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ชื่อบทความ/ผลงาน เภสัชบาบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย: โรคท้องผูก (constipation)
โรคท้องร่วง (diarrhea) และ โรคลาไส้แปรปรวน หรือ
กลุ่มอาการลาไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome)
ชื่อผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์

บทคัดย่อ
ลำไส้ใหญ่มีบทบำทหลักในกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวที่สอดคล้องประสำนกันเพื่อให้มีกำรดูดซึมกลับของนำ
และ electrolytes และทำให้ กำกอำหำรเคลื่อนไปสะสมในบริเวณ rectum รอกำรขับถ่ำยออกทำงทวำรหนัก
ดังนันกำรเกิดควำมผิ ดปกติของกำรหลั่ ง และกำรดูดซึมกลั บของนำและ electrolytes เนื่องจำก โรค หรือยำ
รวมทังควำมผิดปกติในกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ทำให้กำกอำหำรเคลื่อนผ่ำนลำไส้ใหญ่ช้ำหรือเร็วกว่ำปกติ ก็จะ
ก่อให้เกิดโรคท้องผูก (constipation) หรือโรคท้องร่วง (diarrhea) ได้ นอกจำกนีมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเกิดโรค
ลำไส้แปรปรวนหรือมีอำกำรของลำไส้ไวเกินต่อกำรกระตุ้น (irritable bowel syndrome) จำกกำรบีบตัวหรือกำร
เคลื่อนตัวของลำไส้ที่ผิดปกติ โดยมีอำกำรปวดท้อง ท้องผูกหรือท้องร่วง ท้องผูกสลับกับท้องร่วง หรือท้องร่วงสลับ
กับท้องผูก สำเหตุของกำรเกิดโรคท้องผูกมีได้ทังจำกมิได้มีสำเหตุจำกโรคและมีสำเหตุจำกโรคทังโรคนอกระบบ
ท่อทำงเดินอำหำรและโรคของระบบท่อทำงเดินอำหำรโดยตรง โรคท้องผูกที่เกิดจำกโรคนันจำเป็นต้องหำสำเหตุที่
แท้จริงและรักษำที่ต้นเหตุของกำรเกิดโรคดังกล่ำว กำรใช้ยำระบำยจะมีประโยชน์สำหรับโรคท้องผูกที่มิได้มีสำเหตุ
มำจำกโรคเท่ำนั น กำรเลือกใช้ยำระบำยขึนกับนิสัยกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมปกติที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุค คล
พฤติกรรมเกี่ยวกับกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมปกติ โรคประจำตัว กำรใช้ยำในช่วงที่ท้องผูก และยำระบำยที่เคยใช้
มำก่อนหน้ำนีในเรื่องขนำด ควำมถี่ของกำรใช้ยำ ตลอดจนผลระบำยของยำดังกล่ำว กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรขับถ่ำยที่ถูกต้องและพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรที่เหมำะสมเป็นสิ่งสำคัญในกำรแก้ไขอำกำร
ท้องผูกเบืองต้นก่อนเริ่มใช้ยำระบำย ควำมเข้ำใจผิดในเรื่องปกติวิสัยของกำรขับถ่ำยอำจทำให้มีกำรใช้ยำระบำย
มำกเกินควำมจำเป็น หรือ ใช้ยำในทำงที่ผิด ที่นำไปสู่ภำวะขำดควำมสมดุล ของนำและเกลื อ แร่ ได้โ ดยเฉพำะ
potassium ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้ โรคท้องร่วงพบได้บ่อยในทุกภำคของประเทศไทย ในทุกชุ มชน
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เกิดกับคนทุกเพศทุกวัย และพบได้ตลอดทังปี กำรสูญเสียนำและ electrolytes ในร่ำงกำยที่มำกเกินหรือกำรเสีย
เลือดเรือรังทำให้เกิดอำกำรแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่สำคัญ ๆ จนอำจก่อให้เกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้
ดังนันกำรให้สำรนำและเกลือแร่ชดเชยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อมีภำวะขำดนำร่วม โรคท้องร่วงเฉียบพลันโดย
ส่วนใหญ่มักมีสำเหตุจำกโรคซึ่งไม่ต้องใช้ยำต้ำนแบคทีเรียในกำรรักษำ กำรใช้ยำต้ำนแบคทีเรียเลือกใช้เฉพำะกรณี
ที่จำเป็นต้องใช้เท่ำนัน เนื่องจำกอำจสร้ำงปัญหำเชือดือยำและก่อให้เกิดภำวะแทรกซ้อนเพิ่ม ยำหลักที่องค์กำร
อนำมัยโรคแนะนำให้ใช้สำหรับรักษำโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กคือ ผงเกลือแร่ และ zinc ส่วนยำกลุ่มที่มีฤทธิ์
ลดกำรเคลื่ อนไหวของล ำไส้ แนะน ำให้ ใช้เฉพำะในผู้ ใหญ่ที่ไม่มีอำกำรแทรกซ้อนของไข้ห รือถ่ำยมูกเลื อดและ
จำเป็นต้องใช้ยำเท่ำนัน และใช้ยำในระยะสัน 1-2 วัน กำรใช้ยำกลุ่มนีโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจะทำให้
เกิดภำวะท้องร่วงเรือรังหรือรุนแรงขึนได้ เนื่องจำกยังไม่พบสำเหตุที่แน่นอนของโรคลำไส้แปรปรวน ในปัจจุบันจึง
ยังไม่มีกำรรักษำที่เป็นมำตรฐำนหรือรักษำอำกำรให้หำยขำดได้ ดังนันผู้ป่วยจึงมีอำกำรเรือรังเป็น ๆ หำย ๆ กำร
รั กษำจะเป็ น กำรรั ก ษำตำมอำกำรของผู้ ป่ ว ย กำรปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมบำงอย่ำ งร่ว มกั บเลื อ กใช้ยำรั กษำที่
เหมำะสม กำรให้ยำระบำยอำจจำเป็นในกำรบรรเทำอำกำรท้องผูก กำรให้ยำลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้อำจช่วย
บรรเทำอำกำรท้องร่วง และกำรให้ยำแก้เกร็ง (antispasmodic drugs) อำจช่วยลดอำกำรปวดท้องได้ ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำด้ำนจิตใจร่วมด้วยอำจจำเป็นต้องให้กำรรักษำที่จำเพำะ เช่น กำรให้ยำแก้ซึมเศร้ำร่วม
คาสาคัญ (Key words) ของบทความ ( 3 - 5 คา)
: Constipation, Diarrhea, Irritable bowel syndrome, Laxative, Antimotility
บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพยำธิสรีรวิทยำ ปัจจัยเสี่ยง อำกำรสำคัญของโรคท้องผูก โรคท้องร่วง และโรค
ลำไส้แปรปรวน
2. ทรำบแนวทำงกำรซักประวัติและวินิจฉัยควำมผิดปกติเบืองต้น และกำรประเมินควำมรุนแรงของโรค
ที่ควรส่งต่อแพทย์
3. ทรำบกลไกกำรออกฤทธิ์ ประสิทธิภำพ ข้อควรระวัง และอำกำรข้ำงเคียงของกลุ่มยำที่ใช้รักษำ
4. สำมำรถเลื อ กใช้ ย ำให้ เ หมำะสมกั บ สภำวะผู้ ป่ ว ย วำงแผนติ ด ตำมกำรใช้ ย ำในผู้ ป่ ว ย รวมทั งให้
คำแนะนำในกำรปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรรักษำ
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เนื้อหา
พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
ท่อทำงเดินอำหำรส่วนปลำยบริเวณลำไส้ใหญ่จนถึงทวำรหนัก มีลักษณะเป็นท่อกลวงที่ประกอบ ด้วย
เนือเยื่อ 4 ชัน คือ ชันเยื่อเมือก ชันใต้เยื่อเมือก ชันกล้ำมเนือ และชันเยื่อเลื่อมหรือเยื่อหุ้ม เรียงตัวจำกผนังด้ำนใน
ท่อออกไป ในชันเยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นทำงผ่ำนของกำกอำหำรและทำหน้ำที่เฉพำะดูดซึมนำและเกลือแร่
ออกจำกกำกอำหำรจะมีต่อมหลั่งเมือกเพื่อช่วยหล่อลื่นขณะขจัดกำกอำหำรออกจำกลำไส้ใหญ่ ในชันใต้เยื่อเมือก
จะประกอบด้วยเนือเยื่อประสำนชนิดหยำบ
หลอดเลือดขนำดใหญ่
เซลล์ประสำทและปลำยประสำทของ
parasympathetic nerve และ submucosal plexus หรือ Meissner’s plexus และต่อมใต้เยื่อเมือก ในส่วน
ลำไส้ใหญ่บริเวณ rectum หรือไส้ตรงจะมีหลอดเลือดที่มีผนังบำงมำกมำยในชันใต้เยื่อเมือก ซึ่งถ้ำมีกำรขยำยตัว
ของหลอดเลือดเหล่ำนีก็จะดันให้ชันเยื่อเมือกของ rectum โป่งออกมำกลำยเป็นริดสีดวงทวำรข้ำงในได้ ในชัน
กล้ำมเนือจะเป็นชันกล้ำมเนือเรียบสองชัน ชันนอกเรียงตัวตำมยำว (longitudinal muscle) ชันในเรียงเป็นวงกลม
(circular muscle) ในลำไส้ใหญ่บริเวณส่วนล่ำงของ rectum และช่องทวำรหนัก ชันกล้ำมเนือเรียบวงรอบจะ
เปลี่ยนไปเป็นหูรูดทวำรหนักใน (internal sphincter) ซึ่งอยู่นอกกำรควบคุมของจิตใจ และรอบช่องทวำรหนักจะมี
กล้ำมเนือลำยมำเสริมเป็นหูรูดทวำรหนักนอก (external sphincter) ซึ่งอยู่ในกำรควบคุมของจิตใจ เช่นเดียวกับ
ในท่อทำงเดินอำหำรส่วนต้นระหว่ำงชันกล้ำมเนือเรียบจะมี myenteric plexus หรือ Auerbach’s myenteric
plexus คอยควบคุมกำรเคลื่อนไหวแบบบีบรูดเพื่อให้กำกอำหำรเคลื่อนไปสะสมในบริเวณ rectum รอกำรขับถ่ำย
ออกทำงทวำรหนัก และมีเซลล์ที่ทำหน้ำที่เป็น pacemaker สำหรับกำรหดตัวของเซลล์กล้ำมเนือเรียบที่บุผนังท่อ
ทำงเดินอำหำร
กำรเคลื่อนไหวของท่อทำงเดินอำหำรส่วนปลำยจะประกอบด้วยกำรเคลื่อนไหวแบบ
segmentation และ peristalsis ที่สอดคล้องประสำนกันเพื่อให้มีกำรดูดซึมกลับของนำและ electrolytes ซึ่งเกิด
จำกกำรออกฤทธิ์ของสำรสื่อประสำท acetylcholine (Ach) ที่กระตุ้น cholinergic receptor ทังชนิด
muscarinic และ nicotinic receptor ทำให้เกิดกำรหดตัวของกล้ำมเนือเรียบทำงเดินอำหำร เพิ่มกำรเคลื่อนไหว
ของท่อทำงเดินอำหำร สำร neurohormone serotonin (5-HT) มำกกว่ำ 90% ในร่ำงกำยพบในท่อทำงเดิน
อำหำร มีบทบำทสำคัญต่อกำรทำงำนประสำนกันอย่ำงสอดคล้องของกำรเคลื่อนไหวของท่อทำงเดินอำหำรโดย
ออกฤทธิ์เพิ่มกำรหดตัวของกล้ำมเนือเรียบผ่ำนกำรกระตุ้น cholinergic nerves และออกฤทธิ์เพิ่มกำรเคลื่อนไหว
แบบ peristalsis โดยกระตุ้น myenteric plexus ผ่ำน 5-HT4 receptor ใน intrinsic sensory neurons และ
ผ่ำน 5-HT3 receptors ใน extrinsic vagal และ spinal sensory neurons ในทำงตรงกันข้ำมออกฤทธิ์ทำให้
กล้ำมเนือเรียบคลำยตัวโดยกำรกระตุ้นกำรหลั่งสำร nitric oxide (NO) ผ่ำน 5–HT1 receptor นอกจำกนีสำร NO
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ที่สร้ำงจำก neuronal nitric oxide synthase (nNOS) ใน inhibitory motor neurons บริเวณข่ำยประสำทมี
ผลคลำยกล้ำมเนือเรียบในท่อทำงเดินอำหำร
กระบวนกำรหลั่งและกำรดูดซึมกลับของนำและ electrolytes จะเกิดพร้อม ๆ กันตลอดทุกส่วนของเยื่อ
เมือกลำไส้ โดยกำรหลั่งเกิดขึนบริเวณเซลล์ของต่อมหลั่งเมือกในลำไส้ใหญ่ กำรดูดซึมกลับเกิดขึนบริเวณเซลล์ใน
เยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ ปริมำณสำรนำและ electrolytes ที่หลั่งออกมำจะขึนอยู่กับสมดุลของภำวะกำรหลั่งและ
กำรดูดซึมกลับของลำไส้ โดยทั่วไปปริมำณนำที่ผ่ำนเข้ำไปในลำไส้จะมีปริมำตรประมำณ 9 L ต่อวัน โดยมำจำก
กำรรับประทำน 2 L และจำกสำรคัดหลั่ง (นำลำย สำรคัดหลั่งจำกกระเพำะอำหำร ตับอ่อน และนำดี) 7 L ซึ่ง
ปริมำณนำดังกล่ำวจะถูกดูดซึมกลับภำยในลำไส้ใหญ่และเหลือขับออกร่วมกับอุจจำระประมำณ 0.1 L ในกรณีที่
ภำวะกำรดูดซึมกลับบริเวณลำไส้เล็กลดลงจะมีกำรดูดซึมกลับบริเวณลำไส้ใหญ่เพิ่มขึน (4-5 L ต่อวัน) โดยเหลือ
ปริมำณนำออกมำในอุจจำระเพียง 150 mL และมีปริมำณ sodium chloride และ potassium ที่หลั่งออกมำ
ทำงอุจจำระในปริมำณ 5 3 และ 12 meq ตำมลำดับ สำรหลั่งจำกผนังลำไส้ใหญ่จะเป็นนำเมือกและเป็นด่ำง
เพรำะมีกำรหลั่ง HCO3- แลกกับ Cl- ทังนีเพื่อป้องกันผนังลำไส้จำกอันตรำยของแบคทีเรียที่มีอยู่ในลำไส้ใหญ่และ
อันตรำยจำกกรดซึ่งอยู่ในส่วนลึกของอุจจำระ กระบวนกำรกระตุ้นกำรหลั่งนำและ electrolytes จะถูกควบคุม
โดย calcium และ cyclic nucleotide ได้แก่ cyclic AMP และ cyclic GMP ดังนันสำรที่มีผลเพิ่ม cyclic AMP
เช่น กรดไขมัน เกลือนำดี xanthine prostaglandins (PGs) heat labile toxin เป็นต้น หรือสำรที่มีผลเพิ่ม
cyclic GMP เช่น heat stable toxin เป็นต้น หรือสำรที่มีผลทำให้ calcium channel เปิดออกและ calcium
เข้ำสู่เซลล์เพิ่มขึน เช่น 5-HT Ach เป็นต้น ล้วนมีผลทำให้เกิดกำรหลั่งเกินเกิดขึนได้ กำรดูดซึมกลับของนำและ
electrolytes เกิดจำกกำรทำงำนของเซลล์บุผิวของผนังลำไส้ใหญ่ส่วนต้น โดยนำจะถูกดูดซึมกลับตำม osmotic
gradient ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรดูดซึมกลับผ่ำนเยื่อบุผิวลำไส้ของ sodium และ chloride เนื่องจำกสำร
ผ่ำนเยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ (permeability) ได้น้อยมำก glucose และสำรอื่นที่ไม่ใช่ electrolytes ไม่สำมำรถ
กระตุ้นกำรดูดซึมกลับของ sodium และนำได้ กำรดูดซึมกลับจะอำศัยพลังงำน ATP เอนไซม์ Na+-K+ ATPase
และฮอร์โมน aldosterone ซึ่งมีบทบำทสำคัญในกำรกระตุ้นกำรดูดซึมกลับของ sodium และขับถ่ำย potassium
นอกจำกนียังมีฮอร์โมนอื่น ๆ ที่มีบทบำทต่อภำวะกำรหลั่งนำและ electrolytes บริเวณลำไส้ใหญ่ คือ ฮอร์โมน
somatostatin รวมทังสำรสื่อ opioid ซึ่งมีผลเพิ่มกำรดูดซึมกลับหรือยับยังกำรหลั่งนำและ electrolytes สำรที่
มี ผ ลกระตุ้ น adrenergic receptor หรื อ dopaminergic receptor จะเพิ่ ม กำรดู ด ซึ ม กลั บ ของน ำและ
electrolytes ในขณะที่สำรซึ่งกระตุ้น cholinergic receptor จะให้ผลกระตุ้นกำรหลั่งนำและ electrolytes
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โรคท้องผูก (constipation)
คนส่วนใหญ่มักมีควำมเข้ำใจผิดว่ำ ผู้ที่มีสุขภำพดีควรจะมีกำรถ่ำยอุจจำระทุกวัน แต่โดยปกติคนเรำจะถ่ำย
อุจจำระจำนวนครังแตกต่ำงกันไปตังแต่วันละ 1-3 ครัง จนถึงสัปดำห์ละ 3 ครัง ดังนันกำรตัดสินว่ำมีโรคท้องผูก
เกิดขึนจึงไม่ขึนอยู่กับจำนวนครังที่ถ่ำยอุจจำระเพียงอย่ำงเดียว แต่หมำยถึง
ภำวะที่มีควำมถี่ในกำรถ่ำยอุจจำระน้อยกว่ำ 3 ครัง/สัปดำห์ในผู้หญิง หรือ น้อยกว่ำ 5 ครัง/สัปดำห์ ในผู้ชำย
หรือ
ภำวะถ่ำยอุจจำระลำบำก ต้องเบ่งหรือมีอำกำรเจ็บทวำรหนักเวลำถ่ำย มักมีอุจจำระแข็งเพรำะมีกำรดูดนำ
กลับมำก หรือมีควำมรู้สึกถ่ำยอุจจำระไม่สุดร่วมด้วยโดยมีควำมถี่ในกำรถ่ำยปกติ
สาเหตุของโรคท้องผูก
1. มิได้มีสำเหตุจำกโรค (functional causes) แต่อำจเกิดจำกสำเหตุดังต่อไปนี ได้แก่
1.1. กำรอันอุจจำระเป็นเวลำนำนเป็นประจำหรือบ่อย ๆ ทำให้ระบบกระตุ้นเตือนให้เกิดกำรถ่ำยด้วย
กระแสประสำทบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลำยเสียไป ทำให้อุจจำระสะสมในลำไส้ใหญ่นำนเกินไปและ
นำในอุจจำระถูกดูดกลับมำกเกินไป ทำให้อุจจำระแห้งแข็ง
1.2. รับประทำนอำหำรที่มีเส้นใยอำหำรน้อยเกินไป
1.3. ดื่มนำน้อยเกินไปในแต่ละวัน
1.4. กำรใช้ชีวิตแบบเฉย ๆ เฉื่อย ๆ นั่ง ๆ นอน ๆ ขำดกำรออกกำลังกำย หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนพักบน
เตียงติด ต่อกันนำน ๆ
1.5. ควำมเครียด
1.6. ยำบำงชนิด ได้แก่ ยำแก้ปวดผสม codeine หรือฝิ่น ยำแก้โรคซึมเศร้ำ เช่น amitriptyline เป็น
ต้น ยำกันชัก เช่น phenytoin carbamazepine เป็นต้น ยำบำรุงเลือด ประเภทธำตุเหล็ก ยำ
รักษำโรคหัวใจ เช่น diltiazem nifedipine เป็นต้น ยำลดกรดที่มีเกลือ aluminium
1.7. กำรใช้ยำระบำยประเภทที่กระตุ้นกำรบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นประจำ จนกระทั่งเกิดกำรติดยำและ
ต้องเพิ่มปริมำณยำมำกขึนเรื่อย ๆ
1.8. ในเด็กเล็กสำเหตุมักเกิดจำกอำรมณ์และจิตใจ เช่น ถูกบังคับให้นั่งกระโถน หรือเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงชนิดและสำรอำหำรที่ได้รับ เช่น เปลี่ยนจำกนำนมมำรดำเป็นผลิตภัณฑ์นมวัว หรือมี
กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. โรคนอกระบบทำงเดินอำหำร ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคของต่อม thyroid เช่น hypothyroidism เป็นต้น
และภำวะผิดปกติในกำรทำงำนของระบบประสำทส่วนกลำงและส่วนปลำย
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3. โรคของระบบทำงเดินอำหำรโดยตรง ได้แก่ ลำไส้อุดตัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่โตเกินแต่กำเนิด
ลำไส้ไม่มีกำรบีบตัว (เนื่องจำกไม่มี myenteric plexus และกำรเกิดแผลบริเวณไส้ตรงหรือหูรูดทวำรหนัก) โรคถุง
ผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ (diverticulosis) โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) และภำวะที่มีกำรหด
เกร็งของลำไส้ส่วนโค้งกันไม่ให้อุจจำระจำกส่วนบนเข้ำสู่ rectum
อำกำรอื่น ๆ ที่อำจเกิดร่วมกับอำกำรท้องผูก คือ เบื่ออำหำร แน่นท้อง ปวดศีรษะ
โรคแทรกซ้อนที่อำจเกิดจำกโรคท้องผูก ได้แก่ อุจจำระแข็งตัวเป็นก้อน ปวดท้องเรือรัง ลำไส้บวมและโป่ง
พอง ริดสีดวงทวำร (hemorrhoid) และมะเร็งลำไส้ใหญ่
การรักษาและการแนะนา
กำรรักษำโรคท้องผูกให้หำยขำด ต้องพิจำรณำหำสำเหตุและแก้ไขให้ตรงจุดเป็นกรณี ๆ ไป โดยแบ่งได้ดังนี
1. การรักษาโดยไม่ใช้ยา (nonpharmacologic therapy)
1.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรขับถ่ำยให้ถูกต้อง ตัวอย่ำงสำคัญ เช่น
- ถ้ำมีสัญญำณกำรถ่ำยควรรีบถ่ำยอุจจำระทันที
- เมื่อถึงเวลำถ่ำยอุจจำระ ไม่ควรอ่ำนหนังสือ หรือ ทำอะไรอย่ำงอื่น ๆ
- อย่ำรีบเร่งในกำรนั่งส้วม และฝึกถ่ำยให้เป็นนิสัย
- ไม่จำเป็นต้องถ่ำยอุจจำระทุกวัน ถ้ำอุจจำระไม่แข็ง
1.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรและกำรดื่มนำ โดยรับประทำนอำหำรที่มีกำกใยทุกวัน
และดื่มนำ 6-8 แก้วต่อวัน งดชำ กำแฟ
1.3 ออกกำลังกำยสม่ำเสมอทุกวัน
1.4 รับประทำน bulk-forming agents เช่น เมล็ดแมงลัก ผงบุก เป็นต้น
2. การรักษาด้วยยา (pharmacologic therapy)
ยำระบำย (laxative) เป็นสำรที่ออกฤทธิ์ระบำยอุจจำระบริเวณ rectum ทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระซึ่งมี
ลักษณะปกติ โดยมีผลเพิ่มกำรเคลื่อนไหวของลำไส้เพียงเล็กน้อยจึงไม่ทำให้เกิดอำกำรปวดท้อง
ยำถ่ำย (cathartics หรือ purgatives) เป็นสำรที่ออกฤทธิ์ระบำยกำกอำหำรตลอดท่อลำไส้ใหญ่ มีควำม
รุนแรงในกำรออกฤทธิ์มำกกว่ำยำระบำย โดยทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระที่มีลักษณะเหลว หรือกึ่งเหลว (watery
fecal material) และเพิ่มกำรเคลื่อนไหวของลำไส้มำกกว่ำจึงอำจทำให้เกิดอำกำรปวดท้องได้ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำใช้
ยำถ่ำยในขนำดที่เหมำะสมก็จะออกฤทธิ์เป็นยำระบำยได้
ยำรุ (drastics) เช่น นำมันสลอด (croton oil) เป็นต้น ทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระที่มีลักษณะเหลวเป็น
นำ เกิดอำกำรปวดท้องอย่ำงรุนแรงและอำจทำให้ร่ำงกำยสูญเสียนำและ electrolytes มำกจนเป็นอันตรำยถึงแก่
ชีวิตได้ จึงไม่มีกำรนำยำรุมำใช้ประโยชน์ในกำรเป็นยำระบำย
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กำรใช้ยำระบำยจะมีประโยชน์สำหรับโรคท้องผูกที่มิได้มีสำเหตุมำจำกโรคเท่ำนัน สำหรับโรคท้อง ผูกที่
เกิดจำกโรคนันจำเป็นต้องหำสำเหตุที่แท้จริงและรักษำที่ต้นเหตุของกำรเกิดโรคดังกล่ำว ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยใช้ยำ
ระบำยมำก่อน ควรแนะนำเรื่องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรขั บถ่ำยให้ถูกต้อง พฤติกรรมกำรรับประทำน
อำหำรที่เหมำะสม ปริมำณกำรดื่มนำที่มำกเพียงพอในแต่ละวัน กำรออกกำลังกำย ถ้ำทดลองทำแล้วยังไม่ได้ผล
จึงเริ่มใช้ยำระบำย โดยเริ่มจำกขนำดยำที่ต่ำก่อนและควรใช้เพียงครังครำวเท่ำนันเมื่อมีกำรถ่ำยเป็นปกติแล้วควร
หยุดยำทันที ไม่ควรใช้ยำติดต่อกันเกิน 1 สัปดำห์ ห้ำมใช้ยำระบำยทุกชนิดในผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดท้อง คลื่นไส้
อำเจียน หรือเป็นตะคริว ก่อนจ่ำยยำให้ผู้ป่วยควรซักถำมเกี่ยวกับกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมปกติ โรคประจำตัว
กำรใช้ยำในช่วงที่ท้องผูก และยำระบำยที่เคยใช้มำก่อนหน้ำนีในเรื่องขนำด ควำมถี่ของกำรใช้ยำ ตลอดจนผล
ระบำยของยำดังกล่ำว
สำรที่ใช้เป็นยำระบำยมีทังสำรซึ่งได้จำกธรรมชำติและจำกกำรสังเครำะห์ขึน จัดแบ่งประเภทตำมกลไก
กำรออกฤทธิ์ดังนี
2.1. ยาระบายกลุ่มที่ทาให้อุจจาระอ่อนนุ่มใน 1-3 วัน
2.1.1 ยาระบายเพิ่มกาก (bulk-forming laxatives)
สำรประกอบ polysaccharides ที่ได้จำกพืช เช่น รำข้ำวสำลี (bran) เป็นต้น กำรให้รำข้ำวที่
ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรใด ๆ พร้อมอำหำรและนำผลไม้เป็นยำช่วยระบำยที่ได้ผลดีมำกที่สุด กำรบดละเอียดจะทำให้
อุ้มนำได้น้อยลง
สำรประกอบ cellulose ของเมล็ดแมงลัก (Psyllium Husk) ในชื่อกำรค้ำ Metamucil และ
เมล็ดเทียนเกล็ดหอย (Ispaghula Husk) เป็นต้น มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถทนต่อกำรรับประทำนรำข้ำวได้
สำรกึ่งสังเครำะห์ของอนุพันธ์ cellulose เช่น methycellulose เป็นต้น
สำรกึ่งสังเครำะห์ของยำงเหนียวจำกต้นไม้ (gum) เช่น karaya สกัดจำกพืชสกุล Sterculia
เป็นต้น
ยำระบำยกลุ่มนีเมื่อละลำยนำ จะมีคุณสมบัติไม่ถูกดูดซึมหรือถูกย่อย แต่สำมำรถที่จะอุ้มนำ
หรือดูดนำเข้ำหำตัวมันและเกิดกำรพองตัวได้สำรที่เป็นเมือกบริเวณลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ เพิ่มมวลอุจจำระทำให้
ผนังลำไส้ถูกยืดออกเกิดกำรกระตุ้นให้ลำไส้เกิดกำรบีบตัวมำกขึนเป็นผลให้กำกอำหำรถูกขับออกเร็วขึน นอกจำกนี
ยังมีผลลดควำมเป็นกรดของอุจจำระซึ่งเสริมกำรเจริญของแบคทีเรียที่ย่อยสลำยกำกอำหำร
จัดเป็นยำระบำยตัวเลือกใช้อันดับแรกเมื่อมีควำมจำเป็นต้องใช้ยำระบำย เนื่องจำกมีกลไกกำร
ออกฤทธิ์คล้ำยคลึงกับสรีรวิทยำของกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมธรรมชำติและไม่ถูกดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำย กำรใช้ยำ
ระบำยกลุ่มนี ต้องดื่มนำให้มำกพอเพื่อไม่ให้เกิดกำรอุดตันของท่อทำงเดินอำหำร และต้องตระหนักถึงกำรเกิด
อันตรกิริยำกับยำอื่น ข้อห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคลำไส้ตีบหรืออุดตัน หรือมีแผล ผู้ที่มีอำกำรปวดท้องเฉียบพลันโดย
ไม่ทรำบสำเหตุ คลื่นไส้ อำเจียน ท้องอืด เป็นตะคริวที่ท้อง หรือมีอำกำรของไส้ติ่งอักเสบ ผู้ที่อุจจำระมีลักษณะ
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แห้งแข็งอยู่แล้ว หรือผู้ที่รับประทำนผักและผลไม้ที่มีกำกเพียงพอแล้ว รวมทังควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำในผู้ ป่วยติด
เตียง (bedridden patient) เพรำะจะทำให้ภำวะกำรยืดตัวของลำไส้มีควำมรุนแรงมำกขึน
ควรอธิบำยให้ผู้ป่วยเข้ำใจถึงระยะเวลำกำรออกฤทธิ์ของยำที่จะไม่เห็นผลกำรระบำยอุจจำระ
ในทันที ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปผงแห้งต้องเตือนให้ผสมนำก่อนใช้และดื่มนำตำมภำยหลังจำกรับประทำนยำ
ในปริมำณที่มำกพอ กำรเลือกชนิดของสำรประกอบในผลิตภัณฑ์ยำขึนอยู่กับควำมพึงพอใจและควำมเหมำะสมของ
แต่ละบุคคลเนื่องจำกประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงกัน
2.1.2. ยาระบายลดแรงตึงผิวของอุจจาระ (emollient laxatives)
Docusate มีฤทธิ์เป็นทังสำรที่ทำให้อุจจำระอ่อนนุ่มและสำรกระตุ้นลำไส้
ยำระบำยกลุ่มนีออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ จำกคุณสมบัติของยำในกำรลดแรงตึงผิว
นำและไขมันจึงสำมำรถซึมเข้ำสู่อุจจำระทำให้อุจจำระมีลักษณะอ่อนนุ่มลงง่ำยต่อกำรขับถ่ำย
มีป ระโยชน์ ในผู้ ที่ต้องกำรหลี กเลี่ยงกำรเบ่งถ่ำย เช่น ผู้ ป่ว ย myocardial infarction ผู้ ที่
ผ่ำตัดทวำรหนัก ผู้ที่มีโรคริดสีดวงทวำร เป็นต้น รวมทังผู้ที่ได้ทดลองรับประทำนผัก ผลไม้ ดื่มนำมำกและออก
กำลังกำยพอควรแล้วแต่ยังถ่ำยอุจจำระแห้งแข็ง มีประสิทธิภำพน้อยในกำรรักษำโรคท้องผูก เหมำะสำหรับใช้
ป้องกันกำรเกิดโรคมำกกว่ำโดยนิยมใช้ร่วมกับยำระบำยกลุ่มกระตุ้นลำไส้
กำรใช้ยำควรอธิบำยให้ผู้ป่วยเข้ำใจถึงระยะเวลำที่จะเห็นผลของยำ ควรใช้ ยำเป็นครังครำว
และไม่ควรรับประทำนติดต่อกันนำนเกิน 1 สัปดำห์
2.1.3 ยาระบายเพิ่มน้าในลาไส้ (osmotic laxatives)
: Lactulose เป็นสำร disaccharides กึ่งสังเครำะห์ที่ไม่ถูกดูดซึมจำกทำงเดินอำหำร ออกฤทธิ์
เพิ่มปริมำณนำในลำไส้ใหญ่โดยดึงนำจำกร่ำงกำยเข้ำสู่ลำไส้ มีจำหน่ำยในรูป syrup ที่กินได้ง่ำย มีผลข้ำงเคียงต่ำ
จึงเป็นที่แนะนำให้ใช้บรรเทำโรคท้องผูกเรือรังในเด็ก อำยุน้อยกว่ำ 6 ปี ที่กินยำระบำยอื่น ๆ ได้ยำก แต่ไม่แนะนำ
ให้ใช้ในเด็กโตเนื่องจำกมีรำคำแพงและสำมำรถใช้ยำระบำยอื่นที่ รำคำถูกกว่ำแทนได้ นอกจำกนี lactulose ยังใช้
เป็นยำทำงเลือกในหญิงตังครรภ์ที่มีอำกำรท้องผูก ที่ใช้ยำระบำยอื่นไม่ได้ ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคตับที่มีภำวะ hepatic
encephalopathy ร่วม รวมทังผู้ที่มีข้อห้ำมใช้ magnesium อย่ำงไรก็ตำมควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำนีในผู้ที่ภำวะ
เบำหวำนร่วมเนื่องจำกอำจทำให้เกิดภำวะนำตำลในเลือดสูงได้
: Macrogols (Low-dose polyethylene glycol, PEG) ในรูป oral powder เป็นสำร polymer
ที่มีมวลโมเลกุลมำกกว่ำ 3,000 (3,350-4,000) ซึ่งจะไม่ถูกดูดซึมจำกทำงเดินอำหำร ออกฤทธิ์เพิ่มปริมำณนำใน
ลำไส้ใหญ่โดยดึงนำจำกร่ำงกำยเข้ำสู่ลำไส้ และกักของเหลวที่ให้ร่วมกับยำไว้ภำยในลำไส้ ในบัญชียำหลักแห่งชำติ
พ.ศ. 2561 กำหนดให้ใช้เฉพำะสำหรับเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนกำรผ่ำตัดหรือตรวจลำไส้ ไม่ใช้เป็นยำระบำยหรือยำ
ถ่ำย

9

2.2. ยาระบายกลุ่มที่ทาให้เกิดการถ่ายอุจจาระกึ่งเหลวใน 6-12 ชั่วโมง
2.2.1 ยาระบายกระตุ้นลาไส้ (stimulant-type laxatives)
: Anthraquinone derivatives ตั ว อย่ ำ งเช่ น cascara หรื อ casantranol ซึ่ ง เป็ น สำรสกั ด
บริสุทธิ์ของ cascara senna (มะขำมแขก) หรือ สำรสกัดที่มี glycoside sennosioids เป็นต้น
: Diphenylmethane derivatives ตัวอย่ำงเช่น bisacodyl มีทังรูปยำเม็ดรับประทำน (enteric
coat tablet) และรูปยำเหน็บทวำร
: Glycerin ในรูปยำเหน็บทวำร
: Docusate
ยำระบำยกลุ่มนีออกฤทธิ์เพิ่มกำรเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของลำไส้ โดยทำให้เกิดกำร
ระคำยเคืองบริเวณเยื่อเมือกลำไส้ (colonic mucosa) และกำรกระตุ้นผ่ำนทำง mucosal parasympathetic
nerve plexus บริ เวณกล้ ำมเนื อเรีย บลำไส้ใหญ่ นอกจำกนีมีผ ลลดกำรดูดซึมกลั บของนำและ electrolytes
บริเวณเยื่อเมือกลำไส้ เพิ่มกำรหลั่งของลำไส้โดยตรง หรือมีผลเพิ่มปริมำณของ cyclic AMP ที่เซลล์บุผิวของลำไส้
ใหญ่ ยำระบำยกลุ่มนีในรูปแบบยำรับประทำนออกฤทธิ์ที่ลำไส้ใหญ่เท่ำนันและทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระภำยใน
6-8 ชั่วโมงหลังจำกรับประทำน ในรูปยำเหน็บทวำรจะออกฤทธิ์ที่ทวำรหนักโดยตรงและทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระ
ภำยใน 15-30 นำทีหลังจำกกำรเหน็บยำ
ควำมแรงของกำรกระตุ้นกำรขับถ่ำยอุจจำระเรียงตำมลำดับจำกมำกไปน้อยดังนี
bisacodyl > senna > cascara
ยำระบำยกลุ่มนีใช้รักษำโรคท้องผูกเป็นครังครำวในกรณีทใี่ ช้ยำระบำยกลุ่มเพิ่มกำกหรือกลุ่มที่
ทำให้อุจจำระอ่อนนุ่ มแล้ว ไม่ได้ผลหรื อในผู้ป่วยติดเตียง เป็นยำทำงเลือกสำหรับรักษำโรคท้องผู กที่ มีก ำรหด
เกร็งตัวผิดปกติของลำไส้ใหญ่ (irritable bowel หรือ spastic colon syndrome) หรือเกิดเนื่องจำกควำมผิดปกติ
ของระบบประสำทที่ควบคุมเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ (neurologic constipation) รวมทังโรคท้องผูกที่
เกิดจำกยำ
เนื่องจำกยำระบำยกลุ่มนีมีฤทธิ์เพิ่มกำรเคลื่อนไหวของลำไส้จึงทำให้เกิดอำกำรปวดเกร็งท้อง
ได้ดังนันควรเริ่มใช้จำกกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้น ระดับอ่อนก่อน ไม่ควรใช้ยำต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำนำนเพรำะอำจ
ทำให้ reflex ในกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมปกติเสียไปนำไปสู่กำรพึ่งพำยำและภำวะลำไส้ใหญ่ไม่เคลื่อนไหวได้ รวมทัง
อำจทำให้เกิดภำวะ potassium ในเลือดต่ำได้
เนื่องจำก glycerin ในรูปยำเหน็บทวำรออกฤทธิ์เฉพำะที่บริเวณลำไส้ใหญ่และไม่ถูกดูดซึมจึง
ก่อให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์น้อย ดังนันจึงเป็นที่นิยมใช้รักษำโรคท้องผูกแบบเฉียบพลันในเด็ก ผู้สูงอำยุ หญิง
ตังครรภ์และให้นมบุตร
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2.3. กลุ่มที่ออกฤทธิ์ทาให้เกิด water evacuation ใน 1-6 ชั่วโมง (saline cathartics)
2.3.1 magnesium sulfate แ ล ะ magnesium hydroxide (milk of magnesia) ใ น รู ป ย ำ น ำ
รับประทำน monobasic และ dibasic sodium phosphate ในรูปยำรับประทำนและยำสวนทวำร
เกลือเหล่ำนีไม่ถูกดูดซึมจำกทำงเดินอำหำร แต่จะดึงนำให้อยู่ในท่อทำงเดินอำหำรด้วยแรง
osmosis ทำให้อุจจำระมีลักษณะอ่อนนุ่มและกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของลำไส้โดยทำงอ้อม ยำ
รับประทำนจะออกฤทธิ์บริเวณลำไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่ ส่วนยำสวนทวำรจะออกฤทธิ์บริเวณลำไส้ใหญ่เท่ำนัน ยำ
ระบำยกลุ่มนีจะทำให้เกิดกำรถ่ำยอุจจำระที่มีลักษณะกึ่งเหลวหรือเป็นนำภำยใน 0.5-3 ชั่วโมงหลังจำกรับประทำน
หรือภำยใน 2-5 นำทีหลังจำกกำรสวนทวำรหนัก
ควำมเร็วและควำมแรงในกำรออกฤทธิ์ของเกลือเหล่ำนีเรียงลำดับจำกมำกไปน้อยดังนี
magnesium sulfate > magnesium hydroxide > sodium phosphate salts
ยำระบำยกลุ่มนีจะใช้เป็นครั งครำวในกรณีที่ต้องกำรให้มีกำรถ่ำยอุจจำระอย่ำงรวดเร็วในผู้ที่
ได้รับยำ สำรพิษหรืออำหำรที่เป็นพิษ ใช้ตำมหลังยำถ่ำยพยำธิเพื่อขับพยำธิออกจำกท่อทำงเดินอำหำร และกรณ๊
ต้องกำรทำควำมสะอำดลำไส้และทวำรหนักอย่ำงรวดเร็วก่อนกำรส่องกล้อง
2.3.2 ยาสวนทวาร (enemas) ที่ใช้กันมำกได้แก่ สำรละลำยของ sodium phosphate ซึ่งเมื่อถูก
ฉีดสวนเข้ำไปทำงทวำรหนักจะทำให้อุจจำระอ่อนนุ่ม และกำรดันโป่งผนังไส้ตรงจะกระตุ้นให้มีกำรหดตัว แบบ
peristalsis ตำมมำ เกิดกำรถ่ำยอุจ จำระภำยใน 15 นำทีห ลั งกำรฉีดสวนทวำรหนัก ยำสวนทวำรนีทำให้ เกิด
กระบวนกำรขับถ่ำยคล้ำยคลึงกับกำรถ่ำยตำมธรรมชำติมำกกว่ำยำระบำยกลุ่มอื่น ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น เนื่องจำก
จะขับถ่ำยเฉพำะกำกอำหำรบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลำยและไส้ตรงเท่ำนัน อย่ำงไรก็ดีถ้ำใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำน
มำกกว่ำ 1 สัปดำห์ หรือใช้ในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี ก็มีผลทำให้เกิดภำวะควำมไม่สมดุลของนำและ electrolytes
ได้เช่นเดียวกัน นอกเหนือจำกกำรใช้รักษำโรคท้องผูกแล้ว ยำสวนทวำรยังนิยมใช้ทำควำมสะอำดลำไส้และทวำร
หนักก่อนกำรผ่ำตัด คลอดลูก ส่องกล้องหรือตรวจวินิจฉัยทำงรังสีวิทยำอีกด้วย กำรใช้ยำสวนทวำรควรแนะนำให้
ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะนอนรำบและควรทำให้อุณหภูมิของนำยำเท่ำกับร่ำงกำยก่อนฉีดสวน
2.4. ยาระบายกลุ่มอื่น ๆ สาหรับโรคท้องผูกเรื้อรัง
2.4.1 Chloride channel activators: Lubiprostone
ยำออกฤทธิ์เฉพำะที่ในท่อลำไส้โดยเปิด chloride channel บริเวณ GI luminal epithelium
ส่งผลให้เกิดกำรกระตุ้นกำรหลั่ง chloride-rich fluid secretion เข้ำสู่ท่อลำไส้ ทำให้อุจจำระอ่อนนุ่มและกระตุ้น
กำรเคลื่อนไหวของลำไส้ เกิดกำรขับถ่ำยอุจจำระภำยใน 24-48 ชั่วโมงภำยหลังรับประทำนยำ
ยำมีรำคำแพง จึงใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ยำระบำยกลุ่มอื่นแล้วไม่ได้ผล
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2.4.2 Linaclotide (Linzess)
เป็ น ยำสั งเครำะห์ กลุ่ ม 14-amino-acid peptide ซึ่งจะไปจับ และกระตุ้ น กำรท ำงำนของ
guanylate cyclase C receptor บนเซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ ส่งผลให้มีกำรหลั่งนำในลำไส้และกำรเคลื่อนไหวของ
ลำไส้ ใช้สำหรับรักษำโรคท้องผูกเรือรังในผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปีขึนไป
2.4.3 Serotonin 5-HT4 receptor agonists
ยำกลุ่ม prokinetic agent เช่น cisapride และ prucalopride ออกฤทธิ์เพิ่มกำรเคลื่อนไหว
ของท่อทำงเดินอำหำรตังแต่หลอดอำหำรจนถึงทวำรหนัก นำมำใช้รักษำอำกำรท้องผูกเรือรังที่มีสำเหตุเนื่องมำ
จำกลำไส้มีกำรเคลื่อนไหวลดลง ประสิทธิผลในกำรเพิ่มกำรขับถ่ำยอุจจำระประมำณ 50% และช่วยลดปริมำณกำร
ใช้ยำระบำยลงได้ครึ่งหนึ่ง
Cisapride มีข้อจำกัดของกำรใช้ยำคือ ทำให้เกิด life threatening cardiac arrhythmias ได้
ในปัจจุบันยำ cisapride จำกัดกำรใช้เมื่อมีควำมจำเป็นและอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ในขณะที่ยำ
Prucalopride ออกฤทธิ์เฉพำะเจำะจงต่อ 5 HT4 receptor มำกกว่ำ cisapride ทำให้ไม่มี
อำกำรไม่พึงประสงค์ต่อกำรทำงำนของหัวใจและหลอดเลือด
หลักการเลือกยาระบายให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
1. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ชอบรับประทำนอำหำรหรือผลไม้ที่มีกำกใย ควรเลือกใช้ยำระบำยกลุ่มที่ออกฤทธิ์เพิ่ม
ปริมำณกำกอำหำร
2. ในกรณีที่ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตำมคำแนะนำในเรื่องอำหำร กำรดื่มนำ และกำรออกกำลังกำยแล้ว ยังไม่ได้ผล
หรืออุจจำระแห้ง แข็ง ถ่ำยลำบำก ควรเลือกใช้ยำระบำยกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ที่มีฤทธิ์
อ่อน ได้แก่ cascara
3. ผู้ป่วยที่มีอำกำรท้องผูกเป็นนิสัยแล้ว อำจต้องเลือกใช้ยำระบำยในกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นกำรเคลื่อนไหว
ของลำไส้จึงจะได้ผล โดยเริ่มจำกกลุ่มที่มีฤทธิ์อ่อนก่อน
4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่ต้องหลีกเลี่ยงกำรออกแรงเบ่งอุจจำระ เช่น โรคริดสีดวงทวำร โรคหัวใจ โรค
ควำมดัน โลหิ ตสู ง พิจ ำรณำเลื อกใช้ย ำระบำยกลุ่ มที่ ออกฤทธิ์ทำให้ อุจจำระอ่อนนุ่มโดยกำรลดแรงตึงผิว เช่น
docusate เป็นต้น
5. ผู้ที่มีอำกำรท้องผูกภำยหลังได้รับกำรผ่ำตัดช่องท้อง ลำไส้ หรือทวำรหนัก ควรเลือกใช้ยำระบำยกลุ่มที่
ออกฤทธิ์ทำให้อุจจำระอ่อนนุ่มโดยกำรลดแรงตึงผิว เช่น docusate เป็นต้น
6. ผู้ที่มีอำกำรท้องผูกเนื่องจำกต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลำ อำจช่วยกำรถ่ำยอุจจำระโดยให้ยำระบำย
กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของลำไส้

12

7. ผู้ที่มีอำกำรท้องผูกเนื่องจำกยำอื่น ๆ ควรแก้ไขโดยกำรลดขนำดยำของยำนันเสียหรือเปลี่ยนชนิดของยำ
นัน ๆ ถ้ำจำเป็นต้องใช้ยำดังกล่ำวอำจช่วยกำรถ่ำยอุจจำระโดยให้ยำระบำยกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นกำรเคลื่อนไหว
ของลำไส้
การรักษาโรคท้องผูกในทารกและเด็กเล็ก
ทำรกและเด็กเล็กที่ดื่มนมแม่และเด็กที่ไม่ค่อยดื่มนำหรือเด็กที่รับประทำนอำหำรที่มีกำกใยน้อยอำจมีกำร
ขับถ่ำยน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ โดยส่วนใหญ่โรคท้องผูกในเด็กมักมีสำเหตุเนื่องมำจำกอำรมณ์และจิตใจ ไข้ กำร
เปลี่ยนแปลงชนิดและสำรอำหำรที่ได้รับ เช่น เปลี่ยนจำกนำนมมำรดำเป็นผลิตภัณฑ์นมวัว หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรไม่ได้ถ่ำยอุจจำระนำนมำกกว่ำ 3 วัน อำจทำให้เจ็บขณะถ่ำย
จำกอุจจำระที่เป็นก้อนแข็งไปบำดทำให้เกิดแผลที่ทวำรหนัก ซึ่งจะยิ่งทำให้เ ด็กพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรขับถ่ำย
อุจจำระด้วยกำรกลันอุจจำระเป็นผลให้เกิดวงจรที่ทำให้เกิดภำวะท้องผูกเรือรังได้
กำรแก้ไขโรคท้องผูกในทำรกแรกเกิดทำได้โดยให้ดื่มนมตำมปกติแต่ให้ดื่มนำเพิ่มเติมหลังดื่มนมหรือ ให้นำ
ผสมนำผึงหรือนำผลไม้เจือจำง เช่น พรุนสกัด โดยเพิ่มให้ทีละน้อย เพรำะเด็กอำจจะท้องเสียได้
กำรแก้ไขโรคท้องผูกในเด็กโต ควรเพิ่มอำหำรที่มีกำกใยให้มำกขึน เช่น นำผักมำสับผสมกับข้ำว ให้ดื่มนำ
มำก ๆ หรือให้ดื่มนำผลไม้ที่มีเนือผลไม้ปนอยู่ ให้ดื่มนมจำกแก้วแทนขวด เพื่อให้เด็กดื่มนมได้น้อยลง ทำให้กิน
อำหำรอื่นได้มำกขึน งดกำรดื่มนำอัดลม นำหวำนหรือขนมหวำนที่จะทำให้เด็กอิ่มและรับประทำนอำหำรหลัก
น้อยลง รวมทังฝึกนิสัยให้มีกำรถ่ำยอุจจำระเป็นปกตินิสัย
หำกเด็กท้องผูกมำกจนอุจจำระแข็งบำดทวำรหนักขณะเบ่งถ่ำย ควรช่วยโดยใช้สำลีชุบนำอุ่นเช็ดให้ หรือ
อำจจะให้เด็ก นั่งแช่ในนำอุ่นสัก 5 นำที ทุกครังหลังจำกถ่ำย
กรณีที่จ ำเป็ น ต้ องใช้ย ำระบำยในทำรกและเด็ กเล็ ก อำยุ น้ อยกว่ ำ 2 ปี อำจใช้ยำเหน็บ ทวำร glycerin
(glycerin suppository) ในเด็กอำยุ 2-5 ปี อำจเลือกใช้ยำเหน็บทวำร glycerin หรือ ยำสวนทวำร (enema)
กรณีใช้บรรเทำโรคท้องผูกเรือรัง อำจเลือกใช้ยำระบำย lactulose ซึ่งกินได้ง่ำยและมีผลข้ำงเคียงต่ำ
ในเด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปี กำรเลือกใช้ยำระบำยที่เหมำะสมขึนกับนิสัยในกำรชอบรับประทำนอำหำรชนิดใด
ลักษณะอุจจำระ และควำมยำกลำบำกในกำรขับถ่ำย
การรักษาโรคท้องผูกในหญิงมีครรภ์
โรคท้ อ งผู ก พบได้ บ่ อ ยมำกในหญิ ง มี ค รรภ์ เกิ ด เนื่ อ งจำกผลของฮอร์ โ มน progesterone ซึ่ ง ลดกำร
เคลื่อนไหวแบบ peristalsis บริเวณลำไส้ใหญ่ และมดลูกที่ขยำยใหญ่ขึนมำกจนไปกดทับบริเวณลำไส้ใหญ่และทำ
ให้กำรเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของลำไส้ลดลงเช่นเดียวกัน นอกจำกนีกำรรับประทำนเกลือแร่จำพวกเหล็ก
และแคลเซียมก็มีผลทำให้เกิดอำกำรท้องผูกได้เช่นกัน เพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะไม่สมดุลของ electrolytes ใน
ระหว่ำงตังครรภ์ ควรเลือกใช้เฉพำะยำระบำยกลุ่มที่เพิ่มปริมำณกำกอำหำร หรือกลุ่มที่ทำให้อุจจำระอ่อนนุ่ม หรือ
ยำระบำยกลุ่ม lactulose หรือ ยำเหน็บทวำร glycerin ในหญิงหลังคลอดอำจจำเป็นต้องใช้ยำระบำยเพื่อกระตุ้น
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สรีรวิทยำของกำรถ่ำยอุจจำระตำมปกติที่อำจสูญเสียไปเนื่องจำกกำรปวดฝีเย็บ (perineal pain) กำรดันโป่งของ
ลำไส้ใหญ่ หรือหย่อนของกล้ำมเนือหูรูดทวำรหนัก เป็นต้น ให้เลือกใช้ยำระบำยดังที่กล่ำวไว้ข้ำงตัน
การรักษาโรคท้องผูกในผู้สูงอายุ
โรคท้องผูกเป็นปัญหำที่พบได้บ่อยในผู้สูงอำยุ สำเหตุของอำกำรที่สำคัญคือ ได้รับกำกอำหำรหรือดื่มนำไม่
เพียงพอ มีกำรใช้ยำระบำยมำก่อนอย่ำงไม่ถูกต้อง หรือมีโรคประจำตัวหลำยอย่ำงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยำหลำยชนิด
โดยเฉพำะยำกลุ่มที่ช่วยในกำรนอนหลับ ยำคลำยกังวล หรือต้ำนภำวะซึมเศร้ำ ซึ่งมีผลลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้
นอกจำกนีกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ลดลงตำมอำยุก็มีผลทำให้กำกอำหำรค้ำงอยู่ในลำไส้นำนเกินหรือมีควำมรู้สึก
อยำกถ่ำยอุจจำระลดลงก็เป็นสำเหตุร่วมที่ทำให้เกิดอำกำรท้องผูกได้เช่นเดียวกัน
ในกรณีของอำกำรท้องผูกแบบเฉียบพลัน ควรแก้ไขโดยใช้ยำสวนทวำรหรือยำเหน็บทวำร glycerin ร่วมกับ
กำรปรับโภชนำกำรให้มีผักหรือผลไม้ที่จะเพิ่มกำกอำหำรให้มำกขึน ในกรณีที่ไม่สำมำรถรับประทำนผักหรือผลไม้ที่
มีกำกได้ก็อำจเลือกใช้ยำระบำยกลุ่มที่เพิ่มปริมำณกำกอำหำรแทน ในกรณีที่มีกำรรับประทำนผักหรือผลไม้ที่มีกำก
ใยอยู่ แล้ ว และไม่มีภ ำวะเบำหวำนร่ ว มอำจเลื อกใช้ยำระบำยกลุ่ ม lactulose กำรใช้ยำระบำยกลุ่ มที่เพิ่มกำร
เคลื่อนไหวของลำไส้ควรใช้เมื่อจำเป็นเท่ำนัน และเริ่มจำกกลุ่มที่มีฤทธิ์อ่อนก่อน เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีควำมเสี่ยงสูง
ต่อกำรเกิดภำวะไม่สมดุลของนำและ electrolytes นอกจำกนียำกลุ่มดังกล่ำวอำจมีผลลดกำรดูดซึมของยำอื่นทำ
ให้ประสิทธิภำพกำรรักษำโรคของยำนันลดลงได้
การติดยาระบาย (habituation)
กำรติดยำระบำย หมำยถึง ควำมจำเป็นที่จะต้องใช้ยำระบำยตลอดไป ถ้ำไม่ใช้ยำก็จะไม่ถ่ำยอุจจำระ
ปัญหำนีเกิดจำกกำรใช้ยำระบำยติดต่อกันเป็นเวลำนำน ๆ เป็นประจำเนื่องจำกควำมไม่เข้ำใจกำรทำงำน
ของระบบทำงเดินอำหำรภำยหลั งจำกกำรใช้ยำระบำย หรือ มีควำมเข้ำใจผิดว่ ำต้องมีกำรถ่ำยอุจจำระทุกวัน
ตำมปกติเมื่อมีกำรใช้ยำระบำยจะทำให้บริเวณลำไส้ใหญ่ถึง rectum ไม่มีกำกอำหำรเหลืออยู่ซึ่งจะต้องใช้เวลำ 2-3
วันกว่ำที่จะทำให้สรีรวิทยำของกำรขับถ่ำยอุจจำระกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ ฉะนันหำกไม่มีกำรถ่ำยอุจจำระในวัน
ต่อ ๆ มำ ผู้ป่วยอำจใช้ยำระบำยซำอีกซึ่งถ้ำเป็นเช่นนีบ่อย ๆ ก็จะทำให้ reflex ในกำรขับถ่ำยอุจจำระตำมปกติ
สูญเสียไป เกิดกำรติดยำระบำยต้องใช้ยำตลอดไป ดังนันภำยหลังจำกที่ใช้ยำและมีกำรถ่ำยอุจจำระแล้วควรใช้วิธี
ทำงธรรมชำติ คือ รับประทำนอำหำรที่มีกำกใย ดื่มนำให้มำกขึน และออกกำลังกำยสม่ำเสมอทุกวัน
ผู้ที่ติดยำระบำยเมื่อหยุดยำจะมีอำกำร เบื่ออำหำร แน่นท้อง หงุดหงิด วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ปวด
กล้ำมเนือ ปวดศีรษะ ซึมเศร้ำ และนอนไม่หลับ ซึ่งเกิดขึนเนื่องจำกเกิดอำกำรขำดยำ (withdrawal symptom)
แก้ไขโดยำกำรสวนทวำรด้วยนำ
ดังนันควรให้คำแนะนำให้ใช้ยำระบำยเป็นครังครำวและไม่ใช้ยำติดต่อกันเป็นเวลำนำนเกิน 1 สัปดำห์
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โรคท้องร่วง (diarrhea)
ท้องร่วงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกภำคของประเทศไทย ในทุกชุมชน เกิดกับคนทุกเพศทุกวัย และพบได้
ตลอดทังปี อำกำรสำคัญ คือ ถ่ำยอุจจำระมีลักษณะเหลวหรือถ่ำยนำมำกกว่ำปกติ มีจำนวนครังของกำรถ่ำย
บ่อยครังกว่ำปกติและรวมหมำยถึงกำรถ่ำยอุจจำระเป็นมูกและ/หรือเลือด ซึ่งกำรสูญเสียนำและ electrolytes ใน
ร่ำงกำยทำให้เกิดอำกำรแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่สำคัญๆจนอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้
เกณฑ์ที่ถือว่ามีอาการท้องร่วง
ถ่ำยอุจจำระเหลวกว่ำปกติหรือถ่ำยเป็นนำ 3 ครังขึนไป ในเวลำ 12 ชั่วโมง
หรือ ถ่ำยเป็นนำมำกกว่ำ 1 ครังใน 24 ชั่วโมง
หรือ ถ่ำยอุจจำระเหลวมีมูกและ/หรือมูกเลือด 1 ครัง/วัน
โรคท้องร่วงอำจแบ่งได้เป็น
1. ท้องร่วงเฉียบพลัน หมำยถึงอำกำรท้องร่วงที่เป็นนำนเป็นวันหรือไม่เกิน 1 สัปดำห์ เป็นอำกำรท้องร่วงที่
พบได้บ่อย แบ่งประเภทและสำเหตุกำรเกิดได้ดังนี
1.1 ท้องร่วงเฉียบพลันชนิดไม่ติดเชือ เกิดจำก
: กำรใช้ยำบำงชนิด เช่น กำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้ำงติดต่อกันเป็นเวลำนำนหลำยวัน ยำ
ระบำย เป็นต้น
: อำหำร เช่น lactose ในนมหรือผลิตภัณฑ์ของนมซึ่งทำให้เกิดท้องร่วงในผู้ที่มีภำวะบกพร่องของ
เอนไซม์ lactase เห็ดบำงชนิดที่มีสำรพิษซึ่งทำให้เกิดอำกำรท้องร่วงได้ เป็นต้น
1.2 ท้องร่วงเฉียบพลันชนิดติดเชือ พบบ่อยที่สุด (อธิบำยรวมในข้อ 3)
2. โรคท้องร่วงเรือรัง หมำยถึงอำกำรที่เป็นนำนเกิน 2 สัปดำห์ขึนไป
3. โรคท้องร่วงจำกกำรติดเชือ
4. โรคท้องร่วงที่มีกำรอักเสบของลำไส้
โรคท้องร่วงที่ควรส่งต่อแพทย์
1. ท้องร่วงในผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ำยอวัยวะ ผู้ป่วยที่ตัดม้ำม ผู้ป่วยโรคตับ
แข็ง
2. ท้องร่วงเรือรัง มีอำกำรนำน > 2 สัปดำห์
3. ผู้ป่วยมีอำกำรขำดนำอย่ำงรุนแรงปำนกลำงถึงรุนแรงมำก
4. เด็กเล็ก
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พยาธิสรีรวิทยาของอาการท้องร่วง
1. Secretory diarrhea มีกำรกระตุ้นกำรทำงำนของเอนไซม์ adenylate cyclase หรือ guanyl cyclase
ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน ATP หรือ GTP เป็น cyclic AMP หรือ cyclic GMP เพิ่มขึนตำมลำดับ และ
ยั บ ยั ง Na+/K+-ATPase หรื อลดกำรดูดซึมกลั บของนำและ electrolytes เป็นผลให้ กำรดูดซึมกลั บ sodium
chloride แบบใช้พลังงำนลดลงและกระตุ้นกำรหลั่งนำและ electrolytes จำกผนังลำไส้ใหญ่มำกขึน กำกอำหำร
จะมีลักษณะเหลวเป็นนำ มักมีอำกำรถ่ำยนำมำกกว่ำ 1 L ต่อวัน
สำรกระตุ้น: vasoactive intestinal peptide (VIP) จำกเนืองอกของตับอ่อน ไขมันในสำรอำหำรที่ไม่
ถูกดูดซึม (steatorrhea) ยำระบำย ฮอร์โมน เกลือนำดีที่มำกเกิน
เป็นกลไกหลักในกำรทำให้เกิดอำกำรท้องร่วงของเชือแบคทีเรีย โดยตัวเชือแบคทีเรีย หรือสำรพิษของ
เชือ (enterotoxin) จะเข้ำจับกับตัวรับ glycoprotein บริเวณเซลล์เยื่อเมือกและกระตุ้นกำรทำงำนของเอนไซม์
adenylate cyclase หรือ guanyl cyclase ดังกล่ำว
2. Osmotic diarrhea ปริมำณนำในกำกอำหำรถูกดูดซึมกลับน้อยลง ทำให้กำกอำหำรมีลักษณะเหลวมีนำ
มำกกว่ำปกติ สำเหตุสำคัญของกำรเกิด osmotic diarrhea คือ มีกำรดูดซึมบกพร่อง ได้รับสำรซึ่งมีคุณสมบั ติดึง
นำจำกผนังลำไส้โดยแรง osmosis ได้แก่ divalent ion poorly soluble carbohydrate (เช่น lactulose เป็น
ต้น) และมีกำรย่อยหรือดูดซึมนำตำล lactose บกพร่อง (lactose intolerance)
เป็นกลไกหลักในกำรทำให้เกิดอำกำรท้องร่วงของเชือ rotavirus ซึ่งจะมีกำรทำลำยเซลล์ที่ทำหน้ำที่ดูด
ซึมสำรอำหำรบริเวณยอด villi
3. Exudative diarrhea มีปริมำณของเหลว เศษเซลล์ หรือ เลือด ถูกขับหรือหลั่งจำกเยื่อเมือกลำไส้เข้ำสู่
ท่อลำไส้มำกเนื่องจำกกำรอักเสบหรือเป็นแผลของเยื่อเมือกลำไส้ เช่น ในกรณีท้องร่วงเนื่องจำกโรคบิด เป็นต้น
4. Altered intestinal motility (transit) diarrhea มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนไหวของลำไส้โดยเพิ่ม
กำรหดตัวแบบ peristalsis ซึ่งทำให้มีกำรหดตัวแบบ segmentation ลดลง เป็นผลให้กำกอำหำรผ่ำนท่อทำงเดิน
อำหำรอย่ำงรวดเร็วโดยไม่ถูกย่อยและดูดซึม และปริมำณนำในกำกอำหำรถูกดูดซึมกลับน้อยลง
อย่ำงไรก็ดี กำรมี contact time ในลำไส้เล็กเพิ่มขึนก็อำจทำให้เกิดกำรเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย
ก่อโรคในลำไส้ได้
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โรคท้องร่วงจากการติดเชื้อ (Infectious diarrhea)
พยาธิกาเนิด
1. Viruses: Rotavirus Hepatitis A virus (HAV) Norwalk virus
2. Bacterias: Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, , Escherichia coli, Vibrio
cholera, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium difficile
3. Protozoas: Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia lamblia, Microsporidia
อาการแสดง
1. Non-inflammatory diarrheal syndrome
มีลักษณะอำกำรถ่ำยนำ (90%)
เชือที่เป็นสำเหตุ
: Viruses
: อำหำรเป็นพิษ (food poisoning) จำกเชือ Staphylococcus Streptococcus Salmonella
Streptococcal food poisoning ถ่ายอุจจำระเป็นนำร่วมกับไข้หนำวสั่น ปวดเมื่อย เหมือนไข้หวัด
ใหญ่ มักพบได้บ่อยในอำหำร เช่น สลัด ขนมจีน รำดหน้ำ ซุปนำปลำหวำน อำหำรประเภทเนือ ระยะฟักตัวโดย
ปกติอยู่ในช่วง 4-12 ชั่วโมง
Staphylococcal food poisoning (emetic toxin) ทำให้ถ่ำยอุจจำระเป็นนำร่วมกับอำกำรคลื่น ไส้
อาเจียน ปวดบิดเป็นพัก มักพบได้บ่อยในอำหำร เช่น สลัด ขนมจีน รำดหน้ำ ซุปนำปลำหวำน อำหำรประเภท
เนือ ระยะฟักตัวโดยปกติอยู่ในช่วง 2-4 ชั่วโมง
Salmonella (ที่ไม่ใช่ S. typhi หรือ S. paratyphi) food poisoning ทำให้เกิดอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน
ตำมด้วยอำกำรปวดบิดท้อง ไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสียถ่ำยนำ (กรณีที่มีกำรบุกรุกผนังลำไส้อำจทำให้มีกำรถ่ำยมูกหรือ
มูกเลือดคล้ำยบิดได้) มักพบในอำหำรเนือสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ระยะฟักตัว 2-7 วัน
: เชือแบคทีเรีย V. parahemolyticus ถ่ำยอุจจำระเป็นนำและมีอำกำรปวดท้องร่วมด้วย บำงรำยมี
อำกำรคลื่นไส้ อำเจียน มีไข้ และปวดศีรษะ มักพบได้บ่อยในอำหำรทะเล สุก ๆ ดิบ ๆ ระยะฟักตัวโดยปกติอยู่
ในช่วง 12-24 ชั่วโมง แต่อำจ พบได้ตังแต่ 4 ถึง 96 ชั่วโมง
: เชือแบคทีเรีย V. cholera หรือ“โรคห่ำ” ทำให้เกิดอำกำรท้องร่วงอย่ำงแรง อุจจำระไหลพุ่ง เหมือน
นำซำวข้ำว โดยไม่มีอำกำรปวดท้อง และอำเจียนโดยไม่มีอำกำรคลื่นไส้นำมำก่อน ระบำดเร็ว มักพบช่วงฤดูร้อน
กำรสุขำภิบำลไม่ดี ปนเปื้อนในอำหำรและนำ ระยะฟักตัว 1-2 วัน
: Clostridial food poisoning พบในอำหำรกระป๋ อ งที่ มี ก ำรปนเปื้ อ นของเชื อ Clostridium
botulinum ที่สร้ำง neurotoxin มีอำกำร คลื่นไส้ อำเจียน วิงเวียน ปำกแห้ง คอแห้ง เจ็บในคอ ปวดบิดท้อง
ท้องเดิน อำจขัดขวำงกำรทำงำนของระบบประสำทและกล้ำมเนือ ทำให้ตำพร่ำมัว เห็นภำพซ้อน หนังตำตก กลืน
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นำลำยไม่ได้ นำลำยฟูมปำก พูดอ้อแอ้ แขนขำอ่อนแรงและหำยใจไม่ได้เนื่องจำกกล้ำมเนือช่วยหำยใจเป็นอัมพำต
อำจตำยภำยใน 24 ชั่ว โมง ระยะฟักตัว 18-24 ชั่ว โมง แต่ neurologic symptoms อำจเกิดใน 1-3 สั ปดำห์
ภำยหลังรับประทำนสำรพิษ
: อำกำรท้ อ งร่ ว งในนั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Travelers’ diarrhea) จำกอำหำรและน ำที่ มี ก ำรปนเปื้ อ นเชื อ
แบคที เ รี ย enterotoxigenic E. coli (ETEC) เป็ น ส่ ว นใหญ่ (20-72%) Shigella Campylobacter jejuni และ
Salmonella มีอำกำรท้องร่วงถ่ำยนำที่มีไข้ต่ำๆ คลื่นไส้ อำเจียน อำจมีอำกำรปวดบิดท้อง ระยะฟักตัว 5-15 วัน
การรักษา
อำกำรท้องร่วงอย่ำงเฉียบพลันที่เกิดจำกกำรติดเชือไวรัส ซึ่งเป็นสำเหตุที่พบได้บ่อยในเด็ กอำยุต่ำกว่ำ 2
ปี หรื อ ที่ เ กิ ด จำกอำหำรที่ มี ส ำรพิ ษ ของเชื อแบคที เ รี ย ชนิ ด ไม่ บุ ก รุ ก ผนั ง ล ำไส้ เช่ น Staphylococcus
Streptococcus Salmonella (ที่ไม่ใช่ S. typhi หรือ S. paratyphi) เป็นต้น อำกำรท้องร่วงที่เกิดมักไม่รุนแรง
ดังนันกำรรักษำจะเป็นแบบรักษำตำมอำกำรโดยกำรทดแทนนำและเกลือแร่ (rehydration) ปล่อยให้สำรพิษถูก
ขับออกจำกท่อทำงเดินอำหำรให้หมอ อำกำรท้องร่วงก็จะหำยไปได้เอง ซึ่งโดยทั่วไปจะหำยภำยใน 2-3 วัน
แต่ ใ นรำยที่ มี อ ำกำรท้ อ งร่ ว งรุ น แรงที่ เ กิ ด จำกสำรพิ ษ ของเชื อแบคที เ รี ย Salmonella V. cholera
V. parahemolyticus enterotoxigenic E. coli (ETEC) Campylobacter jejuni Clostridial food poisoning
เป็นต้น ควรให้ยำปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์จำเพำะต่อเชือดังกล่ำวร่วมด้วย เพื่อช่วยให้อำกำรของโรคหำยเร็วขึนและลด
กำรสู ญ เสี ย น ำและ electrolytes กรณี ที่ เ กิ ด จำกเชื อ Shigella spp., Salmonella spp., E. coli หรื อ V.
parahemolyticus กลุ่ ม ยำที่ ค วรเลื อ กใช้ เ ป็ น อั น ดั บ แรกคื อ กลุ่ ม fluoroquinolones กรณี เ ชื อดื อยำกลุ่ ม
fluoroquinolones หรือมีกำรติดเชือในเด็กหรือหญิงตังครรภ์ ยำทำงเลือกคือ azithromycin กรณีที่เกิดจำกเชือ
Campylobacter spp. กลุ่มยำที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ erythromycin หรือ azithromycin โดยทั่วไปจะ
ให้ยำปฏิชีวนะรับประทำนเป็นเวลำ 3 วัน แต่กรณีอำกำรท้องร่วงในนักท่องเที่ยวควรให้ยำป้องกันตลอดระยะเวลำ
ที่อยู่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผู้ที่มีอำกำรท้องร่วงจำกเชือ V. cholera กลุ่มยำที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ azithromycin ยำ
ทำงเลือกคือยำกลุ่ม fluoroquinolones หรือ doxycycline และควรส่งต่อแพทย์เพื่อให้ได้รับ สำรนำทำงหลอด
เลือดดำเนื่องจำกมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดภำวะขำดนำและ electrolytes
ผู้ ที่ มี อ ำกำรท้ อ งร่ ว งเนื่ อ งจำก Clostridial food poisoning ต้ อ งรี บ น ำส่ ง โรงพยำบำลเพื่ อ ฉี ด
botulinum antitoxin ให้สำรนำทำงหลอดเลือดดำและอำจต้องใส่เครื่องช่วยหำยใจ
2. Inflammatory diarrheal syndrome
มีลักษณะอำกำรถ่ำยจ ำนวนน้อย มีมูกเลือด ตรวจพบเม็ดเลือดขำวในอุจจำระ มักมีอำกำรปวดเบ่ง
อำกำรไข้ หรือ ปวดท้อง
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พยาธิกาเนิด
1. ปัจจัยด้ำน host defense
: Gastric acidity
: Peristalsis
: Immune response
: Resident microflora
2. ควำมสำมำรถในกำรก่อโรค (virulence) ของเชือไวรัสและเชือแบคทีเรีย
: ทำลำยเยื่อบุผิวลำไส้เล็กโดยเชือ Rotavirus
: สร้ำง enterotoxin โดยเชือแบคทีเรีย enterotoxigenic E. coli (ETEC) Vibrio cholera
Salmonella และ Shigella
: สร้ำง cytotoxin โดยเชือแบคทีเรีย Shigella และ Campylobacter
: ยึดเกำะติดกับเยื่อบุผิวลำไส้และก่อให้เกิดกำรอักเสบโดยเชือแบคทีเรีย Salmonella Shigella
E. coli และ Campylobacter
: บุกรุกผนังลำไส้โดยเชือแบคทีเรีย Salmonella และ Campylobacter
โรคท้องร่วงที่พบบ่อย ได้แก่
1. บิดไม่มีตัว (Shigellosis) เกิดจำกเชือ Shigella มีอำกำรปวดบิดในท้องภำยใน 1 ชั่วโมง ต่อมำมีไข้
และ ถ่ำยนำรุนแรง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตำมตัว คลื่นไส้ อำเจียน มักพบในอำหำรประเภทสลัด นำไม่
สะอำด ต่อมำอีก 2-3 วัน อำกำรท้องเดินลดลง แต่ปวดเบ่งที่ก้นและถ่ำยเป็นมูกสีขำวหรือปนเลือด กลิ่นไม่เหม็น
มำก ในเด็กอำจมีไข้สูง ซึมและชักได้ ระยะฟักตัว 1-7 วัน อำกำรไข้อำจหำยเองภำยใน 2-3 วัน อำกำรท้องร่วง
อำจหำยเองภำยใน 5-7 วัน
2. บิดมีตัว (amoebiasis) เกิดจำกเชือ E. histolytica มีอำกำรถ่ำยอุจจำระเหลว มีเนืออุจจำระปน
ปวดท้อง และปวดเบ่งที่ก้น อำจมีไข้ต่ำ ๆ ตำมด้วยถ่ำยเป็นมูกเลือดทีละน้อยไม่มีเนืออุจจำระปน กลิ่นเหม็น
เหมือนหัวกุ้งเน่ำ ถ่ำยวันละหลำยครัง ไม่อ่อนเพลียมำก อำจมีไข้สูง ปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน คล้ำยบิดไม่มีตัว
ระยะฟักตัว 1 สัปดำห์ – 3 เดือน
3. ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รำกสำดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever) เกิดจำกเชือ Salmonella typhi
ติดต่อโดยกำรกินอำหำรหรือนำดื่มที่ปนเปื้อนเชือจำกอุจจำระหรือปัสสำวะของผู้ป่วยหรือที่มีแมลงวันตอม
อำกำรจะเริ่มจำกมีไข้ต่ำ ๆ ครั่นเนือครั่นตัว ปวดเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คล้ำยไข้หวัดหรือ ไข้หวัดใหญ่
แต่ไม่มีนำมูก อำจมีเลือดกำเดำออก บำงครังอำจมีอำกำรไอ และเจ็บคอเล็กน้อย มักมีอำกำรท้องผูก หรือ ถ่ำย
เหลวร่วมด้วย อำจมีอำกำรคลื่นไส้อำเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องอืด และกดเจ็บเล็กน้อย ต่อ มำมีไข้สูงขึนทุกวัน มีไข้
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ตลอด กินยำลดไข้อำจไม่ลด เวลำจับไข้จะปวดศีรษะ ไข้เรือรัง > 3 สัปดำห์ ระยะฟักตัว ประมำณ 14 วัน (7-21
วัน) ให้ผลบวกต่อกำรทดสอบ Widal test
4. ท้องร่วงจำกภำวะลำไส้ใหญ่อักเสบ เนื่องจำกกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะมีฤทธิ์กว้ำงติดต่อกันเป็น
เวลำนำน (antibiotic-associated colitis) จนเกิดกำรเจริญเติบโตผิดปกติของ C. difficile ซึ่งเป็นเชือแบคทีเรีย
กลุ่ม anaerobic spore producing gram positive rod ที่สร้ำงสำรพิษทำลำยผนังลำไส้ใหญ่จนเกิดกำรอักเสบ
(pseudomembranous colitis, PMC) พบได้บ่อยในกำรใช้ยำปฏิชีว นะกลุ่ ม cephalosporin clindamycin
ampicillin/amoxicillin พบได้ น้ อ ยกว่ ำ ในกำรใช้ ย ำปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม aminoglycosides chloramphenicol
quinolones และ rifampicin
อำกำรมักจะเกิดภำยใน 5-10 วันภำยหลังได้รับยำปฏิชีวนะแต่อำจจะเกิดภำยในวันแรกที่ได้รับยำ
ปฏิชีวนะหรือหลังจำกหยุดยำปฏิชีวนะนำนถึง 10 สัปดำห์ก็ได้ อำกำรทำงคลินิกที่สำคัญคือ ท้องร่วง มีไข้ (3050%) มีภำวะเม็ดเลือดขำวในเลือดสูง (leukocytosis) (50-60%) ปวดท้อง (20-33%) คลื่นไส้ เพลีย เบื่ออำหำร
วินิจฉัยด้วยกำรตรวจวัดระดับ C. difficile toxin กำรทำ cytotoxic assay ส่องกล้องตรวจกำรอักเสบของลำไส้
ใหญ่ (sigmoidoscopy) และกำรเพำะเชือ (culture)
การรักษา
1. กำรทดแทนนำและเกลือแร่ เป็นกำรรักษำหลัก (cornerstone therapy)
2. กำรใช้ยำปฏิชีวนะในกำรรักษำ โดยเฉพำะในผู้สูงอำยุ เด็กเล็ก ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้มี
อำกำรท้องร่วงรุนแรงหรือเรือรัง
กรณีที่เกิดจำกเชือกลุ่ม Shigella หรือ Salmonella ยำปฏิชีวนะที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ
กลุ่ม fluoroquinolones เป็นเวลำ 5 วัน กรณีเชือดือยำกลุ่ม fluoroquinolones หรือมีกำรติดเชือในเด็กหรือ
หญิงตังครรภ์ ยำทำงเลือกคือ azithromycin ในผู้ที่มีอำกำรรุนแรงหรือสงสัยภำวะติดเชือในกระแสเลือด ยำที่ควร
เลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ ceftriaxone ฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ โดยระยะเวลำขึนกับกำรพบกำรติดเชือนอก
ระบบทำงเดินอำหำรร่วมด้วย
กรณี โ รคบิ ด มี ตั ว ที่ เ กิ ด จำกเชื อ E. histolytica กลุ่ ม ยำที่ ค วรเลื อ กใช้ เ ป็ น อั น ดั บ แรกคื อ
metronidazole เป็นเวลำ 7-10 วัน ยำทำงเลือกคือ tinidazole เป็นเวลำ 5 วัน
กรณีที่เกิดจำกเชือ C. difficile แนวทำงกำรรักษำขึนกับควำมรุนแรง ในผู้ป่วยบำงรำยอำจให้ยำ
metronidazole หรื อ vancomycin ตั งแต่ แ รกเป็ น เวลำ 10 วั น หรื อ อำจให้ ย ำ vancomycin ร่ ว มกั บ
metronidazole
3. กำรรักษำอื่น ๆ ตำมอำกำร เช่น ยำบรรเทำอำกำรปวดเกร็งท้อง

20

การทดแทนน้าและเกลือแร่ มีควำมสำคัญมำกที่สุดในกำรดูแลผู้ป่วยโรคท้องร่วงโดยเฉพำะในเด็ก เนื่องจำก
ภำวะขำดนำเป็นสำเหตุสำคัญของกำรเสียชีวิตเนื่องจำกโรคท้องร่วงในเด็ก
กรณีที่มีอำกำรท้องร่วงระดับรุนแรงน้อยถึงปำนกลำง (นำหนักตัวลดลงน้อยกว่ำ 10%) สำมำรถให้เสริม
ด้ ว ยผงน ำตำลเกลื อ แร่ ช นิ ด รั บ ประทำน (oral rehydration solution) หรื อ ORS ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลลดระยะเวลำ
(duration) ของอำกำรท้ อ งร่ ว งหรื อ ปริ ม ำตรอุ จ จำระ (stool volume) แต่ ใ นกรณี ที่ มี อ ำกำรท้ อ งร่ ว งรุ นแรง
(นำหนักตัวลดลงมำกกว่ำ 10%) หรือมีอำกำรอำเจียนร่วมด้วยต้องให้ในรูปนำเกลือสำหรับฉีดเข้ำหลอดเลือดดำ
แทน
ผง ORS ตำมสูตรขององค์กำรอนำมัยโลก (Word Health Organization) หรือ WHO มีส่วนประกอบของ
electrolytes ที่สำคัญดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ส่วนประกอบของ electrolytes ในผง ORS ตำมสูตรของ WHO
WHO criteria
(meq/L)
Na+ (60-90)
K+ (15-25)
Cl - (60-80)
Citrate (8-12)
Glucose (<111)
Osmolarity (200-310 mOsmol/L)

Standard WHO ORS Reduced osmolarity ORS
90
20

75
20

80
10
111
311

65
10
75
245

ข้อจากัดของ standard WHO-ORS
1. มี high omolarity ทำให้ เกิดกำรดึ งนำเข้ ำสู่ ท่ อล ำไส้ เป็นผลให้ ไม่ส ำมำรถลดปริ มำณอุจจำระและ
ระยะเวลำที่เกิด
2. ทำให้เกิดภำวะ hypernatremia ได้
ข้อดีของ reduced osmolarity ORS คือ สำมำรถลดปริมำณอุจจำระและระยะเวลำที่เกิดท้องเสียได้
ดีกว่ำ
กลูโคสที่เป็นส่วนผสมในผงนำตำลเกลือแร่ นอกจำกจะให้พลังงำนแล้วยังเป็นตัวนำกระตุ้นกำรดูดซึมกลับ
ของ sodium และนำ ซึ่งกลไกกำรขนส่ง sodium ควบคู่กับ glucose นีจะไม่ถูกยับยังโดยสำรพิษจำกแบคทีเรีย

21

หลักการให้ ORS
1. ชดเชยภำวะขำดนำ ควรเลือก ORS ที่มีปริมำณ Na+ 60-90 meq/L
ให้ ORS 50 mL (30-80 mL) ต่อนำหนักตัว 1 kg ภำยในเวลำ 2-4 ชั่วโมง
2. ต่อมำให้นำหรือนมตำมปกติ (maintenance fluid)
100 mL ต่อนำหนักตัว 10 kg แรก ต่อ 24 ชั่วโมง
50 mL ต่อนำหนักตัว 10 kg ถัดมำ ต่อ 24 ชั่วโมง
20 mL ต่อ kg ของนำหนักตัวที่มำกกว่ำ 20 kg ต่อ 24 ชั่วโมง
3. ถ้ำยังมีกำรอุจจำระหรืออำเจียน
ให้ ORS ที่มี sodium ต่ำ (40-60 meq/L) 10 ml ต่อนำหนักตัว 1 kg ต่อกำรมีอุจจำระ 1 ครัง
หรือ มีกำรอำเจียน 1 ครัง
: ปริมำณนำในกำรผสม ORS 1 ซอง ใช้ปริมำณนำตำมที่ระบุไว้ในซองของแต่ละบริษัทผู้ผลิต
: จิบซองแรกให้หมดภำยใน 6-8 ชั่วโมง หลังจำกนันให้ดื่มแทนนำไปเรื่อยๆจนกว่ำอำกำรจะดีขึน
: หลังจำกให้นำเกลือแร่แล้ว 2 ครัง ควรให้เด็กดื่มนำสะอำด 1 ครัง
: ในเด็กที่มีอำกำรอำเจียนร่วม ให้ค่อยๆจิบทีละ 1 ช้อนชำ ทุก 5 นำที แต่ถ้ำอำเจียนมำก/เสียนำมำก ควร
ให้สำรนำทำงหลอดเลือดดำ
: ควรให้สำรละลำยเกลือแร่อย่ำงช้ำๆ แต่ให้อยำงสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกำรอำเจียน
: ระยะเวลำของกำรให้นำเกลือ จะให้จนกว่ำช่วงระยะห่ำงของกำรถ่ำยเหลวแต่ละครังนำนเกิน 6-8
ชั่วโมง หรือจนกว่ำอำกำรขำดนำหำยไปซึ่งสังเกตได้จำก ปำกหำยแห้ง ปัสสำวะใส
: ควรแนะนำกำรหมดอำยุของ ORS ที่ผสมนำแล้ว โดยให้ดื่มภำยใน 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรผสมนำ
กำรพัฒนำปรับปรุงผง ORS คือ กำรนำข้ำว หรือ แป้ง มำเป็นส่วนผสมแทนนำตำล glucose หรือ นำตำล
sucrose เนื่องจำกถูกดูดซึมได้ดีและแป้งเมื่อย่อยด้วยเอนไซม์ amylase ในนำลำยและจำกตับอ่อนรวมทังเอนไซม์
maltase จำกลำไส้เล็ก จะได้ glucose อย่ำงช้ำๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหำท้องร่วงจำกนำตำลมำกเกิน กำรศึกษำทำง
คลิ นิ ก พบว่ำ ผู้ ป่ ว ยหำยเร็ว ขึนโดยสำมำรถลดปริมำณอุจจำระที่ขับออกมำได้มำกกว่ำสู ตรที่มี glucose เป็น
ส่วนผสม เพิ่มกำรดูดซึมกลับของ electrolytes โดยเซลล์ลำไส้ และแก้ไขภำวะขำดนำได้ดีเท่ำเทียมกัน
Zinc sulfate
ปัจจุบัน WHO และ Unicef แนะนำให้เด็กเล็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ทุกคนที่มีอำกำรท้องร่วงได้รับธำตุสังกะสี
เสริมในกระบวนกำรรักษำ ในขนำด 10 mg/d ในเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือน และขนำด 20 mg/d ในเด็กที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 6 เดือน เป็นเวลำ 10-14 วัน เนื่องจำกช่วยลดควำมรุนแรงของโรค ลดระยะเวลำกำรเป็นโรคและป้องกัน
กำรเกิดท้องร่วงในครังถัดไปได้ด้วย
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ยาที่มีฤทธิ์ ลดการเคลื่ อนไหวของลาไส้ (antimotility) ยำกลุ่ มนีแบ่งย่อยออกเป็น anticholinergic
agents ยำพวกฝิ่น และสำรอนุพันธ์ของ meperidine
1. Anticholinergic agents วัตถุประสงค์ของกำรใช้ยำกลุ่มนี คือ ลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้เพื่อลดอำกำร
ปวดเกร็งหรือปวดมวนท้องขณะที่เกิดอำกำรท้องร่วงเท่ำนัน ไม่มีประสิทธิภำพในกำรลดอำกำรท้องร่วงแต่อย่ำงใด
2. ยำพวกฝิ่น (opium) หรือ ทิงเจอร์ฝิ่นกำรบูร (camphorated opium tincture)
สำร morphine ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฝิ่น ออกฤทธิ์ผ่ำน opioid receptor ในทำงเดินอำหำร มีผล
ทำให้กำรหดตัวแบบ peristalsis ของลำไส้ลดลงและกำรหดตัวแบบ segmentation เพิ่มขึน ดังนันกำกอำหำรจึง
อยู่ในลำไส้ได้นำนขึนและนำถูกดูดซึมกลับเข้ำสู่กระแสเลื อดมำกขึน นอกจำกนียังมีฤทธิ์ยับยังกำรหลั่งนำและ
electrolytes จำกเยื่อเมือกทำงเดินอำหำรด้วย ในขนำดยำที่ใช้ลดกำรถ่ำยอุจจำระไม่มีผลระงับปวดและไม่ทำให้
เกิดควำมเคลิบเคลิมเป็นสุข แต่ถ้ำใช้บ่อย ๆ อำจทำให้เกิดกำรเสพติดได้
ยำกลุ่มนีใช้สำหรับลดกำรถ่ำยอุจจำระและลดอำกำรปวดท้องในท้องร่วงชนิดเฉียบพลันและเรือรังที่ไม่ได้
เกิดเนื่องจำกกำรติดเชือหรือได้รับสำรพิษ
ห้ำมใช้ยำกลุ่มนีในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี และผู้สูงอำยุเพรำะอำจกดกำรหำยใจได้ ห้ำมใช้ติดต่อกันเป็น
นำนเกิน 3 วัน
3. สำรอนุพันธ์ของ meperidine
Loperamide HCl (Imodium®) เป็ น สำรอนุ พั น ธ์ ข อง haloperidol ที่ มี สู ต รโครงสร้ ำ ง คล้ ำ ย
meperidine จึงออกฤทธิ์คล้ำย morphine มีผลยับยังกำรเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของท่อทำงเดินอำหำร
เพิ่มกำรเคลื่ อนไหวแบบ segmentation และลดกำรหลั่งนำและ electrolytes บริเวณล ำไส้ ในขนำดยำที่ใช้
สำหรับอำกำรท้องร่วงมีผลระงับปวดเล็กน้อย มีผลกดระบบประสำทส่วนกลำงน้อยกว่ำ และไม่มีรำยงำนว่ำทำให้
เกิดกำรเสพติด ในขนำดยำสูงๆจะทำให้เคลิบเคลิมเป็นสุขได้และอำจเกิดกำรติดยำได้
ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ในเด็กและผู้สูงอำยุ ใช้เฉพำะกรณีท้องร่วงเฉียบพลันและเรือรังที่ไม่ได้เกิดจำกกำรติด
เชือหรือได้รับสำรพิษ (หลีกเลี่ยงกรณีมีไข้ร่วมและ/หรือถ่ายมูกเลือด) ในกำรใช้สำหรับโรคท้องร่วงเนื่องจำก
อำหำรเป็นพิษควรใช้เมื่อสำรพิษส่วนใหญ่ถูกขับออกจำกท่อทำงเดินอำหำรแล้ว และหยุดใช้ยำถ้ำอำกำรท้องร่วงไม่
ดีขึนหรือมีไข้หลังจำกกำรใช้ยำ 2-3 วัน เนื่องจำกกำรลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้จะลดกำรกำจัดเชือออกจำก
ร่ ำงกำย ทำให้ ส ำรพิษจำกเชือถูกดูดซึมเข้ำสู่ ร่ำงกำยมำกขึน เพิ่มควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิด hemolytic uremic
syndrome (HUS)
ขนำดรับประทำน: ครังแรกให้รับประทำนยำในขนำด 4 mg (2 capsule) หลังจำกนันให้รับประทำนครัง
ละ 2 mg (1 capsule) ทุก 6 ชั่วโมงถ้ำยังมีอำกำรถ่ำยเหลวอยู่ แต่วันหนึ่งไม่เกิน 16 mg (8 capsule) และไม่ควร
ใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำนเกิน 2 วัน
ยาที่มีฤทธิ์ดูดซับทาให้ความเหลวของอุจจาระลดลง (adsorbents)
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Kaolin-pectin actapulgite เนื่ องจำกยำกลุ่ มนี มีฤทธิ์ในกำรดูดซั บ จึงเชื่อว่ำสำมำรถดูดซับเชื อและ
สำรพิษของเชือในลำไส้ได้ นอกจำกนียังสำมำรถเคลือบผนังลำไส้ป้องกันไม่ให้เชือหรือสำรพิษไปมีผลต่อผนังลำไส้
ได้ อย่ำงไรก็ตำมประสิทธิภำพกำรรักษำยังไม่ได้รับกำรพิสูจน์แน่นอน มีผลลดควำมเหลวของอุจจำระแต่ไม่มีผลลด
ควำมถี่ของกำรถ่ำยหรือปริมำณกำรขับนำและ electrolytes
ยำอำจดูดซับยำอื่นที่ให้ร่วม จึงควรบริหำรยำก่อนยำอื่นอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง หรือหลังยำอื่นอย่ำงน้อย 3-4
ชั่วโมง
ไม่ควรใช้ยำกลุ่มนีในกรณีท้องร่วงเฉียบพลันโดยเฉพำะที่มีสำเหตุจำกเชือ bacteria
ไม่ควรใช้ยำติดต่อกันเกิน 2 วัน และหยุดใช้เมื่อมี อำกำรไข้ รวมทังหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 3
ปี หรือในผู้สูงอำยุที่มีอำยมำกกว่ำ 60 ปี และต้องแนะนำให้เขย่ำขวดก่อนรับประทำนยำ
การให้สารอาหาร กำรให้สำรอำหำรแก่ผู้ป่วยในขณะที่มีอำกำรท้องร่วง เป็นสิ่ งจำเป็นเช่นเดียวกับกำร
ทดแทนนำและเกลือแร่ กำรหยุดอำหำรโดยสินเชิงเป็นควำมเข้ำใจที่ผิดเพรำะจะทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพำะในเด็กทำรก
เกิดภำวะทุพโภชนำกำรร่วมและเป็นผลให้สภำพกำรณ์เลวร้ำยลงไปอีก ในกรณีผู้ใหญ่หรือเด็กโตควรให้สำรอำหำร
ทันทีหลังให้สำรนำชดเชย ให้เลือกรับประทำนอำหำรที่ย่อยง่ำยรสอ่อนในปริมำณน้อยกว่ำปกติที่เคยรับประทำน
หลีกเลี่ยง อำหำรมัน หรือ มีนำตำลมำก
ในเด็กควรเริ่มให้อำหำรภำยใน 6 ชั่วโมง ถ้ำเป็นไปได้ควรให้อำหำรในปริมำณปกติภำยใน 24-48 ชั่วโมงเพื่อ
ป้องกันภำวะขำดอำหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเด็กที่มีนำหนักตัวน้อ ย ในเด็กเล็กที่ยังดื่มนมผงผสมอยู่ถ้ำยังมีอำกำร
คลื่นไส้อำเจียนร่วมอำจงดนมผงผสมก่อนใน 4 ชั่วโมงแรก ใช้วิธีจิบสำรละลำยเกลือแร่บ่อย ๆ แทน หลังจำกนัน
ให้เจือจำงนมผงลงเท่ำตัวดื่มสลับกับสำรละลำยเกลือแร่
ส่วนทำรกที่ยังดื่มนมมำรดำอยู่ยังสำมำรถให้นมตำมปกติได้ ในเด็กที่มีอำกำรท้องร่วงเฉียบพลันเนื่องจำกเชือ
ไวรัส เชือจะทำลำยเยื่อบุผนังลำไส้เล็กและทำให้เซลล์ที่ส่วนยอดของ villi ซึ่งทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงนำย่อย lactase
ถูกทำลำยไปด้วย เกิดภำวะพร่องนำย่อย lactase ฉะนันในช่วงที่มีอำกำรท้องร่วงอยู่จึงควรเลือกผลิตภั ณฑ์นมผง
ผสมชนิดที่ไม่มีนำตำล lactose เป็นส่วนประกอบ เช่น Prosobee® Isomil® เป็นต้น หรือสูตรที่เป็นนมพร่อง
lactase (มีนำตำล lactoise ในปริมำณต่ำๆ) เช่น Almiron® เป็นต้น แทนประมำณ 1-2 สัปดำห์ จำกนันจึงค่อย
เปลี่ยนเป็นนมผงผสมที่มีนำตำล lactose ปกติ ให้น้อย ๆ แต่ถี่ (12 feed ต่อวัน) อำจให้นมถั่วเหลืองแทน
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ท้องร่วงเรื้อรัง
สาเหตุ
ในเด็กอำจเกิดจำกสูตรนมผงผสมไม่เหมำะสม มีโรคพยำธิแส้ม้ำซึ่งสังเกตได้จำกมีทวำรหนักโผล่
ในผู้ใหญ่ อำจเกิดจำก
1. อำหำรรสจัด เหล้ำ ชำ กำแฟ กินอำหำรที่มีกำกมำกเกิน เครียด โดยผู้ป่วยมีสุขภำพแข็งแรง
2. มีควำมผิดปกติในกำรทำงำนของระบบทำงเดินอำหำร เช่น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ ภำวะกำรดูดซึมที่ลำไส้
บกพร่อง ภำวะกำรดูดซึมไขมันบกพร่อง โรคท้องผูกสลับท้องเดิน (Irritable bowel syndrome) เป็นต้น ผู้ป่วยมี
นำหนักตัวลดลงผิดปกติ
3. กรณีที่มีอำกำรท้องร่ ว งร่ ว มกับ มีนำหนักตัว ลดลงผิ ดปกติ มักเกิดจำกกำรมีควำมผิ ดปกติ ของระดั บ
ฮอร์โมนในร่ำงกำย เช่น มีควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อทำให้เกิดอำกำรท้องร่วงเนื่องจำกโรคเบำหวำน (อำกำรเด่น
คือ หิวนำบ่อย/ปัสสำวะบ่อย/เหนื่อยง่ำย/คันช่องคลอด) หรือต่อม thyroid เป็นพิษ (อำกำรเด่นคือ เหนื่อยง่ำย/ขี
ร้อน/มือสั่น/คอพอก/ตำโปน/ใจสั่น) โรคเอดส์ มะเร็งลำไส้ วัณโรคลำไส้ บิด เป็นต้น
การรักษา
อำกำรท้องร่วงอย่ำงเรือรังจะยืดเยือเป็นเวลำนำนกว่ำ 2-3 สัปดำห์ อำจมีลักษณะท้องร่วงถ่ำยเหลวทีล ะ
น้อยแต่บ่อยครังและมีอำกำรปวดเบ่ง หรือถ่ำยอุจจำระที่มีไขมันมำกในกรณีมีภำวะกำรดูดซึมไขมันบกพร่องหรือ
ถ่ำยนำบ่อย ๆ อำกำรอื่น ๆ ที่อำจพบร่วม คือ ไข้ นำหนักลด คลื่นไส้ อำเจียน วิตกกังวล และ ซึมเศร้ำ ต้องให้กำร
รักษำต้นเหตุของกำรเกิดโรค เช่น ถ้ำแพ้นำตำล lactose ในนมก็เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนำตำล lactose ผสม
ในบำงกรณี เช่น อำกำรท้องร่วงที่เกิดจำกควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่ออำจต้องให้ยำแก้ท้องร่วงรักษำตำมอำกำร
ร่วมด้วย
อาการท้องร่วงเนื่องจากความวิตกกังวลหรือเครียด เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยของกำรเกิดอำกำร
ท้องร่วงเรือรัง มีลักษณะอำกำรที่เด่น คือ ถ่ำยอุจจำระเหลว หรือ ถ่ำยเป็นนำทีละน้อยบ่อย ๆ วันละ 4-5 ครัง
โดยเฉพำะหลังกินอำหำรทุกมือจะต้องถ่ำย และมีอำกำรปวดท้องก่อนถ่ำยตรงท้องน้อยด้ำนซ้ำยแต่พอถ่ำยแล้วก็
หำยปวด อำกำรท้องร่วงจะเกิดเฉพำะในช่วงระหว่ำงวันเท่ำนัน เมื่อเข้ำนอนแล้วจะไม่มีอำกำรให้ตื่นขึนมำถ่ำยอีก
และไม่รู้สึกอ่อนเพลีย กำรรักษำ คือ ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยคลำยเครียด โดยกำรออกกำลังกำยหรือฝึกสมำธิผ่อน
คลำยควำมเครียด หลีกเลี่ยงอำหำรรสจัดแนะนำให้กินอำหำรที่มีกำกมำก ๆ หรือผลิตภัณฑ์ของเมล็ดแมงลัก อำจ
ให้ยำลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ร่วมด้วยในระยะแรก และถ้ำจำเป็นจริง ๆ อำจต้องให้ยำคลำยเครียดร่วมด้วยถ้ำมี
ควำมกังวลมำกหรือนอนไม่หลับ
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Bile acid sequestrants: Cholestyramine (Questran®), Colestipol
ใช้สำหรับอำกำรท้องร่วงที่เกิดจำก bile salt ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดลำไส้เล็กส่วน distal ileum ที่ส่งผล
กระทบต่อ enterohepatic circulation ของ bile salts ทำให้มีปริมำณ bile salt สะสมมำกเกินบริเวณล ำไส้
ใหญ่และกระตุ้นกำรหลั่งนำและสำร electrolytes
หลี กเลี่ ย งกำรใช้กรณีผู้ ป่ว ยมีกำรผ่ำตัดล ำไส้ เล็ กส่วน ileum ออกทังหมดที่มีภ ำวะอุจจำระมีไขมันมำก
(steatorrhea)
ยำไม่ถูกดูดซึมจำกทำงเดินอำหำรหลังจำกกำรรับประทำนแต่มีผลลดกำรดูดซึมของยำอื่นเมื่อให้รับประทำน
ร่วมกัน
อำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย คือ ท้องผูก ไม่สบำยท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อำเจียน ระคำยเคือง
บริเวณทวำรหนัก เบื่ออำหำร และ อุจจำระมีไขมันมำก
ขนำดรับประทำน: ครังละ 2-4 g (ผงยำ) ละลำยนำ 120-180 mL รับประทำนก่อนอำหำรวันละ 2-3 ครัง
ขนำดยำควรปรับให้เหมำะสมกับผลกำรตอบสนองต่อยำของผู้ป่วยแต่ละคน
Antisecretory
Octreotide (Sandostatin®) เ ป็ น ส ำ ร สั ง เ ค ร ำ ะ ห์ octapeptide analog ข อ ง endogenous
somatostatin ที่มีควำมแรงสูงและมีระยะเวลำกำรออกฤทธิ์นำน
ยำมีประสิทธิภำพในกำรระงับ severe secretory diarrhea เนื่องจำก hormone-secreting tumors ของ
ตับอ่อนและท่อทำงเดินอำหำร รวมทังอำกำรท้องร่วงเนื่องจำกยำเคมีบำบัด ไม่มีประสิทธิภำพในกำรรักษำ AIDsassociated diarrhea short-bowel syndrome หรือ chronic idiopathic diarrhea
ยำมี ผ ลยั บ ยั งกำรหลั่ ง serotonin และ GI peptides อื่ น ๆ เช่ น gastrin VIP insulin secretin เป็ น ต้ น
รวมทังมีฤทธิ์ยับยังโดยตรงต่อ intestinal secretion และ กระตุ้น intestinal absorption
ขนำดยำเริ่มต้น 50-100 mcg ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง วันละ 2-3 ครัง จำกนันปรับขนำดยำให้เหมำะสมกับอำกำร
ของผู้ป่วย ขนำดยำสูงสุด 500 mcg ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง วันละ 3 ครัง
อำกำรไม่พึงประสงค์ที่มีรำยงำนได้แก่ อำกำรปวดบริเวณที่ฉีด ปวดท้อง ท้องอืดแน่น ท้องร่วง มีไขมันใน
อุจจำระ และรู้สึกคลื่น่ไส้
สรุปประเด็นสาคัญในการซักประวัติสาหรับโรคท้องร่วง
: เริ่มเกิดเมื่อไร ลักษณะอุจจำระ อำกำรอื่น ๆ เช่น ปวดท้อง อำเจียน ไข้ ควำมถี่ ระยะห่ำงของกำรถ่ำย
: ประวัติกำรกินอำหำร โรคประจำตัว ยำที่ใช้อยู่ก่อนเริ่มมีอำกำร (broad spectrum antibiotics)
ประวัติกำรแพ้ยำ แพ้อำหำร
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: เพื่อนหรือคนอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดเป็นด้วยหรือไม่ (food poisoning syndrome)
: Rectal pain ถ่ำยมูกเลือด (Shigella spp, Campylobacter spp, Salmonella spp, E. histolytica)
: ภำวะเครียด
: คำถำมเพื่อประเมินภำวะขำดนำ
โรคลาไส้แปรปรวนหรือกลุ่มอาการลาไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome, IBS)
เป็นควำมผิดปกติในทำงเดินอำหำรที่เรือรังไม่รุนแรง ไม่มีกำรอักเสบ แต่จะเป็นซำ ๆ (recurring) และมี
ผลกระทบต่อคุณภำพชีวิต กำรเรียน และกำรทำงำนของผู้ป่วย ในปัจจุบันพบได้ประมำณ 50% ของผู้ป่วยโรค
ระบบทำงเดินอำหำร ในช่วงอำยุ 30-50 ปีหรืออำจจะเริ่มเป็นตังแต่เป็นวัยรุ่น โดยเฉพำะในผู้หญิงซึ่งจะมีอำกำร
มำกขึนในช่วงทีม่ ีประจำเดือน
พยาธิกาเนิด
ไม่มีสำเหตุที่ชัดเจน ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเกิดพยำธิสภำพของลำไส้ รวมทังไม่ได้เกิดจำกกำรมีโรค
ของอวัยวะอื่น ๆ ทีจ่ ะมีผลให้กำรทำงำนของลำไส้ผิดปกติ สำเหตุอำจเกิดจำก
1. มีกำรบีบตัวหรือกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติ อำจมีกำรบีบตัวไม่ สัมพันธ์กัน หรือบีบตัวรุนแรง หรือ
บีบเกร็งซึ่งเป็นผลจำกควำมผิดปกติในกำรหลั่งสำร serotonin ที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรทำงำนประสำน กันอย่ำง
สอดคล้องของกำรเคลื่อนไหวของท่อทำงเดินอำหำรและกำรคัดหลั่งของท่อทำงเดินอำหำร ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น
นอกจำกนีสำร serotonin ยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรกระตุ้นตัวรับควำมเจ็บปวด (nociceptor neurons) ผู้ป่วยที่
มี ก ำรหลั่ ง สำร serotonin มำกผิ ด ปกติ จะมี อ ำกำรท้ อ งร่ ว งเป็ น อำกำรเด่ น ในขณะที่ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ำรหลั่ ง สำร
serotonin น้อยกว่ำปกติจะมีอำกำรท้องผูกเป็นอำกำรเด่น
2. Enteric nervous system ที่ผนังลำไส้ไวต่อสิ่งเร้ำ หรือตัวกระตุ้นมำกผิดปกติ เช่น
ถ่ำยหลังมืออำหำรเมื่อได้รับอำหำรไขมันสูงหรือรสเผ็ดจัด ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ตระกูลส้ม เครื่องดื่มที่มี
caffeine หรือ alcohol หรือ
ถ่ำยเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ เช่น ควำมเครียด เศร้ำซึม หดหู่ใจ เป็นต้น
อาการ
มักปวดเกร็งในบริเวณท่อทำงเดินอำหำรส่วนล่ำงโดยเฉพำะที่ท้องน้อย อำกำรปวดจะดีขึนหลังถ่ำยอุจจำระ
มีพฤติกรรมกำรถ่ำยเปลี่ยนไป อำจท้องร่วง หรือท้องผูก หรือทังสองแบบสลับกัน จะรู้สึกอยำกถ่ำยอุจจำระบ่อย ๆ
แม้เพิ่งจะไปถ่ำยอุจจำระมำ มีควำมรู้สึกเหมือนถ่ำย ไม่สุด ลักษณะอุจจำระเปลี่ยนไปเป็น ก้อนแข็ง หรือเหลวจน
เป็นนำ มีมูกปนมำกับอุจจำระมำกขึน ผู้ป่วยจะมีท้องอึดมีลมมำกในท้องเวลำถ่ำยอุจจำระมักมีลมออกมำด้วย
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การวินิจฉัย
: มีสุขภำพแข็งแรง
: ผลตรวจร่ำงกำยปกติ เว้นแต่กดเจ็บท้องน้อย
: ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เช่น ตรวจเลือด ตรวจ อุจจำระ เป็นต้น ผลตรวจ x-ray ลำไส้ใหญ่หรือผลส่อง
กล้องตรวจลำไส้ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
: บริเวณไส้ตรง (rectum) โล่งหรืออำจมีก้อนอุจจำระแข็ง ใช้กล้องตรวจอุจจำระไม่พบ amoeba, พยำธิ
และไข่พยำธิ และ leukocytes
: ผลกำรซักประวัติ เข้ำเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคตำม Rome III criteria ดังนี
เกิดอำกำรปวดท้องหรือไม่สบำยท้องอย่ำงน้อย 3 วันต่อเดือนในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ร่วมกับมีลักษณะ
ต่อไปนีร่วมด้วยอย่ำงน้อย 2 ข้อ
· อำกำรดีขึนเมื่อถ่ำย
· ควำมถี่ในกำรถ่ำยเปลี่ยนแปลง
· ลักษณะอุจจำระเปลี่ยนแปลง
ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยแยกโรค
ลาไส้แปรปรวนออกจากโรคอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกัน
: เริ่มมีอำกำรเมื่ออำยุมำกกว่ำ 50 ปี
: อำกำรเป็นช่วงระยะเวลำสัน ๆ
: อำกำรแย่ลงเรื่อย ๆ พร้อมกับมีภำวะอื่น ๆ ร่วม
: ท้องร่วงปริมำณมำก (500 mL ต่อวัน)
: นำหนักลด
: มีอำกำรกลำงคืน (มีอำกำรขณะนอนหลับหรือถูกปลุกให้ตื่นตอนกลำงคืน)
: เลือดออกทำงทวำรหนัก มีหนองหรือไขมันในอุจจำระ
นอกจำกนีพบว่ำ โรคลำไส้แปรปรวนมีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มอำกำร ภำวะหรือโรคอื่น ๆ ได้หลำยอย่ำง ได้แก่
GERD functional dyspepsia ไมเกรน ปวดหลัง ปวดเมื่อยตำมกล้ำมเนือ (fibromyalgia) อ่อนเพลียโดยไม่
ทรำบสำเหตุ (chronic fatigue syndrome) อำกำรปัส สำวะบ่อยหรือกลั นไม่อยู่ (overactive bladder หรือ
urgency) มี ปั ญ หำด้ ำ นเพศสั ม พั น ธ์ นอนไม่ ห ลั บ มี ปั ญ หำทำงจิ ต ใจ เช่ น วิ ต กกั ง วล (anxiety) ซึ ม เศร้ ำ
(depression) มีภำวะตื่นตระหนก ตื่นกลัวง่ำยหรือวอกแวก มีควำมรู้สึกว่ำตนเองป่วยเป็นโรคร้ำยแรงทัง ๆ ที่ผล
กำรตรวจไม่พบโรคร้ำยใด ๆ (somatization) ควำมทรงจำบำงอย่ำงในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อร่ำงกำย ต่ อจิตใจ
หรือทำงเพศ (physical, emotional or sexual abuse) โดยโรคและกลุ่มอำกำรเหล่ำนีสำมำรถเกิดก่อน เกิด
พร้อม หรือเกิดภำยหลังจำกโรคลำไส้แปรปรวนก็ได้
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การรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มีกำรรักษำที่เป็นมำตรฐำนหรือรักษำอำกำรได้หำยขำด ดังนันผู้ป่วยจึงมีอำกำรเรือรัง เป็น ๆ
หำย ๆ กำรรักษำจะเป็นกำรรักษำไปตำมอำกำร และให้กำรรักษำกลุ่มอำกำร ภำวะหรือโรคร่วมอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยมี
และสัมพันธ์กับกำรเกิดอำกำรของโรคลำไส้แปรปรวน
ในทำงคลินิกจัดแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี
1. Constipation-predominant (C-IBS)
ถ่ำย < 3 ครัง/สัปดำห์ ถ่ำยเป็นก้อนแข็ง ต้องเบ่งมำกขณะถ่ำย
2. Diarrhea-predominant (D-IBS)
ถ่ำย > 3 ครัง/วัน ถ่ำยหลังตื่นนอนและหลังอำหำร
3. Alternating pattern (A-IBS) ท้องร่วงสลับกับท้องผูก
4. Pain-predominant (P-IBS) มีอาการปวดเกร็งท้องเป็นอาการเด่น
Constipation-predominant (C-IBS)
First line therapy
: ปรับเปลี่ยนอำหำรและพฤติกรรม (diet and lifestyle modifications) ควรรับประทำนอำหำรที่มีกำก
ใย (dietary fiber) เพิ่มขึน โดยเฉพำะใยอำหำร ชนิด soluble fibers เช่น รำข้ำวสำลี (wheat bran) วันละ1-3
มือต่อวัน จนกว่ำจะถ่ำยสบำย หรือรับประทำนผลิตภัณฑ์ยำระบำยกลุ่มที่เพิ่มกำก ตำมด้วยกำรดื่มนำประมำณวัน
ละ 1.5-2 L เป็นต้น
: ดื่มนำอย่ำงน้อย 8 แก้ว/วัน
: หลีกเลี่ยงยำต้ำนกำรซึมเศร้ำกลุ่ม tricyclic antidepressant (TCA)
ระยะเวลำรักษำ 3 สัปดำห์
Second line therapy
: พิจำรณำเลือกใช้ยำระบำยกลุ่ม osmotic laxative
Third line therapy
: Selective 5-HT4 receptor agonist: Prucalopride
: GI chloride-channel activator: Lubiprostone
: Guanylate cyclase agonist: Linaclotide
Diarrhea-predominant (D-IBS)
First line therapy
: หลีกเลี่ยงอำหำรหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคำเฟอีน, แอลกอฮอล์ สำรแต่งรสหวำน ได้แก่ sorbitol
fructose และ mannitol ชำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของ senna และ lactose
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: ยำหยุดถ่ำยกลุ่มที่ออกฤทธิ์ลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้
Loperamide ครังละ 2-4 mg สำมำรถเพิ่มขนำดได้ถึงวันละ 4 ครัง/วัน ขนำดยำสูงสุด 16 mg
ยำกลุ่มนีไม่มีผลลดอำกำรปวดหรือไม่สบำยท้อง
ระยะเวลำรักษำ 3 สัปดำห์
Second line therapy
: ในผู้ป่วยที่มีอำกำรซึมเศร้ำหรื อวิตกกังวล ตื่นตระหนก ร่วมด้วย พิจำรณำให้ยำต้ำนกำรซึมเศร้ำ กลุ่ ม
tricyclic antidepressants โดยใช้ในขนำดที่ต่ำกว่ำขนำดที่ใช้รักษำโรคซึมเศร้ำ (nortriptyline 25-75 mg/d
หรือ amitriptyline 10-50 mg/d) ซึ่งในขนำดดังกล่ำว ยำมีผลลดอำกำรปวดร่วมด้วย
หรือยำกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งให้ประสิทธิภำพเท่ำเทียมกันในกำร
บรรเทำอำกำร ตัวอย่ำงเช่น fluoxetine ในขนำด 10-20 mg/d รับประทำนตอนเช้ำ
ระยะเวลำกำรรักษำ 4-6 สัปดำห์
Third line therapy
: Serotonin 5HT3 antagonist : Alosetron เป็นยำตัวแรกในกลุ่มที่ได้รับกำรรับรองโดย US-FDA สำหรับ
รักษำโรคลำไส้แปรปรวน จำกผลรบกวนสัญญำณกระตุ้นของสำร serotonin ต่อ intrinsic primary afferent
neurons (IPANs) ทำให้ลดกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ เพิ่มกำรดูดซึมกลับของ sodium และลดกำรคัดหลั่งสำร
ในลำไส้เล็ก
ขนำดที่ใช้ 1 mg รับประทำนวันละครัง เป็นเวลำ 1 เดือน และเพิ่มเป็นวันละ 2 ครังถ้ำยังควบคุมอำกำร
ไม่ได้ ผลกำรใช้ยำในผู้หญิง พบว่ำ มีผลบรรเทำอำกำรท้องร่วง อำกำรอยำกถ่ำยอุจจำระ และอำกำรปวดท้อง
เนื่องจำกยำนีทำให้เกิดภำวะลำไส้ใหญ่ขำดเลือด (ischemic colitis) ได้ จึงห้ำมใช้ในผู้ป่วยที่มีอำกำรท้องผูก
มีท่อลำไส้อุดกัน หรือมีภำวะลิ่มเลือดอุดตัน (thromboembolism) และต้องหยุดใช้ยำทันทีถ้ำมีอำกำรท้องผูก
หรือมีสัญญำณของภำวะ ischemic colitis หรือใช้ในขนำด 2 mg/d แล้วยังไม่ได้ผล
Pain-predominant (P-IBS)
First line therapy
: ยาลดการเคลื่อนไหวบริเวณกระเพาะอาหารและลาไส้
ยำกลุ่มนีมีประโยชน์ ในกำรลดกำรบีบตัวและเกร็งตัว ที่มีมำกกว่ำปกติของกล้ ำมเนือบริเวณกระเพำะ
อำหำรและลำไส้ ทำให้ช่วยบรรเทำอำกำรปวดเกร็งท้องที่เกิดขึนได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. Anticholinergic หรือ antimuscarinic agents
ยำกลุ่มนีในขนำดที่ใช้ยับยังกำรเคลื่อนไหวของกระเพำะอำหำรและลำไส้ จะมีฤทธิ์ยับยังกำรหลั่งกรด
ร่วมด้วยรวมทังมีฤทธิ์ลดกำรเกร็งตัวของกล้ำมเนือเรียบอื่น ๆ ด้วยแบ่งย่อยเป็น
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1.1 Belladonna alkaloids ในรูปแบบของ alkaloids บริสุทธิ์ ได้แก่ hyoscyamine และhyoscine
หรือ scopolamine
1.2 สำรกึ่งสังเครำะห์และสำรสังเครำะห์ของ belladonna alkaloids ได้แก่ กลุ่ม tertiary amines
เช่ น dicyclomine เป็ น ต้ น และสำรประกอบในกลุ่ ม quaternary ammonium ตั ว อย่ ำ งเช่ น clidinium
bromide propantheline bromide hyoscine butyl bromide เป็นต้น
ยำทังสองกลุ่มก่อให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ atropine like effects ที่พบมำกที่สุดคือ ปำกแห้ง
คอแห้ง ตำพร่ำ ผิวหน้ำหรือหน้ำตำร้อนแดง ใจสั่น ปัสสำวะคั่ง ท้องผูก ยำในกลุ่ม tertiary amines สำมำรถผ่ำน
เข้ำสู่ระบบประสำทส่วนกลำงได้ จึงก่อให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ด้ำ นระบบประสำทส่วนกลำง เช่น ปวดศีรษะ
ง่วงนอน มึนงง เป็นต้น ส่วนสำรประกอบในกลุ่ม quaternary ammonium ไม่ผ่ำนเข้ำสมองส่วนกลำงจึงไม่
ก่อให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสำทส่วนกลำงดังกล่ำว
2. ยาแก้เกร็ง (antispasmodics)
: Musculotropic antispasmodic drug ตัวอย่ำงเช่น Mebeverine (Colofac®) เป็นต้น
มีฤทธิ์ลดกำรหดเกร็งของกล้ำมเนือเรียบโดยตรง โดยมีบทบำทต่อกำรแลกเปลี่ยน calcium ion และ
กำรทำให้ เกิด stabilization ของ excitable membranes เป็นผลให้ เกิดกำรคลำยตัว ของกล้ ำมเนือเรียบท่อ
ทำงเดินอำหำร ลดอำกำรปวดเกร็งท้อง
ยำกลุ่มนีไม่มีผลต่อกำรเคลื่อนไหวปกติของลำไส้และไม่ก่อให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ atropine like
effects
Second line therapy
: Low dose tricyclic antidepressants
ยำกลุ่มอื่นที่นำมำใช้บรรเทำอำกำรปวดเกร็งท้อง ได้แก่
1. Peppermint oil (menthol) ซึ่งมีผลยับยังกำรหดตัวของกล้ำมเนือเรียบทำงเดินอำหำร บรรเทำอำกำร
ปวด อำกำรไม่สบำยท้อง ท้องอืดแน่น ขับลม และลดควำมถี่ในกำรขับถ่ำยอุจจำระ
2. เอนไซม์ช่วยย่อย
3. Simethicone ซึ่งมีผลลด gas ในทำงเดินอำหำร
4. Pro-flora กลุ่ม acidophilus and lactobacillus ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลของเชือในลำไส้ และลด gas
5. Mg (200 mg รับประทำนวันละ 2-3 ครัง) + B complex (50-100 mg/day) + B5 (100mg/day)
ซึ่งมีผลช่วยลดภำวะเครียด
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