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Despite the presence of non-invasive alternatives, liver biopsy remains the indispensable
standard for the diagnosis of many liver diseases, and also provides information for prognostic evaluation
and clinical therapeutic decision. Ultrasound guidance has become standard practice for percutaneous
liver biopsy and also other percutaneous biliary interventions. Ultrasound offers a number of advantages
including its real-timed guidance, lack of radiation exposure, inexpensiveness and the ability to perform
at the bedside. In this review, I discuss the indications, contraindications, equipment and procedure,
possible complications and post-procedural care for the ultrasound-guided hepatic procedures including
percutaneous liver biopsy, percutaneous transhepatic biliary drainage, percutaneous cholecystostomy,
percutaneous catheter drainage and needle aspiration.
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Learning points
การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของเนือ้ ตับยังคงเป็นมาตรฐานการ
วินิจฉัยส�ำหรับหลาย ๆ โรคที่ยังไม่สามารถมีการตรวจแบบ
เจ็บน้อยอื่นใดมาทดแทนได้ ซึ่งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง และน� ำ ทางเข็ ม
ระหว่างการเจาะชิ้นเนื้อตับ
ก่อนการท�ำหัตถการเกีย่ วกับตับและทางเดินน�ำ้ ดี แพทย์ผทู้ ำ�
หัตถการจะต้องทบทวนข้อบ่งชี้และข้อบ่งห้ามโดยละเอียด
และให้ขอ้ มูลจนผูป้ ว่ ยหมดข้อสงสัยและให้ความยินยอมก่อน
การท�ำหัตถการ แพทย์ผู้ท�ำหัตถการจะต้องทบทวนการแข็ง
ตัวของเลือดและภาพทางรังสีวทิ ยาเพือ่ วางแผนต�ำแหน่ง เส้น
ทาง และทางเลือกของหัตถการทีจ่ ะท�ำอย่างละเอียดก่อนเริม่
ลงมือท�ำหัตถการ
การดูแลผู้ป่วยหลังท�ำหัตถการเกี่ยวกับตับและทางเดินน�้ำดี
มีความส�ำคัญไม่แพ้การเตรียมตัวก่อนท�ำหัตถการ แพทย์ผู้
ให้การดูแลจะต้องทราบว่าหลังการท�ำหัตถการจะมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนใดได้บ้าง และเมื่อสงสัยว่าจะมีภาวะ
แทรกซ้อนเกิดขึน้ ต้องส่งตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติมอย่างเหมาะสม
และทันท่วงที
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1. Ultrasound-guided liver biopsy

ข้อมูลจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อตับ ถือเป็น
มาตรฐานการวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคส�ำหรับโรคตับหลายชนิด
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีวิธีการตรวจที่มีการเจ็บน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับข้อบ่งชีเ้ รือ่ งการพยากรณ์โรค เช่น การตรวจเลือดเพือ่ วัดปริมาณ
สารบ่งชีท้ างชีวภาพ การตรวจความยืดหยุน่ ของเนือ้ ตับด้วยวิธี transient
elastography  การตรวจความยืดหยุน่ ของเนือ้ ตับด้วยวิธที างรังสีวทิ ยา
เช่น magnetic resonance elastography เป็นต้น ท�ำให้มคี วามจ�ำเป็น
และข้อบ่งชีใ้ นการเจาะชิน้ เนือ้ ตับลดลง แต่การตรวจต่าง ๆ ดังกล่าวก็ยงั
ไม่สามารถทดแทนข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยตรงจาก
ชิ้นเนื้อตับได้ทั้งหมด การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาจึง
ยังคงเป็นหลักส�ำคัญในการวินิจฉัย การประเมินระยะของโรคตับ และ
การพยากรณ์โรคส�ำหรับผู้ป่วยโรคตับในปัจจุบัน
ข้อบ่งชี้
การเก็บชิน้ เนือ้ ตับเพือ่ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะสามารถ
ให้ข้อมูลแก่แพทย์และผู้ป่วย เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาและเพื่อ
ติดตามการรักษา โดยมีข้อบ่งชี้ดังนี้ (1)
1. เพื่อการวินิจฉัยโรค (diagnosis) ได้แก่
1.1 โรคกลุ่มที่มีก้อนเนื้อในตับ (focal liver lesion) เพื่อ
การวินิจฉัยและการระบุระยะของโรค เช่น มะเร็งตับ มะเร็งท่อน�้ำดี
มะเร็งที่มีการกระจายมาที่ตับ เป็นต้น
1.2 โรคของเนื้อตับที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากข้อมูล
ทางคลินิกและการตรวจเลือดเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัย ข้อมูลจาก
พยาธิวิทยาประกอบด้วย ได้แก่
1.2.1 โรคของเนื้อตับที่ต้องอาศัยข้อมูลทางพยาธิ
วิทยาประกอบการวินิจฉัย ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยโรค autoimmune
hepatitis (AIH), การวินิจฉัยโรค primary biliary cirrhosis (PBC) ที่มี
ระดับ anti-mitochondrial antibody เป็นลบ, การวินจิ ฉัยโรค primary
sclerosing cholangitis (PSC) ชนิด small duct variant, การวินิจฉัย
โรค hemochromatosis และ Wilson’s disease เป็นต้น
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1.2.2 โรคตับที่มีลักษณะทางคลินิกและผลการ
ตรวจเลือดคล้ายกัน (diagnostic dilemma) หรือสามารถพบร่วม
(overlap syndrome) กันได้ ตัวอย่างเช่น
1.2.2.1 การวินิจฉัยแยกโรค AIH กับ
non-alcoholic steatohepatitis (NASH)
1.2.2.2   การวินิจฉัยแยกโรค NASH
กับ non-alcoholic fatty live (NAFL)
1.2.2.3 การวิ นิ จ ฉั ย โรค AIH หรื อ
NASH ที่พบร่วมกับ PBC
1.2.2.4 การวิ นิ จ ฉั ย โรค AIH หรื อ
NASH ที่พบร่วมกับ PSC
1.2.3  การวินจิ ฉัยสาเหตุของค่าการท�ำงานของตับ
ผิดปกติทยี่ งั ไม่ทราบเหตุ และการวินจิ ฉัยสาเหตุของตับวายเฉียบพลันที่
ยังไม่เคยทราบการวินิจฉัย
1.2.4 การวินจิ ฉัยสาเหตุของค่าการท�ำงานของตับ
ผิดปกติหลังการปลูกถ่ายตับ
1.3  โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายระบบในร่างกายทีม่ กี ารแสดง
ของโรคที่ตับร่วมด้วย เช่น โรคแอมีลอยด์ โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง โรค
ติดเชื้ออย่างวัณโรค เป็นต้น
2. เพื่อการพยากรณ์โรค (prognosis) หรือบอกระดับความ
รุนแรงของโรคและผังผืดในตับ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะตับอักเสบเรือ้ รังทีท่ ราบ
เหตุอยู่แล้ว เช่น โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง  โรค PBC  โรค hemochromatosis เป็นต้น ระดับของผังผืดในตับสามารถน�ำไปประเมินความเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความดันในหลอดเลือดด�ำพอร์ทัล
สูง รวมถึงช่วยท�ำนายอัตราการเสียชีวิตและอัตราการทุพพลภาพจาก
โรคตับ สามารถบอกความเร่งด่วนของการรักษาได้ เช่น การเริ่มรักษา
ไวรัสตับอักเสบซี ความจ�ำเป็นในการเข้ารายชือ่ ผูร้ อปลูกถ่ายตับ เป็นต้น
3. เพื่อติดตามการด�ำเนินโรคหรือผลการรักษา และตัดสินใจ
เริ่ม เพิ่ม ลด หรือหยุดการรักษา เช่น ผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายตับ
ผู้ป่วยโรค AIH เป็นต้น
วิธีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา โดยทั่วไปมี
4 วิธี (1) ได้แก่
1. การเจาะผ่านผิวหนัง (percutaneous biopsy) เป็นวิธีที่
นิยมท�ำมากทีส่ ดุ ซึง่ ในบทความนีจ้ ะกล่าวเน้นเฉพาะวิธกี ารเจาะชิน้ เนือ้
ตับผ่านผิวหนังเท่านั้น
2. การเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านหลอดเลือดด�ำ  (transvenous
biopsy) โดยอาจท�ำผ่านหลอดเลือดด�ำจูกูลาร์หรือฟีโมรัลก็ได้ (transjugular หรือ transfemoral) มีขอ้ ได้เปรียบทีส่ ามารถท�ำได้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ข้อควรระวังส�ำหรับวิธกี ารเจาะผ่านผิวหนังในหลายกรณี ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ี
น�ำ้ ในช่องท้อง ผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติทไี่ ม่สามารถแก้ไข
ได้ ผูป้ ว่ ยโรคอ้วนทีม่ หี น้าท้องหนามาก เป็นต้น และสามารถท�ำพร้อมกัน
ได้ในคราวเดียวกับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ส�ำหรับการท�ำ  hepatic venous
pressure gradient measurement หรือการท�ำ venography
3. การเก็บชิ้นเนื้อตับจากการผ่าตัด (surgical หรือ laparoscopic biopsy) เช่น ผู้ป่วยที่ท�ำการผ่าตัดเพื่อลดน�้ำหนัก (bariatric
surgery) โดยการใช้เข็มเจาะตับแบบเดียวกับการเจาะผ่านผิวหนัง หรือ
การท�ำ  wedge resection ซึ่งแม้ว่าการท�ำ  wedge resection จะได้
ปริมาณเนื้อเยื่อมากกว่าการใช้เข็มเจาะ แต่จะท�ำให้ได้เนื้อตับบริเวณใต้
ต่อมเยือ่ หุม้ ตับซึง่ อาจท�ำให้การประเมินระดับผังผืดสูงกว่าความเป็นจริง
ได้และส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ โดยส่งตับที่ยกออกมา
(liver explant) ไปตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นต้น
4. การเก็บชิ้นเนื้อตับผ่านทางการส่องกล้องทางเดินอาหาร
เป็นวิธีใหม่และยังไม่มีการใช้แพร่หลาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการวิจัย
และท�ำเฉพาะในสถาบันทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญเท่านัน้ เช่น การเจาะตับผ่านการ
ส่องกล้องคลืน่ เสียงความถีส่ งู (endoscopic ultrasound guided liver
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biopsy; EUS-LB) หรือ natural orifice transluminal endoscopic
surgery (NOTES) เป็นต้น
การระบุต�ำแหน่งที่จะท�ำการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนัง
การเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนังโดยทั่วไป มักเลือกเจาะ
จากตับกลีบขวาซึ่งมีขนาดใหญ่ โดยจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบในท่านอน
หงาย มือขวายกขึ้นรองใต้ศีรษะ อาจช่วยยกไหล่ขวาเข้าใกล้ศีรษะให้
สูงกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้ช่องซี่โครงด้านขวาเปิดกว้างออก ตัวผู้
ป่วยนอนชิดมาทางขอบเตียงด้านขวาเพื่อความสะดวกแก่แพทย์ผู้ท�ำ
หัตถการ ส่วนการระบุต�ำแหน่งสามารถท�ำได้ ดังนี้
1. การหาต�ำแหน่งด้วยการคล�ำและเคาะ (palpation/
percussion-guided) แพทย์ผทู้ ำ� หัตถการท�ำการเคาะเพือ่ ดูขอบเขตของ
ตับ (liver span) ในช่วงที่ผู้ป่วยหายใจออกสุด ในแนวเส้น midaxillary
line และท�ำการระบุต�ำแหน่งที่จะท�ำการเจาะในส่วนกึ่งกลางของ
ขอบเขตที่เคาะได้ เป็นต�ำแหน่งที่เสียงเคาะทึบมากที่สุด ซึ่งโดยมากมัก
จะเป็นช่องระหว่างซี่โครงที่ 7 หรือ 8 ซึ่งเท่ากับช่องระหว่างซี่โครงที่ 2
หรือ 3 เมือ่ นับจากขอบล่างของชายโครงด้านขวาขึน้ มา แต่อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันแนะน�ำให้ใช้ภาพคลื่นเสียงความถี่สูงช่วยระบุต�ำแหน่งการ
เจาะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่มารับการเจาะตับทุกราย ดัง
นั้นการคล�ำและเคาะจึงใช้เพื่อระบุต�ำแหน่งคร่าว ๆ ส�ำหรับการวางหัว
ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเท่านั้น
2. การหาต�ำแหน่งด้วยการใช้ภาพทางรังสีวิทยาช่วยน�ำทาง
ในเวชปฏิบัติทั่วไปนิยมใช้ภาพคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นตัวระบุต�ำแหน่ง
หรือช่วยน�ำทาง แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
2.1 การระบุ ต� ำ แหน่ ง ก่ อ นเจาะทั น ที (immediate
marking) โดยเลือกบริเวณที่เห็นเนื้อตับได้ชัดเจน และไม่มีหลอดเลือด
ขนาดใหญ่ ไม่มีถุงน�้ำดีอยู่ในทิศทางที่จะท�ำการเจาะ มีการศึกษาเปรียบ
เทียบการใช้ภาพคลืน่ เสียงความถีส่ งู ระบุตำ� แหน่งก่อนการเจาะตับเทียบ
กับการหาต�ำแหน่งด้วยการคล�ำและเคาะ พบว่ากลุ่มที่ได้รับการใช้ภาพ
คลืน่ เสียงความถีส่ งู ระบุตำ� แหน่งมีอตั ราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการ
ปวด ความดันโลหิตต�ำ 
่ หรือเลือดออกต�ำ่ กว่า โดยพบร้อยละ 0.5 ในขณะ
ทีก่ ลุม่ ทีไ่ ด้รบั การหาต�ำแหน่งด้วยการคล�ำและเคาะมีอตั ราดังกล่าวอยูท่ ี่
ร้อยละ 2.1 (2) เมื่อได้ช่องระหว่างซี่โครงที่เหมาะสมแล้ว สิ่งส�ำคัญอีก
ประการในการระบุต�ำแหน่งคือต้องระบุต�ำแหน่งเจาะที่เหนือขอบบน
ของซี่โครงซี่ล่างเสมอเพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงและ
เส้นประสาทที่วิ่งใต้ต่อขอบด้านล่างของซี่โครงซี่บน ขณะที่ท�ำการเจาะ
ทิศทางของเข็มอยูใ่ นแนวราบขนานกับพืน้ หรือเฉียงขึน้ ไปทางด้านหน้า
ท้องและขึ้นไปทางด้านศีรษะเล็กน้อย (anterior and caudal plane)
2.2 การระบุต�ำแหน่งและน�ำทางเข็มระหว่างการเจาะ
(real-timed guidance) เป็นการใช้คลืน่ เสีย่ งความถีส่ งู ระบุตำ� แหน่งการ
เจาะร่วมกับน�ำทางเข็มตลอดการเจาะ (Figure 1) โดยมีขอ้ ดีคอื สามารถ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อถุงน�้ำดี หลอดเลือดขนาดใหญ่ ล�ำไส้ และปอด
ได้ เหมาะส�ำหรับการเจาะชิน้ เนือ้ ตับในกรณีผปู้ ว่ ยทีม่ รี อยโรคเฉพาะที่ ผู้
ป่วยตับแข็งทีม่ ตี บั เล็กลงและมีนำ�้ ในช่องท้อง ผูป้ ว่ ยทีอ่ ว้ นมาก และผูป้ ว่ ย
ทีม่ ปี ระวัตผิ า่ ตัดในช่องท้องและอาจมีผงั ผืด (adhesion) ในบริเวณทีจ่ ะ
ท�ำการเจาะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการเจาะ
ตับสามารถเลือกใช้วิธีการระบุต�ำแหน่งก่อนเจาะทันที หรือวิธีการระบุ
ต�ำแหน่งและน�ำทางเข็มระหว่างการเจาะก็ได้ เนื่องจากมีการศึกษาพบ
ว่ามีอตั ราการวินจิ ฉัยโรคและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ตา่ งกัน (3)

19

Figure 1 การใช้คลื่นเสี่ยงความถี่สูงน�ำทางเข็มระหว่างการเจาะ
ชิ้นเนื้อตับ

2. เข็มชนิด cutting needle ใช้การสอดไส้เข็มที่มีช่องเก็บ
ชิ้นเนื้อ (Figure 5) แล้วใช้ปลอกครอบตัดเก็บชิ้นเนื้อไว้ในช่องนั้น โดย
การตัดอาจเป็นชนิดใช้มือดัน (manual sheath cutting) หรือชนิดใช้
สปริง (spring-loaded sheath cutting) (Figure 6) แล้วแต่ชนิดของ
เข็ม ท�ำให้ได้ชิ้นเนื้อที่มีการหักเป็นท่อนน้อย แต่แท่งเนื้อที่ได้จะมีความ
ยาวจ�ำกัดตามขนาดของช่องเก็บชิ้นเนื้อ คือประมาณ 10-20 มิลลิเมตร
ซึ่งสั้นกว่าและขนาดเล็กกว่าแท่งเนื้อที่เก็บได้จากเข็ม suction needle
โดยเข็มชนิด cutting needle นี้ เหมาะส�ำหรับการเจาะตับโดยใช้คลื่น
เสียงความถี่สูงเป็นตัวน�ำทาง
Figure 5 ไส้ของเข็มเจาะตับชนิด cutting needle ที่มีช่อง
เก็บชิ้นเนื้อ

ชุดอุปกรณ์เจาะตับ
เข็มเจาะตับ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. เข็มชนิด suction needle ใช้แรงดูดเพือ่ เก็บชิน้ เนือ้ เข้ามา
ในรูกลวงของเข็ม (Figure 2) มีขอ้ ดีคอื จะได้แท่งเนือ้ ยาว แต่มขี อ้ เสียคือ
อาจมีการหักเป็นท่อน (fragmentation) ของแท่งเนือ้ เข็มชนิด suction
needle แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ตามคมของเข็ม ได้แก่
Figure 2 เข็มเจาะตับชนิด suction needle

1.1 เข็มชนิด Menghini ซึง่ มีปลายตัดอยูด่ า้ นนอก (external
bevel) (Figure 3) ตัวอย่างเช่น เข็ม Hepafix® ของ B Braun
Figure 3 เข็มเจาะตับ suction needle ชนิด Menghini
ซึ่งมีปลายตัดอยู่ด้านนอก

1.2 เข็มชนิด Klatsin หรือ Jamshedi ซึ่งมีปลายตัดอยู่ด้าน
ใน (internal bevel) (Figure 4) จะช่วยบีบแท่งเนื้อเข้ามาในรูกลวง
ของเข็ม ท�ำให้ชิ้นเนื้อไม่หลุดขณะถอยเข็มออก
Figure 4 เข็มเจาะตับ suction needle ชนิด Jamshedi
ซึ่งมีปลายตัดอยู่ด้านใน
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Figure 6 เข็มเจาะตับชนิด spring-loaded sheath cutting
needle

ขนาดของเข็ม
ในกรณีการเจาะเพือ่ ประเมินโรคของเนือ้ ตับ ควรใช้เข็มขนาด
16G เพื่อให้ได้ชิ้นเนื้อยาวอย่างน้อย 20 มิลลิเมตร และควรได้ portal
tract จ�ำนวนอย่างน้อย 11 tracks ขึ้นไป ส่วนในกรณีการเจาะรอยโรค
เฉพาะที่ เช่น ก้อนในตับ สามารถใช้เข็มขนาด 18G เพือ่ ให้ได้ชนิ้ เนือ้ ยาว
อย่างน้อย 20 มิลลิเมตร ส�ำหรับการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านหลอดเลือดด�ำ 
จะได้ชิ้นเนื้อขนาดเล็กกว่าเนื่องจากเป็นเข็มขนาด 19G ซึ่งควรเก็บชิ้น
เนื้ออย่างน้อย 3 แท่ง เพื่อให้ได้เนื้อเยื่อตับเพียงพอต่อการวินิจฉัย
เทคนิคการใช้ปลอกเข็มชั้นนอก (co-axial technique)
เป็ น การใช้ ป ลอกเข็ ม ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า เข็ ม เจาะตั บ 1G
(Figure 7)เจาะน� ำ ทางเข้ า ไปในต� ำ แหน่ ง ที่ ต ้ อ งการ โดยใช้ ค ลื่ น
เสี ย งความถี่ สู ง เป็ น ตั ว น� ำ ทาง จากนั้ น ดึ ง ไส้ ใ นของปลอกเข็ ม
ออกให้ เ หลื อ แต่ ป ลอกที่ ด ้ า นในกลวง สามารถใส่ เข็ ม เจาะตั บ ผ่ า น
ปลอกนี้เข้าไปเก็บชิ้นเนื้อตับได้ โดยมีข้อดีคือ มีการแทงทะลุแคปซูล
หุ ้ ม ตั บ ครั้ ง เดี ย วแต่ ส ามารถเก็ บ ชิ้ น เนื้ อ ได้ ห ลายครั้ ง ตามต้ อ งการ
และในกรณี ก ารเจาะรอยโรคที่ อ าจเป็ น เนื้ อ ร้ า ย การใช้ ป ลอกเข็ ม
ชั้นนอกจะช่วยลดโอกาสการกระจายของมะเร็งตามรอยเข็ม (tumor
seeding) และสามารถใช้อุดรอยเข็มหลังการเจาะได้
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Figure 7 เข็มเจาะตับชนิด cutting needle และ co-axial
needle

การอุดรอยเข็มหลังการเจาะ (post-biopsy tract embolization
หรือ plugged liver biopsy)
เป็นการอุดรอยเข็มหลังการเจาะด้วยวัสดุทางการแพทย์ โดย
ทั่วไปนิยมใช้ gelfoam เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหลัง
การเจาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (4) ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของ
เลือดผิดปกติ เกล็ดเลือดต�่ำหรือการท�ำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติ หรือ
ในกรณีการเจาะรอยโรคเฉพาะทีท่ มี่ เี ลือดมาเลีย้ งมาก (hypervascular
tumor) อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ป่วยมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อาจ
ต้องพิจารณาทางเลือกของการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านหลอดเลือดด�ำ  โดย
มีการศึกษาพบว่าในกรณีผู้ป่วยมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ แม้ว่า
การเจาะตับผ่านทางผิวหนังร่วมกับการอุดรอยเข็มจะได้ปริมาณเนื้อตับ
ทีเ่ จาะออกมายาวกว่า แต่กม็ โี อกาสตกเลือดทีต่ อ้ งรักษาด้วยการให้เลือด
หลังการเจาะสูงกว่า โดยพบร้อยละ 3.5 เทียบกับร้อยละ 0 ส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านหลอดเลือดด�ำ (5)
การเจาะรอยโรคที่เป็นก้อนเนื้อในตับ
การเจาะรอยโรคที่เป็นก้อนเนื้อในตับจะท�ำโดยใช้คลื่นเสียง
ความถี่สูง ในการระบุต�ำแหน่งและน�ำทางเข็มระหว่างการเจาะ (Figure
8) รอยโรคที่พลาดได้ง่ายคือรอยโรคขนาดเล็กโดยเฉพาะหากเล็กกว่า 1
เซนติเมตร ส่วนรอยโรคขนาดใหญ่มักเจาะไม่พลาด แต่อาจไม่ได้การ
วินิจฉัยเนื่องจากมีโอกาสที่จะเจาะโดนบริเวณกลางก้อนซึ่งเป็นส่วน
เนื้อตาย แต่สามารถแก้ไขได้โดยการเลือกเจาะบริเวณขอบของก้อนจะ
ท�ำให้ได้ชนิ้ เนือ้ ทีด่ กี ว่า นอกจากนัน้ รอยโรคทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อาจเห็นได้ไม่ชัดจากการ
ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หากไม่สามารถเห็นรอยโรคจากการท�ำ
คลื่นเสียงความถี่สูงได้เลย จ�ำเป็นจะต้องใช้การเจาะตับโดยใช้เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์เป็นตัวน�ำทางแทน และในกรณีก้อนเนื้ออยู่ใกล้ผิวแคปซูล
ของตับ ให้เลือกเส้นทางเจาะเข้าก้อนเนือ้ ทีม่ เี นือ้ ตับปกติคนั่ กลางระหว่าง
แคปซูลหุ้มตับกับก้อนเนื้อเพื่อลดโอกาสตกเลือดในช่องท้อง
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Figure 8 การเจาะตับในรอยโรคทีเ่ ป็นก้อนเนือ้ ในตับโดยใช้คลืน่
เสียงความถี่สูงเป็นตัวน�ำทาง

ข้อบ่งห้ามของการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนัง
การเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนัง มีข้อบ่งห้ามบางประการ
และมีทางเลือกของการท�ำหัตถการ ดังนี้ (1, 6)
1. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ คือไม่สามารถอยู่
ในท่าที่เหมาะสมหรือไม่สามารถนอนนิ่งจนจบหัตถการ ทางเลือกของ
การท�ำหัตถการคือการให้ยานอนหลับในระดับ moderate ถึง deep
sedation หรือการท�ำ  general anesthesia แต่มีข้อเสียคือผู้ป่วยจะ
ไม่สามารถหายใจเข้า-ออก และกลั้นหายใจตามค�ำสั่งได้
2. ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และไม่สามารถแก้ไข
ให้เป็นปกติได้ ทางเลือกของการท�ำหัตถการคือการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่าน
ทางหลอดเลือดด�ำ
3. ผู้ป่วยโรคอ้วนที่หน้าท้องหนามากทางเลือกของการท�ำ
หัตถการ คือการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางหลอดเลือดด�ำ
4. ผู้ป่วยที่มีน�้ำในช่องท้องปริมาณมากทางเลือกของการท�ำ
หัตถการ คือการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางหลอดเลือดด�ำหรือเจาะชิ้นเนื้อ
ตับผ่านทางผิวหนัง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงน�ำทางภายหลังจากเจาะ
ระบายน�้ำออกให้มากที่สุด (total therapeutic paracentesis)
5. ผู้ป่วยโรคแอมีลอยด์ มีข้อควรระวังคือมีความเสี่ยงต่อการ
ตกเลือดภายหลังการเจาะ หรือการเกิดตับแตก (liver rupture)
การเตรียมตัวก่อนเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนัง (1)
1. แพทย์ผู้ท�ำการเจาะต้องพิจารณาข้อบ่งชี้และประโยชน์ที่
จะได้รับ ว่าผลการตรวจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาอย่างไร และ
ต้องอธิบายข้อมูลประโยชน์กบั ความเสีย่ งของการเจาะตับให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจ
และให้ความยินยอมภายหลังจากได้รับการอธิบายข้อมูลและการตอบ
ค�ำถามจนหมดข้อสงสัยแล้ว
2. แพทย์ผทู้ ำ� การเจาะต้องทบทวนภาพทางรังสีวทิ ยา เพือ่ ให้
แน่ใจว่าในบริเวณที่จะท�ำการเจาะตับไม่มีสิ่งกีดขวาง, ไม่มีรอยโรค เช่น
hemangioma หรือ ถุงน�ำ้ , ไม่มที อ่ น�ำ้ ดีอดุ ตันหรือท่อน�ำ้ ดีขยาย เป็นต้น
หากมีความผิดปกติทางกายวิภาคในต�ำแหน่งที่จะท�ำการเจาะดังกล่าว
ควรเลือกวิธีการเจาะโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงน�ำทางเข็มตลอดเวลา
3. แพทย์ผู้ท�ำการเจาะต้องทบทวนระดับเกล็ดเลือดและค่า
การแข็งตัวของเลือด ร่วมกับหยุดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดมา
ล่วงหน้า 3-7 วัน (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของยา) ในกรณีระดับเกล็ดเลือดหรือค่า
การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หากเป็นไปได้ให้แก้ไขระดับเกล็ดเลือดและ
ค่าการแข็งตัวของเลือดให้ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติมากทีส่ ดุ ก่อนท�ำการเจาะ
ตับ ซึง่ โดยทัว่ ไปควรรักษาระดับเกล็ดเลือดให้สงู กว่า 100,000/mL และ
ค่า INR เท่ากับหรือต�่ำกว่า 1.2 แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีค่าตัด
ที่ชัดเจนของระดับเกล็ดเลือดและค่า INR ที่จะสามารถท�ำนายการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของการเจาะได้อย่างแม่นย�ำ ดังนั้นการตัดสินใจจึงต้อง
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ชั่งน�้ำหนักระหว่างประโยชน์กับความเสี่ยงและทางเลือกอื่น ๆ ที่มีของ
ผูป้ ว่ ยเป็นรายบุคคล นอกจากนีย้ งั ต้องระวังในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคตับเรือ้ รัง
ที่มีภาวะ hyperfibrinolysis ร่วมด้วย และในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายซึ่ง
อาจมีการท�ำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติ ให้พจิ ารณาให้ desmopressin
(DDAVP) และท�ำการฟอกเลือดร่วมกับหลีกเลีย่ งการให้เฮปารินในระบบ
ก่อนการเจาะตับ
4. ผูท้ มี่ ารับการเจาะตับควรงดน�ำ้ และอาหารมาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากหลังอาหารอาจมีเลือดไหลเวียนผ่านตับมากขึ้น
(postprandial hyperemia) ซึ่งในทางทฤษฎีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การตกเลือด และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น
ภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะตับ
แม้วา่ การเจาะชิน้ เนือ้ ตับเป็นการตรวจทีท่ ำ� กันเป็นมาตรฐาน
และแม้ว่าแพทย์ผู้ท�ำการเจาะชิ้นเนื้อตับจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และใช้ ค วามระมั ด ระวังในการเจาะชิ้นเนื้อตับ อย่างมากแล้วก็ตาม
แต่กย็ งั สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ มีการรายงานอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการเจาะตับที่แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา เนื่อง
มาจากความแตกต่างกันในข้อบ่งชี้ วิธกี ารเจาะ ชนิดของเข็มทีใ่ ช้ เป็นต้น
โดยขนาดของเข็มทีใ่ หญ่ขนึ้ จะยิง่ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึน้
ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย (1, 7) ได้แก่
1. อาการปวด เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นที่ พ บได้ บ ่ อ ยที่ สุ ด
หลั ง จากเจาะตั บ คื อ ประมาณร้ อ ยละ 30 – 50 แต่ ส ่ ว นใหญ่
เป็ น การปวดเพี ย งเล็กน้อย โดยอาจรู้สึกจุก ๆ บริเวณลิ้น ปี่ หรือ
เจ็ บ บริ เวณผิ ว หนั ง ที่ ต� ำ แหน่ ง เจาะ มั ก ไม่ รุ น แรงและไม่ ต ้ อ งให้ ย า
แก้ปวด ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีการเจ็บปวดที่รุนแรงทั้งระหว่างการเจาะ
หรื อ ภายหลั ง การเจาะ จะต้ อ งสงสั ย ว่ า อาจมี ก ารบาดเจ็ บ ต่ อ ท่ อ
น�้ ำ ดี ห รื อ หลอดเลื อ ด หรื อ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นขึ้ น ให้ พิ จ ารณา
ส่งตรวจทางรังสีวิทยา เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
2. การตกเลือดภายในช่องท้อง ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะตับ
สามารถมีเลือดออกตามรอยเข็มหลังการเจาะได้ แต่ปริมาณไม่มาก
สามารถหยุดได้เอง และไม่มีอาการทางคลินิก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มา
รับการเจาะตับมีโอกาสตกเลือดภายในช่องท้องหลังการเจาะตับได้ โดย
พบประมาณ
1 ราย ต่อผู้มาเจาะตับ 2,500-10,000 รายที่มาท�ำการเจาะตับทาง
ผิวหนังผ่านช่องซี่โครงส�ำหรับโรคของเนื้อตับ แต่หากเป็นกลุ่มรอยโรค
เฉพาะที่ โดยเฉพาะรอยโรคทีม่ หี ลอดเลือดมาเลีย้ งมากก็จะมีอตั ราเสีย่ ง
ทีส่ งู ขึน้ การตกเลือดทีร่ นุ แรงมักมีอาการและอาการแสดงให้เห็นภายใน
24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดใน 4 ชั่วโมงแรกหลังการเจาะตับ ดังนั้น
จึงแนะน�ำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อน
อนุญาตให้กลับบ้านได้ และให้สังเกตอาการต่อที่บ้านจนครบอย่างน้อย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีข้อพึงระวังในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะ hyperfibrinolysis ซึง่ จะท�ำให้ลมิ่ เลือดทีช่ ว่ ยหยุดเลือดสลายตัวเร็วและสามารถมา
ด้วยภาวะตกเลือดที่เกิดหลังเจาะตับแล้วหลายวันได้
3. การเสียชีวติ ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการเจาะตับมีโอกาสเสียชีวติ จาก
การท�ำหัตถการได้ โดยสาเหตุของการเสียชีวติ มักเกิดจากการตกเลือด ซึง่
พบภายหลังการเจาะรอยโรคเฉพาะทีท่ มี่ หี ลอดเลือดมาเลีย้ งมากได้บอ่ ย
กว่ากว่าการเจาะเนือ้ ตับทัว่ ไป โดยพบน้อยกว่า 1 รายต่อการเจาะตับทาง
ผิวหนัง 10,000 ครั้ง และพบประมาณ 9 รายต่อการเจาะตับผ่านหลอด
เลือดด�ำ 10,000 ครั้ง ซึ่งการที่อัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มาเจาะ
ตับผ่านหลอดเลือดด�ำดูเหมือนสูงกว่าการเจาะตับผ่านทางผิวหนัง อาจ
เนื่องจากการที่กลุ่มผู้ป่วยที่มารับการเจาะตับผ่านหลอดเลือดด�ำมีแนว
โน้มทีจ่ ะมีความเสีย่ งสูงกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ าเจาะตับผ่านผิวหนังโดยทัว่ ไป
4. การเกิดมะเร็งกระจายตามรอยเข็ม ภายหลังการเจาะเข้าไป
ในก้อนมะเร็งในเนื้อตับ สามารถพบมะเร็งกระจายตามรอยเข็มเจาะได้
ร้อยละ 0.1 – 5 ขึ้นกับวิธีการเจาะ โดยสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วย
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เทคนิคการใช้ปลอกเข็มชั้นนอก (8) ดังกล่าวมาแล้วข้างตัน
5. ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่ การบาดเจ็บ
ต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น ไต ปอด ล�ำไส้ใหญ่ เป็นต้น และ การติดเชือ้ หลัง
การเจาะชิ้นเนื้อตับ
การปฏิบัติตัวภายหลังการเจาะชิ้นเนื้อตับ (1)
ผู้มารับการเจาะชิ้นเนื้อตับควรนอนพักผ่อนบนเตียงนิ่ง ๆ
อย่างน้อย 4 ชัว่ โมง เพือ่ รอสังเกตอาการและสัญญาณชีพ ในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยสามารถนอนตะแคงทับขวาหรือนอนหงายก็ได้ เนื่องจากมีการ
ศึ ก ษาพบว่ า การนอนตะแคงทั บ ขวาไม่ ช ่ ว ยลดอั ต ราการเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อน แต่กลับท�ำให้ผู้ป่วยไม่สุขสบายมากขึ้น (9) และไม่ควรไอ
หรือเบ่งแรง ๆ หลังจากสังเกตอาการในโรงพยาบาลแล้วสบายดี ผู้ป่วย
สามารถกลับบ้านได้และสามารถรับประทานอาหารและยาประจ�ำตัวได้
ตามปกติ ส่วนยาต้านเกล็ดเลือดสามารถเริ่มได้ประมาณ 48-72 ชั่วโมง
หลังการเจาะตับ ส่วนยาวาร์ฟารินสามารถเริม่ ได้ในวันถัดมาหลังการเจาะ
ตับ ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บแผลเล็กน้อยในช่วง 1-3 วันแรก และอาจมี
รอยแผลหรือช�้ำเล็กน้อยที่ผิวหนังบริเวณที่เจาะ แต่หากมีอาการปวด
ท้องรุนแรง เหนือ่ ยหายใจล�ำบาก เจ็บแน่นหน้าอก หน้ามืดวิงเวียนศีรษะ
ใจสั่น ท้องโตแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน บริเวณรอยเข็มมีเลือดออกมาก
หรือบวมแดงอักเสบ มีไข้หนาวสัน่ เป็นต้น ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทนั ที
ผูม้ ารับการเจาะชิน้ เนือ้ ตับสามารถกลับไปท�ำงานได้ในวันรุง่ ขึน้ หลังการ
เจาะตับ แต่ตอ้ งหลีกเลีย่ งการยกของหนัก อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงหลังการ
เจาะตับ หลีกเลี่ยงการท�ำงานหนักและการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา
ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการเจาะตับ
ข้อจ�ำกัดของการเจาะชื้นเนื้อตับ (7)
การเจาะตับ มีข้อจ�ำกัดในแง่ของราคาและโอกาสในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ท�ำให้
เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งต่อการเจาะตับซ�้ำเพื่อติดตาม และในแง่ของการ
สุม่ ตัวอย่างยังสามารถเกิดความผิดพลาดจากการตรวจชิน้ เนือ้ เพียงบาง
ส่วน (sampling error) เนือ่ งจากโรคของเนือ้ ตับอาจมีการกระจายแตก
ต่างกันในแต่ละบริเวณของตับ โดยมีการศึกษาระดับผังผืดในเนือ้ ตับกลีบ
ซ้ายเทียบกับตับกลีบขวาในผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบซี พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 ระดับ ได้มากถึง 1 ใน 3 ของผู้ป่วย (10) นอกจากในแง่
ของการสุม่ ตัวอย่าง ในแง่ของการแปลผลชิน้ เนือ้ ตับ ก็ยงั ขึน้ กับการอ่าน
ของพยาธิแพทย์แต่ละท่าน โดยพบอัตราความสอดคล้องของผลการอ่าน
ระดับผังผืดระหว่างพยาธิแพทย์คนละท่าน (inter-observer) และใน
พยาธิแพทย์ท่านเดียวกัน (intra-observer) อยู่ที่ร้อยละ 78 และ 75
ตามล�ำดับ ส่วนความสอดคล้องในการอ่านระดับการอักเสบและปริมาณ
ไขมันในตับอยู่ที่น้อยกว่าร้อยละ 50 (10)
ปัจจุบนั มีการตรวจทีเ่ จ็บน้อย ปลอดภัยกว่าและราคาถูกกว่า
การเจาะชิ้นเนื้อตับ (7) นอกจากนั้นยังสามารถท�ำซ�้ำได้หลายครั้งเพื่อ
ติดตามการด�ำเนินโรคได้ จึงมีบทบาทเข้ามาแทนที่การเจาะตับในหลาย
ข้อบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น การตรวจลักษณะทางกายภาพของเนือ้ ตับด้วยการ
วัดความยืดหยุ่นของเนื้อตับ (liver stiffness; LS) เพื่อประเมินระดับ
ผังผืดในเนื้อตับ หรือ การตรวจทางชีวภาพด้วยการตรวจวัดระดับสาร
บ่งชี้ทางชีวภาพ เป็นต้น ท�ำให้ในปัจจุบันความจ�ำเป็นในการเจาะชิ้น
เนื้อตับลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามการตรวจแบบเจ็บน้อยเหล่านี้
ก็ยงั ไม่สามารถทดแทนข้อบ่งชีก้ ารเจาะชิน้ เนือ้ ตับได้ทงั้ หมด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการวินจิ ฉัยโรคตับบางชนิด การทราบผลพยาธิวทิ ยาก่อนให้ยา
เคมีบ�ำบัด การทราบระดับผังผืดที่แน่ชัด และการตอบค�ำถามทางการ
วิจัยบางประการ
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2. Ultrasound-guided liver drainage

การระบายผ่านทางผิวหนังโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็น
ตัวน�ำทางในระบบท่อน�ำดีและตับ ประกอบด้วย
2.1 การใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง (percutaneous
transhepatic biliary drainage) เพื่ อ ระบายน�้ ำ ดี ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
ท่ อ น�้ ำ ดี อุ ด ตั น จากสาเหตุ ต ่ า ง ๆ เช่ น นิ่ ว ในท่ อ น�้ ำ ดี มะเร็ ง ของ
ท่อทางเดินน�้ำดี หรือการตีบของท่อทางเดินน�้ำดี เป็นต้น
2.2 การใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง (percutaneous cholecystostomy) เพื่อระบายน�้ำดีจากถุงน�้ำดีในผู้ป่วย
ที่มีภาวะถุงน�้ำดีอักเสบเฉียบพลัน ที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้และ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะเพียงอย่างเดียว
2.3 การระบายของเหลวหรือหนองที่คั่งในตับ โดยส่วนใหญ่
คือเพื่อระบายฝีในตับ ประกอบด้วยการระบายโดยใช้เข็มเจาะดูดโดย
ไม่คาท่อระบาย (needle aspiration) และการใส่ท่อระบายคาไว้
(percutaneous catheter drainage)
2.1 การใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง

การระบายการคั่งของน�้ำดี
ในผู้ป่วยที่มีการระบายน�้ำดีผิดปกติจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น
มะเร็งท่อทางเดินน�้ำดี มะเร็งถุงน�้ำดี มะเร็งตับอ่อน การกดจากต่อมน�้ำ
เหลืองข้างเคียง นิว่ ในท่อน�ำ้ ดี เป็นต้น ท�ำให้เกิดน�ำ้ ดีคงั่ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการ
ตัวตาเหลือง จ�ำเป็นจะต้องได้รับการระบายน�้ำดี โดยวิธีการระบายน�้ำดี
ที่มีในปัจจุบัน (11) ได้แก่
1. การส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดี (endoscopic retrograde
cholangiography; ERC) เป็นวิธีการระบายน�้ำดีที่เหมาะกับการอุด
ตันท่อน�้ำดีในส่วนที่ใต้ต่อขั้วตับ (hilum) กล่าวคือการอุดตันในระดับ
common hepatic duct ลงมาถึง common bile duct จะสามารถ
ระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพดี และเป็นการระบายภายใน (internal
drainage) ท�ำให้ผู้ป่วยไม่สูญเสียเกลือน�้ำดี เกลือแร่ และน�้ำออกจาก
ร่างกาย อีกทั้งท�ำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากไม่มีท่อระบายและถุง
อยู่ภายนอกร่างกาย
2. การใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง (percutaneous
transhepatic biliary drainage; PTBD) แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่เจ็บน้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัด แต่ก็สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
หลายประการและเป็นการระบายภายนอก (external drainage) ท�ำให้
ผู้ป่วยเสียเกลือน�้ำดี เกลือแร่ และน�้ำออกจากร่างกาย อีกทั้งการมีท่อ
ระบายคาไว้นอกร่างกายมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต โดยทั่วไป
จึงเลือกเป็นการรักษาทางเลือกในกรณีทกี่ ารระบายน�ำ้ ดีภายในร่างกาย
ด้วยการส่องกล้องท่อทางเดินน�ำ้ ดีไม่ประสบความส�ำเร็จหรือระบายน�ำ้ ดี
ได้ไม่เพียงพอเท่านั้น โดยการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนังเหมาะ
กับการอุดตันท่อน�้ำดีในส่วนของขั้วตับและเหนือขั้วตับขึ้นไป นอกจาก
นี้ ยังมีข้อได้เปรียบเหนือการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดี คือสามารถใส่
ลวดตัวน�ำผ่านรอยตีบบริเวณขัว้ ตับลงมาทีด่ โู อดีนมั ได้งา่ ยกว่าการใส่ลวด
ตัวน�ำย้อนขึน้ มาจากแอมพูลาร์ และการฉีดสารทึบรังสียอ้ นขึน้ มาจากท่อ
น�้ำดีส่วนปลายผ่านการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดี มีโอกาสที่สารทึบรังสี
จะกระจายเข้าไปสู่ท่อน�้ำดีได้ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ตีบตัน ท่อน�้ำดีส่วนที่
ตีบตันจะมีการระบายของน�ำ้ ดีและสารทึบรังสีลงมาได้ไม่ดี สามารถท�ำให้
เกิดการติดเชือ้ ของท่อทางเดินน�ำ้ ดีสว่ นนัน้ ๆ (segmental cholangitis)
ตามมาได้ ในขณะที่การฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่ท่อน�้ำดีส่วนต้นผ่านทาง
ผิวหนังลงมามีโอกาสที่สารทึบรังสีจะไหลย้อนเข้าไปในท่อน�้ำดีส่วนที่
ตีบตันน้อยกว่าการฉีดสารทึบรังสีย้อนขึ้นมาผ่านการส่องกล้องท่อทาง
เดินน�้ำดี
3. การผ่าตัด (surgical bypass) เช่น hepaticojejunostomy
เป็นต้น ในปัจจุบันมีที่ใช้ลดลง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีท่อน�้ำดีอุด
ตันสามารถระบายได้ด้วยการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดีและการระบาย
ท่อน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
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4. การส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง (endoscopic ultrasonography-guided biliary drainage; EUS-BD) (12) เป็นทางเลือก
ใหม่ในการระบายน�ำ้ ดี โดยมีขอ้ ดีคอื เป็นการระบายภายในร่างกาย และ
ในกรณีท่ีการระบายผ่านการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดีท�ำได้ไม่ส�ำเร็จ
หรือไม่เพียงพอ สามารถท�ำการส่องกล้องคลืน่ เสียงความถีส่ งู ต่อได้ทนั ที
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สงู ถึงร้อยละ
20 และยังเป็นวิธีที่มีการท�ำเฉพาะในบางสถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงและการระบายน�้ำดีจากท่อน�้ำดีใน
ตับกลีบขวา
การใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
เป็นการใส่ท่อระบายน�้ำดีที่คั่งในตับ โดยใช้คลื่นเสี่ยงความถี่
สูงและฟลูออโรสโคปีในการน�ำทาง เพื่อช่วยรักษาการติดเชื้อในท่อน�้ำดี
เฉียบพลัน เพื่อบรรเทาอาการปวด อาการเหลือง และอาการคันตามตัว
เพือ่ ลดระดับสารบิลริ บู นิ ก่อนการให้ยาเคมีบำ� บัด เพือ่ รักษาภาวะท่อน�ำ้ ดี
รั่วหลังการผ่าตัด และเพื่อการเข้าถึงท่อน�้ำดีส�ำหรับการท�ำหัตถการอื่น
ต่อไป เช่น การใส่ท่อขดลวด เป็นต้น โดยมีข้อบ่งชี้ในกรณีที่การระบาย
น�้ำดีภายในร่างกายด้วยการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดีไม่ประสบความ
ส�ำเร็จหรือระบายน�้ำดีได้ไม่เพียงพอ ซึ่งมักพบในกรณีการอุดตันของท่อ
น�้ำดีในระดับขั้วตับและเหนือขั้วตับขึ้นไป ซึ่งจะพบว่าท่อน�้ำดีในแต่ละ
segment ไม่เชื่อมต่อกัน โดยอาจตัดขาดจากกันโดยเด็ดขาด วินิจฉัย
จากการฉีดสารทึบรังสีไม่เข้าในท่อน�้ำดีของ segment นั้นเลย หรือยัง
อาจสามารถฉีดสารทึบรังสีเข้าไปได้แต่การระบายลงมาท�ำได้ไม่ดีหรือ
ระบายได้ช้า ท�ำให้การระบายผ่านการส่องกล้องท่อทางเดินน�้ำดีท�ำได้
ยากและมักไม่เพียงพอ
ข้อบ่งห้ามของการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ได้แก่ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็น
ปกติได้ และมีข้อควรระวังในผู้ป่วยที่มีน�้ำในช่องท้องและในผู้ป่วยที่มี
ถุงน�้ำในตับขนาดใหญ่หรือจ�ำนวนมาก (11, 13)
การเตรียมตัวก่อนการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
แพทย์ผู้ท�ำหัตถการจะต้องทบทวนภาพทางรังสีวิทยา เช่น
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูต�ำแหน่ง
ของการอุดตันท่อทางเดินน�้ำดี และยืนยันวิธีการระบายที่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งของการอุดตันดังกล่าวในหัวข้อ “การระบายการคั่งของ
น�้ำดี” ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน�้ำดีที่ขั้วตับที่มีระดับ
Bismuth III และ IV (14) และหากเลือกวิธีการใส่ท่อระบายผ่านทาง
ผิวหนัง จะต้องวางแผนเพื่อเลือกระบายท่อน�้ำดีในตับกลีบซ้ายหรือตับ
กลีบขวาหรือทั้งคู่ โดยพิจารณาว่าหากท่อน�้ำดีภายในตับกลีบซ้ายและ
ขวาเชื่อมต่อกัน สามารถใส่ท่อระบายสายเพียงเดียวได้ (13) ซึ่งนิยมใส่
เข้าท่อน�้ำดีในตับกลีบขวามากกว่ากลีบซ้าย เนื่องจากแนวการใส่สาย
เป็นทางตรงมากกว่า สามารถใส่ลวดตัวน�ำได้ง่ายกว่า และมือของผู้ท�ำ
หัตถการไม่เข้าไปบดบังในแนวล�ำเอกซเรย์ แต่หากท่อน�้ำดีภายในตับ
กลีบซ้ายและขวาไม่เชื่อมต่อกัน ให้วางแผนระบายให้ได้อย่างน้อยครึ่ง
หนึง่ ของเนือ้ ตับส่วนทีย่ งั สามารถท�ำงานได้ (14) โดยไม่ควรเลือกระบาย
ใน segment ที่เนื้อตับฝ่อ หรือต�ำแหน่งที่ถูกเนื้องอกแทนที่เป็นส่วน
ใหญ่ หรือมีหลอดเลือดด�ำพอร์ทัลตีบตันใน segment นั้น ๆ เนื่องจาก
เนื้อตับในส่วนนั้นท�ำงานได้น้อยและไม่มีประโยชน์ในการระบาย
การเลือกเจาะเข้าท่อน�้ำดีในตับกลีบซ้าย จะมีข้อดีส�ำหรับผู้
ป่วยที่มีน�้ำในช่องท้อง เนื่องจากจะมีการรั่วของน�้ำข้าง ๆ สายน้อยกว่า
และโอกาสสายเลื่อนหลุดน้อยกว่า แต่ก็จะสามารถครอบคลุมเนื้อตับ
ได้น้อยกว่ากลีบขวา ส่วนการเลือกเจาะเข้าท่อน�้ำดีในตับกลีบขวา จะมี
ข้อดีเนื่องจากได้ปริมาณเนื้อตับที่ระบายมากกว่า แต่มีข้อเสียคือ ผู้ป่วย
อาจรูส้ กึ เจ็บมากกว่าเนือ่ งจากมีการระคายเคืองเส้นประสาทระหว่างช่อง
ซีโ่ ครง มีโอกาสทีท่ อ่ ระบายจะเลือ่ นหลุดมากกว่า และท่อน�ำ้ ดีในตับกลีบ
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ขวาสั้นกว่าท�ำให้เกิดการแยกออกเป็นหลาย segment ได้ง่ายกว่ากลีบ
ซ้ายเมื่อมีการอุดตันในระดับสูงกว่าขั้วตับขึ้นไป
ส่วนการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนการท�ำหัตถการ ให้ผปู้ ว่ ยงดน�ำ้ และ
อาหารอย่างน้อย 4-6 ชัว่ โมงก่อนหน้า และควรให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อและอาจพิจารณาให้ต่อเนื่องหลังการท�ำหัตถการ เนื่องจากมี
โอกาสเกิดการติดเชือ้ ในท่อน�ำ้ ดีและการติดเชือ้ ในกระแสเลือดแทรกซ้อน
ระหว่างและภายหลังการท�ำหัตถการได้
วิธีการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
การใส่ทอ่ ระบายน�ำ้ ดีผา่ นทางผิวหนังสามารถท�ำได้ภายใต้การ
ให้ยานอนหลับแบบ conscious sedation หลังจากการท�ำความสะอาด
ด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ หนังและปูผา้ ปลอดเชือ้ แล้ว แพทย์ผทู้ ำ� หัตถการใช้
คลื่นเสียงความถี่สงู ในการน�ำทางเข็มซึ่งโดยทั่วไปใช้เข็มขนาด 21G เพื่อ
เจาะเข้าท่อน�้ำดีที่เป็นเป้าหมาย โดยควรเลือกเจาะเข้าที่ท่อน�้ำดีที่ส่วน
ปลายมากที่สุดเท่าที่สามารถท�ำได้ เพื่อลดโอกาสตกเลือดจากการแทง
เข้าหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�ำขนาดใหญ่บริเวณใกล้ขั้วตับ และ
เพือ่ เพิม่ โอกาสทีร่ ู side hole ของสายจะอยูภ่ ายในท่อน�ำ้ ดีมากทีส่ ดุ หลัง
จากเข็ม 21G เจาะเข้าท่อน�้ำดีได้ จะใช้เทคนิค modified Seldinger
ด้วยการใส่ลวดตัวน�ำขนาด 0.018 นิ้ว ผ่านเข็มเข้าไปในท่อน�้ำดี และ
เอาเข็มออกโดยคงลวดตัวน�ำไว้ในท่อน�้ำดี แล้วใส่ dilator/sheath ตาม
ลวดตัวน�ำ 0.018 นิ้วเข้าไปแทน และเมื่อปลาย sheath เข้าถึงท่อน�้ำดี
ให้ปลด sheath ออกจากแกนกลาง (stiffener) เพื่อน�ำพา sheath
ให้เข้าต่อไปในท่อน�้ำดี หลังจากน�ำแกนกลางออกเหลือแต่ sheath ให้
ใส่ลวดตัวน�ำขนาด 0.035 นิ้วผ่าน sheath เข้าไปในท่อน�้ำดี โดยจะใช้
ลวดตัวน�ำขนาด 0.035 นิ้วนี้เป็น working guidewire ในขณะที่ยังคง
ลวดตัวน�ำขนาด 0.018 นิ้วไว้คู่กัน เพื่อเป็น safety guidewire หลังจาก
นัน้ สามารถใส่ catheter  ท่อระบาย หรืออุปกรณ์อนื่ ตามทีต่ อ้ งการตาม
ลวดตัวน�ำขนาด 0.035 นิ้วเข้าไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการได้ โดยท�ำการ
ขยายทางเข้าด้วยตัวขยาย (dilator) ที่มีขนาดใหญ่กว่าสายหรือท่อที่จะ
ใส่ 1 Fr เช่น หากจะใส่ท่อระบายขนาด 8 Fr จะใช้ตัวขยายขนาด 9 Fr
เป็นต้นหากสามารถน�ำพาลวดตัวน�ำผ่านจุดตีบลงไปสู่ดูโอดีนัมได้ อาจ
พิจารณาใส่ท่อระบายแบบ internal-external drainage (ring biliary
catheter) ขนาด 8 Fr แต่หากไม่สามารถผ่านจุดตีบลงไปได้ ให้พจิ ารณา
ใส่ท่อระบายแบบ external drainage catheter ขนาด 8 Fr ไปก่อน
และอีก 3-7 วันให้หลัง ให้พจิ ารณาท�ำหัตถการซ�ำ้ เพือ่ พยายามผ่านจุดตีบ
อีกครัง้ เพือ่ พยายามเปลีย่ นการระบายน�ำ้ ดีภายนอกเป็นภายในร่างกาย
(internalization) หลังจากวางท่อระบายเสร็จ ให้ฉดี สารทึบรังสีอกี ครัง้
เพื่อให้มั่นใจว่าต�ำแหน่งของสายและรูระบายข้างสายอยู่ในต�ำแหน่งที่
เหมาะสม โดยโอกาสระบายน�้ำดีส�ำเร็จ (technical success rate) อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 90-95 (11, 13)
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
1. การติดเชื้อในท่อน�้ำดีและการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะให้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อป้องกันก่อนท�ำหัตถการอย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม
2. การตกเลือดหรือการมีเลือดออกในท่อน�้ำดี (hemobilia)
มักเกิดชั่วคราวและสามารถหยุดได้เอง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้โดย
การเจาะเข้าท่อน�้ำดีส่วนปลาย ในกรณีตกเลือดมากเฉียบพลัน ให้สงสัย
การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงเฮปาติก ควรพิจารณาตรวจเพิม่ เติมด้วย
การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงและท�ำการอุดหลอดเลือดแดงทีเ่ ป็นเหตุของ
เลือดออก
3. อาการเจ็บบริเวณผิวหนังและอาการปวดหน่วง ๆ ที่ลิ้นปี่
สามารถพบได้บ่อยแต่มักไม่รุนแรง หากมีอาการปวดรุนแรง ให้ระวังว่า
อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
4. น�้ำดีรั่วข้างท่อระบาย มักเกิดจากรู side hole ของท่อ
ระบายไม่อยู่ภายในท่อน�้ำดี สายหักพับหรือสายตันอยู่ภายใน สามารถ
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แก้ไขได้โดยการปรับต�ำแหน่งสายหรือเปลี่ยนสายใหม่
5. ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่ ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
(biliary peritonitis) ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน การบาดเจ็บต่อ
ปอดและเยื่อหุ้มปอด อาจมีเลือดออกหรือลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด
การปฏิบัติตัวภายหลังการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ผู้ป่วยควรนอนสังเกตอาการในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนหลังการท�ำหัตถการประมาณ 1-3 วัน หากเป็นการใส่
ท่อระบายภายนอก ผู้ป่วยต้องระวังให้ถุงรองรับน�้ำดีอยู่ต�่ำกว่าระดับ
แผลเสมอ เพื่อไม่ให้น�้ำดีไหลย้อนกลับเข้าร่างกาย อาจมีย่ามหรือถุงผ้า
ไว้ใส่ถุงระบายน�้ำดี เพื่อความสะดวกขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และ
ต้องระมัดระวังไม่ให้แผลรอบท่อระบายน�้ำดีสกปรกหรือเปียกน�้ำ  ควร
ท�ำความสะอาดแผลทุกวันหรือทุกครัง้ ทีผ่ า้ ก๊อซปิดแผลเปือ้ นหรือมีนำ�้ ดี
ซึมออกมา ระมัดระวังการดึงรั้ง สายเลื่อนหลุด หรือสายหักพับงอ และ
ควรบันทึกปริมาณน�้ำดีที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน การเท
น�้ำดีออกจากถุง ให้ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโปรวิดีนหรือแอลกอฮอล์ เช็ดรอบ ๆ
บริเวณจุกเปิดปลายถุงรองรับน�้ำดีทั้งก่อนและหลังเทน�้ำดีออกจากถุง
ผูป้ ว่ ยควรเปลีย่ นถุงรองรับน�ำ้ ดีอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ เพือ่ ลดการสะสม
ของคราบสกปรกและป้องกันการติดเชื้อ ในกรณีที่ไม่มีน�้ำดีไหลออกมา
อาจเกิดจากสายอุดตัน หักพับ หรือสายเลื่อนต�ำแหน่ง ให้รีบกลับมาพบ
แพทย์เพือ่ แก้ไขโดยการปรับต�ำแหน่งสายหรือเปลีย่ นสายใหม่ อาการอืน่
ๆ ที่ควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที ได้แก่ อาการปวดท้องรุนแรง เหนื่อย
หายใจล�ำบาก เจ็บแน่นหน้าอก หน้ามืดวิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ ท้องโตแน่น
ท้อง คลืน่ ไส้อาเจียน มีเลือดออกทางสายหรือข้างท่อระบาย มีนำ�้ ดีรวั่ ข้าง
ท่อระบาย มีการบวมแดงอักเสบรอบท่อระบาย มีไข้หนาวสั่น เป็นต้น
2.2 การใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีทางผิวหนัง

ภาวะถุงน�้ำดีอักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มีการ
รักษาหลักคือการให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปถือว่า
การผ่าตัดถุงน�้ำดีเป็นการผ่าตัดที่มีภาวะแทรกซ้อนน้อย อย่างไรก็ตาม
ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจ�ำ
ตัวหลายอย่างและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต  ที่ไม่สามารถรับการผ่าตัด
ได้จึงจ�ำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะร่วมกับการระบายน�ำ้ ดีออกมาจากถุง
น�้ำดีด้วยการใส่ท่อระบายผ่านทางผิวหนัง (15)  เป็นมาตรการชั่วคราว
เพื่อรอให้ผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัดได้
การใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีทางผิวหนัง จัดเป็นหัตถการที่เจ็บ
น้อย โดยอาศัยการน�ำทางด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง เครื่องฟลูออโรสโคปี
หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อ
ช่วยน�ำทางการใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนังเป็นวิธีที่นิยมที่สุด
เนื่องจากสามารถท�ำที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป
ยังห้องผ่าตัดหรือห้องเอกซเรย์ อัตราความส�ำเร็จของการใส่ทอ่ ระบายถุง
น�้ำดีทางผิวหนังโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 และมีอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนประมาณร้อยละ 10 (15)
ในปัจจุบัน มีวิธีใหม่ในการระบายถุงน�้ำดีคือการระบายถุง
น�ำ้ ดีผา่ นการส่องกล้องคลืน่ เสียงความถีส่ งู (EUS-guided transgastric/
transduodenal gallbladder drainage) แต่ยงั เป็นวิธที มี่ กี ารท�ำเฉพาะ
ในบางสถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ข้อบ่งห้ามของการใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
โดยทั่วไปการเจาะระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง มักจ�ำเป็น
ในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่มีความเสี่ยงสูงมากอยู่แล้ว จึงมักไม่มี
ข้อบ่งห้ามแบบสัมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรระวังในกรณีผปู้ ว่ ยมีการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติรุนแรงที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้ และใน
กรณีที่มีล�ำไส้มากั้นขวางระหว่างต�ำแหน่งที่จะเจาะกับถุงน�้ำดี
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วิธีการใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
การใส่ทอ่ ระบายถุงน�ำ้ ดีผา่ นทางผิวหนังสามารถท�ำได้ภายใต้
การฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือการให้ยานอนหลับแบบ conscious sedation
หลังจากการท�ำความสะอาดทาน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ หนังและปูผา้ ปลอดเชือ้
แล้ว แพทย์ผทู้ ำ� หัตถการใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู เลือกต�ำแหน่งทีป่ ลอดภัย
เพื่อน�ำทางเข็มเจาะเข้าถุงน�้ำดี (ในบางกรณีอาจจ�ำเป็นต้องใช้ฟลูออโรส
โคปี หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รว่ มด้วย) โดยมักเลือกเจาะแบบผ่านเนือ้
ตับ (transhepatic) ซึ่งมีข้อดีคือสามารถลดโอกาสเกิดการรั่วของน�้ำดี
(bile leak) เข้าสู่ช่องท้องได้ เนื่องจากถุงน�้ำดีเกาะอยู่กับผิวตับในส่วน
“bare area” ซึ่งอยู่นอกเยื่อบุช่องท้อง ท่อระบายมีความมั่นคงเลื่อน
หลุดยากกว่า และเกิด tract maturation เร็วกว่าการเจาะผ่านเยือ่ บุชอ่ ง
ท้อง (transperitoneal) ซึ่งจะเลือกการเจาะผ่านเยื่อบุช่องท้องในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถเจาะผ่านเนือ้ ตับได้เท่านัน้ โดยมีเงือ่ นไขว่าถุงน�ำ้ ดีตอ้ งโป่งตึง
และชิดกับผนังหน้าท้อง หลังจากเจาะเข้าถุงน�ำ้ ดีแล้วจึงใส่ทอ่ ระบายออก
มาภายนอกด้วยเทคนิค modified Seldinger เช่นเดียวกับการระบาย
ท่อน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง แต่มีข้อควรระวังคือถุงน�้ำดีมีปริมาตรไม่มาก
และถุงน�้ำดีท่ีมีการติดเชื้ออาจมีผนังที่เปื่อยยุ่ย จึงไม่ควรใส่ลวดตัวน�ำ
เข้าไปขดในถุงน�้ำดีมากเกินไปโดยเฉพาะหากใช้ลวดแข็ง อาจท�ำให้เกิด
รูรวั่ หรือการฉีกขาดของถุงน�ำ้ ดีได้ รวมถึงการฉีดสารทึบรังสีควรฉีดเพียง
ปริมาณเล็กน้อย เช่น 4-7 มิลลิลติ ร เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชือ้ เข้าไป
ในกระแสเลือดและไม่ให้ถุงน�้ำดีแตก ส่วนท่อระบายนิยมใช้ท่อ pigtail
ขนาด 8 Fr ต่อลงถุงที่อยู่ต�่ำกว่าร่างกายผู้ป่วยเพื่อระบายน�้ำดีที่ติดเชื้อ
ออก นอกจากวิธีการใส่สายด้วยเทคนิค modified Seldinger แล้วยัง
มีเทคนิค trocar คือการแทง trocar เข้าไปสู่ถุงน�้ำดีโดยตรงในครั้งเดียว
มีข้อดีคือมีขั้นตอนและใช้เวลาน้อยกว่าเทคนิค modified Seldinger
แต่ก็ต้องอาศัยผู้ท�ำหัตถการที่มีประสบการณ์และความแม่นย�ำสูง เพื่อ
ที่จะสามารถแทงตรงเข้าถุงน�้ำดีได้ในครั้งเดียว แต่มีข้อเสียคือ trochar
มีขนาดใหญ่ ท�ำให้เพิม่ โอกาสบาดเจ็บต่อเนือ้ ตับและอวัยวะข้างเคียงและ
เพิม่ โอกาสตกเลือด ปัจจุบนั เทคนิค modified Seldinger เป็นวิธที นี่ ยิ ม
ใช้ในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป การเจาะระบายถุงน�ำ้ ดีทไี่ ม่ประสบความส�ำเร็จ มัก
เกิดจากถุงน�้ำดีไม่โป่งตึงเต็มที่ ถุงน�้ำดีที่มีนิ่วอยู่ภายในจ�ำนวนมาก ถุง
น�้ำดีที่มีผนังหนาหรือผนังมีหินปูนเกาะแข็ง (porcelain gallbladder)
เป็นต้น (15)
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ทอ่ ระบายถุงน�ำ้ ดีผา่ นทางผิวหนัง
ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด การตกเลือด โดยเฉพาะจากการบาด
เจ็บต่อหลอดเลือดแดงซิสติก ซึ่งมีโอกาสเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ถุง
น�้ำดีทะลุหรือฉีกขาด การรั่วของน�้ำดีเข้าช่องท้อง ท�ำให้เกิดเยื่อบุช่อง
ท้องอักเสบจากน�้ำดีและการติดเชื้อตามมาได้ vasovagal reactions
การบาดเจ็บต่อปอดและเยื่อหุ้มปอด สายเลื่อนหลุด ซึ่งสามารถป้องกัน
ได้โดยการล็อคสาย pigtail และการยึดที่ผิวหนังให้มั่นคง ส่วนภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยคือ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในช่องท้องโดย
เฉพาะการทะลุของล�ำไส้ใหญ่ เป็นต้น
การปฏิบัติตัวภายหลังการใส่ท่อระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการระบายถุงน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง
มักเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว ให้เฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนหลังท�ำหัตถการ และต้องระวังให้ถุงรองรับน�้ำดีอยู่ต�่ำกว่า
ระดับแผลเสมอ เพื่อไม่ให้น�้ำดีไหลย้อนกลับเข้าร่างกาย และควรคาท่อ
ระบายไว้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อให้ tract มีความแข็งแรง และ ส่วน
การดูแลสายโดยทัว่ ไปเป็นเช่นเดียวกับในหัวข้อ “การปฏิบตั ติ วั ภายหลัง
การใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง”
แม้วา่ การใส่ทอ่ ระบายถุงน�ำ้ ดีผา่ นทางผิวหนังจะประสบความ
ส�ำเร็จ แต่อตั ราการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยวิกฤตทีม่ ถี งุ น�ำ้ ดีอกั เสบเฉียบพลันที่
ได้รบั การระบายผ่านทางผิวหนังก็ยงั คงสูงเนือ่ งจากความเสีย่ งดัง้ เดิมของ
Thai Association for the Study of the Liver

ผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยสามารถพ้นภาวะวิกฤตไปได้ การผ่าตัด
ถุงน�ำ้ ดีถอื เป็นการรักษาหลักส�ำหรับภาวะถุงน�ำ้ ดีอกั เสบเฉียบพลัน หรือ
เมื่อฉีดสารทึบรังสีแล้วพบว่าน�้ำดีสามารถระบายผ่านท่อซิสติกลงไปได้
และไม่มีนิ่วตกค้างในถุงน�้ำดี จึงจะพิจารณาเอาท่อระบายถุงน�้ำดีออก
ได้ หรือในกรณีผู้ป่วยยังคงเสี่ยงสูงและไม่สามารถรับการรักษาอื่นใดได้
อาจพิจารณาคาท่อระบายต่อไป (16)
2.3 การเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง

ฝีในตับมักเกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย (pyogenic) และการ
ติดเชื้ออะมีบา (amebic) เป็นส่วนใหญ่ บทบาทหลักของการเจาะฝีใน
ตับคือการเอาหนองออกมาวินจิ ฉัยทางจุลชีววิทยาเพือ่ หาเชือ้ ก่อโรคและ
เพื่อการระบาย หากเป็นฝีในตับจากเชื้ออะมีบา มักพบหนองเป็นสีกะปิ
แต่มีโอกาสพบเชื้ออะมีบาน้อยมาก (17, 18) ส่วนผลึก Charcot Leyden สามารถพบได้ทงั้ ในฝีในตับจากเชือ้ แบคทีเรียและอะมีบาแต่กพ็ บได้
ไม่บ่อย การพบผลึก Charcot Leyden ปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (eosinophilic liver abscess)
มักบ่งชี้ถึงฝีที่เกิดจากพยาธิ เช่น พยาธิตัวแบน Fasciola hepatica
(19) มากกว่า
การเจาะระบายฝีในตับมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาผู้ป่วยฝี
ในตับจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยตอบสนองต่อยาปฏิชวี นะได้
ดีขนึ้ และสามารถลดระยะเวลาของการให้ยาปฏิชวี นะลงได้ ซึง่ โดยทัว่ ไป
จะท�ำการเจาะระบายหนองในผู้ป่วยทุกรายที่วินิจฉัยได้ โดยไม่ค�ำนึงถึง
ขนาด ในกรณีผปู้ ว่ ยฝีในตับจากการติดเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ฝี หี ลายต�ำแหน่ง
ให้เลือกเจาะฝีต�ำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด หรือมีโอกาสแตกมากที่สุดก่อน โดย
การระบายอาจเป็นการใช้เข็มเจาะดูดโดยไม่คาท่อระบายหรือการใส่ทอ่
ระบายคาไว้ก็ได้ โดยมีการศึกษาพบว่าการใช้เข็มเจาะดูดเป็นพัก ๆ ให้
ผลการรักษาไม่แตกต่างกับการใส่ท่อระบายคาไว้ (20) แต่อย่างไรก็ตาม
ในฝีขนาดใหญ่หรือหนองมีลักษณะข้นมาก การใส่ท่อระบายค้างไว้
สามารถระบายได้ต่อเนื่องและฝียุบได้เร็วกว่า (21, 22)
นอกจากการระบายผ่านทางผิวหนังแล้วยังมีการรักษาด้วย
การผ่าตัดซึ่งมีข้อบ่งชี้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการระบายผ่านผิวหนัง
มีอัตราทุพพลภาพต�่ำกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า (23) จึงคงเหลือ
ความจ�ำเป็นของการผ่าตัดเฉพาะในกรณีทมี่ กี ารแตกของฝีเข้าในช่องอก
หรือช่องท้อง มีเยือ่ บุชอ่ งอกหรือช่องท้องอักเสบ และในกรณีฝขี นาดใหญ่
มากที่มีผนังคั่นภายในซับซ้อนและไม่ตอบสนองต่อการให้ยาปฏิชีวนะ
ร่วมกับการระบายทางผิวหนัง (24)
ส่วนในกรณีฝีในตับจากเชื้ออะมีบา การเจาะฝีจะมีบทบาท
เฉพาะในการวินจิ ฉัยเท่านัน้ แต่ไม่จำ� เป็นส�ำหรับการรักษา (25) เว้นแต่ใน
ผูป้ ว่ ยฝีในตับจากเชือ้ อะมีบาทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ
หรือเสี่ยงต่อการแตก เช่น ฝีขนาดใหญ่มาก ผนังบาง อยู่ในต�ำแหน่งตับ
กลีบซ้าย เป็นต้น
ข้อบ่งห้ามของการเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง
ได้แก่ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็น
ปกติได้ และการมีลำ� ไส้มากัน้ ขวางระหว่างต�ำแหน่งทีจ่ ะเจาะกับฝีในตับ
วิธีการเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง
การเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง สามารถท�ำได้ภายใต้
การฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือการให้ยานอนหลับแบบ conscious sedation
หลังจากการท�ำความสะอาดทายาฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ หนังและปูผา้ ปลอดเชือ้ แล้ว
หากเป็นการใช้เข็มเจาะดูดโดยไม่คาท่อระบายสามารถท�ำได้โดยการใช้
คลืน่ เสีย่ งความถีส่ งู น�ำทางเข็มไปสูฝ่ ใี นตับ เพือ่ ดูดหนองออกมาเพือ่ การ
วินิจฉัย และดูดหนองที่เหลือออกให้มากที่สุดเพื่อการระบาย ส่วนใน
กรณีทตี่ อ้ งการคาท่อระบายไว้ สามารถใช้เทคนิค modified Seldinger
โดยใส่ลวดตัวน�ำผ่านเข็มเจาะหรือเทคนิคการใช้ trocar แทงเข้าโพรงฝี
โดยตรง เพื่อวางท่อระบายชนิด pigtail catheter ขนาด 8-10 Fr ต่อ
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ลงถุงเพื่อระบายหนองออก อย่างไรก็ตาม หากหนองข้นมากควรเลือก
ใช้ท่อระบายขนาดใหญ่ขึ้นคือ 10-12 Fr และพิจารณาใช้น�้ำเกลือปลอด
เชือ้ ฉีดเข้าไปล้างและดูดออกจะช่วยล้างโพรงหนอง และลดความข้นของ
หนองลงได้

ทางรังสีวทิ ยา เช่น ภาพคลืน่ เสียงความถีส่ งู หากโพรงของฝียบุ แล้ว และ
ปริมาณหนองออกทางสายน้อยกว่าวันละ 10 มิลลิลิตร ให้พิจารณาเอา
ท่อระบายออกได้

ภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง
ภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง
ได้แก่ การตกเลือด การติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บต่อปอดและ
เยือ่ หุม้ ปอด อาการปวด และภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วกับท่อระบาย ได้แก่
ท่อพับงอ ตัน เลื่อนหลุด และการติดเชื้อที่ผิวหนังรอบท่อ เป็นต้น

ในปัจจุบนั แม้วา่ ข้อบ่งชีข้ องการเจาะชิน้ เนือ้ ตับจะลดลงอย่าง
มาก แต่การตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อตับยังคงเป็นมาตรฐานการ
วินิจฉัยส�ำหรับหลาย ๆ โรคที่ยังไม่สามารถมีการตรวจแบบเจ็บน้อยอื่น
ใดมาทดแทนได้ ซึ่งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งและน�ำทางเข็มระหว่างการเจาะชิ้นเนื้อตับ รวมถึงการ
ท�ำหัตถการผ่านทางผิวหนังโดยใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู เป็นตัวน�ำทางเพือ่
ระบายท่อน�ำ้ ดี ถุงน�ำ้ ดีและฝีในตับ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาโรคให้
แก่ผปู้ ว่ ย แพทย์ผใู้ ห้การดูแลรักษาจึงจ�ำเป็นจะต้องทราบข้อบ่งชี้ ข้อควร
ระวัง วิธกี ารท�ำโดยสังเขป ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และการดูแล
หลังการท�ำหัตถการ เพือ่ ให้สามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การปฏิบัติตัวภายหลังการเจาะระบายฝีในตับผ่านทางผิวหนัง
ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ ที่ ม ารั บ การเจาะระบายฝี ใ นตั บ ผ่ า นทาง
ผิวหนังมักเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว ให้เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนหลังท�ำหัตถการ เช่น เยื่อบุช่องท้องอักเสบ การตก
เลือด เป็นต้น และต้องระวังให้ถงุ รองรับหนองอยูต่ ำ�่ กว่าระดับแผลเสมอ
และควรคาท่อระบายไว้จนกว่าโพรงหนองจะยุบลง  ในกรณีที่หนองข้น
มาก ให้ใช้หลอดฉีดยาขนาด 50 มิลลิลิตรช่วยดูดสายและสวนล้างท่อ
ระบายด้วยน�้ำเกลือปลอดเชื้อประมาณ 5-10 มิลลิลิตรเพื่อป้องกันสาย
ตันวันละ 2-3 ครั้ง ส่วนการดูแลอื่น ๆ เป็นเช่นเดียวกับในหัวข้อ “การ
ปฏิบัติตัวภายหลังการใส่ท่อระบายน�้ำดีผ่านทางผิวหนัง” เมื่ออาการ
ทางคลินกิ ได้แก่ อาการปวดและอาการไข้ดขี นึ้ ให้ตดิ ตามด้วยการตรวจ

Conclusion
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