Interesting Case
(Amoebic liver abscess)
A 12-year-old girl with dyspnea and hepatomegaly
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เด็กหญิงไทย อายุ 12 ปี ภูมิล าเนา จังหวัดร้ อยเอ็ด
อาการสาคัญ: หอบเหนื่ อยมา 1 วัน
ประวัติปัจจุบัน:
3 สัปดาห์ PTA ผูป้ ่ วยมีไข้ต่า ๆ ทุกวัน ถ่ายอุจจาระเหลวไม ่มีมูกเลือ ดปน 6-7 ครั้งต่อวัน ไม ่มี
อาเจียน ไม ่มีปวดท้อง ไม ่มีไอน้ ามูกหรื อหอบเหนื่ อย
1 วัน PTA ไอมากขึ้น หายใจเหนื่ อย และยังมีถา่ ยเหลวอยู ่ จึงไปโรงพยาบาลเอกชน
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ตรวจร่ างกายทีร่ พ เอกชน: T 37.20C, PR 108/min, RR 28/min, BP 100/70 mmHg; SpO 2 95 %,
mild dyspnea, decreased breath sound right lower lung
CXR: haziness right lower lung
DDX: empyema thoracis
Start: cefotaxime, clindamicin, amikacin
12 ชม. หลังอยูร่ พ : T 410C, PR 140/min, RR 48/min, BP 70/40 mmHg; SpO 2 in room air 87-92%
Treatment: on endotracheal tube (ETT), suction ได้หนองปริ มาณมาก
IV fluid, PRC, dopamine, meropenem
CT chest : suspected of lung abscess
Imp: respiratory failure with septic shock ส่งตัวต่อมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
ประวัติอดีต: ปฏิเสธโรคประจาตัว ปฏิเสธประวัติแพ้ยาหรื ออาหาร
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ตรวจร่ างกาย : T 390C, PR 160/min, RR 48/min, BP 116/59 mmHg; SpO2 95% [on ETT, FiO 2 1]
BW 31 kg, height 147 cm, W/H 96%, W/A 88%, H/A 96%
No pallor, no jaundice, dyspnea
HEENT : no pale conjunctivae, no icteric sclerae, no dry lips, no sunken eyeballs
Heart : normal S1 & S2, no murmur
Lungs : crepitation both lungs, decreased breath sound RLL
Abdomen : active bowel sound, no distention, soft, no tenderness, liver 3 cm below RCM,
liver span 10 cm, spleen-not palpable
Extremities : no skin lesion
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Chest X-ray

รูปที่ 1 (เมื่อแรกรับ)

รูปที่ 2 (12 ชั่วโมงต่ อมา)
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รูปที่ 1 : minimal patchy opacity at the right lower lung field, silhouette with the right
hemidiaphragm, hepatomegaly with elevated right hemidiaphragm
รูปที่ 2 : consolidation with air bronchogram at the mid and lower lung zones of both lungs,
large air density below the right hemidiaphragm, suspected of right subphrenic
collection

ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
CBC: WBC 17,800/cu mm (N 74, L10, M 7, band 9 %), Hb 10 g/dL, Hct 32%,
platelets 305,000/cu mm (HCMC 2+, anisocytosis 2+, poikilocytosis 1+, target cell 1+)
BUN 7.2, Cr 0.5 mg/dL, Na 135, K 4, Cl 99, HCO 3 19.7 mmol/L
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ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ (ต่ อ)
LFT : TP 5.8, alb 1.8 g/dL, TB 0.5, DB 0.26 mg/dL, AST 33, ALT 58, ALP 187 U/L
Stool exam : no WBC, no RBC, no parasite
Fresh smear of abdominal pus / fluid : negative for E. histolytica trophozoite
Stool concentration for parasite : no parasite found
Serum E. histolytica Ab titer : 1:256
Hemoculture, pleural fluid culture : no growth
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CT scan of the abdomen

(4)
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(3)

(5)

(6)

รู ปที่ 3 : heterogeneous rim-enhancing mass, diameter 3x3 cm at right lobe of the liver
รู ปที่4 : extra-hepatic collection with air fluid level compatible with the right sub-diaphragmatic
abscess, size 11 x 5.4 x 11 cm
รู ปที่ 5และ 6 : hepato-broncho-pleural fistula

การวินิจฉัย
1. Ruptured amoebic liver abscess
2. Empyema thoracis from hepato-broncho-pleural fistula
3. ARDS with septic shock
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การดูแลรักษา
- On ventilator support
- Dopamine 15 mcg/kg/min
- Meropenem 60 mg/kg/day + metronidazole 30 mg/kg/day เนื่ องจากในชว่ งแรกผูป้ ่ วยมีอาการ
รุ นแรง ยังไม ่ได้ผล serology และผลเพาะเชื้อ จึงให้การรักษาแบบครอบคลุ มทั้ง amoebic liver
abscess (ALA) และ pyogenic liver abscess (PLA)
- จากผล CT scan พบ subdiaphagmatic collection จากการแตกของฝี ในตับ จึงเป็ นข้อบ่งชี้ในการ
ทา percutaneous drainage ซึ่งพบว ่าลักษณะหนอง 10 mL ที่ได้ออกมามีสีน้ าตาลเข้มคล้ายanchovy
paste และมีลมออกมามาก
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การดาเนินโรค
- หลังได้รับ meropenam และ metronidazole วันที่ 4 ไข้เริ่ มลดลง ไม ่ปวดท้อง
- ติดตาม abdominal ultrasound ที่ 3 สัปดาห์ ไม ่พบก้อนฝี ในตับ

Amoebic liver abscess (ALA)
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พยาธิกาเนิด
ALA เกิดจากการติดเชื้อ Entamoeba histolytica โดยการกิน cyst ของ E. histolytica เชื้อในระยะ
trophozoite อาศัยอยูใ่ นลาไส้ใหญ่ โดย Gal/GalNAc-specific lectin ของเชื้อเป็ นตัวสาคัญ ที่ทาให้
เชื้อจับกับลาไส้และเกิดโรค amoebic colitis ตัว trophozoite ของเชื้ออะมีบา อาจรุ กลามไปตาม
กระแสเลือด หรื อท่อน้ าเหลือง เมือ่ ไปติดที่ตบั ทาให้เกิดหนองฝี ในตับ เรี ยกว ่า amoebic liver
abscess หนองฝี ในตับอาจแตกทะลุ เข้าไปใน ชอ่ งเยื่อหุ ้มปอด และหัวใจ ทาให้เกิด หนองในชอ่ งเยื่อ
หุ ้มทั้งสอง (empyema) เมือ่ ไปติดที่สมอง ทาให้เกิด ฝี หนองในสมอง (amoebic brain abscesses)
นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิด ALA ได้แก ่ malnutrition ติดเชื้อเอดส์ disorder of cell mediated
immunity และ คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ ที่มีโรคประจาถิ่นนี้ 1

อาการและอาการแสดง
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ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้สูง ปวดท้อง และตับโต นาน 1-2 สั ปดาห์ โดยที่ อ าการปวดท้อ งมัก ปวดแบบตื้ อ ๆ
หรื อปวดร้าวไปไหล่ขวาหรื อชายโครงด้านขวา นอกจากนี้ อาการร่วมอื่ น ๆ ได้แ ก ่ อ่อ นเพลี ย เบื่ อ อาหาร
น้ าหนักลด พบประวัติเป็ นบิด (dysentery )ได้ร้อยละ 30 และพบดีซา่ นได้น้อยกว ่าร้อยละ102
ตรวจร่างกายพบตับโตและกดเจ็บ อาจพบสารน้ าในชอ่ งท้องหรื อมีอาการของเยื่อบุช อ่ งท้องอักเสบร่วม
ภาวะแทรกซ้อนของ extrahepatic amoebic liver abscess ที่พบบ่อยได้แก ่ pleural effusion
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น reactive effusion นอกจากนี้ ฝีอาจแตกเข้าไปยังอวัย วะข้างเคียง เชน่ แตกเข้า
ชอ่ งอก เกิด hepatopleurobronchial fistula และเกิด empyema หรื อทะลุเช้าชอ่ งท้องเกิด peritonitis

การวินิจฉัย
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1. การตรวจหน้ าทีข่ องตับ : พบ hyperbilirubinemia ได้น้อยมากเมือ่ เทียบกับ pyogenic liver
abscess (PLA พบได้ร้อยละ 50 ส่วน ALA พบร้อยละ 30)
พบ alkaline phosphatase สู งและมี hypoalbuminemia3
2. การเพาะเชื้อในเลื อด : ALA ไม ่ขึ้นเชื้อ ยกเว้นกรณีมี superimposed bacterial infection ส่วน PLA
ได้ผลบวกประมาณร้อยละ 50
3. การตรวจ E. histolytica titer โดยวิธี indirect haemagglutinin assay (IHA) ที่มคี า่ มากกว ่า
1: 256 มีความไวสู งถึงร้อยละ 92-97 อย่างไรก็ตามหากตรวจเร็ วเกินไปหรื อในชว่ ง 7 วันแรก อาจพบ
ค่าเป็ นลบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ น endemic area มากกว ่าร้อยละ 35 มักพบ titer สู ง
เนื่ องจากเคยติดเชื้อบิดมาแล้ว ดังนั้นหากผลเป็ นลบจะทาให้นึกถึง ALA น้อยมาก4
4. การตรวจอุจจาระ โอกาสพบ E. histolytica trophozoite ในอุจจาระน้อยมาก
5. การตรวจอัล ตราซาวนด์ ตับ
ลักษณะที่สาคัญของ ALA คือ ส่วนใหญ่เป็ นฝี อนั เดียว มักอยูก่ ลีบตับด้านขวา ลักษณฝี จะไม ่มี echo
wall รู ปร่างกลมหรื อวงรี เป็ นก้อนที่มี hypoecho ขอบเขตชัดเจน มี low internal echo มีposterior
enhancement และมักไม ่มีผนัง septum กัน้ ภายใน
ส่วน PLA ก็มฝี ี อนั เดียวมากถึง ร้อยละ 50-80 อยูต่ บั กลีบขวาเหมือนกัน แต่ลกั ษณะที่แตกต่างคือ มักมี
multiple locution หรื อ multiple septation และอาจพบฝี ในม้ามร่วมด้วย
6. การตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (Computer tomography) หรื อ คลื่นแม ่เหล็ก (Magnetic
resonance imaging) ควรทาในกรณีที่สงสัยว ่ามี microabscess หรื อใช้เพื่อแยกกับสาเหตุอื่น เชน่
มะเร็ งตับ

การรักษา
การให้ ยา
1. Metronidazole 30–50 มก/กก/วัน แบ่งรับประทาน 3 เวลา นาน 5-10 วัน หรื อ ให้ทาง
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หลอดเลือดดา load 15 มก/กก และตามด้วย 7.5 มก/กก ทุก 6 ชม.
2. รักษาเชื้อที่หลงเหลือในลาไส้ ด้วย paramomycin 25 มก/กก/วัน แบ่งรับประทาน 3 เวลา
นาน 7 วัน หรื อ Iodoquinol 30-40 มก/กก/วัน แบ่งรับประทาน 3 เวลา นาน 20 วัน
3. การให้ยารักษา กรณีที่ยงั ไม ่ทราบเชื้อ อาการกา่ กึ่งและผล E. histolytica titer หรื อผลเพาะ
เชื้อยังไม ่ขึ้น ควรเจาะดูดหนองด้วยเข็ม (percutaneous needle aspiration under
ultrasound หรื อ CT guidance) เพื่อให้ทราบสาเหตุ ระหว ่างรอผลควรรักษาแบบ
ครอบคลุมไปก อ่ น โดยพิจารณาจากอาการและผลอัลตราซาวนด์ ตบั เป็ นหลัก
กรณีที่ผลอัลตราซาวนด์ พบลักษณะฝี กอ้ นใหญ่ จานวนไม ่มาก ควรพิจารณารักษา
ครอบคลุมทัง้ PLA และALA โดยให้ cephalosporin ร่วมกับ metronidazole ส่วนใน
ภาคอีสานและ/หรื อในกรณีที่นึกถึง melioidosis ควรให้ ceftazidime ร่วมกับ
metronidazole หรื อกลุม่ carbapenem ไปก ่อน แล้วค่อยปรับเปลี่ยนยาตามผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่ได้ตามมา
การเจาะดูดด้ วยเข็ม (percutaneous needle aspiration) หรือการใส่ สายระบายหนองผ่ านทาง
ผิวหนัง (percutaneous drainage) สาหรับ ALA การรักษาด้วยยาอย่างเดียวมีประสิ ทธิ ภาพดีพ อๆ กับการ
ให้ยาร่วมกับการเจาะดูดด้วยเข็ ม ดังนั้นการเจาะดูดด้วยเข็มสาหรั บ ALA พิจารณาทาในกรณี3,5 ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยอาการไม ่ดีข้ ึน ยังมีไข้ ปวดท้อง หลังได้ยา 48-72 ชม.
2. ฝี มขี นาดใหญ่มากกว ่า 10 ซม
3. ฝี อยูใ่ นตาแหน่งกลีบตับซ้ายหรื ออยูช่ ิ ดผิ ว หรื อ มีความเสี่ ยงต่อการแตก
สาหรับการใส่สายระบาย (percutaneous drainage) ใช้ในกรณีที่ฝีแตกออกไปขังที่ร อบๆ เนื้ อตับ
หรื ออวัยวะข้างเคียง
การผ่ าตัด (open drainage) ควรทาในรายที่มภี าวะแทรกซ้อน ได้แก ่ ฝี แตกทะลุเข้าชอ่ งท้อง

การติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา
ควรตรวจอัลตราซาวนด์ ตบั อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่ 1-2 เดือน เพื่อประเมินว ่า ฝี มขี นาดเล็กลง โดย
ระยะเวลาที่ฝี ALA จะหายไป โดยเฉลี่ย 6-9 เดือน และร้อยละ 30-40 ขนาดจะค่อยๆเล็กลงและหายไปที่เวลา
3 เดือน6
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