แนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขสูงเฉียบพลันรวมกับดีซาน
แนวทาง (guidelines) นี้ใชสําหรับการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขสูงเฉียบพลันรวมกับดีซาน ซึ่งเปนแนวทางที่
เปนขอตกลงของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอายุรแพทยสาขาโรคติดเชื้อ
อายุรแพทยสาขาโรคทางเดินอาหาร
อายุรแพทยสาขาโรคทางโลหิตวิทยา และศัลยแพทยทั่วไป คณะกรรมการพยายามสรางแนวทางโดยยึดตามหลักฐานจากเอกสารอางอิงตางๆ โดยเฉพาะจากของประเทศไทย และหากไมมีหลักฐานดังกลาวก็จะอิงจากของตางประเทศ กรณีไมมีหลักฐานสนับสนุนเลยก็จะอาศัยความเห็นของคณะกรรมการ (expert opinion) เนื่องจากแนวทาง
นี้ถือเปนฉบับแรกคงตองไดรับการทดลองใชในโรงพยาบาลหลายๆ ระดับ ตั้งแตโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย และโรงเรียนแพทย ซึ่งอาจไมสามารถใชไดดีมากเหมือนกันหมดเนื่องจากขอจํากัดในดานวิธีการ
วินิจฉัย เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณที่ทันสมัย และบุคลากร ประกอบกับขอมูลพื้นฐานโดยเฉพาะในดานระบาด
วิทยาของแตละทองถิ่นที่แตกตางกันไป ฉะนั้นแนวทางนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่แพทยในเวชปฏิบัติใชเปนเครื่อง
มือพื้นฐานแลวปรับใชใหถูกกับความเปนไปไดตามสถานะการณของแตละโรงพยาบาล
นอกจากนี้เนื่องจากมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางการแพทยอยูตลอดเวลา ในอนาคตแนวทางนี้ก็อาจจําเปนตองถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอด
คลองกับขอมูลใหมๆ ซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่อง
คําจํากัดความ
ไข หมายถึงการวัดอุณหภูมิทางปาก > 38.3°C อยางนอยหนึ่งครั้ง หรือ > 38.0°C นานมากกวา 1 ชั่วโมง1
ไขเฉียบพลัน หมายถึงระยะเวลาของไข < 2 สัปดาห 2,3
ดีซาน หมายถึงระดับบิลิรูบินในซีรั่ม > 1 มก./ดล. [total bilirubin > 1 mg/dL (17 µmol/L)]4
indirect bilirubinemia หมายถึงระดับ direct bilirubin < 15% ของ total bilirubin ในซีรั่ม ในผูปวยดีซาน4
direct bilirubinemia หมายถึงระดับ direct bilirubin > 15% ของ total bilirubin ในซีรั่ม ในผูปวยดีซาน4
hepatocellular pattern ไดแก การตรวจการทํางานของตับ (liver function test, LFT) แลวพบมีระดับเอ็นซัยมของตับไดแก alanine aminotransferase (ALT, SGPT) และ/หรือ aspartate aminotransferase (AST, SGOT)
สูงกวาคาปรกติ โดยที่ระดับที่สูงขึ้นกวาคาปรกติเปนอัตราสวนที่สูงกวาระดับ alkaline phosphatase (AP) ที่สูงกวา
คาปรกติ (ALT/AST elevated out of proportion to AP)4 [คาปรกติของ SGPT=0-35 U/L (0-0.58 µkat/L) เเละ
SGOT=0-35 U/L (0-0.58 µkat/L) เเละ AP=30-120 U/L (0.5-2.0 µkat/L)]
cholestatic pattern ไดแก การตรวจการทํางานของตับแลวพบมีการสูงขึ้นของระดับ AP เมื่อเทียบกับคา
ปรกติในอัตราสวนที่สูงกวาระดับ ALT/AST ที่สูงกวาคาปรกติ (AP elevated out of proportion to ALT/AST)4
แนวทางการซักประวัติ (ดังในตารางที่ 1)4-8
การซักประวัติที่ครบถวนสมบูรณเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันรวมกับ
ดีซาน โดยเฉพาะตองซักประวัติเพื่อแยกตับอักเสบจากไวรัส (viral hepatitis) มาลาเรีย และในกรณีผูปวยนั้นมีโรค
ประจําตัวที่ทําใหเกิดดีซานงาย ไดแก hemolysis และโรคตับแข็ง เมื่อมีไขเกิดขึ้นอาจทําใหมีดีซานเกิดขึ้นโดยโรค
ประจําตัวเอง และอาจไมมีเกี่ยวของกับสาเหตุของไขเฉียบพลันนี้ สําหรับแนวทางการวินิจฉัยผูปวยตับอักเสบจาก
ไวรัส มาลาเรีย hemolysis และโรคตับแข็ง ดังแสดงในตารางที่ 2 (ตับอักเสบจากไวรัส)9 ตารางที่ 3 (มาลาเรีย)10
ตารางที่ 4 และ 5 (hemolysis)11-18 และตารางที่ 6 (โรคตับแข็ง)19 นอกจากนั้นควรซักประวัติอาการปวดทองวามี
รวมดวยหรือไม โดยเฉพาะถามีอาการปวดทองคอนขางมากลักษณะเปนชนิด colicky ซึ่งตองรีบวินิจฉัยเพื่อแยกโรค
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ถุงน้ําดีหรือทางเดินน้ําดีอักเสบแบบเฉียบพลัน (acute cholecytitis or cholangitis) ออกไปกอนนอกจากนั้นควรซักประวัติคัน อุจจาระซีดลงซึ่งใหนึกถึงดีซานจากการอุดกั้นของทางเดินน้ําดี และซักประวัติการรับประทานยา สุรา
หรือสารพิษบางชนิด เนื่องจากอาจทําใหเกิดตับอักเสบแบบเฉียบพลันได (acute toxic hepatitis) ประวัติการผาตัด
นิ่วในทางเดินน้ําดี การรับเลือด การสัมผัสกับผูปวยตับอักเสบ ประวัติในครอบครัว ประวัติเพศสัมพันธ และโรค
ซึ่งอาจเกี่ยวของกับดีซาน โดยเฉพาะภาวะ sepsis และโรค leptospirosis
แนวทางการตรวจรางกาย (ดังในตารางที่ 7)4-8
การตรวจรางกายนอกจากจะเปนการยืนยันวาผูปวยดีซานจริงแลว เนื่องจากมีภาวะบางอยาง ไดแก
carotenemia ซึ่งเกิดในคนที่รับประทานมะละกอ ฟกทอง หรือ carrot มากเกินขนาด หรือรับประทานยาบางชนิด
เชน quinacrine จะทําใหผิวหนังออกสีเหลืองได แตอยางไรก็ตามที่ตาขาว (sclera) จะยังมีสีขาวปรกติอยู ไมเหมือน
กรณีที่ผูปวยดีซานจะมีทั้งผิวหนังและตาขาวเปนสีเหลือง ในทางคลินิกจะตรวจรางกายพบดีซานเมื่อมีระดับ total
bilirubin ในซีรั่ม > 3 มก./ดล.4 การตรวจรางกายควรตรวจดูความรุนแรงของดีซานเนื่องจากถาเปนดีซานจาก
hemolysis อยางเดียว มักไมใหระดับ total bilirubin ในซีรั่ม > 5 มก./ดล.4 จึงตองไปหาสาเหตุอื่นนอกจาก
hemolysis ถาความรุนแรงของดีซานปานกลางถึงมาก ยังตองตรวจรางกายดูรอยเกา หรือตรวจผานทวารหนัก (per
rectum, PR) เพื่อดูลักษณะอุจจาระวามีสีซีด ซึ่งบงถึงดีซานจากการอุดกั้นของทางเดินน้ําดี ตรวจรางกายทางผนัง
หนาทองวามีตับโตหรือไม และมีการกดเจ็บหรือไม โดยเฉพาะ right upper quadrant (RUQ) ของหนาทอง เนื่องจากอาจทําใหนึกถึงการอักเสบติดเชื้อของถุงน้ําดี ทางเดินน้ําดีหรือตับได ซึ่งตองรับทําการตรวจวินิจฉัยทางหอง
ปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางรีบดวน ไดแก การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography, USG) นอกจากนั้นยัง
ตองตรวจวาคลําถุงน้ําดีไดหรือไม ซึ่งถาคลําไดอาจตองนึกถึงดีซานจากการอุดกั้นจากมะเร็ง ตรวจรางกายคลํามาม
ไดหรือไม เนื่องจากอาจบงถึงภาวะตับแข็งและมีภาวะ portal hypertension หรือมีภาวะ hemolysis เรื้อรัง สุดทาย
ควรตรวจรางกายเพื่อมองหาอาการแสดงของตับแข็ง เชน stigmata ของโรคตับเรื้อรัง ไดแก spider nevi, palmar
erythema, gynecomastia และ testicular atrophy ในผูชาย ฯลฯ และอาการแสดงของภาวะ portal hypertension
เชน ทองมาน (ascites) หรือมามโต อื่นๆ ที่เหลือไดแก การตรวจตอมน้ําเหลือง การตรวจหา Kayser-Fleischer
ring ในลูกตากรณีสงสัยโรค Wilson's disease
โดยสรุปแนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันรวมกับดีซานตองอาศัยซักประวัติและการตรวจรางกายที่ครบถวนสมบูรณ เนื่องจากสามารถทําใหการวินิจฉัยแยกโรคแคบลงมาก หรือบางครั้งอาจใหการวินิจฉัยไดเลย
ทันที โดยเฉพาะโรคตับอักเสบจากไวรัส มาลาเรีย hemolysis หรือโรคตับแข็ง ซึ่งสําหรับ 2 ภาวะหลังนี้จําเปนตอง
สืบคนหาสาเหตุของไขตอไปซึ่งอาจจะเกี่ยวกับดีซานหรือไมก็ได เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีโอกาสเกิดดีซานไดงายอยู
แลว กรณีที่ตรวจรางกายมี RUQ tenderness ก็ใหดําเนินการตรวจดวย USG ของตับและทางเดินน้ําดีตอไป (ดังรูป
ที่ 1)
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
นอกจากการตรวจการทํางานของตับ (LFT) ดังจะไดกลาวตอไป ควรตรวจ complete blood count (CBC)
โดยเฉพาะการดูเสมียรเลือดโดยตรง (direct blood smear) เนื่องจากอาจใหการวินิจฉัยมาลาเรียและชนิดของเชื้อ
Plasmodium spp. ไดทันที ดูลักษณะของเม็ดเลือดแดงวามี microspherocytes เพิ่มขึ้นรวมกับ polychromasia,
nucleated red blood cells และ reticulocytes ซึ่งบงวามี hemolysis (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4 และ 5)
การตรวจการทํางานของตับ4,8 ไดแก การตรวจดูระดับ total bilirubin, direct bilirubin, indirect bilirubin
การตรวจระดับเอ็นซัยมของตับ ไดแก alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST)
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และ alkaline phosphatase (AP) และการตรวจคา prothrombin time (PT) ซึ่งเปนการตรวจการทํางานของปจจัย
แข็งตัวของเลือดที่ II, VII, IX และ X ซึ่งตองการวิตามิน K เปนปจจัยรวม (cofactor) เพราะฉะนั้นในภาวะการอุดกั้น
ของทางเดินน้ําดีจะทําใหคา PT ยาวขึ้นกวาคาปรกติ และสามารถแกไขโดยการใหวิตามิน K ทางเสนเลือดดํา จึง
เปนหลักฐานทางออมวาผูปวยมีภาวะอุดกั้นของทางเดินน้ําดี สําหรับการตรวจระดับบิลิรูบินในซีรั่มนั้นสามารถแบง
ความผิดปรกติเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก indirect และ direct bilirubinemia โดยขึ้นกับระดับ direct bilirubin ใน
ซีรั่มวานอยกวา หรือมากกวา 15% ของ total bilirubin ตามลําดับ4 เนื่องจากสามารถแยกสาเหตุของโรคออกไปได
เลยตามประเภทของ bilirubinemia คือถาเปน indirect bilirubinemia จะมี 2 สาเหตุจากความผิดปรกติทาง
กรรมพันธุของการ conjugation ของบิลิรูบิน ไดแก Gilbert's syndrome ในผูใหญ และ Crigler-Najjar syndrome
type I และ IIในเด็กแรกเกิดและเด็กโตตามลําดับ ซึ่งกรณี type II จะมีระดับบิลิรูบินระหวาง 6-25 มก./ดล. ซึ่งแยก
จาก Gilbert's syndrome ซึ่งมักมีระดับนอยกวา 6 มก./ดล. สวนสาเหตุที่ 2 ไดแก hemolysis จากหลายๆ สาเหตุซึ่ง
อาจจากกรรมพันธุ เชน glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD deficiency), hemoglobin H
syndrome, hereditary spherocytosis/elliptocytosis (HS/HE) หรือ hemolysis จากการติดเชื้อ เชน มาลาเรียซึ่ง
สามารถแยกกันไดโดยการดูเสมียรเลือดเพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดงและมาลาเรีย (ดูตารางที่ 3)
สําหรับสาเหตุของ direct bilirubinemia ยังสามารถแบงตอเปน 3 สาเหตุใหญๆ ไดแก hepatocellular,
cholestatic pattern และระดับเอ็นซัยมตับปรกติ ในกรณีประเภทหลังนั้นมักเนื่องจากสาเหตุทางกรรมพันธุคือ
Rotor's syndrome และ Dubin-Johnson syndrome ซึ่งมีความผิดปรกติของการขับ conjugated bilirubin จาก
เซลลตับลงสูทอน้ําดี กรณีที่เปน hepatocellular pattern นั้น ยังจําแนกไดหลายๆ สาเหตุดังแสดงในตารางที่ 104 ซึ่ง
ที่สําคัญไดแก ไวรัสตับอักเสบ A-E และไวรัสอื่นๆ อัลกอฮอล ยาบางชนิดทั้งชนิดที่ขึ้นกับขนาดยา (เชน
acetaminophen) และไมขึ้นกับขนาดยา (idiosyncratic เชน isoniazid) และสารพิษตางๆ เชน vinyl chloride
เห็ดบางชนิด สําหรับกรณีอื่นๆ อาจมาแบบเฉียบพลันหรือเปนๆ หายๆ ได ไดแก Wilson's disease และ
autoimmune hepatitis
สําหรับ direct bilirubinemia ประเภท cholestatic pattern นั้น ดังแสดงสาเหตุในตารางที่ 114 ในกรณีที่
การทํา USG ไมพบความผิดปรกติ เชน จากไวรัสตับอักเสบ B และ C ซึ่งเกี่ยวของกับ fibrosing cholestatic
hepatitis ซึ่งพบไดไมบอย และไวรัสตับอักเสบ A, Esptein-Barr virus และ cytomegalovirus กับการเกิด
cholestatic hepatitis ซึ่งพบไดนอย นอกจากนั้นยังอาจมีสาเหตุจากอัลกอฮอล ยาบางชนิด (เชน anabolic
steroid, estrogen, chlorpromazine, erythromycin estolate ฯลฯ) ยังสามารถพบไดในบางภาวะที่พบไมบอย ได
แก primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, vanishing bile duct syndrome, benign
recurrent cholestasis, benign postoperative cholestasis, venoocclusive disease และ graft-versus-host
disease สําหรับกรณี USG สามารถวินิจฉัยความผิดปรกติก็ไดแก ถุงน้ําดีอักเสบรวมกับนิ่ว (ทางเดินน้ําดี) มีกอน
ในตับ (SOL) หรือมีการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีจากนิ่วหรือสาเหตุอื่นๆ ซึ่งมักจากมะเร็ง
สําหรับการตรวจทางคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography, USG) นั้นถือเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ที่ใหประโยชนมากในการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันรวมกับดีซาน
โดยเฉพาะถาตรวจรางกายพบ RUQ
tenderness รวมดวย ถือเปนการตรวจที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว คาใชจายไมมาก และ non-invasive เมื่อเทียบ
กับการตรวจคอมพิวเตอร (computed tomography, CT) ซึ่งมีอันตรายจากการสัมผัสรังสีเอ็กซเรย คาใชจายมาก
และทําไดชากวา ในแงความแมนยําในการวินิจฉัย (diagnostic accuracy) นั้นคือขึ้นอยูกับวาอาการและอาการ
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แสดงทางคลินิกสงสัยโรคอะไร ถาสงสัยการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนอกตับ (extrahepatic obstruction) การตรวจ
ดวย USG จะพบการโปงขยายของทางเดินน้ําดีในตับ (dilated intrahepatic bile ducts) ซึ่งจะมีความจําเพาะสูงตอ
ภาวะการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนอกตับ อยางไรก็ตามความไวอยูในระหวางรอยละ 55-91 เทานั้น (ดูตารางที่ 8
และ 98,20-25,35,36) เนื่องจากอาจไมพบการโปงขยายของทางเดินน้ําดีในตับในการอุดกั้นระยะแรก การอุดกั้นนั้นเปน
ชนิดเปนๆ หายๆ การอุดกั้นไมสมบูรณ (incomplete) ในภาวะ sclerosing cholangitis หรือที่มีภาวะตับแข็งรวม
ดวย นอก-จากนั้นในผูปวยหลังผาตัดถุงน้ําดีใหมๆ อาจพบภาวะการโปงขยายของทางเดินน้ําดีโดยปราศจากการอุด
กั้นก็ได
ถาสงสัยถุงน้ําดีอักเสบเฉียบพลันรวมกับนิ่วในถุงน้ําดีพบวาการตรวจโดย USG ถือเปนการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการที่ใหความไวและความจําเพาะสูงมาก อยางไรก็ตามการวินิจฉัยนิ่วในทอน้ําดี (common bile duct stone)
มักวินิจฉัยไดยากโดย USG ในบางการศึกษาพบสามารถใหการวินิจฉัยเพียงหนึ่งในสามของผูปวยเทานั้น เนื่องจาก
ขอจํากัดของกาซในลําไสมาบดบังนิ่วโดยเฉพาะบริเวณทอน้ําดีสวนปลาย ผูปวยที่มีผนังหนาทองหนาจากไขมัน และ
ประสบ-การณของแพทยดานรังสีวินิจฉัยในการทํา USG โดยทั่วไปความไวและความจําเพาะของการวินิจฉัยภาวะดี
ซานอยูระหวางรอยละ 55-91 และรอยละ 82-95 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 8 และ 98,20-25,35,36)
สําหรับการตรวจ CT ของตับและทางเดินน้ําดีนั้นมีขอดีคือไมมีขอจํากัดของกาซในลําไสและความหนาของ
ผนังหนาทอง แตมีขอจํากัดดานความปลอดภัยจากรังสีเอ็กซเรย คาใชจายมากกวา USG ไมมีชนิด portable
เหมือนใน USG และถาผูปวยที่ผอมมากๆ จะมีการแยกกันของระนาบของเนื้อเยื่อ (tissue planes) ไมชัดเจนจึงเปน
การยากกวาที่จะใหการวินิจฉัยเมื่อเทียบกับผูปวยที่ไมผอม
CT เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ดีมากในการ
วินิจฉัยกอน (space occupying lesion, SOL) ที่อยูในตับซึ่งการตรวจดวย USG อาจพลาดไดโดยเฉพาะกอนนั้นยัง
เปนกอนทึบ (solid lesion) อยู
ความแมนยําในการแยกการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีในตับจากนอกตับอยูระหวาง
รอยละ 78-90 (ดูตารางที่ 8 และ 920-24) การใช USG หรือ CT โดยปราศจากขอมูลทางคลินิก (การซักประวัติและการ
ตรวจรางกาย) จะมีความไวที่ต่ํากวาใชรวมกับขอมูลทางคลินิก เพราะฉะนั้นถาใชขอมูลทางคลินิกรวมกับ USG
และ/หรือ CT จะทําใหความไวและความจําเพาะเพิ่มขึ้นอยางมาก
endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) ถือเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เปน
ชนิด invasive ในกรณีที่อาการและอาการแสดงทางคลินิกแพทยมีความสงสัยการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนอกตับมาก
แตตรวจไมพบความผิดปรกติจาก USG และ/หรือ CT ควรตรวจตอดวย ERCP ในทางตรงขามถาอาการและอาการ
แสดงทางคลินิกไมสงสัยการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนอกตับ และตรวจไมพบความผิดปรกติจาก USG และ/หรือ CT
ก็ไมจําเปนตองตรวจตอดวย ERCP นอกจากนั้น ERCP ยังมีบทบาทในแงการรักษาโดยเฉพาะการเอานิ่วออกจากทอ
น้ําดีบริเวณปลายตอ bifurcation ของตับ (hepatic ducts) หรือการใส stent ในกรณีมีการอุดกั้นของทางเดินน้ําดี
และยังสามารถเห็นรูปถายรังสีของทอน้ําดีและทอตับออนไดโดยตรง ขอเสียคืออาจมีภาวะแทรกซอนไดแก ตับออน
อักเสบหรือทอน้ําดีอักเสบหลังทํา โดยมีอัตรานอยกวารอยละ 1 ในกรณีที่มีการเตรียมตัวผูปวยอยางดี โดยทั่วไป
ความไวและความจําเพาะของ ERCP อยูระหวางรอยละ 89-98 และรอยละ 89-100 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 8 และ
926-28,41,42)
percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) มักสงวนไวใชกรณีทํา ERCP ไปแลวยังไมสามารถ
เห็นความผิดปรกติของทางเดินน้ําดี หรือสงสัยรอยโรคอยูตนตอ common hepatic duct แตมีขอเสียคือมีภาวะแทรก
ซอนไดมากโดยเปนที่เปนภาวะรุนแรงมากพบรอยละ 4-10 ภาวะรุนแรงนอยพบรอยละ 30 โดยเฉพาะกรณีที่ทอน้ําดี
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ในตับโปงขยายไมมาก โดยทั่วไปความไวของ PTC อยูระหวางรอยละ 98-100 และความจําเพาะรอยละ 98-100
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 8 และ 929-31,39,40)
แนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มี RUQ tenderness
ตองไดรับการตรวจ USG ของตับและทางเดินน้ําดีทันทีเพื่อวินิจฉัยแยกโรคถุงน้ําดีอักเสบเฉียบพลันออกไป
(ผนังถุงน้ําดีหนามากกวา 3 มม.) รวมกับนิ่วในถุงน้ําดี ก็ใหการรักษาตอไป ถาพบกอนในตับ (space occupying
lesion, SOL) ก็แบงเปนฝในตับก็ใหการรักษา (ดูแนวทางการรักษาฝในตับ) หรือถาเปนกอนทึบ (solid) ก็ควรทําการ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการตอไป เชน การเจาะดวยเข็ม (fine needle aspiration) เพื่อสงพยาธิวิทยา หรือถาพบการ
อุดกั้นของทางเดินน้ําดีก็ใหการวินิจฉัยทอน้ําดีอักเสบ (cholangitis) ซึ่งก็ตองตรวจหาสาเหตุตอไปจากการทํา CT
และ/หรือ ERCP ขึ้นกับขอบงชี้ ความพรอมของบุคลากรและเครื่องมือ ในกรณีที่ไมพบความผิดปรกติจากการทํา
USG ควรพิจารณาดูผลเลือดในแงการทํางานของตับตอไป
แนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่ไมมี RUQ tenderness
ควรพิจารณาดูผลเลือดในแงการทํางานของตับ (liver function test, LFT) โดยถาพบเปนชนิด indirect
bilirubinemia ใหตรวจดูเสมียรเลือดวามีมาลาเรียหรือไม ถาไมมีและประวัติไมสงสัย ใหดูลักษณะวามี hemolysis
หรือไม และถามีมักจะมีหลักฐานโดยออมจากลักษณะเม็ดเลือดแดงบอกวาเปน HbH, G6PD deficiency หรือ
HS/HE ได (ดูภาคผนวกประกอบ) กรณีไมพบลักษณะ hemolysis จากเสมียรเลือดควรสงสัย Gilbert's syndrome
หรือ Crigler-Najjar syndrome ซึ่งทั้ง 3 กรณีคือ hemolysis ที่ไมใชจากมาลาเรีย และ 2 syndromes ดังกลาว จะ
ตองไปหาสาเหตุไขเฉียบพลันตอไปเสมือนหนึ่งผูปวยที่ไมมีดีซาน ตามแนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันเพียงอาการเดียว
กรณี direct bilirubinemia ใหดูระดับเอ็นซัยมของตับวาเปนประเภทไหนถาเปน hepatocellular pattern
ดังแสดงสาเหตุในตารางที่ 3 คงตองมาดูประวัติและการตรวจรางกายวาเขาไดกับสาเหตุใด มี prodrome นํามากอน
แลวคอยเกิดดีซานเหมือนที่พบในตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ ประวัติดื่มสุรา ประวัติรับประทานยาหรือสารพิษบาง
ชนิด ฯลฯ กรณีเปน cholestatic pattern ตองไดรับการทํา USG ทันที (ถายังไมไดทํามากอน) ถาพบลักษณะของถุง
น้ําดีอักเสบแบบเฉียบพลันรวมกับนิ่วทอน้ําดี ฝในตับ กอนในตับ ทอน้ําดีอักเสบจากนิ่วหรือมะเร็ง หรือไมทราบ
สาเหตุ ก็ใหการรักษาตามสาเหตุหรือทําการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการตอไป เชน การทํา CT, ERCP หรือ fine
needle aspiration กรณีผล USG ไมพบความผิดปรกติ ถาอาการและอาการแสดงทางคลินิกยังสงสัยการอุดกั้นทาง
เดินน้ําดีนอกตับ (extrahepatic biliary obstruction) ก็อาจทํา CT และ/หรือ ERCP ตามขอบงชี้และความพรอม
หรือ CT ในกรณีสงสัยกอนในตับ ถายังปรกติก็ดูสาเหตุในตารางที่ 4 ซึ่งสวนใหญในกรณีผูปวยไขเฉียบ-พลัน ควร
ตองวินิจฉัยแยกโรค Leptospirosis ออกไปใหไดกอน โดยซักประวัติการปวดกลามเนื้อโดยเฉพาะนอง การตรวจราง
กายมีตาแดง ตอมน้ําเหลืองโต มีการทํางานของไตเสียไปเกิดไตวายเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางในเขตระบาด
(ใหดูแนวทางการวินิจฉัย leptospirosis ประกอบ)43 นอกจากนั้นก็เปนประวัติเรื่องยาชนิดตางๆ สาเหตุที่เหลือมัก
พบไมบอยและผูปวยไมไดมาแบบไขเฉียบพลัน จึงมักวินิจฉัยแยกโรคออกไปงาย
กรณีสุดทายคือ bacterial sepsis สามารถใหความผิดปรกติของการทํางานของตับ (LFT) ไดหลายรูปแบบ
ทั้งแบบปรกติ hepatocellular หรือ cholestatic pattern44-46 แตอยางไรก็ตามจากอาการและอาการแสดงทางคลินิก
มักวินิจฉัยไดงายเนื่องจากผูปวยมักมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ การไหลเวียนของเลือด ระดับความรูสึกตัว
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และการทํางานของอวัยวะตางๆ เชน ไต ตับ ปอด ฯลฯ สําหรับกรณี sepsis ถาจากแนวทางการวินิจฉัยนี้ไมพบ
ตําแหนงติดเชื้ออยูในตับและทางเดินน้ําดีใหหาสาเหตุของการติดเชื้อนอกตับและทางเดินน้ําดีดวย
สําหรับ direct bilirubinemia ที่ระดับเอ็นซัยมตับปรกติหมด ใหนึกถึง Rotor's syndrome หรือ DubinJohnson syndrome ซึ่งตองไปหาสาเหตุไขเฉียบพลันตอไปตามแนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันเพียง
อาการเดียว
บทสรุป
แนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวยไขเฉียบพลันรวมกับดีซาน ที่ดีที่สุดคือการซักประวัติและการตรวจราง
กายที่ถูกตองและครบถวน เนื่องจากหลักการสงตรวจทางหองปฏิบัติการก็ยึดตามการวินิจฉัยแยกโรคจากขอมูลที่ได
จากการซักประวัติและตรวจรางกายมากอน เชน ประวัติและตรวจรางกายเขากันไดกับมาลาเรีย ก็ตรวจเฉพาะเส
มียรเลือดเพื่อดูมาลาเรียเทานั้น ประวัติและตรวจรางกายสงสัย bacterial sepsis จากกรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน
(acute pyelonephritis) และผูปวยเหลืองดวยก็ไมจําเปนตองดําเนินตามแนวทางการวินิจฉัยดังรูปที่ 1 ก็ได เปนตน
นอกจากนั้นแนวทางการวินิจฉัยนี้อาจไมสามารถใชกับบางทองถิ่นซึ่งไมมี USG, CT หรือ ERCP ไดจึงตองดัดแปลง
ไปใชใหถูกกับสถานที่ สภาวะการณ เนื่องจากขอจํากัดทั้งบุคลากร เครื่องมือ ขอมูลทางระบาดวิทยา หวังวาผูใช
แนวทางการวินิจฉัยนี้ควรใชเปนแตแนวทางคราวๆ และปรับใหสามารถใชกับโรงพยาบาลที่ทํางานอยูไมควรยึดติดกับ
แนวทางนี้จนเครงครัดเกินไป
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รูปที่ 1. แสดงแนวทางการวินิจฉัยผูปวยที่มาดวย acute fever with jaundice

Acute fever with jaundice
History taking•, physical examination••, CBC, blood smear, LFT
Typical features of viral hepatitis*
Typical features and blood smear shows malaria**
Hemolysis***
Cirrhosis****
RUQ tenderness
Yes

No

USG1A

LFT

Cholecystitis
with gall stone

SOL

Obstruction

Normal

Cholangitis••••
Cystic
Abscess

Direct bilirubinemia+

Indirect bilirubinemia

Gilbert's syndrome
Hemolysis
Crigler-Najjar syndrome

Solid

Acute FUO

Malaria

Tissue diagnosis•••

G6PD-deficiency
Hb H
HS/HE
Acute FUO

Hepatocellular pattern++

Cholestatic pattern
USG (if not undertaken)1A

SOL

Cholecystitis with
common bile
duct stone
Cystic
Abscess

Obstruction

Solid

Calculus
Cholangitis••••

Normal+++

Normal AP and
liver enzymes
Rotor's syndrome
Dubin-Johnson
syndrome
Acute FUO

Malignancy
••••
CT/ERCP
•

1A

Tissue diagnosis•••

CBC: complete blood count, RQU: right upper quadrant abdominal USG: ultrasonography, SOL: space occupying
lesion, LFT: liver function test, G6PD: glucose-6-phosphate dehydrogenase, FUO: fever of unknown origin,HS/HE:
hereditary spherocytosis/hereditary elliptocytosis, AP: alkaline phosphatase, CT: computed tomography,
ERCP: endoscopic retrograde cholangiopancretography, FUO: fever of unknown of etiology
•
ดูตารางที่ 1
* ดูตารางที่ 2
••
ดูตารางที่ 7
** ดูตารางที่ 3
•••
ไดแก การทํา fine needle aspiration
*** ดูตารางที่ 4 และ 5
••••
ดูรายละเอียดในเนื้อหา
**** ดูตารางที่ 6
+
อาจมี hemolysis รวมดวยก็ได
++
ดูตารางที่ 10
+++
ดูตารางที่ 11 และกรณีที่ยังสงสัย SOL ในตับอยูอาจทํา CT กอน
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ตารางที่ 1. แนวทางการซักประวัติผูปวยที่มาดวย acute fever with jaundice4-8
Duration of jaundice
Itching
Colour of urine and stool
Previous attacks of jaundice
Pain
Chills, fever, systemic symptoms
Anorexia, weight loss
Exposure to drugs (prescribed and illegal), toxin including mushroom
Biliary surgery
Contact with other jaundiced patients
History of intravenous injections or blood transfusions
Travelling history
Sexual habit
Occupation
ตารางที่ 2. แนวทางการวินิจฉัยตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส9
ประวัติ
ระยะฟกตัว: แตกตางกันในแตละไวรัส ไดแก hepatitis A: 15-45 วัน (เฉลี่ย 4 สัปดาห) hepatitis B
และ D: 30-180 วัน (เฉลี่ย 4-12 สัปดาห) hepatitis C: 15-160 วัน (เฉลี่ย 7 สัปดาห) และ
hepatitis E: 14-60 วัน (เฉลี่ย 5-6 สัปดาห)
ระยะอาการนํา: (prodromal period) มีไข ปวดเมื่อยตามขอและ/หรือกลามเนื้อ ผื่น คลื่นไส อาเจียน
ปวดศีรษะ คอหอยอักเสบ ไอ กอนอาการดีซานประมาณ 1 สัปดาห
ระยะอาการทางคลินิก: มีอาการดีซาน โดยอาการในระยะอาการนําโดยเฉพาะไขดีขึ้นจนหายไปหมด ผู
ปวยบางสวนอาจมีอาการแนนลิ้นปและ right upper quadrant จากตับที่โตขึ้น
ระยะหาย: อาการดีซานคอยๆ หายจนดีขึ้น โดยทั่วไปอยูระหวาง 2-12 สัปดาห และมักนานใน hepatitis B
และ C
การตรวจรางกาย
ในระยะดีซานมักตรวจพบดีซานตั้งแตความรุนแรงนอยถึงปานกลาง
ตับโตและกดเจ็บ
ในบางรายอาจตรวจพบมามโตและตอมน้ําเหลืองที่คอโตประมาณรอยละ 10-20 ของผูปวย9
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
TB 5-20 มก/ดล (85-340 ไมโครโมล/ล) สวนใหญ indirect bilirubin จะมีระดับพอๆ กับ direct bilirubin
SGPT/SGPT สูงและมักเกิดในระยะอาการนําและกอนระยะดีซาน โดยระดับอยูระหวาง 400-4,000 IU และ
สูงที่สุดในระยะอาการทางคลินิกที่มีดีซาน และคอยๆ ลดกลับมาสูระดับปรกติในระยะหาย
Alkaline phosphatase มักปรกติหรือสูงเล็กนอย
Prothrombin time และระดับอัลบูมินในเลือดมักปรกติในกรณีไมมีภาวะแทรกซอนรุนแรง
การตรวจทางน้ําเหลืองวิทยา
Hepatitis A:
anti-HAV IgM มีผลบวก
Hepatitis B:
anti-HBc IgM มีผลบวก มักตรวจพบ HBs Ag มีผลบวก
Hepatitis C:
anti-HCV มีผลบวก
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ตารางที่ 3. แนวทางการวินิจฉัยมาลาเรีย10
มีไขเฉียบพลันมักรวมกับหนาวสั่น
อาการของมาลาเรียที่รุนแรง เชน ซึมลง ไมรูสึกตัว ชัก หอบเหนื่อย ปสสาวะดํา ฯลฯ
อาการรวมอื่นๆ ที่ไมจําเพาะ เชน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน
มีประวัติเดินทางเขาไปแหลงมาลาเรีย หรือรับเลือดหรือผลิตภัณฑจากเลือด โดยทั่วไปมัก
อยูในชวง 2-4 สัปดาหกอนอาการไข
ตรวจรางกาย
ไข
ซีดจากภาวะ hemolysis
ดีซาน
อาจพบอาการแสดงภาวะ shock, pulmonary edema, altered mental status ฯลฯ
ในรายที่ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการติดเชื้อ Plasmodium falciparum
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
Thin film หรือ thick film พบ malaria ชนิด asexual form ของ P. falciparum,
P. vivax, P. malariae หรือ P. ovale
ตารางที่ 4. แนวทางการวินิจฉัย hemolysis11-15
อาจมีประวัติซีดเรื้อรังมากอน หรือซีดเฉพาะเวลามีไขหรือไดยาบางชนิด
อาจมีประวัติปสสาวะดํา
ภาวะซีดโดยมีขอใดขอหนึ่งดังนี้14
< 11 ก./ดล. สําหรับเด็กอายุ < 6 ป และหญิงมีครรภ
< 12 ก./ดล. สําหรับเด็กอายุ 6-14 ป หรือเพศหญิง หรือ
< 13 ก./ดล. สําหรับเพศชายที่อายุ > 14 ป
การตรวจเสมียรเลือดพบเม็ดเลือดแดงตัวออน (polychromasia และ nucleated red blood cells) เพิ่มขึ้น
Total bilirubinemia สูงขึ้น
มัก < 5 มก./ดล.
กรณี > 5 มก./ดล. มักรวมกับสาเหตุอื่นนอกจาก hemolysis เชน นิ่วในถุงน้ําดี ตับอักเสบจากไวรัส11-13
Indirect bilirubinemia15

14
ตารางที่ 5. ภาวะ hemolysis ที่พบรวมกับไขที่พบบอยในประเทศไทย16-18
ภาวะพรอง G6PD
พบมากในเพศชาย
จะไมซีดในภาวะปรกตินอกจากมีไขหรือไดยาบางชนิด
ไมมีมามโต
อาจมีประวัติปสสาวะดํารวมดวย
การตรวจเสมียรเลือดพบเม็ดเลือดแดงที่แหวง (bite cell) หรือมีฮีโมโกลบินรั่วออกมา
(hemoglobin-leakage cells)16
การวินิจฉัยที่แนนอนโดยการหาระดับ G6PD ในเม็ดเลือดแดง
โรค Hemoglobin H17
มักมีประวัติซีดเรื้อรังมากอน
มักมีประวัติซีดในครอบครัว
ตรวจพบมามโต
การตรวจเสมียรเลือดจะพบ hypochromic microcytic red blood cells มี anisopoikilocytosis มาก
และอาจตรวจพบ basophilic stippling
การวินิจฉัยโดยการยอมดู inclusion body และที่แนนอนโดยการทํา Hemoglobin electrophoresis
Hereditary spherocytosis (HS)/herediatary elliptocytosis (HE)
มักมีประวัติซีดเรื้อรังมากอน
มักมีประวัติซีดในครอบครัว
ตรวจพบมามโต
การตรวจเสมียรเลือดจะพบ microspherocytes ขนาดเทาๆ กัน สําหรับ HS และพบ elliptocytes
สําหรับ HE
การตรวจวินิจฉัยที่แนนอนคือการทดสอบ osmotic fragility สําหรับ HS
Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
มีประวัติซีดเฉียบพลัน
มีไขจากโรคเองไดรอยละ 37 ของผูปวย18
สาเหตุอาจเนื่องจากการติดเชื้อ เนื้องอก หรือโรคออโตอิมมูน
การตรวจเสมียรเลือดอาจพบเม็ดเลือดแดงเกาะกลุมกัน (autoagglutination) และ microspherocytes
การตรวจวินิจฉัยที่แนนอนคือ direct Coombs' test
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ตารางที่ 6. แนวทางการวินิจฉัยโรคตับแข็ง19
• อาการและอาการแสดง

โรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease) เชน spider angioma, gynecomastia, palmar erythema, testicular
atrophy, Dupuytren's contractures ฯลฯ
Portal hypertension ไดแก ascites, splenomegaly, rectal hemorrhoids, caput medusae ฯลฯ
ตับอาจโตหรือไมก็ได ขึ้นกับระยะเวลาของการเปนโรคตับแข็ง ถาระยะสุดทายขนาดตับมักเล็กลง
ดีซาน มักพบในระยะสุดทายของตับแข็ง (decompensation) หรือในระยะที่มีความเจ็บปวยอื่นๆ แบบเฉียบพลัน (acute medical illness) มาแทรกซอน
อาการแสดงของสาเหตุของตับแข็งบางชนิด ไดแก Kayser-Fleisher rings ใน Wilson disease
• ประวัติของการมีปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของตับแข็ง เชน อัลกอฮอลโดยเกี่ยวของกับขนาด (dose-related)
ไดแก ไดอัลกอฮอลในขนาด 40 กรัม และ 20 กรัมตอวัน มากกวา 10 ป ในผูชายและผูหญิงตามลําดับ ฯลฯ
• การตรวจทางหองปฏิบัติการ
การตรวจการทํางานของตับ อาจพบมี direct bilirubinemia ในระดับไมสูงมากนัก SGOT/SGPT มักไมสูง
หรือสูงเล็กนอย โดยขึ้นกับสาเหตุของตับแข็ง เชน ถาดื่มอัลกอฮอลอยูหรือเนื่องจาก chronic viral
hepatitis อาจมีระดับสูงถึงระดับปานกลางได อาจตรวจพบคา prothrombin time ยาวขึ้น และระดับ
อัลบูมินในเลือดต่ําในกรณีตับแข็งที่มีภาวะ decompensation
การตรวจ CBC อาจพบมีเกร็ดเลือดและ/หรือเม็ดเลือดขาวต่ํา ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะ hypersplenism
การตรวจเพื่อหาสาเหตุของตับแข็ง ไดแก ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ceruloplasmin, ANA หรือ antimitochondrial antibody
การตรวจทางรังสีวิทยา อัลตราซาวนดตับอาจพบมีขนาดโตขึ้นในระยะแรกหรือเล็กลงในระยะสุดทาย อาจมี
caudate lobe หรือ left lobe enlargement มักมี nodular surface อาจพบมามโต ถาสามารถทํา
doppler flow ของ portal vein จะพบการไหลของเสนเลือดดําเปนชนิด hepatofugal flow อาจพบ
ascites ถาเปนตับแข็งที่มีภาวะ decompensation
การสองกลองผานทางเดินอาหารสวนตน อาจพบภาวะ esophageal และ/หรือ gastric varices หรือภาวะ
portal hypertensive gastropathy ในตับแข็งที่มีภาวะ decompensation
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ตารางที่ 7. แนวทางการตรวจรางกายผูปวยที่มาดวย acute fever with jaundice4-8
Vital signs
Depth of jaundice
Scratch marks
Signs of chronic liver disease:
Palmar erythema
Clubbing
White nails
Dupuytren's contracture
Gynaecomastia
Liver:
Size
Shape
Surface and consistency
Enlargement of gall bladder
Splenomegaly
Abdominal mass
Colour of urine and stools
Per rectum (PR)
Lymph node
Kayser-Fleischer ring
Ascites

ตารางที่ 8. เปรียบเทียบความไว ความจําเพาะ อัตราปวยและตายในการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ
ในการวินิจฉัยภาวะดีซาน8
การตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ
Abdominal
Ultrasonogram20-25
Abdominal CT20-24
ERCP26-28
PTC29-31

ความไว
(%)
55-91

ความจําเพาะ
(%)
82-95

อัตราปวย
(%)
-

อัตราตาย
(%)
-

63-96
89-98
98-100

93-100
89-100
98-100

3
3

0.2
0.2
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ตารางที่ 9. แสดงความแมนยํา คา predictive value ภาวะแทรกซอน และอัตราการทําไมสําเร็จใน
การวินิจฉัยภาวะดีซานที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินน้ําดีนอกตับ จากการศึกษาใน
ประเทศไทย32
การตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

33

Liver function tests

Liver function tests34
Ultrasound35
Ultrasound36
Hepatobiliary scan37
Peritoneoscopy38
PTC39
PTC40
ERCP41
ERCP42

ความแมนยํา

จํานวน
198
250
112
250
72
74
93
100
25
47
42
44
28
36
255
255
114
114
31
31

%
79.0
44.8
93.5
93.0
53.2
95.4
77.8
100
100
100

Predictive value
สําหรับ
การอุดกั้นทางเดินน้ําดี
นอกตับ
จํานวน
%
45
34.0
132
35
26.5
132
40
95.2
42
78
91.8
85
11
44.0
25
30
93.7
32
28
80.0
35
156
100
156
94
100
94
23
100
23

Predictive value
สําหรับ
ตําแหนงอุดกั้น

ภาวะแทรกซอน

อัตราการทําไม
สําเร็จ

จํานวน
0
132
10
132
27
42
53
85
0
25
18
32
28
35
150
156
62
94
20
23

%
0

จํานวน
0

%
0

จํานวน
0

%
0

7.6

0

0

0

0

64.3

0

0

0

0

62.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.2

0

0

0

0

80.0

0

0

20.0

96.0

16
276
39
130
1
67

5.8

7
35
21
276
37
130
16
67

65.9
86.9

ตารางที่ 10. แสดงสาเหตุของ jaundice ที่มี LFT เปนแบบ hepatocellular4
Infection
Virus

Hepatitis A, B, C, D, and E
Epstein-Barr virus
Cytomegalovirus
Herpes simplex
Bacterial sepsis
Alcohol
Drug toxicity
Predictable, dose-dependent, e.g., acetaminophen
Unpredictable, idiosyncratic, e.g., isoniazid
Environmental toxins
Vinyl chloride
Jamaica bush tea-pyrrolizidine alkaloids
Wild mushrooms-Amanita phalloides or verna
Wilson's disease
Autoimmune hepatitis

30.0
1.5

7.6
28.6
23.9
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ตารางที่ 11. แสดงสาเหตุของ jaundice ที่มี LFT เปนแบบ cholestatic4
Infection
Virus
Fibrosing cholestatic hepatitis: hepatitis B and C
Hepatitis A, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus
Bacteria
Leptospira spp.
Bacterial sepsis
Alcoholic hepatitis
Drug toxicity
Pure cholestasis: anabolic and contraceptive steroids
Cholestatic hepatitis: chlorpromazine, erythromycin estolate
Chronic cholestasis: chlorpromazine and prochlorperazine
Primary biliary cirrhosis
Primary sclerosing cholangitis
Vanishing bile duct syndrome
Chronic rejection of liver transplants
Sarcoidosis
Drugs
Inherited
Benign recurrent cholestasis
Cholestasis of pregnancy
Total parenteral nutrition
Nonhepatobiliary sepsis
Benign postoperative cholestasis
Paraneoplastic syndrome
Venooccluisve disease
Graft-versus-host disea

