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Case study

Pancreatic pseudocyst drainage
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ภาควิชาศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพนม

Introduction 
 ถุงน�้าของตับอ่อน (Pancreatic pseudo-

cyst)  เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนตามหลังตับอ่อน

อักเสบ (Pancreatitis) ซึ่งโดยส่วนมากแล้วถุงน�้านี้จะ

สามารถหายได้เองด้วยการรักษาแบบประคับประคอง

ซึ่งขนาดของถุงน�้าและระยะเวลาท่ีเป็นเป็นตัวช้ีวัดถึง

โอกาสที่จะสามารถหายได้เองหรือโอกาสการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนโดยขนาดที่ใหญ่และถุงน�้าที่เกิดขึ้นมาเป็น

ระยะเวลานานมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก

ข้ึนเช่นอาการของการกดเบียดท�าให้อืดท้องหรือกด

เบียดท่อทางเดินน�้าดีท�าให้ผู้ป่วยมีอาการตาเหลือง-ตัว

เหลืองตลอดจนเกิดการติดเช้ือของถุงน�้าเลือดออกหรือ

ถุงน�้าแตกได้ปัจจุบันมีหลายวิธีท่ีจะรักษาเพื่อระบาย 

ถุงน�้าของตับอ่อนนี้ได้แก่การใส่สายระบายผ่านทาง

ผิวหนัง (Percutaneous drainage) การเจาะระบาย  

ถุงน�้าโดยการส่องกล้องทางปาก (Endoscopic drain-

age)  และการผ่าตัดระบายถุงน�้า(Surgical drainage)

Case report
 ผู้ป่วยชายไทยสถานภาพโสดอายุ 34 ปีอาชีพ

รับจ้างทั่วไปภูมิล�าเนา อ.เมือง จ.นครพนม มีประวัต ิ

ดื่มสุราเป็นประจ�าประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งปฏิเสธ

โรคประจ�าตัวตลอดจนการแพ้ยา-แพ้อาหาร

 ผู ้ป ่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย

อาการปวดจุกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงซ้ายและใต้ล้ินปี่

มานาน 2 เดือนหลังรับประทานอาหารจะมีอาการปวด

อืดมากขึ้นมีอาการคล่ืนไส้นานๆครั้งไม่มีอาการอาเจียน

การขับถ่ายอุจจาระปรกติไม่มีอาการเบื่ออาหารและ 

น�้าหนักลดก่อนหน้าน้ีประมาณ 3 เดือนผู้ป่วยมีอาการ

ปวดจุกแน่นท้องมากที่ใต้ล้ินปี่บ่อยๆหลังดื่มสุราแต่ไม่

เคยมาพบแพทย์ผู้ป่วยซ้ือยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

และยาขับลมมารับประทานเองแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงมา

พบแพทย์ที่โรงพยาบาล

 ตรวจร่างกายแรกรับสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์

ปกติไม่พบลักษณะของ Chronic liver disease ตรวจ

อาการทางหน้าท้องพบจุดกดเจ็บท่ีใต้ชายโครงซ้าย 

no guarding or rebound ตรวจร่างกายระบบอื่น ๆ

อยู่ในเกณฑ์ปรกติ

 ผู ้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเบื้อง

ต้นโดยการท�าอัลตราซาวด์ช่องท้องพบถุงน�้าที่ตับอ่อน 

ส ่วนปลายจึงได ้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด ้วย 

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT scan whole  

abdomen)เพื่อสืบค้นลักษณะของถุงน�้าที่ตับอ่อนน้ี 

ซึ่งผลแสดงดังภาพที่1

Key words Pancreatic pseudocyst  Cystogastrostomy



Volume 1 No. 1

ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม

NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL 63	

ภ�พที่ 1 : CT-scan whole abdomen finding a 

large well-defined non-enhancing cystic lesion At  

pancreatic tail, measuring about 8.0x8.7x10.6cms. 

This lesion causing upward displacement of stom-

ach. Normal liver parenchyma without focal mass 

lesion

0.1 mg/dl, Indirect bilirubin 0.6mg/dl, Albumin 
3.9 gm/dl, Globulin, AST 31 IU/L, ALT 31 IU/L, 
ALP 100 IU/L, CA 19-9 8.5, CA-125 24.2 ส่วนผล
การตรวจ CBC, BUN, Creatinine, electrolyte อยู่ใน
เกณฑ์ปรกติ
 ผู ้ป ่วยรายนี้มี Pancreatic pseudocyst 
เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการแสดงอันเน่ืองมาจากถุงน�้าน้ีมี
ขนาดใหญ่จนไปกดเบียดกระเพาะอาหารท�าให้มีอาการ
ปวดผู้ป่วยจึงได้รับค�าแนะน�าให้รักษาโดยวิธีการผ่าตัด
ผู ้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธี Open surgery โดย
ท�า Cystogastrostomy (ภาพท่ี 2) การผ่าตัดกระท�า 
ภายใต้การดมยาสลบลงแผลแบบ Left subcostal 
incision เปิดgastrotomy ทางด้าน anterior wall 
of stomach แล้วเปิดposterior wall of stomach 
และcyst wall ตามล�าดับจากนั้นตัดชิ้นเนื้อส่วน cyst 
wall เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเย็บcyst wall กับ 
posterior wall of stomach เข้าด้วยกันโดยใช้ non- 
absorbable suture เพื่อให้เป็นทางระบายของสารน�้า
ใน cyst เข้าสู่กระเพาะอาหารตรวจสอบจุดเลือดออก
และห้ามเลือดให้ดีใส่สายNasogastric tube พาดผ่าน
ทางด้านหน้าของรอยเย็บน้ีแล้วเย็บปิด Anterior wall 
of stomach  วางสายระบายในช่องท้องจากนั้นเย็บปิด
ช่องท้องตามปรกติ

ภ�พท่ี 2 แสดงการท�า cystogastrostomy โดยการเย็บ 

cyst wall เข้ากับ Posterior wall of stomach เพื่อให้เป็น

ทางระบายสารน�้า

หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการดูแลหลังผ่าตัดท่ัวไปงดน�้า
และอาหารจนกระทั่งล�าไส้กลับมาท�างานจึงให้เริ่มจิบ
น�้าและรับประทานอาหารอ่อนผู้ป่วยกลับบ้านหลังจาก
ผ่าตัด 10 วันโดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆจากการ
ติดตามผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยารายงานmuscular 
wall and focal granulation tissue. No lining ep-
ithelium. Compatible with pancreatic pseudo-
cyst

Discussion
 Pancreatic pseudocyst หมายถึงการสะสม
ของสารน�้าที่ประกอบด้วย amylase และ pancreatic 
enzyme อื่นๆอยู่รอบตับอ่อนซึ่งสารน�้านี้จะมีผนังล้อม
รอบด้วยกลุ่มของfibrous tissue โดยไม่พบ epithelial 
lining(1)ภาวะ pancreatic pseudocyst เป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบไม่ว่า
ภาวะตับอ่อนอักเสบน้ันเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น 
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากนิ่ว (Gallstone pan-
creatitis), ตับอ่อนอักเสบจากการดื่มสุรา (Alcoholic 
pancreatitis), การได้รับบาดเจ็บของตับอ่อน(Post 
traumatic pancreatitis)หรือตับอ่อนอักเสบชนิด
เรื้อรัง(Chronic pancreatitis) โดยมีรายงานการเกิด 
pancreatic pseudocyst ตามหลังgallstone pan-
creatitis, post traumaticและchronic alcoholic 
pancreatitis เป็นจ�านวน 6-36%, 3-8% และ20-40% 
ตามล�าดับ(2)
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Classification
Atlanta Classification ได้มีการแบ่งPancreatic 

pseudocyst เป็น 4 types ดังนี้(1)

1. Acute fluid collection เป็นการสะสมของสาร

น�้ารอบๆตับอ่อนท่ีเกิดในระยะเร่ิมต้นของตับอ่อน

อักเสบเฉียบพลันโดยยังไม่มีผนังใดๆมาห่อหุ้ม

2. Acute pseudocyst เป็นการสะสมของสารน�้าที่

มีผนังมาห่อหุ้มเกิดภายหลังภาวะตับอ่อนอักเสบ

เฉียบพลัน

3. Chronic pseudocyst เป็นถุงน�้าที่เกิดภายหลังตับ

อ่อนอักเสบเรื้อรังโดยอาจไม่มีอาการของตับอ่อน

อักเสบเฉียบพลันมาก่อน

4. Pancreatic Abscess เป็นการสะสมของหนองใน

ช่องท้องซึ่งอยู่ใกล้กับตับอ่อนอาจมีเน้ือตายรวมอยู่

ด้วยเกิดภายหลังตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันตับอ่อน

อักเสบเร้ือรังหรือตับอ่อนอักเสบท่ีเกิดภายหลัง 

การบาดเจ็บก็ได้

 นอกจากนี้ยังมีการแบ่ง Classification ใน

แบบอ่ืนๆอีกเช่นการแบ่งโดย D'Egidio and Schein 

ซึ่งบรรยายไว้ในปีคศ. 1991 โดยแบ่งpseudocyst ที่

เกิดจากตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเรื้อรังและตับอ่อน

อักเสบที่เกิดภายหลังการบาดเจ็บตลอดจนการแบ่งตาม

กายวิภาค และการเชื่อมต่อกันระหว่างถุงน�้าและท่อ

ของตับอ่อน (Duct-pseudocyst communication)(3)

Clinical sign
 ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการหรือตรวจพบโดยบังเอิญ

จากการติดตามอาการหลังการเกิดตับอ่อนอักเสบส่วน

มากPancreatic pseudocyst จะสามารถหายได้เอง

แต่หากถุงน�้านี้ไม่ถูกดูดซึมหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นจะท�าให ้

ผู ้ป่วยเกิดอาการอันเน่ืองมาจากถุงน�้าน้ีไปกดเบียด

อวัยวะข้างเคียงเช่นกระเพาะอาหารล�าไส้เล็กส่วนต้น

หรือท่อทางเดินน�้าดี(2),(4 )ผู้ป่วยมักมีอาการอืดแน่นท้อง

หลังรับประทานอาหารคลื่นไส้อาเจียนนอกจากน้ียัง

สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมา

ได้แก่การติดเชื้อของถุงน�้าการแตกเลือดออกในทาง

เดินอาหารตลอดจนเคยมีรายงานการเกิดช่องรอยต่อ 

(Fistula) ระหว่างถุงน�้ากับล�าไส้ส่วนอื่นๆได้อีกด้วย(2), (4)

Laboratory investigations
 การส่งตรวจ CEA, CA 125, CA 19-9 จะ

ช่วยวินิจฉัยแยกโรค Pancreatic pseudocyst  จาก 

Pancreatic cystic tumor อื่นๆส่วนระดับของ serum 

amylase และserum lipase อาจมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย

ส่วนserum bilirubin และ liver enzyme อาจสูงขึ้น

ในกรณีที่ pseudocyst มีการกดเบียดที่ท่อทางเดิน 

น�้าดี(2)

Imaging modalities
 การวินิจฉัยภาวะpancreatic pseudocyst 

จากภาพรังสีสามารถท�าได ้หลายวิธีได ้แก ่ Trans- 

abdominal ultrasound, Endoscopic ultrasound, 

Endoscopic retrograde cholangiopancreatogra-

phy (ERCP), Magnetic resonance cholangiopan-

creatography (MRCP) ส�าหรับในประเทศไทยน้ัน

การวินิจฉัยทางรังสีที่สามารถท�าได้ทั่วไปได้แก่การท�า  

CT-san abdomen ซึ่งมีความไวถึง 90-100%(4)

 ลักษณะของ Pancreatic pseudocyst ที่พบ

จาก CT-scan คือลักษณะThick-walled, rounded, 

fluid filled mass and no solid component(1) อยู่

ที่ตับอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยเคยมีอาการ

หรือประวัติที่เข้าได้กับตับอ่อนอักเสบมาก่อนหากพบ 

ถุงน�้าในลักษณะนี้แล้วอาจไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีอ่ืนๆ(4) อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจ

พบ Pancreatic cystic lesion จาก CT-scan แล้ว

ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับ Pancreatic cystic neo-

plasm อื่นๆด้วยได้แก่ serous cystadenoma (SCA),  

Mucinous cystic neoplasm (MCN), Intraduct-

al papillary mucinous neoplasm (IPMN) และ 

Solid pseudopapillary neoplasm (SPN) โดยอาศัย

ประวัติผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจ

รังสีวิทยาประกอบกันดังแสดงในตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1     Differential diagnosis of cystic pancreatic lesion(1), (4), (5)

SCA MCN IPMN SPN Pseudocyst

Prevalent age Elderly Middle age Elderly Young Variable

Sex Female > Male Female > Male Male = Female Female > Male Male > Female 

Presentation usually inci-

dental, rarely 

abdominal pain 

or palpable 

mass

Incidental, ab-

dominal pain or 

palpable mass

Incidental, 

abdominal pain, 

pancreatitis, 

symptoms or 

sign of malab-

sortion 

Usually inci-

dental, rarely 

abdominal pain 

or palpable 

mass 

pain

Location Evenly Body/ tail Head Evenly Evenly

CT-scan finding Microcystic/ 

honeycomb ap-

pearance typical

Unilocular cyst, 

septations and 

wall calcifica-

tions may be 

present 

Dilated main 

pancreatic duct 

or pancreatic 

branches, solid 

component may  

present

Solid and cystic 

mass

Well-defined 

wall, homog-

enous, round 

or oval fluid 

collection

Cystic fluid 

analysis

CEA   low

CA 125  variable

CA 19-9  vari-

able

Amylase low to 

high

CEA   high

CA 125  variable

CA 19-9 variable

Amylase low to 

high

CEA high

CA 125 variable

CA 19-9 variable

Amylase high

CEA low

CA 125 low

CA 19-9 low

Amylase low to 

high

CEA  low

CA 125  low

CA 19-9 variable 

Amylase high

Treatment of pancreatic 

pseudocyst
 Pancreatic pseudocyst ส่วนมากอาการ

จะดีขึ้นเองและจะถูกดูดซึมไปการรักษาเบื้องต้นอาจเริ่ม

ด้วยการรักษาแบบประคับประคองและติดตามอาการ

แต่หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการแสดงอันเนื่อง

มาจากการกดเบียดของถุงน�้าหรือถุงน�้ามีขนาดใหญ่ซ่ึง

มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วย

ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดระบายถุงน�้านี้

ข้อบ่งชี้ในการระบาย Pseudocyst มีดังต่อไปนี้(6)

 1. มีอาการเช่นอาการจากการกดเบียดปวด

ท้องหรือตาเหลือง-ตัวเหลือง

 2. มีภาวะแทรกซ้อนจากPseudocyst เช่น

การติดเชื้อหรือเลือดออก

 3. Pseudocyst มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใน

ขณะช่วงระยะสังเกตอาการ

 4.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 เซนติเมตร

ขึ้นไป

 5. ขนาดของPseudocyst ไม่ลดลงขณะที่

สังเกตอาการมาแล้วเป็นเวลา6สัปดาห์
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ปัจจุบันทางเลือกของการระบายถุงน�้ามี 3 วิธีได้แก่ 

การใส่สายระบายผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous 

drainage) การเจาะระบายถุงน�้าโดยการส่องกล้องทาง

ปาก (Endoscopic drainage) และการผ่าตัดระบาย 

ถุงน�้า (Surgical drainage)  

 1 .  การใส ่ สายระบายผ ่ านทางผิ วห นัง

(Percutaneous drainage) ถือเป ็นการระบาย

แบบภายนอก (Ex te rna l  d ra inage )  ท� า โดย

ใส่สายระบาย(Pigtail catheter) ผ่านทางผิวหนัง

เข ้ า ไปสู ่ ภายในถุ งน�้ า ซ่ึ ง เป ็น วิ ธี ท่ี เ จ็ บแผลน ้อย

แต ่อย ่ า ง ไรก็ตาม มีรายงานการ เ กิดถุ งน�้ าซ�้ าถึ ง  

24%(7)และยังสามารถน�าไปสู ่การติดเชื้อของถุงน�้า

เน่ืองจากต้องคาสายระบายทิ้งไว้ที่หน้าท้องตลอดจน

อาจเกิดรูติดต่อระหว่างตับอ่อนและผิวหนังในระยะยาว

ได้ (Persistent pancreaticocutaneous fistula) 

วิธีนี้อาจเลือกใช้กับถุงน�้าท่ีมีลักษณะของการติดเช้ือ 

(Infected pseudocyst) ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามส�าหรับการ

ผ่าตัดเช่นมีโรคประจ�าตัวมากหรือผู้ป่วยท่ีปฎิเสธการ

ผ่าตัดข้อห้ามของการใส่สายระบายผ่านทางผิวหนัง

คือห้ามใช้ในถุงน�้าที่มีการต่อเช่ือมกันกับ Pancreatic 

duct (2), (4), (6)

 2. การเจาะระบายถุงน�้าโดยการส่องกล้อง

ทางปาก (Endoscopic drainage) เป็นการท�ารูระบาย

เชื่อมต่อกันระหว่างถุงน�้าและกระเพาะอาหารหรือ

ล�าไส้เล็กส่วนต้นโดยอาจใช้ Endoscopic ultraso-

nography (EUS) เป็นตัวช่วยในการวัดขนาดและหา

ต�าแหน่งของถุงน�้าตลอดจนประเมินความหนาของถุงน�้า

นี้ด้วยซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการระบายแบบภายใน (Internal 

drainage) ลักษณะของถุงน�้าท่ีเหมาะสมจะระบาย

ด้วยวิธีนี้คือระยะห่างระหว่างผนังของถุงน�้ากับผนังของ

กระเพาะอาหารหรือล�าไส้เล็กที่ต้องการเจาะไม่ควร

เกิน1 เซนติเมตร(8) วิธีน้ีมีข้อดีคือผู้ป่วยสามารถฟื้นตัว

ได้เร็วและมีอัตราการประสบความส�าเร็จสูงถึง 85% (7)

ข้อเสียคืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเลือดออกการ 

บาดเจ็บต่อเส้นเลือดที่กระเพาะอาหารหรือมีความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้(2), (4) โอกาสการเกิดซ�้ามีรายงานที่ 

7.6% (7)

 3. การผ่าตัดระบายถุงน�้า (Surgical drain-

age) สามารถท�าได้ทั้งแบบการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

(Laparoscopic surgery) หรือผ่าตัดแบบเปิด (Open 

surgery) โดยเป็นการผ่าตัดเพื่อสร้างทางเช่ือมต่อ

ระหว่างถุงน�้ากับกระเพาะอาหารหรือล�าไส้เล็ก (Cys-

toenteric anastomosis) (6)เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุด

คือ Cystogastrotomy เป็นการสร้างทางเชื่อมต่อ

ระหว่างถุงน�้าเข้ากับผนังด้านหลังของกระเพาะอาหาร

(Posterior wall of stomach) โดยใช้ non-absorb-

able suture เย็บผนังของถุงน�้าและกระเพาะอาหาร

เข้าไว้ด้วยกันซ่ึงได้ผลการผ่าตัดที่ดี 90-100% และมี

โอกาสเป็นกลับซ�้าน้อยประมาณ 12% (7)

Conclusion
 Pancreat ic pseudocyst เป ็นภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดตามหลังตับอ่อนอักเสบส่วนมากหายได้

เองแต่หากถุงน�้านี้มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะขนาดมากกว่า 

6 เซนติเมตรมักท�าให้เกิดอาการและมีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการติดเช้ือการแตกหรือเลือด

ออกได้ซึ่งการรักษา pseudocyst น้ีคือการระบายสาร

น�้าที่อยู่ด้านในออกในปัจจุบันการระบายมีอยู่ด้วยกัน 3 

วิธีได้แก่การใส่สายระบายผ่านทางผิวหนัง (Percuta-

neous drainage) การเจาะระบายถุงน�้าโดยการส่อง

กล้องทางปาก (Endoscopic drainage) และการผ่าตัด

ระบายถุงน�้า (Surgical drainage) โดยการจะเลือกวิธี

ใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผู้ป่วยลักษณะและต�าแหน่งของ 

ถุงน�้ าตลอดจนความช�านาญของศัลยแพทย ์และ

ศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลเป็นส�าคัญ
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