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ภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำย เป็ นปั ญหำทำงสำธำรณสุขทีส่ ำคัญ และพบได้บ่อยในร้ำนยำ มักหมำยถึงกลุ่มอำกำรไม่
สบำยในช่องท้องส่วนบนทีไ่ ม่พบควำมผิดปกติจำกผลกำรส่องกล้องทำงเดินอำหำร แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ กลุ่มอำกำรไม่สบำยท้อง
หลังรับประทำนอำหำร เช่น จุกแน่นท้องหลังรับประทำนอำหำร หรืออำกำรอิม่ เร็ว และกลุ่มอำกำรปวดท้องบริเวณลิน้ ปี่ หน้ำทีข่ องเภสัชกร
ชุมชนในกำรดูแลผูป้ ่ วยภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำย คือ ต้องมีทกั ษะในกำรซักประวัติ และวิเครำะห์สำเหตุเบือ้ งต้นเพื่อทำกำร
ประเมินอำกำรและระดับควำมรุนแรงของผูป้ ่ วย รวมทัง้ ตรวจหำอำกำรหรือสัญญำณเตือนอันตรำย เพื่อพิจำรณำว่ำควรส่งต่อผูป้ ่ วยไปยัง
สถำนพยำบำลหรือให้กำรรักษำในร้ำนยำ กำรรักษำผูป้ ่ วยภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำย ควรพิจำรณำให้กำรรักษำโดยกำรใช้ยำ
ร่วมกับกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม กำรรักษำโดยใช้ยำจะเลือกยำตำมอำกำรเด่ นของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยทีม่ อี ำกำร ไม่สบำยท้องหลังรับประทำน
อำหำรจะพิจำรณำให้กลุ่มยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำร เช่น itopride, domperidone, metoclopramide หรือ mosapride
เป็ นอันดับแรก โดยจะพิจำรณำจำกประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของยำแต่ละชนิดตำมหลักฐำนทำงวิ ชำกำรให้เหมำะสมกับผูป้ ่ วย
เฉพำะรำย เช่น หลีกเลีย่ งกำรใช้ domperidone ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หำกอำกำรเด่น คือ ปวดท้องบริเวณลิน้ ปี่ จะพิจำรณำ
ให้กลุ่มยำยับยัง้ กำรหลังกรด
่
เช่น proton pump inhibitors (PPIs) และ histamine-2 receptor antagonists (H2RAs) เป็ นอันดับแรก โดย
พบว่ำ PPIs มีประสิทธิภำพเหนือกว่ำ H2RAs ส่วน antacids ซึง่ ออกฤทธิสะเทิ
์ นกรดมีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำกยำหลอกในกำรรักษำ
ภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำย
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Functional dyspepsia is a common disorder in drug store and an important problem which affects to public health
system. Functional dyspepsia is defined as discomfort of upper abdominal region, in the absence of any organic disease by
upper gastrointestinal endoscopy. Functional dyspepsia is classified into two types by predominant symptoms, postprandial
distress syndrome ( PDS) such as postprandial fullness or early satiation and epigastric pain syndrome ( EPS) . Community
pharmacists have responsibility to provide pharmaceutical care for patients with functional dyspepsia. The first step of
pharmaceutical care should assess the medical history, symptom severity and investigate alarm symptoms to consider about
treatment settings of patients between drug store or referral to hospital. Treatment of functional dyspepsia should provide both
pharmacotherapy with lifestyle modification. Pharmacotherapy should be based on predominant symptoms as follows: 1)
prokinetic drugs (e.g. itopride, domperidone, metoclopramide and mosapride) are used as first line therapy for PDS. Selection
of prokinetic drugs should focus on efficacy and safety of each medication to rational use for individual patient. For example,
domperidone should be avoided in patients with cardiovascular diseases; 2) antisecretory drugs (e.g. proton pump inhibitors and
histamine-2 receptor antagonists) are used as first line therapy for EPS. Proton pump inhibitors are more effective than histamine2 receptor antagonists. For other gastrointestinal drugs such as antacid, which neutralized acid, found ineffective for the treatment
of functional dyspepsia.
Keywords: Functional dyspepsia, prokinetic drugs, antisecretory drugs, community pharmacist
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บทนา
ภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำย (Functional
dyspepsia) เป็ นควำมผิดปกติในระบบทำงเดินอำหำรที่พบได้
บ่อยในร้ำนยำ ผูป้ ่ วยอำจมำด้วยอำกำรแสดงทีห่ ลำกหลำย เช่น
ปวดแสบบริเวณลิ้นปี่ จุกแน่ นหลังรับประทำนอำหำร ท้องอืด
เรอลม หรือ คลื่น ไส้ อำกำรที่เ กิด ขึ้น ส่ง ผลรบกวนผู้ป่ วย และ
กระทบต่ อ คุ ณ ภำพชีวิต กำรรัก ษำ functional dyspepsia ใน
ปั จจุบนั ยังให้ผลกำรรักษำทีไ่ ม่น่ำพึงพอใจ และพบปั ญหำจำก
กำรใช้ยำได้บ่อยครัง้ เภสัชกรชุมชนจึงต้องมีทกั ษะในกำรซัก
ประวัติ แ ละประเมิ น อำกำรของผู้ ป่ วยได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน เพื่อพิจำรณำถึงกำรให้กำรรักษำในร้ำนยำหรือส่งต่อ
ผูป้ ่ วยไปรักษำตัวทีส่ ถำนพยำบำล และต้องมีทกั ษะและควำมรู้
ในกำรจ่ ำ ยยำรัก ษำ functional dyspepsia อย่ ำ งถู ก ต้อ ง แนว
ทำงกำรรั ก ษำฉบั บ นี้ จ ะเน้ น ถึ ง กำรใช้ ย ำรั ก ษำ functional
dyspepsia ในร้ำนยำ
นิ ยามและเกณฑ์การวิ นิจฉัย functional dyspepsia
“ภำวะย่อยอำหำรผิดปกติ (Dyspepsia)” หมำยถึง กลุ่ม
อำกำรไม่สบำยในช่องท้องส่วนบน (upper abdomen) เนื่องจำก
มีควำมผิดปกติท่บี ริเวณกระเพำะอำหำรหรือลำไส้เล็กส่ว นต้น
(gastroduodenal region) โดยต้ อ งมีอ ำกำรมำไม่ น้ อ ยกว่ ำ 4
สัปดำห์ ตำมเกณฑ์วนิ ิจฉัยของ ROME IV criteria (Stanghellini
et al., 2016) อำกำรแสดงที่สำคัญ ได้แก่ ปวดหรือแสบบริเวณ
ลิ้นปี่ จุกแน่ นหลังรับประทำนอำหำร อิ่มเร็วกว่ำปกติ ท้องอืด
เรอลม และคลื่นไส้
“Functional dyspepsia” หมำยถึง อำกำร dyspepsia
ที่ไ ม่ พ บควำมผิด ปกติจ ำกผลกำรส่ อ งกล้ อ งทำงเดิน อำหำร
ส่ ว นบน (esophagogastroduodenoscopy, EGD) และไม่ พ บ
กำรติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori โดยมีเกณฑ์วนิ ิจฉัย
functional dyspepsia ต ำ ม ROME IV criteria ( Stanghellini
et al., 2016) ดังนี้
1. ผู้ ป่ วยต้ อ งมี อ ำกำรดัง ต่ อ ไปนี้ อ ย่ ำ งน้ อ ย 1 ข้ อ
ประกอบด้วย จุกแน่ นท้องหลังรับประทำนอำหำร อิ่มเร็วกว่ำ
ปกติ จนไม่สำมำรถรับประทำนได้เท่ำมือ้ อำหำรปกติ ปวดท้อง
บริเวณลิน้ ปี่ หรือแสบร้อนบริเวณลิน้ ปี่
2. ไม่ พ บหลัก ฐำนที่บ่ ง บอกถึ ง โรคทำงโครงสร้ ำ ง
(structural disease) ทีเ่ ป็ นสำเหตุของอำกำรดังกล่ำว และไม่พบ
ควำมผิดปกติจำกกำรส่องกล้องทำงเดินอำหำรส่วนต้น
3. ต้องมีอำกำรตำมเกณฑ์ดงั กล่ำวนำนอย่ำงน้ อย 3
เดือน โดยเริม่ มีอำกำรอย่ำงน้อย 6 เดือนก่อนได้รบั กำรวินิจฉัย

นอกเหนื อ จำกอำกำรในเกณฑ์วินิ จ ฉัย ดัง กล่ ำ ว ยัง
สำมำรถพบอำกำรอื่นๆ ร่วมด้วยได้บ่อยครัง้ ในผูป้ ่ วย functional
dyspepsia ได้แก่ ท้องอืดหรือลมเยอะ เรอลม คลื่นไส้ อำเจียน
และแสบร้อ นยอดอก อำกำรของ functional dyspepsia แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ชนิด ตำมพยำธิสรีรวิทยำและกำรรักษำที่แตกต่ ำง
กั น ( Camilleri et al., 2013; Enck et al., 2017; Miwa et al.,
2012) คือ
1. กลุ่ ม อำกำรไม่ ส บำยท้อ งหลัง รับ ประทำนอำหำร
(postprandial distress syndrome, PDS) มีอ ำกำรเด่ น คือ จุ ก
แน่ น ท้อ งหลัง รับ ประทำนอำหำร หรือ อำกำรอิ่ม เร็ว (จนไม่
สำมำรถรับ ประทำนอำหำรได้เ ท่ ำ มื้อ อำหำรปกติ) ซึ่ง ต้ อ งมี
อำกำรอย่ำงน้อย 3 วันต่อสัปดำห์
2. กลุ่มอำกำรปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ (epigastric pain
syndrome, EPS) มีอำกำรเด่น คือ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หรือ
แสบร้อนบริเวณลิน้ ปี่ ซึง่ ต้องมีอำกำรอย่ำงน้อย 1 วันต่อสัปดำห์
โดยอำกำรเหล่ำนี้มผี ลกระทบต่อชีวติ ประจำวัน
กำรวิ นิ จ ฉั ย functional dyspepsia โดยใช้ เ กณฑ์ ว่ ำ
“ต้องมีอำกำรอย่ำงน้อย 6 เดือน” และ “ไม่พบควำมผิดปกติจำก
กำรส่ อ งกล้อ งทำงเดิน อำหำรส่ ว นต้น ”อำจมีข้อ จ ำกัด ในทำง
ปฏิบตั ิ โดยเฉพำะในร้ำนยำ เนื่องจำกผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั เข้ำมำ
ขอรับกำรรักษำที่ร้ำนยำหรือสถำนพยำบำลก่อนที่จะมีอำกำร
นำนถึง 6 เดือ น เช่ น เดีย วกับ แนวทำงกำรรัก ษำ functional
dyspepsia สำหรับผูป้ ่ วยชำวเอเชีย ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชำญกลุ่มหนึ่งให้
ควำมเห็นว่ำกำรมีอำกำรแสดงของ functional dyspepsia นำน
อย่ ำ งน้ อ ย 1-3 เดื อ นถื อ ว่ ำ เพี ย งพอในกำรวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ เป็ น
functional dyspepsia ดังนัน้ แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ในร้ำนยำ
อำจพิจำรณำให้กำรรักษำแบบ functional dyspepsia ได้ หำก
ผู้ป่ วยมีอ ำกำรแสดงของ dyspepsia นำนอย่ ำ งน้ อ ย 1 เดือ น
(Miwa et al., 2012) ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยำมของ dyspepsia
ตำมแนวทำงกำรรัก ษำ dyspepsia ประเทศสหรัฐอเมริก ำ ปี
ค.ศ. 2017 (Moayyedi et al., 2017) กรณีผปู้ ่ วยทีม่ อี ำกำรแสดง
ของ dyspepsia ไม่ ถึง 1 เดือ นควรพิจ ำรณำให้ย ำรัก ษำตำม
อำกำรแบบ functional dyspepsia ในระยะเวลำสัน้ และนั ด
ติดตำมอำกำรอีกครัง้ ในส่วนของกำรส่องกล้องทำงเดินอำหำร
ส่ ว นต้ น ไ ม่ สำ ม ำ รถต รว จในร้ ำ นยำ ไ ด้ ห รื อ แ ม้ แ ต่ ใน
สถำนพยำบำลเองยังไม่แนะนำให้ทำกำรส่องกล้องในผูป้ ่ วยทีม่ ำ
ด้วยอำกำร dyspepsia ทุกรำย และจำกกำรศึกษำในประเทศ
ไทยของ Kachintorn U และคณะ พบว่ำผู้ป่วยที่มำด้วยอำกำร
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dyspepsia ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นประเภท functional dyspepsia ถึ ง
ร้อยละ 60-90 (Kachintorn, 2011) ดังนัน้ ผูป้ ่ วยทีม่ ำร้ำนยำด้วย
อำกำร dyspepsia หำกเภสัชกรชุมชนประเมินแล้วว่ำไม่มอี ำกำร
หรือสัญญำณเตือนอันตรำย (alarm features) ทีบ่ ่งบอกว่ำอำจมี
ควำมผิดปกติในทำงเดินอำหำรที่รุนแรง อำจพิจำรณำให้กำร
รักษำเบือ้ งต้นแบบ functional dyspepsia ได้
ระบาดวิ ทยา
Dyspepsia นับเป็ นปั ญหำทำงสำธำรณสุขที่สำคัญทัว่
โลก เป็ นควำมผิดปกติทม่ี ลี กั ษณะเรือ้ รัง เป็ นๆ หำยๆ และส่งผล
กระทบต่อกิจวัตรประจำวันและคุณภำพชีวติ ของผูป้ ่ วย พบได้ถงึ
ร้อยละ 15-20 ของประชำกรทัวโลก
่
(Vanheel et al., 2013) ใน
ประเทศไทยมีรำยงำนควำมชุกของ dyspepsia ถึงร้อยละ 66
โดยพบว่ำ ส่วนใหญ่ ของผู้ป่วย dyspepsia จะพบเป็ นประเภท
functional dyspepsia (Kachintorn, 2011) จำกรำยงำนของแนว
ทำงกำรรัก ษำ functional dyspepsia สำหรับ ผู้ป่ วยชำวเอเชีย
พบ functional dyspepsia ประมำณร้อ ยละ 60-80 ของผู้ป่ วย
dyspepsia ทัง้ หมด (Miwa et al., 2012) สอดคล้องกับรำยงำน
ของคนไทย ซึ่ ง พบ functional dyspepsia ประมำณร้ อ ยละ
60-90 ข อง ผู้ ป่ ว ย dyspepsia ทั ้ง ห ม ด ( Kachintorn, 2011)
นอกจำกนี้ยงั พบว่ำ functional dyspepsia ยังอำจพบร่วมกับโรค
ทำงระบบทำงเดินอำหำรอื่นๆ ได้อีก ได้แก่ โรคกรดไหลย้อน
( gastroesophageal reflux disease, GERD) แ ล ะ โ ร ค ล ำ ไ ส้
แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS) ซึง่ พบได้ถงึ ร้อยละ
24 และ 25 ในผู้ป่ วย functional dyspepsia ตำมลำดับ (Miwa
et al., 2012)
สาเหตุของการเกิ ด functional dyspepsia
functional dyspepsia สำมำรถเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ
ดังนี้
1. พันธุกรรม (Enck et al., 2017; Tally, 2016) ปั จจุบนั
มีกำรศึกษำทีพ่ บว่ำกำรผันแปรของยีนทีค่ วบคุมกำรทำงำนของ
เอนไซม์ โปรตีน หรือสำรก่ออักเสบบำงชนิด สัมพันธ์กบั กำรเกิด
functional dyspepsia อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำส่วนใหญ่ทำใน
ผูป้ ่ วยตะวันตก ส่วนคนเอเชียกำรศึกษำยังมีค่อนข้ำงจำกัด
2. อ ำ ห ำ ร ( Enck et al., 2017; Loyd et al., 2011;
Tally, 2016) เป็ น ปั จ จัยที่สำคัญที่ส่งผลต่ อกำรเกิด functional
dyspepsia หรือทำให้ผู้ป่วย functional dyspepsia มีอำกำรแย่
ลง อำหำรทีม่ รี ำยงำนว่ำสัมพันธ์กบั อำกำร functional dyspepsia
ได้แก่ อำหำรไขมันสูง เนื่องจำกมีผลทำให้กำรผ่ำนของอำหำรใน
กระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้ช้ำลง (delay gastric emptying time)

อำหำรอื่นๆ ที่อำจส่งผลให้เกิดอำกำร ได้แก่ อำหำรเผ็ด กำแฟ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กำรรับประทำนอำหำรที่มีขนำดมื้อ
ใหญ่
3. ภำวะทำงสุ ข ภำพจิ ต (Enck et al., 2017; Tally,
2016) ปั จจุบนั เชื่อว่ำปั จจัยด้ำนสุขภำพจิตเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่
ทำให้เกิด functional dyspepsia โดยเฉพำะผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ
และโรควิ ต กกั ง วล จำกหลั ก ฐำนทำงวิ ช ำกำร พบผู้ ป่ วย
functional dyspepsia ในผู้ป่ วยโรคซึม เศร้ำ และโรควิต กกังวล
มำกกว่ำคนทัวไป
่ รวมถึงพบว่ำยำต้ำนซึมเศร้ำหรือยำคลำยวิตก
กัง วลบำงกลุ่ ม สำมำรถน ำมำใช้ร ัก ษำอำกำรของ functional
dyspepsia ได้
4. กำรติดเชือ้ แบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori)
มีผ ลกระตุ้ น กำรหลัง่ กรดและสำรก่ อ อัก เสบที่ร ะบบทำงเดิน
อำหำรโดยเฉพำะที่กระเพำะอำหำร จึงเชื่อว่ำทำให้เกิดอำกำร
functional dyspepsia ตำมมำได้ บำงกำรศึก ษำพบผู้ป่ วยที่มี
ปั ญหำติดเชือ้ แบคทีเรีย H. pylori ได้ถึงร้อยละ 39-87 ในผูป้ ่ วย
functional dyspepsia ทัง้ หมด และพบว่ำกำรให้ยำรักษำกำรติด
เชื้อ แบคทีเ รีย H. pylori สำมำรถบรรเทำอำกำร functional
dyspepsia ได้ ประโยชน์ในระยะยำว คือ สำมำรถป้ องกันกำร
เกิดแผลในทำงเดินอำหำร (peptic ulcer) และมะเร็งกระเพำะ
อำหำรได้อีกด้วย ดังนัน้ จึงแนะนำให้ทำกำรรักษำผู้ป่วยที่ติด
เชื้ อ แบคที เ รี ย H. pylori ทุ ก รำย (Enck et al., 2017; Tally,
2016) อย่ำงไรก็ตำม ควำมคุ้มค่ำในกำรตรวจหำเชือ้ แบคทีเรีย
H. pylori ในผู้ป่ วย functional dyspepsia ทุ ก รำยยัง ไม่ ช ัด เจน
แนวทำงกำรปฏิบตั ใิ นร้ำนยำจึงแนะนำให้ผปู้ ่ วยไปตรวจเชือ้ กรณี
ได้รบั ยำมำตรฐำนแล้วยังไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ
5. ยำบำงชนิ ด อำจส่ ง ผลให้ เ กิ ด อำกำร functional
dyspepsia ได้ (Enck et al., 2017; Loyd et al., 2011) เช่น
- ยำเบำหวำนกลุ่ ม Biguanides (metformin) และ
alpha glucosidase inhibitors (acarbose)
- ยำแก้ป วดที่ไม่ ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSAIDs)
- ยำรักษำโรคกระดูกพรุน (Bisphosphonates)
- ธำตุเหล็ก
พยาธิ สรีรวิ ทยาของการเกิ ด functional dyspepsia
พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิด functional dyspepsia เชื่อ
ว่ำเกิดได้จำกหลำยกลไก (Vanheel et al., 2013) แล้วส่งผลให้
เกิดควำมผิดปกติของกำรทำงำนทีก่ ระเพำะอำหำรและลำไส้เล็ก
ส่วนต้นได้ แต่ ละกลไกที่เกิดขึ้นอำจเหนี่ยวน ำให้เกิ ดลัก ษณะ
4
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อำกำรของ functional dyspepsia ทีแ่ ตกต่ำงกัน (รูปที่ 1) ดังนัน้
กำรเลื อ กใช้ ย ำที่ อ อกฤทธิ ต์ รงกับ กลไกกำรเกิ ด โรคจะให้
ผลกำรรักษำได้ดี พยำธิสรีรวิทยำของ functional dyspepsia ที่
พบ ได้แก่
1. ควำมผิ ด ปกติ ข องกระเพำะอำหำรส่ ว นต้ น ใน
กำรขยำยตั ว เพื่ อ รองรั บ อำหำร ( gastric accommodation
impairment) ( Lee et al., 2004; Tally et al., 2015; Vanheel
et al., 2013) ในสภำวะปกติ กำรเคลื่อนไหวของกระเพำะอำหำร
จะขึน้ กับกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงกำรขยำยตัวของกระเพำะ
อำหำรส่วนต้น (fundus relaxation) และกำรกระตุน้ กำรผ่ำนของ
อำหำรในกระเพำะอำหำรลงสูล่ ำไส้ จำกหลักฐำนทำงวิชำกำรพบ
ควำมผิดปกติของกระเพำะอำหำรในกำรขยำยตัว เพื่อรองรับ
อำหำรประมำณร้อยละ 40 ของผูป้ ่ วย functional dyspepsia ซึง่
มีควำมสัมพันธ์กบั อำกำรอิม่ เร็ว ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำร
ได้เท่ำมือ้ อำหำรปกติ (Lee et al., 2004)
2. กำรผ่ ำ นของอำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้
ช้ ำ ล ง ( Lee et al., 2004; Tally et al., 2015; Vanheel et al.,
2013; Yamawaki et al., 2018) ซึ่ง อำจเกิด จำกกำรเคลื่อ นตัว
ของกระเพำะอำหำรส่วนปลำยผิดปกติ พบได้ประมำณร้อยละ
20-50 ของผูป้ ่ วย functional dyspepsia มีผลทำให้ผปู้ ่ วยรูส้ กึ ว่ำ
มีอ ำหำรค้ ำ งอยู่ ใ นกระเพำะอำหำร ควำมผิด ปกติ ด ัง กล่ ำ ว
สัม พัน ธ์ ก ับ อำกำรจุ ก แน่ น หลัง รับ ประทำนอำหำร และบำง
กำรศึก ษำเชื่อ ว่ ำ ยัง เกี่ย วข้อ งกับ อำกำรท้อ งอืด คลื่น ไส้แ ละ
อำเจียนอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม มีกำรศึกษำพบว่ำกำรผ่ำนของ
อำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้เล็กที่เร็วขึน้ (rapid gastric
emptying) อำจส่ ง ผลให้เ กิด อำกำร functional dyspepsia ได้
เช่นกัน (Aros et al., 2004) ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 20 ของผู้ป่วย
functional dyspepsia ทีไ่ ปรักษำตัวทีส่ ถำนพยำบำล (Bharucha
AE., 2011) และอำจเป็ น เหตุ ผ ลที่อ ธิบ ำยควำมหลำกหลำยที่
เกิดขึน้ ในผูป้ ่ วย และทำให้กำรตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยยำยัง
มีควำมผันแปรพอสมควร เช่น หำกใช้ยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหว
ของทำงเดินอำหำร (prokinetics) จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มกี ำรผ่ำน
ของอำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้เล็กช้ำลงมีอำกำรที่ ดขี น้ึ
แต่จะทำให้กลุ่มที่มกี ำรผ่ำนของอำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่
ลำไส้เล็กทีเ่ ร็วขึน้ มีอำกำรแย่ลง
3. กระเพำะอำหำรไวต่ อสิง่ เร้ำมำกกว่ำปกติ (gastric
hypersensitivity ห รื อ visceral hypersensitivity) ( Lee et al.,
2004; Vanheel et al., 2013) เชื่อว่ำเป็ นกลไกหลักอย่ำงหนึ่งที่
ใช้อ ธิบ ำยกำรเกิด functional dyspepsia ซึ่ง พบได้ถึง ร้อ ยละ

34-66 ในผู้ ป่ วย functional dyspepsia เชื่ อ ว่ ำ เกิ ด จำกกำรที่
กระเพำะอำหำรมีควำมไวและตอบสนองที่มำกผิดปกติต่อ กำร
ขยำยตัวของกระเพำะอำหำรและกรด ส่งผลกระตุ้นเส้นประสำท
รับควำมรูส้ กึ ทีอ่ ยู่บริเวณทำงเดินอำหำรเกิดเป็ นสัญญำณไฟฟ้ ำ
ขึ้น ไปถึง ระบบประสำทส่ ว นกลำงและรับ รู้เ ป็ น ควำมปวดขึ้น
ควำมผิดปกติผ่ำนกลไกนี้จงึ สัมพันธ์กบั อำกำรปวดบริเวณลิน้ ปี่
โดยเฉพำะหลังรับประทำนอำหำร นอกจำกนี้ยงั พบว่ำเกีย่ วข้อง
กับอำกำร เรอลม น้ ำหนักลด จุกแน่ นหลังรับประทำนอำหำร
และท้องอืดได้อกี ด้วย
4. กำรเปลี่ยนแปลงควำมไวของลำไส้เล็กส่วนต้นต่อ
กรดและไขมั น (altered duodenal sensitivity to acid / lipid)
(Vanheel et al., 2013) ในปั จจุบนั พบว่ำนอกจำกควำมผิดปกติ
ที่กระเพำะอำหำรแล้ว ควำมผิดปกติของลำไส้เล็กส่ว นต้น ยัง
เกี่ย วข้อ งกับ กำรเกิด functional dyspepsia ได้ อีก ด้ ว ย จำก
กำรศึก ษำพบว่ ำ ผนั ง ล ำไส้เ ล็ก ส่ ว นต้ น ของผู้ป่ วย functional
dyspepsia มีกำรสัมผัสกับกรดทีม่ ำกขึน้ อำจเกีย่ วกับกำรเคลื่อน
ตัวทีช่ ำ้ ลงของลำไส้ ซึง่ พบว่ำควำมเป็ นกรดทีส่ งู ขึน้ ของลำไส้เล็ก
ส่วนต้นสัมพันธ์กบั กำรเกิดอำกำรคลื่นไส้ และท้องอืด นอกจำก
กรดแล้ว มีกำรศึกษำทำงคลินิกโดยฉีดไขมันเข้ำสู่ลำไส้เล็กส่วน
ต้ น จะมีผ ลกระตุ้ น กำรหลัง่ cholecystokinin (CCK) ปริม ำณ
ฮอร์โมน CCK ทีม่ ำก จะทำให้เกิดอำกำรคลื่นไส้ และท้องอืดได้
ซึ่ง พบว่ ำ ผู้ป่ วย functional dyspepsia บำงกลุ่ ม มีค วำมไวต่ อ
ฮอร์โมนชนิดนี้มำกขึน้ (Chua et al., 1994)
5. กำรอักเสบเล็กน้อยที่ลำไส้เล็กส่วนต้น (low grade
inflammation in duodenum) (Vanheel et al., 2013) กลไกนี้
เริ่ ม จำกกำรที่ พ บผู้ ป่ วยเกิ ด อำกำร functional dyspepsia
หลัง จำกติด เชื้อ ที่ท ำงเดิน อำหำร เนื่ อ งจำกผู้ป่ วยที่ติด เชื้อ ที่
ทำงเดินอำหำรจะสูญเสียกำรทำงำนของเยื่อบุทบ่ี ริเวณลำไส้เล็ก
ส่ ว นต้ น ได้ ส่ง ผลให้สิ่ง แปลกปลอมต่ ำ งๆ สำมำรถผ่ ำ นเยื่อ บุ
ลำไส้เข้ำมำยังเซลล์ลำไส้ได้มำกขึ้น เป็ นผลกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
บริเวณนัน้ ให้มกี ำรตอบสนองและหลังสำรก่
่
ออักเสบชนิดต่ำงๆ
ทำให้เกิดกำรอักเสบที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นได้ นอกจำกสิง่
แปลกปลอมต่ ำ งๆ ยัง มีก รดที่ผ่ ำ นเยื่อ บุ ล ำไส้ไ ด้ม ำกขึ้น จึง
กระตุ้นเส้นประสำทรับควำมรูส้ กึ บริเวณนัน้ และทำให้เกิดอำกำร
ปวดแสบขึน้ มำได้
6. ควำมผิดปกติของกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสมอง
และล ำไส้ (abnormality of brain-gut axis) (Lee et al., 2004;
Tally et al. , 2015; Vanheel et al. , 2013) เ นื่ อ ง จ ำ ก พ บ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยด้ำนสุขภำพจิตและอำกำร functional
5

ว. เภสัชศำสตร์อสี ำน
แนวทำงกำรรักษำภำวะย่อยอำหำรผิดปกติไร้เหตุทำงกำยสำหรับเภสัชกรชุมชน
ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2562
ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนำ และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

dyspepsia ดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี้ยงั พบควำมผิดปกติของ
เส้นประสำท efferent vagal motor neuron ซึง่ เป็ นเส้นประสำท
ที่ส่ง จำกระบบประสำทส่ว นกลำงมำยัง ทำงเดิน อำหำรซึ่ง ท ำ
หน้ำที่ควบคุมกำรยืดหดของผนังกระเพำะและลำไส้ และควำม
เป็ นกรดด่ำงของทำงเดินอำหำร เมื่อลำไส้เล็ก ส่วนต้นเกิดกำร

อักเสบ จะส่งสัญญำณไปยังระบบประสำทส่วนกลำง และมีผลทำ
ให้สญ
ั ญำณประสำททีจ่ ะส่งกลับไปยังระบบทำงเดินอำหำรผ่ำน
เส้นประสำท efferent vagal motor neuron ผิดปกติ

รูปที่ 1 พยำธิสรีรวิทยำในกำรเกิด functional dyspepsia
(1) ควำมผิดปกติของกระเพำะอำหำรส่วนต้นในกำรขยำยตัวเพื่อรองรับอำหำร (2) กำรผ่ำนของอำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้ชำ้ ลง
(3) กระเพำะอำหำรไวต่อสิง่ เร้ำมำกกว่ำปกติ (4) เกิดกำรเปลีย่ นแปลงควำมไวของลำไส้เล็กส่วนต้นต่อกรดและไขมัน (5) เกิดกำรอักเสบ
เล็กน้อยทีล่ ำไส้เล็กส่วนต้น (6) เกิดควำมผิดปกติของกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสมองและลำไส้
แนวทางการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยในร้านยา
จำกข้ อ มู ล ในด้ ำ นสำเหตุ แ ละพยำธิส รี ร วิท ยำของ
functional dyspepsia ที่เ กิด ขึ้น จะเห็น ว่ ำ กำรซัก ประวัติแ ละ
ประเมินอำกำรของผู้ป่วยอย่ำงครอบคลุมจะมีควำมสำคัญมำก
ต่ อกำรวำงแผนรักษำผู้ป่วย โดยเฉพำะกำรพิจำรณำเลือ กยำ

ให้ แ ก่ ผู้ ป่ วย ข้ อ มู ล ที่ ค วรสัม ภำษณ์ ผู้ ป่ วย (Camilleri et al.,
2013; Enck et al., 2017; Miwa et al., 2012) มีดงั นี้

6

Treatment Guidance of Functional Dyspepsia for Community Pharmacist
IJPS
Sathienluckana T. et al.
Vol. 15 No. 2 April – June 2019
_______________________________________________________________________________________________

1. ลักษณะของอำกำร functional dyspepsia เพื่อแยก
ว่ำเป็ นชนิด กลุ่มอำกำรไม่สบำยท้องหลังรับประทำนอำหำร หรือ
กลุ่มอำกำรปวดท้องบริเวณลิน้ ปี่
2. ควำมรุนแรงของอำกำร โดยพิจำรณำว่ำมีผลรบกวน
กิจวัตรประจำวันของผูป้ ่ วยมำกน้อยเพียงใด
3. อำกำรอื่นๆ ที่เกิดร่วมด้วย ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน
ท้องอืด จุกเสียด แสบร้อนยอดอก กำรขับถ่ำยผิดปกติ และต้อง
ถำมถึงอำกำรหรือสัญญำณเตือนเพื่อพิจำรณำส่งต่ อผู้ป่วยไป
รักษำตัวทีส่ ถำนพยำบำล
4. พฤติกรรมประจำวันและกำรรับประทำนอำหำร เช่น
ชนิ ด ของอำหำรที่ช อบรับ ประทำน ปริม ำณอำหำรต่ อ มื้อ ที่
รับ ประทำน รับ ประทำนอำหำรตรงเวลำหรือ ไม่ สูบ บุ ห รี่ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชำ กำแฟ น้ำอัดลม
5. ลักษณะพื้นฐำนและโรคประจำตัวของผู้ป่วย เพื่อ
พิจำรณำเลือกยำให้เหมำะสมแก่ผู้ป่วยและไม่ส่งผลเสียต่อโรค
ประจำตัวของผูป้ ่ วย
6. ยำ สมุ น ไพร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อำหำรที่
รับประทำนเป็ นประจำ เพื่อพิจำรณำกำรให้ยำรักษำผูป้ ่ วยอย่ำง
เหมำะสมและไม่เกิดอันตรกิรยิ ำระหว่ำงยำทีอ่ นั ตรำย
ลักษณะผูป้ ่ วยที่ควรส่งต่อไปรักษาตัวที่สถานพยาบาล
เภสัชกรชุมชนต้องสำมำรถประเมินว่ำผู้ป่วยทีม่ ำด้วย
อำกำร functional dyspepsia รำยใด ควรได้รบั กำรส่งต่อไปยัง
สถำนพยำบำลเพื่อทำกำรตรวจหำสำเหตุของโรค โดยเฉพำะ
กำรส่ อ งกล้ อ งทำงเดิน อำหำรส่ ว นบนและกำรตรวจหำเชื้อ
แบคทีเรีย Helicobacter pylori โดยลักษณะผูป้ ่ วยทีค่ วรส่งต่อไป
ยัง สถำนพยำบำล คือ ผู้ ป่ วยที่มีอ ำกำรหรือ สัญ ญำณเตือ น
(Camilleri et al., 2013; Miwa et al., 2012) ดังต่อไปนี้
1. กลืนลำบำก (dysphagia)
2. มีหลักฐำนหรือประวัติของกำรเสียเลือดในทำงเดิน
อำหำร เช่น อำเจียนเป็ นเลือด ถ่ำยดำ
3. เป็ นโรคโลหิ ต จำงชนิ ด ขำดธำตุ เ หล็ ก ( iron
deficiency anemia)
4. น้ำหนักลดโดยไม่พบสำเหตุ
5. อำเจียนต่อเนื่อง
แนวทางการรักษา functional dyspepsia
เป้ ำหมำยในกำรรักษำผูป้ ่ วย functional dyspepsia คือ
บรรเทำอำกำร ป้ องกันกำรกำเริบหรือกลับมำเป็ นซ้ำ และเพิม่
คุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย โดยพิจำรณำให้กำรรักษำโดยใช้ยำ
ร่วมกับกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (lifestyle modification) ดังนี้

1. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Camilleri et al., 2013;
Enck et al., 2017; Miwa et al., 2012) เ น้ น ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรเป็ นหลัก หลีกเลีย่ งอำหำรหรือ
ยำทีก่ ระตุน้ อำกำร functional dyspepsia ได้แก่ อำหำรไขมันสูง
อำหำรเผ็ด เนื้อแดง ไส้กรอก พำสต้ำ กำแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และยำแก้อ ัก เสบกลุ่ ม NSAIDs ปรับ อำหำรให้มี
ปริมำณต่อมือ้ ลดลง แต่รบั ประทำนบ่อยขึน้ ส่วนอำหำรทีม่ ผี ลต่อ
อำกำรน้ อ ยและแนะน ำในผู้ป่ วย functional dyspepsia ได้แ ก่
ข้ำว ไก่ ปลำ บรอคโคลี และมะเขือเทศ ในส่วนของสมุนไพรที่
พบว่ ำ ช่ ว ยบรรเทำอำกำร functional dyspepsia คือ ขิง จำก
กำรศึกษำทำงคลินิกเปรียบเทียบระหว่ำงแคปซูลบรรจุขงิ และ
ยำหลอก ผลกำรศึกษำพบว่ำ ขิงช่วยกระตุ้นกำรผ่ำนของอำหำร
ในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้เ ล็ก ได้ม ำกกว่ ำ ยำหลอกอย่ ำ งมี
นัย สำคัญ ทัง้ ในผู้ป่ วย functional dyspepsia (Hu et al., 2011)
และอำสำสมัครทีไ่ ม่เป็ นโรค (Wu et al., 2008)
2. กำรรัก ษำโดยใช้ย ำ (Camilleri et al., 2013; Enck
et al., 2017; Miwa et al., 2012) พิจำรณำให้กำรรักษำ ดังรูปที่
2 โดยมีขนำดยำทีแ่ นะนำ ดังตำรำงที่ 1 เริม่ จำกประเมินผูป้ ่ วย
ทีม่ ำด้วยอำกำร dyspepsia หำกไม่พบอำกำรหรือสัญญำณเตือน
ให้พจิ ำรณำรักษำแบบ functional dyspepsia โดยหลักกำรเลือก
ยำจะขึน้ กับอำกำรเด่นของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มอี ำกำรเด่น คือ ไม่
สบำยท้องหลังรับประทำนอำหำร จะพิจำรณำให้กลุ่มยำกระตุ้น
กำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำร เช่น itopride, domperidone,
metoclopramide หรื อ mosapride เป็ นอั น ดั บ แรก โดยอำจ
พิจ ำรณำให้ก ลุ่ ม ยำยับ ยัง้ กำรหลัง่ กรด (antisecretory drugs)
เช่ น ยำกลุ่ ม proton pump inhibitors (PPIs) หรื อ ยำกลุ่ ม
histamine 2 receptor antagonists (H2RAs) ร่ ว มด้ว ยได้ หำก
อำกำรเด่น คือ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ควรพิจำรณำให้กลุ่มยำ
ยับยัง้ กำรหลังกรดเป็
่
นอันดับแรก โดยอำจพิจำรณำให้กลุ่มยำ
กระตุ้ น กำรเคลื่อ นไหวของทำงเดิน อำหำรร่ ว มด้ว ยได้ แล้ว
ประเมินอำกำรว่ำตอบสนองต่อกำรรักษำหรือไม่ท่ี 1-2 สัปดำห์
และให้ยำในกำรรักษำนำน 4-8 สัปดำห์ หำกผูป้ ่ วยตอบสนองต่อ
กำรรักษำ ควรพิจำรณำหยุดยำหรือให้กำรรักษำเฉพำะเมื่อมี
อำกำร (on demand treatment) หำกผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองต่อกำร
รัก ษำควรส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยไปยัง สถำนพยำบำลเพื่อ ตรวจอย่ ำ ง
ละเอี ย ด ทัง้ กำรส่ อ งกล้ อ งทำงเดิ น อำหำรส่ ว นบนและกำร
ตรวจหำเชือ้ แบคทีเรีย Helicobacter pylori
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รูปที่ 2 แนวทำงกำรให้ยำรักษำ functional dyspepsia (Enck et al., 2017; Miwa et al., 2012)
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ยาที่ใช้รกั ษา functional dyspepsia
ยากระตุ้นการเคลื่อนไหวของทางเดิ นอาหาร
ยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรเป็ นกลุ่ม
ยำที่ แ นะน ำให้ เ ลื อ กใช้ เ ป็ นอั น ดับ แรกในผู้ ป่ วย functional
dyspepsia ที่มีอ ำกำรเด่ น คือ ไม่ ส บำยท้อ งหลัง รับ ประทำน
อำหำร เนื่องจำกพบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรรักษำที่ดีกว่ำยำ
ห ล อ ก อ ย่ ำ ง มี นั ย ส ำ คั ญ ท ำ ง ส ถิ ติ ( Hiyama et al., 2007;
Pittayanon et al., 2018) ใ น ข ณ ะ ที่ ย ำ ก ลุ่ ม PPIs ก ลั บ ใ ห้
ผลกำรรักษำไม่แตกต่ำงจำกยำหลอก (Wang et al., 2007) ยำ
กระตุ้น กำรเคลื่อ นไหวของทำงเดิน อำหำรที่มีก ำรศึก ษำทำง
คลินิกในผูป้ ่ วย functional dyspepsia และมีจำหน่ำยในประเทศ
ไทย ได้แก่ domperidone, itopride, mosapride, cisapride และ
metoclopramide ในด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพของยำกระตุ้ น กำร
เคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรแต่ละชนิด ยังไม่สำมำรถสรุปได้
อย่ ำ งชัด เจนว่ ำ ยำใดมีป ระสิท ธิภ ำพมำกที่สุ ด เนื่ อ งจำกยัง มี
ข้อจำกัดของกำรศึกษำทำงคลินิกหลำยประกำร (Hiyama et al.,
2007; Pittayanon et al., 2018; Quigley, 2015; Yang et al.,
2017) ได้แ ก่ มีก ำรศึก ษำเปรีย บเทีย บกัน โดยตรง (head to
head study) ที่ เ ป็ นกำรศึ ก ษำขนำดใหญ่ น้ อ ย กำรศึ ก ษำ
อภิวเิ ครำะห์ (meta-analysis) ให้ผลกำรศึกษำทีข่ ดั แย้งกัน และ
บำงกำรศึก ษำมีข้อ จ ำกัด ของระเบีย บวิธีวิจ ัย ค่ อ นข้ำ งมำก
นอกจำกนี้แต่ละกำรศึกษำมีลกั ษณะของผูป้ ่ วยและอำกำรเด่นที่
แตกต่ำงกันซึง่ อำจเกิดมำจำกพยำธิสรีรวิทยำทีแ่ ตกต่ำงกันจึงทำ
ให้ก ำรตอบสนองต่ อ กำรรัก ษำด้ว ยยำแต่ ละชนิ ด แตกต่ ำงกัน
ด้วยเหตุน้ี หลักกำรพิจำรณำเลือกยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของ
ทำงเดิน อำหำรในผู้ป่ วย functional dyspepsia ควรพิจ ำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมในผู้ ป่ วยเฉพำะรำย โดยเน้ น ถึ ง ควำม
ปลอดภัยของยำ ซึง่ แต่ละชนิดมีขอ้ ควรระวังด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ยำทีแ่ ตกต่ำงกัน (ตำรำงที่ 2) ข้อมูลของยำกระตุ้นกำร
เคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรแต่ละชนิดทีส่ ำคัญ มีดงั นี้
1. Domperidone (Pittayanon et al., 2018; Quigley,
2015; Yang et al., 2017) เ ป็ น ย ำ ที่ อ อกฤทธิ ย์ ั บ ยั ้ง ตั ว รั บ
dopamine- 2 receptor ( D2 receptor antagonist) ที่ เ ซ ล ล์

ประสำทของ cholinergic neuron ส่ ง ผลเพิ่ ม ระดั บ สำรสื่ อ
ประสำท acetylcholine (ACh) ซึ่งเป็ นสำรที่กระตุ้นกำรเคลื่อน
ตัว ของทำงเดิน อำหำรได้ และฤทธิย์ ับ ยัง้ ตัว รับ dopamine-2
receptor ยังออกฤทธิต้์ ำนอำกำรคลื่นไส้อำเจียนได้อีกด้วย ใน
ด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ท่สี ำคัญของ domperidone คือ ยำถูกเม
แทบอลิซมึ ผ่ำนเอนไซม์ CYP3A4 จึงเกิดอันตรกิรยิ ำระหว่ำงยำ
กั บ ยำที่ มี ฤ ทธิ ก์ ระตุ้ น หรื อ ยับ ยั ง้ กำรท ำงำนของเอนไซม์
CYP3A4 (CYP3A4 inducers or inhibitors) จำกกำรศึกษำทำง
คลินิก พบว่ำ domperidone มีประสิทธิภำพเหนือกว่ำยำหลอก
ในกำรรักษำผู้ป่วย functional dyspepsia และเป็ นยำมำตรฐำน
ที่นิยมใช้เปรียบเทียบกับยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของทำงเดิน
อำหำรชนิ ด อื่น domperidone มีข้อ ดี คือ ยำไม่ ส ำมำรถผ่ ำ น
blood brain barrier (BBB) เข้ำสู่ระบบประสำทส่วนกลำงได้ จึง
ไม่ เ กิด อำกำรไม่ พึง ประสงค์ในเรื่อ งของ extrapyramidal side
effect ซึ่ ง เป็ นอำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ ท่ี พ บได้ จ ำกกำรใช้
metoclopramide อย่ ำ งไรก็ ต ำม ฤทธิ ใ์ นกำรยั บ ยั ้ง ตั ว รั บ
dopamine-2 receptor ที่ anterior pituitary มี ผ ลเพิ่ ม กำรหลัง่
prolactin (hyperprolactinemia) ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดน้ ำนมไหล
ประจำเดือนมำผิดปกติ หรือสมรรถภำพทำงเพศลดลงได้ อีกทัง้
ปั จจุบนั มีรำยงำนกำรเกิด QT interval prolongation จำกกำรใช้
domperidone ทำให้เกิดภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสียชีวติ ได้
โดยเฉพำะผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั จจัยเสีย่ ง คือ เป็ นผูส้ งู อำยุ ได้รบั ขนำดยำ
สูงเกิน 30 mg/day หรือได้รบั ร่วมกับยำที่มฤี ทธิยั์ บยัง้ เอนไซม์
CYP3A4 ด้ว ยเหตุ น้ี ในปี ค.ศ. 2014 ทำงคณะกรรมกำรเฝ้ ำ
ระวังควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำของยุโรป จึงได้ออกคำเตือน
ถึงกำรใช้ domperidone (European Medicines Agency, 2014)
ดังนี้
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-

ขนำดยำสูงสุดทีแ่ นะนำในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ คือ 30 มก./วัน
ห้ำมใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ำรทำงำนของตับบกพร่องรุนแรง ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือโรคหัวใจล้มเหลว ผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั ยำทีม่ ฤี ทธิยั์ บยัง้ เอนไซม์ CYP3A4 หรือยำอื่นทีม่ คี วำมเสีย่ งต่อกำรเกิด QT interval prolongation ร่วมด้วย
แนะนำให้ใช้ยำติดต่อกันไม่เกิน 1 สัปดำห์ ซึ่งกำรรักษำ functional dyspepsia โดยทัวไปแนะน
่
ำ 4-8 สัปดำห์ ดังนัน้
ปั จจุบนั จึงแนะนำให้ใช้ domperidone สำหรับข้อบ่งใช้ในกำรรักษำอำกำรคลื่นไส้อำเจียนมำกกว่ำ
ไม่พบหลักฐำนทำงวิชำกำรทีเ่ พียงพอในกำรแนะนำให้ใช้สำหรับอำกำรท้องอืดหรือแสบยอดอก

ตารางที่ 1 ขนำดยำทีใ่ ช้ในกำรรักษำ functional dyspepsia (Bytzer et al., 2002; Moshiree et al., 2013; Quigley, 2015;
Wang et al., 2007)
ชนิ ดยา
ขนาดยาที่แนะนา
Prokinetics
Domperidone
Itopride
Mosapride
Cisapride
Metoclopramide
Proton pump inhibitors
Omeprazole
Lansoprazole
Pantoprazole
Rabeprazole
Esomeprazole
Histamine 2 receptor antagonists
Cimetidine
Ranitidine
Nizatidine
Famotidine
Gastroprotective agents
Rebamipide
Antidepressants
Amitriptyline
Imipramine

10 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละ 3 ครัง้
50 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละ 3 ครัง้
5 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละ 3 ครัง้
5 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละ 3 ครัง้
10 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละ 3 ครัง้
20 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละครัง้
30 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละครัง้
20 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละครัง้
20 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละครัง้
40 มก. รับประทำนก่อนอำหำร วันละครัง้
400 มก. รับประทำนหลังอำหำร วันละ 2 ครัง้
150 มก. รับประทำนหลังอำหำร วันละ 2 ครัง้
150 มก. รับประทำนหลังอำหำร วันละ 2 ครัง้
20 มก. รับประทำนหลังอำหำร วันละ 2 ครัง้
100 มก. รับประทำนหลังอำหำร วันละ 3 ครัง้
25-50 มก. รับประทำนก่อนนอน วันละครัง้
25-50 มก. รับประทำนก่อนนอน วันละครัง้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของยำกระตุน้ กำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรแต่ละชนิด (Enck et al., 2017; Curran et al., 2008;
Dite et al., 2014; Gupta et al., 2005; Seto et al., 2017 Yang et al., 2017)
ความปลอดภัย
Domperidone Metoclopramide
QT interval prolongation
++
++
Extrapyramidal side effect
+++
Hyperprolactinemia
++
+++
Drug interaction
+++
++

Cisapride
+++
+++

Itopride
+/-

Mosapride
+
+++

+++ ควำมเสีย่ งสูง, ++ ควำมเสีย่ งปำนกลำง, + ควำมเสีย่ งต่ำ (แต่พบรำยงำนกำรเกิดโดยใช้ขนำดยำตำมทีแ่ นะนำ),
+/- ควำมเสีย่ งต่ำ (แต่พบรำยงำนกำรเกิดได้กรณีใช้ขนำดยำเกินกว่ำทีแ่ นะนำ), - ควำมเสีย่ งต่ำมำกหรือไม่มรี ำยงำนกำรเกิด
2. Metoclopramide ( Quigley, 2015; Yang et al. ,
2017) เป็ น ยำที่อ อกฤทธิย์ ับ ยัง้ ตัว รับ dopamine-2 receptor
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ domperidone น อ ก จ ำ ก นี้ ยั ง พ บ ว่ ำ
metoclopramide ยังออกฤทธิกระตุ
์ น้ ตัวรับ 5-HT4 receptor และ
ยับยัง้ ตัวรับ 5-HT3 receptor จึงออกฤทธิกระตุ
์ ้นกำรเคลื่อนตัว
ของทำงเดินอำหำรและต้ำนอำกำรคลื่นไส้อำเจียน ตำมลำดับ
ข้อมูลด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ทส่ี ำคัญ พบว่ำ metoclopramide ถูก
เมแทบอลิซึม ผ่ ำ นเอนไซม์ CYP2D6 จึง อำจเกิด อัน ตรกิริย ำ
ระหว่ ำ งยำเมื่ อ ให้ ร่ ว มกั บ ยำที่ ก ระตุ้ น หรื อ ยั บ ยั ง้ เอนไซม์
CYP2D6 ได้ ข้อจำกัดที่สำคัญของ metoclopramide ในกำรใช้
รัก ษำ functional dyspepsia คือ ยำสำมำรถผ่ ำ น BBB เข้ำ สู่
ระบบประสำทส่วนกลำง ทำให้เกิด extrapyramidal side effect
ได้ และพบ hyperprolactinemia ได้อีก ด้ว ย อีก ทัง้ เป็ น ยำที่มี
กำรศึก ษำทำงคลินิก ในผู้ป่ วย functional dyspepsia ค่ อ นข้ำง
น้อย และส่วนใหญ่เป็ นกำรศึกษำขนำดเล็กทีเ่ ปรียบเทียบกับยำ
หลอก โดยไม่มกี ำรเปรียบเทียบกับยำชนิดอื่น
3. Itopride (Dite et al., 2014) เป็ นยำทีอ่ อกฤทธิยั์ บยัง้
ตั ว รั บ dopamine-2 receptor ร่ ว มกั บ ยั บ ยั ง้ กำรท ำงำนของ
เอนไซม์ cholinesterase (ChEI) มีผ ลเพิ่ม กำรหลัง่ ACh และ
ยับยัง้ กำรทำลำย ACh ตำมลำดับ จึงช่วยเพิ่มกำรทำงำนของ
ACh ในกำรกระตุ้นกำรเคลื่อนตัวของทำงเดินอำหำร มีผลช่วย
กระตุ้น อำหำรผ่ำ นจำกกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้เล็ก ในด้ำน
เภสัชจลนศำสตร์ท่สี ำคัญ พบว่ำ itopride ถูกเมแทบอลิซมึ โดย
ใช้ เ อนไซม์ flavin monooxygenase จึ ง ไม่ เ กิ ด อั น ตรกิ ริ ย ำ
ระหว่ ำ งยำกับ ยำที่มีฤ ทธิก์ ระตุ้ น หรือ ยับ ยัง้ กำรท ำงำนของ
เอนไซม์ CYP3A4 ในด้ ำ นกำรศึ ก ษำทำงคลิ นิ ก พบว่ ำ มี
กำรศึกษำทำงคลินิกขนำดใหญ่ของ itopride เปรียบเทียบกับยำ

หลอก แต่ผลกำรศึกษำยังมีควำมขัดแย้งกัน คือ พบทัง้ กำรศึกษำ
ที่ itopride มีป ระสิท ธิภ ำพเหนื อ กว่ ำ (Holtmann et al., 2006;
Saji et al., 2010) และไม่ แ ตกต่ ำ งจำกยำหลอก (Tally et al.,
2008) อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำของอภิวเิ ครำะห์ท่รี วบรวม
กำรศึกษำของ itopride เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ยำหลอก
หรือยำกระตุน้ กำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรชนิดอื่น) พบว่ำ
itopride มีประสิทธิภำพเหนือกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (Huang et al., 2012) และยังมีกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ประสิ ท ธิ ภ ำพระหว่ ำ ง itopride และ mosapride ในผู้ ป่ วย
functional dyspepsia ผ ล ก ำ ร ศึ ก ษ ำ พ บ ว่ ำ itopride มี
ประสิท ธิ ภ ำพเหนื อ กว่ ำ mosapride ในกำรบรรเทำอำกำร
functional dyspepsia อ ย่ ำ ง มี นั ย ส ำ คั ญ ท ำ ง ส ถิ ติ
(Namarapuekar et al., 2004) และยังมีกำรศึกษำนำร่องทีศ่ กึ ษำ
ประสิท ธิภ ำพและควำมปลอดภัย ของ itopride ที่ข นำดยำ 50
มก. และ 100 มก. วันละ 3 ครัง้ ในผูป้ ่ วยทีม่ อี ำกำรของโรคกรด
ไหลย้อนในระดับเล็กน้อย ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรให้ itopride
ช่วยลดกำรไหลย้อนของกรดจำกกระเพำะอำหำรได้ (Kim et al.,
2005) ข้อ ดีข อง itopride คือ ถื อ เป็ นยำที่ค่ อ นข้ำ งปลอดภัย
ผู้ป่วยสำมำรถทนต่อยำได้ดี อำกำรไม่พงึ ประสงค์ท่พี บได้บ่อย
ได้แก่ ปวดท้อง และท้องเสีย itopride ไม่ผ่ำน BBB จึงไม่เกิด
extrapyramidal side effect และพบว่ ำ ยำไม่ มี ผ ลยั บ ยั ง้ กำร
ท ำงำนของ potassium channel ที่ห ัว ใจ จึง ไม่ ท ำให้เ กิด QT
interval prolongation (Gupta et al., 2005) และที่ ข นำดยำที่
แนะนำในกำรรักษำ (150 mg/day) ไม่มผี ลเพิม่ ระดับ prolactin
อย่ำงไรก็ตำม หำกใช้ในขนำดที่สูงขึน้ สำมำรถพบกำรเพิม่ ขึน้
ของ prolactin ในกระแสเลือดได้ (Holtmann et al., 2006)
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4. Mosapride (Curran et al., 2008) เป็ นยำทีอ่ อกฤทธิ ์
กระตุ้นตัวรับ 5-HT4 receptor อย่ำงจำเพำะ มีผลเพิม่ ACh จึง
สำมำรถกระตุ้นกำรเคลื่อนตัวของทำงเดินอำหำรได้ ข้อมูลด้ำน
เภสัชจลนศำสตร์ พบว่ำ mosapride เมแทบอลิซมึ ผ่ำนเอนไซม์
CYP3A4 จึง ต้ อ งระวัง อัน ตรกิริย ำระหว่ ำ งยำกับ ยำที่มี ฤ ทธิ ์
กระตุ้นหรือยับยัง้ กำรทำงำนของเอนไซม์ CYP3A4 กำรศึกษำ
ทำงคลิ นิ ก ของ mosapride ในผู้ ป่ วย functional dyspepsia
ยั ง ให้ ผ ลที่ ข ั ด แย้ ง เนื่ องจำกมี ก ำรศึ ก ษำเปรี ย บเที ย บ
ประสิท ธิ ภ ำพและควำมปลอดภั ย ระหว่ ำ ง mosapride และ
domperidone ผลกำรศึกษำ พบว่ำ มีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำง
กัน (Chen et al., 2004) อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำแบบสุ่ม
( randomization) ป ก ปิ ด ส อ ง ด้ ำ น ( double- blinded) แ ล ะ
กำรศึกษำอภิวิเครำะห์ท่เี ปรียบเทีย บประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยระหว่ำง mosapride และยำหลอก ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
mosapride มีป ระสิท ธิภ ำพไม่ แ ตกต่ ำ งจำกยำหลอก (Bang
et al., 2015; Hallerback et al., 2002) ดั ง นั ้ น ใ น ปั จ จุ บั น
ประสิท ธิภ ำพของ mosapride ในผู้ป่ วย functional dyspepsia
จึงยังให้ผลไม่ชดั เจน ในด้ำนควำมปลอดภัย mosapride ถือเป็ น
ยำทีค่ ่อนข้ำงปลอดภัย ผูป้ ่ วยสำมำรถทนต่อยำได้ดี และมีผลจับ
potassium channel เพีย งเล็กน้ อ ย จึง มีค วำมเสี่ยงในกำรเกิด
QT interval prolongation ต่ ำ และถื อ ว่ ำ มีค วำมปลอดภัย ต่ อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด อย่ำงไรก็ตำม พบรำยงำนกำรเกิด
QT interval prolongation จำกกำรใช้ mosapride (Seto et al.,
2017) ดังนัน้ จึงยังต้องระวังกำรใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อ
กำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5. Cisapride ( Camilleri et al., 2013; Miwa et al.,
2012; Quigley et al., 2015) เป็ นยำที่อ อกฤทธิก์ ระตุ้ น ตัว รับ
5-HT4 receptor และยัง มีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ ตัว รับ 5-HT3 receptor ได้
จึงช่วยกระตุ้นกำรผ่ำนของอำหำรในกระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้
เล็กและยังช่วยให้กระเพำะอำหำรส่วนต้นขยำยตัวเพื่อรองรับ
อำหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำทำงคลินิกส่วนใหญ่จะ
เปรียบเทียบประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยระหว่ำง cisapride
และยำหลอก ผลกำรศึก ษำ พบว่ ำ cisapride มีป ระสิท ธิภ ำพ
เหนือกว่ำยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ จึงถือเป็ นยำที่มี
หลักฐำนทำงวิชำกำรรองรับ อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัดทีส่ ำคัญของ
cisapride คื อ มี ค ว ำ ม เ สี่ ย ง สู ง ต่ อ ก ำ ร เ กิ ด QT interval
prolongation และยำยังถูกเมแทบอลิซมึ ผ่ำนเอนไซม์ CYP3A4
จึงห้ำมใช้ร่วมกับยำทีย่ บั ยัง้ กำรทำงำนของเอนไซม์ดงั กล่ำว ด้วย
ข้อจำกัดด้ำนควำมเสีย่ งต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ปั จจุบนั

จึ ง ไม่ นิ ย มใช้ cisapride เป็ นยำเลื อ กอั น ดั บ แรกในผู้ ป่ วย
functional dyspepsia และได้ มีก ำรถอนทะเบีย นยำในหลำย
ประเทศ ส่วนในประเทศไทย cisapride ถือเป็ นยำควบคุมพิเศษ
จึงไม่สำมำรถจำหน่ำยในร้ำนยำได้
6. Acotiamide ( Camilleri et al., 2013; Enck et al.,
2017; Miwa et al., 2012) เป็ นยำที่ อ อกฤทธิเ์ ป็ น ChEI และ
ยับ ยัง้ กำรท ำงำนของตัว รับ muscarinic 1 และ 2 ผลรวม คือ
เพิ่ ม กำรหลัง่ ACh และช่ ว ยกระตุ้ น กำรผ่ ำ นของอำหำรใน
กระเพำะอำหำรลงสู่ลำไส้เล็กและยังช่วยให้กระเพำะอำหำรส่วน
ต้ น ขยำยตัว เพื่อ รองรับ อำหำรได้ อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ ผล
กำรศึกษำทำงคลินิกเปรียบเทียบระหว่ำง acotiamide 100 มก.
วันละ 3 ครัง้ และยำหลอก ในผูป้ ่ วย functional dyspepsia โดย
ศึก ษำเป็ นเวลำนำน 4 สัป ดำห์ ผลกำรศึก ษำ พบว่ ำ ผู้ ป่ วย
สำมำรถบรรเทำอำกำร functional dyspepsia ได้ม ำกกว่ ำ ยำ
หลอกอย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ และถื อ เป็ นยำที่ค่ อ นข้ำ ง
ปลอดภัย มีอ ำกำรไม่ พึง ประสงค์ ไ ม่ แ ตกต่ ำ งจำกยำหลอก
อย่ำงไรก็ตำม ยำชนิดนี้ยงั ไม่มจี ำหน่ำยในประเทศไทย
กลุ่มยายับยัง้ การหลังกรด
่
กลุ่ ม ยำยั บ ยั ้ง กำรหลั ง่ กรดที่ มี ก ำรใช้ ใ นผู้ ป่ วย
functional dyspepsia ได้ แ ก่ ยำกลุ่ ม PPIs และ H2RAs จำก
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ท ำ ง ค ลิ นิ ก พ บ ว่ ำ ทั ้ง PPIs แ ล ะ H2RAs มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ ผู้ ป่ ว ย functional dyspepsia
เหนือกว่ำยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (Moshiree et al.,
2013; Wang et al., 2007; Zala et al., 2015) โดยที่ใ ห้ผ ลดีใ น
ผูป้ ่ วยทีม่ อี ำกำรเด่นปวดท้องบริเวณลิน้ ปี่ อย่ำงไรก็ตำม ในกลุ่ม
ผู้ป่ วย functional dyspepsia ที่มีอ ำกำรเด่ น ไม่ สบำยท้อ งหลัง
รับ ประทำนอำหำร พบว่ ำ กำรให้ ย ำยับ ยัง้ กำรหลัง่ กรดมี
ประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำกยำหลอก (Wang et al., 2007) จึง
แนะนำให้ใช้ยำยับยัง้ กำรหลังกรดเป็
่
นตัวเลือกแรกสำหรับผูป้ ่ วย
ที่ มี อ ำกำรเด่ น ปวดท้ อ งบริ เ วณลิ้ น ปี่ โดยพบว่ ำ PPIs มี
ประสิท ธิภ ำพเหนื อกว่ำ H2RAs (Moshiree et al., 2013; Zala
et al., 2015) ดังนัน้ จึงนิยมใช้ PPIs เป็ นทำงเลือกแรก โดยไม่
พบควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ ง PPIs แต่ ล ะชนิ ด ส่ ว นยำกลุ่ ม
antacids ซึง่ ออกฤทธิสะเทิ
์ นกรดและนิยมใช้กนั ในร้ำนยำ พบว่ำ
มีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำกยำหลอกในกำรรักษำ functional
dyspepsia จึงไม่แนะนำให้ใช้ยำดังกล่ำวในกำรรักษำ functional
dyspepsia (Moshiree et al., 2013; Zala et al., 2015) ขนำดยำ
ของ PPIs และ H2RAs ทีแ่ นะนำในผูป้ ่ วย functional dyspepsia
ดัง แสดงในตำรำงที่ 1 และมีห ลำยกำรศึก ษำที่เ ปรีย บเทีย บ
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ยาต้ า นซึ ม เศร้ า (Antidepressants) (Ford et al.,

ประสิทธิภำพของ PPIs ระหว่ำงขนำดยำมำตรฐำน และขนำดยำ
สูง ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน (Moshiree et al.,
2013; Wang et al., 2007; Zala et al., 2015) และกำรศึก ษำที่
ทดสอบกำรใช้ PPIs ในขนำดยำสูง ส ำหรับ ผู้ป่ วย functional
dyspepsia ที่ไ ม่ ต อบสนองต่ อกำรรัก ษำด้ว ย PPIs ที่ข นำดยำ
มำตรฐำน พบว่ ำ กำรใช้ ข นำดยำ PPIs ที่สู ง ขึ้น ไม่ เ พิ่ม กำร
ตอบสนองต่อกำรรักษำ ดังนัน้ กำรใช้ PPIs ในผูป้ ่ วย functional
dyspepsia ในปั จจุบนั จึงแนะนำให้ใช้ในขนำดยำมำตรฐำน และ
หำกไม่ตอบสนองต่อยำอำจพิจำรณำเปลีย่ นเป็ นยำชนิดอื่น หรือ
ให้ยำกลุ่มอื่นร่วมด้วย แต่ไม่แนะนำให้เพิม่ ขนำดยำเนื่องจำกไม่
เพิม่ ประโยชน์ในกำรรักษำ
ปั จจุบนั PPIs ถือเป็ นยำที่นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยใน
โรคระบบทำงเดินอำหำร รวมถึง functional dyspepsia และพบ
ปั ญหำกำรใช้ยำอย่ำงไม่เหมำะสมได้บ่อยครัง้ ได้แก่ กำรเลือกใช้
PPIs เป็ นทำงเลือกแรกในผู้ป่วย functional dyspepsia ทุกรำย
แม้จะมีอำกำรเด่นไม่สบำยช่องท้องหลังรับประทำนอำหำร ซึ่ ง
อำจให้ผลกำรรักษำไม่ดเี ท่ำทีค่ วรดังกล่ำวข้ำงต้น และยังพบกำร
ใช้ PPIs ในระยะยำวเกินควำมจำเป็ น เนื่องจำกคำแนะนำใน
เรื่องระยะเวลำกำรรักษำ functional dyspepsia ด้วย PPIs คือ
4-8 สัปดำห์ ซึ่งกำรใช้ PPIs ในระยะยำวจะเพิม่ ควำมเสีย่ งต่อ
กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ คือ ลดมวลกระดูกและเสี่ย งต่ อ
ภำวะกระดูกหัก กำรติดเชือ้ ในทำงเดินอำหำร (enteric infection)
และภำวะขำดวิตำมิน B12 เป็ นต้น (Reimer, 2013)
กรณี ไ ด้ร ับ กลุ่ ม ยำยับ ยัง้ กำรหลัง่ กรดเป็ น เวลำ 4-8
สัปดำห์ แต่ผปู้ ่ วยยังไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ ควรพิจำรณำส่ง
ต่อผูป้ ่ วยไปตรวจทีส่ ถำนพยำบำลเพื่อทำกำรส่องกล้องทำงเดิน
อำหำรส่วนบนและกำรตรวจหำเชื้อแบคทีเรีย H. pylori เพื่อให้
ได้กำรรักษำทีเ่ ฉพำะกับสำเหตุของโรค อย่ำงไรก็ตำม ยำอื่นๆ ที่
มีกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพในกำรรักษำอำกำรปวดท้องบริเวณ
ลิน้ ปี่ ในผูป้ ่ วย functional dyspepsia ได้แก่ rebamipide (Jaafar
et al., 2018) ซึ่ง เป็ น ยำในกลุ่ ม gastroprotective agents ออก
ฤทธิเ์ พิ่ม ระดับ prostaglandins ที่เ ยื่อ บุ ท ำงเดิน อำหำร ต้ ำ น
อักเสบโดยยับยัง้ กำรสร้ำง inflammatory cytokines และมีฤทธิ ์
ต้ำนอนุ มูลอิสระ จำกหลักฐำนทำงวิชำกำร พบว่ำช่วยบรรเทำ
อำกำร functional dyspepsia ได้ จึ ง อำจเป็ นทำงเลือ กกรณี
ผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองต่อยำยับยัง้ กำรหลังกรด
่
อย่ำงไรก็ตำม จำก
ผลกำรศึกษำในปั จจุบนั พบว่ำอำจให้ผลดีใน organic dyspepsia
จึงควรมีกำรศึกษำยืนยันถึงประสิทธิภำพของ rebamipide ใน
functional dyspepsia ต่อไป

2017)
ในปั จ จุ บ ัน มีก ำรศึก ษำและน ำยำต้ำ นซึม เศร้ำ มำใช้
รักษำอำกำรในผูป้ ่ วย functional dyspepsia เนื่องจำกกลไกหนึ่ง
ของกำรเกิด functional dyspepsia คือ ควำมผิด ปกติของกำร
ท ำงำนร่ ว มกั น ระหว่ ำ งสมองและล ำไส้ และกำรกระตุ้ น
เส้นประสำทรับควำมรู้สกึ และเกิดเป็ นสัญญำณควำมปวดส่งไป
ยังระบบประสำทส่วนกลำง ซึง่ ยำต้ำนซึมเศร้ำมีฤทธิต้์ ำนซึมเศร้ำ
แ ล ะ ค ล ำ ย กั ง ว ล ร ว ม ถึ ง ย ำ ต้ ำ น ซึ ม เ ศ ร้ ำ กลุ่ ม tricyclic
antidepressants (TCAs) ยั ง ช่ ว ยลดควำมไวของกระเพำะ
อำหำรต่อสิง่ เร้ำได้อกี ด้วย จึงช่วยบรรเทำอำกำรปวดในช่องท้อง
ได้ จำกกำรศึกษำอภิวเิ ครำะห์เปรียบเทียบกำรใช้ยำทีอ่ อกฤทธิ ์
ต่ อ จิ ต และประสำทแต่ ล ะชนิ ด เปรี ย บเทีย บกับ ยำหลอกใน
ผู้ ป่ วย functional dyspepsia พบว่ ำ ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ ยำกลุ่ ม
TCAs มีก ำรตอบสนองต่ อ กำรรัก ษำที่ดีก ว่ ำ ยำหลอกอย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ อย่ำงไรก็ตำม ยำต้ำนซึมเศร้ำกลุ่มอื่น ได้แก่
selective serotonin reuptake inhibitors แ ล ะ serotonin and
norepinephrine reuptake inhibitors ให้ ผ ลไม่ แ ตกต่ ำ งจำกยำ
หลอก ดัง นั น้ แนวทำงกำรใช้ย ำกลุ่ ม TCAs ในร้ำ นยำ อำจ
พิจำรณำให้ในผู้ป่วย functional dyspepsia ที่ไม่ตอบสนองต่อ
กำรรั ก ษำด้ ว ยยำเลื อ กอั น ดั บ แรก และได้ ร ั บ กำรตรวจที่
สถำนพยำบำล ซึ่งยืนยันว่ำไม่พบควำมผิดปกติใดๆ จำกกำร
ส่องกล้องทำงเดินอำหำรส่วนบน และไม่พบกำรติดเชือ้ แบคทีเรีย
H.pylori อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ยำกลุ่ม TCAs ต้องพิจำรณำถึง
ประโยชน์และควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกเป็ นยำที่ก่อให้เกิด
อำกำรไม่ พึง ประสงค์ พ อสมควร ได้ แ ก่ anticholinergic side
effect เช่น ปำกแห้ง ท้องผูก ปั สสำวะคัง่ หัวใจเต้นเร็ว และฤทธิ ์
anticholinergic ต่อระบบประสำทส่วนกลำง จะทำให้เกิดอำกำร
ง่วง มึน และส่งผลเสียต่อควำมจำ ดังนัน้ จึงควรระวังกำรใช้ยำ
ในผูส้ งู อำยุ ส่วนกำรยับยัง้ ตัวรับ histamine-1 (H1 receptor) ทำ
ให้เ กิด อำกำรง่ ว งนอน และน้ ำ หนัก เพิ่ม และกำรยับ ยัง้ ตัวรับ
alpha-1 (α1 receptor) ทำให้เกิดควำมดันโลหิตต่ ำขณะเปลีย่ น
ท่ ำ (orthostatic hypotension) กำรใช้ย ำจึง ควรเริ่ม ให้ย ำใน
ขนำดต่ ำๆ และติดตำมประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยจำกกำร
ใช้ยำ
ยาและการรัก ษาอื่ น ๆ (Enck et al., 2017; Zala
et al., 2015)
แม้จะมียำมำตรฐำนที่ใช้รกั ษำ functional dyspepsia
หลำยชนิด อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรรักษำยังไม่เป็ นที่น่ำพอใจนัก
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อำจเนื่องมำจำกพยำธิสรีรวิทยำของ functional dyspepsia เกิด
ได้จำกหลำยกลไก ผู้ป่วยแต่ ละรำยจึงอำจมีพยำธิสรีรวิทยำที่
แตกต่ ำ งกัน และตอบสนองต่ อ ยำแต่ ล ะชนิ ด ที่ไ ม่ เ หมือ นกัน
ปั จจุบนั จึงมีกำรศึกษำถึงยำหรือวิธกี ำรรักษำอื่นๆ เพื่อใช้รกั ษำ
functional dyspepsia อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น กำรออกฤทธิท์ ่ี
แตกต่ำงไปจำกยำมำตรฐำน ได้แก่
- ยำในกลุ่ ม กระตุ้ น ตัว รับ 5-HT1A (5-HT1A receptor
agonist) เช่น buspirone และ tandospirone เนื่องจำกพบว่ำกำร
กระตุน้ ทีต่ วั รับ 5-HT1A ทีท่ ำงเดินอำหำรจะทำให้กระเพำะอำหำร
ส่ ว น fundus คลำยตัว เพื่อ รองรับ อำหำรได้ม ำกขึ้น (fundusrelaxing effect) จำกกำรศึก ษำทำงคลินิ ก แบบสุ่ม ปกปิ ด สอง
ด้ำ น เปรีย บเทีย บระหว่ำ งกำรให้ buspirone 10 มก. วัน ละ 3
ครัง้ เปรียบเทียบกับยำหลอกในผูป้ ่ วย functional dyspepsia ที่
ระยะเวลำ 4 สั ป ดำห์ ผลกำรศึ ก ษำ พบว่ ำ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ั บ
buspirone มีอำกำรจุกแน่ นท้องหลังรับประทำนอำหำร อำกำร
อิม่ เร็ว และท้องอืดทีน่ ้อยกว่ำยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(Tack et al., 2012)
- ยำในกลุ่ ม กระตุ้ น ตัว รับ motilin (motilin receptor
agonist) เช่น erythromycin และ azithromycin ยำกลุ่มนี้มฤี ทธิ ์
กระตุ้ น กำรเคลื่อ นตัว ของทำงเดิน อำหำร จำกหลัก ฐำนทำง
วิชำกำร พบว่ำช่วยเร่งกำรผ่ำนของอำหำรในกระเพำะอำหำรลง
สู่ ล ำไส้ แ ละท ำให้ อ ำกำรท้ อ งอื ด ดี ข้ึ น ในผู้ ป่ วย functional
dyspepsia อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำอำกำรโดยรวมอื่นๆ ของผูป้ ่ วย
ไม่เปลีย่ นแปลง (Arts et al., 2005)
- ยำที่ออกฤทธิผ่์ ำนระบบภูมคิ ุม้ กัน ผู้ป่วย functional
dyspepsia ทีม่ กี ำรอักเสบของทำงเดินอำหำรพบว่ำเกิดจำกกำร
กระตุ้นเซลล์ในระบบภูมคิ ุ้มกัน จึงมีกำรศึกษำถึงยำทีอ่ อกฤทธิ ์
ต่ อ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ อำกำร functional dyspepsia ได้ แ ก่
cromolyn ซึง่ เป็ น mast cell stabilizer พบว่ำช่วยให้ผปู้ ่ วยเด็กที่
เป็ น functional dyspepsia และไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วย
H2RAs มีอำกำรดีขน้ึ (Friesen et al., 2006)
- สมุนไพร ได้แก่ STW5 (Iberogast) เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
ประกอบด้ ว ยสมุ น ไพรหลำยชนิ ด เช่ น peppermint oil และ
chamomile มีจำหน่ ำยในหลำยประเทศ มีฤทธิกระตุ
์ ้นกระเพำะ
อำหำรและลำไส้ให้หลังสำรคั
่
ดหลังต่
่ ำงๆ และช่วยให้กระเพำะ
อำหำรขยำยตัวเพื่อรองรับอำหำรได้มำกขึน้ ผลจำกกำรศึกษำ
อภิ วิเ ครำะห์ใ นผู้ ป่ วย functional dyspepsia พบว่ ำ STW5 มี
ประสิทธิภำพเหนือกว่ำยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติ โดย
ช่ ว ยลดควำมรุ น แรงของ functional dyspepsia ได้ (Melzer J
et al., 2004)

- กำรฝั งเข็ม (acupuncture) มีกำรศึกษำอภิวเิ ครำะห์
ถึง ประสิท ธิภ ำพและควำมปลอดภัย ของกำรฝั ง เข็ม ในผู้ป่ วย
functional dyspepsia ผ ล ก ำ ร ศึ ก ษ ำ พ บ ว่ ำ ก ำ ร ฝั ง เ ข็ ม มี
ประสิทธิภำพเหนือกว่ำหัตถกำรหลอก (sham procedure) อย่ำง
มีนัยสำคัญทำงสถิติในกำรลดอำกำรและเพิม่ คุณภำพชีวติ ของ
ผู้ ป่ วย functional dyspepsia ในด้ ำ นควำมปลอดภั ย ไม่ พ บ
อำกำรไม่พึงประสงค์ท่รี ุนแรง อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข้อจำกัดใน
เรื่องของคุณภำพของกำรศึกษำ (Zhou et al., 2016)

บทสรุป
Functional dyspepsia เป็ น ปั ญ หำทำงสำธำรณสุ ข ที่
สำคัญ และพบบ่อยในร้ำนยำ ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน
และคุ ณ ภำพชี วิ ต ของผู้ ป่ วย ผู้ ป่ วยอำจมำด้ ว ยอำกำรที่
หลำกหลำย บทบำทของเภสัช กรชุ ม ชนในกำรดู แ ลผู้ ป่ วย
functional dyspepsia คือ เป็ นด่ำนแรกที่สำคัญในกำรพบผูป้ ่ วย
โดยต้องสำมำรถประเมินอำกำร วิเครำะห์สำเหตุ และตรวจหำ
อำกำรหรือสัญญำณเตือนเพื่อพิจำรณำว่ำควรส่งต่อผูป้ ่ วยไปยัง
สถำนพยำบำลหรือให้กำรรักษำในร้ำนยำ หลักกำรใช้ยำรักษำ
อำกำร functional dyspepsia ควรเน้นให้ยำตำมอำกำรเด่น คือ
พิจำรณำให้ยำกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของลำไส้สำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ี
อำกำรเด่นไม่สบำยท้องหลังรับประทำนอำหำร และพิจำรณำให้
ยำยับ ยัง้ กำรหลัง่ กรดส ำหรับ ผู้ป่ วยที่มีอ ำกำรเด่ น ปวดท้อ ง
บริ เ วณลิ้ น ปี่ ชนิ ด ของยำที่ ใ ช้ ข้ึน กับ ผู้ ป่ วยเฉพำะรำยโดย
พิจำรณำทัง้ ด้ำนประสิทธิภำพ ควำมปลอดภัย และรำคำ
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