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 การผาตัดกระเพาะอาหาร  เปนการผาตัดในทางศัลยกรรมที่ศัลยแพทยทัว่ไปตองทํากนัไมมากก็
นอยในปจจุบนั  โอกาสที่จะเกิดผลแทรกซอนตามมาพบไดคอนขางบอยแลวแตความรุนแรงของโรคนั้น ๆ  
ตลอดจนลักษณะของการผาตัดที่ทํา  อัตราตายที่เกดิจากการผาตัดกระเพาะอาหารในผูปวยมะเร็งกระเพาะ
อาหาร (gastrectomy)  พบไดตั้งแต 3-15%  ขึ้นกับแตละสถาบัน  และพบวามีปจจยัที่ทําใหการพยากรณ
โรคไมดีในกลุมผูปวยที่อายมุากกวา 80 ป  ระยะของโรคที่เปนระยะที่ 4  ตําแหนงของเนื้องอกที่อยูบริเวณ 
Cardia1 
 ประวัติที่ผูปวยมาโรงพยาบาลภายหลังการผาตัดกระเพาะอาหาร  เปนขอมูลที่สําคัญที่จะทําให
แพทยไดการวนิิจฉัย และนําไปสูการรักษาที่เหมาะสม เชน  ตําแหนงของการปวด  ลักษณะของการปวด  
ลักษณะของการอาเจียนหรือคล่ืนไสหลังรับประทานอาหาร เปนตน 
 ภาวะแทรกซอนของการผาตัดกระเพาะอาหาร  สามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภทใหญๆตาม
ผลลัพธที่เกิดขึ้น  กลาวคือ 
1. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึน้โดยตรงจากการผาตัด  ซ่ึงเกิดไดทั้งระหวางการผาตัดและหลงัการผาตัด  ไดแก 

1.1 Intra-operative bleeding 
1.2 Common bile duct injury and difficult duodenal stump 
1.3 Disruption of ampulla of Vater 
1.4 Leakage of gastroduodenostomy (Billroth I) and gastrojejunostomy (Billroth II) 
1.5 Ischemic necrosis of gastric remnant 
1.6 Afferent loop obstruction 
1.7 Stomal obstruction 

2. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร  ไดแก 
2.1 Dumping syndrome 
2.2 Alkaline reflux gastritis 
2.3 Postvagotomy diarrhea 

 
 
 
 



Intra-operative bleeding 
 ภาวะการตกเลือดระหวางผาตัดที่เกิดขึน้บอยที่สุดในการผาตัดกระเพาะอาหารคือ  อุบัติเหตุที่เกดิ
กับมาม (splenic injury)  ซ่ึงเกิดขึ้นไดเกอืบตลอดเวลาระหวางการผาตัดกระเพาะอาหาร  การดึงร้ัง 
Gastrosplenic และ leinocolic ligament  สามารถทําใหเกิดการฉีกขาดของเสนเลือด splenic vein หรือ
อาจมี splenic parenchymal injury ได  ดวยเหตนุี้การปองกันมิใหเกดิ splenic injury เปนสิ่งที่พึงระวัง
ตลอดเวลาในการทํา Gastrectomy 
 
Common bile duct injury and difficult duodenal stump 
 มักจะขึน้ในการตัดกระเพาะอาหารสวนปลาย (distal gastrectomy)  ซ่ึงแพทยผูผาตัดจําเปนตอง
แยก first part duodenum ออกจาก hepatoduodenal ligament กอน  หากบริเวณดังกลาวมีการอักเสบ
หรือมีการลุกลามของเนื้องอก อาจทําใหมกีารตัดสวนของทอน้ําดีหรือสวน hepatoduodenal ligament ได
โดยไมตั้งใจ 
 ในกรณีที่มีการอักเสบหรือเนื้องอกติดแนนบริเวณ first part duodenum ภายหลังการตัด 
duodenum ไปแลว จะทําการตัดตอกระเพาะอาหารแบบ Billroth I หรือการเย็บปด stump ของ 
duodenum แบบ Billroth II นั้นมักจะเสี่ยงตอ anastomosis leakage และ duodenal stump blowout ได  
อาจเนื่องจากเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบอยูมักไมเหมาะสมในการตัดตอ ซ่ึงปจจัยที่ตองคํานึงถึงไดแก 

- คุณภาพของเนือ้เยื่อ (viable of tissue) 
- ความตึงของรอยเย็บ (tension at suture line) 
- เทคนิคการเยบ็ของศัลยแพทย ซ่ึงหากเย็บดวยความถี่มากเกินไปจะทําใหเนื้อเยื่อเปอยยุยได 
สําหรับในกรณีที่ไมมั่นใจถงึความคงทนของ duodenal stump อาจพิจารณาทําการ  

decompression duodenum โดยการใส tube duodenostomy2  เพื่อปองกันภาวะ duodenal stump 
blowout  (ดังรูปที่ 1) 
                                                                      

รูปที่1 Tube duodenostomy ในกรณีที่เนื้อเยื่อ 
ของ duodenal stump ไมด ี

การใส T-tube เพื่อปองกนั duodenal stump 
blowout ในกรณีที่เนื้อเยื่อที ่suture line ไมคอยด ี



 
การตัดขาดของ common bile duct ที่อาจเกิดขึ้น  ไมแนะนําใหทําการตัดตอโดยตรงแบบ end to 

end anastomosis ซ่ึงมีโอกาสเกิด anastomosis stricture ไดสูง  การผาตัดแกไขควรทํา 
choledochojejunostomy 
 
Disruption of Ampullar of Vater 
 เกิดขึ้นไดนอยแตเมื่อเกดิขึ้นแลวจะมีผลที่คอนขางรุนแรง  การ mobilization first part duodenum 
ในกรณีที่มีการอักเสบรอบ ๆ มาก และตองการใหได duodenal stump ที่ดี ๆ ทําใหตัด pancreas และ 
duodenum แยกจากกัน  โดยไมไดระมัดระวังทําใหเกิด pancreatoduodenal disconnection (ดังรูปที่ 2)  
และหากไมสามารถวินิจฉัยภาวะนีไ้ดในระหวางการผาตัด  ผูปวยมกัจะมีอาการของ severe pancreatitis 
ตามมาได  การรักษาจําเปนจะตองเอา jejunal loop มาตอตรงบรเิวณ pancreatic ที่ถูก disconnect 

 
                                         รูปที่ 2  pancreatoduodenal disconnection 
 
Leakage of gastroduodenostomy or gastrojejunostomy anastomosis 
 การรั่วของรอยตอใน Billroth I (gastroduodenostomy) และ Billroth II (gastrojejunostomy) 
อาจเกิดขึ้นไดหากทําการตดัตอลงที่เนื้อเยือ่ที่ไมสมบูรณ  เนื้อเยื่อที่มกีารอักเสบ  หรือมีความตึงตรงรอยตอ
สูง  ทําใหมีโอกาสรั่วของรอยตอไดสูง 
 อาการที่ควรตระหนกัถึงภาวะนี้คือ  ผูปวยมีอาการปวด  มีไข  และมีอาการของอาการติดเชื้อ  การ
ตรวจวนิิจฉยัดวยวิธีทางรังสีวิทยาไดแก  การทํา Water soluble contrast study เพื่อหาตําแหนงและขนาด
ของรูร่ัว เพื่อใชเปนแนวทางในการใหการรักษาตอไป 



 หาก content จากรูร่ัวไมกระจายไปทั่ว ๆ ทอง  และอาการของผูปวยไมไดมีภาวะตดิเชื้อรุนแรง  
การรักษาควรพิจารณาใหงดอาหาร และน้ํา , ใส NG เพื่อ decompression , การใหยาปฏิชีวนะ  รวมถึงการ
ทําการ drainage ดวย  PCD (percutaneous drainage)  
 ในกรณีที่รูร่ัวขนาดใหญและมีการกระจายของ content ไปทั่ว ๆ ทอง  การพิจารณาผาตัดเพื่อตัด 
anastomosis site เดิมออกแลวตอใหม หรือในกรณีที่ทาํแบบ Billroth I  แลวมีรูร่ัว gastroduodenostomy 
ขนาดใหญ  ควรพิจารณาตัดรอยตอออก แลวเปลี่ยนเปน Billroth II gastrojejunostomy 
 
Ischemic necrosis of gastric remnant 
 การตัดขาดของเสนเลือดที่มาเลี้ยงกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะแขนงทีม่าจาก short gastric artery 
ซ่ึงจะใหแขนงมาเลี้ยงบริเวณ Gastric remnant อาจทําใหเกิด ischemic necrosis ของกระเพาะอาหาร
สวนที่เหลือได  ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  Necrosis  gastric remnant after subtotal gastrectomy 

 
การผาตัดรักษาพิจารณาตัดสวนที่ necrosis ออก และพจิารณาทํา Roux-en-Y gastrojejunostomy 

ถาเนื้อเยื่อที่ตออยูในสภาพที่ไมแยมาก  แตหากภาวะ necrosis เปนมากจนถึง esophagus ใหพิจารณา 
ligation distal esophagus ไวกอน  รวมถึงการทํา Cervical esophagostomy และ feeding 
jejunostomy เพื่อประคับประคองอาการของผูปวยกอน  หลังจากนัน้เมือ่อาการดีขึ้นจงึพิจารณา 
reconstruction อีกครั้ง 
 
 



Stomal obstruction 
 ภายหลังการผาตัดกระเพาะอาหารแลว  ผูปวยยังไมสามารถกินอาหารไดภายใน 1 สัปดาห  อาจเกดิ
จากสาเหตใุหญ ๆ 2 ประการคือ 

1. gastroparesis 
2. stomal obstruction 
สําหรับกรณีของ post-operative gastroparesis อาจตองหาสาเหตุจาก Electrolyte imbalance,  

การใช narcotic pain control ที่มากและนานเกิน ซ่ึงสามารถหายเองได ไมตองใหยาใด ๆ ตลอดจน
พยายามกระตุนใหผูปวยมกีาร ambulation 
 ภาวะ stomal obstruction ในชวง 3-4 วันแรกหลังการผาตัด อาจเกดิขึน้จาก tissue edema ทําให
เสมือนมี obstruction  ในกรณีนี้ไมจําเปนตองทําการรักษาเมื่อการบวมของ anastomosis site ลดลง  
อาการของผูปวยจะดีขึน้  การพิสูจนทราบวา upper GI study ในกรณทีี่ผูปวยอาการไมดีขึ้น จะใหขอมูลที่
สําคัญในการรักษา  ยกตัวอยางเชน  ในการทํา Billroth II reconstruction หากมี herniation ของ afferent 
loop เขาไปใน lesser sac ควรพิจารณาผาตัดเขาไปเพื่อ decompression และ suture fixation กับ 
peritoneum หรือมีการ obstruction ของ gastrojejunostomy ควรพจิารณาทํา gastrojejunostomy ใหม
ภายหลัง take down anastomosis เดิม  เปนตน 
 
Afferent loop obstruction 
 ภาวะ  afferent loop obstruction มักมีสาเหตุมาจาก 

- kinking of loop at anastomosis 
- volvulus of afferent loop 
- internal herniation of small bowel 
ซ่ึงอาการมักเปนไดทั้งในกรณี acute obstruction หรือ chronic partial obstruction ก็ได  จะพบ 

ในการทําการผาตัด subtotal gastrectomy with Billroth II reconstruction ไดบอย โดยเฉพาะในกรณีที่ม ี
afferent limb ยาวมากกวา 10-15 cm.4 
 ภาวะ chronic partial afferent loop obstruction เกิดเนือ่งมาจากการมี anastomosis stricture, 
extrinsic compression by adhesion  ซ่ึงจะทําใหมกีารสะสมของน้ําหล่ังจาก pancreas และ bile ทําให
ความดันใน afferent loop สูงขึ้นจนอาจทําใหมี duodenal stump blowout ได  ถาการอุดตันนี้ไมสามารถ
ผอนคลายลงไดจะทําใหมีอาการปวดทองรุนแรงมากขึ้น  แตถาน้ําคัดหล่ังใน afferent loop สามารถถายเท
ผานจุดตีบตันออกมาได  ผูปวยจะอาเจียนออกมาเปนน้ําดแีละอาการกจ็ะหายไป  ซ่ึงถือเปนอาการสําคัญที่
แยกภาวะ afferent loop obstruction จาก alkaline reflux gastritis  โดยในกรณีของ alkaline reflux 



gastritis นั้น  อาเจียนที่ออกมาจะตองมีอาหารที่กินเขาไปปนออกมาดวยซ่ึงไมใชน้ําดี  และอาการปวดมักจะ
ไมดีขึ้นภายหลังอาเจียนออกมา 
 การวินจิฉัยที่ดทีี่สุดคือ  การทํา CT scan abdomen หรือ ultrasound จะเห็น dilatation of bowel 
loop บริเวณ duodenum 
 การรักษาที่ดีทีสุ่ดหลังจากวนิิจฉัยแลวคือ  การเขาไปผาตัดแกไขสาเหตอีุกครั้ง  โดยหากมีสาเหตุ
จาก redundant afferent loop อาจพิจารณา shortening the afferent limp หรือ suspending suture กับ 
abdominal wall หรือหากเกดิจากการมี anastomosis stricture อาจพิจารณา conversion จาก Billroth II 
gastrojejunostomy เปน  Roux-en Y gastrojejunostomy.4ดังรูปที่ 4 , 5  
 

 
 
 
 
รูปที่ 4 Billroth II reconstruction             รูปที่ 5  Roux-en Y gastrojejunostomy 
 
Alkaline Reflux Gastritis 
 พบไดประมาณ 3% ในผูปวยที่รับการผาตัด gastrectomy5  และพบบอยในการตอแบบ Billroth II 
reconstruction เมื่อมีการตัดกระเพาะอาหารออกไปแลวทําให pyloric function เสียไปเปนผลใหเกดิ 
enterogastric reflux ไดจาก bile และ pancreatic juice ไหลยอนกลับเขาไปในสวนของ gastric 
remnant  การที่มีการไหลยอนกลับของ bile และ pancreatic juice ดังกลาวรวมกับการมี bacterial 
deconjugation ของ bile salt กลายเปน secondary bile acid ซ่ึงจะทําใหเกดิ gastric mucosal injury6 
และ gastritis ตามจนอาจสงผลใหผูปวยมภีาวะ anemia ไดจากการทํา mucosal bleeding 

 



 การวินจิฉัยภาวะ Alkaline reflux gastritis นั้น  จําเปนตองไดรับการทํา endoscopic 
examination ซ่ึงจะพบความผิดปกติ ไดแก4 
            -     mucosal erythema that involve parastomal region 

- bile staining or pooling 
- observed enterogastric reflux 
การทํา mucosal biopsy under endoscopic examination เพื่อวินจิฉัยภาวะนี้จะพบการเพิ่มขึ้น 

ของ mucin cells, ลดลงของ parietal cells, inflammatory change mucosal hemorrhage และ intestinal metaplasia1

ภายหลังจากไดการวินิจฉัยที่ถูกตองแลว  การรักษาดวยยาควรจะใชเปนแนวทางการรักษาแรก ๆ ดวย H2-receptor 
antagonists, antacid และ promotility agent เพื่อที่จะลด gastric secretion และเพิ่ม gastric clearance 
 ในปจจุบนัยังไมมีการศึกษาใดที่ยืนยันชัดเจนวายาตัวใดทีจ่ะไดผลดีที่สุดในการรกัษาภาวะ 
Alkaline reflux gastritis  หากการรักษาดวยยาแลวไมไดผล การผาตัดเปนหนทางสุดทายเพื่อชวยบรรเทา
ภาวะนี้  โดยหลักการคือ ตองผาตัดระบาย bile ออกจาก gastrojejunostomy stoma ใหไดเร็วและมาก     
ที่สุด  และวิธีที่นิยมก็คือ การตอให duodenal content ลงสู jejunum ใหหางจาก gastrojejunostomy ไม
นอยกวา 45-60 cm. (Roux-en Y gastrojejunostomy, Tanner's 19 loop)  ดังรูปที่ 6,7 

รูปที่ 6  Roux-en Y gastrojejunostomy   รูปที่ 7  Tanner's 19 loop   
 
Postvagotomy Diarrhea 
 
 ภาวะ postvagotomy diarrhea เกิดขึน้ประมาณ 20% ในผูปวยที่ไดรับการทํา truncal vagotomy 
และ 3% หลังการทํา selective vagotomy4 
 การทํา Truncal Vasotomy เปนการตัดการสงประสาทสั่งงานไปที่กระเพาะอาหารสวนที่เหลือ
ตลอดจนการหลั่งของน้ําดี และน้ํายอยจากตับออน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดอาการทองเสียกับผูปวยดวย
กระบวนการดังนี้ 



- มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของน้ําดีลงสู Duodenum เร็วขึ้น ทําให Unconjugated 
Bile salt ลงสู Colon ไดเร็วขึ้น จึงทําใหเกิดอาการทองเสียตามมาได7  เนื่องจาก Bile Salt จะ 
inhibit การ Absorption ของน้ํา 

- อาหารที่ผานลงมาในกระเพาะอาหารที่ถูกผาตัดแลวไมสามารถสะสมอยูในกระเพาะอาหารได
นานพอ โดยเฉพาะอาหารที่เปนของเหลวมีแนวโนมที่จะไหลออกจากกระเพาะอาหารไดเร็ว
ขึ้น (Decrease Gastric Emptying Time)   

การรักษาภาวะ Postvagotomy diarrhea มักจะนิยมรักษาดวยยาเปนหลัก รวมกับการรับประทาน
อาหารที่มีกากมากขึ้น  การใช Cholestyramine เพื่อจับกบั bile salt และหลังผลที่จะลด inhibition effect 
ของ water absorption ทําใหผูปวย diarrhea ลดลง ก็มรีายงานถึงความสําเร็จในการรักษาภาวะนี8้ 

การผาตัดมีขอบงชี้ภายหลังการใชยา และการปรับการรับประทานอาหารไมไดผล Sawyers และ 
Herrington ได Report การทํา Standard antiperistaltic reverse jejunal segment interposed 100 cm. 
from ligament of Treitz ในการรักษาภาวะ Postvagotomy diarrhea ซ่ึงประสบผลสําเร็จในผูปวย 14 จาก 
16 ราย ซ่ึงการผาตัดดวยวิธีนี้แลวผลใหมีการไหลของ bile salt และ Pancreatic Juice ลงสู Intestine ชา
ลงยังผลใหมีอาการทองเสียลดลง8 ดังรูปที่ 8 

                                                                         
รูปที่ 8    Standard antiperistaltic reversed jejunal segment interposed approximately 100 cm from the     
ligament  of Treitz in treating postvagotomy diarrhea. 
 
Dumping Syndrome  
1. Early Dumping syndrome  

พบได  25% ในผูปวยที่รับการทํา Vagotomy, antrectomy, Pyloroplasty ตลอดจน 
Gastrectomy ภาวะนี้ถูกรายงานครั้งแรกโดย Mix and Andrew ป 19228 สาเหตุเกดิมาจากม ีRapid 
gastric emptying time ซ่ึงพิสูจนจากการทํา Upper GI study และมักจะพบบอยในการทํา Gastrectomy 
with Billroth II Reconstruction มีภาวะมอีาการ 10-30 นาที ภายหลังรับประทานอาหาร 



ทฤษฎีของการเกิด Dumping syndrome เชื่อวา เมื่อมีการทํา Bypass หรือ Resection ของ 
Stomach ทําให Pyloric Function Impairment เปนผลใหอาหารที่ทานเขาไป (Hyperosmolar Chyme) 
ผานลงสูลําไสเล็กสวนตนเร็วขึ้นเปนผลใหมี Shift ของ Extracellular Fluid เขาสู Intraluminal of Intestine 
อยางรวดเรว็ ทําใหมีการลดลงของ Intravascular Volume จนรางกายตอบสนองดวยการหลั่งสารสื่อสาร
ทางประสาท ไดแก Serotonin, Neurotensin และ Vasoactive Intestinal Polypeptide ทําใหเกิดอาการ
ทาง Vasomotor ไดเชน  

- Epigastric Fullness  
- Nausea/Vomiting 
- Abdominal Cramping  
- Diaphoresis, dizziness    
- Blurred vision 
- Palpitation, Tachycardia เปนตน 
การรักษาภาวะนี้ เ ร่ิมจากการปรับวิธีการรับประทานอาหาร  โดยพยายามกินอาหารที่ Low 

Carbohydrates และพยายามไมรับประทานอาหารที่เปนของเหลว & ของแข็งปนกัน (Liquid & solid 
Diet)  หากไมไดผลจึงพิจารณาใชยาในการรักษา โดยยาในกลุม Somatostatin analog (Octreotide)  50-
100 µg.  sc. ประมาณ 15-30 min8  กอนรับประทานอาหารมีรายงานวาสามารถชวยลดการหลั่งของ 
Vasomotor Substances ลงได จะมีผูปวยสวนหนึ่งจํานวนไมมากที่อาการไมดีขึ้นหลังจากใหยา และปรับ
การรับประทานอาหาร ซ่ึงจําเปนตองใหการรักษาดวยการผาตัด แตยังไมมีรายงานเกี่ยวกับการผาตัดดวยวิธี
ใดที่ใหผลการรักษาดีที่สุด 

วิธีการที่นิยมทําภายหลัง Billroth I และ II Reconstruction หลังมี Dumping Syndrome คือ  
- Conversion Billroth I to 50 cm Roux-en Y gastroenterostomy  
- Conversion Billroth II to afferent limb transected leaving an intact anastomosis  

                  ดังรูปที่  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   A        B 
 
รูปที่ 9  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. 
 
 
Late Dumping Syndrome  
 อาการมักจะเกิด 1-3 ช่ัวโมงภายหลังกินอาหาร อาการโดยทั่วไปจะมีลักษณะของ Vasomotor 
Symptoms แตจะไมมี Abdominal Cramping พบมีภาวะ Postprandial hypoglycemia สาเหตุ
เนื่องมาจากอาหารที่มี Carbohydrate สูงผานลงสูลําไสเล็กอยางรวดเร็ว จะกระตุนใหมีการหล่ัง 

Enteroglucagon จากลําไสเล็ก ซ่ึงสวนดังกลาวจะไปกระตุน β -Cell ของ Pancreas ใหมีการหลั่ง 
Insulin เกิดขึ้นและ Sensitive มากขึ้นกวาเดิมทําใหเกิด Hypoglycemia ตามมา9   
 การรักษาภาวะนี้สามารถทําไดดวยการเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร โดยพยายาม
รับประทานอาหารที่มี Carbohydrate ลดลง และไมจําเปนตองรักษาดวยการผาตัด 
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