ 6 มิลลิเมตร/ปี ถ้ามีขนาด
เล็กกว่า 4 เซนติเมตรจะโตขึ้น 1 มิลลิเมตร/ปี แต่ถ้ามีขนาดโตกว่า 4 เซนติเมตรจะ
โตได้เร็วถึง 2 เซนติเมตร/ปี และเกิดอาการได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ข้อ
บ่งชีใ้ นการผ่าตัด SCA โดยคำ�นึงถึงขนาดยังไม่ชดั เจน แต่มแี นวโน้มอาจจะพิจารณา
ผ่าตัดถ้า SCA มีอัตราโตเร็วกว่าอัตราโตเฉลี่ย

Solid pseudopapillary neoplasms (SPNs)
SPN พบได้น้อย เป็นเนื้องอกที่มีลักษณะเป็นเนื้อผสมกับถุงน�้ำ เซลล์ต้น
ก�ำเนิดไม่ทราบแน่ชดั พบในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชาย ช่วงอายุทพี่ บค่อนข้างกว้าง
ตั้งแต่ 20-50 ปี แต่ก็มีรายงานว่าพบในผู้ป่วยเด็กและในกลุ่มที่อายุมากกว่า  50 ปี
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ได้เช่นเดียวกัน พบได้ทกุ ต�ำแหน่งของตับอ่อนแต่พบได้มากสุดทีบ่ ริเวณหางตับอ่อน
ผู้ป่วยสามารถมาด้วยอาการปวดท้องได้ร้อยละ 63 แต่อาจจะตรวจพบโดยบังเอิญ
จากการตรวจทางรังสีหรือพบโดยไม่มีอาการได้ร้อยละ 38 การพยากรณ์โรคที่ 5 ปี
พบว่าผู้ป่วยมีชีวิตรอดถึงร้อยละ 987,20
การวินิจฉัย
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลักษณะ ขอบเนื้องอกชัด มีลักษณะของทั้ง
เนือ้ ผสมกับถุงน�ำ้ อาจมีลกั ษณะของเลือดออกในก้อน (hemorrhagic degeneration) หลังจากฉีดสารทึบรังสี จะเห็นลักษณะของเนื้อชัดเจนขึ้นจากรอบนอกก้อน
ขณะที่ส่วนที่เป็นถุงน�้ำมักอยู่ตรงกลางก้อน calcification กับ solid part ที่มีการ
ติดสีชัดเจน มักเห็นบริเวณขอบนอกของตัวก้อน26
- EUS พบลักษณะขอบชัด (well-encapsulated) ผิวเรียบ ลักษณะเห็น
ทัง้ ส่วนประกอบของส่วนเนือ้ แข็ง (solid) และส่วนทีเ่ ป็นถุงน�ำ้ (cystic component)
ส่วนทีเ่ ป็นถุงน�ำ้ มักอยูต่ รงกลางก้อนเนือ้ บริเวณก้อนเนือ้ พบทัง้ hypoechoic และ
anechoic area ขนาดต่าง ๆ กันได้26

Cystic pancreatic neuroendocrine tumors (cystic PNETs)
พบได้น้อยและส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกตับอ่อนที่ไม่ท�ำให้มีอาการ ลักษณะ
ที่พบมีได้หลายรูปแบบ โดยอาจจะพบทั้งในลักษณะเป็นถุงน�้ำหรือเป็นก้อนเนื้อ
สามารถพบได้ในผู้ที่เป็น Multiple Endocrine Neoplasia type1 (MEN1) กลุ่ม
อายุที่พบโดยส่วนใหญ่มากกว่า  60 ปี ไม่มีความแตกต่างด้านความชุกของโรคใน
เพศชายและหญิง7
การวินิจฉัย
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มักจะเห็นลักษณะก้อนแข็ง (solid tumor) ทีต่ ดิ
สีทั้งช่วง arterial phase และ venous phase พบลักษณะของ internal nodular
และอาจมีส่วนที่เป็นก้อนแข็งหรือ septation ที่ติดสีเข้มขึ้นเช่นเดียวกับการติด
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน

79

สีจากบริเวณขอบของก้อน ซึ่งลักษณะที่มีการติดสีบริเวณขอบของก้อนนั้นเป็น
ลักษณะจำ�เพาะของ cystic PNETs ลักษณะการขาดเลือดของตัวก้อนและการตาย
ของก้อนที่เห็นจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นั้น มีความสัมพันธ์กับขนาด ซึ่งจะพบได้
มากขึ้นเมื่อตัวก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้น27
- EUS ของ cystic PNETs มักพบผนังที่หนาและมี septation หากส่ง
ตรวจ CEA จากสารน�้ำมักพบค่า CEA ที่ต�่ำและอาจตรวจพบ positive cytology
ใน aspiration fluid28
ลักษณะที่จ�ำเพาะของอาการทางคลินิกและรอยโรคของถุงน�้ำตับอ่อนดัง
แสดงตามตารางที่ 1

เครื่องมือในการวินิจฉัยรอยโรคถุงน้ำ�ตับอ่อน
การวินิจฉัยโรคถุงน�้ำตับอ่อนนอกจากจะอาศัยการซักประวัติ ความชุก
ของตัวโรคในแต่ละกลุ่มอายุแล้ว ส่วนใหญ่รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนมักตรวจพบโดย
บังเอิญจากการส่งตรวจทางรังสี การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ ควรท�ำเพือ่ ให้
ได้รายละเอียดของรอยโรครวมถึงสามารถให้การวินิจฉัยทางเนื้อเยื่อหรือสามารถ
เจาะดูดสารน�ำ้ ในถุงน�ำ้ ตับอ่อนมาเพือ่ วิเคราะห์ได้ เครือ่ งมือช่วยวินจิ ฉัยรอยโรคถุง
น�้ำตับอ่อนจ�ำแนกดังต่อไปนี้
1. CT, MRI หรือ MRCP
2. EUS และการเจาะดูดเพื่อส่งตรวจน�้ำในถุงน�้ำตับอ่อน (cyst fluid
analysis)
3. การส่องกล้อง advanced EUS เพือ่ ดู realtime histology, biopsy/
brush
ลักษณะของถุงน�้ำตับอ่อนในการตรวจทางรังสี ดังแสดงในตารางที่ 2 ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงการส่องกล้องอัลตราซาวน์ที่สามารถส่งตรวจได้ในเวชปฏิบัติ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนแต่ละประเภท7,30,31,32,33,35
ชนิด
ของ
ถุงน�้ำ	

ประวัติลักษณะ		
แสดงและอาการ
อายุ
ที่น�ำมาพบแพทย์		

ตำ�แหน่ง
ของ
ตับอ่อน

EUS

CT

Pseudocyst - ประวัติตับอ่อน
พบได้ทุก เป็นได้ทุก - Hypoechoic
- Unilocular
		 อักเสบ
กลุ่มอายุ ตำ�แหน่ง		 lesion
- ผนังบาง
- สัมพันธ์กับสุรา			
- ผนังบาง ลักษณะ - ส่วนประกอบในถุง
- ไม่ต้องเฝ้าระวังการ				 ถุงน�้ำเป็นเนื้อ		 น�้ำมีลักษณะเป็น
		 กลายเป็นเนื้องอก				 เดียวกัน		 เนื้อเดียว
		 มะเร็ง			
- ไม่มีผนังถุงน�้ำที่ - ไม่พบลักษณะการ
						 แท้จริง		 ติดสีของผนังถุงน�ำ้
					
- ถุงน�้ำต่อกับท่อ
						 ตับอ่อน
IPMN

- เพศชาย
60-70 หัว
- เห็นส่วนต่อเชื่อม - พบท่อตับอ่อนโต
- ไม่มีอาการ
ปี			 กับท่อตับอ่อนหลัก		 เป็นบางส่วน
- ประวัติตับอ่อน			
- ลักษณะเฝ้าระวัง - ก้อนมีการเชือ่ มต่อ
		 อักเสบซ�้ำ ๆ				 การเกิดมะเร็ง; 		 กับท่อตับอ่อน
- เฝ้าระวังการกลาย				 enhancing mural
		 เป็นมะเร็งถ้าพบภาวะ				 nodule ≥5
		 เหลืองน�้ำหนักลด				 มิลลิเมตร
		 การถ่ายเป็นมันลอย
		 หรือเบาหวานเกิดใหม่
MCN

- เพศหญิง
40-60 ตัว
- Anechoic lesion - มีการติดสีถงุ น�ำ้ ของ
- ไม่มีอาการ
ปี
และหาง - Multiple		 ตับอ่อนบริเวณตัว
- ปวดท้องร้าวไปหลัง		
ตับอ่อน		 septation/		 และ หางตับอ่อน
		 คลำ�ได้ก้อนสัมพันธ์				loculation
		 กับขนาด

รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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ตารางที่ 1(ต่อ) ลักษณะทางคลินิกของรอยโรคถุงน�้ำตับอ่อนแต่ละประเภท7,30,31,32,33,35
ชนิด
ของ
ถุงน�้ำ	

ประวัติลักษณะ		
แสดงและอาการ
อายุ
ที่น�ำมาพบแพทย์		

ตำ�แหน่ง
ของ
ตับอ่อน

EUS

SCA

- เพศหญิง
50-70 ตัว
Microcystic lesion
- ไม่มีอาการ
ปี
และหาง with honeycomb
- ปวดท้องสัมพันธ์		
ตับอ่อน appearance,
		 กับขนาดก้อน			
central scar
- พบใน von				
		 Hippel-Lindau
- เนื้องอกที่ไม่ใช่
		 มะเร็ง
Solid
- เพศหญิง
20-40 เป็นได้ทุก
pseudo- - เนื้องอกที่ไม่ใช่
ปี
ตำ�แหน่ง
papillary		 มะเร็ง			
neoplasm				
ปะปนกัน

CT
Multilocular
septation/
Microcystic lesion
Central calcification
(sunburst)

ก้อนขนาดขอบเขต ก้อนขอบเขตชัด ขอบ
ชัด มีส่วนถุงน้ำ� เรียบ ส่วนประกอบ
และส่วนก้อนเนื้อ เห็นเป็นก้อนเนื้อกับ
ถุงน้ำ�ปะปนกัน

Cystic
- เพศชายเท่ากับ
> 60 ปี เป็นได้ทุก ถุงน้ำ�ผนังบาง
- Hypervascular rim
neuroendo - เพศหญิง		
ตำ�แหน่ง			
with andoccasionally
crine
- ส่วนใหญ่ไม่แสดง					 septation
neoplasm		 อาการ				
- Solid component
- แพร่กระจาย				
- Various degrees of
		 (metastasis) น้อย					 focal or concentric
- อาจสัมพันธ์กับ 					 wall thickening
		 multiple endocrine
		 neoplasia type 1
		 (MEN1)
CT, computed tomography; EUS, endoscopic ultrasound; IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm;
MCN, mucinous cystic neoplasm; NET, neuroendocrine tumor; SCA, serous cystadenoma
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการตรวจ EUS, CT และ MRI ในการประเมินถุงน�้ำตับอ่อน31,33-34
ลักษณะถุงน�้ำตับอ่อน

CT

MRI

EUS

ความแม่นยำ� (ร้อยละ)
40-81
40-95
48-94
ขนาดถุงน�้ำ	
+++
+++
+++
Wall nodule
+
+
+
Calcification
+
+
+
การขยายของท่อตับอ่อน
+
+
+
หลัก
Septation
+
++
++
การเชื่อมกับท่อตับอ่อน
+
+++
+++
หลัก
รอยโรคที่มีหลายตำ�แหน่ง
+
++
+++
การเข้าถึงการตรวจ
มีใน รพ. ส่วนใหญ่ การเข้าถึงในการ
การเข้าถึงในการตรวจ
เข้าถึงได้ง่าย
ตรวจทำ�ได้น้อยกว่า
ทำ�ได้น้อยกว่า CT หรือ
		
CT มีในโรงพยาบาล
MRI มีในโรงพยาบาล
		
ขนาดตติยภูมิ
ขนาดตติยภูมิ ต้องใช้ผู้
			
เชี่ยวชาญในการตรวจ
			
และแปลผล
ข้อดี
ประเมินลักษณะของ - ผู้ป่วยไตเรื้อรังสามารถ - สามารถเจาะตรวจ
ถุงน�้ำตับอ่อน ขนาด		 ตรวจได้โดยไม่ได้ท�ำให้		 ชิ้นเนื้อได้
การต่อกับท่อตับอ่อน		 ไตเสื่อมลง
- สามารถเจาะดูดสารน�้ำ
ได้ดีกว่าอัลตราซาวน์ - ใช้ได้ในผู้ป่วยที่แพ้		 ในถุงน�้ำตับอ่อนและน�ำ
			 สารทึบรังสี		 มาวิเคราะห์คา่ ต่างๆ ได้
		
- CT ไม่สามารถให้ราย - เป็นการหลีกเลี่ยงการ
			 ละเอียดที่มากพอใน		 สัมผัสสารทึบรังสี
			 การประเมินเพื่อให้
			 การรักษา
EUS, endoscopic ultrasound; MDCT, multidetector computed tomography; MRI, magnetic resonance
imaging
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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บทบาทของการส่องกล้องอัลตราซาวน์ในการวินจิ ฉัยรอยโรคถุงนำ�้ ตับอ่อน

แยกระหว่าง benign กับ malignant lesion โดยสามารถวัดขนาดถุงน�้ำ
ขนาดของท่อตับอ่อน และสามารถเห็นลักษณะของ mural nodules (ตารางที่ 3)
การตรวจ EUS มีประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ที่ผลการตรวจด้วยภาพรังสียังไม่สามารถให้การ
วินิจฉัยได้ ซึ่งทราบการวินิจฉัยที่แน่ชัดจะมีผลต่อการตัดสินใจรักษาของผู้ป่วย
เนื่องจากมีโอกาสเป็นตั้งแต่โรคที่ไม่ต้องการการรักษา (simple cyst, retention
cyst, serous cystic neoplasm) และโรคที่ต้องการการรักษาโดยการผ่าตัด
(MCN, MD-IPMN, มะเร็งที่มีลักษณะเป็นถุงน�้ำต่าง ๆ)
2. ผู้ป่วยถุงน�้ำตับอ่อนเทียม (pancreatic pseudocyst) ที่มีอาการ
สามารถรักษาโดยวิธีการส่องกล้องเจาะระบายสารน�้ำได้โดยไม่ต้องใช้การผ่าตัด
3. เพือ่ การประเมินลักษณะของถุงน้ำ�ตับอ่อน ตำ�แหน่งของรอยโรคก่อน
การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
4. ผู้ป่วยถุงน�้ำตับอ่อนที่ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด แต่ตัดสินใจ
ไม่รับการผ่าตัด การส่องกล้องมีประโยชน์เพื่อติดตามขนาดของถุงน�้ำ (surveillance) และการทราบถึงการวินิจฉัยมีผลต่อการวางแผนติดตามถุงน�้ำตับอ่อนใน
ระยะยาว
ผู้ป่วยที่ไม่จำ�เป็นต้องได้รับการส่องกล้องอัลตราซาวน์
ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ ไม่จำ�เป็นต้องได้รบั การส่องกล้องอัลตราซาวน์
แพทย์สามารถข้ามขั้นตอนไปสู่การรักษาที่เหมาะสมได้
1. การตรวจภาพรังสีมีลักษณะจำ�เพาะที่สามารถวินิจฉัยโรคได้
2. การตรวจพบลักษณะที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้ว ก็อาจจะพิจารณา
ให้การรักษาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องส่องกล้องอัลตราซาวน์
3. รอยโรคทีเ่ ล็กกว่า 1.5 เซนติเมตร เนือ่ งจากการส่องกล้องอัลตราซาวน์
มักจะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากนัก การเจาะดูดสารน�้ำมักได้สารน�้ำไม่เพียงพอที่จะ
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ตารางที่ 3 ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจประเมินถุงน�ำ้ ตับอ่อนด้วย EUS เปรียบเทียบระหว่างแนวปฏิบตั ิ
จาก 3 สมาคม14,30,31
AGA 201530

IAP 201714

European 201831

อย่างน้อยประกอบด้วย - การโตของถุงน�้ำ ≥5 มิลลิเมตร - ควรท�ำ EUS-FNA ในรายที่
2 ข้อดังต่อไปนี้ คือ:		 ในเวลา 2 ปี		 ทำ�แล้วมีการรักษาที่เปลี่ยน
- ขนาดถุงน�้ำตับอ่อน - มีการเพิ่มขึ้นของระดับ		 แปลงทางคลินิก
> 30 มิลลิเมตร		 CA 19-9
- การตรวจ CEA ของสารน�้ำใน
- Nodule
- ท่อตับอ่อนขนาดระหว่าง		 ถุงน�้ำตับอ่อนอาจช่วยแยก
- การขยายของท่อ		 5-9 มิลลิเมตร		 ระหว่าง IPMN และ MCN จาก
ตับอ่อน
- ขนาดถุงน�้ำตับอ่อน		 PCN ชนิดอื่น
			 ≥30 มิลลิเมตร
- ควรส่ง Cyst fluid cytology เพื่อ
		
- ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน		 ตรวจหา high-grade dysplasia
			 (สาเหตุจาก IPMN)		 หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง
		
- Enhancing mural nodule		 ตับอ่อนเมื่อการตรวจทางรังสี
			 (<5 มิลลิเมตร)		 ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้
		
- มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ
			 ตับอ่อนอย่างเฉียบพลัน และ
			 พบมีตับอ่อนส่วนปลายฝ่อ
		
- ต่อมน�้ำเหลืองโต
		
- ผนังถุงน�้ำตับอ่อนหนาหรือ
			 พบลักษณะติดสีบริเวณผนัง
			 ถุงน�้ำตับอ่อน (enhancing
			 cyst wall)
AGA, American gastroenterological association; CA19-9, cancer antigen 19-9; European,
European study group on cystic tumours of the pancreas; EUS, endoscopic ultrasound; FNA,
fine needle aspiration; IAP, international association of pancreatology; IPMN, intraductal
papillary mucinous neoplasm; MCN, mucinous cystic neoplasm; PCN, pancreatic cystic
neoplasm; PD, pancreatic duct
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการปฏิบตั ใิ นแต่ละสมาคมในการติดตามเนือ้ งอกถุงน�ำ้ ตับอ่อนโดยดู
จากที่ไม่มีลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับอ่อนเมื่อแรกวินิจฉัย
ขนาดถุง
น�้ำตับอ่อน

AGA
201530

IAP
201714

ACG
20187

European
201831

< 1 เซนติเมตร MRI ในปีแรก CT หรือ MRI ใน
ต่อมาทุก 2 ปี 6 เดือน ต่อมาทุก
ไปจนครบ 5 ปี 2 ปี

MRI ทุก 2 ปีหลังจาก ติดตามทุก 6 เดือน x 2
นั้นยืดระยะเวลาขึ้น ครัง้ ด้วย MRI และ/หรือ
เมื่อติดตามไป 4 ครั้ง EUS, CA 19-9

1-2 เซนติเมตร ไม่ต้องติดตาม
ถ้าขนาดไม่โต
ขึ้น
		
		
		
		
		

CT หรือ MRI ใน
6 เดือน x 1 ปี
หลังจากนั้นติดตาม
ทุก 1 ปี ไป 2 ปี
และยืดระยะ เวลา
การติดตามออกไป
ถ้าหากขนาดไม่
เปลี่ยนแปลง

MRI ทุก 1 ปีเป็นเวลา
3 ปีหลังจากนั้น
ติดตามทุก 2 ปีเป็น
เวลา 4 ปี

2-3 เซนติเมตร		
		
		
		
		
		

EUS ใน 3-6 เดือน
หลังจากนั้นยืดเวลา
ติดตามการรักษา
ติดตามด้วย MRI
สลับกับ EUS ตาม
ความเหมาะสม

EUS หรือ MRI ทุก
6 เดือนต่อเนื่องไป
3 ปี หลังจากนั้น
ติดตามทุกปีเป็น
เวลา 4 ปี

>3 เซนติเมตร		
MRI หรือ EUS สลับ
		
กันทุก 3-6 เดือน
			
			
			

EUS หรือ MRI ทุก
6 เดือนต่อเนื่อง
ไป 3 ปี หลังจาก
นั้นติดตามทุกปี
เป็นเวลา 4 ปี

ถ้าไม่มีอาการแสดงให้
ติดตามต่อเนื่องด้วย
MRI หรือ EUS ร่วมกับ
CA 19-9 ปีละครั้ง

AGA; American Gastroenterological Association; CA19-9, Cancer Antigen 19-9; EUS, Endoscopic
Ultrasound; IAP, International Association of Pancreatology; European, European Study Group on Cystic
Tumours of the Pancreas; MRI, Magnetic Resonance Imaging; ACG; American College of Gastroenterology
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ตรวจสิ่งที่จ�ำเป็น และรอยโรคขนาดนี้มักเป็นถุงน�้ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

การวิเคราะห์สารน�้ำจากถุงน�้ำ (Cyst fluid analysis)
1. ลักษณะทางกายภาพของถุงน�้ำมักจะไม่ช่วยแยกสาเหตุของรอยโรค
ถุงน�้ำตับอ่อน เว้นแต่ว่าเป็นเมือก หรือตรวจ string test เป็นบวก (ตรวจโดยหยด
สารน�้ำที่ดูดมาได้ 1 หยดระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แตะแล้วยืดได้มากกว่า  4
มิลลิเมตร) ให้คิดถึง MCN หรือ IPMN17
2. Amylase: ถ้าหากค่ามากกว่า 5,000 U/L ให้สงสัยถุงน�ำ้ ตับอ่อนเทียม 
(pancreatic pseudocyst)18
3. CEA: ถ้าหากค่ามากกว่า 192 ng/ml ให้สงสัย MCN หรือ IPMN ถ้า 
CEA น้อยกว่า 5 ng/ml อาจเป็น benign cyst หรือ serous cystic neoplasm
ระดับ CEA ในสารน�้ำจากถุงน�้ำตับอ่อนไม่ช่วยแยกระหว่างเนื้องอกชนิดไม่ร้ายกับ
เนื้องอกมะเร็ง
4. เซลล์วทิ ยา (cytology) มีความไวต�ำ่ ความจ�ำเพาะสูง อาจจะพิจารณา
ส่งได้ถ้ามีปริมาณมากพอ
ในรายทีก่ ารวินจิ ฉัยยังไม่ชดั เจน แต่ไม่พบลักษณะทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง
มีแนวทางการติดตามรอยโรคดังแสดงในตารางที่ 4

สรุป

รอยโรคถุงน�ำ้ ตับอ่อน เป็นภาวะทีพ่ บได้มากขึน้ ทางเวชปฏิบตั ิ สาเหตุของ
รอยโรคมีได้หลากหลายซึ่งมีโอกาสเกิดมะเร็งแตกต่างกัน การรักษาหรือติดตาม
ผูป้ ว่ ยขึน้ อยูก่ บั ชนิดของพยาธิสภาพ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องทราบลักษณะ
จ�ำเพาะของรอยโรคแต่ละชนิด รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและทางห้อง
ปฏิบัติการ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับในการตรวจ ในกรณีที่
การวินิจฉัยยังไม่ชัดเจน ควรจะมีการติดตามต่อเนื่องเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ
รอยโรค
รอยโรคถุงน�้ำตับอ่อน
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Topic Review

การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
Paraneoplastic Gastrointestinal
Dysmotility
พ.ต. นพ.วีรยุทธ อนันต์สวัสดิ์
อาจารย์ พ.ต.หญิง พญ.ณัชพร นพเคราะห์
อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารสามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรค
มะเร็ง ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกตำ�แหน่งของระบบทางเดินอาหารดังแสดงในตาราง
ที่ 1 โดยหนึ่งในภาวะที่พบคือ ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ (GI dysmotility)1 ซึ่งสามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายชนิด
Paraneoplastic neurologic syndromes คือความผิดปกติของการ
ทำ�งานของระบบประสาทของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการกระจายของโรค (metastasis), การติดเชื้อ (infection), ภาวะ
ทุพโภชนาการ (malnutrition) หรือผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง2 มีการ
รายงานถึง antibodies หลายชนิดทีส่ ร้างจากมะเร็งและมีผลโดยตรงต่อการทำ�งาน
ของระบบประสาทในร่างกาย (onconeuronal antibodies)3 ซึ่งก่อให้เกิดโรคของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย (ตารางที่ 2) โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยดังแสดง (ตารางที่ 3)4
ซึง่ การเคลือ่ นไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง (paraneoplastic GI
dysmotility syndrome) คือ อาการแสดงในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ย่อยของ paraneoplastic neurologic syndrome เช่นกัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางที่ 1 อาการสำ�คัญที่พบได้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้
l
l
l
l
l

กลืนลำ�บาก
เบื่ออาหาร
อิ่มเร็ว
คลื่นไส้อาเจียน
ปวดท้อง

l
l
l
l

ท้องผูก
ถ่ายเหลว
อุจจาระเล็ด
น้ำ�หนักลด

ตารางที่ 2 กลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคมะเร็ง (Paraneoplastic syndromes)
Lambert-Eaton syndrome
Encephalomyelitis
Limbic encephalitis
Retinopathy
Subacute cerebellar ataxia
Stiff-person syndrome
Sensory neuropathy
Dermatomyositis
Opsomyoclonus
Gastrointestinal dysmotility
ตารางที่ 1 และ 2 ดัดแปลงจาก DiBaise JK. Paraneoplastic gastrointestinal dysmotility: when
to consider and how to diagnose. Gastroenterol Clin North Am. 2011 Dec;40(4):777-86.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

สรีรวิทยาในการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเกิดจากการควบคุมและประสานงาน
ระหว่างระบบประสาทลำ�ไส้ (enteric nervous system - ENS) กับกล้ามเนือ้ เรียบ
ของผนังลำ�ไส้ (intestinal smooth muscle cells) และ intestinal cells of Cajal
(ICC) ซึง่ เป็นตัวควบคุมการบีบตัวของผนังลำ�ไส้ นอกจากนัน้ ยังมีการทำ�งานร่วมกับ
ระบบประสาทอัตโนมัติ (sympathetic and parasympathetic), สารสือ่ ประสาท
(neurotransmitters) และฮอร์โมน5-7
หากกล่าวในรายละเอียดจะพบว่า ระบบประสาทภายในลำ�ไส้ (enteric
nervous system - ENS) แบ่งตามตำ�แหน่งของแขนงประสาทได้ 2 ส่วนคือ แขนง
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคมะเร็ง (paraneoplastic syndromes)
		

Definite

Possible

กลุ่มอาการต้นแบบ (classical synมีกลุ่มอาการต้นแบบ* แต่ตรวจไม่พบ ondrome) ร่วมกับตรวจพบมะเร็งภายใน
coneural antibodies และตรวจไม่พบมะเร็ง
5 ปี
อาการแสดงที่สงสัย ร่วมกับการตรวจพบ
ไม่มีกลุ่มอาการต้นแบบ* แต่อาการดี
onconeural antibodies ในปริมาณทีต่ �่ำ และ
ขึ้นหลังการให้การรักษามะเร็งโดยไม่
ตรวจไม่พบมะเร็ง
ใช้ immunotherapy ร่วมด้วย
ไม่มีกลุ่มอาการต้นแบบ* ร่วมกับการตรวจ
ไม่มีกลุ่มอาการต้นแบบ* แต่ตรวจพบ
ไม่พบ onconeural antibodies และตรวจไม่
onconeural antibodies ร่วมกับการเกิด
พบมะเร็งภายใน 2 ปี
มะเร็งภายใน 5 ปีหลังวินิจฉัย
อาการแสดงที่สงสัยร่วมกับการตรวจ
พบ onconeural antibodies แต่ตรวจ
ไม่พบมะเร็ง
*กลุม่ อาการต้นแบบ (classical syndrome) ประกอบด้วย encephalomyelitis, limbic encephalitis,
subacute cerebellar degeneration, opsoclonus-myoclonus, subacute sensory neuropathy,
chronic gastrointestinal pseudo-obstruction, Lambert-Eaton syndrome, dermatomyositis
ดัดแปลงจาก Graus F, Delattre JY, Antoine JC, et al. Recommended diagnostic criteria for
paraneoplastic neurological syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:338–40.
l

l

l

l

l

l

l

ประสาทในส่วนกล้ามเนื้อผนังลำ�ไส้ (Auerbach’s plexus) และแขนงประสาทใต้
ชัน้ เยือ่ บุผนังลำ�ไส้ (Meissner’s plexus) ซึง่ ภายในประกอบด้วย intestinal cells
of Cajal (ICC) ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำ�เนิด (pacemaker cell) ทำ�หน้าที่ควบคุมการ
เคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ เรียบของลำ�ไส้ให้เป็นจังหวะและทิศทางเดียวกัน นอกจาก
นั้นยังควบคุมการหลั่งน้ำ�ย่อย และการดูดซึมสารอาหารในระบบทางเดินอาหาร
ซึ่งหาก ENS ถูกทำ�ลายด้วยภูมิคุ้มกันในร่างกาย (autoantibodies) จากการถูก
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กระตุ้นหรือถูกแทนที่ด้วยเซลล์ที่ผิดปกติ จนมีผลทำ�ให้เกิดความผิดปกติในการ
เคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร7
แม้ว่าอาการที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็งจะพบได้น้อย แต่มักมีความสัมพันธ์กับ autoantibodies อย่างชัดเจน
โดยกลุม่ อาการ การเคลือ่ นไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง สามารถ
พบได้พร้อมกันตลอดทางเดินอาหารหรือเกิดได้บางส่วนของทางเดินอาหาร (ตาราง
ที่ 4)
ซึง่ บทความนีเ้ ป็นบทความทีท่ บทวนถึงกลุม่ อาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากโรค
มะเร็ง (paraneoplastic syndromes) ที่เกี่ยวข้องกับอาการแสดงของระบบทาง
เดินอาหาร

สาเหตุของการเกิดโรค
สาเหตุของการเกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจาก
มะเร็ง มักพบความสัมพันธ์ร่วมกับ autoantibodies ที่จำ�เพาะเจาะจงต่อโรคดัง
แสดงในตารางที่ 5 ซึ่ง autoantibodies ดังกล่าวมีความจำ�เพาะในการจับกับเซลล์
ประสาททีอ่ ยูใ่ นเยือ่ บุทางเดินอาหารก่อให้เกิดพยาธิสภาพและอาการของโรค8-10 ซึง่
ตารางที่ 4 กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจาก
มะเร็ง
Achalasia and other types of esophageal
Constipation with or without megacolon
dysmotility
Pelvic floor dyssynergia
Gastroparesis
Intestinal dysmotility including chronic
intestinal pseudo-obstruction
ดัดแปลงจาก DiBaise JK. Paraneoplastic gastrointestinal dysmotility: when to consider and
how to diagnose. Gastroenterol Clin North Am. 2011 Dec;40(4):777-86.
l

l
l

l
l
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ตารางที่ 5 Autoantibodies ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็ง
Antibody

Tumor types

ANNA-1
SCLC and thymoma
ANNA-2
SCLC and breast
Ganglionic AChR
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
VGCC, N-type
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
VGCC, P/Q-type
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
VGKC
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
Muscle(nicotinic)AChR
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
CRMP-5-IgG
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
Striational
SCLC, non-SCLC, other carcinomas
PCA-1
Ovary and breast
ดัดแปลงจาก DiBaise JK. Paraneoplastic gastrointestinal dysmotility: when to consider and
how to diagnose. Gastroenterol Clin North Am. 2011 Dec;40(4):777-86.

มักเกิดอาการแสดงร่วมกับกลุ่มอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ (paraneoplastic
neurological syndromes) โดยสัมพันธ์กับ autoantibodies ทั่วไปที่เป็นที่รู้จัก
กันเช่น parietal cell antibody, thyroglobulin antibody, rheumatoid factor
เป็นต้น11-13
หากอธิบายนิยามของกลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคมะเร็ง คือ กลุ่ม
อาการและอาการแสดงทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง ซึง่ ไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็งในอวัยวะ
นั้นเป็นต้นเหตุหรือการที่มะเร็งแพร่กระจายมา แต่เป็นผลมาจากเซลล์มะเร็งมีการ
สร้างสารที่ทำ�หน้าที่คล้าย antigen ทำ�ให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
(cytotoxic T cell activation) นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของ
submucosal และ myenteric ganglion ของ ENS ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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และมีผลต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่ มักจะอยูไ่ กลจากตัวก้อนมะเร็งปฐม
ภูมิ ลักษณะสำ�คัญของกลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคมะเร็ง คือ มักเกิดในเวลา
ใกล้เคียงกับการเกิดมะเร็งโดยสามารถเกิดก่อน พร้อม หรือหลังการวินิจฉัยมะเร็ง
และมีการดำ�เนินโรคสอดคล้องกับมะเร็ง14 โดยทีก่ ารเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบ
ทางเดินอาหารจากมะเร็งคือ อาการแสดงของกลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรค
มะเร็ง ที่มีผลต่อการทำ�งานระบบประสาททางเดินอาหารก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
ของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ มีการศึกษาในหนูทดลอง พบว่า เมื่อมีการฉีด
immunoglobulin ซึ่งประกอบด้วย rabbit IgG containing ganglionic type
AChR antibodies มีผลทำ�ให้เกิดการบีบตัวของลำ�ไส้ลดลง (slow GI transit
time), ปัสสาวะคั่ง (urinary retention) เป็นต้น15
การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา พบว่ามีจ�ำ นวน myenteric plexus, ganglion
cell และ intestinal cells of Cajal ที่ลดลง โดยถูกแทนที่ด้วย schwann cells,
collagen และ lymphoplasmacytic infiltration โดยที่พยาธิสภาพดังกล่าวไม่มี
ผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหาร16-18 การศึกษาในปัจจุบันยังไม่พบ
พยาธิกำ�เนิด (pathogenesis) ที่แน่ชัด ซึ่งเป็นผลทำ�ให้ไม่สามารถบอกถึงความ
สัมพันธ์ระหว่าง autoantibodies ที่จำ�เพาะเจาะจงกับชนิดของมะเร็งหรืออาการ
แสดงของกลุ่มอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคมะเร็งแบบจำ�เพาะเจาะจงได้ทั้งหมด19
Autoantibody ซึง่ เกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหวผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหารจากมะเร็ง ซึ่งพบเป็นชนิดแรก และพบว่าเป็นสาเหตุได้บ่อยที่สุด คือ type 1
anti-neuronal nuclear antibody 1 (ANNA-1) หรือที่เรียกว่า anti-Hu antibody ซึ่งผลจำ�เพาะเจาะจงกับ RNA nuclear binding proteins โดยโปรตีนดัง
กล่าวถูกสร้างขึน้ ทัง้ ในระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system - CNS)
ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system - PNS) และระบบประสาท
ของระบบทางเดินอาหาร (enteric nervous systems - ENS) อย่างไรก็ตามมีการ
ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การสร้าง anti-Hu สัมพันธ์กับโรคมะเร็งปอดชนิด small
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
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cell lung cancer (SCLC)20 นอกจากนี้พบว่ามีรายงานพบร่วมกับมะเร็งชนิดอื่น
เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งรังไข่, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา, และ
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองได้เช่นกัน21 การศึกษาในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งชนิด small
cell lung cancer (SCLC) ที่มีผลบวกของ ANNA-1 พบว่ามีอาการแสดงของ
การเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารได้ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ การ
พบผลบวกของ ANNA-1 ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับ limited stage ของ small
cell lung cancer, การตอบสนองต่อการให้เคมีบำ�บัด และมีอัตราการรอดชีวิตที่
เพิ่มขึ้นอีกด้วย22 ส่วน ANNA-2 (anti-Ri) มีรายงานว่าพบความสัมพันธ์มากกว่า
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแต่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหารจากมะเร็งน้อยกว่า23
Autoantibody ชนิดที่พบได้รองลงมาคือ autoantibody ที่มีผลต่อ
voltage-activated calcium channels โดยหากกล่าวถึง voltage-activated
calcium channels มีหน้าที่สำ�คัญในการควบคุมการหลั่งของ acetylcholine
ทั้งใน CNS และ PNS ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำ�คัญในการกระบวนการควบคุม
การทำ�งานของกล้ามเนื้อและกระแสประสาทต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งสามารถจำ�แนก
ตามชนิดได้ดังนี้ L, N, P/Q, R และ T channels โดยที่ P/Q และ N type มีการ
สร้างมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer (SCLC) และ
retroperitoneal lymphoma ตามลำ�ดับ24 ดังนั้นเมื่อมี antibody ต่อ voltageactivated calcium channels จึงก่อให้เกิดกลุ่มอาการทางคลินิกที่ส�ำ คัญ เช่น
Lambert-Eaton syndrome25 ซึ่งพบอาการแสดงของการทำ�งานที่ผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย บางกรณีอาจพบอาการแสดงของกลุ่มอาการข้าง
เคียงที่เกิดจากโรคมะเร็ง นำ�มาก่อนที่จะพบโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่
ต้องทำ�การสืบค้นและเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว แต่ในบาง
กรณีการสืบค้นและการติดตามอาจไม่พบการเกิดโรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะในกรณี
ที่เป็น voltage-activated calcium channels ชนิด N-type ซึ่งพบว่ามีรายงาน
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ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งได้น้อยกว่า voltage-activated calcium channels ชนิดอื่น ๆ25
นอกจากนี้ยังมี autoantibodies อื่น ๆ ที่สำ�คัญ เช่น anti-neuronal
nicotinic acetylcholine receptors ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ทัง้ กลุม่ อาการของการ
เคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งและกลุม่ ทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ26
โดย autoantibody ดังกล่าวมีผลรบกวนการนำ�ของกระแสประสาท (cholinergic
synaptic transmission) ซึ่งมีผลทำ�ให้การทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติผิด
ปกติได้27 ซึ่งระดับมีผลต่อการทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติ เมื่อระดับลดลง
มีผลทำ�ให้อาการดีขึ้น
ส่วน purkinje cell cytoplasmic autoantibody, type 1 (PCA-1, aka
anti-Yo) ซึ่ง antibodies ดังกล่าว มีผลต่อกลุ่มอาการของการทำ�งานที่ผิดปกติ
ของระบบประสาทการทรงตัว (paraneoplastic cerebellar degeneration) และ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง (paraneoplastic GI
dysmotility) โดยที่ ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมบางส่วนที่ PCA-1 ให้ผล
เป็นบวกนั้น อาจพบอาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็งร่วมด้วย25 นอกจากนี้ยังมี PCA autoantibodies อื่น ๆ เช่น PCA-2,
PCA-Tr ซึง่ มีรายงานพบความสัมพันธ์กบั มะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer
(SCLC) และ Hodgkin’s lymphoma นอกจากนี้ antibodies อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
มักเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer (SCLC) ประกอบ
ด้วย ampiphysin antibody, collapsing response-mediator protein-5
(CRMP-5) antibody พบว่ามีรายงานความสัมพันธ์กับการเกิดการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารด้วยเช่นกัน28

อาการและอาการแสดง
กลุ่มอาการซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
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จากมะเร็งมักพบสัมพันธ์กบั โรคมะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer (SCLC)
โดยผ่านทาง ANNA-1 นอกจาก small cell lung cancer (SCLC) ยังพบได้ใน
โรค มะเร็งกระเพาะอาหาร (stomach cancer), มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal
cancer), มะเร็งตับอ่อน (pancreatic cancer), มะเร็งรังไข่ (ovarian cancer),
ganglioneuroblastoma, bronchial carcinoid, retroperitoneal leiomyosarcoma, malignant melanoma และ lymphoma นอกจากนั้นมีการศึกษาพบ
ว่าผู้ป่วย small lung cancer ที่ตรวจพบผลบวกของ ANNA-1 ประมาณร้อยละ
13 มีการตรวจพบมะเร็งชนิดอื่นพร้อมกันกับการวินิจฉัยมะเร็งปอดชนิด SCLC21
ส่วนใหญ่แล้วอาการแสดงของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็งมักมีอาการพร้อมกับหรือก่อนหน้าการตรวจพบโรคมะเร็ง แต่กม็ รี ายงาน
ผูป้ ว่ ยจำ�นวนหนึง่ ทีต่ รวจพบ การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจาก
มะเร็งตามหลังการรักษามะเร็งหายขาดได้ แต่พบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น11
ส่วนใหญ่แล้วการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
แตกต่างจากโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากสาเหตุอื่น
คือระยะเวลาที่มีการแสดงอาการและการดำ�เนินของโรคอย่างรวดเร็ว โดยพบว่า
ประมาณร้อยละ 80 ของผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็งตรวจพบมะเร็งภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์จนถึงประมาณไม่เกิน 1 ปี
(ทั่วไปเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน) โดยมีรายงานกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งวินิจฉัยพบ SCLC เฉลี่ยประมาณ 8.7 เดือน25
โดยอาการแสดงของผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวมีอาการแสดงทัง้ ทางระบบประสาท จิตเวช
และอาการปวดเรื้อรังพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาการแสดงของกลุ่มอาการ การเคลื่อนไหว
ที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง จำ�แนกได้เป็นโรคและกลุ่มอาการได้
ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึง่ ความรุนแรงของโรคมักมีอาการรุนแรงจนเกิดการรบกวน
การใช้ชีวิตประจำ�วันอย่างรวดเร็ว11,21,25 ซึ่งแตกต่างจากการดำ�เนินของโรคของการ
เคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากสาเหตุอื่น ที่มีการดำ�เนินโรคช้า
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ตารางที่ 6 การเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง (Gastrointestinal
dysmotility in cancer patient)
1. Esophageal
3. Intestinal
a. Pseudoachalasia
a. Small intestinal bacterial overgrowth
b. Dysmotility following ESD
b. Pseudo-intestinal obstruction
c. Post-laryngectomy
c. Radiation-induced enteritis
d. Post-esophagectomy
4. Colon
		 i. Dumping syndrome
a. Chronic pseudo-colonic obstruction
		 ii. Reflux disease
b. Opioid-induced constipation
		 iii. Delayed gastric emptying
c. Pelvic floor neuropathy
2. Gastric
5. Multiregional
a. Dumping syndrome
a. Radiation injury
b. Malignancy-associated gastroparesis
b. Chemotherapy induced gastrointesti		 Post-surgical delayed gastric emptying
nal dysfunction
c. Opioid-induced dysmotility
d. Paraneoplastic syndrome
ดัดแปลงจาก Shafi MA. Gastrointestinal Motility Issues in Cancer Patients. Curr Gastroenterol
Rep. 2019 Dec 10;21(12):69.

มากกว่า 6 เดือน อาการไม่รุนแรง และมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ ได้
เนือ่ งจากกลุม่ อาการของการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหาร
จากมะเร็ง พบอัตราอุบัติการณ์ของโรคได้น้อย จึงไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับระบาด
วิทยา เช่น อายุที่เริ่มมีอาการ การกระจายของเพศ มีเพียงรายงานตามการศึกษา
ที่ผ่านมาในกลุ่มผู้ป่วย 7 ราย 29 พบเป็นเพศหญิงมากกว่า และพบว่าอายุเฉลี่ยที่
เริ่มมีอาการอยู่ที่ 66 ปี แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยเพศชายสูงอายุที่มีอาการแสดงของ
ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ควรคำ�นึงถึงสาเหตุจากการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งมากขึ้น23 แม้ว่าในผู้ป่วย
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
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ที่มาด้วยอาการแสดงของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจาก
มะเร็ง มักมีอาการเด่นเพียงบางส่วนของระบบทางเดินอาหาร (Isolated segmental GI involvement) แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่มักมีอาการแสดงในทุกส่วน
ของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งกลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการกระเพาะอาหาร
บีบตัวช้า (gastroparesis) และลำ�ไส้อุดตันโดยไม่มีสาเหตุหรือตำ�แหน่งของการ
อุดตัน (chronic intestinal pseudo-obstruction)
อาการกลืนลำ�บาก (dysphagia) เป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยที่มีการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง โดยสามารถวินิจฉัยได้
จากการทำ�  manometry และ barium contrast study ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
achalasia และ distal esophageal spasm29,30 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจ
manometry ที่พบได้บ่อยคือ การบีบตัวที่ผิดปกติแบบไม่จำ�เพาะ (non specific
peristalsis abnormalities) ซึง่ หากมีการตรวจ autoantibody มักพบว่ามีผลบวก
ของ ANNA-1 โดยอาจเรียกภาวะดังกล่าวว่า secondary achalasia ซึ่งแตกต่าง
จาก secondary achalasia ที่เกิดจากการลุกลามของมะเร็งบริเวณ esophagogastric junction และมะเร็งกระเพาะอาหารส่วน cardia30,31
ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้า (gastroparesis) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย
ในผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง13,25,29,32
ซึง่ พบได้รอ้ ยละ 89 จากการศึกษา25ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้า โดยใช้การตรวจ
gastric scintigraphy ร่วมกับการตรวจภาพถ่ายทางรังสีช่องท้อง (plain film
abdomen) พบว่ามีการขยายตัวมากผิดปกติของกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ภาวะ
กระเพาะอาหารบีบตัวช้ามักสัมพันธ์กับ autoantibody ชนิด ANNA-1 ด้วยเช่น
กัน21
อาการของลำ � ไส้ อุ ด ตั น โดยไม่ มี ส าเหตุ ห รื อ ตำ � แหน่ ง ของการอุ ด ตั น
(chronic intestinal pseudo-obstruction; CIPO) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุด
ในผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง โดยมี
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รายงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 197533 พบว่าอาการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ small
cell lung cancer และ thymoma ซึ่งการตรวจทางพยาธิวิทยาของผนังลำ�ไส้ พบ
ว่ามี lymphoplasmacytic infiltration ในบริเวณ myenteric plexus และการ
ตรวจทาง serology พบผลบวกของ circulating ANNA-1 นอกจากนี้การตรวจ
ทางรังสีวิทยาพบการขยายตัวของลำ�ไส้เล็กตลอดทั้งลำ�ไส้ (generalized small
bowel dilatation) และการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้เล็กช้าลง การทำ�  small bowel
manometry พบลักษณะของการทำ�งานของระบบประสาทผิดปกติ เช่น พบว่ามี
การหายไปของ phase III migrating motor complex, postprandial antral
hypomotility, และพบการทำ�งานที่ไม่สัมพันธ์กันของการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้
ระหว่าง fasting และ fed stages9,25,34 ในทางคลินิกหากแพทย์พบผู้ป่วยที่มาด้วย
อาการแสดงของ chronic intestinal pseudo-obstruction (CIPO) โดยไม่ทราบ
สาเหตุรว่ มกับมีอาการน�้ำ หนักลดลง แพทย์ผใู้ ห้การรักษาควรนึกถึงอาการแสดงของ
การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
ตรวจพบ autoantibodies ซึ่งถือเป็นข้อสนับสนุนตามเกณฑ์การวินิจฉัยในตาราง
ที่ 3
อาการท้องผูก (constipation) พบได้บ่อยเช่นกันในผู้ป่วยที่มีการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง ซึ่งมักพบร่วมกับการ
ขยายตัวของทางเดินอาหารทั่ว ๆ (pseudoobstruction syndrome) โดยแพทย์
ควรทำ�การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อทำ�การตัดสาเหตุสำ�คัญคือ การอุดตันของลำ�ไส้ออก
ไปก่อนเสมอ13,25 ซึ่งสัมพันธ์กับการมี Antibody ต่อ ganglionic acetylcholine
receptor (gAChAb) ซึง่ มีการรายงานในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะท้องผูกร่วมกับ small cell
lung cancer และ thymoma26 ซึ่งเมื่อมีรายงานผู้ป่วยรายต่อ ๆ มาเพิ่มเติมพบ
ว่า อาการท้องผูกดังกล่าวสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลำ�ไส้ใหญ่ที่ช้า
ลง โดยพบกว่ามี T-cell, B-cell และ plasma cell infiltration ซึ่งสัมพันธ์กับการ
มี ANNA-1 และมี antibodies ต่อ potassium channels เช่นกัน นอกจากการ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
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บีบตัวของลำ�ไส้ที่ทำ�ได้ช้าแล้ว ยังพบว่ามีรายงานผู้ป่วยจำ�นวน 4 ราย11 ตรวจพบ
การทำ�งานของอุ้งเชิงกรานทำ�งานไม่สอดประสานกับกล้ามเนื้อหูรูดทวาร (pelvic
floor dyssynergia) โดยตรวจพบการมี ganglionic acetylcholine receptor
(gAChAb) จำ�นวน 3 ราย และ voltage-gated postassium channel autoantibodies จำ�นวน 1 ราย ซึง่ การวินจิ ฉัยโรคดังกล่าวในกลุม่ อาการของการเคลือ่ นไหว
ที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง นั้นยังไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัยจำ�เพาะ
จาก anorectal and colonic manometry23

แนวทางการวินจิ ฉัยในผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยกลุม่ อาการของการเคลื่อนไหวผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง
กลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์แสดงในตารางที่ 2 เป็นกลุ่มอาการที่
พบได้บ่อยและแพทย์ผู้ตรวจต้องคำ�นึงถึงเสมอ โดยอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็ง
ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งนัน้ แปรผัน
ตามกลุ่มอาการที่พบซึ่งจากรายงานพบว่ามีอุบัติการณ์อยู่ที่ร้อยละ 5-6037 อาการ
แสดงที่สำ�คัญของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง มัก
มีอาการเหมือนโรคทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากสาเหตุ
อื่น (non-paraneoplastic GI dysmotility) เช่น achalasia, CIPO มักมีอาการ
แสดงและสามารถวินิจฉัยได้โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของโรคนั้น ๆ แต่มีข้อพึง
สังเกตทีส่ �ำ คัญคือ การดำ�เนินโรคในกลุม่ ดังกล่าว มักมีการดำ�เนินของโรคทีร่ วดเร็ว
และรุนแรงกว่าปกติค่อนข้างมาก หากแพทย์ผู้ทำ�การรักษาคำ�นึงถึงภาวะดังกล่าว
และส่งตรวจเพิ่มเติมมักสามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะมะเร็งปอด
ชนิด small cell lung cancer ได้ นอกจากนี้การส่งตรวจ autoantibodies อาจ
จะมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย แต่ต้องคำ�นึงถึงเสมอว่าพบผลบวกได้ประมาณ
ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีภาวการณ์เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจาก
มะเร็งเท่านั้น4
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ถึงแม้วา่ จะไม่มเี กณฑ์การวินจิ ฉัยจำ�เพาะในกลุม่ อาการของการเคลือ่ นไหว
ทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งก็ตาม การตรวจ transit time study
(gastric emptying, colonic transit) และ manometry (esophageal, gastroduodenal, small bowel, colonic) รวมถึงการส่งตรวจ autoantibodies ยัง
คงมีความสำ�คัญในการช่วยวินิจฉัย รวมถึงจำ�แนกกลุ่มอาการและอาการแสดง
ที่เกี่ยวข้อง25 โดยเฉพาะการส่งตรวจ autoantibodies มีความสำ�คัญอย่างยิ่งใน
การช่วยการวินิจฉัย โดยเฉพาะในกรณีที่อาการแสดงเข้าไม่ได้ตรงกับกลุ่มอาการ
ใดอาการหนึ่ง (atypical presentation) ดังที่กล่าวไว้ในเกณฑ์การวินิจฉัยใน
ตารางที่ 3 ในกรณีที่อาการแสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
(GI dysmotility) ค่อนข้างชัดเจนร่วมกับการตรวจทาง serology ให้ผลบวกของ
autoantibodies มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีแ่ พทย์ตอ้ งสืบค้นหามะเร็งทีซ่ อ่ นอยู่ โดย
หากการตรวจเบือ้ งต้นผลไม่พบมะเร็ง แพทย์อาจต้องทำ�การตรวจขัน้ สูงหรือเชิงลึก
เช่น การทำ� CT scan, PET imaging, bronchoscope ต่อไป ซึง่ หากยังไม่พบมะเร็ง
แนะนำ�ให้ใช้วธิ กี ารติดตามผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ และสืบค้นเชิงลึกอีกครัง้ ในช่วง 6-12
เดือนถัดไป ในกรณีที่ต้องการตรวจหามะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer
การทำ�การตรวจทางรังสีวทิ ยาทรวงอก พบว่าไม่มคี วามมากพอในการวินจิ ฉัยโดยมี
ความไวในการทดสอบร้อยละ 44 (ในผูป้ ว่ ยทีม่ มี ะเร็งปอดชนิด SCLC ร่วมกับผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการแสดงของการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง)25
นอกจากนั้นการตรวจพบ autoantibodies อื่น ๆ นอกเหนือจาก ANNA-1
นั้นพบว่ามีประโยชน์น้อยในการใช้พยากรณ์การเกิดมะเร็ง แต่จะพบโรคในกลุ่ม
autoimmune ทีม่ ากขึน้ ส่วนการตรวจชิน้ เนือ้ ทางพยาธิวทิ ยานัน้ มีความจำ�เป็นค่อน
ข้างน้อยเนือ่ งจากสามารถวินจิ ฉัยได้จากกลุม่ อาการทางคลินกิ ได้ และการตรวจชิน้
เนือ้ ยังเพิม่ ความเสีย่ งต่อภาวะแทรกซ้อนหลังการทำ�หัตถการได้สงู เนือ่ งจากต้องทำ� 
full-thickness biopsy สุดท้ายจากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง หากตรวจไม่พบมะเร็ง ความเสี่ยงใน
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ตารางที่ 7 อาการและอาการแสดงที่น่าสงสัยภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหารจากมะเร็ง
อาการเกิดขึ้นเร็ว (Rapid symptom onset)
น�้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว (Significant weight loss)
มีประวัติสูบบุหรี่ หรือสงสัยว่ามีโรคมะเร็ง (High cancer risks)
มีประวัติมะเร็งในครอบครัว (Strong family history of cancer)
อาการเกิดขึ้นในช่วงอายุมากกว่า 50 ปี โดยเฉพาะในเพศชาย23
มีกลุม่ อาการข้างเคียงเกีย่ วกับการทำ�งานของระบบประสาททีเ่ กิดจากโรคมะเร็ง (Neurologic
Paraneoplastic) ร่วมด้วย
ตรวจพบ organ-specific autoantibodies*
*For example: glutamic acid decarboxylase (GAD) 65, islet cell antigen 512 (IA-2), gastric
parietal cell, muscle striational, thyroid peroxidase, and thyroglobulin antibodies.
ดัดแปลงจาก Shafi MA. Gastrointestinal Motility Issues in Cancer Patients. Curr Gastroenterol
Rep. 2019 Dec 10;21(12):69.
l
l
l
l
l
l

l

การตรวจพบมะเร็งจะลดภายหลังจากการวินิจฉัยภาวะ paraneoplastic 2 ปี และ
ต่ำ�มากหลังจาก 4 ปี23

การรักษา
หลักการของการรักษากลุม่ อาการของการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบ
ทางเดินอาหารจากมะเร็ง และกลุม่ อาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากโรคมะเร็งอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญ
คือ การให้การรักษาโรคมะเร็ง เพื่อชะลอการดำ�เนินของโรค ดังนั้น การวินิจฉัย
โรคมะเร็งได้อย่างรวดเร็วจึงถือเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างมาก โดยหลังให้การรักษาโรค
มะเร็ง จะมีเพียงอาการบางส่วนเท่านั้นที่ดีขึ้นหรือคงที่ได้ การรักษาอาการของการ
เคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็งจึงมีความสำ�คัญเป็นลำ�ดับ
ถัดมา โดยการให้ยาในกลุ่มเพิ่มการทำ�งานของลำ�ไส้ (prokinetics, antiemetics,
laxative) มีรายงานว่ามีประโยชน์และช่วยควบคุมอาการได้ ในภาวะกระเพาะอาหาร
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บีบตัวช้า (gastroparesis) และลำ�ไส้อุดตันโดยไม่มีสาเหตุและตำ�แหน่งของการ
อุดตัน (chronic intestinal pseudo-obstruction) นอกจากนั้นการรักษาภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น small bowel intestinal bacterial overgrowth41 มี
ส่วนสำ�คัญในการควบคุมอาการของผู้ป่วยได้ดีขึ้น รวมถึงการให้สารอาหารที่ครบ
ถ้วนเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้มีรายงานถึงการใช้ high dose
immunosuppressive เช่น high dose corticosteroids, cyclophosphamide,
intravenous immunoglobulin และการทำ�  plasmapheresis พบว่ายังไม่พบ
ประโยชน์ในการรักษาที่ชัดเจน21,42 สุดท้ายหากการรักษาข้างต้นไม่ได้ผล อาจ
พิจารณาการทำ� gastrostomy หรือ enterostomy โดยพิจารณาตามชนิดของการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ที่เหมาะสมเป็นราย ๆ ร่วมกับการ
รักษาอื่นแบบประคับประคองต่อไป

สรุป
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากมะเร็ง คือ กลุ่ม
อาการที่แสดงถึงความผิดปกติของการทำ�งานในระบบทางเดินอาหารซึ่งเกิดขึ้นใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเกิดจากการสร้าง autoantibodies ต่อเซลล์ประสาทที่เยื่อบุ
ลำ�ไส้ ก่อให้เกิดการทำ�ลายระบบประสาทของทางเดินอาหาร การวินิจฉัยอาศัยการ
ซักประวัตทิ สี่ งสัย การดำ�เนินของโรคและอาการทีร่ วดเร็วกว่าปกติ และรุนแรง การ
ตรวจทาง serology พบ autoantibodies ให้ผลบวก รวมถึงการตรวจพบมะเร็ง
นอกจากนี้การรักษาที่สำ�คัญของภาวะดังกล่าวคือ การรักษาโรคมะเร็ง นอกจาก
นั้นหากแพทย์มีความเข้าใจในพยาธิกำ�เนิด การดำ�เนินของโรค การวินิจฉัยโรค จะ
มีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และให้การรักษาผู้ป่วยได้
อย่างทันท่วงที
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Review Article

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ�
ในผู้ป่วยตับแข็ง
พญ.อรุณลักษณ์ บูรณถาวรสม
รศ.(พิเศษ) นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
ภาวะโซเดียมในเลือดต� ่ำ (hyponatremia) เป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ย
ตับแข็งรุนแรง และบ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดใี นผูป้ ว่ ยตับแข็ง1,2 โดยสัมพันธ์
กับภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทและอัตราตายทีเ่ พิม่ ขึน้ 3,4 ตลอดจนอัตรารอด
ชีวิตหลังการปลูกถ่ายตับที่ลดลง5 นอกจากนี้มีการนำ�ระดับโซเดียมในเลือดมาใช้
ร่วมกับคะแนน Model of End-stage Liver Disease (MELD) (คำ�นวณจากค่า
ซีรัมครีเอทินีน ระดับบิลิรูบิน และ international normalized ratio (INR)) เป็น
คะแนนใหม่ที่เรียกว่า MELD-sodium (MELD-Na) เพื่อให้การพยากรณ์อัตรา
รอดชีวติ ในผูป้ ว่ ยตับแข็งแม่นยำ�มากขึน้ 6 โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ นี �้ำ ในช่องท้องและ
มีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ� ร่วมกับคะแนน MELD ระดับปานกลาง7 ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบ MELD-Na ได้รับการยอมรับเพื่อใช้พิจารณาผู้ป่วยตับแข็งที่รอรับการปลูก
ถ่ายตับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาวะ hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตาม
ลักษณะทางคลินิกและกลไกการเกิดโรค คือ
1. Hypovolemic hyponatremia เกิดจากการมี negative sodium
balance ร่วมกับการสูญเสีย extracellular fluid มักเกิดจากการได้รับยาขับ
ปัสสาวะมากเกินไป
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
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2. Hypervolemic (dilutional) hyponatremia เกิดจากไตไม่สามารถ
ขับ solute free water ได้ ซึง่ มักพบในผูป้ ว่ ยตับแข็งรุนแรงลักษณะทีพ่ บคือ มีการ
เพิม่ ขึน้ ของ extracellular fluid เมือ่ ตรวจร่างกายจะพบนำ�้ ในช่องท้องและ/หรือขา
บวมอย่างชัดเจน
โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงกลุ่ม hypervolemic hyponatremia เป็น
หลัก

คำ�จำ�กัดความ
Hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็ง คือ ภาวะที่มีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ�
กว่า 130 mmol/L8,9 ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การวินิจฉัย hyponatremia ในผู้ป่วย
ทั่วไปที่ใช้ค่าระดับโซเดียมในเลือดต่ำ�กว่า 135 mmol/L10

ระบาดวิทยา
การศึกษาแบบ cross sectional study ในผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ นี �้ำ ในช่องท้อง
พบว่ามีความชุกของ hyponatremia ร้อยละ 30-352,11-12 และพบเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
40-60 ในผู้ป่วยตับแข็งที่มีน้ำ�ในช่องท้องที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (refractory
ascites) และ/หรือมีภาวะ hepatorenal syndrome13
หากพิจารณาจากระดับโซเดียมในเลือดในผู้ป่วยตับแข็งที่มีน้ำ�ในช่อง
ท้องจะพบผู้ป่วยมีระดับโซเดียมในเลือด < 135 mmol/L, < 130 mmol/L, < 125
mmol/L และ < 120 mmol/L ร้อยละ 49.4, 21.6, 5.7 และ 1.2 ตามลำ�ดับ8

พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology)
มีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเปลีย่ นแปลงการไหลเวียนของเลือด (hemodynamic status) และการปรับตัวของระบบประสาทและฮอร์โมนของร่างกาย
(neurohormonal adaptation) ในผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ ภี าวะความดันของระบบหลอด
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เลือดพอร์ทัลสูง (portal hypertension) โดยกลไกหลัก ได้แก่
1. การขยายตัวของหลอดเลือดทั่วร่างกาย และหลอดเลือดในระบบทาง
เดินอาหาร (systemic และ splanchnic vasodilation)
มีบทบาทสำ�คัญในการเกิด hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็งที่มีภาวะ
ความดันของระบบหลอดเลือดพอร์ทัลสูง (ภาพที่ 1) โดยสารสื่อกลางสำ�คัญที่
ทำ�ให้เกิดการขยายของหลอดเลือด คือ nitric oxide (NO) ซึ่งจะถูกกระตุ้นให้มี
การสร้างมากขึน้ ในผนังของหลอดเลือด (endothelial cell) จากหลายปัจจัย ได้แก่
1) การกระตุ้นเชิงกล (mechanical stimuli) จากภาวะ shear stress 2) vascular endothelial growth factor 3) tumor necrosis factor alpha (TNF-α) 4)
endotoxin หรือ สารพันธุกรรมของแบคทีเรีย (bacterial DNA)14,15 ที่ถูกกำ�จัด

SNS: sympathetic nervous system, RAAS: Renin-angiotensin-aldosterone system, AVP:
Arginine vasopressin, ADH: Antidiuretic hormone, NO: nitric oxide, PG: prostaglandin

ภาพที่ 1 กลไกการเกิดภาวะ hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็ง(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง
หมายเลข 20)
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ออกจากทางเดินอาหารได้ลดลงในผู้ป่วยตับแข็งที่มี portosystemic shunt ร่วม
กับมีการทำ�งานของ reticuloendothelial cell ลดลง นอกจากนี้ยังมีสารสื่อกลาง
ที่ทำ�ให้เกิดการขยายของหลอดเลือดอื่น ๆ ได้แก่ glucagon, vasoactive intestinal peptide, substance P, platelet activating factor, prostaglandins
และ prostacyclins มีผลทำ�ให้เกิด systemic vasodilation และ splanchnic
vasodilation ตามมา16 ส่งผลให้เกิดภาวะ hyperdynamic circulation คือ การ
ไหลเวียนเลือดโดยรวม (cardiac output) เพิ่มขึ้น ความต้านทานของหลอดเลือด
ทั้งระบบร่างกาย (systemic vascular resistance) ลดลง และ mean arterial
pressure ลดลง17,18
2. Water balance และ antidiuretic hormone (arginine vasopressin)
ผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ คี วามดันของระบบหลอดเลือดพอร์ทลั สูงจะมี effective
arterial blood volume ลดลง ส่งผลให้มกี ารกระตุน้ การหลัง่ arginine vasopressin (AVP) ซึ่งมีฤทธิ์เป็น antidiuretic hormone (ADH) จาก ต่อมใต้สมองส่วน
หลัง โดย vasopressin จะกระตุน้ V2 receptor ทีอ่ ยูด่ า้ น basolateral membrane
ของเซลล์ collecting duct ในไต ทำ�ให้เกิด cyclic adenosine monophosphate
(cAMP) และกระตุ้น protein kinase A มีผลต่อ specific water channel คือ
aquaporin-2 (AQP-2) ทำ�ให้ไม่สามารถขับ solute free water จาก collecting
duct ได้ ซึ่งกลไกนี้ทำ�ให้เกิดภาวะ hypervolemic hyponatremia (ภาพที่ 2)
โดยยากลุ่ม vaptans ที่นำ�มารักษาภาวะ hyponatremia ในผู้ป่วยตับ
แข็ง19 ออกฤทธิ์เป็น V2 receptor antagonist ซึ่งยับยั้ง V2 receptor ของ AVP
บน renal collecting duct ดังจะกล่าวต่อไป
3. ตัวกระตุ้นที่ไม่ใช่ osmotic stimuli ของ Renin-angiotensinaldosterone (RAAS), systemic nervous system และ ADH
ผลจาก systemic และ splanchnic vasodilation ในผู้ป่วยตับแข็งที่มี
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AQP2: Aquaporin-2, AQP3: Aquaporin-3, AQP4: Aquaporin-4, cAMP: cyclic adenosine
monophosphate, AVP: arginine vasopressin

ภาพที่ 2 กลไกการออกฤทธิข์ อง AVP และ Vaptans (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 20)

ความดันของระบบหลอดเลือดพอร์ทลั สูง ทำ�ให้มกี ารลดลงของ effective arterial
blood volume ทำ�ให้แรงดันต่อ baroreceptors ทีห่ ลอดเลือดแดงคาโรติด และไต
ลดลง เพื่อรักษา effective arterial blood volume จึงเกิดการกระตุ้นกลไกต่าง ๆ
ของ sodium-retaining neurohumoral เช่น RAAS, sympathetic nervous
system และ ADH ทำ�ให้เกิดการดูดกลับของน้ำ�และเกลือ และยังส่งผลให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของ total body extracellular sodium, plasma volume, cardiac
output จึงทำ�ให้เกิดภาวะ dilutional หรือ hypervolemic hyponatremia ซึ่ง
hyponatremia ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิดจาก dilutional effect ไม่ได้เป็นผลมาจาก
การขาดโซเดียม

ความสำ�คัญทางคลินิก
Hypovolemic hyponatremia พบได้ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยตับแข็งที่มี
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hyponatremia ทัง้ หมด21 เกิดจากการสูญเสีย extracellular fluid ทัง้ จากไต (ส่วน
ใหญ่เกิดจากได้รบั ยาขับปัสสาวะมากเกินไป) หรือจากทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย,
อาเจียน โดยลักษณะทางคลินิกจะพบอาการและอาการแสดงของภาวะขาดสารน้ำ� 
(hypovolemia) เช่น หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะออกน้อยลง โดยผู้ป่วย hypovolemic
hyponatremia ทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วยตับแข็งจะไม่มีอาการบวม อย่างไรก็ตามผู้ป่วย
ตับแข็งระยะรุนแรงอาจมีอาการบวมและมีน�้ำ ในช่องท้องร่วมกับภาวะขาดสารน�้ำ ได้
ทำ�ให้การวินิจฉัยในผู้ป่วยตับแข็งระยะรุนแรงมีความยากมากขึ้น
Hypervolemic hyponatremia เป็นสาเหตุโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80-90)
ของ hyponatremia ในผูป้ ว่ ยตับแข็งรุนแรง ซึง่ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของ extracellular fluid แต่ไม่มีการสูญเสียโซเดียม ตรวจร่างกายจะพบน้ำ�ในช่องท้องและขา
บวม ซึ่งภาวะ renal sodium retention นี้ถือว่าเป็นลักษณะสำ�คัญของผู้ป่วยตับ
แข็งระยะรุนแรง
เนือ่ งจากภาวะนีม้ กั เกิดในผูป้ ว่ ยตับแข็งระยะรุนแรงซึง่ มีอาการต่าง ๆ มาก
อยู่แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับอาการทางคลินิกของ hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็งจึง
มีจำ�กัด ในบทความนี้จะกล่าวถึงผลของ hyponatremia ต่อการทำ�งานของระบบ
ประสาท ผลต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง และผลต่อการปลูกถ่ายตับ
ผลของ hyponatremia ต่อการทำ�งานระบบประสาท
ในผู้ป่วยทั่วไปที่มี hyponatremia จะเกิดอาการทางระบบประสาทที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสมองบวม (brain edema) เช่น ปวดศีรษะ สับสน ชัก ความผิด
ปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ (focal neurological deficits) และผู้ป่วยบางราย
อาจเสียชีวติ จากภาวะสมองเคลื่อน (cerebral herniation)22 โดยความรุนแรงของ
อาการทางระบบประสาทสัมพันธ์กบั ระดับและอัตราการลดลงของโซเดียมในเลือด
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับโซเดียมในเลือดลดต�่ำ อย่างเฉียบพลัน (acute hyponatremia) จะ
มีอาการทางระบบประสาทมากกว่าผู้ป่วยเรื้อรัง (chronic hyponatremia)
การศึกษาเกี่ยวกับอาการทางระบบประสาทในผู้ป่วยตับแข็งมีค่อนข้าง
l
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น้อย21 โดยอาการของ hyponatremia เช่น ปวดศีรษะ ชัก ความผิดปกติทางระบบ
ประสาทเฉพาะที่ (focal motor deficits) และภาวะสมองเคลื่อน (cerebral herniation) พบได้น้อย เนื่องจากผู้ป่วยตับแข็งส่วนใหญ่มีการลดลงของโซเดียมใน
เลือดอย่างช้า ๆ (chronic hyponatremia) ท�ำให้สมองสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะ
ที่มี osmolality ต�่ำลงได้
นอกจากนีใ้ นผูป้ ว่ ยตับแข็ง พบว่า hyponatremia เป็น second osmotic
hit (first osmotic hit คือ ammonia และ neurotoxin อื่น ๆ) ทำ�ให้เกิดการบวม
ของเซลล์สมอง (astrocyte swelling) มีการเปลี่ยนแปลงของการทำ�งานระบบ
ประสาท และเกิดภาวะ hepatic encephalopathy ตามมาได้23 (ภาพที่ 3)
ผลของ hyponatremia ต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง
นอกจาก hepatic encephalopathy แล้ว พบว่า hyponatremia มีความ
สัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของโรคตับแข็ง8,24 คือ ascites, spontaneous
bacterial peritonitis (SBP), hepatic hydrothorax และ hepatorenal syndrome ซึง่ ระดับโซเดียมในเลือดทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว คือ
l

ภาพที่ 3 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาวะ hyperammonemia และ hyponatremia ในเซลล์สมองและ
ความเกี่ยวข้องกับภาวะ hepatic encephalopathy21
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≤ 130 mmol/L โดยภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดจากร่างกายไม่สามารถขับ solute

free water ได้ทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของสารน้ำ�ในร่างกาย (total body fluid)
ภาวะท้องมานที่ท้องโตมาก (tense ascites) ยังสามารถส่งเสริมการเกิด
ภาวะ dilutional hyponatremia ได้ โดยทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของความดันภายใน
ช่องปอด (intrathoracic pressure) จึงมีการกระตุ้น baroreceptor ให้หลั่ง AVP
มากขึ้น25 และส่งผลให้ไม่สามารถขับ solute free water ได้
การติดเชือ้ สามารถส่งเสริมการเกิด hyponatremia ได้ จากการเกิด bacterial translocation โดยเฉพาะจาก SBP และกระตุ้นให้เกิด endotoxemia และ
TNF-α มากขึ้น ทำ�ให้เกิดการเพิ่มระดับของ NO และเกิด splanchnic arterial
vasodilatation ตามมา เป็นผลให้ cardiac output ลดลงและเพิม่ การหลัง่ AVP26
ผลของ hyponatremia ต่อการปลูกถ่ายตับ
ผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ ี hyponatremia จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด osmotic
demyelination syndrome (ODS) หลังการปลูกถ่ายตับ เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้น
ของระดับโซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วหลังการผ่าตัด27,28 อย่างไรก็ตามภาวะ ODS
เกิดขึน้ ไม่บอ่ ย โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีป้ ระมาณร้อยละ 0.5-1.5 ความเสีย่ ง
ต่อการเกิด ODS จะมากขึ้นเมื่อระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้นเร็วมากกว่า 10-12
mmol/L ใน 24 ชั่วโมง และจะแสดงอาการ 2-7 วันหลังจากมีการเพิ่มขึ้นของระดับ
โซเดียมในเลือด29-31
จากการศึกษาพบว่าภาวะ ODS มักจะเกิดในผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่มีระดับ
โซเดียม > 120 mmol/L แต่อาจเป็นเพราะกรณีระดับโซเดียมต่ำ�กว่านี้จะเป็นข้อ
ห้ามทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัด31
นอกจากภาวะ ODS แล้ว การเกิด hyponatremia ก่อนปลูกถ่ายตับยัง
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และหอผูป้ ว่ ยวิกฤตนานขึน้ เพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อความผิดปกติทางระบบประสาท ไตวายและการติดเชื้อเพิ่มขึ้น5,32-34,37 ส่วนผล
ต่ออัตราการรอดชีวิต หลายการศึกษายังได้ผลไม่เป็นไปในทางเดียวกัน จึงยังไม่
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สามารถสรุปได้ชดั เจนว่า hyponatremia ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวติ หลังปลูกถ่าย
ตับหรือไม่5,30,33,37

พยากรณ์โรค
ผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ ี hyponatremia จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ แย่ลงเนือ่ งจากอาการ
ทางระบบประสาทและผู้ป่วยต้องจำ�กัดปริมาณน้ำ�ดื่ม35 เพื่อป้องกันการลดลงของ
ระดับโซเดียมในเลือด หลายการศึกษาพบว่าความรุนแรงของ hyponatremia และ
น้ำ�ในช่องท้องเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการพยากรณ์โรคตับแข็ง11 โดยพบว่าผู้ป่วยตับ
แข็งที่มีภาวะติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เมื่อติดตามไปนาน 3 เดือน ผู้ป่วย
กลุ่มที่เสียชีวิตมีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ�กว่ากลุ่มที่รอดชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (ระดับโซเดียมในเลือด 129±6 mmol/L เทียบกับ 133±5 mmol/L , p-value
= 0.009)36 และยังพบว่า hyponatremia เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บป่วยและการ
เสียชีวิตก่อนและหลังการปลูกถ่ายตับอีกด้วย5,37

การป้องกันและรักษา hyponatremia
การป้องกัน
การป้องกัน hypovolemic hyponatremia สามารถทำ�ได้โดยหลีกเลี่ยง
การสูญเสียน�้ำ ปริมาณมากโดยเฉพาะการได้รบั ยาขับปัสสาวะมากเกินไป ดังนัน้ ต้อง
ป้องกันการเกิด negative fluid balance มากเกินไป โดยเป้าหมายของการให้ยา
ขับปัสสาวะควรให้น้ำ�หนักลดลงไม่เกิน 500-800 กรัมต่อวัน แต่สำ�หรับผู้ป่วยที่มี
การบวมส่วนปลาย (peripheral edema) สามารถให้ยาขับปัสสาวะจนน้ำ�หนักลด
ลงได้สูงถึง 2,000 กรัมต่อวัน จนกระทั่งภาวะบวมหาย38
การป้องกัน hypervolemic hyponatremia สามารถทำ�ได้โดยหลีกเลีย่ ง
การให้ hypotonic fluid ในผู้ป่วยที่มีน้ำ�ในช่องท้องและการทำ�งานของไตลดลง
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ภาวะ post-paracentesis circulatory dysfunction (PPCD) ทำ�ให้เกิด arterial
vasodilation ตามมา การให้ human albumin ทางหลอดเลือดดำ� ปริมาณ 8 กรัม
ต่อปริมาณน้ำ�ในช่องท้อง 1 ลิตร หลังจากการเจาะระบายน้ำ�ในช่องท้อง มากกว่า 5
ลิตร (large volume paracentesis) นอกจากลดการเกิด PPCD แล้ว ยังลดการ
เกิด hyponatremia และอัตราการเสียชีวิตได้39-40 การรักษาภาวะ hepatorenal
syndrome ด้วย terlipressin และ albumin ทำ�ให้ระดับโซเดียมในเลือดดีขึ้น41-42

การรักษา
การรักษาภาวะ hyponatremia โดยทัว่ ไปจะเริม่ รักษาทีร่ ะดับโซเดียมใน
เลือด < 130 mmol/L แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลชัดเจนว่าควรเริม่ ให้การรักษาทีร่ ะดับโซเดียม
ในเลือดเท่าไร โดยสิ่งสำ�คัญคือ จะต้องแยก hypovolemic และ hypervolemic
hyponatremia ออกจากกัน เนื่องจากแนวทางรักษาทั้ง 2 ภาวะต่างกัน
Hypovolemic hyponatremia
รักษาด้วยการให้ saline solution เพือ่ เพิม่ ปริมาณน�้ำ ในร่างกาย (plasma
volume) และให้ระดับโซเดียมในเลือดกลับสูค่ า่ ปกติ ร่วมกับแก้ไขปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิด
ภาวะนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับยาขับปัสสาวะมากเกินไป
Hypervolemic hyponatremia
แนวทางการรักษามีเป้าหมาย คือ ทำ�ให้เกิด negative water balance
โดยเพิ่มการขับ solute free water ทางไต โดยมีแนวทางการรักษาหลัก ๆ ดังต่อ
ไปนี้
1. การจำ�กัดน้ำ� (Fluid restriction)
การจำ�กัดน้ำ�  1-1.5 ลิตรต่อวัน แนะนำ�สำ�หรับการรักษา hypervolemic
hyponatremia43 ส่วนใหญ่ช่วยป้องกันไม่ไห้ระดับโซเดียมในเลือดต่ำ�ลงจากเดิม
แต่ไม่ช่วยเพิ่มระดับโซเดียมในเลือด
มีการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบการให้ยากลุ่ม vaptans ร่วมกับการ
l
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จำ�กัดน�้ำ กับกลุม่ ได้รบั การจำ�กัดน�้ำ อย่างเดียว พบว่ากลุม่ ทีจ่ �ำ กัดน�้ำ เพียงอย่างเดียว
สามารถเพิ่มระดับโซเดียมในเลือดได้มากกว่า 5 mmol/L เพียงร้อยละ 0-2644-46
2. การให้ hypertonic saline
การให้ hypertonic sodium chloride ในผู้ป่วย decompensated cirrhosis เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำ�เกิน (volume overload) น้ำ�ในช่องท้อง
มากขึน้ และภาวะบวม ดังนัน้ ควรให้ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ hyponatremia รุนแรงหรือ
อันตรายถึงชีวติ (life-threatening manifestations) เช่น ภาวะ cardio-respiratory distress อาการง่วงซึม (somnolence) ชัก อาการไม่รู้สึกตัว (coma) แต่มัก
เกิดขึน้ ไม่บอ่ ยในผูป้ ว่ ยตับแข็ง นอกจากนีพ้ จิ ารณาให้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี hyponatremia
อย่างรุนแรงที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ภายในเวลาอันสั้น
ระมัดระวังการแก้ไขระดับโซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วเกินไป เพื่อหลีก
เลี่ยงการเกิด ODS ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยตับแข็งรุนแรง47 ในทางปฏิบัติ
จะแก้ไขระดับโซเดียมในเลือดอย่างรวดเร็วในระยะเริ่มต้น (5 mmol/L ในชั่วโมง
แรก) เพื่อแก้ไขอาการแสดงทางคลินิก แต่โดยรวมการแก้ไขระดับโซเดียมในเลือด
ไม่ควรเกิน 8 mmol/L ต่อวัน
3. การให้ albumin ทางหลอดเลือดดำ�
พบว่าสามารถเพิ่มระดับโซเดียมในเลือดได้ แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีย้ งั คงมีขอ้ จำ�กัด เนือ่ งจากจำ�นวนผูป้ ว่ ยในงานวิจยั น้อยและระยะเวลาในการ
ติดตามผลการรักษาสั้น
มีการศึกษานำ�ร่องแบบสุม่ ขนาดเล็ก (pilot randomized study) ในผูป้ ว่ ย
refractory ascites ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและมีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ�กว่า
130 mmol/L จำ�นวน 24 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจำ�กัดน้ำ� 1.5 ลิตร
ต่อวัน ร่วมกับจำ�กัดเกลือโซเดียม 80 mmol ต่อวันและกลุม่ ทีร่ กั ษาเช่นเดียวกับกลุม่
แรกร่วมกับ albumin 40 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 7 วันพบว่า การให้ albumin สามารถ
เพิ่มระดับโซเดียมในเลือดได้ 9 mmol/L นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่รับ albumin
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เกิดไตวาย hepatic encephalopathy รุนแรงและอัตราตายในโรงพยาบาลน้อย
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญ48 การศึกษาย้อนหลังจากข้อมูลของ NACSELD
(North American Consortium for End-Stage Liver Disease) cohort ใน
ผูป้ ว่ ยตับแข็ง 1,126 รายทีน่ อนโรงพยาบาลและมีระดับโซเดียมในเลือดต�่ำ กว่า 130
mmol/L ผู้ป่วย 777 ราย ได้รับ albumin ทางหลอดเลือดดำ�  [ปริมาณเฉลี่ย 225
กรัม (interquartile range 100-400 กรัม)] และ 349 รายไม่ได้รับ albumin พบ
ว่ากลุ่มที่ได้รับ albumin สามารถเพิ่มระดับโซเดียมในเลือดและมีอัตรารอดชีวิตที่
30 วันดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ albumin49
4. Vaptans
Vaptans ออกฤทธิ์เป็น selective antagonists ของ V2 receptor ใน
principal cells ของ collecting ducts ทำ�ให้เกิดการขับ solute free water50 ยา
กลุ่มนี้จะเพิ่มระดับโซเดียมในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับ vasopressin สูง เช่น
the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)
และ ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)50
ผลของ vaptans ในผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ นี �้ำ ในช่องท้องและมี hyponatremia
มีหลายการศึกษา โดยใช้ยา tolvaptan, satavapan และ lixivaptan ผลการศึกษา
พบว่าช่วยเพิ่มปริมาณปัสสาวะ ขับ solute free water และเพิ่มระดับโซเดียมใน
เลือดได้รอ้ ยละ 45-82 ของผูป้ ว่ ย45,51-52 และในผูป้ ว่ ยตับแข็งระยะสุดท้ายทีร่ อรับการ
ปลูกถ่ายตับ พบว่าการให้ conivaptan ทางหลอดเลือดดำ�ระยะสั้น (1-4 วัน) ช่วย
เพิม่ ระดับโซเดียมในเลือดได้เช่นเดียวกัน53 แต่ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของ vaptans ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการใช้ยาในระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) มีเพียงการศึกษาการ
ใช้ satavaptan ร่วมกับยาขับปัสสาวะในระยะยาว (12-52 สัปดาห์) พบว่าสามารถ
เพิ่มระดับโซเดียมในเลือด และควบคุมน้ำ�ในช่องท้องได้ดีกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยวิธี
มาตรฐาน แต่พบว่าอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อน
ของตับแข็ง54-55
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ภาพที่ 4 แนวทางการดูแลรักษาภาวะ hyponatremia ในผูป้ ว่ ยตับแข็ง (ดัดแปลงจากเอกสาร
อ้างอิงหมายเลข 59)

ปัจจุบันยา vaptans ที่ได้รับการรับรองประกอบด้วย conivaptan และ
tolvaptan ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
(US Food drug administration; US-FDA) โดยมีข้อบ่งใช้ในภาวะ hypervolemic หรือ euvolemic hyponatremia ในผู้ป่วย SIADH หัวใจล้มเหลวและ
ตับแข็ง56,57 ส่วนองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European medicines agency;
EMA) รับรองเพียงแค่ tolvaptan ในการรักษาภาวะ SIADH57 อย่างไรก็ตามต่อ
มามีรายงานการเกิดตับอักเสบรุนแรงในผู้ป่วย autosomal dominant polycystic kidney disease ที่ใช้ tolvaptan58 ด้วยเหตุนี้ US-FDA จึงไม่แนะนำ�การใช้
tolvaptan ในผู้ป่วยที่มีโรคตับเป็นโรคประจำ�ตัว
โดยสรุปการใช้ยากลุ่ม vaptans ในการรักษาภาวะ hypervolemic
hyponatremia ในผู้ป่วยตับแข็ง ยังไม่มีคำ�แนะนำ�ที่ชัดเจนในแนวทางเวชปฏิบัติ
(International guidelines) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาควบคุมที่
เพียงพอ
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สรุป
Hyponatremia (ระดับโซเดียมในเลือดน้อยกว่า 130 mmol/L) พบได้
บ่อยในผู้ป่วยตับแข็งระยะรุนแรงและบอกถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดี สิ่งสำ�คัญในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ต้องแยกภาวะ hypovolemic และ hypervolemic
hyponatremia ออกจากกัน เนือ่ งจากภาวะ hypovolemic hyponatremia รักษา
โดยการให้ normal saline และแก้ไขสาเหตุ ส่วนภาวะ hypervolemic hyponatremia รักษาโดยการจำ�กัดน้ำ� การให้ hypertonic saline การให้ albumin และ
ยากลุ่ม vaptans อย่างไรก็ตามปัจจุบันข้อมูลของ albumin และยากลุ่ม vaptan
ยังมีข้อจำ�กัด สุดท้ายผู้ป่วย hyponatremia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่แนะนำ�
ข้างต้น และพิจารณาตามคะแนน MELD-Na ควรได้รับการพิจารณาปลูกถ่ายตับ
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Introduction & epidemiology
Tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease caused by
Mycobacterium tuberculosis. TB is one of the major public health issues worldwide. The World Health Organization estimated that globally
around 10 million people developed the disease. There were 1.2 million
(range 1.1–1.3 million) TB-related deaths among HIV-negative people in
2018 and additional 251,000 deaths (range 223,000–281,000) among HIVpositive people. Since 2007, TB even more responsible for an infectious
cause of death than HIV. Ninety percent of patients who develop TB are
adults. Although TB affects people of all genders and age groups, the
highest-burden is in adult men accounting for 57% of all TB cases. By
comparison, adult women and children account for 32% and 11% of TB
cases, respectively. TB cases in distributing globally in all geographical
regions. commonly distribute in South-East Asia and Africa followed by
the Western Pacific region, Eastern Mediterranean, the Americas, and
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Europe. Case rates at the national level vary from less than 50 to more
than 5000 per 1 million people per year. Almost 90% of cases each year
are in 30 high TB burden countries1
Lungs are the most common site of Mycobacterium tuberculosis infection; however, TB can infect almost any organs in the body2.
Approximately 12 % of TB cases are extra-pulmonary, most of which
affect joints and cervical lymphatics. Liver involvement of TB or hepatic
tuberculosis (hepatic TB) has also been reported3. In 1858 Dr. John Syer
Bristowe, an English physician report the first recorded case of hepatic
TB4 and Its prevalence has increased in the last 30 years, largely due to
an increase in the global prevalence of HIV/AIDS.2,5
In disseminated TB cases, hepatic involvement is observed in
80–100% of autopsied patients. On the contrary, isolated hepatic TB is
rare, likely because the low oxygen tension in the liver is unfavorable for
mycobacterial growth.6 Nevertheless, this condition has been reported
in South Africa, the Philippines, and India.2,8-11

Dissemination & pathophysiology of hepatic tuberculosis
Tuberculous bacilli can reach the liver via hematogenous
dissemination causing miliary disease or local spread from the gastrointestinal tract causing local hepatic TB, also known as tuberculoma.2
Miliary hepatic TB presents as small tubercles (0.6 to 2.0 mm) scatter
diffusely in both lobes of the liver.12 In this form, the hepatic artery is the
main route of dissemination.2 majorities of disseminated tuberculosis
cases have liver involvement. Although pulmonary TB infection is the
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major source of hepatic TB,12 dissemination from another extrapulmonary
site, such as abdominal lymph nodes also reported.
Local hepatic TB manifests as tubercles around the portal triad
which usually greater than 2 mm in size.12,13 causing by reactivation of
latent TB infection or portal vein route of TB dissemination.2

Hepatic TB classification
Liver involvement of TB can present in several forms: Miliary
TB, granulomatous TB hepatitis, nodular TB, ductal TB, and nodal TB.3
Miliary TB accounted for the majority of cases.3 followed by
hepatic tuberculomas.3,13 Nodular TB presented as large tumor-liked
tuberculomas or abscesses coalescing from hepatic tubercles, without
any evidence of extrahepatic TB.13 Ductal TB can develop as a focal
or diffuse stricture often mimicking cholangiocarcinoma or secondary
sclerosing cholangitis.3

Clinical manifestations
Hepatic TB typically presents with insidious and often nonspecific symptoms.14 Hepatomegaly(80%) is the most common presenting
sign/symptoms. Follow by febrile(67%) ,respiratory symptoms(66%), pain
in abdomen (59.5%), and weight reduction (57.5%). Other finding such
as enlargement of the spleen (30%), ascites(23%), and icterus can also
be observed .2 Hepatic tuberculosis, both disseminated and localized
form, presented with similar clinical presentations but the local form is
associated with more hepatocytic damage and more icterus.13
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Laboratory findings

The most typical laboratory finding is the raising of alkaline
phosphatase (ALP) which usually ranges from 200 to750 U/L. The raising of gamma-glutamyl transferase (GGT) also observed mostly ranges
from 100 to 400 U/L. Other abnormalities finding such as transaminases
enzyme elevation, which typically does not exceed 200 U/L, mildly
elevated bilirubin, and reversion of albumin to globulin ratio also can
be observed.2

Imaging
Imaging modalities
Plain X-ray film and ultrasonography (US) lack diagnostic
specificity.2,15-17 Both may represent liver enlargement and non-specific
liver lesion. Even though chest film suggestive pulmonary TB might
provide a clue of tuberculosis liver involvement, an exclusion of hepatic
TB cannot be made just by the negative chest imaging result.2,16,18-20
Computed tomography (CT) scan and magnetic resonance
imaging (MRI) is the radiographic test of choice to evaluate the liver
involvement of tuberculosis. Eighty percent of hepatic tuberculosis can
be detected by an abdominal CT scan.2

Imaging findings
Miliary pattern may only presentwith the diffusely enlarged
liver if the lesions are too small for the resolution of ultrasonography
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(US) or computed tomography (CT).6,21-,26 If detectable, multiple foci of
small hypoechogenic lesions measuring 0.5-2 mm in diameter may be
seen on ultrasonography.27,28 These small nodules appear as low attenuation without ring enhancement on CT, hypointense on T1-weighted
images, hyperintense on T2-weighted images MRI.6,29-30 After treatment, healed lesions may present with calcifications during the chronic
stage.6,14 These findings of micronodular hepatic tuberculosis need to
be differentiated from metastases, lymphoma and sarcoidosis14,23-26 Due
to lacking pathognomonic imaging findings, obtaining tissue samples
might be necessary for the definitive diagnosis.6
Multiple granulomas can coalesce and form macronodular hepatic TB6,14 which appears as a hypoechoic lesion on U/S or hypodensity
mass with peripheral rim enhancing on CT. The central non-enhancing
region represents the necrotic area while the peripherally enhancing
rim represents outer granulation tissue. Apart from this finding, multiple liquefactive necroses can be presented with a honeycombing appearance with multiple septa. On magnetic resonance imaging (MRI)
These lesions show low signal intensity on T1-weight images and iso-or
hypointense on T2 weighted images with gadolinium enhancement.

Liver biopsy and Histopathology
Mycobacterium culture is a gold standard test providing the
best specificity.2,12,18,31 Ultrasound-guided liver biopsy is useful to guide
the location of tissue sampling.2,32.33
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Microbiological evaluation
Acid-fast bacilli (AFB) smear provide only 25% median sensitivity and In terms of interpretation, clinicians should keep in mind that
positive AFB results may be from non-tuberculosis mycobacteria.2,34
Although mycobacterial culture has the best specificity, but its sensitivity is poor, usually less than 10% sensitivity.2,35
If available, PCR provides benefits, with 86% median sensitivity,
PCR is better than AFB smear in terms of both sensitivity and specificity
and when compare to mycobacterial culture, PCR provides more sooner
result.36-37
Nucleic acid amplification test (NAAT), which was approved
for pulmonary TB diagnosis for years also being evaluated for its role in
extrapulmonary settings including pulmonary TB.2,38-39 Apart from the
advantage of rapid results this test provide, this test also provides data
on resistance mutations.2,38

Histopathological evaluation
Hepatic granuloma is the most typical histological feature.2,7,40
Hepatic granulomas are nodular reactions containing transformed
macrophages and surrounding inflammatory cells, such as lymphocytes,
eosinophils, and multinucleated giant cells.41-43 Granulomas can be classified into non-caseating and caseating (yellowing necrotic tissue on
gross finding), Granulomas in hepatic TB mostly presented as caseating
granuloma (51-83%).2,16,18,40
Autoimmune and non-infective causes, such as primary biliary
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cholangitis or sarcoidosis are major causes of granulomatous liver disease in the low TB-prevalence region, whereas, in developing countries,
infections including hepatic tuberculosis are major causes of hepatic
granuloma.2,44-49 The presence of granulomas in liver tissue should trigger
suspicion of hepatic TB,7 albeit not pathognomonic. This finding may
support a diagnosis of TB in the setting of other relevant clinical and
epidemiologic factors.50

Diagnosis
Lacking specific symptoms and imaging findings6, the diagnosis of hepatic TB is challenging and therefore requires a high level
of suspicion.3,18 In endemic regions of tuberculosis, hepatic TB should
be suspected in patients who present with a clinical clue of prolonged
fever, loss of weight, and liver enlargement.2,12 Hepatic TB diagnosis
could be definitively made by mycobacterial culture and/or nucleic acid
amplification test (NAAT) of liver tissue.2,51

Treatment
Once hepatic TB is diagnosed, antituberculosis (anti-TB)
medications should be started. Even though controversial data on the
appropriate anti-TB regimen duration, a 6-12 month regimen seem to
be adequate in most patients2,41 After the first 2-3 months of treatment,
improvement of fever, anorexia, icterus, and enlargement of the liver
can be expected. Liver enzyme abnormalities can also be used to monitor the anti-TB therapy response. In most patients, liver enzyme levels
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became normalized within six months after anti-TB therapy. However,
it is unclear if the normalization of the liver enzyme abnormalities should
be used as an indicator of treatment cessation.41,52

Conclusion
Although the lung is the most common organ affected by
tuberculosis but can affect nearly all organs in the body. The liver is a
common site of extrapulmonary TB, mostly presented in the setting of
disseminated TB infection. Hepatic TB typically presents with insidious
and often nonspecific symptoms. The imaging and clinical finding of
hepatic TB is nonspecific. Definite diagnosis requires the demonstration
of Mycobacterium tuberculosis on the liver specimen. Once hepatic
TB is diagnosed, 6-12 months antituberculosis medication should be
started.
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Basic Science Corner

Esophageal Motility
Maneerat Chayanupatkul, MD

How do basic sciences promote a better understanding of
clinical conditions? Take esophageal motility disorder as an example.
Knowing the swallowing mechanisms help us understand the clinical
presentations and pathophysiology of esophageal motility disorders,
such as achalasia. First off, let me quickly walk you through the basic
of esophageal motility.

Esophageal motility and swallowing mechanisms
Swallowing is a series of events that are regulated by the swallowing reflex with the central control in the medulla and lower pons1,2.
Swallowing can be divided into 3 stages: (1) voluntary stage; (2) pharyngeal stage; and (3) esophageal stage.
1. Voluntary stage: At this stage, the food is voluntarily pushed
into the pharynx by the upward and backward movement of the tongue
against the soft palate. The stimulation of touch receptors in the pharynx then triggers the swallowing reflex. Beyond this stage, swallowing
happens automatically and involuntarily.
Department of Physiology, Chulalongkorn University
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2. Pharyngeal stage: The swallowing center sends neurological
signals through fifth, ninth, tenth, and twelfth cranial nerves, and superior cervical nerves to various pharyngeal muscles initiating a series of
events which include (1) the closure of posterior nares by the soft palate
to prevent nasal regurgitation of food; (2) the inward contraction of the
palatopharyngeal folds to form a narrow passage through which food
passes into the posterior pharynx; (3) the approximation of vocal cords
and the forward and upward movement of larynx against the epiglottis
to prevent food from getting into the trachea and to open the upper
esophageal sphincter; (4) the initiation of peristaltic wave by superior
constrictor muscles, which propels food into the esophagus; and (5) the
inhibition of respiration by a reflex control.
3. Esophageal stage: The primary peristalsis is a continuation
of peristaltic wave from the pharyngeal stage. This wave takes 8 to 10
seconds to move from the pharynx to the stomach2. Sometimes, primary
peristalsis fails to propel all the food into the stomach. The stretching
of esophageal wall by the residual food bolus triggers another wave of
esophageal contraction called secondary peristalsis. The stimulation of
pharynx by food bolus also initiates the reflex relaxation of lower esophageal sphincter (LES) and proximal stomach. The proximal esophagus
consists of skeletal muscles and is controlled by vagus nerves, while
the distal esophagus and LES comprise of smooth muscles and are
controlled by excitatory and inhibitory neurons of the enteric nervous
system. The excitatory neurotransmitters of myenteric neurons are
acetylcholine and substance P and the inhibitory neurotransmitters are
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vasoactive intestinal peptide and nitric oxide3.

Esophageal motility disorders
Scleroderma is a condition of which smooth muscle cells are
replaced by collagen fibers resulting in absent peristalsis and low resting
LES pressure. As a consequence of these pathologic changes, patients
with scleroderma usually present with dysphagia (from impaired esophageal motility) and reflux symptoms (from low LES pressure). Patients
with long standing gastroesophageal reflux disease (GERD) may also
present with solid and liquid food dysphagia in the absence of mechanical obstruction. Studies have shown that long standing and severe acid
reflux are associated with impaired esophageal motility which usually
happens in conjunction with mucosal injury from acid exposure4.
Another classic esophageal motility disorder is achalasia. The
pathophysiology of achalasia involves the loss of nitric oxide producing inhibitory ganglion cells in the myenteric plexus of the esophagus
leading to the unopposed action of acetylcholine-producing excitatory
nerve fibers, which results in failure of LES relaxation5. Swallowing
normally triggers the inhibitory wave in the esophageal smooth muscle,
which is followed by esophageal peristalsis, a rebound phenomenon at
the end of the inhibition (off-response). The relaxation of LES and lower
esophagus promote the smooth passage of food into the stomach. The
initial hyperpolarization of esophageal smooth muscle lasts progressively
longer in the distal portion of the esophagus which is responsible for
the latency period between swallowing and contraction promoting the
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propagative nature of primary peristalsis6. The degradation of inhibitory
neurons in the myenteric plexus in achalasia causes the loss of initial
inhibitory wave and latency gradient leading to aperistalsis7.
The inability of LES to relax when swallowing impedes the
passage of food into the stomach leading to the retention of ingested
food in the esophagus. Patients with achalasia typically present with
both solid and liquid food dysphagia with regurgitation of undigested
food or sometimes with chest pain, weight loss or heart burn7. Bacterial
overgrowth and chemical irritation from chronic retention of food and
saliva leads to retention esophagitis which is characterized by esophageal mucosal thickening, nodularity and cobblestone-like appearance8.
Upper endoscopy is required to exclude mechanical obstruction and
tumors affecting gastric cardia or myenteric plexus in the LES area.
The diagnosis of achalasia is confirmed by the presence of aperistalsis
and incomplete LES relaxation on esophageal manometry7.
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GI Snapshot

Wireless Motility Capsule (WMC)
Recording
อาจารย์ นพ.พรชัย ลีลาสินเจริญ

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพแม่บ้าน มาพบแพทย์ด้วยประวัติแสบ
ร้อนลิน้ ปี่ น�้ำ หนักลด ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร รูส้ กึ เบือ่ อาหาร ร่วมกับมีอาการ
ท้องผูกสลับท้องเสียเรือ้ รัง 1-2 ปี ผูป้ ว่ ยมีโรคประจำ�ตัวเป็นโรคหนังแข็งแบบจำ�กัด
(limited cutaneous systemic sclerosis, positive anticentromere antibody;
Pacific Northwest University of Health and Sciences Medical School
Washington, USA
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ACA) ได้รับการวินิจฉัย 7 ปีก่อน ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ทางเดิน
อาหารทัว่ ไป ผลการวินจิ ฉัย จากผลเลือด/อุจจาระ ผลการส่องกล้องส่วนบนและล่าง
(รวมถึงผลชิ้นเนื้อ) ผลการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นปกติ ผู้ป่วยได้รับ
การส่งต่อมายังหน่วยประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจวินิจฉัย
เพิม่ เติม เนือ่ งจากโรคหนังแข็งสามารถทำ�ให้เกิดความผิดปกติได้ในอวัยวะทุกส่วน
ของทางเดินอาหาร การตรวจ wireless motility capsule (WMC) recording จึง
มีบทบาทสำ�คัญและเป็นหนึ่งในวิธีการวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ (ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการ
ตรวจอื่นๆ รวมถึง hydrogen breath test, duodenal aspiration and culture,
48 hour wireless pH monitoring, esophageal manometry and anorectal
manometry ซึ่งไม่ขอกล่าวในที่นี้)
Wireless motility capsule (WMC) recording: จากกราฟนี้ เส้น
สีแดงแสดงถึงความดันจากการบีบตัวของทางเดินอาหาร (แกนวายทางด้านซ้าย,
มิลลิเมตรปรอท, mmHg), เส้นสีเขียวแสดงความเป็นกรดด่างในทางเดินอาหาร
(แกนวายทางด้านขวา, หน่วย pH), เส้นสีฟ้าแสดงอุณหภูมิในทางเดินอาหาร (แกน
วายทางด้านขวา, องศาเซลเซียส, °C)
การแปลผล: กราฟนี้แสดงถึงความผิดปกติของการทำ�งานของทางเดิน
อาหารโดยรวม (abnormal WMC study) ผู้ป่วยมีการการเคลื่อนตัวของทาง
เดินอาหารทั้งกระเพาะอาหาร, ลำ�ไส้เล็ก และลำ�ไส้ใหญ่ ที่ช้ากว่าปกติ พบภาวะ
delayed gastric emptying time (GET) 5.33 ชม. (ปกติ 2-5 ชม.), delayed
small bowel transit time (SBTT) 12.22 ชม. (ปกติ 2-6 ชม.), delayed colonic
transit time (CTT) 103 ชม. (ปกติ 10-59 ชม.), delayed whole gut transit
time (WGTT) 120 ชม. (ปกติ 10-73 ชม.) ตามลำ�ดับ, WMC (SmartPillTM,
Medtronic, Minneapolis, MN, USA) ได้รับการยอมรับและใช้ในการวินิจฉัย
ความผิดปกติของการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารเทียบเคียงกับการวินิจฉัยทาง
รังสี (gastric emptying scintigraphy, radio opaque markers, whole gut
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scintigraphy) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและการเคลื่อนตัวของ
ทางเดินอาหารอาจจะมาพบแพทย์ได้ทั้งอาการของทางเดินอาหารส่วนบนหรือส่วน
ล่าง หรือทั้งส่วนบนและล่าง ข้อดีของ WMC ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีหลายประการเช่น
ผูป้ ว่ ยสามารถทีจ่ ะได้ขอ้ มูลของทางเดินอาหารทัง้ หมดได้ภายในการศึกษาเดียวโดย
ใช้เวลาน้อยกว่า ได้ข้อมูลที่อาจจะตรวจไม่พบจากการศึกษาเฉพาะส่วนตามอาการ
ของผูป้ ว่ ย รวมถึงลดการสัมผัสรังสีวนิ จิ ฉัย ส่วนข้อจำ�กัดของ WMC คือการเข้าถึง
การตรวจ WMC ค่าใช้จ่ายและโอกาสที่แคปซูลติดในทางเดินอาหาร
ผลการตรวจ WMC ของผู้ป่วยรายนี้รายงานดังภาพข้างต้นซึ่งพบว่า
กระเพาะอาหาร/ลำ�ไส้เล็ก/ลำ�ไส้ใหญ่ มีการทำ�งานที่ช้ากว่าปกติ ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ rifaximin 550 mg สามครั้งต่อวัน 2 สัปดาห์ และ prucalopride 2 มิลลิกรัม/วัน ผู้ป่วยมีอาการต่างๆ ที่มาพบแพทย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
และตอบสนองการรักษาเป็นอย่างดี
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ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของ “สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย’’
โดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯทุกประการ รายระเอียดของข้าพเจ้ามีดังนี้
กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง [ ] นายแพทย์ [ ] แพทย์หญิง
1. ชื่อ-สกุล ...........................................................................................................................................................
First Name / Last Name .............................................................................................................................
ตำ�แหน่งทางวิชาการ ..........................................................................................................................................
เกิดวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ .................................
คุณวุฒิ .............................................................................................................................................................
2. ท่านปฎิบัติงานด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
[ ] น้อยกว่า 50% ของเวลาทำ�งาน   [ ] มากกว่า 50% ของเวลาทำ�งาน
3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อและส่งจดหมายถึงได้) บ้านเลขที่ .......... ตรอก/ซอย ............... ถนน ....................
ตำ�บล/แขวง ..................... อำ�เภอ/เขต ............................ จังหวัด ............... รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ ...............................
4. ที่ทำ�งาน ...........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ....................................
5. การติดต่อทางไปรษณีย์ กรุณาส่งไปที่ [ ] บ้าน [ ] ที่ทำ�งาน
6. ผู้รับรองในการสมัครสมาชิกของสมาคมฯครั้งนี้ คือ
1) ...................................................................................................
2) ...................................................................................................
การสมัครสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
1. ใบสมัครสมาชิกฯ
2. ค่าสมัครสมาชิกฯ จำ�นวน 1,000 บาท (ตลอดชีพ)
สถานที่รับสมัคร
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
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 .................................................................
		
(.................................................................)

