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ภาวะ dyspepsia มีรากศัพท์จากภาษากรีกประกอบด้วยคําว่า dys และ pepsis แปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า indigestion ซึงอาจแปลตามตัวว่า การย่อยอาหารทีไม่สมบูรณ์ เป็ นการวินิจฉัยอาการที
พบได้ทวไปในเวชปฏิ
ั
บตั ิ แต่ความเข้าใจในภาวะดังกล่าวของแพทย์ยงั มีความแตกต่างกันไป การรักษา
dyspepsia โดยเฉพาะ functional dyspepsia (FD) ซึงเป็ นสาเหตุของ dyspepsia ทีพบมากทีสุด ก็ยงั
ไม่ได้ผลดีเท่าทีควร ในแง่ของแพทย์และระบบการสาธารณสุขก็นบั เป็ นปญั หาเนืองจากเป็ นโรคเรือรัง
และมีผลต่อคุณภาพชีวติ
ข้อมูลในประเทศไทยโดยสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลือนไหว
(ไทย)ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากญาติผปู้ ว่ ยโดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยตาม Rome I พบ
ความชุกของ dyspepsia ทีร้อยละ 5 จึงควรทีแพทย์ควรมีความเข้าใจในเรือง dyspepsia โดยเฉพาะ FD
อย่างถูกต้อง เพือให้การตรวจวินิจฉัย และรักษาได้อย่างเหมาะสม

พยาธิสรีรวิทยา
Dyspepsia เป็ นภาวะผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนต้นบริเวณรอยต่อระหว่างกระเพาะอาหาร
และดูโอดีนมั แต่ในโรค FD การส่องกล้องทางเดินอาหารจะไม่พบความผิดปกติ ปจั จุบนั มีววิ ฒ
ั นาการ
ของความรูแ้ ละความเข้าใจในกลไกการเกิดโรค FD เพิมขึนมาก แต่ยงั ไม่อาจอธิบายพยาธิสรีรวิทยาด้วย
กลไกเดียวได้ ปจั จัยทีพบว่ามีความเกียวข้องประกอบด้วย การเคลือนไหวทีผิดปกติของกระเพาะและดู
โอดีนมั (gastroduodenal dysmotility) การรับรูส้ งกระตุ
ิ
น้ ไวกว่าปกติ (visceral hypersensitivity) การ
หลังกรดในปริมาณทีมากกว่าปกติ (excessive acid secretion) ความผิดปกติของฮอร์โมนในทางเดิน
อาหารส่วนต้น (gut hormone dysregulation) ปจั จัยทางด้านจิตใจและอารมณ์ (psychosocial) การ
อักเสบหรือติดเชือบางชนิด brain-gut axis สิงแวดล้อม อาหาร และแนวทางการดําเนินชีวติ รวมถึงปจั จัย
ทางพันธุกรรม (ภาพที 1)
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ภ
ภาพที
1 พยาธิสรีรวิทยาของ functional dyspepsiaทีมีหลักฐานในปจั จุบบััน

อาการร อาการแสสดง และกาารวินิจฉัย
Dyspepsia เป็ นกลุ่มอาาการทีผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สขุ สบบายทีช่องท้องส่วนบน ผู้ปว่ ยอาจมาพ
พบแพทย์
ด้วยอากการทีหลากหลลาย เช่น เรออลมบ่อย อืดดแน่นหลังรับประทาน แสบร้อนทีลินปี มีการศึกษาามากมาย
แสดงให้เ้ ห็นว่า ผูป้ ว่ ยกลุ่ม functional gastroointestinal disorders (FG
GID) 1 รายออาจมีมากกว่า 1 กลุ่ม
1,2
อาการไดด้ เช่น พบ FD
F ร่วมกับโรรคกรดไหลย้ออน หรือพบบร่วมกับโรคลําไส้แปรปรว
รวน7-9หรือมีรวมกั
ร่ นทัง
2-5
3 ภาวะะ การตรวจจร่างกายมักไม่พบความผิดปกติใดๆ การซักประวัวัตจิ งึ ควรทําออย่างครอบคลุม เพือ
มองหาปปญั หาหลักขอองผูป้ ว่ ยและใให้การรักษาททีเหมาะสม
การวินิจฉัย FDอาศัยอากการทางคลินิกกเป็นหลัก เกกณฑ์การวินจฉั
ิจ ยให้ยดึ ตาาม Rome crriteria ซึง
มีการทบบทวนล่าสุดคือ Rome III criteria ตังแต่ปี 2006 โดยมีรายละเอียดตามตาารางที1 โดยยแบ่ง FD
ออกเป็ น 2 ชนิดย่อยดังตารางที 2 เพือประโยยชน์ทงในแง่
ั
การศึ
ก กษาวิจยั และใช้เป็ นแแนวทางการรักษา
ตารางที 1 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ functional dysppepsia6
1. มีอากการอย่างน้อย 1 อาการต่อไปปนี อาการดังกกล่าวต้องนานรรวม 3 เดือน ทัทงนีต้องเริมมีออาการอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนใให้การวินิจฉัย
• อาการจุกแน่นหลั
น งมืออาหารร
• อิมเร็วกว่าปกตติ
• อาการปวดบริรเวณลินปี
• อาการแสบร้อนบริ
น เวณลินปี
2. ไม่มหหลั
ี กฐานทีบ่งถึงโรคทางกายภภาพ (structuural diseasees) รวมถึงผลลการส่องกล้องงทางเดินอาหารรส่วนต้นที
สามาารถอธิบายอากการของผูป้ ว่ ยไได้
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ตารางที 2 ชนิดของ functional dyspepsia และเกณฑ์การวินิจฉัย6
Postpandrial Distress Syndrome (PDS)
ประกอบด้วยอย่างน้ อย 1 ข้อ
1. มีอาการจุกแน่นลินปี หลังมืออาหารทีมีขนาดปกติ
อาการควรมีอย่างน้อย 2 ครังใน 1 สัปดาห์
2. อาการอิมเร็ว เป็ นมากจนไม่สามารถรับอาหารได้เต็ม
มือขนาดปกติ และควรมีอาการอย่างน้อย 2 ครังใน 1
สัปดาห์

Epigastric Pain Syndrome (EPS)
ประกอบด้วยอาการทุกข้อต่อไปนี
1. อาการปวดหรือแสบร้อนบริเวณลินปีรุนแรงปาน
กลางอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง
2. อาการปวด มีลกั ษณะเป็ นๆหายๆ
3. ไม่มกี ารกระจายของอาการปวด หรือปวดบริเวณอืน
ของช่องท้องหรือในช่องอก
4. อาการปวดไม่ทุเลาลงหลังการถ่ายอุจจาระหรือผาย
ลม
5. อาการไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคทางถุงนําดี
หรือโรคของ sphincter of Oddi
เกณฑ์เสริ ม
เกณฑ์เสริ ม
1. อาจพบอาการอืดแน่นบริเวณลินปี หรือคลืนไส้หลัง 1. ลักษณะปวดเป็ นแบบแสบร้อนได้ แต่ตอ้ งไม่มอี าการ
อาหาร หรืออาการเรออย่างมากได้
ทีบริเวณช่องอก
2. พบร่วมกับ EPS ได้
2. อาการมักเกิดหลังอาหาร แต่พบว่าเกิดอาการขณะ
ท้องว่างได้เช่นกัน
3. พบร่วมกับ PDS ได้

การสืบค้นเพิมเติม
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ Rome III การวินิจฉัย FD ผลการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
ส่วนบนต้องอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หรือพบความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีไม่สามารถอธิบายอาการได้ เช่น
nonerosive (chronic) gastritis เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ไิ ม่จาํ เป็ นทีผูป้ ว่ ยทุกรายต้องได้รบั
การส่องกล้อง สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดแนวทางในการสืบค้น และ
แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย dyspepsia สําหรับแพทย์เวชปฏิบตั 7ิ ดังแสดงตามภาพที 2 ทังนีอาการเตือน
(alarm symptom) ทีแนะนําโดยสมาคมแพทย์ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยประกอบด้วยอาการใน
ตารางที 3 ส่วนอาการเตือนอืนทีแนะนําโดย American Society for Gastrointestinal Endoscopy
ี
า 50 ปี ทมีี อาการ dyspepsia เกิดขึนใหม่ (new onset of symptoms) มี
(ASGE)8 ได้แก่ อายุทมากกว่
ประวัตมิ ะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้นในครอบครัว มีอาการกลืนเจ็บ มีภาวะดีซ่าน หรือตรวจพบก้อนหรือ
ต่อมนําเหลืองโต
ทังนีการนําอาการเตือนไปใช้เป็นตัวบ่งชีในการส่งตรวจเพิมเติมโดยการส่องกล้อง
ทางเดินอาหารส่วนบนนัน ความแม่นยําในการให้การวินิจฉัยเพิมเติมขึนกับข้อมูลทางระบาดวิทยาในแต่
ละแห่งด้วย
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ภาพที 2 แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีมาด้วยอาการ dyspepsia โดยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2553
ตารางที 3 สัญญาณอันตรายทีสมควรได้รบั การสืบค้นโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร แนะนําโดยสมาคมแพทย์ระบบ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.

กลืนลําบาก
มีประวัตหิ รือหลักฐานการสูญเสียเลือดในทางเดินอาหารเช่นอาเจียนเป็ นเลือดภาวะซีดจากการขาดเหล็กเป็ นต้น
นําหนักลดโดยไม่สามารถหาเหตุทอธิ
ี บายได้
อาเจียนต่อเนือง

การพบรอยโรคทีมีความสําคัญทางคลินิกในทางเดินอาหารส่วนต้นในผูป้ ว่ ย dyspepsia นัน
meta-analysis ของข้อมูลจากประเทศทางตะวันตกพบ erosive esophagitis ได้บ่อยกว่า ในขณะที
ประเทศทางเอเชียพบแผลในทางเดินอาหารมากกว่า9(ตารางที4) และจะเห็นได้วา่ ผลการส่องกล้องส่วน
ใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คือ เป็ น FD
ตารางที 4 เปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์ของรอยโรคทีมีความสําคัญทางคลินิกทีตรวจพบจากการส่องกล้องตรวจทางเดิน
อาหารส่วนบน ระหว่างประเทศในเอเชีย กับประเทศตะวันตก9

4

ปกติ (functional dyspepsia)
แผลเป็ ปติก
Erosive esophagitis
Barrett’s esophagus
มะเร็งกระเพาะหรือหลอดอาหาร

การศึกษาในประเทศทางเอเชีย
(ร้อยละ)
85.8
11
2.7
0.3
0.2

การศึกษาในประเทศทางตะวันตก
(ร้อยละ)
67.2
6
25
1.5
0.3

ส่วนการตรวจเพิมเติมอืนๆ เช่น การตรวจอัลตราซาวนด์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องนัน
ให้เลือกพิจารณาตามความเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย พึงระลึกถึงโรคหรือภาวะทีมีอาการคล้ายคลึง
กับ dyspepsia ไว้ดว้ ย เช่นโรคของตับอ่อน และถุงนําดี เป็ นต้น

Dyspepsia กับการติดเชือHelicobactor pylori
จากหลักฐานทีมีบ่งว่า H. pylori อาจมีผลทําให้ gastric emptying time นานขึน Mearinและ
ี ตดิ เชือ
คณะ ศึกษาผูป้ ว่ ย dyspepsia โดยเปรียบเทียบระหว่างผูท้ ติี ดเชือ H. pylori 27 ราย และผูท้ ไม่
23 ราย โดยวัดการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของกระเพาะอาหารด้วย gastric barostat และวัดการเคลือนไหวด้วย
manometry พบว่ากลุ่มทีติดเชือH. Pylori มีการบีบตัวของ gastric antrum หลังอาหารลดลง ซึงน่าจะทํา
ให้มี gastric emptying timeช้าลงกว่ากลุ่มทีไม่ตดิ เชือและกลุ่มควบคุม ส่วนการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของ
กระเพาะใน 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน การศึกษาต่อมาโดยPerriและคณะ11 ทําในผูป้ ว่ ย dyspepsia 304
รายมี 208 รายทีมีการติดเชือ H. pylori ประเมินอาการสําคัญและวัด gastric emptying time โดยใช้
13
C-octanoic acid breath test ให้ผลทีแตกต่างไปบ้าง กล่าวคือกลุ่มทีมีอาการปวดเป็ นอาการสําคัญ 32
ราย พบการติดเชือ H. pyloriบ่อย(ร้อยละ 81) โดยร้อยละ 6 มี gastric emptying time ทีช้าผิดปกติ ส่วน
กลุ่มทีมีอาการไม่สขุ สบาย(discomfort) เป็ นอาการสําคัญ 99 ราย พบมีการติดเชือH. Pylori น้อยกว่า
(ร้อยละ 60) แต่มี gastric emptying time ช้าถึงร้อยละ 40 อย่างไรก็ตามการศึกษาต่อๆมากลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชือ H. pylori และgastric emptying time เมือวัดด้วย 99mTc-labelled solid
meal และ scintigraphy12-14 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชือ H. pylori กับ dyspepsia ยังอาจเกียวข้อง
กับผลต่อการหลังกรดของกระเพาะอาหาร การศึกษาของ Omar และคณะ15 พบว่าผูป้ ว่ ยทีติดเชือ H.
pylori ทังกลุ่มควบคุม กลุม่ ทีมี dyspepsia และกลุ่มทีมีแผลทีดูโอดีนมั มีการหลังกรดหลังกระตุน้ ด้วย
gastrin releasing peptide และมีระดับ basal acid output สูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไม่ตดิ เชือ และbasal
acid output ในกลุ่มทีเป็ นแผลก็สงู กว่ากลุ่มทีติดเชือแต่ไม่มแี ผลทังในผูป้ ว่ ย FD และอาสาสมัคร จึง
สรุปว่าการติดเชือ H. pylori ในผูป้ ว่ ย dyspepsia ทําให้การควบคุมการหลังกรดเสียสมดุลไป ยิงไปกว่า
ึ งกําจัดเชือ H. pylori อีกด้วย16-20
นันมีการศึกษาทีแสดงว่าการเสียสมดุลในการหลังกรดดังกล่าวดีขนหลั
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงว่าสิงทีพบสัมพันธ์กบั อาการทางคลินิกหรือไม่
10
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โดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชือH. pylori กับอาการ dyspepsia ยังไม่สามารถอธิบาย
ได้อย่างชัดเจน หลักฐานจากการศึกษาบ่งว่าการติดเชือH.pyloriอาจมีผลต่อการเคลือนไหวของกระเพาะ
อาหารและการหลังกรด แต่ความสัมพันธ์กบั อาการทางคลินิกยังคงต้องศึกษาต่อไป

แนวทางการรักษา
เนืองจาก dyspepsia เป็ นภาวะเรือรัง แพทย์ผรู้ กั ษาควรให้การวินิจฉัยทีแน่นอน และให้ความ
มันใจแก่ผปู้ ว่ ยถึงธรรมชาติของโรคและพยากรณ์โรค สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทยได้เสนอแนวทางการรักษา dyspepsia ดังภาพที 2 โดยมีรายละเอียดทีสําคัญในบางประเด็น คือ
การรักษาเบืองต้นและการปรับเปลียนพฤติ กรรม
อาหาร
บ่อยครังทีผูป้ ว่ ยจะรายงานแพทย์วา่ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้เนืองจากจะ
กระตุน้ ให้เกิดอาการ สมมติฐานในเรืองผลของอาหารต่อ dyspepsia21,22 แสดงในภาพที 3

ภาพที 3 ปจั จัยด้านอาหารต่อการเกิด dyspepsia, ลูกศรทึบแสดงผลโดยตรง ลูกศรประแสดงผลทีอาจเกิดทางอ้อม
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที 33)

การศึกษาเรืองผลของอาหารต่อ dyspepsiaส่วนใหญ่มขี นาดเล็ก แต่กไ็ ด้ผลสอดคล้องกันในบาง
เรือง เช่น อาหารมันมักทําให้อาการเลวลง23,24 ปริมาณอาหารทีมากทําให้อาการเป็ นมากขึน24-26
โดยเฉพาะอาการจุกแน่น สันนิษฐานว่าอาจเป็ นผลจาก intragastric distribution ของอาหารผิดปกติซงึ
น่าจะเป็ นผลของกระเพาะอาหารส่วนต้นทํางานผิดปกติไป27,28
6

มีการศึกษาจากประเทศบราซิล29สอบถามผูป้ ว่ ย dyspepsia 41 รายบันทึกชนิดของอาหาร
เวลาทีใช้รบั ประทานอาหาร และอาการทีเกิดขึน พบว่าชนิดของอาหารทีทําให้เกิดอาการได้แก่ นําอัดลม
อาหารทอด เนือแดง ไส้กรอก พาสต้า และกาแฟ เป็ นต้น ส่วนอาหารทีก่อให้เกิดปญั หาน้อยได้แก่ ข้าว
ไก่ ปลา บรอคโคลี และมะเขือเทศ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมผูป้ ว่ ยสามารถรับประทานได้เกือบ
ทุกชนิดโดยไม่ตอ้ งหลีกเลียง มีเพียงเนือแดงและอาหารมันทีดูเหมือนควรหลีกเลียงบ้าง
การรักษาด้วยยา
จาก systematic review วิเคราะห์ภาพรวมของผลการรักษาFD30,31 สรุปได้ดงั ตารางที 3.5จะ
เห็นได้วา่ มียาหลายกลุ่ม ได้แก่ proton pump inhibitor (PPI) H2receptor antagonist (H2RA) และ
prokinetic (erythromycin, metoclopramide และdomperidone) ทีให้ผลการรักษาทีดี การเลือกยาควร
พิจารณาตามอาการหลักของผูป้ ว่ ย เช่นยาลดการหลังกรดจะได้ผลดีในกลุ่มทีมีอาการปวดหรือแสบร้อน
ลินปี (epigastric pain syndrome) แต่ผลอาจไม่ต่างจากยาหลอกนักในผูป้ ว่ ยทีมีอาการอืดแน่น
(postprandial distress syndrome) ซึงยา prokinetic จะได้ผลดีกว่า ดังนันใน Rome III จึงแบ่ง FD เป็ น
กลุ่มอาการย่อยดังกล่าวข้างต้น
ยากลุ่มอืน ๆ ทีมีการใช้คอื ยากลุ่ม psychotropic มีรายงานการวิจยั ทีหลากหลายทังชนิด ขนาด
ของยาและคุณภาพของงานวิจยั ทีแตกต่างกัน มีเพียง 4 การศึกษาในผูป้ ว่ ยรวม153 ราย ทีสามารถ
นํามาทํา meta-analysis ได้โดย Hojoและคณะ32 พบว่า antidepressant และ anxiolytic agent มีผลดี
กว่ายาหลอก (relative risk 0.55)โดยขนาดยาทีใช้ มักตํากว่าขนาดทีใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า33
การรักษา dyspepsia โดยกําจัดเชือ H. pyloriยังไม่มขี อ้ สรุปทีชัดเจน อย่างไรก็ตาม Cochrane
meta-analysis ในปี ค.ศ. 2011 โดย Moayyedi และคณะ34จาก 17 การศึกษา ผูป้ ว่ ยรวม3,566 คน
พบว่ากลุ่มทีได้รบั การกําจัดเชือ H. pylori ให้ผลดีกว่ายาหลอกประมาณร้อยละ 10 และมีnumber
needed to treat 14 รายจึงอาจกล่าวได้วา่ การกําจัดเชือ H. pyloriน่าจะได้ประโยชน์ อย่างไรก็ดแี พทย์
ต้องเข้าใจว่า ผลทีได้จากการรักษาจริงอาจแตกต่างกันไป ขึนกับระบาดวิทยาหรือความชุกของการติด
เชือในแต่ละท้องถินรวมถึงอัตราการเกิดเชือดือยาด้วย
ยากลุ่มใหม่ไม่วา่ จะเป็ น PPIทีออกฤทธิยาว หรือ prokineticตัวอืนๆ ได้แก่ itopride, mosapride
และ ABT-299 ผลการศึกษายังไม่มากพอทีจะจัดเป็ นการรักษามาตรฐาน ส่วนการรักษาโดยจิตบําบัด
(psychological therapy) ยังมีขอ้ มูลน้อยในประเทศไทย การเลือกใช้ควรพิจารณาเป็ นรายๆไป
ตารางที 3.5Meta-analysis ของยาทีใช้ในการรักษาfunctional dyspepsiaที 2-12 สัปดาห์43
อาการ

การศึกษา
(ผูป้ ่ วย)
8 (659)
อืดแน่ น
1 (109)
ปวด-ไม่สขุ สบาย 8 (616)
6 (420)
อิ มเร็ว

ยาทีเปรียบเทียบ
Prokinetic
Antacid
Prokinetic
Prokinetic

กับ
กับ
กับ
กับ

ยาหลอก
ยาหลอก
ยาหลอก
ยาหลอก

ร้อยละทีมีอาการ
13
31
8.2
19

กับ
กับ
กับ
กับ

36
53
37
36

RRR, ร้อยละ
(95%CI)
50(20-68)
40(5-63)
64(36-80)
56(33-71)

NNT(95%CI)
5
5
4
6

(3-15)
(3-34)
(3-9)
(4-25)
7

คลืนไส้

อาการโดยรวม

6
3
1
19
12
10
2

(337)
(753)
(220)
(3178)
(2183)
(3347)
(163)

Prokinetic
H2RA
Prokinetic
Prokinetic
H2RA
PPI
AMSCs

กับ
กับ
กับ
กับ
กับ
กับ
กับ

ยาหลอก
ยาหลอก
H2RA
ยาหลอก
ยาหลอก
ยาหลอก
ยาหลอก

10
10
1.8
32
44
66
21

กับ
กับ
กับ
กับ
กับ
กับ
กับ

25
14
14
53
60
75
42

58(17-79)
32(1-53)
87(46-97)
33(18-45)
23(8-35)
13(4-20)
50(19-69)

7
25
8
5
7
12
5

(4-17)
(10-50)
(5-17)
(4-10)
(4-15)
(7-50)
(3-13)

RRR, relative risk reduction; NNT, number needed to treat

สมุนไพร
สมุนไพรท้องถินทีมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัว
ผสมกัน STW5 หรือ Iberogast® เป็ นสมุนไพรผสมของประเทศเยอรมันทีใช้กนั มานานกว่า 40 ปี
ปจั จุบนั มีความแพร่หลายมากขึน สามารถหาซือได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วย การศึกษา
แบบสุม่ เปรียบเทียบกับยาหลอกในผูป้ ว่ ยกว่า 300 รายเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า STW5 ลด
อาการทางเดินอาหารได้ดกี ว่ายาหลอก โดยมีผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน35 การศึกษาผลต่อการทํางาน
ของกระเพาะอาหารบ่งชีว่า STW5 มีคุณสมบัตกิ ระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร36,37 และกระตุน้
การหลังสารนํา (secretogogue) ของลําไส้เล็ก38
สมุนไพรทีใช้รกั ษาโรคทางเดินอาหารในประเทศญีปุน่ เรียกรวมๆว่า “Kampo medicine” ส่วน
ใหญ่เป็ นสมุนไพรผสม มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและผลต่อสรีรวิทยาอย่างกว้างขวาง แต่การใช้สว่ น
ใหญ่ยงั จํากัดอยูใ่ นประเทศญีปุน่ เอง39
ขิง เป็ นอาหารสมุนไพรเดียวทีมีผศู้ กึ ษาผลต่อกระเพาะอาหารเช่นกัน การวิจยั แบบสุม่ เทียบกับ
ยาหลอก พบว่าแคปซูลบรรจุขงิ ช่วยกระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหารส่วนantrum และช่วยทําให้
gastric emptying time เร็วขึนทังในอาสาสมัครทีไม่เป็ นโรคและผูป้ ว่ ย dyspepsia40,41 อย่างไรก็ดี
การศึกษาไม่ได้ระบุถงึ ผลในการลดอาการว่าสัมพันธ์กบั ผลต่อสรีรวิทยาหรือไม่

สรุป
Dyspepsia เป็ นอาการทีเกิดจากหลายกลไก จึงมีอาการทีหลากหลาย เป็ นภาวะทีพบได้บ่อย
และการสืบค้นมักไม่พบความผิดปกติ การวินิจฉัยจึงยังยึดเกณฑ์การวินิจฉัยตาม Rome IIIเป็ นหลัก
เนืองจากอุบตั กิ ารณ์การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารและความชุกของ erosive esophagitis ในประเทศ
ไทยพบได้น้อย จึงแนะนําให้ทาํ การสืบค้นเพิมเติมเมือมีอาการเตือนหรือมีขอ้ บ่งชีอืนๆ เนืองจาก
dyspepsia เป็ นภาวะเรือรัง และอาจมีอาการเป็ นๆหายๆ ความเข้าใจของผูป้ ว่ ยต่อโรคเป็ นสิงทีสําคัญ
ยารักษามาตรฐานทีมีใช้กนั อย่างแพร่หลาย แต่กลับมีประสิทธิภาพทีจํากัดในกลุ่มย่อย การศึกษาวิจยั
เพิมเติมโดยแบ่งกลุ่มผูป้ ว่ ยทีชัดเจน น่าจะทําให้ได้ผลการวิจยั ใหม่ ๆ ทีดีขนึ
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