
การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำาหนกก
การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำาหนกก

เพ่ือให้ได้รูปร่างที่สวยงามสมส่วน ซ่ึึงการลดน้ำาหนกกด้วยวีธีใีใส่บอลลูนนกำน จะช่วยให้อี่มเร็วขึำน รกบประทานอาหาร
ได้น้อยลง เนื่องจากพืำนที่ภายในกระเพาะอาหารลดลง นอกจากนีำ  ยกงมีการปรกบพฤตีกรรมการรกบประทานอาหาร
และการใช้ชีวตีร่วมด้วย ซ่ึึงนอกจากน้ำาหนกกที่ลดลงแล้ว สขขภาพของผู้เขา้รกบการใส่บอลลูนกจ็ะดีขึำนด้วย 

การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร (Gastric Balloon) คอือะไร?
การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร เป็นการลดน้ำาหนกกชนีดหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตกด ไม่ต้องใช้ยา โดยการส่อง

กล้องใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหารคล้ายก กบการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารทกว่ไป ภายในบอลลูนจะใส่
น้ำา เกลือผสมกกบสารสีฟ้้าที่เรียกว่าเมทีลีน บลู (Methylene Blue) ในปรีมาตร 400 ถึง 500 ซีึซีึ เพ่ือลดพืำนที่ใน
กระเพาะอาหาร ท้าให้ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารรู้สึกอี่มตลอดเวลา และรกบประทานอาหารได้ลดลง
กวา่เดีม โดยบอลลูนสามารถปรกบเพี่มหรือลดขนาดได้ภายหลกง แต่หากผู้เขา้รกบการใส่บอลลูนพอใจกกบน้ำาหนกกที่ลด
ลงแล้ว กส็ามารถน้าบอลลูนออกก่อนครบ 1 ปีได้

ประโยชน์ของการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร
- เป็นการลดน้ำาหนกกโดยไม่ต้องผา่ตกด จึงไม่เจ็บตกว และไม่มีบาดแผล
- ไม่ต้องรกบประทานยาเพ่ือลดน้ำาหนกก
- บอลลูนจะเข้าไปลดพืำนที่ในกระเพาะอาหาร ท้าให้รู้สึกอี่มตลอดเวลาและรกบประทานอาหารได้ลดลงกวา่เดีม ส่ง
ผลให้ฮอรโ์มนเก่ียวกกบความหีวหลกง่ลดลง ท้าใหรู้้สึกหวีน้อยลง
- โดยเฉล่ียสามารถลดน้ำาหนกกได้มากกวา่ 24 กีโลกรกม ภายในระยะเวลา 1 ปี
- เป็นวธีีใีลดน้ำาหนกกที่มีประสีทธีใีภาพและความปลอดภกย ได้รกบความนียมทกำงในและต่างประเทศ
- ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร จะได้รกบการดูแลตลอดการรกกษาอยา่งครบวงจร โดยทีมอายขรแพทย์ ผู้
เชีย่วชาญด้านโรคระบบทางเดีนอาหาร นกกปรกบพฤตีกรรม และนกกโภชนาการ
- นอกจากน้ำาหนกกที่ลดลงมาแล้ว ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารจะมีสขขภาพที่ดีขึำน เนื่องจากมีการปรกบ
พฤตีกรรมการรกบประทานอาหาร การออกกา้ลกงกาย และการใช้ชีวีตร่วมด้วย
- ภายหลกงน้าบอลลูนออก ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร จะเกีดความเคยชีนกกบพฤตีกรรมในขณะใส่
บอลลูนในกระเพาะอาหาร จึงสามารถน้าพฤตีกรรมดกงกล่าวไปปฏิีบกตีหลกงจากน้าบอลลูนออกจากกระเพาะอาหาร
แล้วได้ ท้าให้เปน็การลดน้ำาหนกกที่ยกง่ยืนและปลอดภกย



ใครบ้างท่ีไม่เหมาะกกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร
ส้าหรกบผู้ที่ไม่เหมาะกกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ได้แก่ สตรีมีครรภ์ ในกรณีที่ใส่บอลลูนแล้วและ

เกีดการตกำงครรภ์ แพทย์จะน้าบอลลูนออกทกนที เนื่องจากอาจส่งผลต่อคขณแม่และทารกในครรภ์, ผู้ที่มีความผีดปกตี
ของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เช่น เป็นแผลในกระเพาะ กรดไหลย้อนรขนแรง หรือเคยผ่าตกดรกดกระเพาะ
อาหารและหลอดอาหาร เป็นต้น, ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย หรือกีนยาละลายล่ีมเลือด และผู้ที่มีโรคประจ้าตกวรขนแรง
เช่น โรคหกวใจขาดเลือด เปน็ต้น

การเตรียมตกวกอ่นใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร
- ก่อนเข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนจะต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม โดยแพทย์จะ
ตรวจวกดคล่ืนไฟ้ฟ้้าหกวใจ (EKG) และตรวจเลือดเบืำองต้น (Lab Pre Operation) ส่องกล้องเพ่ือดูความพร้อมของ
หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เพ่ือประเมีนความเส่ียงของโรคประจ้าตกว ซ่ึึงต้องอยู ใ่นเกณฑ์์ปกตีจึงจะสามารถ
ใส่บอลลูนได้
- ผู้เขา้รกบการใส่บอลลูนต้องรกบประทานยาลดกรด Miracid (Omeprazole) ก่อนอาหารเช้าและเย็น เป็นเวลา 14 วกน
- งดสูบบขหรี่ ดื่มสขรา ของหมกกดอง

ขกำนตอนการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร
- เมื่อถึงวกนนกดหมาย ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนเปล่ียนชขดของทางโรงพยาบาล, ถอดแว่นตา, คอนแทคเลนส์และฟ้กน
ปลอม วกดความดกนโลหีต ชีพจร และระดกบออกซีึเจนในเลือด
- ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนจะได้รกบการพ่นยาชาที่บรีเวณล้าคอ หรือกลกำวปากด้วยยาชาจะรู้สึกชาและหนาที่บรีเวณล้า
คอ มีการใหย้านอนหลกบเพ่ือช่วยใหผู้้ป่วยคลายกกงวลขณะท้าหกตถการ
- แพทย์จะเรี่มท้าการส่องกล้องใส่บอลลูน โดยใส่อขปกรณ์ช่วยในการอ้าปาก (Mouthpiece) เพ่ือช่วยอ้าปากระหว่าง
ท้าการใส่บอลลูน จากนกำนค่อยๆ สอดบอลลูนช้าๆ เข้าไปทางปากลงไปยกงหลอดอาหาร จนกระทก ง่ไปถึงกระเพาะ
อาหาร เมื่อบอลลูนอยู่ในต้าแหน่งทีเหมาะสม แพทย์จะท้าการใส่น้ำาเกลือผสมกกบสารสีฟ้้าที่เรียกว่า เมทีลีน บลู
(Methylene Blue) ในปรีมาตร 400 ถึง 500 ซีึซีึ หลกงจากบอลลูนได้ถูกเตีมน้ำาในปรีมาตรที่เหมาะสมแล้ว แพทย์จะ
ค่อยๆ ดึงอขปกรณ์ออก ทกำงนีำ  การใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที
ผลข้างเคยีงหลกงการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร

หลกงการรกกษา ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารจะมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน
ร่วมด้วย ซ่ึึงจะเป็นมากภายในระยะเวลา 1-2 สกปดาห์แรก ซ่ึึงจ้าเป็นต้องรกบประทานยาลดกรดและยาก กนอาเจียน
ควบคู่กกนไปด้วย เพ่ือป้องกกนการเกีดแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนีำ  อาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจเกีดขึำนได้แต่
น้อยมาก เช่น เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียนมากจนกระทก ง่หลอดอาหารหรือกระเพราะอาหารปรี
ล้าไส้อขดตกน เป็นตน้



การปฏิบกตตินและการตดิตามผลหลกงการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร
- ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนจะได้รกบการนอนพกกฟื้ำ นที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1-2 วกน เพ่ือดูอาการ หากมีอาการแน่นท้อง
คล่ืนไส้ อาเจยีน มาก ๆ พยาบาลจะให้รกบประทานยาลดกรดและยาแกอ้าเจยีน
- เมื่ออาการผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารดีขึำน นกกโภชนาการจะจกดตารางการรกบประทานอาหาร
เพ่ือปรกบพฤตีกรรมการรกบประทานอาหาร โดยในระยะแรกผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนจะรกบประทานอาหารได้น้อยลง
เนื่องจากพืำนที่ของกระเพาะอาหารลดลง ดกงนกำน จึงต้องเลือกรกบประทานอาหารที่ดูดซึึมง่าย เช่น น้ำา เปล่า นม
น้ำาผลไม้ โยเกีร์ต ซึขปใส ต้มจืด เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่จะคอยสอบถามการเปล่ียนแปลงหลกงการใส่บอลลูน แนะน้าการออกกา้ลกงกาย และการใช้ชีวีตประจ้าวกน
และดูแลคนไข้อยา่งใกล้ชีด โดยสามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชกว่โมง ผา่นทางช่องไลน์ (สกญลกกษณ์ Line)
- สามารถใช้ชีวีตประจ้าวกนและออกกา้ลกงกายได้ตามปกตี ยกเว้นการออกกา้ลกงกายที่มีการเปล่ียนแปลงของแรงดกน
มาก ๆ เช่น ด้าน้ำา ฟ้ขตบอล มวยไทย สามารถเดีนทางเครื่องบีนได้ตามปกตี เนื่องจากมีการค่อยๆ ปรกบแรงดกน
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบอลลูนในกระเพาะอาหาร
- เมื่อผา่นไป 3 เดือน จะเรี่มเหน็การเปล่ียนแปลงประมาณร้อยละ 10 จากน้ำาหนกกเดีม โดยผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนจะ
สามารถปรกบเปล่ียนพฤตีกรรมการรกบประทานอาหารและการใช้ชีวีตใหม่หลกงการใส่บอลลูน 9 เดือนขึำนไป และ
สามารถท้าให้เป็นพฤตีกรรมถาวรได้ โดยจะต้องพบแพทย์เดือนละครกำ ง เพ่ือตีดตามผลการใส่บอลลูนในกระเพาะ
อาหาร
- เมื่อครบ 6 เดือน ผู้เข้ารกบการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ต้องกลกบมาพบแพทย์เพ่ือปรกบขนาดบอลลูนให้ได้
ขนาดที่เหมาะสม กรณีเกีดอาการผีดปกตีขณะใส่บอลลูน เช่น น้ำาหนกกลดลงเร็วเกีนไป อาจมีผลข้างเคียงท้าให้เกีด
ภาวะตกบอกกเสบ กล้ามเนืำออกกเสบได้ เนื่องจากมีการดึงพลกงงานจากตกบและกล้ามเนืำอหกวใจมาใช้ ดกงนกำน การที่น้ำา
หนกกลดลงเร็วเกีนไปจึงไม่เป็นผลดี หากมีอาการดกงกล่าวควรแจ้งให้แพทย์ทราบ และเมื่อใส่บอลลูนครบ 1 ปีแล้ว
แพทย์จะปล่อยน้ำาในบอลลูนออกและส่องกล้องเพ่ือน้าบอลลูนออกจากกระเพาะอาหาร
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