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1. เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน
2. เพื่อให้ทราบอาการและอาการแสดงของโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน
3. สามารถจาแนกความรุ นแรงของผูป้ ่ วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลันได้
4. สามารถให้การรักษาเบื้องต้นในผูป้ ่ วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน
ภาวะโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน คือ ภาวะที่มีการอักเสบของตับอ่อน และอาจมีผลกระทบกับ
อวัยวะอื่นร่ วมด้วย โดยสามารถหายกลับมาเป็ นปกติได้ ภาวะโรคนี้พบว่ามีอาการแสดงออกได้ต้ งั แต่
รุ นแรงน้อยจนถึงขั้นที่เสี ยชีวติ ได้ แต่โชคดีที่โรคนี้มกั พบเป็ นแบบในกลุ่มที่ไม่รุนแรงโดยพบได้ถึง 80%
ของผูป้ ่ วยที่เป็ นตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน แต่ถา้ ในผูป้ ่ วยที่เป็ นกลุ่มแบบรุ นแรงจะมีโอกาสเสี ยชีวติ ได้ถึง
1 ใน 4 ถึง 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด(1)
ภาวะโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันอาจพบได้ประมาณ 12.4 ต่อประชากร 100,000 คน(2) และ
พบว่าอุบตั ิการณ์ของโรคในปั จจุบนั นี้พบเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม(3) และเป็ นสาเหตุที่พบเป็ นอันดับสองของ
โรคที่ตอ้ งเข้านอนในรพ.(4)
สาเหตุของตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลันที่พบได้บ่อยได้แก่ นิ่วในทางเดินน้ าดี และจากเหล้า ส่ วน
สาเหตุอื่น ๆ พบได้นอ้ ยลงไป ดังในตารางที่ 1
1 ปัจจัยเสี่ยงการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ( Risk Factors for Acute Pancreatitis)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

นิ่วในถุงน้ าดีและทางเดินน้ าดี (Gallstones and Choledocholithiasis)
ดื่มสุราเรื้ อรัง (Chronic alcohol consumption)
ยา [Drug induce pancreatitis (Furosemide, Azathiopine, Sufonamide, DDI, Pentamidine เป็ นต้น)]
พยาธิ์ (Parasite obstructing ductal system)
การผ่าตัดในช่องท้อง หรื อ ในช่องอก [Surgery ( abdominal or thoracic surgery)]
ภาวะไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ [ Hypertriglyceridemia (triglycerides greater than 1,000 mg per dL [11.30 mmol per L])]
ภาวะการติดเชื้อ [Infections (e.g., viral, bacterial, parasitic, fungal)]
สารพิษ [Toxin ( scorpion venom)]
ความดันต่า (Hypotension)
แคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia, hyperparathyroidism)
โรคแพ้ภูมิตนเอง [Autoimmune (e.g., systemic lupus erytnematosus) and Vascular (e.g., vasculitis)]
บาดเจ็บบริ เวณท้องหรื อหลังการทาหัตถการท่อน้ าดี [Traumatic or postprocedure (e.g., endoscopic retrograde
cholangiopancreatography or after abdominal surgery)]
- พันธุกรรม (Hereditary/ familial/ genetic causes)
- กายวิภาค Anatomic (e.g., pancreas divisum)
- sphincter of Oddi dysfunction
- ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาการและอาการแสดงออกของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
ผูป้ ่ วยมีอาการปวดท้องที่บริ เวณลิ้นปี่ หรื อบริ เวณสะดือ โดยอาการเมื่อเริ่ มปวดจนถึงปวดอย่าง
รุ นแรง อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจนถึงหลายชัว่ โมงได้ อาการปวดมักปวดตลอดเวลา และปวดร้าวไป
ที่ดา้ นหลัง (พบได้ 50% ของผูป้ ่ วย) การนัง่ งอตัวจะทาให้ปวดท้องลดลง
90% ของผูป้ ่ วยมักจะมี
อาการคลื่นไส้อาเจียนร่ วมด้วย โดยอาเจียนมักจะรุ นแรงและไม่สามารถช่วยทุเลาอาการปวดได้เวลาที่
อาเจียน
ผลการตรวจร่ างกายของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
การตรวจร่ างกาย ผลที่ตรวจพบอาจไม่เหมือนกันในผูป้ ่ วย เนื่องจากความรุ นแรงของโรคที่
แตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีอาการแบบไม่รุนแรง อาจพบแค่ปวดท้องเล็กน้อย และไม่มีทอ้ งเกร็ ง (Guarding)
หรื อความผิดปกติอื่น ๆ ในกลุ่มที่มีการอักเสบแบบรุ นแรง ผูป้ ่ วยจะดูไม่สบาย และท้องมักจะอึดมากที่
บริ เวณลิ้นปี่ (ซึ่ งเกิดจาก ileus ของกระเพาะ, ลาไส้เล็ก และลาไส้ใหญ่) ที่บริ เวณท้องส่ วนบน ท้องเกร็ ง
(Guarding) และท้องแข็ง (Rigidity) เสี ยงลาไส้ทางานลดลงหรื อไม่ได้ยนิ
อาจตรวจพบ Ecchymosis ที่ชายโครงด้านใดด้านหนึ่งหรื อทั้ง 2 ด้าน (Gray - Turner’ s sign)
หรื อที่บริ เวณสะดือ (Cullen’s sign) ถ้าพบลักษณะของ Ecchymosis เหล่านี้ แสดงว่าภาวการณ์อกั เสบที่
รุ นแรงของตับอ่อน
อาจตรวจพบ vital sign ที่ผดิ ปกติ เช่น ชีพจร (HR) ที่เต้นเร็ วกว่า 100 ครั้ง/นาที ความดันที่ลด
ต่าลง จากการสู ญเสี ยน้ าใน third-space อุณหภูมิร่างกายของผูป้ ่ วยมักจะปกติในวันแรก แต่จะสู งขึ้นได้
ถ้ามีการอักเสบที่รุนแรง หรื อที่การติดเชื้อร่ วมด้วย การหายใจจะเร็ ว และตื้น จากภาวะ subdiaphragmapic
inflammatory และหายใจแบบ Dyspnea จากภาวะของ pleural effusion, atelectasis, congestive heart
failure หรื อ ARDS ได้, มี dullness to percussion และเสี ยงหายใจด้านซ้ายที่ลดลงจากภาวะ pleural
effusion
- ผูป้ ่ วยบางคนมี disorientation, hallucination, agitation และ coma ได้ ซึ่ งเกิดได้จากการขาด
เหล้า ความดันที่ต่าลง, เกลือแร่ ที่ผดิ ปกติ ออกซิ เจนในเลือดที่ต่าลงหรื อสารพิษจากน้ าย่อยตับอ่อนที่เข้า
สู่ ระบบประสาทส่ วนกลาง
ผูป้ ่ วยบางคนมีตวั ตาเหลืองได้จากท่อน้ าดีอุดตันจากตับอ่อนที่บวม หรื อจากนิ่วในถุงน้ าดี หลุด
มาอุดตันในท่อทางเดินน้ าดี
อาจตรวจพบ subcutaneous nodular fat necrosis ที่ขา, แต่อาจพบได้ที่ตาแหน่งอื่นอีก เช่น ที่
หนังศีรษะ ตัว และก้น เป็ นต้น Thrombophibitis ที่ขา และภาวะ polyarthritis

การวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการ
1. Serum amylase - amylase ถูกสร้างได้จากเซลล์ของตับอ่อน และจากต่อมน้ าลายในภาวะตับ
อ่อนอักเสบเฉี ยบพลันจะพบว่า amylase จะเริ่ มสู งขึ้นภายใน 6 ถึง 12 ชม เมื่อเริ่ มมีตบั อ่อนอักเสบ และอยู่
ในเลือดได้ประมาณ 3-5 วัน แต่ในบางกรณี อาจพบ amylase สู งในเลือดโดยไม่เป็ นโรคตับอ่อนอักเสบ
หรื อมีตบั อ่อนอักเสบโดยที่ระดับ amylase ในเลือดปกติได้ เช่น
ภาวะที่มี amylase ในเลือดสู งโดยไม่มีตบั อ่อนอักเสบ สามารถพบได้ใน parotitis, salpingitis,
tumor ของ papillary, intestinal infarction, PU perforation , ectopic pregnancy, dissecting aortic
aneurysm, renal failure, macroamylasemia เป็ นต้น
ภาวะที่มีตบั อ่อนอักเสบโดยที่ระดับ amylase อาจปกติ ได้แก่ Hypertriglyceridemia, Acute
attack on top chronic pancreatitis , Fatal pancreatitis เป็ นต้น
2. Serum Lipase lipase ถูกสร้างโดย acinar cell ของตับอ่อน โดยพบว่าจะเริ่ มมีระดับสู งขึ้นใน
เลือดตั้งแต่วนั แรกของการมีตบั อ่อนอักเสบ และค่า lipase ในเลือดจะกลับสู่ ค่าปกติใน 8-14 วัน, lipase
พบว่ามี sensitivity และ specificity ที่ดีกว่าค่าของ amylase แต่อย่างไรก็ดี ค่า lipase ก็อาจสู งกว่าปกติได้
โดยไม่มีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน เช่น ไตวาย PU perforation, inflamed intestine เป็ นต้น
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไป
3.1 CBC พบมี WBC ที่สูงขึ้น, Hct ที่สูงขึ้น
3.2 Blood sugar – สู งขึ้น
3.3 Liver function test – พบมีค่า Aminotransferase, Alkaline phosphatase
และ serum bilirubin สู งกว่าปกติ ได้โดยเฉพาะ เมื่อมีภาวะตับอ่อน
อักเสบจาก Gallstone
3.4 อื่น ๆ เช่น calcium ที่ต่าลง, triglyceride ที่สูงขึ้น
4. ทางรังสี วนิ ิจฉัย (Radiologic diagnosis)
4.1 Abdominal plain film (sunpine และ upright) อาจไม่พบสิ่ งผิดปกติใด ๆ ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยที่มีตบั อ่อนอักเสบแบบไม่รุนแรง จนถึงอาจพบลักษณะของ Generalized ileus ของลาไส้,
colon cut off sign, sentinel loop เป็ นต้น ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีตบั อ่อนอักเสบรุ นแรง
4.2 Chest radiography มีการยกตัวของ Hemidiaphragm, พบ Lt pleural effusion, basal
or plate-like atelectasis เป็ นต้น
4.3 Ultrasound มักทาใน 24 ชม.แรก เพื่อหาสาเหตุวา่ ตับอ่อนอักเสบเกิดจาก Gallstone
หรื อไม่ แต่ได้ประโยชน์นอ้ ย ถ้าใช้ในการวินิจฉัยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เนื่องจากตับอ่อน
จะถูกลมในลาไส้ปิดบังทาให้เห็นลักษณะของตับอ่อนได้ไม่ชดั เจน
4.4 CT-scan มักนิยมใช้อยู่ 3 กรณี คือ
4.4.1 เพื่อตัดสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิดอาการปวดท้องออกไป เช่น PU perforation
หรื อลาไส้ขาดเลือด เป็ นต้น
4.4.2 เพื่อดูความรุ นแรงของภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน แต่ถา้ จะใช้กรณี น้ ี

ตับอ่อนอักเสบจะต้องมีอาการเกินกว่า 48-72 ชม.ขึ้นไป เพราะภาวะตับ
อ่อนอักเสบจะเริ่ มมี necrosis หลังจาก 48-72 ชม.ไปแล้ว
4.4.3 เพื่อดูภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น pseudocyst ฯลฯ
ตัวอย่ างผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยหญิง 41 ปี มีอาการปวดท้องที่ลิ้นปี่ ร่ วมกับมีอาเจียนอย่างรุ นแรงมา 1 วัน, เมื่อนัง่ งอตัว
จะดีข้ ึน, ไม่มีทอ้ งเสี ย และปั สสาวะปกติดี ไม่มีประวัติดื่มเหล้า, การใช้ยาใด ๆ และอุบตั ิเหตุที่บริ เวณช่อง
ท้องก่อนหน้านี้
PE: Tachynea, Mild icteric sclera
T 380C, BP 80/40 mmHg, HR130/min, RR 28/min
Lung : Decrease breath sound Lt side
Abdomen : Tender with guarding at epigastrium area, bowel sound was decrease, no loss of liver
dullness
Lab :
LFT :AST / ALT 325/248 ; ALP /GGT 134/262
Amylase(30-110) : 1220 , Lipase (23-300) : 2000, CRP 220
PaO2 50 mmHg
1. ผูป้ ่ วยรายนี้มีอาการปวดท้องเฉี ยบพลัน จากสาเหตุใด
- ในภาวะปวดท้องเฉี ยบพลันในระบบทางเดินอาหารเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
1.1 ระบบทางเดินอาหาร เช่น Bowel perforation, ischemic bowel, biliary colic, acute
cholecystitis และ acute pancreatitis เป็ นต้น
1.2 สาเหตุนอกระบบทางอาหาร เช่น dissecting aortic aneurysm , inferior wall MI,
Ruptured ectopic pregnancy เป็ นต้น
ในผูป้ ่ วยรายนี้มีลกั ษณะปวดท้องทะลุไปหลัง นัง่ งอตัวดีข้ ึนไม่มี loss of liver dullness โรคที่
น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุด คือ acute pancreatitis และ จากผลเลือดพบ ALT>150(5) IU/L ร่ วมกับ
ไม่มีประวัติการดื่มเหล้า ประวัติการใช้ยาต่างๆ และอุบตั ิเหตุในบริ เวณท้อง สาเหตุที่น่าจะทาให้
เกิด acute pancreatitis ในผูป้ ่ วยรายนี้มากที่สุดคือ Gallstone
2. ท่านจะให้พิจารณาผูป้ ่ วยนอนในโรงพยาบาลที่แผนกทัว่ ไป หรื อ ICU
ในผูป้ ่ วยภาวะตับอ่อนอักเสบแบบไม่รุนแรง จะพบโอกาสเสี ยชีวติ ได้ประมาณ 5% แต่ถา้ เป็ น
ชนิดรุ นแรงจะมีโอกาสเสี ยชีวติ ได้สูงถึง 10-50% ในกลุ่มที่มีอาการรุ นแรง ผูป้ ่ วยจะมีอาการแย่
ลงอย่างรวดเร็ วใน 24 ถึง 48 ชม.แรก โดยสาเหตุเสี ยชีวติ ที่สาคัญในอาทิตย์แรกคือภาวะของ
หัวใจและหลอดเลือดที่ลม้ เหลว และระบบทางเดินหายใจล้มเหลว จึงเห็นได้วา่ การดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีอาการอักเสบอย่างรุ นแรง จาเป็ นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จึงควรพิจารณาให้ผปู ้ ่ วยนอนอยูใ่ น
ICU การจาแนกผูป้ ่ วยที่มีความรุ นแรงจึงมีความจาเป็ นอย่างมากในช่วงแรก ปัจจุบนั มีการใช้

scoring และผลทางห้องปฏิบตั ิการหลายอย่างเพื่อใช้ในการจาแนกผูป้ ่ วยตับอ่อนอักเสบที่รุนแรง
เช่น
2.1 Ranson’s criteria(6,7)
Ranson’s 11 Prognostic Criteria for Pancreatitis
Parameter
1974 Criteria for
1982 Criteria for Gallstone
Nongallstone Pancreatitis pancreatitis
วันที่นอนโรงพยาบาล (At Admission)
อายุ (ปี ) [Age (years)]
>55
>70
จานวนเม็ดเลือดขาว [White blood cell
>16,000
>18,000
3
count (cells/mm )]
ระดับน้ าตาลในเลือด [Blood glucose
>200
>220
(mg/dL)]
Lactate dehydrogenase (IU/L)
>350
>400
Aspartate aminotransferase (U/L)
>250
>250
48 ชม. หลังนอนโรงพยาบาล (During
Initial 48 Hours)
จานวนความเข้มข้นเลือดที่ลดลง
>10
>10
[Decrease in hematocrit (%)]
Increase in blood urea nitrogen (mg/dL)
>5
>2
Calcium (mg/dL)
<8
<8
pO2 (mm Hg)
<60
NA
Base deficit (mEq/L)
>4
>5
Estimated fluid sequestration (L)
>6
>4
Data from Ranson JHC, Rifkind KM, Roses DF, et al : Prognostic signs and the role of operative management in acute
pancreatitits. Surg Gynecol Obstet 139:69;1974: and Ranson JHC: Etiological and prognostic factors in human acute pancreatitis: A
review. Am J Gastroenterol 77:633;1982. NA, not applicable.

โดยจะวินิจฉัยว่าเป็ นตับอ่อนอักเสบแบบรุ นแรง เมื่อคะแนน >3
2.2 Imrie score(8) โดยใช้คะแนนมากกว่า >3 คะแนน
Imrie scoring system
อายุ มากกว่า 55 ปี
เม็ดเลือดขาว (White blood cell count > 15,000 per mm3 (15.0 x 109 per L)
ระดับน้ าตาลในเลือด (Blood glucose > 180 mg per dL (10 mmol per L) in patients without diabetes)
Serum lactate dehydrogenase > 600 U per L

Serum AST or ALT > 100 U per L
Serum calcium < 8 mg per dL
PaO2 < 60 mm Hg
ระดับไข่ขาวในเลือด [Serum albumin < 3.2 g per dL (32 g per L)]
Serum urea > 45 mg per dL (16.0 mmol per L)
Scoring : One point for each criterion met 48 hours after admission
2.3 Apache II(9)– โดยใช้คะแนน > 8 คะแนนในการวินิจฉัยว่าเป็ นตับอ่อนอักเสบ
แบบรุ นแรง ( 12 variables , grade 0-4)
2.4 C-Reactive protein(10) – โดยค่าสู งกว่า 150 mg/dl สามารถตรวจได้ใน 72
ชม.แรก แต่ตอ้ งไม่มีภาวะอื่น ๆ ที่อาจทาให้ค่า C-Reactive protein สู งขึ้นได้
เช่น ปอดอักเสบ ทางเดินน้ าดีอกั เสบ การติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น
2.5 CT-scan(11) – Balthazar’s classification
CT Severity Index
CT grade
A is normal pancreas (0 point)
B is edematous pancreas (1 point)
C is B plus mild extrapancreatic change (2 point)
D is severe extrapancreatic changes plus one fluid collection (3 point)
E is multiple or extensive fluid collections (4 point)
Necrosis score
None (0 point)
> One third (2 points)
< One third but less than one half (4 points)
> One half (6 points)
Scoring: CT grade + necrosis score
คะแนน
Morbidity
Mortality
0–3
8%
3%
4–6
35%
6%
7 – 10
92%
17%
แต่อย่างไรก็มีดี การดูภาวะ Necrosis ของตับอ่อน ต้องทาหลังจาก 48-72 ชม.หลังเริ่ มมีอาการไปแล้ว
2.6 Organ failure
- Shock : systolic blood pressure < 90 mmHg

- Pulmonary insufficiency : PaO2 <60 mmHg
- Renal failure : serum creatinine > 2 mg/dl
- Gastrointestinal bleeding : >500 cc/ 24 วัน
2.7 Local complication : necrosis, abscess และ Pseudocyst
2.8 อื่นๆ เช่น urine trypsinogen activity peptide(12), procalcitonin(13), IL-6 (14)
ซึ่ งในผูป้ ่ วยรายนี้พบว่าผูป้ ่ วยมีความดันต่า และมี PaO2 <60 mmHg ซึ่ งเข้าได้กบั ภาวะตับอ่อน
อักเสบแบบรุ นแรง จึงควรให้ผปู้ ่ วยนอนในห้อง ICU
3. ท่านจะให้การรักษาขั้นต้นในผูป้ ่ วยรายนี้อย่างไร
ในผูป้ ่ วยที่เป็ นแบบไม่รุนแรงจะให้นอนในโรงพยาบาล ร่ วมกับให้ IV fluid, NPO, ยาแก้
ปวด เฝ้ าระวังไว้จนกว่าจะหายปวดท้อง และเมื่อเริ่ มมีเสี ยงลาไส้กลับมาทางานก็เริ่ มให้
รับประทานอาหารได้
แต่ในผูป้ ่ วยรายนี้อยูใ่ นกลุ่มที่มีอาการแบบรุ นแรงจึงควร
- งดน้ า และอาหาร
- ให้ยาแก้ปวด เช่น Meperidine, แต่ไม่ควรใช้ Morphine เนื่องจากมีรายงานการเพิ่มแรง
ตันของ sphincter of Oddy และทาให้ระดับ amylase สู งขึ้นได้
- NG tube จะใส่ ในกรณี ที่คนไข้มีอาการอาเจียนตลอดเวลาหรื อ Bowel ileus เพื่อลด
โอกาสเกิด aspiration pneumonia
- การให้สารน้ าเกลือ นิยมให้ isotonic saline หรื อ colloid โดยอาจต้องให้ถึง 5-10 L ใน 24
ชม.แรก โดย keep CV P ประมาณ 8-12 cm.น้ า เพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ าเกิน และ
congestive heart failure
- การดูแลทางเดินหายใจ – ให้ O2 เมื่อ O2 saturation <90%
- ให้การดูแลทาง metabolic ต่าง ๆ เช่น ภาวะน้ าตาลสู ง, calcium ในเลือดต่า เป็ นต้น โดย
จะแก้ภาวะ calcium ต่า ก็ต่อเมื่อมีภาวะ neuromuscular irritability
- การให้ H2-blocker หรื อ PPI จะให้เพื่อป้ องกัน stress ulcer เช่น ผูป้ ่ วยต้องใช้ ventilator
ฯลฯ
- การให้สารอาหาร ปัจจุบนั มีวิธีการให้สารอาหารในผูป้ ่ วยตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน แบบ
รุ นแรงอยู่ 3 วิธี คือ
1. TPN
2. NJ-tube(15)
3. NG-tube(16)
โดยพบว่าการให้อาหารทาง NJ และ NG จะพบว่าประหยัด ลดการติดเชื้อ และมี
Morbidity และ Mortality น้อยกว่าการให้สารอาหารทาง TPN
- การดูแลใน ICU ควรดู urine output และ VS ทุก 1 ชม. ดู central venous pressure line
ทุก 6 ชม.
- ตรวจเลือด Hct, BS, electrolyte ทุก 6-8 ชม.

- ตรวจ CBC, coagulogram, TP, albumin, BUN, Cr, electrolyte, calcium, magnesium ทุก
วัน
4. ผูป้ ่ วยรายนี้สมควรทา ERCP และตัดถุงน้ าดีเมื่อไร
- จากข้อมูลพบว่าการทา early ERCP ใน 72 ชม.จะได้ผลดีกบั ผูป้ ่ วยที่เป็ น Gallstone
pancreatitis ที่มีภาวะของ obstructive jaundice(17)
- ในผูป้ ่ วย Gallstone pancreatitis ถ้าไม่ได้ตดั ถุงน้ าดีออก พบว่า 30-50% จะมีอาการของ
Gallstone pancreatis เกิดขึ้นได้ใหม่ภายใน 108 วัน(18) ดังนั้นกรณี ที่มีตบั อ่อนอักเสบจาก
Gallstone ทั้งแบบรุ นแรงและไม่รุนแรง จึงควรตัดถุงน้ าดีเมื่อผูป้ ่ วยหายจากภาวะตับอ่อน
อักเสบ(19)
5. การให้ ATB ตั้งแต่ตน้ จะสามารถป้ องกันการเกิด infected pancreatic necrosis ในผูป้ ่ วย severe
acute pancreatitis ได้หรื อไม่
- ภาวะ pancreatic necrosis มักจะพบในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เป็ นภาวะตับอ่อนอักเสบแบบรุ นแรง
โดยพบการติดเชื้ อได้ 20-50% เมื่อมี necrosis มากกว่า 50% (20, 21) โดยเชื้อที่พบได้บ่อย เช่น
E. coli, K pneumoniae และ Enterococus spp.
- ภาวะ infected pancreatic necrosis มักเกิดตอนอาทิตย์ที่ 3 และจะมีโอกาสเสี ยชีวติ ได้สูง
จากการศึกษา เรื่ องการใช้ ATB (cefuroxime, ciprofloxacin และ Imipenem) เพื่อป้ องกันการ
เกิด infection ในผูป้ ่ วยที่มี pancreatic necrosis นั้น พบว่าข้อมูลมีท้ งั ที่สนับสนุน(22,23,24)ว่า
สามารถลดการติดเชื้อและลดอัตราการตายได้ รวมทั้งที่ไม่สนับสนุน(25) เพราะพบว่ากลุ่มที่
ได้ ATB เมื่อติดเชื้ อแล้วมักจะเกิดกลุ่มเชื้อโรคที่ด้ือยาหรื อเชื้อรา และไม่เปลี่ยนอัตราการ
ตายที่ชดั เจน สรุ ปในปั จจุบนั นี้จึงยังไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการให้ยา ATB เพื่อป้ องกัน
ภาวะ Infected pancreatic necrosis
ในผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าจะมี ภาวะ infected pancreatic necrosis (ไข้สูง, ปวดท้องมาก, มี
อาการsepsis หรื อมีเม็ดเลือดขาวขึ้น) แนะนาให้ทา
- ส่ ง Hemoculture
- CT scan ถ้าพบ air ใน extraluminal retroperitoneal ก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็ น infected
pancreatic necrosis
- percutaneous fine needle aspiration แล้วส่ งย้อม gram strain และ culture
การรักษา infected pancreatic necrosis จะให้การรักษาโดยการผ่าตัด (necrosectomy)
ร่ วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อ
6. จะเริ่ มให้ผปู ้ ่ วยรับประทานอาหารได้เมื่อไร
- ผูป้ ่ วยจะเริ่ มให้กินเมื่อไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน และเสี ยงลาไส้กลับมา
ทางานได้ปกติ โดยจะเริ่ มให้ clear liquid diet (no or very few calories) แล้วค่อย ๆ เพิ่ม
protein ในอาหารขึ้นไปช้า ๆ โดยที่ยงั เป็ น low fat เมื่อผูป้ ่ วยเริ่ มรับประทานได้ดี ไม่มี
อาการปวดท้องหรื อคลื่นไส้อาเจียน ให้เพิ่ม fat ในอาหารได้

สรุ ป ภาวะโรคตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน เป็ นภาะที่พบได้บ่อย และปั จจุบนั พบโรคนี้ มากขึ้นกว่าเดิม
การวินิจฉัยการแยกโรคและความรุ นแรงผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องในระยะแรก รวมทั้งการให้การรักษา
เบื้องต้นอย่างถูกวิธี จึงมีความสาคัญอย่างมากในการลดอัตราตายของผูป้ ่ วยในโรคนี้
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