รายงานผูป้ ่ วย
หนองในช่องเยื อหุม้ หัวใจ : รายงานผูป้ ่ วย 1 ราย
Purulent Pericarditis : A Case Report
มาโนชญ์ บู รณโชคไพศาล พ.บ.วว.(อายุรศาสตร์ทว ั ไป)*
บทคัดย่อ
รายงานผูป้ ่ วยชายไทยอายุ 57 ปี มีอาการไข้
อ่อนเพลียมา 2 เดือน ภาพรังสี ทรวงอกพบเงาหัวใจโต
คลื+นไฟฟ้ าหัวใจพบขนาดของ QRS complex เตี7 ยลง
ตรวจหัวใจด้วยคลื+นเสี ยงความถี+ สูงพบสารนํ7าในช่ อง
เยื+อหุม้ หัวใจ จากการเจาะช่องเยื+อหุ ม้ หัวใจได้หนองซึ+ ง
เพาะเชื7 อพบเป็ นเชื7 อ Streptococcus viridans จึงวินิจฉัย
ว่าเป็ นหนองในช่ อ งเยื+อ หุ ้มหัว ใจซึ+ งเป็ นโรคที+ พ บได้
น้ อ ยมาก ผู ้ป่ วยตอบสนองดี ต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยยา
ปฏิชีวนะและการใส่ ท่อระบายหนองช่องเยื+อหุม้ หัวใจ
Abstract
A case report of a 57 years old man
presented with fever and fatigue for 2 months. Chest
X-Ray shows cardiomegaly and electrocardiogram
shows low QRS complex amplitude. Echocardiogram
shows pericardial effusion and pericardiocentesis was
done. Pus culture grew Streptococcus viridans so
purulent pericarditis, which is a rare disease, was

*

diagnosed. He was responsed well to antibiotics and
subxiphoid pericardial drainage.
Keywords : purulent pericarditis, pericardial effusion,
Streptococcus viridans
บทนํา
สารนํ7าในช่องเยื+อหุ ม้ หัวใจ (pericardial effusion)
เกิ ดได้จากหลายสาเหตุ โดยส่ วนใหญ่มกั จะไม่ทราบ
สาเหตุ (idiopathic) หรื อเกิ ดภายหลังการผ่าตัดหัวใจ
(cardiac surgery) ส่ วนสาเหตุอื+นๆที+ พบได้บ่อย เช่ น
การลุกลามของมะเร็ ง โรคไตวายเรื7 อรัง การติดเชื7 อวัณโรค
และโรคของเนื7 อ เยื+ อ เกี+ ย วพัน (connective tissue
disease)1
หนองในช่องเยื+อหุม้ หัวใจ (purulent pericarditis)
เป็ นสาเหตุ หนึ+ งซึ+ งพบได้น้อยมาก2 และเป็ นโรคที+
มักจะวิ นิจ ฉัย พลาดหรื อ วิ นิจ ฉัย ได้จากการตรวจศพ
(autopsy)3 ผูป้ ่ วยมักมีอาการและอาการแสดงคื อ ไข้
หายใจเหนื+ อ ยหอบ ส่ วนอาการเจ็บ เสี ย วหน้า อกจาก
เยื+อบุหวั ใจอักเสบ (pericardial chest pain) พบได้นอ้ ย

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพิจิตร
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รายงานผูป้ ่ วย
การตรวจร่ างกายอาจได้ยินเสี ยง pericardial friction
rub ซึ+ งพบได้ไม่ถึงครึ+ งหนึ+งของผูป้ ่ วย3
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่ามี
เม็ดเลือดขาวสู งขึ7น ภาพรังสี ปอดอาจพบลักษณะของ
water bottle heart, epicardial fat pad sign หรื อ
enlarged cardiac silhouette4 คลื+ น ไฟฟ้ าหัว ใจ
(electrocardiogram) พบส่ วนของ ST segment ยกสู งขึ7 น
ในหลายๆ leads (diffuse ST segment elevation) ขนาด
ของ QRS complex เตี7 ยลง (low QRS complex
amplitude) แต่มกั ไม่พบภาวะ electrical alternans3 การ
ตรวจหัวใจด้วยคลื+นเสี ยงความถี+สูง (echocardiogram)
จะพบมีช่องว่างระหว่างหัวใจกับเยื+อหุ ม้ หัวใจ (echo-free
space) กว้างขึ7 นซึ+ งความกว้างที+ มากขึ7 นจะสัมพันธ์กบั
ปริ มาณสารนํ7าที+มากขึ7นด้วย5 การเจาะเยื+อหุ ม้ หัวใจเพื+อ
การวินิจฉัย (diagnostic pericardiocentesis) แม้ว่าจะได้
ผลลัพธ์ค่อนข้างน้อย2,6 แต่ควรทําเพื+อนําสารนํ7าที+ได้ไป
ทําการตรวจย้อมสี แกรม เพาะเชื7 อ และทดสอบความ
ไวต่ อยาปฏิ ชีวนะ ลักษณะสี ของสารนํ7าจะไม่ช่วยใน
การวินิจฉัย7 แต่ถา้ ลักษณะเป็ นหนองจะบ่งถึงการติ ด
เชื7 อแบคที เรี ย ส่ วนใหญ่เ ป็ นเชื7 อแบคที เรี ย แกรมบวก
ทรงกลม (gram positive cocci) แต่การศึกษาระยะหลัง
พบว่าเป็ นเชื7อก่อโรคชนิดไม่พ+ ึงออกซิ เจน สู งถึงร้อยละ
40 และเป็ นการติ ด เชื7 อ ผสมทั7ง ชนิ ด พึ+ ง และไม่ พ+ ึ ง
ออกซิ เจนถึงร้อยละ 138
การรักษาประกอบด้วยการให้ยาปฏิ ชีวนะร่ วมกับ
การระบายหนองออกจากช่ อ งเยื+ อ หุ ้ม หั ว ใจโดยวิ ธี
subxiphoid pericardial drainage หรื อ pericardiectomy
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รายงานผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยชายไทย สถานภาพสมรส อายุ 57 ปี
ภูมิลาํ เนา ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
อาการสําคัญ ไข้ต+าํ ๆ อ่อนเพลีย ขาบวมกดบุ๋ม 2 เดือน
ก่อนมาโรงพยาบาล
อาการปั จจุบนั 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มี
ไข้ต+าํ ๆช่วงเย็นทุกวัน อ่อนเพลีย เบื+ออาหาร นํ7าหนักลด
ไอแห้งๆ ไม่มีทอ้ งเสี ย ขาบวมทั7ง 2 ข้าง กดบุ๋ม ไม่ปวด
ท้อง อาการไม่ทุเลาจึงมาโรงพยาบาล
ปฏิเสธโรคประจําตัว มีประวัติดื+มสุ รา เพิ+งเลิก
เมื+อประมาณ 2 เดือนมานี7
การตรวจร่ างกายเบือ งต้ น
อุณหภูมิร่างกาย 38 องศาเซลเซี ยส ชี พจร 120
ครั7งต่อนาที หายใจ 24 ครั7งต่อนาที ความดันโลหิ ต
100/60 มิลลิเมตรปรอท
ชายไทยสู งอายุ รู้ สึ กตั ว ดี รู ปร่ างผอม ซี ด
เล็กน้อย ไม่เหลื อง ไม่มีต่อมนํ7าเหลืองโต ปอดมี เสี ยง
fine crepitation ที+ ปอดทั7ง 2 ข้าง หัวใจเต้นปกติ
สมํ+าเสมอ ฟั งไม่ได้ยินเสี ยง murmur PMI อยู่ที+ช่อง
ซี+ โครงที+ 5 ทางด้านซ้ายในแนวanterior axillary line
ฟั งมี distant heart sound หน้าท้อง คลําไม่พบตับและ
ม้ามโต ไม่มีจุดกดเจ็บ กดบุ๋มที+ขาทั7ง 2 ข้าง
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
CBC : Hemoglobin = 10.8 g/dl. Hematocrit =
33.4% WBC count = 7,200 cells/cu.mm.
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รายงานผูป้ ่ วย
N = 90% L = 8% M = 2% platelet count =
103,000 cells/cu.mm.
BUN = 19 mg./dl. Cr = 0.71 mg./dl.
Na+ = 130.3 mEq/L K+ = 4.46 mEq/L Cl- =
100 mEq/L CO2 = 25.3 mEq/L
Liver function test : Albumin = 2.3 g./dl.
Total Protein = 6.0 g./dl. AST = 65 U/L
ALT = 55 U/L Alkaline phosphatase = 587 U/L
Direct bilirubin = 0.39 mg./dl. Total bilirubin =
0.94 mg./dl.
การตรวจปั สสาวะ : color - straw appearanceturbid sugar – neg. prot. - trace pH = 6 sp.gr. = 1.020
WBC = 50-100 cells/HPF RBC = 0-1
cells/HPF
ผล Anti-HIV : negative
ภาพรังสี ทรวงอก : เงาหัวใจโตเป็ นลักษณะ
water bottle heart (รู ปที+ 1)
คลื+นไฟฟ้ าหัวใจ : normal sinus rhythm, low
QRS complex amplitude (รู ปที+ 2)
Echocardiogram : พบมี pericardial effusion
(รู ปที+ 3)
Pericardial fluid examination : color - yellow
appearance - turbid WBC count – 168,000
cells/cu.mm. PMN = 80% Lymphocyte = 18%
Eosinophil = 2%
RBC count – 300,000 cells/cu.mm.
Sugar = 1 mg./dl. Protein = 3,800 mg./dl.
Gram stain และ AFB stain – ไม่พบ organism
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Culture = Viridan streptococcus ไวต่อยา
Amoxycillin+clavulanic acid, tetracycline ดื7 อต่อยา
cefazolin, cefotaxime, cloxacillin และ gentamicin

รู ปที+ 1 ภาพรังสี ทรวงอกแสดงเงาหัวใจโต
เป็ นลักษณะ water bottle heart

รู ปที+ 2 คลื+นไฟฟ้ าหัวใจแสดงลักษณะ
low QRS complex amplitude

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร

รายงานผูป้ ่ วย
.

รู ปที+ 3 ภาพคลื+นเสี ยงความถี+สูงของหัวใจแสดง
echo-free space ซึ+งบ่งถึง pericardial effusion
PE : pericardial effusion, RV : right ventricle
LV : left ventricle, LA : left atrium, Ao : aorta

การดําเนิ นของโรค
หลัง รั บ ผู ้ป่ วยไว้ใ นโรงพยาบาล ได้ใ ห้ ย า
ปฏิชีวนะเป็ น ceftriaxone วันละ 2 กรัม ผูป้ ่ วยยังคงมีไข้
38 -38.5 องศาเซลเซี ยสตลอด ได้ทาํ การตรวจเพิ+มเติม
โดยการตรวจหัวใจด้วยคลื+นเสี ยงความถี+สูงพบว่ามีน7 าํ
ในช่องเยื+อหุ ม้ หัวใจ จึงได้ทาํ การเจาะช่ องเยื+อหุ ม้ หัวใจ
เพื+อนํานํ7าในช่องหัวใจไปทําการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และเพาะเชื7 อ พร้ อ มทั7ง ได้เ ปลี+ ย นยาปฏิ ชี ว นะเป็ น
cloxacillin วันละ 12 กรัมและ gentamicin วันละ 200
มิลลิกรัม 2 วันต่อมาผลเพาะเชื7 อหนองจากช่องเยื+อหุ ม้
หัวใจพบเชื7 อ Viridan streptococcus ทดสอบความไว
ต่อยาปฏิชีวนะพบว่าเชื7 อไวต่อยา Amoxycillin+clavulanic
acid และ tetracycline ดื7อต่อยา cefazolin, cefotaxime,
cloxacillin และ gentamicin จึงได้เปลี+ยนยาปฏิชีวนะใหม่

ปี ที+ 20 ฉบับที+ 2 เมษายน – กันยายน 2548

เป็ น augmentin ให้ 1.2 กรัมทางเส้นเลือดดําทุก 8 ชัว+ โมง
ตรวจร่ างกายพบเสี ยงหายใจที+ ปอดด้านซ้ายเบาลง ทํา
การเจาะปอดได้หนองออกมาทั7งหมด 1,000 ซี .ซี . จึงใส่
ท่อระบายหนองคาไว้ 8 วัน ผูป้ ่ วยยังมีไข้ต+ าํ ๆอยู่ตลอด
ได้ปรึ กษาแผนกศัลยกรรมเพื+อทําการระบายหนองจาก
ช่ อ งเยื+ อ หุ ้ ม หั ว ใจ ทางศัล ยกรรมได้ท ํา subxiphoid
pericardial drainage ได้หนองประมาณ 80-100 ซี .ซี .
ต่ อวันอยู่ประมาณ 2 สัป ดาห์ รวมได้หนองออกมา
ทั7งหมด 810 ซี .ซี . หลังจากนั7นหนองออกน้อยลงจึงเอา
สายระบายออก ผูป้ ่ วยอาการคงที+ไม่มีอาการหอบเหนื+ อย
อีกจึงจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาลหลังได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลนานถึง 45 วัน
วิจารณ์
ผูป้ ่ วยรายนี7 มี ล ักษณะที+ เ ป็ นแบบฉบับ (typical
case) ของโรคหนองในช่ อ งเยื+อ หุ ้มหัวใจ คื อ มักจะ
วินิจฉัยพลาด3 โดยผูป้ ่ วยรายนี7 มีอาการมาถึง 2 เดือน
เคยมารับการตรวจรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกถึง 2 ครั7งแต่ไม่
สามารถวินิจฉัยได้เนื+ องจากอาการและอาการแสดงไม่
ชัดเจน การตรวจพบ pericardial chest pain หรื อ
pericardial friction rub ซึ+ งจะช่วยในการวินิจฉัยกลับ
พบได้ไม่ถึงครึ+ งหนึ+ งของผูป้ ่ วย3 ดังนั7นการที+จะวินิจฉัย
ผูป้ ่ วยได้จึงต้องนึ กถึงโรคนี7 ในผูป้ ่ วยที+มาด้วยอาการไข้
โดยที+ยงั หาสาเหตุไม่ได้ การตรวจภาพรังสี ทรวงอกถ้า
พบเงาหัวใจโตเป็ นลักษณะ water bottle heart จะช่วย
ให้นึกถึงโรคนี7 มากขึ7นจึงควรตรวจหัวใจด้วยคลื+นเสี ยง
ความถี+ สู ง ต่ อ เพื+ อ ดู ว่ า มี ส ารนํ7าในช่ อ งเยื+ อ หุ ้ ม หั ว ใจ
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รายงานผูป้ ่ วย
หรื อไม่ การเจาะช่องเยื+อหุม้ หัวใจจะทําให้ได้วินิจฉัยใน
ที+สุด
การติดเชื7อในช่องเยื+อหุ ม้ หัวใจเชื+ อว่าติดต่อมาได้
จาก 4 ทางด้วยกันคือ8
1. ลุ ก ลามมาจากการติ ด เชื7 อภายในช่ อ ง
ทรวงอก เช่น ปอดอักเสบ
2. กระจายมาจากการติ ด เชื7 อ ภายในหัว ใจ
เช่น endocarditis
3. ติ ดเชื7 อภายในกระแสเลื อด (hematogenous
infection)
4. ติ ด เชื7 อ จากการได้รั บ บาดเจ็ บ ที+ ห น้า อก
หรื อการผ่าตัดทางหัวใจและทรวงอก (cardiothoracic
surgery)
ในผู ้ป่ วยรายนี7 เชื+ อ ว่ า น่ า จะเกิ ด การติ ด เชื7 อ ใน
กระแสเลื อดมากที+ สุ ดเนื+ องจากไม่สามารถหาสาเหตุ
การติดเชื7อจากที+อื+นๆได้
การศึกษาของ Jaume Sagrista-Sauleda และคณะ
พบว่า ผูป้ ่ วยหนองในช่ อ งเยื+ อ หุ ้มหัว ใจจะมี หนองใน
ช่องปอด (empyema thoracis) ร่ วมด้วยถึงร้อยละ 453
ซึ+ งในผูป้ ่ วยรายนี7 ก็พ บเช่ นกัน ผูป้ ่ วยได้รับ การรั กษา
ด้วยยาปฏิชีวนะร่ วมกับการระบายหนองทั7งในช่องปอด
และช่องเยื+อหุ ้มหัวใจ อาการของผูป้ ่ วยดี ข7 ึ นตามลําดับ
แต่ ผู ้ป่ วยอาจเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นเป็ น constrictive
pericardial disease9 ในภายหลังซึ+ งต้องรักษาโดยการผ่าตัด
จึงต้องมีการติดตามดูอาการของผูป้ ่ วยต่อไป

 46

สรุป
รายงานผูป้ ่ วยหนองในช่องเยื+อหุ ม้ หัวใจที+เกิ ด
จากการติดเชื7 อ Streptococcus viridans ซึ+ งเป็ นโรคที+พบได้
น้อยมากและมักจะวินิจฉัยผิดพลาด ผูป้ ่ วยตอบสนองดี
ต่อการรักษาด้วยยาปฏิ ชีวนะร่ วมกับการระบายหนอง
ออกจากช่อ งเยื+อ หุ ม้ หัว ใจ และสามารถกลับ บ้า นได้
ภายหลังรั บการรั กษาในโรงพยาบาลนานถึ ง 45 วัน
อย่ า งไรก็ ดี ค วรต้อ งมี ก ารติ ด ตามผู ้ป่ วยเพื+ อ ค้น หา
ภาวะแทรกซ้อนคือ constrictive pericardial disease ซึ+ ง
อาจจะเกิดขึ7นในภายหลังได้
กิตติกรรมประกาศ
ผู น้ ิ พ น ธ์ข อ ข อ บ คุ ณ น า ย แ พ ท ย ว์ ท ญ
ั ู
ปลายเนตร ที+ ช่วยในการค้นหาข้อมูลประกอบการ
เขียนรายงาน และเจ้าหน้าที+โรงพยาบาลพิจิตรทุกท่าน
ที+ให้ความช่วยเหลือในการเขียนรายงานนี7
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