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Nutritional management after Gastric and Bariatric Surgery 

นพ.ปวนั ไกรนรา 

อ.นพ.ก าธร  ยลสริุยนัวงศ์   ที่ปรึกษา 

Introduction 

 การผ่าตดักระเพาะอาหารมีหลากหลายวิธีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะโรคที่ผู้ ป่วยได้รับการวินิจฉยั ไม่ว่าจะเป็นกลุม่

ที่เป็น benign หรือแม้กระทั่ง malignant lesion ซึ่งแน่นอนว่าการผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมา

หลงัจากการผา่ตดัได้ 

 การผ่าตดักระเพาะอาหารในกลุม่ของ Gastric disease มีความแตกตา่งในการผ่าตดักนัอยูพ่อสมควร โดยหาก

เป็นโรคในกลุ่ม peptic ulcer การผ่าตดัจะมีวตัถุประสงค์เพื่อเอาแผลในกระเพาะอาหารออกไปร่วมกับอาจจะเพื่อลด

ปริมาณของกรดในกระเพาะอาหารในบางกลุม่ที่แผลดงักลา่วสมัพนัธ์กบัการหลัง่กรดในกระเพาะอาหารท่ีมากขึน้ สว่นการ

ผ่าตดัผู้ ป่วยในกลุ่มที่เป็นมะเร็งของกระเพาะอาหารชนิด Adenocarcinoma จ าเป็นที่จะต้องผ่าตดักระเพาะอาหารออก

ตาม anatomic resection รวมทัง้เลาะต่อมน า้เหลืองรอบข้างไปด้วย แต่บางชนิด เช่น GIST การผ่าตดั มีวตัถปุระสงค์ใน

การเอาก้อนเนือ้งอกออก โดยไม่ต้องผ่าตดัตาม anatomic resection รวมทัง้ไม่ต้องผ่าตดัเลาะต่อมน า้เหลือง แต่ปัจจยั

หลกัที่จะท าให้เกิดภาวะขาดสารอาหารนัน้ขึน้กบัต าแหนง่ของกระเพาะอาหารท่ีผา่ตดัออกไป 

 ในสว่นของการผา่ตดัผู้ ป่วยโรคอ้วนก็เช่นเดียวกนั ซึง่ในปัจจบุนัมีการผา่ตดัหลากหลายวิธี 

 เป้าหมายของ Bariatric surgery คือ การลดน า้หนกั, การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ในขณะเดียวกนัก็ต้อง

ป้องกนัการเกิดภาวะการขาดสารอาหาร หรือการสญูเสยี lean body mass1, 2  การผา่ตดั Bypass ซึง่หมายรวมถึง Roux-

en-Y gastric bypass (RYGB) และ biliopancreatic diversion with duodenal switch (BPD-DS) เป็นหตัถการท่ีไปมีผล

ในแง่ของ Micronutrient malabsorption2-8 ในส่วนของ Sleeve Gastrectomy (SG) ซึ่งเป็นหตัถการที่นิยมท ากันมากใน

ปัจจุบนั แม้ว่าจะไม่ได้มีขัน้ตอนของการท า Bypass ในหถัการ Sleeve gastrectomy แต่ก็สามารถท าให้เกิด nutritional 

deficits ได้เช่นเดียวกนั เนื่องจากภาวะอ้วนเป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัของภาวะทพุโภชนาการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมี

การตรวจคดักรองภาวะทพุโภชนาการ รวมถึงแก้ไขภาวะดงักลา่วก่อนที่จะท าการรักษาโดยการผา่ตดัตอ่ไป 

สาเหตขุอง micronutrients deficiency หลงัการ ผา่ตดั gastric surgery ซึง่รวมถึง การผา่ตดั Bariatric surgery 

เกิดได้จากหลายกลไก เช่น ปริมาณการกินอาหารที่ลดลง การดดูซึมอาหารที่เปลี่ยนเปลงไป หรือแม้กระทัง่ inadequate 

supplementation เพราะฉะนัน้การดูแลเร่ืองอาหารหลังการผ่าตัด, Micronutrient deficiency และการจัดการภาวะ

โภชนาการในผู้ ป่วยหลงัการท า Gastric surgery จึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัมาก 

 

Mechanism of Nutrient absorption 

Stomach 
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กระเพาะอาหารมีลกัษณะเป็น J-shape ซึ่งมีสามารถยืดหดเพื่อเป็นที่พกัอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นการ

ชัว่คราว ร่วมกบัมีการยอ่ยอาหารเร่ิมเกิดขึน้ท่ีนี่ ซึง่เกิดจากการท างานของกล้ามเนือ้บริเวณกระเพาะอาหาร ท าให้อาหารมี

ขนาดเลก็ลง นอกจากนัน้กระเพาะอาหารหลัง่กรดและเอนไซม์ ท าให้เกิดกระบวนการ Chemical breakdown เช่น Pepsin 

ท าให้โปรตีนเร่ิมมีการแตกตวั และกระบวนการสดุท้าย สง่ผา่นอาหารเหลา่นัน้เข้าสูล่ าไส้เลก็ 

เซลล์ต่างๆ ของกระเพาะอาหารท่ีมีผลตอ่การยอ่ย คือ Mucous cell ซึ่งจะท าหน้าที่ในการห่ลัง่ Alkaline mucus 

ปกป้อง stomach epithelium จาก Hydrochloric acid ซึง่เซลล์นีจ้ะพบได้บริเวณ Fundus, cardia และ pylorus 

Parietal cell พบได้บริเวณ fundus, cardia และ pylorus ซึง่ท าหน้าที่ในการหลัง่กรด Hydrochloric ซึง่ท าหน้าที่

ในการกระตุ้นการหลัง่ pepsin อนัน าไปสูก่ารย่อย protein ต่อไป ภาวะเป็นกรดยงัช่วยในการท าลาย microorganism ที่

เข้าไปพร้อมอาหารอีกด้วย นอกจากนี ้Parietal cell ยงัท าหน้าที่หลัง่ intrinsic factor ซึ่งเป็น Glycoprotein ชนิดหนึ่งซึง่มี

ผลในการดดูซมึ Vitamin B12 

Chief cells เป็นตวัหลัง่ pepsin ซึ่งท าหน้าที่ในการร่วมต้นกระบวนการย่อยโปรตีน ซึ่ง chief cell จะอยู่บริเวณ

ต าแหนง่ fundus และสดุท้ายคือ G cell ซึง่อยูบ่ริเวณ fundus pylorus และ body จะหลัง่ Gastrin ซึง่มีผลตอ่การหลัง่กรด 

hydrochloric 

Duodenum 

 Duodenum มีความยาวประมาณ 1 ฟุต เป็นอวยัวะที่ต่อเนื่องลงมาจาก stomach และไปสิน้สดุที่ ligament of 

Trietz  

 ในสว่นของการยอ่ยอาหาร หลงัจากอาหารผา่นมาจากกระเพาะอาหาร(Chyme) เข้าสู ่duodenum จะกระตุ้นให้

เกิดการหลัง่ secretin และ Cholecystokinin ซึง่หลัง่จาก epithelial cell wall ของ duodenum กระตุ้นและสง่สญัญาณให้

มีการหลัง่น า้ดีจากทางเดินน า้ดี และ digestive enzyme จากตบัออ่น ซึง่น า้มาสูก่ระบวนการยอ่ยอาหารของ duodenum 

 การดดูซมึที่ส าคญัของ duodenum คือหน้าที่ในการดดูซมึ iron นอกจากนัน้ Vitamin A, Vitamin B1, Calcium, 

Glycerol, Fatty acid, monoglycerides, amino acids, monosaccharides ก็จะเร่ิมต้นดดูซมึที่ duodenum อีกด้วย 

Jejunum 

 เป็นสว่นที่ต่อจาก Duodenum ตัง้แต่ต าแหน่ง ligament of Treitz ลงมา ซึ่งมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 

เมตร โดยทัว่ไปจะไมไ่ด้มี anatomy ที่บง่บอกได้ชดัๆ ในการแบง่ jejunum และ ileum 

 หน้าที่ส าคญัของ jejunum คือเป็นอวยัวะหลกัส าคญัในการดูดซึม ทัง้ Protein, carbohydrate,  amino acid, 

sugar, fatty acid particles, vitamins, minerals, electrolytes and น า้ 

Ileum 

 เป็นส่วนล าไส้เล็กที่ต่อเนื่องมาจาก jejunum และไปเช่ือมต่อกับล าไส้ใหญ่ผ่าน ileocecal valve โดย Ileum มี

ความยาวโดยเฉลีย่ประมาณ 3.5 เมตร 
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 ประเด็นส าคญัของ ileum คือหน้าที่ในการดดูซึม vitamin B12, water soluble vitamins, bile salts ซึ่งผู้ ป่วยที่

ได้รับการผา่ตดัสว่น ileum ออก จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ Vitamin B12 supplement 

 

Gastric Surgery Procedures 

 กลุม่โรคที่ได้รับการรักษาโดยการผา่ตดักระเพาะอาหาร แบง่เป็น Benign lesion และ Malignant lesion ในกลุม่

ของ benign lesion มกัเป็นกลุม่โรค peptic ulcer โดยจะผา่ตดัเพื่อตดัแผลบริเวณกระเพาะอาหารออก รวมทัง้ลดการหลัง่

กรดในกลุม่ที่สมัพนัธ์กบัการหลัง่กรดในปริมาณที่มาก แม้ว่าปัจจุบนัจะมีการผ่าตดัในกลุม่โรคนีล้ดน้อยลงก็ตาม สว่นใน

กลุ่ม Malignant lesion การผผ่าตดัมีด้วยกันหลายเทคนิคซึ่งขึน้กับระยะของโรคและชนิดของมะเร็ง ซึ่งจะได้กล่าวใน

รายละเอียดตอ่ไป 

 

Proximal Gastrectomy 

 การผ่าตัด Proximal gastrectomy มีที่ ใ ช้ในกลุ่มผู้ ป่วย proximal early gastric cancer (EGC) ซึ่งมีหลาย

การศึกษาพบว่า total body weight loss น้อยกว่ากลุ่มผู้ ป่วยที่ผ่าตัดแบบ Total gastrectomy9-15 แต่ล่าสุดมี meta-

analysis ส รุปออกมาว่า  nutritional benefits และ  total body weight loss ในกลุ่มที่ ไ ด้ รับการผ่ าตั ด  Proximal 

gastrectomy และ Total gastrectomy นัน้ไมม่ีความแตกตา่งกนั16, 17 แตจ่ะได้ประโยชน์ชดัเจนในเร่ือง Hemoglobin level 

โดยกลุม่ Proximal gastrectomy มีค่า Hemoglobin level ที่สงูกว่า กลุ่ม Total gastrectomy อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
18-22 

 การผ่าตดั Proximal gastrectomy ควรเลาะต่อมน า้เหลือง D1+ โดยเลาะต่อมน า้เหลือง station 1, 2, 3a, 4sa, 

4sb, 7, 8a, 9 และ 11p23 ในส่วนของการ Reconstruction มีได้หลายรูปแบบ เช่น 1 ) Esophagogastrostomy, 2) 

Esophagogastrostomy with gastric tube, 3) Esophagogastrostomy with Fundoplication, 4) 

Esophagojejunostomy with jejunal interposition และ 5) Esophagogastrostomydouble tract reconstruction ดงัรูป

ที่  1  ซึ่ งท าให้เกิด Nutritional deficiency แตกต่างกันไปบ้างโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้ jejunum เ ข้ามาท าการ 

reconstruction ซึง่จะกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 
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รูปท่ี 1 แสดงการ Reconstruction แบบตา่งๆ ภายหลงัการผา่ตดั Proximal gastrectomy 
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Hemigastrectomy Billroth I method 

 เป็นการผา่ตดัที่ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกลุม่ Gastric ulcer ซึง่ Landmark ในการ resection ฝ่ัง Greater curvature 

คือจุดที่ left gastroepiploic artery เทเข้าใกล้ greater curvature wall มากที่สุด ส่วนทางด้าน lesser curvature ให้ 

divide stomach ตรงต าแหน่ง just distal ต่อ third prominent vein ของ lesser curvature ในสว่นของ distal stump จะ 

resection บริเวณ 1-1.5 cm ใต้ตอ่ pylorus และท า gastroduodenal anastomosis ดงัรูป 

 

รูปท่ี 2 Hemigastrectomy Billroth I method 

Hemigastrectomy Billroth II method 

 ในสว่นของ Billroth II method การผา่ตดัจะคล้ายคลงึกบั Billroth I แตจ่ะท าเป็น Gastrojejunostomy 

anastomosis ดงัรูป 

 

รูปท่ี 3 Hemigastrectomy Billroth II method 

 

Subtotal gastrectomy 

เป็นการผ่าตัดกระเพาะอาหารในผู้ ป่วยทัง้กลุ่มที่เป็น cancer และ ulcer โดยจะ resection กระเพาะอาหาร

ออกไปประมาณ 80% ของกระเพาะอาหารทัง้หมด โดยทางด้าน lesser curvature ให้ Preserve 1st branch ที่มาเลีย้ง
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บริเวณ lesser curvature สว่นทาง greature curvature ให้ resection ตัง้แตบ่ริเวณ origin ของ Rt gastroepiploic atery 

ซึ่งแตก branch มาจาก splenic artery รวมทัง้ต้องมีการท า Lymphadenectomy ในกลุ่มที่เป็น cancer ดงัรูป ไม่ว่าจะ

เป็น D1, D1+ หรือ D2 ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะของโรคที่เป็น24 

        

รูปท่ี 4 Subtotal gastrectomy and lymphadenectomy 

Total gastrectomy 

 ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกลุม่ที่เป็น Extensive stomach malignancies ซึ่งการผ่าตดัจะ resection stomach ออก

ทัง้หมด รวมถึงการท า Lymphadenectomy ซึ่งพิจารณาจากระยะของโรคเช่นเดียวกนั24 และท าการ reconstruction โดย

การท า esophagojejunostomy ดงัรูป 

         

รูปท่ี 6 Total gastrectomy with lymphadenectomy with reconstruction 
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Bariatric Surgery procedures 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ คือ Restrictive Procedure, Malabsorptive procedure และ Combination restrictive and 

malabsorptive procedure25 

1. Restrictive procedures 
คือการผา่ตดัเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อให้รับประทานอาหารได้น้อยลง และท าให้รู้สกึอิ่มเร็วขึน้(early 

satiety) ซึ่งการผ่าตัดในกลุ่มนี ้ได้แก่ adjustable gastric banding, sleeve gastrectomy, banded sleeve 

gastrectomy, gastricplication, adjustable gastric banded plication เป็นต้น ปัจจุบัน Adjustable gastric 

banding นัน้มีความนิยมลดลงเนื่องจากมีปัญหาต้องกลบัมาผ่าตดัซ า้สงูกวา่แบบอื่นๆ อีกทัง้ยงัต้องการความร่วมมือ

จากผู้ ป่วยเพื่อกลบัมาปรับขนาดสายรัดอยา่งสม ่าเสมอ สว่นการผา่ตดั sleeve gastrectomy นัน้ ปัจจบุนัเป็น Bariatric 

procedure ที่ท ากันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเทคนิคการผ่าตัดไม่ยุ่งยาก และมี % excess weight 

loss(%EWL) สงูถึง 60-70%  

2. Malabsorptive procedures 

คือการผ่าตดัเพื่อลดการดดูซึมสารอาหาร โดยการผ่าตดัเพื่อลดัทางเดินอาหาร ให้อาหารไหลลดัผ่านไปพบ

กบัน า้ย่อยที่ล าไส้เล็กสว่นปลาย โดยจะไม่มีการย่อยและดดูซึมสารอาหารที่ล าไส้เล็กสว่นต้น ได้แก่ Duodenojejunal 

bypass, Jejunoileal bypass(JIB), Jejunocolonic bypass(JCB) เ ป็ น ต้ น  ส า ห ลั บ ก า ร ผ่ า ตั ด แ บ บ  Pure 

malabsorption นัน้มีที่ท าในบางสถาบันเท่านัน้ ส าหรับการผ่าตัดแบบ JIB และ JCB นัน้พบว่ามี  long-term 

complication มาก โดยเฉพาะภาวะ cirrchosis จึงไมม่ีการท าแล้วในปัจจบุนั 

3. Combination restrictive and malabsorptive procedures 
ซึ่ ง ไ ด้แก่  Roux-en-Y gastric bypass(RYGB ), banded RYGB, biliopancreatic diversion with/without 

duodenal swith(BPD+DS/BPD), mini gastric bypass, single anastomosis duodenoileal bypass with 

sleeve(SADIS), loop duodenojejunal bypass with sleeve gastrectomy(LDJB-SG) เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัด RYGB 

หรือ BPD/BPD-DS นัน้ ปัจจุบนัเป็นการผ่าตดัที่เป็นมาตรฐาน(standard procedure) และมีข้อมลูการศึกษาในระยะ

ยาว(long-term results) ที่ดี 
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รูปท่ี 7 ชนิดการผา่ตดั a.adjustable gastric banding, b.sleeve gastrectomy, c.Roux-en-Y gastricbypass และ 

d.biliopancreatic diversion with duodenal switch 

 

Nutritional management 

 การดแูลภาวะโภชนการของผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดักระเพาะอาหารที่ไมใ่ช่การผา่ตดัโรคอ้วน ต้องระมดัระวงัเร่ือง Weight 

loss เนื่องจากจากการศกึษาพบวา่ กลุม่ผู้ ป่วยเหลา่นีอ้าจมีน า้หนกัตวัที่ลดลงได้ 10-30% เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนผ่าตดั26-31 ซึ่ง

อาจจะมีสาเหตุได้จากหลายกลไล เช่น การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ภาวะการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติไป รวมถึงการที่

กระเพาะอาหารมี transit time ที่เพิ่มขึน้ และมี bacterial overgrowth เพิ่มมากขึน้ การติดตามภาวะโภชนาการในช่วง early 

post operative เป็นกญุแจส าคญัในการป้องกนัภาวะทพุโภชนาการ 

 สว่นการดแูลเร่ืองโภชนาการของผู้ ป่วยหลงั Bariatric surgery มีวตัถปุระสงค์ที่เหมือนกนัคือ ไม่ให้เกิดภาวะทพุ

โภชนาการทัง้ macronutrient, micronutrient และ trace mineral แต่มีความแตกต่างกันคือ Bariatric surgery จ าเป็นที่

จะต้องดแูลเร่ืองอาหารกลุม่ที่ให้พลงังานร่วมด้วยเป็นส าคญัเนื่องจากมีผลต่อน า้หนกัที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้โดยตรง สว่นใน

ระยะสัน้ การดแูลเร่ืองอาหารไมม่ีความแตกตา่งกนัมากนกั 

Early diet 

 การดแูลเร่ืองอาหาร หลงัการท า Bariatric Surgery ใช้หลกัการ staged approach ซึ่งเน้นไปที่โภชนาการในแต่

ละ stage ซึ่งให้ความส าคญัในแง่องค์ประกอบของอาหารและปริมาณที่ควรได้รับ ซึ่งประโยชน์จากการวางแผนดแูลเร่ือง

อาหารท่ีดี จะน าไปสูท่ัง้การฟืน้ตวัหลงัผา่ตดัในระยะแรก รวมถึงภาวะโภชนาการในระยะยาวหลงัการผา่ตดั 

 

ตารางที่ 1 Diet recommendations after Roux en Y Gastric Bypass and Gastric Sleeve Procedures 

Diet stage Begin Fluids/food Guidelines 
Stage I 
 Post-op day 1 and 2 Clear liquids: 

Non-carbonated; no calories 
No sugar; no caffeine 

Post-op day 1 patients 
undergo a gastrogaffin 
swallow test for leak; once 
tested, begin sips of clear 
liquids 

Stage II 
 Post-op day 3 (discharge 

diet) 

Clear liquids: 
Variety of no sugar liquids or 
artificially sweetened liquids 

Patients should consume a 
minimum of 48-64 ounces of 
total fluids per day; 24-32 
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Encourage patients to have 
salty fluids at home 
Solid liquids: sugar free ice 
pops 
Plus GBP full liquids: 
Less than 25 grams sugar 
per serving; protein rich 
liquids (limit 25-30 grams 
protein per serving of added 
powders) 

ounces or more ounces 
clear liquids; plus 24-32 
ounces of any combination 
of full liquids: 
1 percent or skim milk plain 
or mixed with: 

 Whey or soy protein powder 
(limit 30 g protein per 
serving) 

 Whey isolates if lactose 
intolerant 

 Lactaid milk or soy milk mix 
with soy protein powder 

 Light yogurt, no fruit chunks 

 Plain yogurt; Greek yogurt 

 
Stage III 
Week I Post-op day 10-14* Increase GBP clear liquids 

(total liquids 48-64 plus 
ounces per day) and 
replace full liquids with soft, 
moist, diced, ground or 
pureed protein sources as 
tolerated 
Stage III week one: Eggs, 
ground meats, poultry, soft, 
moist fish, added gravy, 
bouillon, light mayo to 
moisten, cooked bean, 
hearty bean soups, cottage 
cheese, low fat cheese, 
yogurt 

Protein food choices are 
encouraged for 3-6 small 
meals per day; patients may 
only be able to tolerate a 
couple of Tbs. at each 
meal/snack. Protein should 
be moist and ground, 
pureed or diced. 
Encourage patients not to 
drink with meals and to wait 

∼30 minutes after each 
meal before resuming fluids 

Week 2 4-weeks post-op Advance diet as tolerated; if 
protein foods; add well-
cooked, soft vegetables; 
and, soft and/or peeled fruit. 
Always eat protein first. 

Adequate hydration is 
essential and a priority for all 
patients during the rapid 
weight loss phase 

Week 3 
May switch to pill form of 
supplement 

5-weeks post-op Continue to consume protein 
with some fruit or vegetable 
at each meal; some people 

AVOID rice, bread and 
pasta until patient is 
comfortably consuming 60 
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 tolerate salads one month 
post-op 

 

grams protein per day and 
fruits/vegetables 
 

 
Stage IV 
Vitamin and mineral 
supplement daily 

As hunger increases and 
more food is tolerated 

Healthy solid food diet Healthy, balanced diet 
consisting of adequate 
protein, fruits, vegetables 
and whole grains; calorie 
needs based on height, 
weight, age 

  

 

ตารางที่ 2 Diet recommendations after biliopancreatic diversion ( duodenal switch) 

Diet stage Begin Fluids/food Guidelines 
Stage I 
 Post-op day 1 and 2 Clear liquids: 

Non-carbonated; no calories 
No sugar; no caffeine 

Clear liquids started after 
swallow test 

Stage II 
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Begin supplementation: 
Chewable multivitamin 
with minerals,  2/d 
Iron supplement 
● Add vitamin C for 
absorption if not already 
included within the 
supplement 
Chewable or liquid 
calcium citrate containing 
vitamin D, 2000 mg/d 
Vitamin B12: at least 350- 
500 g crystalline daily; 
might need vitamin B12 
intramuscularly 
Fat-soluble vitamins: A, D, 
E, K 
● High risk for fat-soluble 
vitamin deficiencies 
● A: 5000-10,000 IU/d 
● D: 600-50,000 IU/d 
● E: 400 IU/d 
● K: 1 mg/d 
Advise ADEK tablets  2/d 

Postop 
day 3 

Clear liquids 
● Variety of no-sugar liquids 
or artificially 
sweetened liquids 
● Encourage patients to 
have salty fluids at 
home 
● Solid liquids: sugar-free 
ice pops 
PLUS full liquids 
● 15 g of sugar per serving 
● Protein-rich liquids 

Protein malnutrition is the 
most severe macronutrient 
complication after BPD/DS; 
regular monitoring and 
assessment of protein intake 
and status are very 
important 90 g of protein a 
day is recommended; since 
early postop this is difficult 
for most patients, set goal to 
consume 60 g of protein per 
day plus clear liquids, 
and increase as tolerated. 
Patients should consume a 
minimum of 64 ounces of 
total fluids per day; 24-32 
ounces or more of clear 
liquids plus 4-5 eight-ounce 
servings a day of any 
combination of full liquids—
1% or skim milk, Lactaid 
nonfat milk, or nonfat soy 
milk fortified with calcium 
mixed with: 
● Whey or soy protein 
powder (20-25 g protein per 
serving of protein powder) 
● Light yogurt, blended 
● Plain yogurt; Greek yogur  

Stage III 
 Post-op day 10-14 Increase clear liquids (total 

liquids, 75 ounces per day), 
and replace full liquids with 
soft, moist, diced, ground or 
pureed protein sources as 
tolerated 
Stage III, week 1: eggs, 
ground meats, poultry, soft, 
moist fish, added nonfat 
gravy, bouillon, light 
mayonnaise to moisten, 
cooked bean, hearty bean 

Protein food choices are 
encouraged for 3-6 small 
meals per day; patients may 
only be able to tolerate a 
couple of Tbs. at each 
meal/snack. Protein should 
be moist and ground, 
pureed or diced. 
Encourage patients not to 
drink with meals and to wait 
∼30 minutes after each 
meal before resuming fluids 
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soups, low-fat cottage 
cheese, low-fat cheese, 
light yogurt cheese, low fat 
cheese, yogurt 

 6 weeks 
postop 

Advance diet as tolerated; 
add well-cooked, 
soft vegetables and soft 
and/or peeled 
fruit. Always eat protein first 

Patients should be 
counseled to focus on 
protein at every meal and 
snack and to avoid starches 
or concentrated 
carbohydrates; 10-12 
ounces of lean meats, 
poultry, fish, or eggs or 
some combination of high 
biologic value protein and 
protein supplement 
powders. Adequate 
hydration is essential and a 
priority for all patients during 
the rapid weight-loss phase. 
Wait 30 minutes after meals 
before resuming liquids 

 12 weeks 
postop 

Continue to consume protein 
with some fruit or vegetable 
at each meal; some people 
tolerate salads at 1 month 
postop; starches should be 
limited to whole grain 
crackers with protein, 
potato, and/or dry 
low-sugar cereals moistened 
with milk. Protein continues 
to be a high priority  

AVOID rice, bread, and 
pasta until patient is 
comfortably consuming 90 g 
of protein per day plus 
fruits and vegetables  

 

 

โดยทั่วไป diet stage จะเร่ิมด้วย clear liquids ในวันแรกและวันที่ 2 หลังผ่าตัด  หลังจากนัน้จะให้ผู้ ป่วย

รับประทาน Full liquid diet ไปจนกระทัง่ครบ 2 สปัดาห์หลงัผ่าตดั ซึ่งเน้นอาหารจ าพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตรวมทัง้ 

hydration ให้เพียงพอ วตัถปุระสงค์ของการให้อาหารเหลวในชว่งแรกเนื่องจากชว่ยหลกีเลีย่งการ irritation รอยตอ่ของการ

ผา่ตดั หลงัจาก 2 สปัดาห์จะเร่ิมให้เป็น Soft diet ที่เป็นลกัษณะ moist food ซึ่งเน้นไปที่กลุม่โปรตีน แต่ก็มีสว่นประกอบ

ของ carbohydrate และ fiber  หลงัจากนัน้เมื่อบริเวณผ่าตดั heal ดีแล้ว และผู้ ป่วยสามารถ tolerate อาหารได้มากชึน้ ก็

จะคอ่ยๆปรับอาหารให้เป็นรูปแบบ Solid มากขึน้ 
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 ในแตล่ะ diet stage สารอาหารที่ส าคญั และลกัษณะของอาหารเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องมีแนวทางที่คอ่นข้างชดัเจน 

และจะต้องให้ผู้ ป่วยน าไปปรับใช้ได้ง่ายอีกด้วย2-8, 32 

Hydration and liquids 

 ในช่วง Immediate post op จะเน้นเร่ืองการ hydration และ Protein intake โดยจะให้ผู้ ป่วยเร่ิม clear liquid 

diet ก่อนในช่วงวนัแรกหลงัการผ่าตดั และหลงัจากนัน้จะให้ผู้ ป่วยกลบับ้านในช่วงที่รับประทาน Full liquid diet โดยเป็น

อาหารที่มีสว่นประกอบของโปรตีนเป็นหลกัและมีสว่นประกอบของคาร์โบไฮเดรตร่วมด้วย โดยผู้ ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้

เบือ้งต้นเก่ียวกับอาการและอาการแสดงของภาวะ dehydration โดยผู้ ป่วยทุกคนควรที่จะได้รับความรู้ก่อนผ่าตดัใน

ประเด็นเก่ียวกบัอาหารที่เหมาะสมภายหลงัการผ่าตดั ซึ่งอาจจะหมายรวมถึง ลิสต์อาหาร ตวัอย่างอาหาร หรือแม้กระทัง่

ตวัอยา่งมือ้อาหาร ซึง่อาจจ าเป็นต้องมี guidelines ให้ผู้ ป่วยกลบัไปตอน discharge 

Soft solid foods 

  ประมาณ 2 สปัดาห์หลงัการผ่าตดั จะแนะน าให้ผู้ ป่วยเร่ิมรับประทานอาหาร Soft solid food โดยจะให้ผู้ ป่วย

รับประทานอย่างช้าๆ ในช่วงแรก อีกทัง้ต้องเคีย้วอาหารให้ละเอียด และหยุดการรับประทานทันทีที่ รู้สึกอิ่ม รวมทัง้

หลกีเลีย่งการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มไปพร้อมๆ กนั 

 ผู้ ป่วยบางคนมีอาการอาเจียนหรือมีอาการจุกแน่นบริเวณลิน้ป่ี หากผู้ ป่วยรับประทานอาหารเร็วเกินไป หรือ

รับประทานในปริมาณมากเกินไป ในช่วงเดือนแรกๆ หลังการผ่าตดั จะเป็นช่วงส าคญัที่ผู้ ป่วยต้องเรียนรู้ที่จะรับประทาน

เพียงรู้สกึอิ่ม เนื่องจากการรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้ผู้ ป่วยมีอาการอาเจียน ซึง่โดยสว่นมากผู้ ป่วยมกัจะ

เรียนรู้ที่จะปรับตวัได้คอ่นข้างเร็ว  

 

Vitamin and mineral supplementation 

 แนวทางการให้ micronutrient supplementation หลงัการผา่ตดั RYGB หรือ LSG มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

Calcium citrate with vitamin D, Calcium carbonate 

 สามารถพิจารณาเลือกตวัใดตวัหนึง่ในการให้แก่ผู้ ป่วยได้ โดยตวั Calcium citrate จะสามารถถกูดดูซมึได้ดีกวา่ 

Calcium carbonate ในสภาวะความเป็นกรดที่ลดลง โดยเฉพาะกลุม่ที่ผา่ตดั RYGB แต่ก็มีข้อเสียคือราคาที่แพงกวา่และ

อาจจะหาซือ้ได้ยากกวา่ Calcium carbonate 

 สว่น Calcium carbonate แนะน าให้ในกลุม่ผู้ ป่วยหลงัการผ่าตดั LSG เนื่องจากยงัสามารถดดูซึมได้คอ่นข้างดี

เพราะยงัคงเหลือ gastric acid producing cell ไว้ ข้อดีอีกประการคือ มีราคาค่อนข้างถูกและสามารถหาซือ้ได้ง่าย มี

เกือบทกุโรงพยาบาล 

Vitamin D 
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 แนะน าให้ Vitamin D3 2000 IU วนัละครัง้ เพื่อป้องกนั Vitamin D deficiency 

Vitamin B12 

 การดูดซึม Vitamin B12 มีปัจจัยหลายอย่าง เร่ิมจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารเพื่อแยก vitamin 

B12 ออกจากอาหารจ าพวกโปรตีน และอาศยั Intrinsic factor เพื่อให้มีการดดูซมึ ดงันัน้ ผู้ ป่วย post-RYGB จะเป็นกลุม่ที่

มี Vitamin B12 deficiency ได้บ่อย แต่ในกลุม่ post-SG ก็พบภาวะ vitamin B12 deficiency ได้บ้าง โดยปกติมกัพบเจอ

ภาวะ vitamin B12 deficiency ได้ในระยะ Late post op เนื่องจากร่างกายสามารถ storage vitamin B12 ไว้ใช้ได้นานถงึ 

18 เดือน 

Elemental iron 

 ภาวะขาดเหลก็ เป็นภาวะที่พบเจอได้บ้างในผู้ ป่วย post-RYGB และ Post-SG ซึง่โดยปกติ ปริมาณเหลก็ที่ได้รับ

จาก Multivitamin ค่อนข้างเพียงพอต่อผู้ ป่วยกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงวยัหมดประจ าเดือน แต่ในผู้หญิงวยัที่มีประจ าเดือน

แนะน าให้ iron supplement 40-65 mg/day และให้ร่วมกบั Vitamin C จะเพิ่มการดดูซึมได้ดีขึน้ ข้อแนะน าเพิ่มเติมคือไม่

ควรรับประทานร่วมกบั calcium หรืออาหารท่ีมี calcium สงู เนื่องจากจะท าให้การดดูซมึเหลก็ลดลง 

 

LONG-TERM DIETS 

 ในช่วงแรกหลงั Bariatric surgery ผู้ ป่วยจะดึงพลงังานจาก adipose tissue มาใช้ส าหรับแหล่งพลงังานของ

ร่างกายเป็นหลกั แต่จ าเป็นที่จะต้องดแูลการรับประทานอาหารและน า้ดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ Dehydration ในช่วงระยะ

ถดัมาที่น า้หนกัถึงเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ ป่วยจึงจะเร่ิมรับประทานอาหารที่เป็นแหลง่พลงังาน 

  ในสว่นของ Macronutrient requirement โดยปกติกลุม่คนทัว่ไป แนะน าวา่ร่างกายควรได้รับโปรตีนเพื่อ weight 

maintenance ในปริมาณ 0.8-1.2 grams/kg หรือคิดเป็นประมาณ 46 gm/day ส าหรับผู้หญิง และ 56 gm/day ส าหรับ

ผู้ชาย แต่ในช่วงของการลดน า้หนกัของผู้ ป่วย(active weight loss phase)หลงัผ่าตดัลดความอ้วนนัน้ ร่างกายควรได้รับ 

Protein 1.2 gm/kg ต่อวัน เพื่อป้องกันการสลาย fat free mass โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ ในส่วนของพลงังาน แนะน าว่า

อาหารท่ีให้พลงังานในแตล่ะวนันัน้ ควรเป็นอาหารจ าพวก carbohydrate ร้อยละ 50 ของอาหารท่ีรับประทานในแตล่ะวนั 

Roux-en-Y gastric bypass 

ในกลุ่มที่รับการผ่าตดั Roux-en-Y gastric bypass นัน้ ซึ่งขนาดของกระเพาะอาหารลดลง พร้อมๆไปกับ Gut 

hormone ที่ลดลงด้วยเช่นกัน จึงท าให้ผู้ ป่วยในกลุ่มนีจ้ะมีความรู้สึกหิวที่ค่อนข้างน้อย หรือแม้หากมีอาการหิวก็จะ

รับประทานได้เพียงปริมาณไม่มากก็จะรู้สกึอิ่ม ซึ่งหลงัจากผ่านพ้นช่วงแรกในการลดน า้หนกั และเข้าสู้ช่วงที่น า้หนกัเร่ิม

คงที่ (weight stabilizes) ร่างกายของผู้ ป่วยจ าเป็นต้องได้รับพลงังานท่ีเพิ่มขึน้จากภายนอก ซึง่จะเป็นช่วงที่ผู้ ป่วยจะเร่ิมมี

ความรู้สกึหิวมากขึน้ ซึง่เป็นช่วงที่ต้องระมดัระวงัวา่จะเกิด food intolerances และ food aversions อีกด้วย33-35 

Food aversions  

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/protein.html)%20%20แต่
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เป็นภาวะที่เกิดขึน้ได้ในระยะที่เป็น transitional phase คือเร่ิมตัง้แต่หลงัผ่าตดัใหม่ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องรับประทาน

อาหารเหลว มาจนถึงช่วงที่เป็นอาหารออ่น และอาหารปกติ โดยจะรุนแรงในกลุม่ที่อาเจียนบอ่ยๆภายหลงัการรับประทาน 

ผู้ ป่วยอีกกลุม่หนึง่จะมีปัญหากบัการรับประทานอาหารลกัษณะเดิมซึ่งแตกต่างจากก่อนผ่าตดัที่เป็นอาหารที่หลากหลาย

ชนิด ซึ่งอาจท าให้ผู้ ป่วยถึงขึน้เป็น anxiety และมีความหวาดกลวัเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ซึ่งการแนะน าตัง้แตก่่อน

ผ่าตดั การเห็นอกเห็นใจและให้ก าลงัใจแก่ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั เป็นปัจจัยที่ส าคญัอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ ป่วยผ่านพ้นภาวะ

ดงักลา่วไป 

หลงัผ่านพ้นช่วงเวลา 6 เดือน ผู้ ป่วยโดยส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารได้ แตห่ากยงัคงมีอาการอาเจียน จ าเป็นท่ีจะต้อง evaluation เพื่อหาสาเหตทุี่อาการดงักลา่วไมด่ีขึน้ ไม่

วา่จะเป็นจาก ulcer หรือ stricture  

Food intolerances 

ผู้ ป่วยกลุม่ Post-RYGB มกัเกิดภาวะ food intolerances ได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารกลุม่เนือ้แดง ดงันัน้ผู้ ป่วย

มกัจะเลอืกอาหารจ าพวกผกัเป็นหลกั ซึง่ทัง้กลุม่ผกัและผลไม้ ผู้ ป่วยมกัจะรับประทานได้ง่ายกวา่ 

Sleeve gastrectomy 

การผา่ตดั Sleeve gastrectomy มีผลตอ่ gut hormone signaling เนื่องจากมีการตดัสว่น fundus ของกระเพาะ

อาหารออก, เพิ่ม gastric empthying, ท าให้อาหารลงสู ่duodenum และ proximal intestine ในสว่นของการเปลีย่นแปลง

ของ gut hormone คือมีการลดลงของ ghrelin ซึง่มีผลเก่ียวกบัการหิว เมื่อ ghrelin hormone ลดลงจะมีผลท าให้ความรู้สกึ

หิวลดลงไป 

ข้อแนะน าเก่ียวกับอาหารในผู้ ป่วยหลงัการผ่าตดั Sleeve gastrectomy อาจจะมีความแตกต่างกบักลุ่มผู้ ป่วย

หลงัการผ่าตดั RYGB ไม่มากนกั ซึ่งจะกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป ในสว่นของ Food aversions และ Food intolerances 

พบได้เช่นเดียวกนัดงันี ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

Food aversions 

ผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั SG ในช่วงแรก มกัจะมีอาการ acid reflux อนัเนื่องมากจากการท่ีกระเพาะอาหารมีปริมาตร

ลดลง พร้อมๆไปกบัการบีบรัดไลอ่าหารที่ลดลงไปด้วยซึง่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการะบวนการหายของแผลหลงัการผา่ตดั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากผู้ ป่วยมีการรับประทานอาหารที่เร็วหรือปริมาณมากจนเกินไป จะท าให้อาการดงักลา่วเป็นมากขึน้ 

ซึง่อาจจะน ามาสู ่Food aversion ในภายหลงัได้ ซึง่โดยสว่นใหญ่ อาการ acid reflux มกัจะคอ่ยๆดีขึน้ในช่วง 6 เดือนหลงั

การผา่ตดั 

 

Dumping syndrome 
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เป็นภาวะที่อาจจะพบได้ในผู้ ป่วยหลงัการผ่าตดักระเพาะอาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ early dumping 

syndrome และ late dumping syndrome36 

Early dumping syndrome เกิดภายในช่วง 1 ชัว่โมงแรกหลงัการรับประทานอาหาร ซึ่งอาการแสดงจะแบง่เป็น 

Gastrointestinal symptom ได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และท้องอืดแน่นท้อง และ Vasomotor symptoms 

ได้แก่ ใจสัน่ หน้ามืดเป็นลม หน้าแดง ซึง่เกิดจากการท่ีอาหารผา่นเข้าสูล่ าไส้เลก็ในอตัราเร็วที่มากจนเกินไป และล าไส้เล็ก

ดูดซึม ไม่ทัน  อาหารดังกล่าว เ ป็นลักษณะของ  hyperosmolar ท า ใ ห้  intravascular volume ถูกดึ ง เ ข้ ามาใน 

gastrointestinal lumen เ กิ ดภาวะ  hypovolemia จนน า ไปสู่ ก าร เ กิด  hypotension รวมถึ ง  baroreceptor reflex 

tachycardia เกิดขึน้ อีกกลไกคือการที่ hyperosmolar content ท าให้เยื่อบผุนงัล าไส้เล็กหลัง่ Gastrointestinal peptide 

hormone ซึง่โดยผลสรุปของกลไกที่เกิดขึน้จะท าให้เกิด hypotension เช่นกนั  

Late dumping syndrome เกิดในช่วงประมาณ 1-3 ชม. หลงัจากการรับประทานอาหาร ซึง่เกิดจากการท่ีอาหาร

ลงมาใน jejunum ในอตัราเร็ซกว่าปกติ ท าให้การดูดซึมเกิดขึน้มากและรวดเร็ว ท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูขึน้และ

ร่างกายหลัง่ insulin ออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติ จนท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะ 

Hypoglycemia 

การรักษา Dumping syndrome เร่ิมจาก Dietary modification โดยลดปริมาณอาหารในแต่ละมือ้และเพิ่ม

จ านวนมือ้อาหารให้มากขึน้ นอกจากนีย้งัต้องหลีกเลี่ยงอาหารท่ีจะถกูร่างกายดดูซมึน า้ตาลได้อยา่งรวดเร็ว เช่น น า้หวาน 

อาหารหวาน ซึง่โดยสว่นมากจะได้ผลดี มีเพียงสว่นน้อยที่จ าเป็นต้องให้ยา ซึง่ยาที่ให้เป็นกลุม่ Somatostatin analog และ

สดุท้ายเป็นการรักษาโดยเข้าไปผา่ตดัแก้ไขซึง่มกัเป็นทางเลอืกสดุท้าย 

Fat Maldigestion 

 พบได้ถึงประมาณร้อยละ 20 ของผู้ ป่วยหลงัการผ่าตดั Proximal gastrectomyแต่อาจจะมีเพียงร้อยละ 20 ของ

ผู้ ป่วยกลุม่นีเ้ท่านัน้ที่แสดงอาการทางคลินิคอยา่งชดัเจน ซึ่งกลไกการเกิดภาวะนีเ้กิดจากการเพิ่มขึน้ของ Transit time ท า

ให้อาหาร digestive enzyme และ Bile salt ไม่สามารถคลกุเคล้ากนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทัง้ยงัพบว่าหลงัการ

ผ่าตัดกระเพาะอาหาร Panceatic Enzyme มีปริมาณลงลดอีกด้วย ซึ่งอาจจะจ าเป็นที่จะต้องให้ Pancreatic enzyme 

supplementation ดังตารางที่  3  นอกจากนี ก้า ร รับประทานอาหารกลุ่ม  low-fat diet และอาหารกลุ่มที่ เ ป็น 

medium-chain triglycerides (MCT) จะช่วยในการท าให้ภาวะดงักลา่วดีขึน้ 
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ตารางที่ 3 Guidelines for Pancreatic Enzyme Supplementation 

 

ตารางที่ 4 Summary of Nutrition Management Guidelines Following Gastric Resection 

 

NUTRIENT DEFICIENCIES 

 ภาวะ micronutrient deficiency ในกลุม่ผู้ ป่วยโรคอ้วน พบได้บ่อยๆ ตัง้แต่ก่อนผ่าตดั ซึ่งผู้ ป่วยกลุม่นีก็้มกัจะมี

ปัญหาต่อเนื่องมาจนกระทัง่หลงัผ่าตดัด้วยเช่นกนั ซึ่งโดยสว่นใหญ่ การผ่าตดัในกลุม่ Malabsorptive และ Combination 

procedure ซึ่งสาเหตหุลกัเกิดจากการที่อาหารไม่ผ่าน stomach, duodenum, proximal jejunum ซึ่งจะท าให้การดดูซึม 

fat-soluble vitamin, water-soluble vitamin รวมทัง้ เหลก็และแคลเซียมลดลงไปด้วย 

 Fat-soluble vitamins 
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 ประกอบด้วย vitamin A,D,E,K ซึง่ jejunum และ ileum เป็นต าแหนง่ที่มีการดดูซมึวติามินเหลา่นี ้ดงันัน้กลุม่

ผู้ ป่วยที่มีโอกาสขาดวิตามินดงักลา่งจงึเป็นกลุม่ผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั RYGB37 และ BPD-DS38-41 โรคอ้วนสมัพนัธ์กบั vitamin 

D deficiency และ secondary hyperparathyroidism ซึง่อาการแสดงของภาวะขาด fat-soluble vitamin ดงัตารางที่ 5 

 Water-soluble vitamin 

 Vitamin B1 (Thiamine) 

 การดดูซมึหลกัจะเกิดขึน้บริเวณ duodenum และ proximal jejunum ซึง่ RYGB และ BPD-DS รวมถึง Billroth 

II operation จะมีความเสีย่งสงูทีจ่ะเกิดภาวะดงักลา่ว เนื่องจากเป็นการผา่ตดัที่ bypass duodenum และ proximal 

jejunum ซึง่จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 3 สปัดาห์หลงัการผา่ตดั ซึง่อาการแสดงส าคญัคือ ผู้ ป่วยจะมีอาการอาเจียน 

ในสว่นกลุม่ผู้ ป่วยที่มีการขาด thiamine แตไ่มแ่สดงอาการ เจอได้ประมาณ 0-29%42 

 อาการแสดงอื่นๆ ที่เจอได้บอ่ยคอื Wernicke encephalopathy ซึง่จะแสดงออกในรูปแบบ encephalopathy, 

oculomotor dysfunction และ gait ataxia ได้ 

 Vitamin B12 

 เจอได้บอ่ยถึง 1 ใน 3 ของผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั RYGB แม้วา่อาหารจะยงัคงผา่นบริเวณ ileum ซึง่เป็นต าแหนง่ที่

มีการดดูซมึ vitamin B12 เป็นหลกั แตเ่กิดขึน้เพราะการท่ีปริมาณ gastric acid ที่ไมเ่พียงพอ ท าให้ไมส่ามารถเร่ิม

กระบวนการยอ่ยอาหารเพื่อให้ได้มาซึง่ vitamin B12 นัน้น้อยลง จึงท าให้เกิดการขาด vitamin B12 เกิดขึน้ ซึง่เมื่อ

เปรียบเทียบผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั RYGB มีภาวะ Vitamin B12 deficiency ถึงร้อยละ 42 เปรียบเทยีบกบัผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 

SG ที่มีภาวะดงักลา่วเพียงร้อยละ 543 

 โดยปกติ ร่างกายสามารถเก็บ Vitamin B12 ไว้ใช้ได้นาน 12-18 เดือน ภาวะขาด Vitamin B12 ท าให้เกิด 

Megaloblastic anemia ซึง่จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ Vitamin B12 supplement ดงัแสดงในตาราง นอกจากนีก้ารขาด 

vitamin B12 เป็นเวลานานยงัท าให้เกิดภาวะ peripheral neuropathy ซึง่เป็นภาวะที่ไมส่ามารถรักษาให้หายขาดได้ จึง

จ าเป็นอยา่งยิ่งทีต้่องระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดภาวะดงักลา่วเกิดขึน้ 

 Folate 

 ภาวะการขาด folate ท าให้เกิดภาวะ Megaloblastic anemia ได้เช่นเดยีวกบัการขาด Vitamin B12 แตก่ารขาด 

Folate มกัพบร่วมกบัการขาด Vitamin B12 อนัเนื่องมากจาก Vitamin B12 จะเป็นตวัชว่ยในการ conversion folate ให้

เป็น active form การขาด folate โดยไมไ่ด้มีภาวะขาด Vitamin B12 ร่วมด้วยนัน้พบได้น้อย เนื่องจากการดดูซมึ folate 

เกิดขึน้ได้ทกุสว่นของส าไส้เลก็ หากมีภาวะขาด folate สาเหตมุกัมาจากการรับประทานท่ีไมเ่พียงพอมากกวา่จะเป็นเร่ือง

ของการดดูซมึที่ผิดปกติไป 

 Vitamin C 

 มีอีกช่ือวา่ Ascorbic acid ซึง่การขาด Vitamin C จะท าให้เกิดภาวะเลอืดออกตามไรฟัน เจอภาวะนีค้อ่นข้าง
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น้อย แตม่ีความส าคญัคือ Vitamin C ช่วยในกระบวนการดดูซมึ iron อีกด้วย จงึอาจพิจารณาให้แก่ผู้ ป่วยในกลุม่ที่มีภาวะ

ซีดและไมด่ีขึน้ภายหลงัจากการให้ iron supplement 

 Iron 

 ถือเป็นภาวะที่พบบอ่ยมากที่สดุภาวะหนึง่ในผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดักระเพาะอาหาร ซึง่น าไปสูก่ารเกิดภาวะ 

hypochromic-microcytic anemia ซึง่การดดูซมึ iron เกิดขึน้ท่ีบริเวณ duodenum และ proximal jejunum เพราะฉะนัน้ 

กลุม่ผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั RYGB และ BPD-DS จะมีภาวะนีไ้ด้บอ่ย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ iron supplement 

 Zinc 

 ร่างกายดดูซมึ Zinc ที่บริเวณ duodenum และ proximal jejunum ภาวะการขาด zinc ท าให้เกิดภาวะ growth 

retardation, delayed sexual maturity และท าให้เกิดภาวะ immune function ที่ผิดปกติไป โดยจากการศกึษาพบภาวะ 

zinc deficiency ได้ร้อยละ 6-40 หลงัการผา่ตดั RYGB, BPD และ BPD-DS4, 5, 43, 44 

 Copper 

 ร่างกายดดูซมึ copper ที่บริเวณ stomach และ proximal duodenum ซึง่ copper มีสว่นส าคญัในกระบวนการ

สร้างเมด็เลอืดแดงและเม็ดเลอืดขาวของร่างกาย รวมทัง้มีสว่นช่วยให้การท างานของระบบประสาทของร่างกายเป็นไป

อยา่งปกติ การขาด copper จึงท าให้เกิด microcytic anemia, neutropenia และ ataxia กลุม่ผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั 

RYGB, BPD-DS รวมถึง Billroth II จะพบภาวะนีไ้ด้ประมาณร้อยละ 1045, 46 

 Calcium 

 การดดูซมึแคลเซยีมเกิดขึน้มากทีส่ดุบริเวณ duodenum และ proximal jejunum เนื่องจากเป็นต าแหนง่ที่มี 

calcium transporter มากที่สดุ แคลเซียมจะถกูดดูซมึได้ดีในสิง่แวดล้อมที่เป็นกรด ดงันัน้การผา่ตดักระเพาะอาหาร

รวมถงึการผา่ตดัโรคอ้วนแทบทกุชนิดสง่ผลให้เกิดความเสีย่งให้เกิดภาวะขาดแคลเซยีมของร่างกายเกิดขึน้เนื่องจาก

ปริมาณการหลัง่กรดที่ลดน้อยลง ท าให้การดดูซมึแคลเซียมผิดปกติไป นอกเหนือจากสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การดดูซมึ

แคลเซียมแล้ว Vitamin D เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่มีผลตอ่การดดูซมึของแคลเซียม ดงันัน้การให้ vitamin D supplement 

ควบคูก่นัและ และการตรวจระดบั vitamin D ร่วมด้วยจงึเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องท าควบคูก่นัไป 

 Protien 

 กระบวนการยอ่ยโปรตีนอาจจะไมไ่ด้ผิดปกติไปภายหลงัการผา่ตดักระเพาะอาหารและการผา่ตดัโรคอ้วน แต่

ปัจจยัทีจ่ะท าให้เกิดภาวะการขาดโปรตีน เกิดจากการดดูซมึที่ผิดปกติไป จากการศกึษาพบวา่ ภายหลงัการผา่ตดัโรคอ้วน 

การดดูซมึโปรตีนจะลดลงไปประมาณ ร้อยละ 27 ของร่างกานปกติ47, 48 จึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ร่างกายจะต้องได้รับ 

Protien intake 1.5-2.0 gm/kg ideal body weight/day  

ตารางที่ 5 Clinical symptoms of water-soluble vitamins deficiencies 

Vitamin Function Deficiency syndrome 
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Vitamin B1 
(thiamine) 

Thiamine pyrophosphate Beriberi - congestive heart failure (wet beriberi), 
aphonia, peripheral neuropathy, Wernicke 
encephalopathy (nystagmus, opthalmoplegia, 
ataxia), confusion, or coma 

Vitamin B2 
(riboflavin) 

Flavine adenine 
dinucleotide 

Nonspecific symptoms including edema of mucus 
membranes, angular stomatitis, glossitis, and 
seborrheic dermatitis (eg, nose, scrotum) 

Niacin 
(nicotinic acid) 

Nicotinamide adenine 
dinucleotide 

Pellagra - dermatitis on areas exposed to sunlight; 
diarrhea with vomiting, dysphagia, mouth 
inflammation (glossitis, angular stomatitis, cheilitis); 
headache, dementia, peripheral neuropathy, loss of 
memory, psychosis, delirium, catatonia 

Vitamin B6 
(pyroxidine, 
pyridoxal) 

Transaminase cofactor Anemia, weakness, insomnia, difficulty walking, 
nasolabial seborrheic dermatitis, cheilosis, stomatitis 

Vitamin B12 
(cobalamin) 

One carbon transfer 
 

Megaloblastic anemia (pernicious anemia). 
Peripheral neuropathy, with impaired proprioception, 

and slowed mentation. 
Folate One carbon transfer Megaloblastic anemia 
Biotin Pyruvate carboxylase 

cofactor 
Nonspecific symptoms including altered mental 
status, myalgia, dysesthesias, anorexia, 
maculosquamous dermatitis 

Pantothenate Coenzyme A Nonspecific symptoms including paresthesias, 
dysesthesias ("burning feet"), anemia, gastrointestinal 
symptoms 

Vitamin C 
(ascorbate) 

Antioxidant, collagen 
synthesis 

Scurvy - fatigue, petechiae, ecchymoses, bleeding 
gums, depression, dry skin, impaired wound healing 

 

ตารางที่ 6 Clinical symptoms of fat-soluble vitamins deficiencies 

Vitamin Function Deficiency syndrome 
Vitamin A 
(retinol, retinal, 
retinoic acid) 

Vision, epithelial 
differentiation 

Night blindness, xerophthalmia, keratomalacia, Bitot's 
spot, follicular hyperkeratosis 
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Vitamin D 
(cholecalciferol, 
ergocalciferol) 

Prohormone for calcium 
regulation 

Rickets, osteomalacia, craniotabes, rachitic rosary 

Vitamin E 
(tocopherols) 

Antioxidant Sensory and motor neuropathy, ataxia, retinal 
degeneration, hemolytic anemia 

Vitamin K 
(phylloquinone, 
menaquinone, 
menadione) 

Clotting factors, bone 
proteins 

Hemorrhagic disease 

 

ตารางที่ 7 Supplementation after Roux-en-Y gastric bypass and gastric sleeve procedures 

Supplement Dosage Representative 
preparation 

Monitoring Comment 

Multivitamin with minerals and iron, one or two per day, each chewable tablet (or liquid equivalent) 
minimally containing 
Vitamin A 500 mcg (1600 

units) 
Multivitamins with 
minerals (including 
iron): 
Representative trade 
names (US) include: 
Centrum® (NOT 
Centrum Silver® as 
mineral content is too 
low), Centrum 
Performance®, One-
A-Day Maximum®, 
Equate Complete 
Multivitamin for Adults 

  

Vitamin B1 
(thiamine) 

1.2 mg Thiamine 
(optional) 
Erythrocyte 
transketolase 
activity (optional) 

Thiamine deficiency 
has been associated 
with intractable 
vomiting following 
bariatric surgery and 
Wernicke 
encephalopathy has 
been reported. 

Vitamin E 10 mg   
Vitamin K Male: 120 mcg; 

Female 90 mcg 
Prothrombin 

Time/INR 
(optional as a 
measure of 

vitamin K status) 

 

Iron 10 mg elemental TIBC, ferritin, 
transferrin, CBC 
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Folic acid 400 mcg RBC folate 
(optional) 

 

Biotin 30 mcg   
Selenium 55 mcg   
Zinc Male: 11 mg; 

Female: 8 mg 
 Zinc deficiency may 

be associated with 
chronic diarrhea 

Copper 2 mg Serum copper  
 
Calcium and vitamin D 
Calcium citrate 
 
Calcium 
carbonate 

1200 to 1500 mg 
(elemental 

calcium) per day 
preferably in two 
equally divided 

doses 

Elemental calcium 
content: 
Tablets, capsules: 
180, 200, 250 mg 
Effervescent tablet: 
500 mg 
Oral suspension: 760 
mg per 5 mL 

25-
Hydroxyvitamin D 
Intact PTH 
(optional) 

Calcium citrate 
preparations may be 
better absorbed than 
calcium carbonate 
under conditions of 
reduced gastric 
acidity but require 
consumption of more 
tablets. Do not take 
within two hours of 
iron supplement. 

Vitamin D3 
(cholecalciferol) 

800 units per 
day 

Tablets, capsules: 
400, 1000, 2000 units 
Chewable tablet: 400 
units 
Oral drops: 400 units 
per drop 

 

Iron and ascorbic acid 
Ferrous fumarate 
Ferrous 
gluconate 

Ferrous sulfate 

40 to 65 mg 
(elemental iron) 
per day for 
premenopausal 
women 
18 to 27 mg 
(elemental iron) 

Combination (eg, 
Vitron-C®) ferrous 
fumarate (65 mg 
elemental) with 
ascorbic acid (125 
mg); ferrous sulfate 
oral liquid: 44 or 60 

Iron studies, 
ferritin, CBC 

Iron supplementation 
is based on 
monitoring. Iron is 
contained in the 
multivitamin-mineral 
tablet and additional 
supplementation is 
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per day for 
others 
May be included 

in multivitamin 

mg elemental per 5 
mL; ascorbic acid 
liquid: 100 mg/mL 

not recommended 
unless the patient 
has documented iron 
deficiency. If 
additional 
supplementation 
indicated, 100 to 150 
mg ascorbic acid 
enhances iron 
absorption under 
conditions of 
reduced gastric 
acidity. Do not take 
within two hours of 
calcium supplement 

Vitamin B12 (cyanocobalamin) 
Oral tablet 500 to 1000 mcg 

per day 
Tablet: 250, 500, 1000 
mcg 

CBC, Vitamin 
B12 
(methylmalonic 
acid, 
homocysteine 
optional) 

B12 deficiency is a 
frequent 
complication within 
one year of RYGB 
surgery in absence 
of adequate 
supplementation 

Sublingual or 
buccal tablet 

500 to 1000 mcg 
per day 

Sublingual tablet or 
lozenge 500 mcg 

Sublingual spray 400 mcg per 
day 

200 mcg per spray 

Intranasal spray 500 mcg once 
per week 

500 mcg per 0.1 mL 
intranasal spray 

Intramuscular 
injection 

1000 mcg IM 
once per month 
or 3000 mcg IM 
once every six 

months 

1000 mcg per mL 
injection 
 
 

 
 

ข้อแนะน ำและข้อสรุป 

- การดแูลเร่ืองอาหารภายหลงัการผา่ตดั bariatric surgery ใช้หลกั staged approach 

-  หลงัการผ่าตัดในช่วงแรก การดูแลภาวะไม่ให้ร่างกายขาดน า้ (adequate hydration) ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

หลงัจากนัน้ในระยะของการลดน า้หนกัลงมาจนถึงเป้าหมายและคงที่แล้ว การดูแลเร่ืองอาหารที่ให้พลงังานที่
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เพียงพอ รวมถึงสารอาหารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดผล

แทรกซ้อนจากการทพุโภชนาการ 

-  Vitamin B12 deficiency เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยภายหลงัการผ่าตดั RYGH ซึ่งอาจพบได้ถึง 1 ใน 3 ของผู้ ป่วย 

จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาวะดงักลา่วเกิดขึน้ 

-  Iron deficiency เป็นภาวะที่พบเจอได้บอ่ยที่สดุหลงัการผา่ตดักระเพาะอาหารและการผา่ตดัโรคอ้วนทกุชนิด ซึง่

ท าให้เกิดภาวะ hypochromic-microcytic anemia 

-  การตรวจเพื่อติดตามภาวะโภชนาการเป็นสิ่งส าคญัที่ต้องท าหลงัการผ่าตดั 3 เดือน, 6 เดือน และทกุ 1 ปีหลงั

การผ่าตดัเพื่อประเมินภาวะทุพโภชนการที่อาจจะเกิดขึน้ได้  complete blood count, electrolytes, glucose, 

iron studies, ferritin, vitamin B12, aminotransferases, alkaline phosphatase, bilirubin, albumin, lipid 

profile, 25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone (PTH), thiamine และ folate 

  

https://www.uptodate.com/contents/cyanocobalamin-vitamin-b12-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/vitamin-b1-thiamine-drug-information?source=see_link
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