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Introduction 
   

Choleduchal cyst เปนความผิดปกติแตกําเนิดของทอทางเดนิน้าํดีโดยเกิดการโปงพอง
ของทอน้าํดี ซึง่พบไดทัง้สวน ของ extrahepatic biliary tree, intrahepatic biliary radicle หรือ
พบทัง้สองสวนรวมกนั  โรคนี้ถูกรายงานครั้งแรกโดย Vater และ Ezlerในป คศ. 1723    

 ในป คศ. 1959 Alonso-Lej และคณะไดทําการแบง choledochal cyst ออกเปน 3 แบบ
โดยอาศัย clinical finding และ anatomic finding ที่พบจากการศึกษาในผูปวย ทัง้หมด96 ราย
ชวยในการแบง1       ในป คศ.1977 Todani และคณะไดทําการแบง choledochal cyst ออกเปน 5 
แบบโดยอาศัย cholangiographic finding ชวยในการแบง2 

 ตลอดระยะเวลา  30 ปที่ผานมาการรักษา choledochal cyst ไดรับการพัฒนามาโดย
ตลอด โดยในปจจุบัน complete excision และ biliary bypass ถือเปน treatment of choice ของ 
choledochalcyst 
          Frequency : Choledochal cyst พบอุบัติการณประมาณ 1: 13,000 – 1:2,000,000
ของประชากร   พบนอยในประเทศซีกโลกตะวันตก จะพบมากในประเทศแทบเอเซยี  โดยผูปวยที่
ไดรับการวินิจฉัยเปน choledochal cyst ประมาณ 33% เปนผูปวยที่พบรายงานในประเทศญี่ปุน 3  
Miyano และ Yamataka รายงาน prevalence ของ  choledochal cyst ในญี่ปุนพบสูงถึง  
 1: 10004 

         Mortality / morbidity :   Morbidity ในผูปวย choledochal cyst สัมพันธกับอาย ุ ใน
ผูปวยทารกและเด็กจะพบการเกิด pancreatitis , cholangitis และ hepatocellular damageได   
สําหรับ cholangiocarcinoma เปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของ choledochal cyst ซึ่งมีรายงาน
วาพบในผูปวยที่เปน ประมาณ 9-28 %  
       Sex:   Choledochal cyst พบบอยในเพศหญิง อัตราสวนระหวาง เพศหญิง : เพศชาย 
ประมาณ 3-4 :1 
      Age: Choledochal cyst สามารถพบไดทุกชวงอาย ุ แตประมาณ  2 ใน 3 ของผูปวยจะพบ
กอนอายุ 10 ป 5-7 
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      Anatomy: ปจจุบัน choledochal cyst ถูกแบงออกเปน 5 แบบ โดยอาศัยตามการแบงของ 
Todani ในป 1977 2 (รูปที่ 1) 
_______________________________________________________________________________ 

 
รูปที่ 1 แสดงกายวิภาคทอทางเดนิน้าํดี 
Type  I :Cystic or fusiform dilatation  of the CBD ; most  frequent type [ 90-95 % of    
             case] 
Type II : Diverticulum of the CBD ,which is normal in size 
Type III : Choledochocele , a cystic dilatation of the distal intramural portion of the CBD ,   
              typically protruding into the 2 nd portion  of duodenum  
Type IV : Cystic or fusiform dilatation of the CBD associated with cystic , fusiform , or   
              secular dilatation of intrahepatic bileducts 
Type V : Cystic, fusiform , or saccular dilatation of the intrhepatic bile ducts associated    
               with a normal CBD ; may be associated with hepatic fibrosis [ the association                 
               is referred to as caroli disease] 
  
 
 
 
 
 
 
Pathogenesis 
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สาเหตทุี่แทจริงทีท่ําใหเกิด choledochal cyst  ยังไมทราบแนชัด แตเชือ่วาโรคนี้เปน 
congen %

ile duct  3,9,10 

ness 12 
condary to an anomaly of 
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cyst พบ
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ดทําการทดลองโดยใช endoscopic retrograde 
cholang tic 
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ital diseaseเนื่องจากพบบอยในทารกและเด็กเลก็ แตยังพบวามีบางสวนประมาณ 20
สามารถพบในเด็กโตและผูใหญ 7,8 ในปจจุบันมทีฤษฏหีลายทฤษฏีทีพ่ยายามอธิบายถงึสาเหตุการ
เกิดของ choledochal cyst  ที่สําคัญไดแก 

- weakness of the wall of the b
- obstruction of distal choledochus  11 
- combination of obstruction and weak
- reflux of pancreatic enzymes into the CBD se

pancreatiobiliary junction 13-15 
 1977 , Spitz สนับสนนุทฤษฏทีี่เช

ochal cyst โดยทําการทดลองผูก bile ductของลูกแกะตรงตําแหนงใกลกับ duodenum
พบวาสามารถทําใหเกิด bile duct dilateไดในลูกแกะ แตการทดลองดังกลาวในแกะที่โตแลว
พบวาไมสามารถทําให เกิดbile duct dilatation 11  

ในป 1974, Kato และคณะประสบความสํา
ยการทํา tranpapillary curettage  mucosa ของ biliary tract  ตามดวยการทํา 

transduodenal ligation ของ ampular of vater 12 

ในป 1969, Babbitt และ คณะ ไดทําการศึ
วามีผูปวยจํานวนมากทีม่ีความผดิปกติของ pancreatic biliary junction  ซึ่ง Babbitt 

และคณะเชื่อวาความผิดปกติดังกลาวทาํใหเกิด refluxของ pancreatic secretion เขาไปใน 
common bile duct เนื่องจาก ความดันภายใน pancreatic duct สูงกวาความดันใน bile du
นอกจากนีจ้ากการศึกษายงัพบวา content จาก choledochal cyst มีคา amylaseสูงอีกดวย   
Babbitt และคณะจึงสรุปวา classic triad ที่พบในผูปวย choledochal cyst [ mass ,abdomin
pain and jaundice] เกิดจาก recurrent cholangitis    และความผดิปกติของ pancreatic biliary 
junction เปนสาเหตุของการเกิด weakness ของผนังของ bile duct เนื่องจากการเกิด reflux ทํา
ใหผนงัของ common bile duct หนาตวั และมีผังพืดเกดิขึ้นใน bile duct และผังพืดดังกลาวทาํใ
เกิดการ อุดตนัของ bile duct ตามมา16 

ในป 1984 , Todani และคณะไ
iopancreatogram และ cholangiogram อ่ืนๆ ศึกษาความผดิปกติของ pancrea

biliary junction ซึ่งพบในผูปวย choledochal cyst สวนใหญ ซึ่งการเกิด reflux ของ pancreat
enzymeเขาไปใน common bile duct สามารถพบไดต้ังแตเปนทารกในครรภ ทําใหเกิดการ
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ทําลายผนังของทอทางเดินน้ําดี โดยเฉพาะในสวนของ distal common bile duct  การอักเสบซ้าํๆ
ที่เกิดขึ้นจะทาํใหเกิดการอุดตันของทอทางเดินน้ําดี 14 

ในป 1974 , Kato และคณะไดทําการทดลองที่สนับสนนุความเชื่อนี้ โดยทําการตอ main 
pancreatic duct กับ gall bladder ในสนุขั ซึ่งพบวาหลงัจากทาํการตอ 9 วัน พบมีการ dilate 
ของcommon bile duct ขนาดตางกนั ซึ่งเชื่อวาการ dilate ของ common bile duct เกิดจากการ
ทําลายของ  proteolytic enzyme 12,17 

ในป  1981 และ 1984 , Miyano และคณะไดออกแบบการทดลองเพือ่ศึกษาความ
ผิดปกติของ choledochopancreatic ductal junction โดยทําการตอcholedochopancreatic 
duct แบบ end to side ในสัตวทดลอง ซึง่พบวาสามารถทําให common bile duct dilatation ใน
สัตวทีน่ํามาทาํการทดลองทัง้หมด 18 

ซึ่งสมมุติฐานทั้งหมดสามารถใชอธิบายการเกิด  choledochal cyst ในกลุมที่ I , III และ 
IV แตไมสามารถใชอธิบายการเกิด choledochal cyst ในกลุมที่ II และ V ที่มี common bile duct 
ขนาดปกติ ซึง่เชื่อวาอาจมีสาเหตุจากพันธกุรรม 3,19,20  ในปจจุบัน ม ี2 ทฤษฏีที่ไดรับการเชื่อถือวา
เปนสาเหตุการเกิด choledochal cyst คือ การเกิด reflux ของ pancreatic enzyme เขาไป
ใน common bileduct ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของ pancreaticobiliary junction  และ การ
อุดตันของ  distal common bile duct 
 
Pathologic feature 

ขนาดของ type I choledochal cyst อาจมีขนาดแตกตางกนั3,5,6,8,21-24 ภายใน cyst จะ
บรรจุไปดวยน้าํดีที่ม ีpancreatic enzyme เปนสวนประกอบจํานวนมาก   Intrahepatic duct 
cyst อาจมีลักษณะเปน fusiform หรือ saccular ที่ติดกบั common bile duct        proximal 
common duct พบวาเปนสวนที่มีการโปงพองบอยที่สุด   สวน distal bile duct มักจะตีบ  
บางครั้งอาจพบนิ่วภายใน cyst 3,19  ในสวนของตับจะพบลักษณะที่แตกตางกนั อาจพบลักษณะ
ของ fibrosis หรือ cirrhosis รวมกับ portal hypertension  

จากการศึกษาทางดาน histologic พบวาผนังของ choledochal cyst จะมีลักษณะเปน 
fibrous connective tissue รวมกับลักษณะของ inflammation และ ulceration ของผนังชัน้ 
mucosa และ submucosa   ลักษณะของ inflammation จะพบไดบอยในเด็กโต มากกวาในทารก
เนื่องจากการเกิด chronic inflammation 19,24-27   ใน intrahepatic cyst จะพบการอกัเสบมากกวา
ใน extrahepatic cyst  
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การพบมะเร็งในผนงัของ cyst หรือ biliary tree หลังจากการรักษาดวยการผาตัดพบได 
ซึ่งเชื่อวาเกิดจาก chronic inflammation และ metaplasia (รูปที่ 2)   มะเร็งทีพ่บบอยสวนมากมกั
เปน adenosquamous carcinoama  ในบางครั้งอาจพบเปน small cell carcinoma 

 
 

      
A. B. 

รูปที่ 2. 
 A. Choledochal cyst: surgical perspective. Photomicrograph shows the cyst wall, with  
      inflammation and ulceration of the mucosa and submucosa. 
 B. Choledochal cyst: surgical perspective. Image shows the wall of the cyst, with  
      inflammation and metaplasia. 
 

 
Clinical 
 
Prenatal diagnosis 
 การทาํ prenatal ultrasonography ชวยเพิ่มจํานวนผูปวยทารกที่ไดรับการวนิิจฉัยเปน  
choledochal cyst 8,28-31   ผูปวยอายุนอยที่สุดที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน  choledochal cyst มี
อายุ 15 สัปดาห   Incomplete gastric obstruction จาก cyst ขนาดใหญอาจเปนอาการ
แสดงสําคัญทีพ่บในเด็กแรกเกิดและทารก32 

 
Presentation 

มีการแบงผูปวยออกเปนสองกลุมอาย ุ6-8,24,26,27 กลุมแรกเปนทารกและเด็กที่มีอายุนอย
กวา 1ป สวนใหญมาดวยอาการตัวเหลือง33 ถายอุจจาระสีซีด อาจจะตรวจพบตับโตรวมดวย
หรือไมก็ได  ซึง่ตองแยกโรคจาก biliary atresia โดยที ่biliary atresia จะตรวจไมพบกอนทีท่อง
ดานขวาบน   โดย cystic mass สามารถตรวจพบไดจากการตรวจรางกายหรือการสงตรวจ 
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ultrasound จะชวยในการวนิิจฉัย  choledochal cyst    ในป 1995 ,Todani และคณะพบวา
ผูปวยทารก 26 รายจากผูปวยทัง้หมด 28รายที่มีอายนุอยกวา 1ป ตรวจรางกายพบมีกอน สวน
อาการอืน่เชน อาเจียน ไข  ปวดทอง พบไดไมบอย 24,34    ในทารกที่ไดรับการวนิิจัยวาเปน 
choledochal cyst    ต้ังแต prenatal จะไมพบอาการเหลืองจนกระทัง้อายุ 1-3 สัปดาห  
หลังคลอด 35,36   

ในทางตรงกันขามในเด็กที่มอีายุมากกวา 1ป จะตรวจพบอาการอยางนอย 1ใน3 อยาง
ของ classic triad อันไดแก อาการปวดทอง  อาการเหลอืง และ การตรวจพบกอนทีห่นาทอง   
การตรวจพบ triad ทัง้สามรวมกนันัน้พบนอยกวา 30 %ในผูปวยที่เปน choledochal cyst 7   
อาการเหลืองในผูปวยมักมีอาการเปนๆหายๆและสัมพนัธกับอาการปวดทอง   ซึง่อาการปวดนี้จะมี
ลักษณะคลายกับอาการปวดใน cholangitis และ pancreatits    หาก choledochal cyst ไมไดรับ
การวนิิจฉัย และรักษาจะทาํใหเกิด choledocholithaiasis , cirrhosis with portal 
hypertension  ,cyst rupture และ biliary carcinomas 

 
Choledochal cyst and malignancies  

การเกิดมะเร็งใน choledochal cyst สามารถเกิดขึ้นในสวนของ distal common bile 
duct , ผนังของ  cyst  หรือในสวนของ intrahepatic bile duct      มากกวาครึ่งของมะเร็งพบใน
สวนผนังของ cyst หลังจากการทาํ internal drainage 
 พบวาอายมุีสวนสัมพนัธกับการเกิดมะเร็ง2,7,10,37-41   การเกิดมะเร็งของ biliary tree
ภายหลงัการผาตัดรักษา choledochal cyst  พบ 0.7%ในผูปวยที่รับการผาตัดรักษากอนอายุ 10 
ป ,   6.8% ในผูปวยที่รับการผาตัดรักษาในชวงอายุ 11-20 ป  และ 14.3%ในผูปวยทีรั่บการผาตัด
รักษาหลังอาย ุ20 ป  

การทาํ total cyst excision  ไมไดชวยปองกันการเกิดมะเร็งในทางเดินน้ําดีสวนที่เหลือ   
มะเร็งสามารถเกิดขึ้นภายหลังการผาตัดหลายป และสามารถพบไดในสวนตางๆของ biliary tree  
การเกิดมะเร็งสามารถพบไดใน choledochal cyst ทุกแบบ แตจะพบมากในแบบที ่I , IV และ V 
สาเหตทุี่กระตุนใหเกิดมะเร็ง ไดแก prolong bile stasis และ chronic inflammation ในผนังของ 
cyst 
 การอักเสบและ metaplasia จะพบเพิ่มข้ึนเมื่ออายุสูงขึ้น และสัมพนัธกบัการเกิดมะเร็ง
ของทางเดินน้าํดี    การเกิดมะเร็งหลังการผาตัดรักษาผูปวย choledochal cyst เปนเหตุผลที่ตอง
มีการติดตามเฝาระวงัหลงัใหการรักษาผูปวย choledochal cyst   
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Investigation 
              
       การตรวจเลือดสามารถชวยในการวนิจิฉัยและเตรียมตัวผูปวย choledochal cyst กอนการ
ผาตัดประกอบดวย Direct bilirubin , alkaline phosphatase, SGOT , SGPT , Amylase , 
Albumin, coagulation profile และ complete blood cell count              สําหรับ  Imaging 
studies ไมเพียงแตชวยยืนยันการวนิิจฉัยแตยังชวยในการวางแผนการรักษาอีกดวย 
 
Ultrasonography  

Ultrasonography เปน initial study ที่ดีทีสุ่ดในการใหการวินิจฉัย choledochal cyst 20,42

เนื่องจากเปนวิธีที ่non invasive, no radiation exposure และ มีความนาเชื่อถือพอสมควร (รูปที่ 
3)  แต ultrasonography มีขอจํากัดคือตอง อาศยัประสบการณของผูทํา  อาจมีการแปลผลผิด
จาก bowel gas ,  pancreatitis , cholangitis หรือกระบวนการอักเสบอื่นๆ สามารถทําให 
sensitivity ของ ultrasonography ลดลง 

 
 

 
 

รูปที่ 3. Sonogram shows a large unilocular cyst under the liver. 
 

การแยกโรค choledochalcyst ออกจากโรคอื่นๆเชน hepatic cyst , hepatic abcess, 
acute fluid collection หรือ pancreatic pseudocyst อาจทาํไดยาก   หาก ultrasonography ไม
สามารถชวยในการวินิจฉัยไดชัดเจน อาจจําเปนตองอาศัยวิธีอ่ืนๆเชน CT  abdomen ,MRI หรือ 
MRCP43 เพื่อชวยในการวนิฉัิย และ วางแผนการรักษาตอไป  
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Abdominal CT scanning 
 CT scanning มีประโยชนในการชวยยนืยนัการวินิจฉัย choledochal cyst ( รูปที่4 )
เนื่องจากมีความแมนยําสงู และสามารถใหรายละเอียดที่ชวยในการวางแผนการผาตัดรักษา  CT-
scanning สามารถบอกขอบเขตของ cyst ใน extrahepatic และ intrahepatic biliary system ได
ดีกวา ultrasonography  
 

      
รูปที่ 4. CT scan shows a  cyst . 
_____________________________________________________________________________                                   
 
 Lam และคณะ44 ไดทําการทดลองโดยใช  CT cholangiography เปรียบเทียบกับ MR 
cholangiography  ในการใหการวินิจฉัย choledochal cyst 14 ราย พบวาใหผลการวินิจฉัยที่ดี
ทั้งสองวิธ ีแตทางคณะผูทดลองแนะนําใหใช MR cholangiography ในเด็กเนื่องจากไมตองกลัน้
หายใจระหวางการทํา45 

 
Upper gastrointestinal imaging and cholangiography with oral or intravenous contrast 
enhancement  ถูกจาํกัดในผูปวยทมีี hyperbilirubinemia และไมไดรับความนิยมในปจจุบัน 
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Scintigraphy with 99m Tc diisopropyl iminodiacetic acid [DISIDA] สามารถชวยแสดงใหเห็น
การอุดตันของทางเดินน้ําด(ีรูปที่ 5 ) โดยไมตองทาํการระบายน้ําดีเขาสูลําไสเล็กกอน 7,8 

 

                     
A. B. 

รูปที่ 5. Nuclear medicine scan of a choledochal cyst.  
A. Early image shows most of the radionuclide in the liver. 

      B.  Midway through the study with better filling of the cyst by the radionuclide 
_______________________________________________________________________________ 
 
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography  [ ERCP] เปน diagnostic of choice ใน
กลุมผูปวยที่มอีายุมาก   ในมือผูเชี่ยวชาญการทาํ ERCP จะประสบความสาํเร็จสูงแมจะทําในเด็ก
เล็ก  นอกจากนี้ ERCP ยังสามารถชวยแสดงความผิดปกติของ panceaticobiliary junction  
ได 2,5,14ในปจจบัุน magnetic resonance cholangiopancreatography [MRCP] สามารถให
ขอมูลที่ใกลเคยีงหรือดีกวา cholangiography(รูปที่ 6) และ ERCP ในการใหการวนิิจฉัยผูปวย 
choledochal cyst 43-45

                       
รูปที่ 6. Intraoperative cholangiogram 

       A. Choleduchal cyst type                                       B. Normal CBD 
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      Sugiyama และคณะไดทําการศึกษาประโยชนของ MRCP ในการวินิจฉัยความผิดปกติของ 
pancreaticobiliary junction  โดยจะทํา ERCP ตามหลังการทํา MRCP เพื่อยืนยันผลการวนิิจฉัย 
ซึ่งจากการศึกษาพบวา MRCP ใหการวนิจิฉัยผูปวยที่มคีวามผิดปกตขิอง  pancreaticobiliary 
junctionได 82% จากผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการวนิิจฉัยดวย ERCP  และ มีผูปวยไดรับการวินจิฉัย
เปน choledochal cyst  7 ราย และทั้งหมดสามารถวินิจฉัยจาก  MRCP  จึงสรุปวา MRCP  เปน
วิธีการวินจิฉัยที่แมนยําในการใหการวินิจฉัยความผิดปกติของ pancraticobiliary junction และ 
choledochal cyst 
  
Surgical treatment  

 
การรกัษา choledochal cyst คือ การผาตัด 46-49  ในอดีตการ aspiration และ external 

drainage ไดรับการนยิมแพรหลายเนื่องจากสามารถทําไดงายและรวดเร็ว   แตอยางไรก็ตาม
พบวาการทํา external drainageมักเกิด complication   ตามมา เชน  cholangitis ,biliary  
fistula และมี mortality rate  คอนขางสงู 3,5,7,8,50,51 

Internal drainage ไมวาจะเปน cystoduodenostomy หรือ cystojejunostomy  with 
Roux – en – Y  biliary reconstruction ถูกใชในอดีต โดยยังเหลือสวนที่เปน cyst ไว ทําใหยังมี
การเกิดreflux ของ pancreatic enzyme เขาไปยัง cyst ผานทาง pancreaticobiliary junction ที่
ผิดปกติเปนผลใหเกิด calculi , recurrent cholangitis, anastomosis stricture และ carcinoma
ข้ึน  จากการศกึษาพบวาในผูปวยทีท่าํการผาตัดรักษาโดยการทาํ cystoduodenostomy หรือ 
cystojejunostomy   65 % ยังคงมีอาการหลงเหลือ และ  40%จําเปนตองเขารับการผาตัดซ้ํา 52,53    

การเกิด cholangitis และ การอักเสบซ้าํๆจะ กระตุนใหเกิดกระบวนการ metaplasia 
และกลายเปนมะเร็งตามมา 

Total excision ของ cyst ใน choledochal cyst  type I ,II, และ IV ตามดวยการ 
reconstruction ของ  biliary tree  with hepaticojejunostomy รวมกับการทํา Roux –en –Y ถือ
เปน treatment of choice ในการรักษา choledochal cyst (รูปที่ 7)  โดยการผาตัดจะ excision 
ตรงตําแหนง  distal terminal choledochal duct  ทําใหปองกนัการเกิด reflux ของ pancreatic 
enzyme และลดอุบัติการณของการเกิดมะเร็ง 

ใน choledochal cyst type II สามารถใหการรักษาโดยการทาํ simple excision of the 
diverticulum with ductoplasty   

ในป คศ 2000  Lui ไดรายงาน case report  laparoscopic excisionในผูปวย 
choledochal cyst type II 54
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B 

 

-The regional anatomy is defined by operative cholangiography.The gallbladder and 
cystic duct are then mobilized as described above . The anterior cyst wall is incised 
transversely and cyst content evacuated(B) 
 A plane is developed by dissection within the cyst wall in a posterior direction. 
This technique establishes an intramural separation of the thick inner cyst lining from the 
thinner exterior cyst  wall , immediately under which lies the portal vein. 
 After developing the plane within the cyst posteriorly(C) , the cyst lining is 
divided. Intramural dissection is continued cephalad an caudad as the remainder of the 
cyst is mobilized anterolaterally to the point at which the hepatic duct and common bile 
duct assume normal near normal dimension ( D ). 

D
 

 
E

 The cyst with attache
oversewn. By this technique , th
posterior wall remains. This avo
inflamed back wall of the cyst a
retrocolic Rounx-en-Y hepatic d
 If dilatation of choled
necessary to devide distal cyst
cephalad to the duodenum. The
wall are approximated and sec
pancreatic duct . Dilatation may
involve one or both of hepatic d
extended, removing as much o
 

C

A

รูปที่ 7.Total choleduchal cyst excision with hepaticojejunostomy   
and Roux –en –Y  anastomosis 
A. Circumferential dissection 
    
B-E. Alternative technique ; If the pericystic inflammation 
obscures the anatomy ,circumferential dissection of the cyst can 
be hazardous. 
 

12

d gallbladder is resected and the distal common bile duct 
e cyst and its lining are removed but a portion of the outer 
id the hazardous dissection between the densely 
nd the portal vein .Biliary drainage is re established with a 
uct jejunostomy ( E ). 
ochal cyst extent distally into the duodenum , it may be 
 leaving some residual expanded common duct [ cyst] 
 cyst lining is readily stripped and removed before the 

ured. Care should be taken to avoid injury to the 
 also extend proximally along the common hepatic duct to 
ucts within the liver . In such patient the resection is 
f the involved ductal structure as possible 



ใน choledochal cyst type III  สามารถใหการรักษาการทํา lateral duodenotomy with 
unroofing of the choledochocele  หรือ Trans-duodenoscopy เพื่อระบายน้ํายอยจาก bile 
duct และ pancreatic duct เขาสู duodenum และอาจตองพิจารณาทํา ductoplasty ตรง
ตําแหนงรูเปดของ bile duct และ pancreatic duct ในผูปวยบางราย 21,51,55 

ในผูปวย choledochal cyst type IV56  ซึ่งมี intrahepatic duct cyst อยู หลักการรักษา
คือ adequate bile drainage   โดยการ excision สวนของ dilate extrahepatic bile duct ใหใกล
กับตําแหนงของ portahepaticใหมากที่สุด รวมกับการทํา hepaticojejunostomy ซึ่งอาจชวยใน
การ drainage และ decompression  intrahepatic duct cyst   ในบางรายที่ intrahepatic cyst 
อยูในตําแหนงเล็กๆของตับอาจพิจารณาทาํ  partial hepatectomy 13,57,58 

ในผูปวย choledochal cyst type V  มีพยาธิสภาพกระจายอยูทั่วตับ ทัง้สอง  lobe การ
รักษาจาํเปนตองทาํ liver transplantation 7,14,51,59 

 
 
Complication  
Complication หลังการผาตัดพบนอยในผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบ excision60,61    
 Mortality และ การผาตัดซ้าํในผูปวยทีท่าํ excision จะพบนอยกวาในผูปวยทีท่ํา internal 
drainage เมื่อเปรียบเทียบกนั Post surgical complication ประกอบดวย  
 
Cholangitis  
-ในป 1996 , Miyano และ คณะรายงานอุบัติการณการเกิด cholangitis หลังจากการทาํ excision 
ไวที่ 2.3 % 19 

-ในป 1995 , Todani และWatanabe พบผูปวย cholangitis 10 รายจากผูปวยทัง้หมด 97ราย ที่
ทํา cyst excisionในชวง 25ป 24 

-.ในทางตรงกนัขาม , Chijiiwa และคณะ รายงานวาพบผูปวย cholangitis ถึง 88% หลังการทาํ 
cystoenterostomy 52,53 

 
Biliary stone formation  
-ในป 1993 และ 1994 , Chijiiwa และคณะรายงานวาพบ  choledocholithiasis 25% และ 
hepatolithiasis 33% หลงัการผาตัดทํา cystoenterostomy 52,53 
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-ในป 1997 , Yamataka และคณะรายงานการเกิด stone foramation ในผูปวย 3รายจากทัง้หมด 
18 รายที่เขารับการผาตัด cyst excision  โดยผูปวยสองรายพบ stone ตรงตําแหนง porta 
hepatic และผูปวยอีกรายพบ stoneตรงตําแหนง porta hepatic และ lt lobe of liver 61,62 

การเกิด stone formation เชื่อวาเกิดจากปจจัยหลายปจจัยไดแก 
- stricture of anastomosis 
- residual debris in the intrahepatic bile duct  
- dilate intrahepatic duct  โดยเฉพาะใน type IV และ type V ของ choledochal 

cyst  
 
Anastomotic stricture 
-สวนหนึง่เกิดจาก technique error 
-ในป 1993, Hata และคณะ พบ rateของ anastomosis stricture ประมาณ 4.1% 63 

สองสามสัปดาหหลังการตอ เสนผานศนูยกลางของรอยตอจะมีขนาดเล็กลงเหลือ
ประมาณ 70-80%เมื่อเทียบกับหลงัตอเสร็จใหมๆ 
 การลดลงของเสนผานศูนยกลางของรอยตอเกิดจาก excessive devascularization ของ
ทอน้าํดีระหวางการตัดตอ   การตอใหใกลกับ  portahepatis จะชวยปองกันการเกดิ anastomosis 
stricture 
 
Residual debris 
Residual debris มักพบในผูปวยทีม่ีอายมุาก    debrisที่เหลืออยูใน intrahepatic duct หรือ 
pancreatic duct ระหวาง cyst excision  อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด  postexcision stone 
formation และ pancreatitis 27,51,53,58 

 
Intrahepatic bile duct dilatation  

Dilatation จะมีขนาดลดลงภายหลงัทาํcyst excision และ hepaticojejunostomy ใน
ผูปวยอายุนอย แตในเด็กโตและผูใหญ พบวาการ dilateยังคงมีอยู 
 Dilatation และ residual debris อาจเปนสาเหตุของ cholangitis และ stone       
formation 57,58  มีบางรายงานแนะนาํใหทํา endoscopic examination  ระหวางทาํการผาตัดเพื่อ
ทําความสะอาด debrisที่เหลือคางอยู64 
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Malignancy 
-พบปจจัยเสีย่งที่จะเกิดมะเร็งในผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยการทาํ cystoenterostomy และยัง
เหลือ cystอยูประมาณ 50% 
-total cyst excision ชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดมะเรง็ แตอยางไรกต็ามสามารถพบมะเรง็ใน 
intrahepatic duct และ distal common duct หลังการทํา complete cyst excision 24,57 

 
 
สรุป  การวนิิจฉัยใหไดต้ังแตอายุนอย  แลวรักษาโดย Total excision ของ cyst รวมกับ 
adequate bile drainage เปน standard treatment ของ  choledochal cyst  และ long term 
follow up มีความจาํเปนเพือ่เฝาระวงัภาวะแทรกซอนทีอ่าจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกดิมะเร็ง 
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