
	 Case	ท่ี่�	1 หญิิงอายุุ 38 ปีี อาชีีพทัันตแพทัย์ุ มีีอาการ

ท้ัองอืดและท้ัองผููกนาน 1 ปีี รู้สึึกถ่่ายุยุากและแข็็ง หลังถ่่ายุ

อาการปีวดทั้องดีขึ็�น ไม่ีมีี alarm symptom ไมี่มีี upper GI 

symptom ซึึ่�งจากปีระวัติอาการปีวดท้ัองข็องผูู้ป่ีวยุเข้็าได้กับ 

IBS-C ตามี ROME IV criteria คืือ มีี recurrent abdominal 

pain, สัึมีพันธ์์กับการข็ับถ่่ายุและมีีการเปีลี�ยุนแปีลงข็อง 

stool form 

 ตามี ROME IV criteria จะมีีเกณฑ์์เกี�ยุวกับ bowel 

frequency แต่การแยุก subtype นั�นจะดูจาก stool form 

ตามี Bristol stool chart ไม่ีได้ดูจาก bowel frequency ซึึ่�งผูู้ป่ีวยุ 
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IBS มัีกมีี incomplete defecation จึงมัีกมีี stool frequency 

บ่อยุได้อยูุ่แล้ว 

 Clinical presentation บางอยุ่างไม่ีได้เป็ีนไปีตามี 

ROME IV แต่เป็ีนอาการทีั�พบได้บ่อยุใน IBS ได้แก่ bloating 

อาการทัางลำาไสึ้ทีั�สัึมีพันธ์์กับการรับปีระทัานอาหาร หรือ

การมีีอาการ upper GI symptom ร่วมีด้วยุ 

 พบว่าผูู้ป่ีวยุ 62% มีีอาการทัั�ง upper GI คืือ functional 

dyspepsia และ IBS ร่วมีกัน ซึึ่�งมีีการศึึกษาโดยุการทัำาให้เกิด 

rectal distention แล้วเก็บข้็อมูีล duodenal-cecal transit time 

พบว่าวันทีั�ทัำา rectal distention ผูู้ป่ีวยุจะมีี duodenal-cecal 

transit time ช้ีากว่าวันทีั�ไม่ีได้ทัำา กล่าวคืือ ถ้่าผูู้ป่ีวยุมีีอุจจาระ

ค้ืางใน rectum อาจจะส่ึงผูลต่อ upper GI symptom ได้ด้วยุ 

 ถ้่าผูู้ป่ีวยุมีี bloating ให้ตรวจร่างกายุว่ามีี abdominal 

distension ร่วมีด้วยุหรือไม่ี ถ้่ามีีอาจเกิดได้จาก 3 กลไก คืือ 

1. มีี gas หรือสึารนำ�าเพิ�มีขึ็�น เช่ีน ใน carbohydrate maldigestion, 

osmotic load  2. Abnormal gas transit (delay) เช่ีน จาก

การรับปีระทัานอาหารพวก fiber, lipid หรือมีี gas transit มีากขึ็�น

ในกรณี physical activity หรือ propagated intestinal 

contraction และ 3. Abdominal wall muscle incoordination 

แต่หากข็ณะทีั�ผูู้ป่ีวยุมีีอาการ bloating แต่ตรวจร่างกายุไม่ีมีี 

abdominal distention อาจเกิดจากการมีี increase perception 

เป็ีน visceral hypersensitivity 

	 Practical	point	ในการวิินิจฉััยผู้้�ป่่วิย	IBS	ยึดตาม	

ROME	 criteria	 แต่ม่ผู้้�ป่่วิย	 IBS	 บางส่่วินท่ี่�อาการไม่เข้�า

เกณฑ์์ดังกล่่าวิ	ซึึ่�งผู้้�ป่่วิยจะมาด�วิยอาการ	abdominal	pain/

discomfort	 ท่ี่�ส่ัมพัันธ์์กับการถ่่ายอุจจาระ,	 อาจม่อาการ

ป่วิดบริเวิณที่�องส่่วินบนได�,	 ม่	 bloating	 แล่ะ	 abdominal	

distention	ร่วิมด�วิยได�,	อาการมักสั่มพัันธ์์กับการรับป่ระที่าน

อาหาร	แล่ะการแยก	subtype	ข้อง	IBS	ให�ยึดตาม	stool	form	

ไม่ใช่่	stool	frequency	

 การรักษาภาวะ IBS ขึ็�นกับคืวามีรุนแรงข็องอาการ

เป็ีนหลัก ถ้่าอาการน้อยุไม่ีรบกวนคุืณภาพชีีวิตสึามีารถ่

ใช้ีการ reassure และแนะนำาเรื�อง lifestyle change แต่หาก

เริ�มีมีีอาการทีั�รบกวนคุืณภาพชีีวิตคืวรเริ�มีการรักษาด้วยุยุา 

จัดการกับคืวามีกังวลข็องผูู้ป่ีวยุ และคืวรนัดติดตามีอาการด้วยุ 

แต่ถ้่าอาการรุนแรงมีากขึ็�นต้องเพิ�มี psychological treatment 

ปัีจจัยุแวดล้อมีทีั� มีีผูลต่อการดำาเนินโรคื ได้แก่ อาหาร 

ปีระจำาเดือน การติดเชืี�อ แต่ในผูู้ป่ีวยุทีั�อาการรุนแรงมัีกมีี 

central factor ร่วมีด้วยุ เช่ีน มีีภาวะ stress, anxiety disorder 

ซึึ่�งต้องรักษาภาวะดังกล่าวคืวบคู่ืไปีด้วยุ และต้องมีี doctor-

patient relationship ทีั�ดี

 การรักษาในแง่ข็อง diet และ lifestyle modification 

ปีระกอบด้วยุ การรับปีระทัาน soluble fiber 20-30 g/day 

อาจมีีข้็อจำากัดในเรื�องข็อง bloating ส่ึวน low FODMAP diet นั�น

การศึึกษาทัำาไดยุ้าก ทัำาใหข้้็อมูีลยัุงจำากัด และในระยุะยุาวอาจ

มีีผูลต่อ gut microbiota การออกกำาลังกายุเพิ�มีขึ็�นเป็ีนสิึ�งทีั�

คืวรแนะนำา และการให้ probiotics นั�นปัีจจุบันข้็อมูีลยัุงมีี

คืวามีหลากหลายุทัั�งในแง่ข็องชีนิดและข็นาดทีั�จะใช้ี 

 การรักษาด้วยุยุากลุ่มี first line ได้แก่ peppermint oil, 

PEG และ antispasmodic agent ส่ึวน second line ได้แก่ 

lubiprostone และ linaclotide ผูู้ป่ีวยุทีั�อาการรุนแรงมัีกมีี 

role ข็องการใช้ียุา neuromodulator/psychological therapy 

ในกลุ่มี tricyclic antidepressant, SSRI และการทัำา cognitive 

behavioral therapy ซึึ่�งการปีรับยุาแนะนำาเริ�มีทีั�ข็นาดยุาตำ�า ๆ 

และค่ือยุ ๆ ปีรับข็นาดสูึงขึ็�นหากอาการยัุงไม่ีดีขึ็�น 

 จากเคืสึข้็างต้น ผูู้ปี่วยุได้ทัำา lifestyle modification 

คืือ แนะนำาเรื�องการออกกำาลังกายุ, low FODMAP diet ร่วมีกับ

การให้ยุา MOM ซึึ่�งหลังการรักษาผูู้ป่ีวยุถ่่ายุอุจจาระได้ทุักวัน 

ไม่ีต้องเบ่ง ต่อมีาผูู้ป่ีวยุได้รับยุา peppermint oil, probiotics 

และ rifaximin แต่ยัุงมีี bloating ตลอด ทัำา plain film abdomen 

พบวา่มีี intestinal gas มีาก จึงได้รับการตรวจ hydrogen breath 

test เพื�อค้ืนหาภาวะ SIBO และ carbohydrate malabsorption 

ผูล negative ผูู้รักษาได้ให้ antispasmodic ร่วมีกับ sertraline 

อาการยัุงไม่ีดีขึ็�น 

 การศึึกษาใช้ียุา lubiprostone 8 mcg bid เทีัยุบกับ 

placebo ในผูู้ป่ีวยุ IBS ทีั�มีีอาการ moderate symptom 

พบว่าอาการทัั�ง abdominal discomfort, bloating, constipation 



severity, stool consistency และ 

straining ดีขึ็�นตั�งแต่ 2 สัึปีดาห์แรก 

 Ad v e r s e  e ff e c t  ข็อ ง 

lubiprostone ได้แก่ nausea, diarrhea, 

abdominal distention ซึึ่�งอาการเป็ีน 

dose-related และอาการมัีกดีขึ็�น

ใน 2 สัึปีดาห์แรก การใช้ียุา lubiprostone 

ไม่ีจำาเปี็นต้องปีรับข็นาดในผูู้ปี่วยุ 

renal impairment แต่จะต้องปีรับ

ข็นาดในผูู้ป่ีวยุ liver cirrhosis child C 

และยุาดังกล่าวจัดอยูุ่ใน pregnancy 

category C

	 Rome	 IV	 cr i ter ia	 ให� นิยามข้อง	 primary	

constipation	 คืือ	 ม่อย่างน�อย	 2	 ข้�อต่อไป่น่�	 ได�แก่	

ถ่่ายอุจจาระต�องเบ่ง	อุจจาระเป็่น	Bristol	stool	form	1-2	

ร้�สึ่กถ่่ายอุจจาระไม่สุ่ด	 ร้�สึ่กม่	anorectal	blockage	ต�องที่ำา	

manual	maneuver	 เพืั�อช่่วิยให�ถ่่ายได�	 หรือถ่่ายน�อยกว่ิา	

3	คืรั�งต่อสั่ป่ดาห์	โดยทัี่�งหมดต�องเป็่นมากกว่ิา	25%	ข้อง

การถ่่ายอุจจาระทัี่�งหมด	 ร่วิมกับจะต�องไม่ม่อุจจาระเหล่วิ

ถ่�าไม่ใช่�ยาระบาย	แล่ะอาการไม่เข้�าเกณฑ์์การวิินิจฉััย	IBS	

 Biopsychological factor มีีผูลต่อภาวะท้ัองผููกเรื�อรัง

ทัั�งจาก psychological factor, visceral hypersensitivity และ 

digital evacuation disorder

 แนวทัางการดูแลผูู้ป่ีวยุท้ัองผููกเรื�อรังต้องซัึ่กปีระวัติ 

ตรวจร่างกายุ รวมีถึ่งคืวรทัำา digital rectal examination 

หากผูู้ป่ีวยุมีี alarm feature จะต้องส่ึงตรวจเพิ�มีเติมี แต่หากไม่ีมีี 

alarm feature ให้พยุายุามีแยุก subtype	ข้อง	constipation	

ซึึ่�งแบ่งเป็่น	 normal	 transit	 constipation,	 slow	 transit	

constipation	แล่ะ	pelvic	floor	dyssynergia ปีระวัติทีั�พบ

ได้บ่อยุกรณี evacuation disorder คืือ มีีปีระวัติการใช้ีนิ�วล้วง 

กรณ ีslow transit constipation ผูู้ป่ีวยุอาจถ่่ายุหลายุ ๆ  สัึปีดาห์

ต่อคืรั�ง ซึึ่�งจะมีีคืวามีรู้สึึกเรื�อง anorectal blockage หรือการทัำา 

digital evacuation น้อยุ อยุ่างไรก็ตามี การซัึ่กปีระวัติเพียุง

อยุ่างเดียุวอาจยัุงไม่ีเพียุงพอทีั�จะวินิจฉััยุ ผูู้ป่ีวยุกลุ่มี chronic 

constipation พิจารณาให้ osmotic laxative ซึึ่�งผูู้ป่ีวยุแต่ละคืน

อาจตอบสึนองต่อยุาแต่ละตัวแตกต่างกัน เมืี�อเริ�มีรักษาให้ดู

การตอบสึนองทีั� 4-8 สัึปีดาห์ อาจเพิ�มี rescue therapy 

ด้วยุยุาระบายุกลุ่มีทีั�ใช้ีเหน็บทัางทัวารหนัก, กลุ่มี stimulant 

หรือรูปี enema เปี็นคืรั�งคืราว ถ้่ายัุงไม่ีดีขึ็�นอาจต้องใช้ียุา 

กลุ่มีใหม่ี ๆ เช่ีน intestinal secretagogue, prokinetic agent 

และถ้่ายัุงไม่ีได้ผูลอาจพิจารณาตรวจ physiologic testing เพิ�มีเติมี 

 ยุาระบายุทีั�ใช้ีแพร่หลายุมีีหลายุกลุ่มี ได้แก่ bulk-

forming, stool softener, stimulant laxative, osmotic laxative 

และกลุ่มี mixed ส่ึวนยุากลุ่มีทีั�เพิ�งเข้็ามีาในปีระเทัศึไทัยุ 

เช่ีน chloride channel activator ปัีจจุบันยุาในกลุ่มีนี� ได้แก่ 

lubiprostone, guanylate cyclase C agonist (linaclotide) และ 

selective 5-HT
4 
agonist (prucalopride)

	 Case	 ท่ี่�	 2 ผูู้ป่ีวยุชีายุอายุุ 73 ปีี โรคืปีระจำาตัวเป็ีน 

Parkinson’s disease, TVD, MR and PAF s/p CABG and 

MVR, DLP ยุาทีั�รับปีระทัานปัีจจุบัน ได้แก่ amiodarone, ASA, 

spironolactone, warfarin, atorvastatin, CaCO
3
, vitamin D, 

levodopa + benserazide เคืยุใช้ียุาระบายุ lactulose, PEG, 

fiber และ bisacodyl เป็ีนบางคืรั�ง 
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score,	 straining	 score	 โดยข้นาดยาท่ี่�แนะนำาใน	 CIC	

คืือ	 24	 mcg	 BID ผู้ล่ข้�างเค่ืยงท่ี่�พับบ่อยคืือ	 คืลื่�นไส่�	

(การรับป่ระที่านยาพัร�อมอาหารส่ามารถ่บรรเที่าอาการได�)	

ป่วิดศ่ีรษะ  

	 ม่ข้�อม้ล่ว่ิา	1/3	ข้องผู้้�ท่ี่�อายุ	60	ปี่ขึ้�นไป่จะม่ที่�องผู้้ก

เป็่นคืรั�งคืราวิ	ซึึ่�งส่่วินหนึ�งต�องใช่�ยาระบายช่่วิย	ซึึ่�งการรักษา

นั�นแพัที่ย์ต�องที่ราบเป้่าหมายแล่ะคืวิามคืาดหวัิงในการรักษา

ข้องผู้้�ป่่วิยก่อน	 แล่ะนอกจากรักษาเรื�องอาการหลั่กข้อง

ผู้้�ป่่วิยแล่�วิ	 จะต�องที่ำาให�อุจจาระไม่แข็้งเกินไป่	ถ่�าเป็่นไป่ได�

คืวิรถ่่าย	≥	3	คืรั�งต่อสั่ป่ดาห์	ท่ี่�ส่ำาคัืญก่อนการรักษาจะต�อง

ป่ระเมินก่อนว่ิาข้ณะนั�นผู้้�ป่่วิยม่	 fecal	 impaction	 หรือไม่	

ถ่�าม่จะต�องรักษาก่อน	 ไม่ว่ิาจะการใช่�ยาส่วินที่วิารหรือที่ำา	

manual disimpaction 

 การรักษา chronic constipation ในผูู้สูึงอายุุ การเพิ�มี

การออกกำาลังกายุไม่ีช่ีวยุลดอาการท้ัองผููก การใช้ียุา PEG 

ได้ผูลมีากกว่า lactulose, ยุา linaclotide และ lubiprostone 

ได้ผูลดกีว่า placebo และการใช้ียุา peripheral acting mu-opioid 

antagonist ได้ผูลดีใน chronic opioid-induced constipation 

แต่ถ้่าคิืดว่าภาวะ constipation เป็ีนจาก defecation disorder 

ให้การรักษาด้วยุ biofeedback แต่มัีกไม่ีได้ผูลดีเท่ัาทีั�คืวร 

	 การศึีกษาพับว่ิา	 lubiprostone	 ที่ำาให� เ กิด	

spontaneous	 bowel	 movement	 เพิั�มขึ้�นตั� งแต่

สั่ป่ดาห์แรกข้องการรักษา	 ซึึ่�ง	 63%	 ข้องผู้้�ป่่วิยม่	 SBM	

ใน	24	ชั่�วิโมงแรกหลั่งได�รับยา	แล่ะที่ำาให�ม่	SBM	>	4	คืรั�ง

ต่อสั่ป่ดาห์	ได�มากกว่ิา	placebo อย่างม่นัยส่ำาคัืญที่างส่ถิ่ติ

ทัี่�งในผู้้�ป่่วิยทัี่�วิไป่แล่ะผู้้�ป่่วิยส้่งอาย ุนอกจากน่�ยายังช่่วิยล่ด

อาการ	bloating,	abdominal	discomfort,	stool	consistency	

เรียุบเรียุงโดยุ: พัญ.ป่องกมล่	ที่องผู่้อง	
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