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Interesting case (Small intestinal duplication)
A 1-year-old boy with abdominal distension
29 มีนาคม 2556

อาการสาคัญ: ท้ องอืดมา 2 วัน
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เด็กชายอายุ 1 ปี รับ refer จาก รพ.ชุมชน
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อ.พญ.พรรณพัชร พิริยะนนท์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์
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ประวัติปัจจุบัน:
2 วัน PTA ผู้ป่วยอาเจียนเป็ นนม 3-4 ครัง้ ถ่ายอุจจาระเหลว 2 ครัง้ มีไข้ สงู ท้ องอืด มารดาจึงพาไป
โรงพยาบาลชุมชน แพทย์รับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ให้ งดน ้างดอาหาร ตรวจพบว่าซีด (Hct 18%) ได้ รับ
PRC transfusion ต่อมามีอาการเกร็ง ชัก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น peritonitis due to ruptured appendicitis
และส่งตัวมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ประวัตเิ พิ่มเติม:
5 วัน PTA ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็ นเนื ้อปนน ้าสีดาคล ้า ¼ แก้ ว ไม่มีคลื่นไส้ แต่อาเจียนเป็ นนม 1
ครัง้ กินและเล่นได้ ปกติ ไปสถานีอนามัย บอกว่าลาไส้ อกั เสบ ได้ ยาฆ่าเชื ้อมากิน
3 วัน PTA ยังคงถ่ายอุจจาระสีดาคล ้า ¼ แก้ วน ้า มีไข้ ต่าๆ ซึมลง ร้ องกวนเป็ นพักๆ ก่อนหน้ านี ้
ถ่ายปกติ
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ประวัตอิ ดีต:
ไม่มีโรคประจาตัว ไม่เคยผ่าตัด ได้ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ พัฒนาการปกติ กินข้ าว 3 มื ้อและ
นมวัวผสม 20 ออนซ์/วัน
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ตรวจร่ างกาย
BW 10 kg, Ht 82 cm, lethargy, pallor, no jaundice
T 39.4o c, PR 140 /min, RR 48 /min, BP 95/56 mmHg, SpO2 100%
HEENT: markedly pale conjunctivae, no icteric sclerae, dry lips, sunken eyeballs
Heart & lungs: no abnormal findings
Abdomen: distension, no surgical scar, absent bowel sound, generalized tenderness with
guarding and rebound tenderness, no palpable mass, no hepatosplenomegaly
Neurological exam: lethargy, otherwise unremarkable

1. Lower GI bleeding with peritonitis
2. Generalized tonic clonic seizure

Differential diagnoses
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Problem list:
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1. Meckel diverticulitis with perforation
2. Duplication cyst with perforation
3. Intussusception
4. GI malrotation with midgut volvulus

Investigations

 CBC: Hct 25%, WBC 9,600/cu mm (N 85, L15%), platelets 378,000/cu mm
 UA: sp gr 1.018, sugar-neg, protein-neg, no WBC, no RBC
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 Serum electrolytes: Na 133, K 4.1, Cl 104, HCO318 mmol/L
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Fig 2. Film abdomen (supine & upright): free air below right dome of diaphragm, generalized
bowel dilatation

Management
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Group matched blood
NPO, IV rehydration
Antibiotics: ceftriaxone and metronidazole
Retained nasogastric tube & record gastric content, retained Foley catheter
Set OR for emergency exploratory laparotomy
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Operation: segmental ileal resection with end to end anastomosis
Intra-operative finding:

Fig 2: Duplication cyst, 4 cm in diameter with perforation, site of duplication at 30 cm from the
ileocecal (IC) valve and attached to mesenteric border
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Fig 3: Ileal mucosa, proximal to duplication cyst (H&E ×40,×100)
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Smooth muscle, serosa

Mucosa
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Mucosa

Muscularis propria
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Pathological finding
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Parietal cell cell
celcell

Fig 4: Intestinal duplication cyst wall, comprised of ectopic gastric tissue (H&E ×40,×100)
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Definite diagnosis: Small intestinal duplication with perforation at ileum

โรคลาไส้ เล็กซา้ ซ้ อน (Small intestinal duplication)

อุบัตกิ ารณ์
• พบได้ น้อยมาก 1: 4,500 ของทารกเกิดมีชีพ

.o

rg

เป็ นความผิดปกติของทางเดินอาหารที่พบได้ ไม่บอ่ ย เกิดจากการเจริญที่ผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหาร ภาวะgastrointestinal duplication นี ้สามารถพบได้ ตลอดทางเดินอาหารตังแต่
้ ปากถึงทวารหนัก
แต่พบบ่อยที่สดุ ในตาแหน่งลาไส้ เล็ก ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ลักษณะที่พบมีหลายแบบ
ตังแต่
้ เป็ น cyst เล็กๆอยูภ่ ายในผนังลาไส้ เป็ น cyst ขนาดใหญ่กดเบียดสาไส้ หรื อเป็ น tubular structure
ติดกับลาไส้ ผู้ป่วยมีอาการได้ หลากหลาย ขึ ้นกับขนาด ตาแหน่ง และชนิดของเซลล์ตา่ งๆที่พบอยูใ่ นเยื่อบุ
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• พบมากในช่วงแรกเกิดถึงเด็กเล็ก โดยภายในอายุ 2 ปี แรกพบประมาณ 85 %1

• ตาแหน่งที่พบมากที่สดุ เป็ นส่วนของลาไส้ เล็ก ประมาณครึ่งหนึง่ ของตาแหน่งที่พบทังหมด
้
โดยสอง
ในสามพบที่ลาไส้ สว่ น ileum หนึง่ ในสามพบที่ลาไส้ สว่ น jejunum รองลงมาเป็ นส่วนของหลอด
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อาหารส่วนคอและสาไส้ ใหญ่ ส่วน gastric, duodenal , rectal และ thoraco-abdominal
duplications พบน้ อยมาก
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ทฤษฎีการเกิดภาวะทางเดินอาหารซา้ ซ้ อน
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สาเหตุที่แท้ จริงของการเกิดภาวะทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนยังไม่ทราบ มีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงสาเหตุการ
เกิดของภาวะทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนในช่วงตัวอ่อนในครรภ์ดงั นี ้
1. Spit notocord theory ทฤษฎีนี ้เป็ นที่ยอมรับกันมากที่สดุ ถูกเสนอโดย McLetchie เมื่อปี ค.ศ.
19542 พบว่าในระยะของการพัฒนาตัวอ่อนในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการตังครรภ์
้
notochord
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางๆ เรี ยกว่า notocord plate และมีสว่ นของ ectoderm และ endoderm อยู่
ติดเป็ นแผ่นเดียวกัน สัปดาห์ตอ่ มา เริ่มมีการแยกตัวของ notochord ออกจาก endoderm โดยมี
บางส่วนที่มีรูตดิ ต่อถึงกัน ซึง่ ปกติแล้ วจะถูกปิ ดไปได้ เอง ลักษณะความผิดปกติที่เกิดในช่วงนี ้ คือ
บางส่วนยังคงอยู่ตดิ กัน มีการแทรกตัวของ gastrointestinal endoderm เข้ าไปในส่วนของ
notochord หรื อ ยังคงมีรูเชื่อมต่อถึงกัน ต่อมามีการยืดตัวของทางเดินอาหารจากตาแหน่งนัน้ หาก
ลักษณะดังกล่าวยังคงอยูไ่ ม่สลายไป ก็จะเกิดความผิดปกติขึ ้นมาได้ และนอกจากนี ้ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนจะพบ vertebral anomaly ร่วมกันได้ บอ่ ย ซึง่ สามารถอธิบายลักษณะการ
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เกิดของภาวะต่างๆได้ จากทฤษฎีนี ้
2. Aberrant luminal recanalization theory
ความผิดปกติในระยะของ recanalization นี ้ สามารถอธิบายทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนที่เป็ น cyst
ขนาดเล็กๆในผนังลาไส้ ได้ โดยปกติระยะตัวอ่อนในครรภ์ชว่ งแรก ลาไส้ จะเป็ นท่อกลวงในช่วง
สัปดาห์ที่ 5-8 ของการตังครรภ์
้
เยื่อบุลาไส้ ด้านในจะเจริญเติบโตจนเต็มช่องว่างในลาใส้ ต่อมาจะ
เกิดช่องว่างเล็กๆภายใน และจะติดต่อถึงกันจนเป็ นท่อกลวงอีกครัง้ หากเกิดความผิดปกติในระยะ
recanalization จะทาให้ เกิด cyst ที่ผนังลาไส้ ได้
3. Embryo diverticular theory
ปกติในระยะตัวอ่อนในครรภ์ จะเกิดถุงเล็กๆยื่นออกมาจากผนังลาไส้ โดยรอบ เมื่อตัวอ่อนเจริญขึ ้น
ถุงเหล่านี ้จะค่อยๆสลายหายไปเอง ทฎษฎีนี ้อธิบายว่า หากมีความผิดปกติของถุงเล็กๆเหล่านี ้ ไม่
หายไปเอง มีบางอันหลงเหลืออยู่ สามารถใช้ อธิบายลักษณะของลาไส้ ซ ้าซ้ อนที่เป็ นซีสต์อยูภ่ ายใน
ผนังลาไส้ ได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ ว่าทาไมจึงเกิดภาวะทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนบริเวณด้ าน
mesentery ของลาไส้ ได้ หรื อทาไมจึงมีลกั ษณะเซลล์บผุ ิวในลาไส้ ได้ หลายแบบ
4. Partial twinning theory
อธิบายการเกิดของทางเดินอาหารซ ้าซ้ อนที่เป็ นตามความยาวของสาไส้ ใหญ่

ลักษณะทาง pathology
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1. ลาไส้ส่วนที่ซ้ าซ้อนมีลกั ษณะ cystic หรื อ tubular วางตัวอยูบ่ ริ เวณ mesentery ของลาไส้
2. มีช้ นั ของผนังกล้ามเนื้ อ และมีเยือ่ บุผวิ ของทางเดินอาหารที่ชดั เจน
3. มีผนังกล้ามเนื้อบางส่ วนรวมกันและเส้นเลือดที่มาเลี้ยงสัมพันธ์กนั กับทางเดินอาหารส่ วนนั้น
4. อาจมีส่วนที่เชื่ อมต่อระหว่างลาไส้หรื อไม่ต่อกับลาไส้ก็ได้ โดยส่ วนใหญ่ลกั ษณะ tubular มักจะมี
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ส่ วนที่เชื่อมต่อกับลาไส้มากกว่าแบบ cystic type

5. ลักษณะเซลล์บุผวิ ในลาไส้มไี ด้หลายแบบ เช่น พบ ectopic gastric tissueใน small intestinal
duplication ได้ 24 %และ pancreatic tissue พบใน jejunal duplication ได้ 8 %1

ลักษณะทางคลินิก
อาการและอาการแสดงมีได้หลายแบบ ขึ้นกับขนาด ตาแหน่งและองค์ประกอบในลาไส้ซ้ าซ้อน ได้แก่
 คลาพบก้ อนในช่องท้ องโดยบังเอิญ
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 Intestinal obstruction จากการกดเบียดของส่วนที่ซ ้าซ้ อนมีขนาดใหญ่
 intussusception หรื อ volvulus
 อาการจากการหลัง่ กรดในลาไส้ เนื่องจากมี ectopic gastric tissue ภายใน ทาให้ ปวดท้ อง ถ่าย
อุจจาระเป็ นเลือด ซีด และมีลาไส้ ทะลุได้
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การตรวจทางห้ องปฎิบัตกิ าร

 ภาพถ่ายรังสี อาจพบลักษณะของ small bowel obstruction, soft tissue mass จาก
intussusceptions
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 Ultrasonography เห็นลักษณะของ cystic mass โดยมีลกั ษณะจาเพาะ คือ ด้ านในของcyst จะ
เห็นเป็ น echogenic mucosa และ ด้ านนอกจะเห็น hypoechoic muscle layer
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 CT และ MRI จะช่วยในการวินิจฉัยภาวะนี ้ ในกรณีที่ ultrasonogram เห็นไม่ชดั เจน
 Pertechnetate99mTc scanning พิจารณาส่งตรวจในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมาด้ วยอาการถ่ายเป็ นเลือด
ช่วยวินิจฉัย small intestinal duplication กรณีที่มี ectopic gastric mucosa เป็ นองค์ประกอบ
แต่ก็ไม่สามารถแยกได้ กบั Meckel diverticulum3และในทางปฏิบตั ิแล้ วการวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
ทาได้ คอ่ นข้ างยาก

การวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะ small intestinal duplication
Meckel diverticulum
peptic ulcer disease
intussusceptions
GI malrotation with volvulus
Acute appendicitis
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ตามเกณท์ criteria การวินิจฉัย Meckel diverticulum ของ Jay และคณะ4 อธิบายว่า Meckel
diverticulum ต้องที่อยูใ่ นตาแหน่ง anti-mesentery ของลาไส้ เหนือต่อ ileoceacal valve โดยประกอบไป
ด้วยชั้นต่างๆของลาไส้เล็กทั้งหมด 5 ชั้น และแยกระบบ blood supply จากลาไส้ที่อยูใ่ กล้เคียงแต่มีหลาย
รายงานพบว่า true diverticulum ที่มีลกั ษณะเข้าได้กบั Meckel diverticulum อาจจะอยูใ่ นตาแหน่ง
mesentery ของลาไส้ได้5,6 ทาให้แยกได้ยากกับ small bowel duplication ดังแสดงในตารางที่ 1 แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ยังไม่มีการทบทวนแก้ไขเกณฑ์การวินิจฉัย Meckel diverticulum ดังนั้น
ศัลยแพทย์ก็ยงั นิยมใช้ตามเกณฑ์ criteria เดิม

ตารางที่ 1 การวินิจฉัยโรคแยก small intestinal duplication จาก Meckel divericulum5

Small intestinal duplication

yes
yes
yes
yes
2 feets
yes

No
Yes
Yes
No
various
variously, communication in
cystic duplication is unusual
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Anti-mesenteric location
Wall containing five layers
Ectopic mucosa
Separated blood supply
Distance from ileocecal valve
Communication with
intestinal lumen

Meckel divericulum
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Attribute

การรั กษา
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การผ่าตัดส่วนที่ซ ้าซ้ อนร่วมกับตัดลาไส้ ที่อยูต่ ิดกันออกไป แล้ วเย็บต่อลาไส้ สว่ นที่เหลือเข้ าหากัน
(end to end anastomosis) ยกเว้ นในกรณีที่มี long segment tubular duplication ซึง่ หากตัดออกไปจะ
ทาให้ เสียหน้ าที่ของการดูดซึมอาหารได้

การพยากรณ์ โรค สาหรับ small intestinal duplication การพยากรณ์โรคโดยทัว่ ไปดี ยกเว้ นในกรณีที่
ตัดไม่หมดหรื อมี duplication ที่ตาแหน่งอื่น ผู้ป่วยก็ยงั มีอาการนันอยู
้ ห่ รื อมีเลือดออกซ ้าได้
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