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IBS-C: CASE-BASED APPROACH AND PRACTICAL POINT
Assist.Prof.Tanisa Patcharatrakul, MD.
Case ที่่� 1 หญิิงอายุุ 38 ปีี อาชีีพทัันตแพทย์์ มีีอาการ
ท้้องอืืดและท้้องผููกนาน 1 ปีี รู้้�สึึกถ่่ายยากและแข็็ง หลัังถ่่าย
อาการปวดท้้องดีีขึ้้�น ไม่่มีี alarm symptom ไม่่มีี upper GI
symptom ซึ่่�งจากประวััติิอาการปวดท้้องของผู้้�ป่่วยเข้้าได้้กัับ
IBS-C ตาม ROME IV criteria คืือ มีี recurrent abdominal
pain, สัั มพัั น ธ์์ กัั บ การขัั บ ถ่่ า ยและมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงของ
stool form
ตาม ROME IV criteria จะมีีเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับ bowel
frequency แต่่การแยก subtype นั้้�นจะดููจาก stool form
ตาม Bristol stool chart ไม่่ได้้ดูจู าก bowel frequency ซึ่ง�่ ผู้้�ป่่วย

IBS มัักมีี incomplete defecation จึึงมัักมีี stool frequency
บ่่อยได้้อยู่่�แล้้ว
Clinical presentation บางอย่่างไม่่ได้้เป็็นไปตาม
ROME IV แต่่เป็็นอาการที่่�พบได้้บ่่อยใน IBS ได้้แก่่ bloating
อาการทางลำำ�ไส้้ที่่�สััมพัันธ์์กัับการรัับประทานอาหาร หรืือ
การมีีอาการ upper GI symptom ร่่วมด้้วย
พบว่่าผู้้�ป่่วย 62% มีีอาการทั้้�ง upper GI คืือ functional
dyspepsia และ IBS ร่่วมกััน ซึ่่�งมีีการศึึกษาโดยการทำำ�ให้้เกิิด
rectal distention แล้้วเก็็บข้้อมููล duodenal-cecal transit time
พบว่่าวัันที่่�ทำำ� rectal distention ผู้้�ป่่วยจะมีี duodenal-cecal
transit time ช้้ากว่่าวัันที่่�ไม่่ได้้ทำำ� กล่่าวคืือ ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีอุุจจาระ
ค้้างใน rectum อาจจะส่่งผลต่่อ upper GI symptom ได้้ด้้วย
	ถ้้าผู้้�ป่่วยมีี bloating ให้้ตรวจร่่างกายว่่ามีี abdominal
distension ร่่วมด้้วยหรืือไม่่ ถ้้ามีีอาจเกิิดได้้จาก 3 กลไก คืือ
1. มีี gas หรืือสารน้ำำ�� เพิ่่�มขึ้้น� เช่่น ใน carbohydrate maldigestion,
osmotic load 2. Abnormal gas transit (delay) เช่่น จาก
การรัับประทานอาหารพวก fiber, lipid หรืือมีี gas transit มากขึ้้น�
ในกรณีี physical activity หรืื อ propagated intestinal
contraction และ 3. Abdominal wall muscle incoordination
แต่่หากขณะที่่�ผู้้�ป่่วยมีีอาการ bloating แต่่ตรวจร่่างกายไม่่มีี
abdominal distention อาจเกิิดจากการมีี increase perception
เป็็น visceral hypersensitivity
Practical point ในการวิินิิจฉััยผู้้�ป่ว่ ย IBS ยึึดตาม
ROME criteria แต่่มีีผู้้�ป่่วย IBS บางส่่วนที่่�อาการไม่่เข้้า
เกณฑ์์ดังั กล่่าว ซึ่ง�่ ผู้้ป่� ว่ ยจะมาด้้วยอาการ abdominal pain/
discomfort ที่่�สััมพัันธ์์กัับการถ่่ายอุุจจาระ, อาจมีีอาการ
ปวดบริิเวณท้้องส่่วนบนได้้, มีี  bloating และ abdominal
distention ร่่วมด้้วยได้้, อาการมัักสััมพัันธ์์กับั การรัับประทาน

อาหาร และการแยก subtype ของ IBS ให้้ยึึดตาม stool form
ไม่่ใช่่ stool frequency
การรัักษาภาวะ IBS ขึ้้�นกัับความรุุนแรงของอาการ
เป็็ น หลัั ก ถ้้ า อาการน้้ อ ยไม่่ ร บกวนคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต สามารถ
ใช้้การ reassure และแนะนำำ�เรื่่�อง lifestyle change แต่่หาก
เริ่่�มมีีอาการที่่�รบกวนคุุณภาพชีีวิิตควรเริ่่�มการรัักษาด้้วยยา
จััดการกัับความกัังวลของผู้้�ป่่วย และควรนััดติิดตามอาการด้้วย
แต่่ถ้้าอาการรุุนแรงมากขึ้้�นต้้องเพิ่่�ม psychological treatment
ปัั จ จัั ย แวดล้้ อ มที่่� มีี ผ ลต่่ อ การดำำ� เนิิ น โรค ได้้ แ ก่่ อาหาร
ประจำำ�เดืือน การติิดเชื้้�อ แต่่ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรงมัักมีี
central factor ร่่วมด้้วย เช่่น มีีภาวะ stress, anxiety disorder
ซึ่่�งต้้องรัักษาภาวะดัังกล่่าวควบคู่่�ไปด้้วย และต้้องมีี doctorpatient relationship ที่่�ดีี
การรัักษาในแง่่ของ diet และ lifestyle modification
ประกอบด้้วย การรัับประทาน soluble fiber 20-30 g/day
อาจมีีข้อ้ จำำ�กัดั ในเรื่่อ� งของ bloating ส่่วน low FODMAP diet นั้้น�
การศึึกษาทำำ�ได้้ยาก ทำำ�ให้้ข้อ้ มููลยัังจำำ�กัดั และในระยะยาวอาจ
มีีผลต่่อ gut microbiota การออกกำำ�ลัังกายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�
ควรแนะนำำ� และการให้้ probiotics นั้้�นปััจจุุบัันข้้อมููลยัังมีี
ความหลากหลายทั้้�งในแง่่ของชนิิดและขนาดที่่�จะใช้้
การรัักษาด้้วยยากลุ่่�ม first line ได้้แก่่ peppermint oil,
PEG และ antispasmodic agent ส่่วน second line ได้้แก่่
lubiprostone และ linaclotide ผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรงมัักมีี
role ของการใช้้ยา neuromodulator/psychological therapy
ในกลุ่่�ม tricyclic antidepressant, SSRI และการทำำ� cognitive
behavioral therapy ซึ่่ง� การปรัับยาแนะนำำ�เริ่่�มที่่�ขนาดยาต่ำำ�� ๆ
และค่่อย ๆ ปรัับขนาดสููงขึ้้�นหากอาการยัังไม่่ดีขึ้้ี �น
จากเคสข้้างต้้น ผู้้�ป่่วยได้้ทำำ� lifestyle modification
คืือ แนะนำำ�เรื่่อ� งการออกกำำ�ลังั กาย, low FODMAP diet ร่่วมกัับ
การให้้ยา MOM ซึ่่�งหลัังการรัักษาผู้้�ป่่วยถ่่ายอุุจจาระได้้ทุุกวััน
ไม่่ต้้องเบ่่ง ต่่อมาผู้้�ป่่วยได้้รัับยา peppermint oil, probiotics
และ rifaximin แต่่ยัังมีี bloating ตลอด ทำำ� plain film abdomen
พบว่่ามีี intestinal gas มาก จึึงได้้รับั การตรวจ hydrogen breath
test เพื่่�อค้้นหาภาวะ SIBO และ carbohydrate malabsorption
ผล negative ผู้้�รัักษาได้้ให้้ antispasmodic ร่่วมกัับ sertraline
อาการยัังไม่่ดีีขึ้้�น
การศึึกษาใช้้ยา lubiprostone 8 mcg bid เทีียบกัับ
placebo ในผู้้�ป่่วย IBS ที่่�มีีอาการ moderate symptom
พบว่่าอาการทั้้�ง abdominal discomfort, bloating, constipation

severity, stool consistency และ
straining ดีีขึ้้น� ตั้้�งแต่่ 2 สััปดาห์์แรก
A d v e r s e e ff e c t ข อ ง
lubiprostone ได้้แก่่ nausea, diarrhea,
abdominal distention ซึ่่�งอาการเป็็น
dose-related และอาการมัั ก ดีี ขึ้้� น
ใน 2 สััปดาห์์แรก การใช้้ยา lubiprostone
ไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งปรัั บ ขนาดในผู้้�ป่่ ว ย
renal impairment แต่่ จ ะต้้ อ งปรัั บ
ขนาดในผู้้�ป่่วย liver cirrhosis child C
และยาดัังกล่่าวจััดอยู่่�ใน pregnancy
category C

CIC: GUIDELINE AND PRACTICE CASE-BASED
Supphamat Chirnaksorn, MD.
Rome IV criteria ให้้นิิ ย ามของ primary
constipation คืื อ  มีีอย่่ า งน้้อย 2 ข้้ อ ต่่ อ ไปนี้้� ได้้แก่่
ถ่่ายอุุจจาระต้้องเบ่่ง อุุจจาระเป็็น Bristol stool form 1-2
รู้้สึ� กึ ถ่่ายอุุจจาระไม่่สุดุ  รู้้สึ� กึ มีี anorectal blockage ต้้องทำำ� 
manual maneuver เพื่่�อช่่วยให้้ถ่่ายได้้  หรืือถ่่ายน้้อยกว่่า
3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ โดยทั้้�งหมดต้้องเป็็นมากกว่่า 25% ของ
การถ่่ายอุุจจาระทั้้�งหมด ร่่วมกัับจะต้้องไม่่มีีอุุจจาระเหลว
ถ้้าไม่่ใช้้ยาระบาย และอาการไม่่เข้้าเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััย IBS
Biopsychological factor มีีผลต่่อภาวะท้้องผููกเรื้้�อรััง
ทั้้�งจาก psychological factor, visceral hypersensitivity และ
digital evacuation disorder
แนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยท้้องผููกเรื้้�อรัังต้้องซัักประวััติิ
ตรวจร่่างกาย รวมถึึงควรทำำ� digital rectal examination
หากผู้้�ป่่วยมีี alarm feature จะต้้องส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม แต่่หากไม่่มีี
alarm feature ให้้พยายามแยก subtype ของ constipation
ซึ่่�งแบ่่งเป็็น normal transit constipation, slow transit
constipation และ pelvic floor dyssynergia ประวััติที่่ิ �พบ
ได้้บ่่อยกรณีี evacuation disorder คืือ มีีประวััติิการใช้้นิ้้�วล้้วง
กรณีี slow transit constipation ผู้้�ป่่วยอาจถ่่ายหลาย ๆ สััปดาห์์
ต่่อครั้้�ง ซึ่�ง่ จะมีีความรู้้�สึึกเรื่่�อง anorectal blockage หรืือการทำำ�
digital evacuation น้้อย อย่่างไรก็็ตาม การซัักประวััติิเพีียง

อย่่างเดีียวอาจยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะวิินิิจฉััย ผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม chronic
constipation พิิจารณาให้้ osmotic laxative ซึ่่�งผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
อาจตอบสนองต่่อยาแต่่ละตััวแตกต่่างกััน เมื่่�อเริ่่�มรัักษาให้้ดูู
การตอบสนองที่่� 4-8 สััปดาห์์ อาจเพิ่่�ม rescue therapy
ด้้วยยาระบายกลุ่่�มที่่�ใช้้เหน็็บทางทวารหนััก, กลุ่่�ม stimulant
หรืือรููป enema เป็็นครั้้�งคราว ถ้้ายัังไม่่ดีีขึ้้�นอาจต้้องใช้้ยา
กลุ่่�มใหม่่ ๆ เช่่น intestinal secretagogue, prokinetic agent
และถ้้ายัังไม่่ได้้ผลอาจพิิจารณาตรวจ physiologic testing เพิ่่ม� เติิม
	ยาระบายที่่�ใช้้แพร่่หลายมีีหลายกลุ่่�ม ได้้แก่่ bulkforming, stool softener, stimulant laxative, osmotic laxative
และกลุ่่�ม mixed ส่่ ว นยากลุ่่�มที่่� เ พิ่่� ง เข้้ า มาในประเทศไทย
เช่่น chloride channel activator ปััจจุุบัันยาในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่
lubiprostone, guanylate cyclase C agonist (linaclotide) และ
selective 5-HT4 agonist (prucalopride)
Case ที่่� 2 ผู้้�ป่่วยชายอายุุ 73 ปีี โรคประจำำ�ตััวเป็็น
Parkinson’s disease, TVD, MR and PAF s/p CABG and
MVR, DLP ยาที่่�รัับประทานปััจจุุบััน ได้้แก่่ amiodarone, ASA,
spironolactone, warfarin, atorvastatin, CaCO3, vitamin D,
levodopa + benserazide เคยใช้้ยาระบาย lactulose, PEG,
fiber และ bisacodyl เป็็นบางครั้้�ง

มีีข้อ้ มููลว่่า 1/3 ของผู้้ที่� อ�่ ายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไปจะมีีท้้องผููก
เป็็นครั้้�งคราว ซึ่ง�่ ส่่วนหนึ่่�งต้้องใช้้ยาระบายช่่วย ซึ่่ง� การรัักษา
นั้้น� แพทย์์ต้้องทราบเป้้าหมายและความคาดหวัังในการรัักษา
ของผู้้�ป่่วยก่่อน และนอกจากรัักษาเรื่่�องอาการหลัักของ
ผู้้ป่� ว่ ยแล้้ว  จะต้้องทำำ�ให้้อุุจจาระไม่่แข็็งเกิินไป ถ้้าเป็็นไปได้้
ควรถ่่าย ≥ 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ก่่อนการรัักษาจะต้้อง
ประเมิินก่่อนว่่าขณะนั้้�นผู้้�ป่่วยมีี  fecal impaction หรืือไม่่
ถ้้ามีีจะต้้องรัักษาก่่อน ไม่่ว่่าจะการใช้้ยาสวนทวารหรืือทำำ� 
manual disimpaction
การรัักษา chronic constipation ในผู้้�สููงอายุุ การเพิ่่�ม
การออกกำำ�ลัังกายไม่่ช่่วยลดอาการท้้องผููก การใช้้ยา PEG
ได้้ผลมากกว่่า lactulose, ยา linaclotide และ lubiprostone
ได้้ผลดีีกว่่า placebo และการใช้้ยา peripheral acting mu-opioid
antagonist ได้้ผลดีีใน chronic opioid-induced constipation
แต่่ถ้้าคิิดว่่าภาวะ constipation เป็็นจาก defecation disorder
ให้้การรัักษาด้้วย biofeedback แต่่มัักไม่่ได้้ผลดีีเท่่าที่่�ควร
การศึึ ก ษาพบว่่ า lubiprostone ทำำ� ให้้เกิิ ด
spontaneous bowel movement เพิ่่� ม ขึ้้� น ตั้้� ง แต่่
สััปดาห์์แรกของการรัักษา ซึ่่�ง 63% ของผู้้�ป่่วยมีี  SBM
ใน 24 ชั่่�วโมงแรกหลัังได้้รัับยา และทำำ�ให้้มีี SBM > 4 ครั้้�ง
ต่่อสััปดาห์์ ได้้มากกว่่า placebo อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ทั้้�งในผู้้ป่� ว่ ยทั่่�วไปและผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุ นอกจากนี้้�ยายัังช่่วยลด
อาการ bloating, abdominal discomfort, stool consistency

score, straining score โดยขนาดยาที่่�แนะนำำ�ใน CIC
คืื อ 24 mcg BID ผลข้้า งเคีียงที่่�พ บบ่่ อ ยคืื อ  คลื่่� น ไส้้ 
(การรัับประทานยาพร้้อมอาหารสามารถบรรเทาอาการได้้)
ปวดศีีรษะ
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