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Introduction  
 Postgastrectomy syndrome คือกลุ่มอาการซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลังการผ่าตัด gastrectomy 
ชนิดต่างๆ เช่น การผ่าตัดส าหรับ Peptic ulcer, CA stomach หรือ Bariatric surgery อาจเกิดได้ตั้งแต่ช่วงหลัง
การผ่าตัดในระยะแรกจนถึงหลายปีหลังการผ่าตัด ก่อให้เกิดปัญหาส าคัญๆ1 ได้แก่  

1. Small gastric remnant  
2. Gastric atony 
3.  Loop syndrome  

3.1 Afferent loop syndrome   
3.2 Efferent loop syndrome  
3.3 Roux-Stasis syndrome 

4. Dumping syndrome   
5. Alkaline reflux gastritis  
6. Postvagotomy diarrhea  
7. Nutritional problems  

 
 

1. Small gastric remnant 2 
 การผ่าตัดกระเพาะ ออกมากกว่า 80% จะท าให้เกิดภาวะ Early satiety syndrome   โดยทั่วไปแล้ว
กลุ่มอาการเหล่านี้จะหายไปได้ด้วยการ conservative treatment ได้แก่ การกินน้อยๆ และบ่อยครั้ง และอาจ
เสริมสารอาหารพวก วิตามิน ธาตุเหล็ก และ pancreatic enzymes 

 Berglun et al 3 ได้รายงาน  maximal capacity ของ remnant stomach หลังจากการผ่าตัด subtotal 
gastrectomy มี capacity 400 ml  เปรียบเทียบกับ กลุ่มที่ผ่าตัด Roux-en-Y esophagojejunostomy  มี capacity 
180 ml เท่านั้น  



2. Gastric atony  
 โดยปกตหิลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมักจะสามารถกินอาหารได้ภายในเวลา 3-6 วัน หากว่า
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ แต่มีผู้ป่วยบางรายที่มีอาการอาเจียนเมื่อเร่ิมให้กิน ทั้งๆที่ไม่พบว่ามีปัญหาอ่ืน 
สภาวะ เช่นนี้สามารถเกิดได้ในกรณีที่มีการท า Vagotomy4 แม้แต่การท า highly selective vagotomy ก็เกิดได้ 
5   นอกจากอาเจียนแล้ว ผู้ป่วยมักจะมีอาการแน่นอึดอัด ที่ด้านบนของท้อง คล าได้ลักษณะ ของกระเพาะ
อาหารที่โป่งพองบริเวณท้องด้านซ้ายบน และพบว่ามี dilated stomach ซึ่งมีเงาของเศษอาหารจ านวนมาก
จากการตรวจด้วย Plain film of abdomen ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใด ความถี่และความรุนแรงของอาเจียนก็มี
มากขึ้น หากพบว่า ปริมาณที่ออกมา ทาง nasogastric tube ยังคงมากอยู่ทุกวันก็จ าเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า 
ไม่ได้มีการอุดตันของทางออกของกระเพาะอาหาร เช่น Efferent loop obstruction หรือ stricture of 
gastroduodenal anastomosis โดยการท า gastroscopy ซึ่งจะพบว่า anastomosis ยังคงเปิดกว้างเป็นปกติ  การ
ท า barium study ก็จะพบแต่กระเพาะอาหารที่โตและมีเศษอาหารอยู่มาก หากว่ายังไม่ได้ decompressed มี
สารทึบแสง barium ผ่านลงไปในล าไส้เล็กได้อย่างเชื่องช้าเน่ืองจากขาด peristalsis แต่ไม่เห็นมี dilatation 
ของ jejunum 

 Management 

 การรักษา gastric atony ส่วนใหญ่ก็คือการให้งดอาหารและให้ nasogastric tube เพื่อ suction ผู้ป่วย
มักจะมีอาหารดีขึ้นทันทีที่สามารถ decompress ได้  มียาหลายอย่างที่เชื่อกันว่ามีผลในการกระตุ้นการบีบตัว
ของกระเพาะ เช่น metoclopramide, cisapride, domperidone หรือ erythromycin ซึ่งอาจจะลองน ามาใช้ได้ 
แต่ผลมักจะไม่สามารถท านายได้ ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ผล วิธีที่ดีที่สุดยังคงเป็นการใช้ gastric 
decompression จนกว่าการท างานของกระเพาะอาหารจะกลับมาสู่ปกติ  ซึ่งในบางรายอาจจะกินเวลานาน
หลายสัปดาห์ โดยที่ต้องให้ nutritional support ในระหว่างนี ้

 การรักษา Gastric atony ด้วยการผ่าตัด ก็มักจะได้ผลที่ไม่สามารถท านายได้แน่นอนเช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากการตัด vagus nerve เป็น สิ่งที่ท าลายการท างานของเส้นประสาทอย่างถาวร สิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือ 
การท าให้กระเพาะอาหารมีปริมาตรเล็กลงและท าให้อาหารสามารถผ่านลงสู่ล าไส้เล็กได้ง่ายขึ้น เช่น การท า
ให้เป็น subtotal gastrectomy และ Roux-en-Y gastrojejunostomy แต่ผลที่ได้ก็ไม่สามารถประกันได้ทุกราย
ว่าจะได้ผล 6,7 

 

 



3. Loop syndrome 

 3.1 Afferent loop syndrome (ALS) 

 คือ ภาวะ Mechanical obstruction บริเวณ afferent limb ของ Gastrojejunostomy ใน USA พบ

อุบัติการณ์น้อยกว่า 1% ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด Billroth II gastrojejunostomy  

 McNealy (1942) เป็นผู้ describe ภาวะ Acute ALS เป็นคนแรก ว่าเป็นสาเหตุของ early post 
operative duodenal stump leakage  

 Roux (1950)8 เป็นผู้บัญญัติศัพท์ afferent loop syndrome  

 Well และ Wellbourn (1951)9 เป็นคนแรกที่อธิบายสาเหตุการเกิด อาการแสดง และการรักษา ALS 
ในวารสารการแพทย์ 

 Pathophysiology of Afferent loop syndrome 

 -ALS  เกิดจากมี complete  หรือ partial mechanism obstruction ที่gastrojejunostomy  บริเวณ 
afferent loop (A loop) อาหาร และ gastric secretion ที่ผ่านทาง efferent loop จะกระตุ้นให้มีการหลั่ง 
secretion และ cholecystokinin และเพิ่มการสร้าง bile,pancreatic enzymes ,pancreatic bicarbonate เข้ามาใน 
afferent loop โดยปริมาณ Secretion ดังกล่าว อาจมีมากถึง 1-2 ลิตร/วัน เมื่อมี obstruction ที่ A loop จะมี 
increase intraluminal pressure และ distension จนอาจท าให้เกิด duodenal stump blow out ในช่วง early 
postoperative period   อาจท าให้เกิด ภาวะ postoperative jaundice10 ,Cholangitis และ pancreatitis เน่ืองจาก
มี ความดันสูงและดันย้อนเข้าไปใน Bile duct และ Pancreatic duct system  การที่ afferent loop dilate มากนี้
อาจเกิด Ischemia และ gangrene หรือ อาจเกิด perforation และ peritonitis ได้   หากเป็นเพียง partial 
obstruction ก็อาจมี Bacterial overgrowth ใน afferent loop ได้  bacteria จะ deconjugate bile acid ท าให้เกิด 
steatorrhea ,malnutrition และ vitamin B12 deficiency ตามมาได้ 

 สาเหตุต่างๆที่อาจท าให้เกิด ALS ได้แก่ 

 - Entrapment หรือ Compression จาก adhesion 

 -Internal hernia  

 -Volvulus  

 -Enteroenteral or enterogastric intussusceptions 

 -Kinking of A limb 



 -Scar เน่ืองจากเกิด Marginal (stomal) ulcer  

 -Recurrence of cancer  

 -Enterolith หรือ Bezoars ใน A-limb 

 
 

รูปที่ 1 : Causes of afferent loop syndrome. (Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed) 

 

Eagen,et al11 รายงานว่าผู้ป่วยมีโอกาสเกิด ALS มากขึ้นได้ ถ้ามีสาเหตุต่อไปนี้ 

 1.ความยาวของ Jejunum ใน A limp ยาวกว่า 10-15 cm 

 2. Gastrojejunostomy วางไว้ในต าแหน่ง antecolic position แทนที่จะเป็น retrocolic position 

 3. Mesocolic defect ไม่ได้ปิด ภายหลังจากการท า retrocolic gastrojeunostomy 

 อาการแสดง  

 Acute ALS เกิดจากมี completer obstruction ของ A loop ผู้ป่วยมักมี sudden onset ของ epigastric 
pain หรือ upper quadrant pain ร่วมกับมีคลื่นไส้ อาเจียน โดยมักไม่มี bile ปน   ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเกิด  
A loop perforation และ peritonitis ได้ ถือเป็นภาวะ True emergency 



 Chronic ALS เกิดจากมี partial obstruction ของ A loop ผู้ป่วยมักเร่ิมมีอาการแน่นท้องและปวดท้อง
หลังทานอาหารตั้งแต่ 10-20 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง โดยมีอาการอยู่นานหลายนาทีจนเป็นชั่วโมงได้ และมี
ลักษณะจ าเพาะ คือ มี projectile bilious vomiting และอาการปวดแน่นท้องทุเลาลงหลังจากอาเจียน โดย
ลักษณะสิ่งที่อาเจียนออกมามักไม่มีอาหารปน เน่ืองจากอาหารได้ผ่านทาง E limb ได้  

 Imaging studies  

 -Plain film อาจเห็น abnormal bowel gas หรือ air fluid level แต่ไม่ specific 

 -Ultrasonography อาจมองเห็น dilated small bowel loop ที่ upper abdominal quadrant ซึ่ง cross 
midline  

 -Abdominal CT scan เป็น Radiographic study of choice ในการ diagnosis of ALS ช่วยท าให้เห็น 
obstructed segment เห็น biliary tree และ pancreas    

 -MRI,MRCP สามารถเห็น dilated loop ของ small bowel และ biliary system ในผู้ป่วย รายทีมี 
cholangitis  

 -Hepatobilary scintigraphy สามารถ identify duodenal และ extrahepatic biliary dilatation ได้  

 Diagnostic procedures 

 -Upper endoscopy ช่วยให้เห็น gastrojejunostomy anastomosis โดยตรง เพื่อดูว่ามี Kink หรือ 
marginal ulcer หรือไม่ หากเห็น mass บริเวณ anastomosis ก็สามารถ biopsy ได้ด้วย 

 Treatment of ALS  

 การรักษา คือ การผ่าตัดโดยการ deconstruct Billroth II gastrojejunostomy และต่อกระเพาะอาหาร
กับล าไส้ใหม่ โดยวิธีที่นิยมมากที่สุด คือ Billroth I gastroduodenostomy และ Roux –en-Y 
gastrojejunostomy  

 Van Stiegmann,et al 12  เสนอวิธีการผ่าตัด Uncut Roux-en-Y gastrojejunostomy (ดังรูปที่ 2)13 เพื่อ
หลีกเลี่ยง Roux stasis syndrome ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการตัด Jejunum ท าให้มี interruption ของ jejuna intestinal 
pacesetting potentials โดยการท า loop gastrojejunostomy และ occlude afferent limb proximal ต่อ staple 
line   การผ่าตัด ชนิดน้ีไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก เพราะมี occluding staple line ได้บ่อย14  



 
รูปที่ 2 : Reconstruction with uncut Roux-en-Y. P: pancreas, S: stomach, L: liver, J: jejunum, SL: staple line 

 

 การผ่าตัดชนิดอ่ืนๆ ที่มีผู้รายงาน เช่น Revision of gastrojejunostomy side-to-side 
enteroenterostomy, jejunal segment interposition ระหว่าง gastric remnant กับ duodenum, resection of 
redundant of afferent jejunal loop 

 

 3.2 Efferent loop syndrome 

 เกิดจากการตีบตันของ E-loop ซึ่งเป็นส่วนของล าไส้เล็กที่วิ่งออกจากรอยต่อกระเพาะและมีอาการ
แบบล าไส้เล็กอุดตัน คือ ปวดท้องและอาเจียนซึ่งจะมีทั้งอาหารและน้ าดี สาเหตุอาจเป็นเพราะ E-loop พับ
หรือบิดตัว มีพังผืดติด หรือเกิด internal hernia ควรให้การรักษาแบบล าไส้เล็กอุดตัน  

 

 3.3 Roux-Stasis syndrome 15, 16 

 ภาวะ Roux stasis syndrome พบได้ประมาณ 30% ของคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด gastrojejunostomy   
หลังการท า gastric resection    สาเหตุเกิดจาก motility disorder ที่ท าให้เกิด roux limb migration motor 
complex    ส่งผลท าให้เกิด การเพิ่มขึ้นของ gastric emptying  

อาการแสดง ได้แก่ อาเจียน ปวดลิ้นปี่ และน้ าหนักลด     ส่องกล้องก็จะพบว่า มี bezoar formation 
,Dilatation ของ gastric remnant และหรือ dilatation ของ roux limb   การส่งตรวจ upper GI study พบว่าจะ
มี delayed gastric emptying time  การตรวจ gastric emptying scan จะให้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่า ซึ่งจะ
พบว่ามี delay solid emptying และอาจพบ delay liquid emptying ด้วย  



 การตรวจ GI motility testing จะพบการบีบตัวที่ผิดปกติ ของ Roux limb คือจะมีการบีบตัวไปยัง 
stomach มากกว่าทีจะออกมาจาก stomach   การบีบตัวของกระเพาะก็อาจจะผิดปกติร่วมด้วย  

 การรักษาได้แก่การให้ยา promotility drug   ส าหรับการผ่าตัด ได้แก่ การตัดส่วนของ gastric 
remnant  โดยถ้าหากมี gastric motility ที่เป็นรุนแรงมากอาจผ่าตัดโดยการท า 95% gastrectomy   ส่วน Roux 
limb ถ้าหากมีการ dilate หรือ flaccid แนะน าให้ตัดให้สั้นลง หรือผ่าตัดแก้เป็น BII with Braun 
enteroenterostomy  หรือ  เปลี่ยนเป็น isoperistalsis jejunal interposition (Henle loop)  

 

 
รูปท่ี 3.  A: BII with Braun enteroenterostomy   
 B: Isoperistaltic jejunal interposition (Henle loop) 
 

4. Dumping Syndrome  
 หมายถึง Gastrointestinal และ vasomotor symptoms ที่เกิดตามหลัง การรับประทานอาหารใน

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด gastric surgery 

 Hertz 191317 เป็นคนแรกที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง postprandial symptoms กับ rapid drainage 

of stomach  

 Andrew และ Mix 192018 เป็นผู้บัญญัติค าว่า “Dumping” โดยแสดงทาง radiographic ให้เห็นถึง 

rapid gastric emptying ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารและมีอาการ Dumping symptoms 



 Dumping syndrome มี incidence ตามหลัง partial gastrectomy 15-20%11 และพบ 6-14 % ตามหลัง

ผู้ป่วยที่ท า Truncal vagotomy with drainage และพบน้อยกว่าในผู้ป่วยที่ท า proximal vagotomy without 

drainage procedure ส่วนใหญ่อาการ dumping มักจะค่อยๆลดลงหลังผ่าตัด  

 อาการแสดงและพยาธิสรีรวิทยา 

 อาการของ Dumping syndrome ประกอบด้วยอาการทาง GI และ vasomotor โดยแบ่งออกเป็น early 

และ late dumping ตามระยะเวลาหลังรับประทานอาหาร 

 Early dumping เกิดภายใน 10-30 นาทีหลังทานอาหาร อาการเกิดจากมี gastric emptying ของ 

hyperosmolar content เข้าไปใน duodenum หรือ small bowel อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด fluid shift จาก 

intravascular compartment เข้าไปใน intestinal lumen เกิด small bowel distension และเพิ่ม contractility ท า

ให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อืดแน่นท้อง ปวดท้อง และถ่ายเหลว สาเหตุเกิดจาก ปกติ gastric emptying ถูก

ควบคุมโดย Fundic tone ,antropyloric mechanisms และ duodenal feedback การผ่าตัดกระเพาะอาหารท าให้

ลด fundic reservoir   การผ่าตัดที่ remove หรือ bypass pylorus ท าให้เพิ่ม rate ของ gastric emptying และยัง

ท าให้อาหารที่ยังไม่ย่อยเคลื่อนเข้าสู่ small bowel อย่างรวดเร็ว duodenal feedback ก็เสียไปหลังจากท า 

bypass procedure  ในผู้ป่วย dumping พบว่า postprandial release ของ gut hormones มากกว่าคนปกติ 

Hormone ต่างๆที่หลั่งเพิ่มขึ้น ได้แก่ enteroglucagon, peptide YY ,pancreatic polypeptide, vasoactive 

intestinal polypeptide, glucagonlike peptide และ neurotensin  เชื่อว่า gut hormones ต่างๆเหล่านี้ถูกหลั่ง

ขึ้นมาเพื่อช่วยลด proximal GI motility หน้าที่เรียกว่า Ileal brake 

 Late  dumping เกิดหลังทานอาหาร 1-3 ชั่วโมง มีอาการ systemic vascular symptoms เช่น 

flushing ,dizziness,palpitation  ตรวจร่างกาย พบมี  hyptension,tachycardia ผู้ป่วย late dumping พบ

ประมาณ 25% ของผู้ป่วย dumping syndrome ทั้งหมด เชื่อว่าเกิดจาก high concentration ของ carbohydrate 

ใน proximal small bowel ก่อให้เกิด rapid absorption ของ glucose ท าให้เกิด hyperinsulinemic response 

และมี hormone อีก 2 ชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น คือ glucose-dependent insulinotropic peptide และ 

glucagonlike peptide(GLP-1) ถูกสร้างจาก small bowel และ colon ท าให้เกิด reactive hypoglycemia ผู้ป่วย

ที่มีอาการ dumping รุนแรงจะท าให้เกิดการกลัวการทานอาหาร (sitophobia) และน้ าหนักลด เกิด 

malnutrition 

  



 

รูปที่ 4 : กลไกการเกิด Early และ late dumping syndrome 19 

 การวินิจฉัย 

 ขึ้นกับ Clinical symptoms หลังทานอาหารหรือท า dumping provocative test  

 Sigstad20 ได้เสนอ Diagnostic scoring system เพื่อช่วยวินิจฉัยดังรูปที่ 4 หากมีคะแนนมากกว่า 7 ก็

น่าจะมี dumping syndrome 

 

รูปที่ 5 : Dumping symptoms according to the Sigstad’scoring system 



 Oral glucose provocation and hydrogen breath test ช่วยวินิจฉัยในรายที่ยังวินิจฉัยได้ไม่ชัดเจน โดย

ให้ผู้ป่วยดื่ม glucose 50gm หลังจากที่ให้ fasting 10 ชั่วโมง หากพบว่ามี heart rate เพิ่มขึ้น 10 คร้ัง/นาที ใน

ชั่วโมงแรก ถือว่า positive โดยการทดสอบนี้มี 100% sensitivity และ 92% specificity  Hydrogen breath test 

หลังจากดื่ม glucose มี 100% sensitivity ส าหรับ early dumping  

 การวินิจฉัย late dumping โดยเก็บตัวอย่าง blood sampling ซ้ าๆหลังให้ provocation ด้วย oral 

glucose โดยจะพบ plasma glucose level เพิ่มสูงขึ้นในชั่วโมงแรกและลดลงในอีก1-2ชั่วโมงถัดมา การท า 

upper GI study ก็ช่วยยืนยันการที่มี rapid gastric emptying 

 Management  

 การรักษาหลัก คือ dietary modification ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ าหรือของเหลวระหว่างทานอาหาร 

โดยให้ดื่มน้ าได้หลังจากทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที ปริมาณอาหารควรเพิ่มเป็นอย่างน้อย 6 มื้อ/วัน  ควร

ลดอาหารประเภท carbohydrate หรือทานเป็น complex form มากกว่า simple carbohydrate นมและครีม

ต่างๆควรหลีกเลี่ยง แต่ให้เน้นอาหารที่มีโปรตีน และไขมนัสูง เพื่อให้ได้พลังงานตามที่ต้องการ อาหารที่มี 

fiber ต่างๆช่วยลดอาการของ late hypoglycemia ผู้ป่วยส่วนมากตอบสนองต่อการควบคุมอาหาร บางราย

แนะน าให้นอนราบเป็นเวลา 30นาทีหลังทานอาหาร เพื่อลดอาการ syncope โดยสามารถลด gastric 

emptying และช่วยเพิ่ม venous return 

 Medical therapy ได้แก่ tolbutanide, propanolol, cyproheptadine, methylsergide และ verapamil 

และยา 2 ตัวที่มีการศึกษาค่อนข้างมาก คือ Acarbose และ octeotide 

 -Acarbose เป็น potent competitive inhibitor ของ alphaglycoside hydrolase ซึ่งจะ interfere กับ 

carbohydrate absorption โดยจะชะลอการเปลี่ยน starch  ไปเป็น monosaccharide ท าให้ลดการเพิ่มขึ้นของ 

serum glucose และ insulin21 

 -Octeotide จะมีผลยับยั้ง การหลัง insulin และ gut –derived hormones ช่วยป้องกัน late 

hypoglycemia และยังช่วยลด rate ของ gastric emptying และ small bowel transit time ช่วยลด postprandial 

vasodilatation ช่วยเพิ่ม intestinal absorption ของน้ า และ sodium  ในระยะแรกของการักษาสามารถ ลด

อาการได้เกือบ 100%   มีข้อเสีย คือ ต้องฉีดยาวันละ 3 คร้ัง ปัจจุบันมี long-acting release octreotide, 



Sandrostatin LAP ซึ่งฉีด intramuscular เพียงเดือนละคร้ัง  ท าให้เพิ่ม compliance และ quality of life ขึ้น

มาก  

 Surgery  : ผู้ป่วยส่วนมากจะดีขึ้นหลังจาก conservative treatment จะพิจารณา ผ่าตัดเฉพาะในรายที่

ไม่ตอบสนองต่อ conservative treatment เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยเป้าหมายของการผ่าตัด คือ เพื่อลด 

gastric emptying ในผู้ป่วยที่ท า pyloroplasty ไป อาจพิจารณาท า Pyloric reconstruction ส าหรับผู้ป่วยที่ท า 

Billroth I,II gastrectomy ไป แนะน าให้ท าเป็น Roux-en-Y reconstruction ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 85-90%22  

ในผู้ป่วยที่ท า Billroth II gastrectomy อาจ conversion เป็น Billroth I พบว่ามีอาการดีขึ้น 75%23  ส าหรับ

ผู้ป่วยที่ท า Roux-en-Y reconstruction อยู่แล้ว การท า Iso/antiperistaltic jejunal loop interposition (รูปที่ 3 B 

แสดง Isoperitaltic type) ช่วยลดอาการ dumping ลงได้ โดยผลการผ่าตัดขึ้นกับความยาวของ jejunum 

segment ที่มาใช้ท า interposition24 

  

รูปที่ 6   A. Conversion of a truncal vagotomy and Billroth I gastroduodenostomy to a 50-cm Roux en Y 

gastroenterostomy.  

 B. Roux en Y biliary diversion following a prior Billroth II gastroenterostomy. The afferent limb 

is transected just proximal to the gastrojejunostomy leaving an intact anastomosis. 

 

 

 



5. Alkaline Reflux Gastritis 

 พบได้ประมาณ 3% ในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด gastrectomy25  และพบบ่อยในการต่อแบบ Billroth II 

reconstruction เมื่อมีการตัดกระเพาะอาหารออกไปแล้วท าให้ pyloric function เสียไปเป็นผลให้เกิด 

enterogastric reflux ได้จาก bile และ pancreatic juice ไหลย้อนกลับเข้าไปในส่วนของ gastric remnant  การ

ที่มีการไหลย้อนกลับของ bile และ pancreatic juice ดังกล่าวร่วมกับการมี bacterial deconjugation ของ bile 

salt กลายเป็น secondary bile acid ซึ่งจะท าให้เกิด gastric mucosal injury26 และ gastritis ตามจนอาจส่งผล

ให้ผู้ป่วยมีภาวะ anemia ได้จากการท า mucosal bleeding 

 การวินิจฉัยภาวะ Alkaline reflux gastritis นั้น จ าเป็นต้องได้รับการท า endoscopic examination ซึ่ง

จะพบความผิดปกติ ได้แก่27 

 - Mucosal erythema that involve parastomal region 

 -Bile staining or pooling 

 -Observed enterogastric reflux 

 การท า Mucosal biopsy under endoscopic examination เพื่อวินิจฉัยภาวะนี้จะพบการเพิ่มขึ้น ของ 

mucin cells, การลดลงของ parietal cells, inflammatory change, mucosal hemorrhage และ intestinal 

metaplasia27ภายหลังจากได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้ว การรักษาด้วยยาควรจะใช้เป็นแนวทางการรักษาแรก ๆ 

ด้วย H2-receptor antagonists, antacid และ promotility agent เพื่อที่จะลด gastric secretion และเพิ่ม gastric 

clearance 

 ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่ยืนยันชัดเจนว่ายาตัวใดที่จะได้ผลดีที่สุดในการรักษาภาวะ 

Alkaline reflux gastritis หากการรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล การผ่าตัดเป็นหนทางสุดท้ายเพื่อช่วยบรรเทา

ภาวะนี้ โดยหลักการคือ ต้องผ่าตัดระบาย bile ออกจาก gastrojejunostomy stoma ให้ได้เร็วและมากที่สุด 

และวิธีที่นิยมก็คือ การต่อให้ duodenal content ลงสู่ jejunum ให้ห่างจาก gastrojejunostomy ไม่น้อยกว่า 45-

60 cm. (Roux-en Y gastrojejunostomy, Tanner's 19 loop) ดังรูปที่ 7, 8 



          รูปที่ 7 Roux-en Y gastrojejunostomy                              รูปที่ 8  Tanner's 19 loop   

 

6. Postvagotomy Diarrhea 

 ภาวะ Postvagotomy diarrhea เกิดขึ้นประมาณ 20% ในผู้ป่วยที่ได้รับการท า Truncal vagotomy 

และ 3% หลังการท า selective vagotomy27 

 การท า Truncal Vagotomy เป็นการตัดการส่งประสาทสั่งงานไปที่กระเพาะอาหารส่วนที่เหลือ

ตลอดจนการหลั่งของน้ าดี  และน้ าย่อยจากตับอ่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการท้องเสียกับผู้ป่วยด้วย

กระบวนการดังนี้ 

- มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของน้ าดีลงสู่ Duodenum เร็วขึ้น ท าให้ Unconjugated Bile 
salt ลงสู่ Colon ได้เร็วขึ้น จึงท าให้เกิดอาการท้องเสียตามมาได้7  เนื่องจาก Bile Salt จะ inhibit 
การ Absorption ของน้ า 

- อาหารที่ผ่านลงมาในกระเพาะอาหารที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่สามารถสะสมอยู่ในกระเพาะอาหารได้
นานพอ โดยเฉพาะอาหารที่เป็นของเหลวมีแนวโน้มที่จะไหลออกจากกระเพาะอาหารได้เร็ว
ขึ้น (Decrease Gastric Emptying Time)   

การรักษาภาวะ Postvagotomy diarrhea มักจะนิยมรักษาด้วยยาเป็นหลัก ร่วมกับการรับประทาน

อาหารที่มีกากมากขึ้น  การใช้ Cholestyramine เพื่อจับกับ bile salt และหลังผลที่จะลด inhibition effect ของ 

water absorption ท าให้ผู้ป่วย diarrhea ลดลง ก็มีรายงานถึงความส าเร็จในการรักษาภาวะนี้28 

การผ่าตัดมีข้อบ่งชี้ภายหลังการใช้ยา และการปรับการรับประทานอาหารไม่ได้ผล Sawyers และ 

Herrington ได้ Report การท า Standard antiperistaltic reverse jejunal segment interposed 100 cm. from 



ligament of Treitz ในการรักษาภาวะ Postvagotomy diarrhea ซึ่งประสบผลส าเร็จในผู้ป่วย 14 จาก 16 ราย 

ซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้แล้วผลให้มีการไหลของ bile salt และ Pancreatic Juice ลงสู่ Intestine ช้าลงยังผลให้มี

อาการท้องเสียลดลง28 ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 9    Standard antiperistaltic reversed jejunal segment interposed approximately 100 cm from the 

ligament  of Treitz in treating postvagotomy diarrhea. 

 

7. Nutritional problems 
 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด gastric surgery พบว่ามีน้ าหนักตัวลดลงกว่า 10-30% ของน้ าหนักเดิมก่อน
ผ่าตัด เนื่องมาจากทานอาหารได้น้อยลง มี malabsorption มี rapid intestinal transit และมี bacterial 
overgrowth 

 Fat maldigestion 

 Jae-Moo Bae29 พบว่าผู้ป่วย gastrectomy จะมี feces fat excretion มากกว่าคนปกติ และผู้ป่วย 20-
25% จะมี steatorrhea สาเหตุเชื่อว่ามาจาการการที่มี increase transit time ท าให้การผสมของอาหารและ
น้ าย่อยกับ bile salt น้อยลง และการสร้างน้ าย่อยลดลงด้วย การที่ไม่มี antrum ท าให้อาหารขนาดใหญ่ผ่าน
เข้าสู่ล าไส้เล็ก ท าให้ย่อยยากขึ้น Enzyme replacement สามารถช่วยผู้ป่วยในรายที่มีอาการมากได้ ในผู้ป่วยที่
มี prolong steatorrhea อาจต้อง monitor และ replace fat-soluble vitamin ด้วย และอาจต้องให้ low-fat diet 
ร่วมกับ median-chain triglycerides เพื่อรักษา steatorrhea  



 Anemia  

 เกิดจาก vitamin B12,folate หรือ iron deficiency   anemia มักจะเป็น late complication ของ 
gastrectomy  

 Megaloblastic and pernicious anemia  

 เกิดจาการขาด vitamin B12 หรือ folate ปกต ิvitamin B12 จะจับตัวกับ intrinsic factor ซึ่งสร้างจาก 
gastric antrum เพื่อช่วยในการ absorption บริเวณ terminal ileum ในผู้ป่วย gastrectomy ซึ่งมีประมาณ 
intrinsic factor น้อยลง และปริมาณกรดลดลง จะท าให้การจับตัวกับ vitamin B12 น้อยลง ร่วมกับการมี 
bacterial overgrowth ท าให้เกิด vitamin B12 deficiency 

 Vitamin B12 deficiency เกิดต้ังแต่ 10-43% ของผู้ป่วย partial gastrectomy และ 100% ของผู้ป่วย 
total gastrectomy ผู้ป่วยจะมีอาการอิดโรยอ่อนเพลีย ชาตามแขนขา เวียนศีรษะ อาจต้องเจาะเลือดเพื่อวัด
ระดับ serum B12 และ supplement เมื่อขาด แต่เดิมเชื่อกันว่าการให้ vit B12 ต้อง supplement ใน form 
intramuscular เท่านั้น แต่มีการศึกษาว่า การให้ oral B12 ก็สามารถเพิ่มระดับ serum B12 ได้เช่นกัน อาจ
เป็นไปได้ว่าร่างกายมีการปรับตัวและสร้าง intrinsic factor ได้จาก duodenum และ jejunum แทน30  การจะ
ให้เป็น oral form หรือ intramuscular form คงต้องพิจารณาจาก compliance ของผู้ป่วย เน่ืองจาก oral form 
ต้องทานทุกวัน  intramuscular form ให้ 1 dose ทุก 1-2 เดือน นอกจากนี้ยังมี intranasal B12 ให้ สัปดาห์ละ
คร้ัง แต่มีราคาแพงกว่ามาก  

 Folate deficiency มีสาเหตุหลายปัจจัย รวมถึง malabsoption เน่ืองจาก folate ดูดซึมตั้งแต่ที่ 
duodenum การวินิจฉัย folate deficiency ใช้ red blood cell (RBC)  folate ซึ่งเป็น indicator ที่ดีกว่า serum 
folate ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่อ recent folate intake  การรักษาท าได้โดยให้ folate supplement โดยทั่วไป
แนะน าให้รับประทาน 5 mg ต่อวัน หรือ 100 mcg ถ้าทานในรูปแบบ multivitamin 

 Microcytic anemia 

 Iron deficiency เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดหลังผ่าตัด gastrectomy  incidence พบตั้งแต่ 5-62%31 
สาเหตุเกิดจาก duodenum ซึ่งเป็น primary site ของ iron absorption ถูก bypass ไป  และภาวะที่กรดน้อยลงก็
มีผลลด conversion ของ ferric iron ไปเป็น absorbable ferrous form การที่ผู้ป่วยทานอาหารที่มี iron น้อยลง
ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 

 การวินิจฉัยท าได้โดยเจาะเลือดวัดระดับ serum ferritin level การรักษาโดยให้ Iron supplement โดย 
oral form เช่น ferrous sulphate ,gluconate หรือ fumarate การให้ vitamin C เสริม   ช่วยเพิ่ม Iron absorption 
ได้   



 Metabolic bone disease  

 เกิดทั้งภาวะ Osteoporosis, osteopenia และ osteomalacia มีรายงานหนึ่งพบภาวะ osteomalacia ใน
ผู้ป่วย partial gastrectomy 18% และพบว่าผู้ป่วย gastrectomy มีค่า bone mineral density ต่ าถึง 27-44%32 

โดยที่ผู้ป่วยส่วนมากจะมีค่า serum calcium,alkaline phosphatase,25-hydroxyvitamin D(25-OHD) ปกติ  

 Klein33 รายงานว่าผู้ป่วยผู้ชายที่ท า gastrectomy มี vertebral body fracture มากกว่าผู้ชายทั่วไป 3 เท่า 

 สาเหตุเชื่อว่ามาจาก Decrease intake of calcium, vitamin D และ lactose –containing foods ร่วมกับ
มีการดูดซึมและ metabolism ที่ลดลง การรักท าได้โดย supplement calcium และ vitamin D  (1500mg 

calcium และ 800 IU vitamin D) 

 

 

 

Conclusion  

 การผ่าตัดกระเพาะอาหารไม่ว่าส าหรับ Benign หรือ malignant อาจจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมาหลังการผ่าตัด ได้แก่ Postgastrectomy syndrome ที่มีความเป็นไปได้หลายอย่าง ซึ่งต้องอาศัยความ
เข้าใจถึงสาเหตุการเกิด ตลอดจนวิธีการรักษาเพื่อแก้หรือลดปัญหา ภาวะต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่รับการ
ผ่าตัด gastrectomy มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว  
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