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บทคัดย'อ
อาการทEองเสียเปSนอาการที่พบไดEบ'อยในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร แต'การหยุดใหEอาหารทาง
สายใหEอาหารโดยทันทีนั้นเปSนแนวทางที่ไม'สามารถกระทำไดE เนื่องจากจะทำใหEผูEปKวยมีภาวะขาดน้ำและสารอาหาร
รุนแรงมากขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีจึงควรเริ่มตEนจากการวิเคราะห\สาเหตุของอาการทEองเสีย ไดEแก' ชนิดและลักษณะ
การบริหารอาหารผ'านสายใหEอาหาร ยาที่ผูEปKวยไดEรับ ความเสี่ยงการติดเชื้อ โรคร'วมและความรุนแรงของอาการ
เจ็บปKวยของผูEปKวย เปSนตEน รายงานการวิจัยพบว'าการใชEยาเปSนสาเหตุหลักที่ทำใหEผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหE
อาหารเกิดอาการทEองเสีย ซึ่งสามารถปbองกันไดEดEวยการเจือจางยาดEวยน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม หรือพิจารณา
ใชEยาที่ไม'มีผลทำใหEเกิดการถ'ายเหลว หรือหยุดใชEยาชั่วคราว กรณีที่ไม'พบสาเหตุที่แน'ชัดของอาการทEองเสียอาจ
พิจารณาใชEสูตรอาหารที่มีใยอาหารเปSนส'วนประกอบเนื่องจากมีการศึกษาที่บ'งชี้งว'าสามารถลดอุบัติการณ\ของอาการ
ทEองเสียในผูEปKวยที่ใหEอาหารทางสายใหEอาหารไดE ทั้งนี้หากยังมีอาการถ'ายเหลวอย'างต'อเนื่องสามารถพิจารณาใชE
อาหารสูตรเปSปไทด\ตามสภาวะผูEปKวยและติดตามอาการเปSนระยะ
คำสำคัญ : ทEองเสีย, ใหEอาหารทางสาย, การใชEยา, การรักษา
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บทนำ
อาการทEองเสียเปSนอาการที่พบไดEบ'อยในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร อุบัติการณ\ของอาการ
ทEองเสียในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหารมีรายงานตั้งแต'รEอยละ 8.3-70 (1-3) ซึ่งมีช'วงกวEางเนื่องจากแต'ละ
การศึกษากำหนดนิยามของอาการทEองเสียหรือลักษณะประชากรที่ทำการศึกษาแตกต'างกัน ความรุนแรงของอาการ
ทEองเสียนั้นอาจพิจารณาจากความถี่ ลักษณะ และ/หรือปริมาณของอุจจาระที่ขับถ'ายในแต'ละวัน หากมีการถ'าย
อุจจาระมากกว'า 3 ครั้งต'อวันหรืออุจจาระเหลวเปSนน้ำหรือมีปริมาณอุจจาระมากกว'าหรือเท'ากับ 200-750 มิลลิลิตร
ต'อวัน แสดงว'าผูEปKวยเกิดอาการทEองเสีย (4) ส'งผลกระทบต'อสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต\ อาจทำใหEผูEปKวยมีอุจจาระ
เล็ด (fecal incontinence) ซึ่งมีผลต'อสภาวะทางจิตใจของผูEปKวยไดE นอกจากนี้ในผูEปKวยติดเตียงจะมีโอกาสที่จะทำ
ใหEเกิดแผลกดทับและติดเชื้อมากขึ้น เกิดแผลเรื้อรังบริเวณที่สัมผัสกับอุจจาระ หากเกิดขึ้นต'อเนื่องกันเปSนระยะ
เวลานานจะทำใหEผูEปKวยเกิดภาวะทุพโภชนาการและส'งผลใหEเกิดภาวะแทรกซEอนเรื้อรังที่ทำใหEดูแลผูEปKวยไดEอย'าง
ยากลำบาก (5) นอกจากนี้ยังพบว'าผูEปKวยที่มีภาวะทEองเสียสัมพันธ\กับการนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้นอีกดEวย (1)
ดังนั้นการคEนหาสาเหตุของอาการทEองเสียในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายอย'างถูกตEองและทำความเขEาใจเกี่ยวกับการ
จัดการดูแลอาการอย'างเหมาะสมจึงเปSนสิ่งจำเปSน

ประเภทของอาการท,องเสีย
ประเภทของอาการทEองเสีย สามารถแบ'งตามลักษณะความผิดปกติไดEเปSน 4 ประเภทหลัก (6, 7) (ตารางที่
1) dysmotility เปSนความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือลำไสE ทำใหEเนื้ออุจจาระเคลื่อนที่เร็วขึ้น
malabsorptive diarrhea เปSนความผิดปกติของกระบวนการดูดซึมสารอาหารซึ่งอาจเปSนผลจากความสามารถใน
การย'อยอาหารที่ผิดปกติร'วมดEวยหรือไม'ก็ไดE ทำใหEอาหารถูกขับถ'ายออกจากร'างกายเพิ่มขึ้น osmotic diarrhea
เปSนอาการทEองเสียจากการที่ลำไสEไม'สามารถดูดกลับน้ำในทางเดินอาหารไดEเนื่องจากมีสารความเขEมขEนสูงและมี
แรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ภายในทางเดินอาหารสูง สำหรับ secretory diarrhea หรืออาจเรียกว'าเปSน
exudative diarrhea จะมีการหลั่งสารน้ำและอิเล็กโทรไลต\ออกมาในทางเดินอาหารร'วมกับเยื่อบุทางเดินอาหาร
อักเสบ ทำใหEปริมาณอุจจาระค'อนขEางมากและไม'สัมพันธ\กับการรับประทานอาหาร (6, 7)
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ตารางที่ 1 ประเภทและลักษณะของอาการทEองเสีย (6, 7)
ประเภท
1. Dysmotility

ลักษณะอาการ
สาเหตุที่พบไดEบ'อย
พบทั ้ ง อาการทE อ งเสี ย และทE อ งผู ก - irritable bowel syndrome
สลับกันไป มีอาการปวดทEองร'วมดEวย - post-surgery (gastrectomy,
vagotomy, colorectal dissection)
2. Malabsorptive มีอาการทEองอืด ทEองเฟbอ อุจจาระเปSน - short bowel syndrome
diarrhea
มั น (steatorrhea) และน้ ำ หนั ก ลด - small bowel bacteria overgrowth
อาการทE อ งเสี ย จะสั ม พั น ธ\ ก ั บ การ - pancreatic insufficiency or disease
รับประทานอาหาร
- gastric bypass surgery
3. Osmotic
มักมีปริมาตรอุจจาระนEอยกว'า 1 ลิตร/ - medication administration
diarrhea
วัน โดยขึ้นกับปริมาณของสารที่เปSน
- lactose intolerance
สาเหตุ หากมีการอดอาหารหรือไม'
ไดEรับสารที่เปSนสาเหตุ ปริมาณอุจจาระ
นั้นจะลดลง ระดับโซเดียมและ
โพแทสเซียมในอุจจาระไม'เปลี่ยนแปลง
4. Secretory/
มีปริมาตรอุจจาระมากกว'า 1 ลิตร/วัน - bile acid malabsorption
exudative
ส' ว นใหญ' เ กิ ด การอั ก เสบของเยื ่ อ บุ - Escherichia coli infection
diarrhea
ทางเดิ น อาหาร จึ ง อาจตรวจพบมู ก - Clostridium difficile infection
เลื อ ด และ/หรื อ โปรตี น ในอุ จ จาระ - Salmonella spp. infection
ร' ว มกั บ มี จ ำนวนเซลล\ เ ม็ ด เลื อ ดขาว - prolonged broad-spectrum antibiotic
สูงขึ้น อาการทEองเสียจะไม'สัมพันธ\กับ
use
การรับประทานอาหาร หากอดอาหาร
- intestinal lumen damage
ปริมาณของอุจจาระนั้นจะไม'ลดลง
(radiation enteritis)
- inflammatory bowel disease
(Crohn’s disease, ulcerative colitis)
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สาเหตุของอาการท,องเสียในผู,ป8วยที่ได,รับอาหารทางสายให,อาหาร
สาเหตุการเกิดอาการทEองเสียมีไดEหลากหลาย โดยสามารถแบ'งไดEเปSน 4 ป†จจัย ไดEแก' ชนิดและลักษณะการ
บริหารอาหารผ'านสายใหEอาหาร ยาที่ผูEปKวยไดEรับ การติดเชื้อ โรคร'วมและความรุนแรงของอาการเจ็บปKวยของผูEปKวย
รายละเอียดดังต'อไปนี้
1. ชนิดและลักษณะการบริหารอาหารผ'านสายใหEอาหาร
เมื่อผูEปKวยไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร ร'างกายจะปรับตัวโดยเพิ่มระยะเวลาที่อาหารจะอยู'ในทางเดิน
อาหาร ปรับการบีบและคลายตัวของอวัยวะในทางเดินอาหารใหEสอดคลEองกับอาหารที่ไดEรับ เพิ่มการหลั่งสารคัดหลั่ง
(intestinal secretory) และน้ำย'อยต'าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบจุลชีพในทางเดินอาหารดEวย ป†จจัย
เกี่ยวกับสูตรอาหารที่ใหEผ'านทางสายใหEอาหารสามารถส'งผลต'อตัวแปรต'าง ๆ ขEางตEนและกระตุEนใหEเกิดอาการ
ทEองเสีย โดยมีป†จจัยที่ควรพิจารณา ดังต'อไปนี้ (4, 5, 8)
1) ปริมาณไขมันภายในสูตรอาหาร เนื่องจากไขมันมีกระบวนการย'อยและการดูดซึมที่ซับซEอน ผูEปKวยบาง
สภาวะอาจไม'สามารถย'อยไขมันไดEอย'างมีประสิทธิภาพและทำใหEเกิดการถ'ายอุจจาระเปSนมัน
2) ความเขEมขEนของพลังงาน (caloric density) โดยทั่วไปอาหารที่ใหEทางสายใหEอาหารจะเตรียมในความ
เขEมขEนของพลังงานเท'ากับ 1 กิโลแคลอรีต'อ 1 มิลลิลิตร การเตรียมอาหารใหEมีความเขEมขEนสูงขึ้น จะยิ่ง
เพิ่มโอกาสการเกิดอาการทEองเสีย
3) อัตราเร็วที่ใหEอาหารทางสายใหEอาหาร
4) ตำแหน'งปลายสายใหEอาหาร กรณีที่ปลายสายใหEอาหารเปˆดบริเวณลำไสEเล็กซึ่งสามารถรับปริมาณใน
ปริมาณครั้งละไม'มากนัก ดังนั้นหากไดEรับอาหารในปริมาณมากหรืออาหารมีความเขEมขEนสูงก็มีความ
เสี่ยงการเกิดทEองเสีย
5) วิธีการเตรียมและจัดเก็บอาหารที่ใหEทางสายใหEอาหาร การรักษาความสะอาดในทุกขั้นตอนของการ
เตรียมอาหารที่ใหEทางสายใหEอาหารมีความสำคัญเพื่อลดการปนเป‰Šอนของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
โดยทั่วไปอาหารป†‹นผสม (blenderized diet) มีความเสี่ยงต'อการปนเป‰Šอนสูงกว'าอาหารทางการแพทย\
สำเร็จรูป (commercial formula) เนื่องจากอาหารป†‹นผสมมีการใชEวัตถุดิบสดใหม'หลายชนิดตามสูตร
ที่นักกำหนดอาหารวางแผนไวEซึ่งตEองผ'านกรรมวิธีการปรุงดEวยความรEอนอย'างทั่วถึง ป†‹นใหEละเอียดและ
กรองก'อนใหEแก'ผูEปKวยผ'านสายใหEอาหาร สูตรอาหารมาตรฐานที่ใหEแก'ผูEปKวยนั้นมีสารอาหารครบถEวน จึง
มีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก'อโรค หากเก็บในสภาวะที่ไม'เหมาะสม หรือ
มีระยะเวลาการใชEเกินกว'าที่กำหนด มีเทคนิคในการใหEอาหารผ'านทางสายใหEอาหารที่ไม'ถูกตEอง เช'น
ไม'ไดEลEางมือก'อนเตรียมอาหารหรือก'อนใหEอาหารแก'ผูEปKวย จะเพิ่มโอกาสการปนเป‰Šอนของเชื้อก'อโรคใน
อาหาร และทำใหEผูEปKวยเกิดอาการทEองเสียเนื่องมาจากการติดเชื้อไดE (7)
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6) ออสโมแลลิตี โดยอาหารที่มีคุณสมบัติเปSน hypertonic จะทำใหEผูEปKวยมีโอกาสเกิดอาการทEองเสียมาก
ขึ ้ น เนื ่ อ งจากผลของการเพิ ่ ม แรงดั น ออสโมติ ก เช' น การใชE ส ' ว นประกอบที ่ ม ี ก ารย' อ ยมาแลE ว
(hydrolyzed component) ประเภทคาร\โบไฮเดรตโมเลกุลเดี่ยวหรือกรดอะมิโนจะเพิ่มแรงดันออสโม
ติกในทางเดินอาหารไดEมากกว'าพอลิแซคคาไรด\หรือโปรตีนที่ไม'ผ'านการย'อย เปSนตEน
7) การใชE ส ' ว นประกอบคาร\ โ บไฮเดรตที ่ เ ปS น กลุ ' ม FODMAPs (fermentable oligosaccharides,
disaccharides, monosaccharide, polyols) โดยคาร\โบไฮเดรตสายสั้นกลุ'มนี้จะถูกดูดซึมไดEนEอย มี
ออสโมแลลิตีสูงทำใหEมีการดูดน้ำไวEในทางเดินอาหาร และจะถูกหมักโดยแบคทีเรียในลำไสEไดEผลิตภัณฑ\
เปSนสารที่สามารถกระตุEนสัญญาณที่เกี่ยวขEองกับการเคลื่อนที่ของทางเดินอาหาร จึงมีผลใหEมี transit
time ในลำไสEเล็กที่เร็วขึ้น และเพิ่มแรงดันออสโมติกในทางเดินอาหารซึ่งจากกลไกที่กล'าวมาในขEางตEน
อาจนำไปสู'อาการทEองอืด ทEองเฟbอ ปวดทEองเกร็ง และทEองเสียตามมาไดE จึงมีคำแนะนำว'าการใชEสูตร
อาหารที่มี FODMAPs ต่ำนั้นช'วยลดอุบัติการณ\และความรุนแรงของอาการทEองเสียลงไดE (5)
2. ยาที่ผูEปKวยไดEรับ
ยาเปSนสาเหตุอันดับตEน ๆ ที่ควรคำนึงถึงเมื่อเกิดอาการทEองเสียในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร ซึ่ง
มีรายงานว'ายาเปSนสาเหตุของอาการทEองเสียไดEถึงรEอยละ 61.3 ของสาเหตุของอาการทEองเสียทั้งหมดในผูEปKวยที่เขEา
รับการรักษาในโรงพยาบาล (1) โดยยาที่เปSนสาเหตุ (ตารางที่ 2) ไดEแก' ยาปฏิชีวนะ (รEอยละ 85.5) ยายับยั้งการหลั่ง
กรดในกลุ'ม proton pump inhibitors (รEอยละ 64.5) โพแทสเซียมคลอไรด\อิลิกเซอร\ (รEอยละ 58.1) ยาระบาย
(รEอยละ 41.9) และสารละลายฟอสเฟต (รEอยละ 38.7) (1) อาการทEองเสียอาจเกิดจากอาการไม'พึงประสงค\ของยา
ยามีออสโมแลลิตีสูง หรือยารบกวนสมดุลจุลชีพภายในทางเดินอาหาร โดยส'วนใหญ'เมื่อหยุดใชEยาหรือเตรียมยาใหE
เหมาะสมดEวยการเจือจางยาดEวยน้ำปริมาณพอเหมาะแลEวจึงใหEแก'ผูEปKวย ผูEปKวยมักจะมีอาการดีขึ้น
ตารางที่ 2 ยาที่อาจทำใหEเกิดอาการทEองเสีย (4, 8, 9)
ยา
ตัวอย&าง
กลุ'มยาทางระบบทางเดินอาหาร
ยากลุ'ม proton pump inhibitors, H2-receptor blocker, ยา
ลดกรดที่มีส'วนผสมของแมกนีเซียม, ยา misoprostol
ยาปฏิชีวนะ
amoxicillin, ampicillin, oral vancomycin, ciprofloxacin,
azithromycin
ยากลุ'ม cholinergic
donepezil, rivastigmine, galantamine
ยาลดความดันโลหิต
ยากลุ'ม beta-blockers
ยาระบาย
liquid paraffin, castor oil, bisacodyl, ใบมะขามแขก,
lactulose, polyethylene glycol, sorbitol, magnesium
sulfate
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ยา

ตัวอย&าง
ยากลุ'ม NSAIDs
indomethacin, diclofenac, ibuprofen, celecoxib
ผลิตภัณฑ\ฟอสเฟต
phosphate solution
ยากลุ'ม prokinetic
metoclopramide, mosapride, domperidone
ยาที่ช'วยใหEสงบ (sedation)
zolpidem
ยาตEานซึมเศรEากลุ'ม SSRIs
fluoxetine, sertraline, escitalopram, paroxetine
ยาตEานการอักเสบในลำไสE
mesalamine, balsalazide
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
metformin, acarbose, glipizide, repaglinide
อื่น ๆ
betahistine, colchicine, digoxin, strontium ranelate
หมายเหตุ ยาน้ำเชื่อมหรือยาเตรียมในรูปแบบของเหลว มักมีออสโมแลลิตีที่สูงเนื่องจากมีส'วนประกอบของซอร\
บิทอลจึงอาจทำใหEยามีคุณสมบัติเปSน osmotic laxative ไดE
3. การติดเชื้อ
อาการทEองเสียอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือการไดEรับ endotoxin จากเชื้อรวมถึงการติดเชื้อ
Clostridium difficile ซึ่งเกิดจากการไดEรับยาปฏิชีวนะเปSนระยะเวลานาน โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวEาง
(broad spectrum antibiotics) จะไปทำลายสมดุ ลของเชื ้ อจุ ลชี พที ่ อยู ' ใ นทางเดิ นอาหาร อุ บั ติ การณ\ การเกิ ด
antibiotic-associated diarrhea สามารถพบไดE ประมาณรE อ ยละ 5-25 (8) โดยพบว' า เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ
Clostridium difficile ถึง 1 ใน 4 ของผูEที่เกิด antibiotic-associated diarrhea ทั้งหมด นอกจากนี้การไดEรับยาลด
การหลั่งกรด เช'น ยากลุ'ม proton pump inhibitors, ยากลุ'ม H2 receptor blockers จะเพิ่มความเสี่ยงในการติด
เชื้อ Clostridium difficile, Salmonella spp. และ Campylobacter spp. ไดEดEวยเช'นเดียวกัน (8)
4. โรคร'วมและความรุนแรงของอาการเจ็บปKวยของผูEปKวย
สภาวะบางอย'างของผูEปKวยสามารถทำใหEเกิดอาการทEองเสียจากพยาธิสภาพของโรค (ตารางที่ 3) จึง
จำเปSนตEองแกEไขพยาธิสภาพของโรคที่เปSนสาเหตุ อาการทEองเสียของผูEปKวยจึงจะดีขึ้น
ตารางที่ 3 พยาธิสภาพของโรคที่อาจทำใหEเกิดอาการทEองเสีย (4)
ความผิดปกติ
สาเหตุ
Pancreatic exocrine insufficiency
chronic pancreatitis
Endocrine disorders
thyroid disease, diabetes, Zollinger-Ellison
syndrome, Addison’s disease
Tumors
gastrointestinal cancer, pheochromocytoma
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ความผิดปกติ
Chronic malassimilation states

Bile acid malabsorption
Intoxications
Hemodynamic status
Hypoalbuminemia

สาเหตุ
short bowel syndrome, chronic inflammatory
bowel disease, Crohn’s disease, ulcerative
colitis, celiac disease, small intestinal bacterial
overgrowth
cholestasis, post-cholecystectomy
heavy metal poisoning, digoxin
tissue hypoperfusion
undernutrition, hepatic disease

สำหรับภาวะ hypoalbuminemia มีคำอธิบายสนับสนุนว'าภาวะดังกล'าวสามารถทำใหEเกิดอาการทEองเสีย
ไดE โดยภาวะ hypoalbuminemia จะทำใหEมีแรงดันออสโมติกในกระแสเลือดลดลง เยื่อบุลำไสEจึงบวม (edema)
และมีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารบกพร'อง ส'งผลใหEเกิด malabsorptive diarrhea รายงานการศึกษา
พบว'าผูEปKวยที่เขEารับการรักษาในโรงพยาบาลและไดEรับอาหารทางสายใหEอาหารร'วมกับระดับอัลบูมินในเลือดของ
นEอยกว'า 3 g/dL มีโอกาสเกิดอาการทEองเสียเพิ่มขึ้นถึง 5.7 เท'าเมื่อเทียบกับผูEปKวยที่มีระดับอัลบูมินในเลือดปกติ (1)
อย'างไรก็ตามมีการศึกษาหลายการศึกษาที่พบว'าภาวะ hypoalbuminemia นั้นไม'มีความสัมพันธ\กับการเกิดอาการ
ทEองเสียโดยตรง แต'คาดว'าภาวะ hypoalbuminemia เปSนตัวแปรบ'งชี้ถึงความรุนแรงของอาการเจ็บปKวย อาการ
ทEองเสียจึงน'าจะมีความสัมพันธ\กับความรุนแรงของโรคมากกว'าระดับอัลบูมินในเลือด (8, 10)
ความรุนแรงของโรคนั้นเปSนอีกป†จจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวขEองกับการเกิดอาการทEองเสียเช'นเดียวกัน โดย
พบว' า ผู E ป K ว ยในหอวิ ก ฤตซึ ่ ง มั ก มี ร ะดั บ ความรุ น แรงของโรคในระบบไหลเวี ย นโลหิ ต สู ง กว' า ผู E ป K ว ยทั ่ ว ไป จะมี
ความสัมพันธ\กับความถี่และระยะเวลาของการเกิดอาการทEองเสียที่เพิ่มขึ้น (6, 7) โดยคาดว'าสาเหตุมาจากผูEปKวยที่มี
ความรุนแรงของโรคสูงจะมี hypermetabolic stress มากกว'าคนปกติ การไหลเวียนเลือดมายังเยื่อบุลำไสEลดลง ทำ
ใหEเยื่อบุลำไสEไม'แข็งแรงและเพิ่มความสามารถในการซึมผ'านของเยื่อบุลำไสE (intestinal permeability) รวมถึงมี
ระบบภูมิคุEมกันในระบบทางเดินอาหารลดลง จึงทำใหEพบว'ามีอาการทEองเสียที่มากขึ้นดEวย (8)

แนวทางการจัดการเมื่อเกิดอาการท,องเสียในผู,ป8วยที่ได,รับอาหารทางสายให,อาหาร
อาการทEองเสียโดยส'วนใหญ'มักมีอาการไม'รุนแรง หากไดEรับการชดเชยสารน้ำและอิเล็กโทรไลต\อย'าง
เหมาะสมแลEว จะสามารถหายไดEเองภายใน 72 ชั่วโมง จึงไม'ควรหยุดการใหEอาหารทางสายโดยไม'มีการตรวจสอบ
สาเหตุของอาการทEองเสียและจัดการกับสาเหตุขEางตEนเสียก'อน แนะนำใหEตรวจร'างกายทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณช'อง
ทEอง ตรวจอุจจาระเพื่อหา enterotoxin ของเชื้อ Clostridium difficile ตรวจระดับอิเล็กโทรไลต\ในเลือดและ/หรือ
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ในอุจจาระเพื่อประเมินการสูญเสียอิเล็กโทรไลต\และสมดุลของสารน้ำในร'างกายผูEปKวย และทำการประสานรายการ
ยา (medication reconciliation) เพื่อตรวจสอบการใชEยาที่มีโอกาสเปSนสาเหตุของอาการทEองเสีย (4, 5, 11, 12)
หากไม'พบสาเหตุอื่น ๆ ของอาการทEองเสีย จะพิจารณาใหEปรับเปลี่ยนส'วนประกอบหรือวิธีการใหEอาหารทางสายใหE
อาหาร หรืออาจพิจารณาใหEยาเพื่อบรรเทาอาการทEองเสียของผูEปKวย (รูปที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมยาให8ถูกต8องหรือใช8ยาเพื่อบรรเทาอาการท8องเสีย
การเจือจางยาดEวยน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมก'อนบริหารยาทางสายใหEอาหารเปSนสิ่งสำคัญ เนื่องจาก
ยาน้ำหลายชนิดมีค'าออสโมแลลิตีสูงกว'าทางเดินอาหารจากตัวยาหรือสารเติมแต'งที่อยู'ในตำรับ ทำใหEเสี่ยงต'อการเกิด
osmotic diarrhea ไดEมากกว'ายารูปแบบเม็ดที่บดเปSนผงละเอียด การเจือจางดEวยน้ำสะอาดยังช'วยลดความหนืด
ของยา จึงบริหารยาผ'านสายใหEอาหารไดEง'ายและครบปริมาณ ยาน้ำทั่วไปอาจเจือจางดEวยน้ำในอัตราส'วน 1:1
หมายถึง เติมน้ำสะอาด 1 มิลลิลิตรต'อปริมาณยาที่ใชE 1 มิลลิลิตรผสมใหEเขEากันดีก'อนใหEทางสายใหEอาหาร อย'างไรก็
ตามยาที่มีค'าออสโมแลลิตีสูง เช'น โพแทสเซียมคลอไรด\อิลิกเซอร\หรือสารละลายฟอสเฟต เปSนตEน จำเปSนตEองเจือจาง
ดEวยน้ำสะอาดปริมาตรเพิ่มขึ้น โดยคำนวณปริมาตรน้ำสะอาดที่ตEองใชEดังสมการดEานล'าง (13) ทั้งนี้ค'าออสโมแลลิตี
ของสารน้ำในทางเดินอาหารอยู'ในช'วง 300-500 mOsm/kg
ปริมาตรน้ำที่ใช/เจือจาง (mL) =

ค<าออสโมแลลิตีของยา (mOsm/kg)
x ปริมาณยาที่ต/องการใช/ (mg) - ปริมาณยาที่ต/องการใช/ (mg)
ค<าออสโมแลลิตีของทางเดินอาหาร (mOsm/kg) ความเข/มข/นยาเตรียม (mg/mL) ความเข/มข/นยาเตรียม (mg/mL)

การใชE ย าเพื ่ อ บรรเทาอาการทE อ งเสี ย แนะนำใหE ใ ชE ผ งเกลื อ แร' ช ดเชยสำหรั บ อาการทE อ งเสี ย (oral
rehydration solution; ORS) เพื่อทดแทนสารน้ำและอิเล็กโทรไลต\ นอกจากนี้ยังมียาอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใชE
บรรเทาอาการตามสาเหตุหรือลักษณะอาการทEองเสีย เช'น หากเปSนอาการทEองเสียจากการบีบตัวที่มากเกินไปของ
ลำไสEใหญ'และไม'มีอาการติดเชื้อ อาจพิจารณาใชE loperamide เริ่มที่ 4 mg จากนั้นใหE 2 mg เมื่อมีอาการถ'ายเหลว
(ขนาดยาสู ง สุ ด 16 มิ ล ลิ ก รั ม ต' อ วั น ) กรณี ถ ' า ยเหลวจากการดู ด กลั บ กรดน้ ำ ดี ไ ดE ไ ม' ด ี สามารถเลื อ กใชE
cholestyramine ในขนาด 4-24 mg ต'อวัน (ขนาดยาสูงสุด 24 มิลลิกรัมต'อวัน) เปSนตEน (4, 5)
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ไม?มี

มี

พิจารณาเพิ่มใยอาหารหรือใช>สูตรอาหารที่มีใยอาหาร
เปNนส?วนประกอบ

ตรวจสอบปริมาณใยอาหาร

ผู>ปWวยมีข>อห>ามใช>สูตรอาหารที่มีใยอาหารหรือผู>ปWวยได>รับใยอาหาร
ในปริมาณที่เหมาะสมแล>วแต?ยังมีอาการท>องเสียต?อเนื่อง
(persistent diarrhea)

พิจารณาใช>อาหารสูตร
เปNปไทด6

รูปที่ 1 แนวทางการจัดการเมื่อเกิดอาการทEองเสียในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร (4, 5, 6, 12)
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การปรับเปลี่ยนส&วนประกอบหรือวิธีการให8อาหารทางสายให8อาหาร
อาการทEองเสียไม'ใช'ขEอหEามใชEของสูตรอาหารมาตรฐาน (standard formula) หรืออาหารป†‹นผสม ดังนั้น
เบื้องตEนจะไม'แนะนำใหEหยุดการใหEอาหารทางสายใหEอาหาร เนื่องจากจะทำใหEผูEปKวยยิ่งขาดน้ำและสารอาหารรุนแรง
มากขึ้น หากหยุดใหEอาหารผ'านทางเดินอาหารเปSนระยะเวลานาน จะทำใหEทางเดินอาหารทำงานลดลงและกระตุEน
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก'อโรค ดังนั้นเมื่อพบผูEปKวยมีอาการทEองเสีย จะเริ่มปรับเปลี่ยนสูตรอาหารหรืออัตราการ
ใหEอาหารก'อน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดEหลายวิธีดังต'อไปนี้ (4, 5, 8, 10, 11)
1) ปรับลดความเขEมขEนและออสโมแลลิตีของสูตรอาหาร
2) ลดอัตราเร็วในการใหEอาหารทางสายใหEอาหาร การกำหนดอัตราเร็วในการใหEอาหารทางสายใหEอาหาร
ใหEชEาลง โดยปรับจากการใหEอาหารแบบครั้งละมาก ๆ (bolus feeding) หรือการใหEอาหารในระยะเวลา
สั้น (intermittent feeding) มาเปSนแบบการหยดต'อเนื่อง (continuous feeding) จะช'วยลดโอกาส
การเกิดอาการทEองเสีย เมื่ออาการทEองเสียดีขึ้นจึงค'อย ๆ ปรับเพิ่มอัตราการใหEอาหารทางสายใหEอาหาร
3) การใชEสูตรอาหารที่มีส'วนผสมของใยอาหาร ซึ่งมักผสมใยอาหารที่ละลายน้ำรวมกับสารอาหารอื่น ๆ ใน
สัดส'วนที่แตกต'างกัน ผูEปKวยที่มีการไหลเวียนของเลือดปกติ (hemodynamically stable) ควรไดEรับ
soluble fiber 10-20 กรัม/วัน เพื่อบรรเทาอาการทEองเสีย การทบทวนวรรณกรรมอย'างเปSนระบบและ
การวิเคราะห\อภิมานพบว'าการเติมใยอาหารหรือใชEสูตรอาหารที่มีใยอาหารสูงช'วยลดการเกิดอาการ
ทEองเสียในผูEปKวยที่ไดEรับอาหารผ'านทางเดินอาหารไดEอย'างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย'างยิ่งผูEปKวยทั่วไปที่
ไม'ใช'ผูEปKวยวิกฤต (OR = 0.47; 95%CI: 0.29-0.77; p = 0.02) (14)
4) การใชEสูตรอาหารชนิด pre-digested formula ที่ประกอบดEวยโปรตีนที่ผ'านการย'อยมาแลEวบางส'วน
และไตรกลีเซอไรด\สายโซ'ยาวปานกลาง (medium chain triglycerides; MCTs) โดยแนะนำใหEเลือกใชE
กรณีที่ผูEปKวยมีอาการทEองเสียต'อเนื่อง (persistent diarrhea) แมEจะปรับลดอัตราเร็วในการใหEอาหาร
ทางสายใหEอาหารหรือปรับความเขEมขEนของสูตรอาหารแลEว รวมถึงผูEปKวยที่มีโรคตับอ'อนทำงานบกพร'อง
หรือมีความผิดปกติของการย'อยและดูดซึมสารอาหารอื่น ๆ
กรณีที่ปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร เปลี่ยนอัตราเร็วการใหEอาหารทางสายใหEอาหาร หรือมีการใหEการรักษาดEวยยา
แลEวผูEปKวยยังคงอาการไม'ดีขึ้น อาจจำเปSนตEองพิจารณาลดการใหEอาหารทางสายใหEอาหารลง แลEวใหEสารอาหารทาง
หลอดเลือดดำเสริม (supplemental parenteral nutrition) หรือหยุดใหEอาหารทางสายใหEอาหารชั่วคราวแลEว
พิจารณาใหEอาหารทางหลอดเลือดดำแทน ขึ้นกับสภาวะของผูEปKวยเฉพาะราย
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การให8สูตรอาหารที่มีโพรไบโอติก (probiotic)
โพรไบโอติกคือเชื้อจุลชีพที่เมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแลEวจะทำใหEเกิดประโยชน\ต'อร'างกาย ซึ่ง
การใชE probiotic นั้นน'าจะมีประโยชน\ในการรักษาอาการทEองเสียที่เกิดจากเชื้อ Clostridium difficile และอาการ
ทEองเสียที่เกิดจากการใชEยาปฏิชีวนะ การศึกษาที่ผ'านมามีการใชE Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
bulgaricus หรือ Saccharomyces boulardii แต'ยังไม'สามารถสรุปไดEว'าควรใชEโพรไบโอติกสายพันธุ\ใด ปริมาณ
เท'าไร หรือใชEระยะเวลาในการรักษานานเท'าใด จึงจะเหมาะสมในการปbองกันหรือรักษาอาการทEองเสียในผูEปKวยที่
ไดEรับอาหารทางสายใหEอาหาร เนื่องจากผลการวิจัยยังแสดงประโยชน\ของการใชEโพรไบโอติกไม'ชัดเจน (15)

บทสรุป
แนวทางปbองกันอาการทEองเสียที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการลEางมือก'อนเตรียมอาหารและ
ก'อนใหEอาหารทางสายใหEอาหารแก'ผูEปKวย มีเทคนิคในการใหEอาหารทางสายใหEอาหารที่ถูกตEองเพื่อปbองกันการ
ปนเป‰Šอนของเชื้อโรค ปรับความเขEมขEนของอาหารและอัตราเร็วการใหEอาหารทางสายใหEอาหารตามความจำเปSนของ
สภาวะผูEปKวย กรณีที่ผูEปKวยมีอาหารทEองเสียไม'ควรหยุดการใหEอาหารทางสายทันที แต'ควรหาสาเหตุต'าง ๆ ที่เกี่ยวขEอง
กับอาหารทEองเสียอย'างครอบคลุม

เอกสารอ3างอิง
1. Sripongpun P, Lertpipopmetha K, Chamroonkul N, Kongkamol C. Diarrhea in tube-fed hospitalized patients:
feeding formula is not the most common cause. J Gastroenterol Hepatol. 2021;36(9):2441-7.
2. Edes TE, Walk BE, Austin JL. Diarrhea in tube-fed patients: feeding formula not necessarily the cause. Am J
Med. 1990;88(2):91-3.
3. Agudelo GM, Giraldo NA, Aguilar NL, Restrepo BE, Vanegas M, Alzate S, et al. Incidence of nutritional support
complications in patient hospitalized in wards. multicentric study. Colomb Med (Cali). 2012;43(2):147-53
4. Whelan K, Schneider SM. Mechanisms, prevention, and management of diarrhea in enteral nutrition. Curr Opin
Gastroenterol. 2011;27(2):152-9.
5. Pitta MR, Campos FM, Monteiro AG, Cunha AGF, Porto JD, Gomes RR. Tutorial on diarrhea and enteral nutrition:
a comprehensive step-by-step approach. J Parenter Enteral Nutr. 2019;43(8):1008-19.
6. de Brito-Ashurst I, Preiser JC. Diarrhea in critically ill patients: the role of enteral feeding. J Parenter Enteral Nutr.
2016;40(7):913-23.
7. Ferrie S. Managing diarrhea during enteral feeding in ICU. In: Rajendram R, Preedy VR, Patel VB, editors. Diet and
Nutrition in Critical Care. New York: Springer. 2015, p. 1-13.
สาเหตุและการจัดการกับอาการท2องเสียในผู2ป;วยที่ได2รับอาหารทางสายให2อาหาร

หน2า 11 จาก 12

8. Chang SJ, Huang HH. Diarrhea in enterally fed patients: blame the diet? Curr Opin Clin Nutr Metab Care.
2013;16(5):588-94.
9. Wesselink E, Koekkoek KWAC, Looijen M, van Blokland DA, Witkamp RF, van Zanten ARH. Associations of
hyperosmolar medications administered via nasogastric or nasoduodenal tubes and feeding adequacy,
food intolerance and gastrointestinal complications amongst critically ill patients: A retrospective study.
Clin Nutr ESPEN 2018;25:78-86.
10. Bowling TE. Diarrhoea in the enterally fed patient. Frontline Gastroenterol. 2010;1(3):140-3.
11. Arasaradnam RP, Brown S, Forbes A, Fox MR, Hungin P, Kelman L, et al. Guidelines for the investigation of
chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition. Gut. 2018;67(8):1380.
12. Warodomwichit D, Yamwong P, Hongsprabhas P, Chittawattanarat K, Angkatavanich J, Pitprasert V et al. Thai
clinical practice recommendations for nutritional management in adult hospitalized patients 2017 Part 1:
Enteral Nutrition (Recommendation 1-4). Thai JPEN 2019;1:10-38.
13. Boullata JI. Enteral medication for the tube-fed patient: making this route safe and effective. Nutr Clin Pract.
2021;36(1):111-32.
14. Zaman KM, Chin KF, Rai V, Majid HA. Fiber and prebiotic supplementation in enteral nutrition: A systematic
review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015;21(17):5372-5381.
15. Whelan K, Gibson GR, Judd PA, Taylor MA.The role of probiotics and prebiotics in the management of diarrhoea
associated with enteral tube feeding. J Hum Nutr Diet 2001;14:423-33.

สาเหตุและการจัดการกับอาการท2องเสียในผู2ป;วยที่ได2รับอาหารทางสายให2อาหาร

หน2า 12 จาก 12

