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“ก้อนในท้องใต้ชายโครงซีกขวา”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 36 ปี อาชีพรับราชการ อยูจ่ ังหวัดอุดรธานี
ประวัติ
คลําก้อนได้ในท้องใต้ชายโครงขวามา 2 เดือน
ผู้ป่วยสบายดีมาตลอดจน 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดใต้ชายโครง
ซีกขวาและบัน้ เอวข้างเดียวกัน ปวดตื้อๆ เป็นๆ หายๆ ปวดไม่มาก ไม่ตอ้ งรับประทานยา
อาการทุเลาเอง ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้เป็นปกติ ถ่ายอุจจาระทุกวันเช่นปกติ ไม่ผอมลง
หนึ่งเดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยคลําก้อนในท้องได้เองที่ใต้ชายโครงข้าง
ขวาบริเวณที่เคยปวด จึงไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด แพทย์ที่นั่นตรวจและส่งต่อ
ผู้ป่วยมารับการรักษาที่กรุงเทพฯ
อภิปราย
ลักษณะอาการปวดท้องในกรณีของผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับก้อนที่คลําได้
ใต้ชายโครงข้างขวาซึ่งคงจะอยู่ที่ตับ
ก้อนดังกล่าวอาจเป็นการอักเสบเฉพาะที่หรือเป็นจากมี
เลือดออกบริเวณนั้นและอยู่ที่ผิวตับติดกับเยื่อบุช่องท้อง ผู้ป่วยแข็งแรงดีทําให้ไม่ค่อยนึกถึงว่า
เป็นมะเร็งหรือเนื้องอก ผู้ป่วยมาจากอุดรธานีทาํ ให้นึกถึงพยาธิที่ตับ ถ้าตรวจร่างกายพบว่า
ตับโตก็คงอยากรู้เลือดมี eosinophilia หรือไม่ ? ถ้าไม่มีก็คงต้องคิดกันใหม่ !

ผลการตรวจร่างกาย
T 37ºC
PR 84 regular
Healthy looking, no jaundice

RR 20

B.P. 110/70

Abdomen
soft, no ascites
Liver : palpable, its edge was 2 finger breadth below right
costal margin. A slightly tender mass of one
inch
in diameter was felt in the liver.
no other abnormalities.
อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมีตับโตและมีกอ้ นคลําได้ในตับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วที่
กดแล้วเจ็บเล็กน้อย ผู้ป่วยไม่มีไข้และดูแข็งแรงดี ก้อนที่ตับไม่นา่ จะเป็นฝีจากเชื้อแบคทีเรีย
เพราะ ไม่มีไข้ ไม่น่าจะเป็นมะเร็งเพราะประวัติและลักษณะตับที่คลําได้ก็ไม่คอ่ ยเหมือน อาจ

เป็นถุงน้ําหรือก้อนเลือดที่ตบั หรือมีการอักเสบเฉพาะทีท่ ี่ไม่รุนแรงจากพยาธิได้ ถ้าคํานึงพยาธิ
ที่ตับก็นึกถึงพยาธิ 3-4 ชนิด
พวกแรกก็เป็นพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) ได้แก่
Opisthorchis viverrini ซึ่งในรายนี้ลักษณะอาการไม่เหมือน
เช่นเดียวกับ Clonorchis
sinensis พยาธิตัวหลังที่กล่าวไม่พบในประเทศไทย ส่วน O. viverrini จะอาศัยอยู่ในถุงและ
ท่อน้ําดี ตับโต พยาธิตับ Fasciola hepatica ทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้ ส่วนพยาธิที่พบที่ตับ
ตัวอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นตัวจี๊ดหรือหนอนพยาธิ strongyloid ตัวอ่อนไปตามอวัยวะๆ ต่างๆ ใน
ร่างกายได้และก็ไปที่ตับได้
นอกจากนี้ยังมีพยาธิประเภท trichiniasis, toxocariasis,
echinococcus granulosa และ cysticercosis แต่ลักษณะอาการทางคลีนิกไม่เหมือน
ในกรณีผู้ป่วยรายนี้ควรจะเอาอุจจาระไปตรวจ ตรวจเลือดดูว่ามี eosinophilia
หรือไม่ และควรตรวจท้องด้วย ultrasound เพื่อดูตับและก้อนที่คลําได้
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Hb 11.0
Hct 34.6
WBC 9760/cu mm. N 56% E 25% B 1%
L 10% M 8%
Platelets 353,000
PTT 37 seconds (normal 33-44)
PT 13.5 seconds (12-14.5)
INR 0.94
Stool examination : soft, brown, faeces, no occult blood,
no ova, cyst or parasite
Ultrasound abdomen : a space occupying lesion of 5.4 x 7.8 cm
in the liver probably an abscess
ได้ทํา Liver aspiration จากก้อนทีต่ ับ
ได้ brown, turbid fluid.
Microscopy showed some red blood cells, numerous WBC’s and numerous CharcotLeyden crystals
Culture : no growth
E. histolytica negative
อภิปราย (ต่อ)
ปัจจุบันถ้าสงสัย Fasciola มีวิธีการตรวจเลือดโดย indirect immunofluorescence
และ counterimmunoelectrophoresis แต่ห้องปฏิบัติการของเราคงทําไม่ได้ (ดูเอกสารทีแ่ นะนํา 3)

ผลการตรวจรักษา
อายุรแพทย์ได้ปรึกษาศัลยแพทย์ ทํา wedge resection of the liver และ
cholecystectomy

ส่วนของตับทีต่ ัดออกมามี multiple abscesses with severe eosinophilia
ตรวจพบ Cestode fluke ขนาด 1.4 x 0.65 x 0.1 cm พบ chronic cholecystitis และมี
gallstone อยู่ 1 เม็ด จึงได้ให้ยา Praziquantel รักษา ผู้ป่วยหายดี
การวินิจฉัยโรค
Fasciola hepatica
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