Interesting case [Mucinous cystic neoplasm (MCN) of pancreas]
A 1-year-old girl with abdominal mass
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พ.ท. นายแพทย์ อนันดร วงศ์ ธีระสุต
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
เด็กหญิงไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน
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อาการนา : ท้ องโตมากขึ ้นมา 2 สัปดาห์
ประวัตปิ ั จจุบัน :
• 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ปกครองสังเกตว่าผู้ป่วยท้ องโตกว่าปกติ รับประทานอาหารและนมได้
แต่สงั เกตว่าอิ่มเร็ วขึ ้น ดูอืดแน่นท้ อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระปกติเป็ นก้ อนสีเหลืองวันละ 1 ครัง้
ไม่มีน ้าหนักลด แต่น ้าหนักไม่ขึ ้นมาประมาณ 2 เดือน ไม่มีไข้ ปั สสาวะปกติ ไม่ได้ พาไปพบแพทย์เพราะคิดว่า
เป็ นอาการอืดแน่นท้ องทัว่ ไป
• 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ไปรับวัคซีนตามนัดที่โรงพยาบาลเอกชน จึงปรึกษาแพทย์เรื่ องท้ องที่โตขึ ้น
แพทย์ตรวจพบท้ องอืดมากกว่าปกติ จึงส่งตัวมารักษาตามสิทธิ
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ประวัตอิ ดีต :
• ปฏิเสธโรคประจาตัว วัคซีนครบตามเกณฑ์ พัฒนาการปกติสมวัย
• เคยเข้ ารักษาในโรงพยาบาล 1 ครัง้ เมื่ออายุ 1 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นการติดเชื ้อระบบทางเดินอาหาร
• ประวัตแิ รกเกิด : GA 39 weeks, elective cesarean section, birth weight 2,700 grams
• โภชนาการ : กินอาหารครบ 3 มื ้อ นม 3 มื ้อต่อวัน
• ปฏิเสธประวัตแิ พ้ ยาหรื อแพ้ อาหาร
ประวัตคิ รอบครัว
• เป็ นบุตรคนเดียว
• บิดา อายุ 35 ปี อาชีพรับราชการทหาร สุขภาพแข็งแรงดี
• มารดา อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานบริ ษัท สุขภาพแข็งแรงดี

Physical examination :
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Height 78 cm (P 50-75), BW 10.1 kg (P 50-75)
Vital signs: BT 37.1oC, PR 130/min, RR 30 /min, BP 106/58 mmHg
GA: good consciousness, alert and active
HEENT: no pale conjunctivae, no icteric sclerae, no lymph node enlargement
Heart : full and regular pulses, normal S1&S2, no murmur
Lungs : clear, equal breath sound both lungs
Abdomen : marked distension, normal bowel sound, liver cannot be palpated,
an ill-defined mass at the left side of abdomen, approximately 15 cm in diameter,
cystic consistency, smooth surface, no tenderness
No neurological deficit
Extremities : no petechiae, no rash, no edema

รู ปที่ 1 แสดงลักษณะท้ องของผู้ป่วย

Problem lists : A 1-year-old girl with left-sided abdominal mass
Differential diagnoses :
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การวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยเด็กที่มีก้อนบริเวณช่องท้ องด้ านซ้ ายเป็ นลักษณะ cystic consistency ตาม
อวัยวะที่อยูใ่ กล้ เคียง ได้ แก่
• ระบบทางเดินปั สสาวะ : hydronephrosis / hydroureter
• ระบบทางเดินอาหาร : duplication cyst, omental / mesenteric cyst
• ระบบทางเดินน ้าดีและตับอ่อน : choledochal cyst, pancreatic pseudocyst
• ม้ าม : splenic cyst
• ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : ovarian cyst / tumor
• ระบบทางเดินน ้าเหลือง : lymphangioma

Investigations:
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CBC : Hct 33.7%, Hb 10.6 g/dL, WBC 9,900/cu mm (P 41, L 49, M 5, E 5%),
platelets 751,000/cu mm
UA : sp.gr. 1.005, protein & sugar : negative, WBC 0-1, RBC 0-1/HPF
Na 140, K 4.07, Cl 104.8, HCO3 19.4 mEq/L
LFT : TP 5.8, albumin 3.4 g/dL; TB 0.3, DB 0.1 mg/dL; AST 27, ALT 8, ALP 83 U/L
Serum amylase : 59 (N 13-53), lipase 502 (N 13-60) U/L
LDH : 279, serum uric acid 2.7 mg/dL
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รู ปที่ 2. Plain film of the abdomen : a large soft tissue density at the left side of abdomen without
internal calcification or air-fluid level, displacement of descending colon to the right side
of abdomen without signs of intestinal obstruction

Abdominal ultrasonography: a large cystic abdominal mass at the left side abdomen, about 15 cm
in diameter. The adrenal gland and pancreas cannot be identified.
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รู ปที่ 3. CT abdomen : a large well-defined, rim-enhancing, hypo-dense lesion at the left side of
abdomen, measuring 9.9 x 11.4 x 13.7 cm with thin wall and without solid part or calcification.
There is a mass effect to surrounding structures. Liver, gallbladder, spleen, kidneys and adrenal
gland are unremarkable, pancreas cannot be identified, no intra-abdominal lymphadenopathy.
There is small amount of ascitic fluid.
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การรักษา
ศัลยแพทย์ทาการผ่าตัดเปิ ดช่องท้ องพบก้ อนวางตัวทางด้ านหน้ าของตับอ่อน ได้ ทาการผ่าตัด
cysto-gastrostomy เพื่อระบายน ้าภายในก้ อนเข้ าสู่กระเพาะอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 4
จาการตรวจน ้าภายในก้ อนพบค่า amylase และ lipase เท่ากับ 3,256 และ 95,272 U/L ตามลาดับ
ให้ การวินิจฉัยเบื ้องต้ นเป็ น pancreatic pseudocyst
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รู ปที่ 4 แสดงการผ่าตัดเปิ ดช่องท้ อง และน ้าในช่องท้ อง
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ติดตามอาการหลังจากการผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่มีอาการปวดท้ องหรื อท้ องอืด และสามารถ
รับประทานอาหารได้ ดี ติดตาม abdominal ultrasound ใน 2 สัปดาห์ตอ่ มา พบขนาดของก้ อนเล็กลง เท่ากับ
4 x 5.2 x 5.8 ซม. ผลการตรวจ MRI และ MRCP เพื่อหาความผิดปกติทางกายวิภาคแต่กาเนิดของตับอ่อน
หรื อการบาดเจ็บของท่อตับอ่อน ไม่พบความผิดปกติ จึงนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการ
ผู้ป่วยมารับการตรวจตามนัดในอีก 4 เดือนต่อมา พบว่าท้ องอืดโตมากขึ ้น รับประทานอาหารได้ น้อย
ตรวจร่างกายพบก้ อนขนาดใหญ่บริเวณช่องท้ องด้ านซ้ าย
ภาพรังสีชอ่ งท้ องพบลักษณะ soft tissue density ทางด้ านซ้ ายของช่องท้ องจนเกิดการกดเบียดลาไส้ และ
ผล abdominal ultrasound พบ a large cyst at the left side of abdomen, measuring 5 x 6 x 10 cm,
numerous small cysts, from tiny size up to 4 cm, and ascitic fluid collection ดังแสดงในรูปที่ 5 & 6

รู ปที่ 5 : plain abdomen

รู ปที่ 6 : abdominal ultrasound

การวินิจฉัยแยกโรคในขณะนัน้ ได้ แก่
1. infected pancreatic pseudocyst
2. pancreatic pseudocyst with pancreatic duct rupture
3. pancreatic tumor
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หลังจากปรึกษาศัลยแพทย์ได้ ทาการ exploratory laparotomy พบก้ อนขนาดใหญ่ทางด้ านซ้ าย
ของช่องท้ อง เปิ ดผนังของก้ อนพบผนังกันภายในและบรรจุ
้
ด้วยน ้า ได้ ทาการเก็บชิ ้นเนื ้อของก้ อนเนื ้อส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยา ร่วมกับการระบายน ้าภายในก้ อนผ่านทาง cysto-gastrostomy

รู ปที่ 7 แสดงลักษณะชิ ้นเนื ้อ และ พยาธิสภาพของชิ ้นเนื ้อ
ผลตรวจทางพยาธิวิทยา : cyst wall with mucin-producing columnar epithelium with ovarian-type
stroma, and focal acute inflammatory exudate, no invasive part
ผลชิ ้นเนื ้อเข้ าได้ กบั cystic pancreatic tumor ชนิด mucinous cystadenoma
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Diagnosis : Mucinous cystadenoma of pancreas
ผู้ป่วยจึงได้ รับการวินิจฉัยเป็ น mucinous cystadenoma of pancreas และได้ รับการรักษาเฉพาะ โดยการ
ผ่าตัดนาก้ อนเนื ้องอกออก หลังการรักษามีอาการที่ดีขึ ้น ไม่พบอาการอาเจียนหรื อท้ องอืด สามารถรับประทาน
อาหารได้ ตามปกติและนัดมารับการตรวจติดตามผลการรักษาต่อไป

Mucinous cystic neoplasm (MCN) of pancreas
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MCN เป็ นเนื ้องอกที่พบได้ จากอวัยวะภายในหลายระบบ พบได้ บอ่ ยบริเวณรังไข่แต่อาจพบในอวัยวะ
อื่นได้ เช่น ระบบทางเดินน ้าดี ตับอ่อน ลาไส้ หรื อ mesentery เป็ นต้ น เป็ นเนื ้องอกของตับอ่อนที่พบได้ น้อย
มากและยังไม่ทราบอัตราการเกิดโรคที่แท้ จริงในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในหญิงวัยกลางคนและพบที่
ส่วน body หรื อ tail ของตับอ่อน โดยทัว่ ไปเนื ้องอกของตับอ่อนอาจเกิดได้ หลายชนิด เช่น solid papillary
pseudotumor (SPT), pancreatoblastoma, pancreatic endocrine tumor, mucinous / serous cystic
neoplasm หรื อเป็ นเนื ้องอกที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น เป็ นต้ น Yu DC และคณะ 1 รวบรวม ผู้ป่วยที่ได้ รับ
การวินิจฉัยเนื ้องอกของตับอ่อนในเด็กตังแต่
้ ปี ค.ศ.1918-2007 รวมทังหมด
้
18 ราย พบ mucinous
cytadenoma ของตับอ่อนทังหมด
้
1 ราย ส่วนเนื ้องอกตับอ่อนที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ คือ pancreatic endocrine
tumor และ SPT จานวน 5 และ 4 รายตามลาดับ Nasher และคณะ2 รายงานผู้ป่วยเนื ้องอกตับอ่อนในเด็ก
ระหว่างปี ค.ศ.1973-2011 จานวน 14 ราย พบ SPT และ insulinoma จานวน 6 และ 3 รายตามลาดับ
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ผู้ป่วยที่ตรวจพบ cystic neoplasm ของตับอ่อน อาจแบ่งชนิดของเนื ้องอกออกได้ เป็ น ชนิดที่ไม่ใช่
เนื ้อร้ าย ได้ แก่ mucinous cystadenoma, serous cystadenoma ส่วนชนิดที่เป็ นเนื ้อร้ าย ได้ แก่
cystadenocarcinoma เป็ นต้ น ผู้ป่วย MCN ของตับอ่อนส่วนหนึง่ มักได้ รับการวินิจฉัยเบื ้องต้ นว่าเป็ น
pancreatic pseudocyst ที่เป็ นผลจากภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันหรื อเรื อ้ รัง การตรวจชิ ้นเนื ้อทางพยาธิ
วิทยาสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้ โดยการตรวจพบ cystic structure ที่บดุ ้ วย single layer of columnar
epithelium ชนิด mucin-producing และตรวจพบ ovarin-type stroma ในชันเยื
้ ่อบุชนล่
ั ้ าง

pt

โดยทัว่ ไปผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะมีความเสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็ นเนื ้องอกชนิดร้ ายแรง เช่น mucinous
cystadenocarcinoma ได้ น้อย แต่อย่างไรก็ตามยังต้ องการการรักษาโดยการผ่าตัดกาจัดก้ อนเนื ้องอกเพื่อลด
ผลที่ข้างเคียงที่เกิดจากการกดเบียดของก้ อนเนื ้อต่ออวัยวะใกล้ เคียงและโอกาสเกิดการเปลี่ยนสภาพไปเป็ น
เนื ้องอกที่ร้ายแรงต่อไป เนื ้องอกชนิดนี ้มีผลการรักษาและอัตราการรอดชีวิตที่ดี ในผู้ใหญ่มีอตั ราการรอดชีวิตที่
5 ปี เท่ากับร้ อยละ 953
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