การผาตัดรักษาโรคอวน…ทางออกของคนน้ําหนักเกิน
อาหาร คือ ปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตเปนการเติมพลังเพื่อใหเกิดความสมดุลตอรางกาย
ในการขับเคลือ่ นกลไกตาง ๆ ใหเปนปรกติ แตละเพศ แตละวัยตองการอาหารแตกตางกัน แลวแต
กิจกรรมของแตละบุคคล แตเมื่อใดก็ตาม ถาเรารับประทานอาหารมากเกินความจําเปนยอมจะ
กอใหเกิดโรครายตอรางกายได ดังคําที่วา “ตามใจปาก…จะยากนาน” โรคที่เกิดจากอาหารนั้นมี
มากมายหลายโรคดวยกัน แตมีเจาโรครายตัวหนึ่งที่กวาจะรูตัวก็ตองพลาดทาเสียทีไปแลวจนสายเกิน
ที่จะเยียวยา ไมวาจํากําจัดใหพนจากรางกายดวยวิธีตาง ๆ นานาอยางไรก็ไมไดผล ยังไมพอเจาโรค
รายตัวนี้ยังไดชักชวนลูกสมุนที่มีความ
รายกาจไมแพกันเขารวมวงในการบั่นทอนชีวิตและความ
สมดุลของรางกายใหยอยยับไปจนทําใหคนไทยหลายคนตองจบชีวิตลงทางเลือกสุดทายทีต่ องอาศัย
เพื่อกําจัดเจาโรครายจอมอืดที่ไมเกรงกลัวตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกําลังกาย
หรือแมแตการใชยาเจาตัวรายก็คือ “โรคอวน” นั่นเอง
เมื่อทราบความรายกาจของโรคอวนแลว เฉพาะโรคจึงพามารูจักกับการรักษาดวยวิธีผาตัดเพื่อเปน
ทางเลือกสุดทายของผูปวยโรคอวนใหกลับมามีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงเพื่อการดําเนินชีวิตอยางเปน
ปรกติสุขดังเดิม โดย ผศ.นพ.ธีรพล อังกูลภักดีกุล ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดใหเกียรติพูดคุยและอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคอวนดวยการผาตัดกับเฉพาะโรค
เพื่อใหเกิดความกระจางในการรักษาโรคอวนมากยิ่งขึ้น
อยางไร…คือโรคอวน
ผศ.นพ.ธีรพล ระบุวา โรคอวน (Morbid Obesity) คือ ภาวะที่เปนโรคอวนเรื้อรังและรักษายากโรค
หนึ่ง ถาไมทําการรักษาผูป วยจะเกิดภาวะเจ็บปวยจากความอวนจนถึงขัน้ เสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยผูปวย
ที่เปนโรคอวนนั้นจะมีคาดัชนีมวลกาย (body mass index) หรือ BMI มากกวาหรือเทากับ 40 หรือ อีก
ความหมายหนึ่งผูปวยจะมีน้ําหนักเปน 2 เทาของน้ําหนักที่ควรจะเปน (ideal body weight) คา BMI นัน้
ไดมาจากการวิจัยที่พบวาผูท ี่มีคาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 40 จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกวาคน
ปรกติ~2-3 เทา
เพราะเหตุใดถึงเปนโรคอวน
การที่คนเรารับประทานอาหารจนอวนฉุนั้นสามารถกอใหเกิดโรคอวนได
แตใชวาจะเปนเพียง
สาเหตุเดียวทีก่ อใหเกิดโรค ดังนั้น สาเหตุที่ทําใหปวยเปนโรคอวนมีหลายประการดวยกัน สาเหตุหลักที่พบ
สวนใหญ คือ
- กรรมพันธุ เปนสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดโรคอวนประมาณ 20-30% จากการศึกษาพบวาผูปวยโรคอวน
ที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุนั้นมียีน (gene) บางตัวที่ทาํ ใหรับประทานอาหารมากกวาปรกติ

- ภาวะแวดลอม เนื่องจากปจจุบันภาวะแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มนุษยมีความ
สะดวกสบายมากขึ้นทําใหชวี ิตประจําวันเปลี่ยนไป ไมวาจะเปนภาวะเรงรีบจากการทํางาน ตลอดจน
พฤติกรรมการกิน ผูคนหันมานิยมบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่มีคอเลสเตอรอลสูงมากขึ้น และขาดการออก
กําลังกายที่เหมาะสม
- โรคประจําตัวบางอยาง เชน โรคตอมไรทอทํางานผิดปรกติ
โรคแทรกจากโรคอวน
โรคอวนใชวาจะเยื้องกรายมาทําลายรางกายมนุษยแตเพียงลําพัง แตกลับชักชวนสมัครพรรคพวก
ที่ลวนแตมีประวัติรายกาจเขารวมขบวนในการทําลายรางกายดวย ผศ.นพ.ธีรพล อธิบายถึงโรคแทรกจาก
โรคอวนวามี 2 กลุมใหญ คือ
- โรคแทรกทีเ่ กิดจากภาวะน้ําหนักเกิน เชน ปวดเขาเรื้อรัง ไสเลื่อน ภาวะ sleep abnia ที่ทําให
ผูปวยนอนกรน และเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ บางครั้งอาจหยุดหายใจอยางกะทันหันระหวางการ
นอนหลับ เปนตน
- โรคแทรกที่เกิดจากภาวะเผาผลาญอาหาร (Metablic Syndrome) เปนโรคที่เกิดจากความ
ผิดปรกติของฮอรโมนและสวนประกอบของสารตาง ๆ ในรางกายสงผลใหเกิดภาวะไขมันเกิน เสนเลือดตีบ
เพราะมีการอุดตันของเสนเลือด ไขมันในตับมีปริมาณผิดปรกติ เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ คนไขกลุมนี้
รางกายไมตอบสนองตอฮอรโมนอินซูลินเนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดสูงอินซูลินจึงไมสามารถดูดซึม
กลูโคสได ฮอรโมนผิดปรกติในผูปวยหญิงทําใหเกิดโรคมะเร็งเตานม ไมมีการตกไขทําใหมบี ตุ รยาก หรือ
โรคมะเร็งปากมดลูก สวนในเพศชายทําใหเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก ยิ่งไปกวานั้นผูปวยโรคอวนอาจเกิด
ภาวะซึมเศราสงผลใหจิตแปรปรวนได
เมืองไทย…การผาตัดโรคอวน
การผาตัดเพื่อรักษาโรคอวนไมไดเปนเรื่องใหม แตไดมกี ารผาตัดในตางประเทศมานานกวา 50 ป
แลว เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศ ทางแถบยุโรป สวนในเมืองไทยคิดวามีการผาตัดเพื่อ
รักษาโรคอวนมาบางแลว แตไมมีการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางกวางขวาง ทําใหประชาชนคิดวาเปน
เรื่องใหม โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มผาตัดเพื่อรักษาโรคอวนโดยการสองกลอง ใสยางรัดกระเพาะอาหาร
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ปจจุบันโรงพยาบาลไดดาํ เนินการผาตัดผูปวยทั้งการผาตัดผานกลอง
ใสยางรัดกระเพาะอาหารและการผาตัด บายพาส( ตัดตอกระเพาะและลําไสเล็กใหม)แลวประมาณ 65 ราย
เมื่อใดจึงตองผาตัด…
ผูปวยที่จะไดรบั การผาตัดเพือ่ รักษาโรคอวนตองผานการคัดกรองอยางละเอียดอยางละเอียดวามี
ความจําเปนทีจ่ ะตองไดรับการผาตัด การพิจารณาผูปว ยที่ตองรักษาดวยการผาตัด คือ เปนผูปวยที่มี
คา BMI มากกวาหรือเทากับ 40 หรือมากกวาหรือเทากับ 35 แตประสบภาวะโรคแทรกจากความอวน

(comorbidities) เชน เปนโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลไดยาก, มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ขอเขา
เสื่อมกอนอันวัยสมควร เปนตน และเปนผูที่มีประวัตอิ วนมานานกวา 5 ป เคยลมเหลวจากการลดน้ําหนัก
โดยวิธีอนื่ เชน เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ควบคุมอาหารออกกําลังกาย และการใชยา และที่สาํ คัญผูปวย
ตองสามารถปฏิบัตติ ามคําแนะนํา ใหความรวมมือในการรักษาจากศัลยแพทยไดสามารถติดตามการรักษา
หลังการผาตัดไดตลอดไป
การผาตัดรักษาโรคอวนแบงเปน 2 วิธี
1. การผาตัดเพื่อลดการดูดซึมของสารอาหาร (Malabsorptive Procedure) คือ การผาตัดเพื่อ
ตอลําไสใหมเพื่อลดการดูดซึมของสารอาหารโดยเฉพาะไขมันและโปรตีน การผาตัดดวยวิธนี ี้ยงั มีการตัด
กระเพาะอาหารสวนตนใหเหลือความจุ 15 – 20 CC แยกกับกระเพาะอาหารที่เหลือรวมดวย หลังผาตัด
ผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติภายใน 4 – 6 สัปดาห ในปจจุบันนีศ้ ัลยแพทยสามารถผาตัด
ผานกลองทําใหผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากแผลผาตัดนอยลงมาก ซึ่งสมัยกอนจะตองเปดทองผาตัดและ
ผลการวิจัยในการผาตัดผานกลองไดผลทัดเทียมกับผาตัดแบบเปดหนาทอง ในขณะที่ภาวะแทรกซอนหลัง
ผาตัดนอยกวาการผาตัดแบบเปดอยางมาก
2. การผาตัดเพื่อลดขนาดของกระเพาะในการรับอาหาร เปนการผาตัดเพื่อลดปริมาตรความจุ
ของกระเพาะอาหาร โดยอาจเปนการผาตัดผานกลองอาจใชตัวเย็บถาวรหรือใชยาง silicone ไปรัด
กระเพาะอาหารสวนตน ๆ ใหเหลือปริมาตรความจุของกระเพาะอาหารที่เหนือยางรัดกระเพาะประมาณ
15 – 20 CC หลังผาตัดผูปวยสามารถกลับบานไดภายใน 3 วัน และผูปวยสามารถทานอาหารปกติได
ภายใน 4 – 6 สัปดาห
โรงพยาบาลรามาธิบดีใชวิธกี ารผาตัดผานกลองเพื่อลดขนาดของกระเพาะอาหาร
โดยใชยาง
silicone ที่ไมมีปฏิกิริยาตอรางกายเขาไปรัดกระเพาะอาหารเพื่อใหขนาดเล็กลง
วิธนี ี้เปนวิธีที่นิยม
แพรหลายทั่วโลก เพราะสามารถปรับเปลีย่ นขนาดปริมาตรของยางที่รัดกระเพาะอาหารได อีกทัง้ วิธีผาตัด
นั้นใชวิธผี าตัดผานกลอง ผูป วนจะฟนตัวเร็วและแผลผาตัดก็มีขนาดเล็ก การผาตัดไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของกระเพาะอาหาร
โรงพยาบาลรามาธิบยังไดมีวธิ ีการผาตัดผานกลองเพื่อตัดแยกกระเพาะ
อาหารและตอลําไสเพื่อลดการดูดซึมของสารอาหาร ซึ่งผลการผาตัดโดยวิธีนี้หลาย ๆ การวิจัยมีผลแสดง
ใหเห็นวาน้าํ หนักของผูปวยอวนสามารถลดไดในปริมาณที่มากกวาการใสยางรัดกระเพาะและสภาวะโรค
ที่มาพรอมกับความอวน เชน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดัน มีผลตอบสนองดีขึ้นมากกวาการผาตัด
ใสยางรัดกระเพาะอาหาร แตโครงสรางของกระเพาะจะตองเปลี่ยนไปอยางถาวร ซึ่งตางจากการใสยางรัด
กระเพาะถาจําเปนตองผาตัดเอายางรัดกระเพาะออกแลวโครงสรางของกระเพาะยังคงเหมือนเดิม
ระยะเวลาในการผาตัดและคารักษา
การใชเวลาในการผาตัดจะขึ้นอยูกับความชํานาญของแพทย ถาแพทยมีความชํานาญในการผาตัด
ผานกลองจะใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
น้ําหนักลดดวยวิธีผาตัด

การรักษาโรคอวนดวยวิธีการผาตัดสามารถรักษาผูปวยไดผล 100% แตจาํ นวนน้ําหนักที่ลดขึ้นอยู
กับวิธีการผาตัดที่ใชในการรักษา
การผาตัดเพื่อลดการดูดซึมของอาหาร สามารถลดน้าํ หนักไดประมาณ 70-80% ของน้ําหนักที่เกิน
สวนวิธีการผาตัดลดขนาดของกระเพาะอาหารสามารถลดน้าํ หนักได 50-60% ของน้ําหนักที่เกิน จะเห็นได
วาวิธีแรกไดผลเร็วกวา
มีบางการวิจัยของทางประเทศออสเตรเลียไดตดิ ตามผลไปเปนระยะเวลานาน
(มากกวา 4 ป) จะพบวาทั้ง 2 วิธสี ามารถลดน้ําหนักไดใกลเคียงกัน และไมทําใหผูปวยกลับมาอวน
เหมือนเดิม แตหลาย ๆ การวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา การผาตัดกระเพาะและลดการดูดซึมของ
อาหารไดผลลดน้าํ หนักมากกวาการใสยางรัดกระเพาะอยางชัดเจน
ปญหาจากการผาตัด
เนื่องจากการผาตัดเพื่อรักษาโรคอวนเปนการฝนธรรมชาติของรางกาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จึงสงผลตอรางกายได และการผาตัดทุกประเภทยอมสงผลกระทบและมีขอจํากัด ปญหาที่เกิดขึ้นหลังการ
ผาตัดทั้ง 2 วิธี คือ
1. การผาตัดเพื่อลดการดูดซึมของสารอาหารปญหาที่พบ คือ
- ระยะสั้น อาจมีปจจัยเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนหลังผาตัด เชน เกิดรอยรั่วของแผลผาตัด
มีของเสียคั่งอยูในรางกาย แผลติดเชื้อ และเกิดภาวะไสเลื่อน เปนตน แตในปจจุบันนี้ศัลยแพทยทที่ ําผาตัด
ดานนี้มีความชํานาญมากขึน้ ทําใหภาวะแทรกซอนตาง ๆ ลดลงจนเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานในการ
ผาตัดรักษาโรคอวน โดยเฉพาะเมื่อมีการผาตัดผานกลอง
- ระยะยาว เกิดภาวะขาดสารอาหารบางชนิด เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม ผูปวยจะตอง
รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารตลอดชีวิต
2. การผารตัดเพื่อลดขนาดของกระเพาะในการรับอาหาร ผูปวยจะตองปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร
ตองเคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืนและตองแยกอาหารที่เปนของแข็งและ
ของเหลวเมื่อรับประทาน บางรายอาจมีปญ
 หาเรื่องการกลืน
ดังนั้น เพื่อเปนการดูแลและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังการผาตัดแพทยที่ทําการผาตัดตองติดตาม
อาหารผูปวยตลอดชวงแรกของการผาตัดผูป วยตองมาพบแพทย เชน 6 สัปดาห, 6 เดือน ที่สองตองพบ
แพทยทุก 2 สัปดาห เปนตน และการติดตามดูแลผูปวยบางครั้งตองขึน้ อยูกับแพทยที่ทําการผาตัดดวย
ผศ.นพ.ธีรพล ไดฝากถึงผูที่ตองการผาตัดเพื่อรักษาโรคอวนวา ไมไดเปนการผาตัดเพื่อความ
สวยความงามเปนหลัก แตเปนการผาตัดเพื่อรักษาและปองกันภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคอวนใน
อนาคตและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้น การผาตัดจึงไมอาจทําใหผูปวยโรคอวนกลับมา

หุนดีดังเดิม หรือหุนดีเหมือนนางแบ นายแบบ แตเปนการผาตัดเพื่อรักษาสุขภาพใหแข็งแรงและมี
อายุยืนยาว และทําใหผูปวยที่เปนโรคอวนสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขรวมกับคนปรกติทั่วไป

