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Peptic Ulcer
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บทความโดย :

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรคแผลเพ็ปติก (peptic ulcer) จ�ำแนกออกเป็น
โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคแผลในล�ำไส้เล็กส่วนต้น
โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการใช้ ย าต้ า นการอั ก เสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs:
NSAIDs) และการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori
(H. pylori) ซึง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ ในกลุม่ ประชากร
ทัว่ ไปในประเทศไทยอยูท่ รี่ าวร้อยละ 30-40

อุ บัติการณ์ของการติดเชื้ อ H. pylori
การติดเชื้อ H. pylori พบมากในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของ
สถิติผู้ป่วย รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 30) และ
ภาคใต้ (ร้อยละ 20) ตามล�ำดับ เชื่อว่าสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ (socioeconomic status) ความเป็นอยู่ และ
อาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการติดเชื้อ

H. pylori การติดเชื้อ H. pylori มักพบในผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ทีอ่ ายุมากกว่า 60 ปี ซึง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการติดเชื้อ
สูงกว่าเมื่อเทียบกับประชากรในวัยเด็กหรือวัยรุ่น

แสดงมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนต้น (cardia) ซ้าย
และส่วนปลาย (non-cardia) ขวา
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แสดงเชื้อ Helicobacter pylori (ลูกศร)

จากสถิติผู้ป่วยในประเทศไทยพบว่า  การติดเชื้อ
H. pylori มักเป็นสาเหตุให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบชนิด
ไม่มแี ผล (non-ulcer dyspepsia) ซึง่ พบสูงถึงประมาณร้อยละ
70-80 รองลงมาได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และ
แผลในล�ำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งพบได้ราวร้อยละ 10-15 และ
มะเร็ ง ในกระเพาะอาหารหรื อ มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งใน
กระเพาะอาหาร (mucosa associated lymphoid tissue
[MALT] lymphoma) ซึ่งพบในผู้ป่วยจ�ำนวนน้อยมาก
(น้อยกว่าร้อยละ 1) โดยเชือ่ ว่าการสัมผัสน�ำ้ ลาย อุจจาระ และ
การรับประทานอาหารหรือใช้ภาชนะอาหารร่วมกันกับ
สมาชิกในครอบครัวเป็นสาเหตุสำ� คัญทีส่ ดุ ของการติดเชือ้
H. pylori เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ดังที่พบว่าหากแม่ติดเชื้อ
H. pylori จะท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะติดเชื้อ H. pylori
สูงกว่าเมื่อเทียบกับครอบครัวที่แม่ไม่ติดเชื้อ H. pylori
กลไกการเกิ ด โรคแผลในกระเพาะอาหารและ
มะเร็งกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อแบคทีเรียมีปัจจัย
ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
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ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั ไม่ปรากฏอาการแสดงภายหลัง
การติดเชื้อ H. pylori แต่ในบางกลุ่มอาจพบอาการ เช่น
ภาวะความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน (อาหารไม่ยอ่ ย
ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง) และในรายที่มีอาการรุนแรง
อาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งอาจลุกลามจนกลาย
เป็นมะเร็งได้ โดยมีข้อมูลว่าเชื้อ H. pylori เป็นสาเหตุให้มี
ความเสี่ยงมะเร็งสูงขึ้น 5-10 เท่า  เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มี
แบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และเป็นสาเหตุราวร้อยละ 17
ของแผลในกระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กส่วนต้นที่พบ
ตลอดช่วงชีวิต

• ปัจจัยด้านแบคทีเรีย

การติดเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ุที่มีความรุนแรงสูง (highly virulent strain) เช่น
สายพันธุ์ที่มียีน cagA หรือ vacA ซึ่งมีความเสี่ยงการเกิดแผลสูงกว่าการติดเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงต�่ำ (low virulent strain)

• ปัจจัยด้านผู้ป่วย

ผู้ป่วยบางเชื้อชาติมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงกว่าเชื้อชาติอื่น โดยเฉพาะ
ชาวจีน ญีป่ นุ่ หรือเกาหลี ซึง่ มีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารจากเชือ้ H. pylori
สูงกว่าเมื่อเทียบกับชาวตะวันตก

• ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การด�ำรงชีวิต รวมถึงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารรสเค็ม
ปริมาณมาก ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ   

อนึ่ง ยาลดกรดเป็นสิ่งส�ำคัญในการรักษาแผล
แนวทางการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคแผลใน
ในกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori
กระเพาะอาหาร
เนือ่ งจากยาลดกรดท�ำหน้าทีล่ ดความเป็นกรดในกระเพาะ
อาหารซึ่งช่วยให้ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น จึงท�ำให้ยา
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในสู ต รยาส� ำ หรั บ ก� ำ จั ด แบคที เรี ย ใน
กระเพาะอาหาร และช่ ว ยให้ แ ผลในกระเพาะอาหาร
หายเร็วขึ้น
ทั้งนี้ แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยที่มี
การติดเชือ้ H. pylori ในประเทศไทย พ.ศ. 2558  ได้แนะน�ำ
สูตรยาทางเลือกในการรักษาล�ำดับแรกคือ sequential
therapy เป็นเวลา 10 วัน ซึง่ ประกอบไปด้วย lansoprazole
30 มิลลิกรัม  ร่วมกับ amoxicillin 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 5 วัน แล้วตามด้วย lansoprazole 30 มิลลิกรัม
ร่วมกับ metronidazole 500 มิลลิกรัม clarithromycin
500 มิลลิกรัม  วันละ 2 ครัง้ อีก 5 วัน หรือ concomitant
therapy เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งประกอบไปด้วย rabeprazole
20 มิลลิกรัม ร่วมกับ amoxicillin 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง
metronidazole 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง้ clarithromycin
1 กรัมต่อวัน โดยทั้งสองสูตรจะให้อัตราการก�ำจัดเชื้อ
สูงกว่า 90%   
การปฏิ บั ติ ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ยเป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารควบคู่
ไปกั บ การรั ก ษาการติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย และการหยุ ด ยา 
NSAIDs โดยผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา 
หลีกเลีย่ งอาหารรสจัดหรืออาหารหมักดอง รวมถึงการสูบบุหรี่
และดื่มสุราซึ่งเป็นสาเหตุให้แผลหายช้าลง นอกจากนี้
ผู้ป่วยควรใส่ใจดูแลสุขภาพ รับประทานยาตามค�ำแนะน�ำ
ของแพทย์เพื่อป้องกัน drug interaction หรือผลลัพธ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยไม่ถูกต้อง
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สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาสาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร
ในประชากรทั่วไป โดยส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
เพือ่ วินจิ ฉัยการติดเชือ้ H. pylori ในบุคคลทีม่ ขี อ้ บ่งชี  ้ ได้แก่  
• มีอายุเกิน 50 ปี  
• มีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรง
เช่น ปวดท้องมานานกว่า  1-2 เดือน มีภาวะ
โลหิตจาง เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด มีประวัติ
ครอบครั ว เป็ น แผลในกระเพาะอาหารหรื อ
มะเร็งกระเพาะอาหาร
อาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารค่อนข้าง
หลากหลาย ผู้ป่วยบางรายอาจมาด้วยอาการปวดท้อง
ก่อนหรือหลังอาหาร อาหารไม่ย่อย มีคลื่นไส้ อาเจียน
จนถึงกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น มีภาวะโลหิตจาง
เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายด�ำ
เนือ่ งจากการตกเลือดในกระเพาะอาหาร ดังนัน้ ประชาชน
จึ ง ควรมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคกระเพาะอาหารเพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถรักษาให้หายขาดเมื่อพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น
แทนที่ จ ะมารั ก ษาเมื่ อ โรคเป็ น มากแล้ ว ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ มี
อันตรายถึงแก่ชีวิต
แนวทางการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ปัจจุบันแนะน�ำให้ใช้การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
และการตัดชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารเพื่อพิสูจน์การติดเชื้อ
หากพบการติดเชือ้ H. pylori ก็จะก�ำจัดเชือ้ ด้วยยาปฏิชวี นะ
ร่วมกับให้ยาลดกรดในระยะประมาณ 14 วัน แต่หากพบว่า
เกิดจากยากลุ่ม NSAIDs จะพิจารณาให้หยุดยาเพื่อไม่ให้
แผลเป็ น มากขึ้ น หรื อ แย่ ล ง ร่ ว มกั บ การให้ ย าลดกรด
โดยเฉพาะ proton pump inhibitors (PPI) เพื่อช่วยให้แผล
หายเร็วขึ้น แผลในกระเพาะอาหารหรือแผลในล�ำไส้เล็ก
ส่วนต้นมักหายได้ภายในประมาณ 2 เดือน หากผู้ป่วย
ไม่กลับไปรับประทานยากลุ่ม NSAIDs อีก ส�ำหรับผู้ป่วย
ที่ มี ข้อบ่งชี้ในการให้ยากลุ่ม NSAIDs ระยะยาวจึ ง ควร
พิจารณาการให้ยากลุ่ม PPI ควบคู่กันไปด้วย

อุ ปสรรคในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
อุปสรรคของการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ในปัจจุบนั สัมพันธ์กบั 1. ปัจจัยด้านผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยจะต้องดูแล
สุขภาพของตนเองตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ โดยควรรักษา
การติดเชือ้ แบคทีเรียและติดตามผลลัพธ์ของการก�ำจัดเชือ้

ผู้ป่วยหายขาดและไม่กลับเป็นซ�้ำ หากพบว่าเกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียก็จะเน้นการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียและ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการรักษา  แต่หากพบว่าเกิดจาก
การใช้ยาก็จะพิจารณาหยุดยาหรือเปลีย่ นกลุม่ ยาเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้โรครุนแรงขึ้น
การติดเชื้อ H. pylori ซ�้ำท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิด
แผลในกระเพาะอาหารเป็นซ�ำ้ ได้อกี โดยข้อมูลสถิตพิ บว่า 
อุบัติการณ์ของการติดเชื้อ H. pylori ซ�้ำภายหลังก�ำจัดเชื้อ
ได้แล้วในผูป้ ว่ ยชาวไทยอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 8-10 ดังนัน้
จึงจ�ำเป็นต้องมีการติดตามโดยเฉพาะในผู้ป่วยซึ่งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ซ�ำ้ เช่น มีสมาชิก
ในครอบครัวติดเชื้อ H. pylori เช่นเดียวกับในผู้ป่วยที่
แผลในกระเพาะอาหารหายภายหลังหยุดยา  NSAIDs
ซึ่ ง มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะเกิ ด แผลในกระเพาะอาหารเป็ น ซ�้ ำ
หลังกลับมาใช้ยา NSAIDs อีกครั้ง

วงก
w.w าร
ong แพท
kar ย์
npa
t.co
m

แบคทีเรีย หยุดยากลุม่ NSAIDs หรือรับประทานยาลดกรด
ควบคู่กับยากลุ่ม NSAIDs  และ 2. ปัจจัยด้านแบคทีเรีย
ดื้อยา  ดังที่เริ่มพบการดื้อยาของเชื้อ H. pylori ซึ่งท�ำให้
ต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การค้นพบว่าเชื้อแบคทีเรีย H. pylori เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญประการหนึง่ ของโรคแผลในกระเพาะอาหาร น�ำไปสู่
การปฏิ วัติแ นวทางการรั ก ษาจากเดิ ม ที่ มุ ่ ง แก้ ไขปัญหา
กรดเกินมาเป็นการรักษาการติดเชื้อ รวมถึงบทบาทของ
การตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง
โรคแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร
ระยะแรก โดยมีข้อมูลยืนยันว่ามะเร็งกระเพาะอาหาร
มีสาเหตุจากเชื้อ H. pylori และการรักษามะเร็งกระเพาะ
อาหารระยะแรกด้ ว ยการก� ำ จั ด เชื้ อ แบคที เรี ย ร่ ว มกั บ
การผ่าตัดช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดได้

ข้อมูลปั จจุ บันของเชื้ อ H. pylori และแนวโน้ม
การรักษา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทวไป
ั่

ww

มี ร ายงานผลส� ำ เร็ จ การพั ฒ นาวั ค ซี น ส� ำ หรั บ
ป้องกันการติดเชือ้ H. pylori ในประเทศจีนเมือ่ ปลายปีก่อน
ซึ่ ง หากสามารถพั ฒ นาวั ค ซี น จนสามารถน� ำ มาใช้ ใ น
ปัจจุบนั ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ ในแง่ของการลดอุบตั กิ ารณ์
ของโรคแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็ ง กระเพาะ
อาหาร อย่างไรก็ดี ความส�ำเร็จดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้น
การศึกษาวิจัย และอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะ
สามารถน�ำมาใช้กับประชาชนทั่วไป
หลักการส�ำคัญของการรักษาในปัจจุบันมุ่งไปที่
การรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรค แนวทางการรักษาโรค
แผลในกระเพาะอาหารจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
วินจิ ฉัยสาเหตุทแี่ ท้จริงของโรค และแก้ไขทีส่ าเหตุเพือ่ ช่วยให้

แผลในกระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กส่วนต้นเป็น
โรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยมีอาการและอาการแสดง
ที่หลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการ มีอาการไม่รุนแรง จนถึงมี
อาการรุนแรง ดังนัน้ แพทย์จงึ ควรตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ตลอดจนสาเหตุของโรค
ได้แก่ การติดเชื้อแบคทีเรียและการใช้ยากลุ่ม NSAIDs
ในการนี้ ส มาคมแพทย์ ร ะบบทางเดิ น อาหารแห่ ง
ประเทศไทย ได้ระบุเกณฑ์และข้อบ่งชี้ที่ผู้ป่วยควรได้รับ
การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือการส่องกล้องตรวจ
กระเพาะอาหาร การรักษาแผลในกระเพาะอาหารตาม
แนวทางที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมจะช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถ
หายขาดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว
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