1

บทนํา

แนวปฏิบัตกิ ารรักษาโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน

โรคอุจจาระร่ วงและโรคติดเชื้อเฉี ยบพลันระบบหายใจในเด็ก นับเป็ นโรคที่เป็ นปั ญหา
สาธารณสุ ขที่สาํ คัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี เนื่องจากเป็ นสาเหตุของการป่ วย
และการตายในอันดับแรกของกลุ่มโรคติดเชื้อที่เฝ้ าระวังทั้งหมด
จากการสํารวจพฤติกรรมการป้ องกันและการรักษาโรคอุจจาระร่ วง ของกองโรคติดต่อทัว่ ไป
กระทรวงสาธารณสุ ข(1) ในกลุ่มเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี ในชุมชนเมื่อปี พ .ศ.2538 พบว่าอัตราป่ วยด้วยโรค
อุจจาระร่ วง 1.33 ครั้ง /ปี และในเด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี มีอตั ราป่ วย 2.23 ครั้ง/คน/ปี ในแผนพัฒนา
สาธารณสุ ขฉบับที่ 8 นั้น งานโรคติดต่อทางอาหารและนํ้าได้ต้ งั เป้ าหมายให้สอดคล้องกับ End Decade
Goal พ .ศ.2543 (ค.ศ.2000) ที่จะลดอัตราป่ วยในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี ลง 25% และลดอัตราตายลง 50%
(เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2533 หรื อ ค.ศ.1990 ) นัน่ คือ ลดอัตราป่ วยของเด็กจากโรคอุจจาระร่ วงของเด็กเหลือ
ไม่เกิน 1ครั้ง/คน/ปี และลดอัตราป่ วยตายเหลือไม่เกินร้อยละ 0.03 และมุ่งสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการป้ องกันและรักษาโรค ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยวิธีการสํารวจ
ในชุมชน (Household survey) พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ดปี พ.ศ 2542 อัตราป่ วยลดลงตามเป้ าหมาย คือ 1 คน/ครั้ง/
ปี (2) การให้การรักษาผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วงอย่างเหมาะสมจะลดอัตราการป่ วยหนักและอัตราป่ วยตายลง
ได้ตามเป้ าหมาย
โรคอุจจาระร่ วง ( Diarrhea )
หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จํานวน 3 ครั้ง ต่อวันหรื อมากกว่า หรื อถ่าย
มีมูกหรื อปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรื อถ่ายเป็ นนํ้าจํานวนมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน(3)
สาเหตุของโรคอุจจาระร่ วง
โรคอุจจาระร่ วงที่เกิดจากการติดเชื้อนั้นสาเหตุมาจากแบคทีเรี ย ไวรัส โปรโตซัว และปรสิ ต
หนอนพยาธิ
ลักษณะทางคลินิกและพยาธิกาํ เนิด
ภายหลังที่เชื้อรอดจากการถูกทําลายของสารภูมิคุม้ กันในนํ้าลาย กรดที่กระเพาะ และด่างที่ดู
โอดินมั แล้ว เชื้อจะแบ่งตัวและก่อพยาธิสภาพ ทําให้เกิดอาการซึ่งจําแนกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. Watery diarrhea หรื อ non-invasive diarrhea ซึ่งมีสาเหตุจากสารพิษของแบคทีเรี ยและไวรัส
1.1 สารพิษ (toxin) ของแบคทีเรี ยทําให้ cyclic AMP เพิ่มขึ้น เกิดภาวะการหลัง่
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( hypersecretion ) ของเกลือและนํ้าเข้าสู่โพรงลําไส้ เชื้อที่เป็ นสาเหตุ ได้แก่ Vibrio cholera 01, 0139,
Enterotoxigenic E.coli (ETEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Staphylococcus, Clostridium
perfringens, Vibrio parahemolyticus, Bacillus ceres
อุจจาระที่เกิดจาก hypersecretion จากผนังลําไส้มีภาวะเป็ นด่าง pH>6, reducing substance
<1 +, ความเข้มข้นของ Na+ >70 มิลลิโมล/ลิตร
1.2 เชื้อไวรัส เช่น Rotavirus, Norwalk virus, เชื้อไวรัสทําอันตรายต่อเซลล์เยือ่ บุ
ส่ วน tip ของ villi ลอกตัวหลุดออก เซลล์ที่ส่วน crypt ซึ่งเป็ นเซลล์อ่อนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เคลื่อนเข้ามา
คลุม ผลคือขาดนํ้าย่อยแลคเทส ย่อยนํ้าตาลแลคโทสไม่ได้ จึงเกิด osmotic diarrhea และไวรัสยังทําให้เกิด
ภาวะการหลัง่ เกินด้วย (osmotic + secretory diarrhea) อุจจาระจึงมีลกั ษณะเป็ นนํ้า pH<6 มีreducing
substance >1+
เมื่อมีของเหลวอยูใ่ นโพรงลําไส้มาก ผนังลําไส้ถูกยืดออกจึงกระตุน้ neuromuscular reflex
เพิ่มขึ้น ผลคือ ลําไส้บีบตัวแรง นํ้าย่อยอาหารรวมกับของเหลวที่หลัง่ เข้ามาในโพรงลําไส้ ผ่านลําไส้
ส่ วนบนลงไปยังส่ วนล่างอย่างรวดเร็ ว ขณะที่เซลล์เยือ่ บุลาํ ไส้ส่วนยอดของ villi ถูกยับยั้งการดูดซึม
ด้วย ผูป้ ่ วยจึงเสี ยเกลือและนํ้าไปทางอุจจาระจํานวนมาก และเกิดอาการขาดนํ้าได้รวดเร็ วและอาจ
รุ นแรง
2. Mucus bloody หรื อ invasive diarrhea ในกลุ่มนี้เกิดจากแบคทีเรี ย ซึ่งเมื่อปล่อยสารพิษใน
ช่วงที่ผา่ นลําไส้เล็ก สารพิษนี้จะยับยั้งการดูดซึมของเกลือและนํ้า แต่เมื่อผ่านมาถึงลําไส้เล็กส่ วนปลาย
และลําไส้ใหญ่จะทําให้เกิดการอักเสบเป็ นแผล พร้อมกับมีเม็ดเลือดขาวเคลื่อนย้ายเข้ามาอยูใ่ นชั้น
lamina propria, cytotoxin ของเชื้อทําอันตรายต่อเซลล์เยือ่ บุ เซลล์ตายแล้วลอกหลุดเกิดแผลเป็ น
หย่อม ๆ ดังนั้นอุจจาระจึงเป็ นได้หลายลักษณะตั้งแต่เป็ นนํ้าเหลว
มีมูก ปนเลือด และรุ นแรงถึง
อุจจาระเลือดปนหนอง เชื้อโรคที่เป็ นสาเหตุได้แก่ Shigella spp, Salmonella spp., Enteroinvasive
E.coli (EIEC), Compylobacter jejuni, Yersenia enterolitica, Entamoeba histolytica
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้อาจเกิดโรคแทรกซ้อน hemolytic uremic syndrome ตามมาได้ถา้ ติดเชื้อ
Shigella dysenteriae 1 และ EHEC เช่นสายพันธุ์ 0157:H7 เป็ นต้น
อันตรายจากโรคอุจจาระร่ วง(4)
เมื่อป่ วยด้วยโรคอุจจาระร่ วง ผลกระทบของโรคอุจจาระร่ วงที่สาํ คัญ คือ การเกิดภาวะขาดนํ้า
และเกลือแร่ ในช่วงแรก และภาวะขาดสารอาหารในช่วงหลัง ซึ่งส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยเด็ก
เกิดโรคติดเชื้อแทรกซ้อนเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การเสี ยเกลือเกิดขึ้นส่ วนใหญ่ทางอุจจาระ ซึ่งความเข้มข้น แตกต่างกันตามชนิดของ
เชื้อที่เป็ นสาเหตุ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. แสดงค่าอีเล็คโทรลัยท์และปริ มาณอุจจาระของผูป้ ่ วยอุจจาระร่ วงที่เกิดจากเชื้อต่าง ๆ กัน(4-6)
เชื้อที่เป็ นสาเหตุ
Na+
อหิ วาตกโรค ชนิด
Vibrio cholera 01
E.coli
Rotavirus
เชื้ออื่น ๆ

88
53
37
56

อีเล็คโทรลัยท์ในอุจจาระ
( มิลลิโมลต่อลิตร )
K+
ClHCO-3
30
37
38
25

86
24
22
55

32
18
6
18

ปริ มาณอุจจาระ
(ค่าโดยประมาณ มล./กก.วัน)

120-480
30-90
30-90
30-60

การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน
การรักษามีประเด็นใหญ่อยู่ 3 ประการ คือ
1. การป้ องกันและรักษาภาวะขาดนํ้า
2. ป้ องกันภาวะทุพโภชนาการ โดยการให้อาหารระหว่างมีอาการอุจจาระร่ วง และหลัง
จากหายแล้ว
3. การให้ยาปฏิชีวนะและยาต้านอุจจาระร่ วง
1. การป้ องกันและรั กษาภาวะขาดนํ้า
การทดแทนนํ้าและอีเล็คโทรลัยท์เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วง ได้มีการรักษา
โดยให้สารนํ้าทางปากและต่อมามีการศึกษายืนยันว่าการดูดซึมของโซเดียมเกิดขึ้นถ้ามีน้ าํ ตาลอยูด่ ว้ ย
โดยโซเดียมจับคู่กบั กลูโคสดูดซึมเข้าเยือ่ บุลาํ ไส้ดว้ ยกัน นํ้าก็จะถูกดึงเข้าไปด้วย(7)
ดังนั้นการให้สารนํ้ารักษาทางปากเหมาะสําหรับการป้ องกันภาวะขาดนํ้า เมื่อเกิดภาวะขาดนํ้าแล้ว
ในระดับน้อยถึงปานกลางก็สามารถรักษาให้หายได้ แต่ตอ้ งให้ครั้งละน้อยโดยใช้ชอ้ นตักป้ อนจะดีกว่าใส่
ขวดให้ดูด เพราะเด็กกําลังกระหายนํ้าจะดูดอย่างรวดเร็ ว จนได้รับสารนํ้าปริ มาณมากในครั้งเดียว จะทําให้
เกิดอาการอาเจียน หรื อดูดซึมไม่ทนั ทําให้ถ่ายมากขึ้น และแพทย์ตอ้ งอธิบายให้พอ่ แม่ตระหนักว่าการให้
สารนํ้าทางปากนั้นจะป้ องกันหรื อแก้ไขภาวะขาดนํ้า แต่เด็กจะยังไม่หยุดถ่าย ต้องเฝ้ าระวัง ถ้ามีอาการ
อาเจียนหรื อถ่ายอุจจาระเป็ นนํ้า 10มล./กก./ชัว่ โมง หรื อมากกว่าอาจต้องให้สารนํ้าทางหลอดเลือด
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1.1 วิธีการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลันด้ วยสารนํา้ ทางปาก (Oral rehydration
therapy-ORT)(3,4)
หลักการใช้ ORT เพื่อทดแทนนํ้าและอีเล็คโทรลัยท์ที่สูญเสี ยไปกับอุจจาระ ซึ่งแยกออก ได้เป็ น 2
ประเภท คือ
ก. การป้ องกันภาวะการขาดนํ้า (Prevention of dehydration) เมื่อมีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า
3 ครั้งต่อวัน หรื อถ่ายเป็ นนํ้ามีปริ มาณมาก ๆ แม้เพียงครั้งเดียว จะหมายถึงการสูญเสี ยนํ้าและอีเล็ค โทรลัยท์ไปกับอุจจาระ ดังนั้นเพื่อป้ องกันการขาดนํ้าจึงควรเริ่ มให้การรักษาโดยเร็ ว ด้วยการให้สาร
นํ้าตาลเกลือแร่ ทดแทนนํ้าและอีเล็คโทรลัยท์ที่ถ่ายออกไปจากร่ างกาย เพราะถ้าหากปล่อยให้ถ่ายหลาย
ครั้งแล้วจึงรักษาหรื อรอให้อาการขาดนํ้าปรากฎจะเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะขาดนํ้า ซึ่งหากขาดนํ้าขั้นรุ นแรง
อาจช็อกและตายได้
ดังนั้น การให้สารนํ้าทางปาก เรี ยกว่า ORT หรื อ Oral Rehydration Therapy ซึ่งเป็ นของเหลวที่
เตรี ยมขึ้นได้เองที่บา้ น หรื อสารละลายนํ้าตาลเกลือแร่ ORS สารนํ้าหรื ออาหารเหลวควรมีน้ าํ ตาล
กลูโคสไม่เกินร้อยละ 2 (2 กรัม%) ถ้าเป็ นนํ้าตาลซูโครสร้อยละ 4 ( 4 กรัม % ) และถ้าเป็ นแป้ งร้อยละ
3-5 ( 3-5 กรัม %) และมีเกลือร้อยละ 0.3 ( 0.3 กรัม % หรื อ Na 45-90 มิลลิโมล/ลิตร ) สูตรที่องค์การ
อนามัยโลกแนะนําประกอบด้วย Na+ 60-90 มิลลิโมล/ ลิตร K+ 15-25 มิลลิโมล/ ลิตร Cl 50-80
มิลลิโมล/ ลิตร HCO- 3 8-12 มิลลิโมล/ ลิตร เดร็ กซ์โตรส 2 % โอ อาร์ เอส ขององค์การเภสัชกรรม
ประกอบด้วย Na+ 90 มิลลิโมล/ ลิตร, K+ 20 มิลลิโมล/ ลิตร, Cl- 80 มิลลิโมล/ ลิตร, HCO- 3 30 มิลลิโมล/
ลิตร, กลูโคส 111 มิลลิโมล/ลิตร (กลูโคส 2 กรัม %)
เมื่อเริ่ มมีอาการอุจจาระร่ วงระยะแรก ถือเป็ นการรักษาเบื้องต้นตามหลักการพึ่งพาตนเอง (Self
care) การให้สารนํ้าตาลเกลือแร่ หรื อของเหลวหรื ออาหารเหลวที่เรี ยกว่า ORT นี้ ควรให้กินครั้งละ
น้อย ๆ และบ่อย เพื่อให้ยอ่ ยและดูดซึมได้ทนั และต้องไม่ลืมที่จะให้ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นจากปกติที่เคย
ได้รับ พร้อมกับอาหารเหลวที่เคยได้รับอยู่ เช่น ให้นมแม่ปกติ แต่ถา้ เป็ นนมผสม ให้ผสมตามปกติ แต่
ลดปริ มาณนมที่ให้ลงครึ่ งหนึ่งต่อมื้อ สลับกับของเหลว ORT หรื อ สารละลาย ORS อีกครึ่ งหนึ่ง และถ้า
ถ่ายเป็ นนํ้าครั้งละมาก ๆ ให้ดื่ม ORT10มล./กก.ทดแทนต่อครั้ง(26) ที่ถ่ายหรื อให้ ORT 30-90มล./กก./วัน
เพื่อแทนอุจจาระทั้งวัน แต่ถา้ ถ่ายกระปริ บกระปอยหรื อครั้งละน้อยๆ ไม่ตอ้ งกําหนดจํานวนแต่ให้ดื่ม
ORT เพิ่มขึ้นตามต้องการ
ข. การรักษาภาวะขาดนํา้ ( Treatment of dehydration )
เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการอุจจาระร่ วง จะมีการเสี ยเกลือและนํ้าไปทางอุจจาระ อาเจียน และ
ทางเหงื่อ ในช่วงแรกที่มีการถ่ายอุจจาระเป็ นนํ้า อาการของการขาดนํ้าจะปรากฏไม่ชดั อาจสังเกตได้
จากอาการกระหายนํ้าแต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อขาดนํ้ามากขึ้น อาการจึงจะปรากฏให้เห็น ตามความ
รุ นแรงของภาวะขาดนํ้าดังแสดงในตารางที่ 2.(4, 9, 10)
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การรักษาภาวะขาดนํา้ ด้ วยสารนํา้ ทางปาก
ในเด็กที่มีภาวะขาดนํ้าน้อยถึงปานกลาง โดยจะเน้นการแก้ไขภาวะขาดนํ้า (deficit) ใน 4-6 ชัว่ โมง
แรก ด้วยสารละลายนํ้าตาลเกลือแร่ หรื อโออาร์เอส (ORS)
ปริ มาณของสารนํ้าสําหรับแก้ไขภาวะนํ้าในช่วง 4 ชัว่ โมงแรกต่อด้วย maintenance ให้คิดปริ มาณดังนี้ คือ
ขาดนํา้ น้ อย ให้สารนํ้าทางปาก 50 มล./กก. ใน 4 ชม. แรก และให้ maintenance 100 มล./กก.
จนครบ 24 ชัว่ โมง
ขาดนํา้ ปานกลาง ให้สารนํ้าทางปาก 100 มล./กก. ใน 4 ชม. แรก และให้ maintenance 100 มล./
กก. จนครบ 24 ชัว่ โมง )
ขาดนํา้ มาก ให้สารนํ้าทางปากให้เร็ วและมากที่สุดพร้อมทั้งส่ งต่อโรงพยาบาลเพื่อให้สารนํ้า
ทางหลอดเลือด ( IV. fluid )
ตารางที่ 2. ภาวะขาดนํ้าประเมินจากอาการและอาการแสดงทางคลิก (4,27,28)
ความรุนแรง
น้ อย 3-5 %
ปานกลาง 6-9 %
มาก > 10 %
ชีพจร
ความดันเลือด
พฤติกรรม
กระหายนํ้า
เยือ่ บุปาก
นํ้าตา
กระหม่อมหน้า
ความยืดหยุน่ ของผิวหนัง

ปกติ
ปกติ
ปกติ
เล็กน้อย
ปกติ
มีน้ าํ ตา
ปกติ
ยังดีอยู่

Urine specific gravity

> 1.020

Capillary refill

< 2 วินาที

เร็ ว
ปกติหรื อตํ่าลง
มากกว่า10 มม. ปรอท
กระสับกระส่ าย
ปานกลาง
แห้ง
ลดลง
บุ๋มเล็กน้อย
เสี ยเล็กน้อย ไม่คืนกลับ
ในช่วง 2 วินาที
> 1.020 ปัสสาวะออกน้อยลง
< 1 มล./100 kcal/ชัว่ โมง
2 - 3 วินาที

เร็ ว เบา
ตํ่า หน้ามืด
pulse pressure < 20 มม.ปรอท
กระวนกระวายถึงซึ มมาก
มาก
แห้งจนเหี่ ยว
ไม่มีน้ าํ ตา ตาลึกโหล
บุ๋มมาก
จับแล้วยังตั้งอยูน่ านเกิน
> 4 วินาที
ปัสสาวะออกน้อยมาก
0.5 มล. /100 kcal/ชัว่ โมง
หรื อปัสสาวะไม่ออก
3 - 4 วินาที

การรักษาภาวะขาดนํา้ ด้ วยสารนํา้ ทางหลอดเลือด
เมื่อผูป้ ่ วยรับสารนํ้าทางปากไม่ได้ อาเจียน ท้องอืด หรื อ ถ่ายมากเกิดอาการขาดนํ้ามากปานกลาง
ถึงขาดนํ้ามาก จําเป็ นต้องให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
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หลักการรักษาด้ วยสารนํา้ ทางหลอดเลือดดําโดย การคํานวณสารนํา้ เพือ่ ทดแทน deficit + maintenance +
concurrent loss ดังต่ อไปนี้
1. ปริ มาณที่ทดแทน deficit จากการประเมินสภาวะการขาดสารนํ้า ( ตารางที่ 2 ) ต่อหน่วยนํ้า
หนักตัวแล้วยังมีหลักเกณฑ์การคิดอยูว่ า่ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะขาดนํ้ามากกว่าร้อยละ 10 แล้วให้คิดทดแทนในวัน
แรกมากที่สุดได้เพียงร้อยละ 10 ก่อน ส่ วนที่ยงั ขาดอยูใ่ ห้ทดแทนในวันต่อไป ยกเว้น hypertonic ที่มี
ระดับ Na+ >160 มิลลิโมล/ลิตร ให้แก้ deficit เพียงร้อยละ 5 ใน 24 ชัว่ โมงแรก ส่ วน deficit อีกร้อยละ 5
ให้ทดแทนในวันต่อไป(10)
2. ปริ มาณ maintenance คิดตามแคลอรี ที่ผปู ้ ่ วยใช้ ตามสูตรของ Holiday และ Segar (11, 12)
นํ้าหนักตัว 0 - 10 กก. ใช้ 100 กิโลแคลอรี /กก.
10 - 20 กก. ใช้ 1000 + 50 กิโลแคลอรี /กก. ที่มากกว่า 10 กก.
>20 กก. ใช้ 1500 + 20 กิโลแคลอรี /กก. ที่มากกว่า 20 กก.
กําหนดให้น้ าํ 100 มล./100 กิโลแคลอรี ที่ใช้และ Na+, K+ 2-3 มิลลิโมล/100 กิโล
แคลลอรี
3. ทดแทน concurrent loss คือทดแทนสารนํ้าที่ยงั สูญเสี ยต่อไปอย่างผิดปกติ ถ้าเก็บตวง วัด
หรื อชัง่ นํ้าหนักได้ตอ้ งพยายามทําเพื่อจะได้ทดแทนให้พอเพียงและเหมาะสม
อัตราการให้ สารนํา้ เข้ าหลอดเลือด ชนิดของสารนํา้ และการประเมินการรักษา(13, 14)
ช็อกเนื่องจากภาวะขาดนํ้าพบได้บ่อยในทารกและเด็ก การรักษาช็อกนั้นมีหลัก คือต้องพยายาม
เติมสารนํ้าชนิดที่ใกล้เคียงกับ ECF เข้าไปขยาย ECF โดยรวดเร็ ว สารนํ้าที่ใช้ได้ดี คือ Ringer lactate
solution (RLS) หรื อ 0.9% saline (NSS) ปริ มาณ 20 มล./กก./ชม. ในรายที่อาการหนักอาจต้องใช้ป๊ัมเข้า
หลอดเลือด ให้สารนํ้า 40 มล./กก. ให้หมดได้ภายใน 15-30 นาที เนื่องจากในผูป้ ่ วยที่ช็อกเลือดมักจะมี
ภาวะเป็ นกรด ถ้ามีอาการหอบลึก ปั สสาวะมีภาวะเป็ นกรด ควรให้ NaHCO3 2-3 mEq/กก. เข้าหลอดเลือด
ด้วย
เมื่อผูป้ ่ วยหายจากช็อก ชีพจรจะเต้นช้าลงและแรงดี tissue perfusion ดีข้ ึน ความดันโลหิ ต
กลับคืนเข้าสู่ ปกติ ผูป้ ่ วยจะมีปัสสาวะออกมาในกระเพาะปัสสาวะ หรื อถ่ายได้อย่างน้อยประมาณ
1
มล./100กิโลแคลอรี ต่อชัว่ โมง จึงจะเป็ นที่พอใจ ผูป้ ่ วยที่มีอาการช็อกนาน ๆ เลือดไปเลี้ยงไตลดลงอาจ
เป็ นผลทําให้เกิดไตหยุดทําหน้าที่ได้ จึงควรแก้ไขให้เร็ วที่สุด เมื่อหายช็อกแล้ว มี capillary refill < 2
วินาที ผูป้ ่ วยยังไม่มีปัสสาวะควรให้ furosemide 1-2 มก./กก. เข้าหลอดเลือด ถ้าไม่มีปัสสาวะต้องตรวจ
เลือด ดูวา่ ผูป้ ่ วยเข้าสู่ ภาวะไตวายหรื อไม่ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ในผูป้ ่ วยที่มีอาการขาดนํ้าปานกลางควรให้สารนํ้าเร็ วตอนแรก (initial rehydration) ให้ 10-20 มล./
กก/ชม. ในเวลา 2 ชัว่ โมงและเมื่อคํานวณปริ มาณสารนํ้า (defecit + maintenance) แล้วส่ วนที่เหลือคํานวณ
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ให้ภายใน 22 ชัว่ โมง ผูเ้ ชี่ยวชาญบางคนแนะนําให้ทดแทน deficit ให้หมดใน 8 ชัว่ โมง ส่ วน maintenance
fluid ให้ใน 16 ชัว่ โมงก็ให้ผลดีเช่นเดียวกัน(15) ยกเว้นในรายที่มีอาการใกล้ช็อกหรื อช็อกจะได้ผลไม่
แน่นอน เช่น ผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 1 ปี ขาดนํ้าช็อกจากโรคอุจจาระร่ วง เช่น อหิ วาตกโรคต้องให้ทดแทน
deficit ให้หมดในเวลา 3 ชัว่ โมง(3,4)
ชนิดของสารนํ้าที่ใช้ในการเติมเข้าECFเร็ วในช่วงแรกนี้ควรเป็ นสารนํ้าที่มีความเข้มข้น
โซเดียมตั้งแต่ 50 มิลลิโมล/ลิตร เช่น 1/3 NSS in 5% dextrose จนถึง Ringer's lactate หรื อ NSS ที่มี
Na+ isotonic ไม่ควรใช้สารนํ้าที่มี Na+30 มิลลิโมล/ลิตร สําหรับ initial rehydration นอกจากจะเติม
NaHCO3 เข้าไว้ดว้ ยให้มีความเข้มข้นของโซเดียมสูงขึ้น เพราะสารนํ้าที่มีโซเดียมตํ่าหรื อไม่มีเลย เช่น
5% dextrose ถึงแม้จะเป็ น iso-osmotic แต่เมื่อเข้าไปในร่ างกายเมื่อนํ้าตาลถูกใช้ไปแล้วจะเหลือนํ้า ซึ่ง
จะทําให้ของเหลวในร่ างกายถูกเจือจางลงรวดเร็ วเกิด relative hyponatremia และอาการเป็ นพิษจากนํ้า
ได้
การเลือกชนิดของสารนํา้ ภายหลัง initial rehydration
การเลือกใช้ชนิดของสารนํ้าที่จะให้กบั ผูป้ ่ วยนั้น ถ้าอาศัยข้อมูลของการเสี ยอีเล็คโทรลัยท์ ที่ผปู ้ ่ วย
เสี ยไปแล้ว (deficit ) บวกกับกําลังจะเสี ยไปทาง maintenance ซึ่งจะต้องการโซเดียม โปตัสเซียม 2-3 มิลลิ
โมล/100 กิโลแคลอรี ในรายที่มี severe dehydration แบบต่าง ๆ จะได้น้ าํ เกลือที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ
ดังนี้
- Isotonic dehydration จะเลือกให้สารนํ้าที่มี Na 50-70 มิลลิโมล/ลิตร
- Hypotonic dehydration จะเลือกให้สารนํ้าที่มี Na 75-85 มิลลิโมล/ลิตร
- Hypertonic dehydration จะเลือกให้สารนํ้าที่มี Na 25-40 มิลลิโมล/ลิตร
ถ้าเติมโปตัสเซียม 2-3 มิลลิโมล/กก./วัน เข้าในสารนํ้าทางหลอดเลือดควรทําเมื่อผูป้ ่ วยถ่าย
ปั สสาวะแล้ว ในรายที่ขาดโปตัสเซียมให้ให้โปตัสเซียม 3-5 มิลลิโมล/กก./วัน แต่ไม่ควรเติมโปตัสเซียม
เข้าไว้ในสารนํ้าเข้มข้นเกิน 40 มิลลิโมล/ลิตร ยกเว้นกํากับการรักษาด้วยการวัดคลื่นหัวใจ
ในทางปฏิบตั ิ การรักษาผูป้ ่ วยตอนแรกรับมักจะไม่ทราบผลอีเล็คโทรลัยท์ ผูป้ ่ วยที่มีอาการขาดนํ้า
ปานกลางถึงมาก จึงจําเป็ นต้องให้ initial rehydration ก่อนด้วย NSS, R-L หรื อ 1/2 NSS in 5%dextrose ใน
อัตรา 20 มล./กก/ชม. เมื่อทราบผลอีเล็คโทรลัยท์ จึงเปลี่ยนนํ้าเกลือให้มีส่วนประกอบที่เหมาะสมดังได้
เสนอไว้ขา้ งบน โดยทัว่ ไปอาจไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องตรวจอีเล็คโทรลัยท์ในการรักษา ผูป้ ่ วยอุจจาระ
ร่ วงทุกราย เพราะผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ น isotonic dehydration การเลือกสารนํ้าให้ผปู ้ ่ วยแบบ isotonic
dehydration ต่อจาก initial rehydration จะครอบคลุมผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ ในรายที่มี hypertonic dehydration
อาจจะมีภาวะแคลเซียมตํ่าควรเติมแคลเซียมเข้าไว้ในสารนํ้าโดยใช้ 10% calcium gluconate 10 มล./ลิตร
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Metabolic acidosis
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดเป็ นกรดจะหายใจเร็ วเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกและปั สสาวะมี
pH เป็ นกรด ในทารกที่อายุนอ้ ยและไตยังพัฒนาไม่เต็มที่อาจมี acidosis ได้นาน ต้องให้ NaHCO3 การให้
ต้องคํานึงว่า distribution factor ของ HCO-3 เท่ากับ 0.6 X นํ้าหนักตัว ไบคาร์บอเนตต้องใช้เวลา 6-8 ชัว่ โมง
ในการเข้าเซลล์ จึงเป็ นการแก้ใน extracelluar fluid (ECF) ก่อน ทําได้ 2 วิธีดงั นี้
1. เมื่อผูป้ ่ วยหอบและปั สสาวะเป็ นกรดแสดงว่ามี metabolic acidosis ให้คิด NaHCO-3 2-3
มิลลิโมล/กก. ทําให้เจือจางลงเท่าตัวฉี ดเข้าหลอดเลือด
2. เมื่อทราบผล total CO2 content หรื อ base excess, ( ค่าปกติ 22 + 2, BE + 4 มิลลิโมล/ลิตร )
ให้ NaHCO3 เพิ่ม total CO2 content ขึ้นมาถึง 15 มิลลิโมล/ลิตร หรื อถ้าอาศัยค่า BE ให้ NaHCO3 เพื่อเพิ่ม
BE ขึ้นมาเป็ น - 4 มิลลิโมล/ลิตร
การให้ ทดแทน concurrent loss
Concurrent loss หมายถึง สารนํ้าที่สูญเสี ยออกจากร่ างกายต่อเนื่องอย่างผิดปกติในระหว่างการ
รักษา ซึ่งในรายที่ได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดอาจเพิ่มให้ทางหลอดเลือดเท่ากับปริ มาณอุจจาระที่ออก
โดยใช้ 1/3 -1/2 NSS in 5% dextrose หรื อให้กินทางปากตามปริ มาณอุจจาระที่ออกซึ่งมีประมาณ 30-90
มล./กก./วัน (33,34)
สําหรับผูป้ ่ วยอหิ วาต์ เมื่อให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําแล้ว เพื่อทดแทนอุจจาระที่ออกมาในแต่
ละชัว่ โมงแล้วยังต้องให้ ORS 5 มล./กก./ชัว่ โมง เพื่อลดปริ มาณอุจจาระด้วย(4)
การตรวจทางห้ องทดลองอืน่ ๆ ในภาวะขาดนํา้
Blood urea nitrogen (BUN) ซึ่งมักมีค่าสูงขึ้นกว่าปกติ (10-20 มก./ดล.) การรักษาภาวะขาดนํ้าที่
มีประสิ ทธิภาพจะทําให้ BUN ลดลงใกล้เคียงกับค่าปกติภายหลังการรักษา 24 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยที่มี BUN
สูงอยูน่ านวันภายหลังการรักษาควรค้นหาโรคไตในผูป้ ่ วยรายนั้น
ปัสสาวะจะมีความถ่วงจําเพาะสู งขึ้น มักสูงกว่า 1.020 ในทารกและเด็กแต่ในทารกแรกเกิดส่ วน
ใหญ่สามารถทําให้ปัสสาวะมีความถ่วงจําเพาะได้สูงสุ ดเพียง 1.015 มีนอ้ ยรายที่อาจทําให้ปัสสาวะเข้มข้น
ได้ถึง 1.020 นอกจากนี้อาจมีโปรตีนเล็กน้อย และมี เซลล์เพิ่มขึ้นได้บา้ ง
ซีรั่มโปรตีนอยูใ่ นเกณฑ์สูงกว่าปกติ ซีรั่มโปตัสเซียมสูงในเกณฑ์ของปกติ
2. การให้ อาหารรั บประทานระหว่ างเป็ นโรคอุจจาระร่ วง (Early feeding of appropriate foods )
การศึกษาในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่าการใช้ ORT ผสมแป้ ง หรื อ glucose polymer ทํา
ให้อุจจาระออกมาน้อยลง ภาวะโภชนาการของเด็กดีข้ ึน(17-21) ซึ่งลบล้างแนวคิดเรื่ องการ ให้ลาํ ไส้พกั ด้วย
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การงดอาหารทางปาก (Nothing per mouth-NPO) เมื่อแก้ไขภาวะขาดนํ้า 4-6 ชัว่ โมงแล้วจะเป็ นทางปาก
หรื อทางหลอดเลือดก็ควรเริ่ มให้กิน มีการศึกษาให้เด็กได้กินนมแม่ (22) กินนมผสมเจือจางและผสมปกติ
และอาหารเหลวพวกแป้ งต่าง ๆ ถัว่ พบว่าไม่ได้ทาํ ให้อาการแย่ลงในเด็กที่มีอาการไม่รุนแรง (23-28) และ
ข้อมูลจากการทํา Meta-analysis จากรายงานการให้เด็กได้รับอาหารเร็ ว (23,27,29,30) แสดงให้เห็นว่า
ระยะเวลาของการหายเร็ วขึ้น 0.43 วัน แต่ประโยชน์ที่ได้มากกว่า คือ ภาวะโภชนาการดีกว่า ส่ วนชนิด
ของนมเมื่อเป็ นโรคอุจจาระร่ วงโดยเฉพาะ Rotavirus ทําให้น้ าํ ย่อยแลคแทสลดลง แต่เด็กสามารถกินนม
แม่ต่อไปได้ (22) ส่ วนนมผสมนั้น Brown และคณะ(31) ได้ทาํ Meta-analysis รายงานว่า นมที่มีน้ าํ ตาลแลค
โทสเมื่อให้เด็กกินร้อยละ 80 กินนมผสมปกติได้อย่างปลอดภัย (23, 31) American Academy of Pedatrics
ได้เคยแนะนําให้เริ่ มด้วยนมผสมเจือจางก็ได้ทบทวนคําแนะนําและแถลงว่า ถ้าเด็กไม่มีอาการของการดูด
ซึมบกพร่ อง ก็ให้อาหารที่เหมาะสมรวมทั้งนมผสมปกติได้ (32) จากการศึกษาของ Molla และคณะ (33)
พบว่าในช่วงที่มีอุจจาระร่ วง การดูดซึมของอาหารพวกประเภทแป้ งหรื อ glucose polymer จะดีกว่าไขมัน
และโปรตีน ดังนั้น อาหารพวก ข้าว มัน เนื้อไม่ติดมัน โยเกิร์ต กล้วยและ ผัก เด็กจะรับได้ดี (23,32,34) ส่ วน
อาหารมัน ๆ หรื อเครื่ องดื่มที่มีความเข้มข้นของนํ้าตาลสูงควรงด
การให้ อาหารแก่ เด็กระหว่ างมีอาการอุจจาระร่ วง และหลังจากหายแล้ว(3)
การให้อาหารแก่เด็กระหว่างท้องร่ วงและหลังจากหายแล้วเพื่อป้ องกันการขาดอาหารให้เริ่ มให้
อาหารภายหลังจากให้ โอ อาร์ เอส กินทางปากแล้ว 4 ชัว่ โมง
2.1 ถ้าเลี้ยงด้วยนมแม่ ให้ลูกดูดนมให้มากขึ้น
2.2 ถ้าไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม่ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 6 เดือน
กินนมผสม : ผสมตามปกติ แต่แบ่งให้เด็กกินครึ่ งเดียวสลับกับสารละลายนํ้าตาล
เกลือแร่ โอ อาร์ เอส อีกครึ่ งหนึ่งปริ มาณเท่ากับนมที่เคยกินตามปกติ
เด็กอายุ 6 เดือนขึน้ ไป
- ให้อาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งเตรี ยมเป็ นอาหารเหลวที่ยอ่ ยง่าย เช่น โจ๊ก
ข้าวต้มผสมกับผัก ปลาต้ม เนื้อสัตว์ตม้ เปื่ อย ให้เด็กกินระหว่างท้องร่ วงและให้เป็ นอาหารพิเศษเพิ่มอีก
วันละ 1 มื้อ เป็ นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากหายท้องร่ วงหรื อจนกว่าเด็กจะมีน้ าํ หนักปกติ
- ควรปรุ งและบดหรื อสับอาหารให้ละเอียด
- พยายามให้เด็กกินอาหารให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาต้องการ
- ให้กินกล้วยนํ้าว้าสุ กหรื อนํ้ามะพร้าวเพื่อเพิ่มแร่ ธาตุโปตัสเซียม
2.1 ในรายที่ได้สารนํ้าทางหลอดเลือด ปั จจุบนั ไม่แนะนําให้งดอาหาร ให้อาหารเหลว
หรื อนมแม่ได้ตาม 2.1-2.2 แต่ถา้ ดื่มนมผสมให้งดไว้ก่อน ให้ ORS อย่างน้อย 1 ออนซ์/กก./วัน เป็ นเวลา
12 ชัว่ โมง แล้วเริ่ มให้นมผสมปกติต่อไปในปริ มาณเท่ากันอีก 12 ชัว่ โมง
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การป้ องกันและรักษาภาวะขาดนํ้า
จากโรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ถ่ายเหลวเป็ นนํ้า 3 ครั้ง
กิน ORS หรื อของเหลวที่มีอยูห่ รื อเตรี ยมขึ้นที่บา้ น
เช่น นํ้าข้าวใส่ เกลือ นํ้าแกงจืด
เด็กที่กินนมแม่ให้กินนมแม่ต่อไป

ดีข้ ึน
กินได้ นอนกลับ เล่นได้

ถ่ายมากขึ้น
ไม่ยอมกิน ORT
ร้องกวน ปลอบไม่นิ่ง
มีอาการของภาวะขาดนํ้า

นมแม่ หรื อนมผสมปกติ
ข้าวบด ข้าวต้ม โจ๊กใส่ เกลือ
ดีข้ ึน

ถ่ายมาก

ORS 50 – 100 มล./กก./4 ชัว่ โมง
กินนมแม่ต่อไป
ดีข้ ึน

ถ่ายมาก อาเจียน

หายขาดนํ้า กินได้
เล่นได้ นอนหลับได้

IV fluid
+ ORS และอาหาร
30 – 90 มล./กก./วัน
ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยอหิวาต์
ให้ ORS 5 มล./กก./
ชัว่ โมง

ORS 90 มล./กก./วัน
+ นมแม่หรื อนมผสม
90 มล./กก./วัน
ข้าวต้มโจ๊ก

ดีข้ ึน
อาหารปกติ
แต่ให้ครั้งละน้อยและบ่อย
หาย (ถ่ายอุจจาระนิ่มเหมือนยาสี ฟัน)

ดีข้ ึนให้อาหารทาง
ปากเพิ่มขึ้น
ลด IV ลง
ดีข้ ึน
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3. การใช้ ยาปฏิชีวนะและยาต้ านอุจจาระร่ วง
โรคอุจจาระร่ วงส่ วนใหญ่หายได้เอง(4) ถ้าให้การป้ องกันและรักษาภาวะขาดนํ้าและให้
อาหารที่เหมาะสม องค์การอนามัยโลก จึงแนะนําให้ใช้ยาปฏิชีวนะในรายที่มีสาเหตุจากอหิ วาต์ , Shigella
โดยเลือกยาตามความไวของยาในแต่ละท้องถิ่นในช่วงเวลานั้น(3-4)
ส่ วน Salmonella การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยสยมพร ศิรินาวิน และ Garner P(35) โดยทํา
Meta-analysis พบว่า การให้ยาปฏิชีวนะมีผลทําให้เชื้อในอุจจาระเป็ นผลลบมากกว่า แต่จะกลับมาเป็ นบวก
อีกภายหลัง 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้ยาหลอก แต่ในการศึกษานี้ไม่รวมเด็กที่มีภูมิคุม้ กัน -บกพร่ อง
และทารกแรกเกิด และยังไม่มีขอ้ มูลการศึกษาที่ใช้ยากลุ่มควิโนโลน ในกรณี ที่เป็ นเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน
เด็กที่มีอาการติดเชื้อนอกระบบทางเดินอาหารจําเป็ นต้องใช้ยารักษาเพื่อป้ องกันโรคแทรกซ้อน ถึงแม้วา่
การให้ยาอาจทําให้ตรวจพบเชื้อในอุจจาระนานขึ้น
เชื้อ E.coli การศึกษาให้นิโอมัยศิน รักษาเชื้อ EPEC มักรายงานว่าได้ผลแต่ไม่มีการศึกษาในรายที่
ควบคุม (Control) (36-37) แต่มีการศึกษาโดย Farmer K และคณะ รายงานไม่พบความแตกต่าง ระหว่างการ
รักษาด้วย นีโอมัยซิน หรื อ การรักษาตามอาการอื่น ๆ (38) และยังไม่มีรายงานการทดลองรักษาโรคอุจจาระ
ร่ วงที่เกิดจากเชื้อ ETEC, EHEC และ EIEC. การใช้นิโอมัยซินอย่างแพร่ หลาย ทําให้เกิดเชื้อดื้อยาและพิษ
ต่อทางเดินอาหารของยาปฏิชีวนะตัวนี้ จะทําให้โรครุ นแรงขึ้นหรื ออุจจาระร่ วงนานขึ้น(39)
สรุ ปข้ อบ่ งใช้
การใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมกับเชื้อที่เป็ น enteropathogen จะทําให้ผปู ้ ่ วยหายเร็ วขึ้น ส่ วนเชื้อ
Salmonella ถ้าเป็ นเด็กเล็ก เด็กที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง ต้องให้ยาปฏิชีวนะเข้าหลอดเลือด เพื่อกําจัดการติด
เชื้อนอกระบบทางเดินอาหาร ชนิดและขนาดของยาได้แสดงไว้ในตารางที่ 3
ยาต้ านอุจจาระร่ วง
ยาในกลุ่มนี้อาจแบ่งได้ตามกลไกการออกฤทธิ์ของยาดังนี้
1. ยาที่ลดการเคลื่อนไหวของลําไส้ ยาในกลุ่มนี้ไม่แนะนําให้ใช้ในการรักษาโรคอุจจาระร่ วง
เฉียบพลันในเด็ก เนื่องจากมีพิษต่อระบบประสาทถ้าให้เกินขนาด และในกรณี invasive diarrhea ทําให้เชื้อ
เข้าผนังลําไส้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ในเด็กอาจมีความไวต่อยานี้สูงมากจนเกิดภาวะพิษได้ จึงไม่สมควรใช้
ในเด็ก ประโยชน์ที่จาํ กัดของยากลุ่มนี้คือ อาจใช้ในรายที่มีอาการปวดท้องเป็ นอาการเด่นร่ วมด้วย ซึ่งถ้าใช้
ต้องระมัดระวังให้ขนาดที่ถูกต้อง
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2. ยาที่ดูดซึมนํ้า (Hydrophilic agents) ยาในกลุ่มนี้จะดูดซึมนํ้าเข้ามาในตัวยา
ทําให้เห็นว่าอุจจาระมีเนื้อมากขึ้น ดูเหมือนอาการอุจจาระร่ วงดีข้ ึน แต่มีการศึกษาพบว่าจะมีการสู ญเสี ย
เกลือแร่ และนํ้าไปไปในอุจจาระมากขึ้นเพราะยาดูดซึมเอาไว้ ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ Plantago seed และ
Polycarbophil
3. ยาที่ฤทธิ์ดูดซับ (Adsorbents) แนวคิดของการใช้ยากลุ่มนี้ คือ ยาจะดูดซับเชื้อ
แบคทีเรี ย ไวรัส สารพิษต่าง ๆ รวมทั้งกรดนํ้าดี บางคนเชื่อว่ายานี้เข้าไปเคลือบเยือ่ บุลาํ ไส้เป็ นการ
ป้ องกันมิให้เกิดอันตรายต่อลําไส้
3.1 ยาที่มีฤทธิ์ดูดซับทัว่ ไป (General adsorbents)
א. Attapulgite เป็ น Hydrous magnesium aluminium silicate ซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติสามารถดูดซับนํ้าได้ถึง 3 เท่าของนํ้าหนัก เป็ นยาที่ inert ไม่ถูกดูดซึมเข้าร่ างกาย จึงมี
ผลข้างเคียงน้อยมาก ยานี้ไม่ลดปริ มาณอุจจาระในวันแรกอาจถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้น (3) แต่ในวันที่สองทํา
ให้มีการถ่ายอุจจาระน้อยลง และอุจจาระข้นขึ้น(40)
ב. Kaolin และ Pectin, kaolin เป็ น Hydrous aluminium silicate อาจใช้
เป็ นยาเดี่ยวหรื อใช้ร่วมกับ pectin ยานี้ไม่ถูกดูดซึมเข้าร่ างกาย kaolin จะทําให้อุจจาระข้นขึ้นแต่จาํ นวนครั้ง
นํ้าหนักอุจจาระหรื อการสู ญเสี ยนํ้าและเกลือแร่ ไม่ลดลง (41) kaolin และ pectin ยังจับกับยาอื่น เช่น
co-trimoxazole หรื อ neomycin ทําให้ผลของยาดังกล่าวลดลงด้วย มีการศึกษาให้ kaolin พร้อมกับ ORS
ในเด็กอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน พบว่าไม่ทาํ ให้หายเร็ วขึ้นหรื อลดความรุ นแรง(42)
ג. Bismuth salts มีผทู ้ ดลองใช้ยา Bismuth subsalicylate รักษาผูป้ ่ วย
อุจจาระร่ วง พบว่ามีการถ่ายอุจจาระน้อยลงโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสาเหตุจาก toxigenic E.coli เป็ นผล
ของ salicylate มากกว่าตัว Bismuth salt เอง ที่ทาํ ให้ถ่ายอุจจาระน้อยลง สําหรับนํ้าและเกลือแร่ จะ
ออกมาน้อยลงหรื อไม่ ยังไม่ระบุชดั เจนต้องมีการศึกษาต่อ แต่พิษของยาอาจจะเกิดผลเสี ยมากกว่า
ง. กรด Tannic อาจช่วยเคลือบเยือ่ บุผนังลําไส้ ผลการควบคุมอุจจาระร่ วงไม่
แน่นอน
จ. Activated charcoal มีความสามารถในการดูดซับสูงมาก แต่ประสิ ทธิภาพใน
การรักษาอาการอุจจาระร่ วงไม่แน่นอน
3.2 Ion - exchange resins และ aluminum hydroxide เป็ นสารที่มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับกรดนํ้าดีในลําไส้ และดูดจับสารอื่น ๆ ด้วย เช่น กรดไขมัน ทําให้ไม่ถูกดูดซึมและขับถ่าย
ออกมากับอุจจาระ cholestyramine ได้ผลดี ในรายที่อุจจาระร่ วงเกิน 7 วัน จะมีอาการสู ญเสี ยกรดนํ้าดีไป
ทางอุจจาระมากกว่าปกติ จึงมีการกระตุน้ ให้สร้างกรดนํ้าดีที่ตบั มากขึ้นด้วย ในเด็กอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน
มีการศึกษารายงานว่า cholestyramine ทําให้ระยะเวลาการถ่ายเป็ นนํ้าสั้นลง (43) ข้อเสี ยของ
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cholestyramine คือ ถ้าให้ขนาดเกินไปและระยะยาวจะเกิดมี steatorrhoea หรื อ ทําให้อุดตันลําไส้ได้ จะ
รบกวนการดูดซึมของยาบางชนิด เช่น anticoaggulant, digitalis, phenobarbital และ thyroxine ถ้าให้ยา
พร้อมกัน ผูท้ ี่ได้ยานานอาจเกิดการขาด folate, vitamin K และ calcium ได้(3,48)
4. ยาที่ออกฤทธิ์โดยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของ electrolytes transport ยาในกลุ่ม
นี้เป็ นยาที่ใช้เพิ่มการดูดซึม หรื อช่วยลดการหลัง่ นํ้าและเกลือแร่ จากลําไส้ ได้แก่ สารละลายนํ้าตาลและ
เกลือแร่ ORS และ cereal base ORS ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี ทําให้อุจจาระร่ วงลดลง และช่วย
รักษาภาวะขาดนํ้าและเกลือแร่ ได้ทุกอายุ
ยาที่ช่วยลดการหลัง่ ของนํ้าและเกลือแร่ จากลําไส้ ( antisecretory drug ) ได้แก่ ยาที่มีคุณสมบัติ
ต้านฤทธิ์กบั prostaglandin เช่น aspirin และ indomethacin, encephalinase inhibitor กลไกการออก
ฤทธิ์อาจเกี่ยวกับ cyclic AMP หรื อ protein kinase ในเยือ่ บุลาํ ไส้ ยาเหล่านี้ยงั ต้องการการศึกษาเพิ่มเติม
อีกมาก
5. ยาที่ออกฤทธิ์ทาํ ให้มีการเปลี่ยนแปลงของ intestinal flora ยากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่ม probiotic เช่น
Saccharomyces boulardii และ Lactobacillus acidophilus ซึ่งมี metabolic product อาจทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของ pH ในลําไส้นาํ ไปสู่การยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ enteropathogen และป้ องกัน bacterial
adherence และ colonization และยังให้กรดไขมันห่วงสั้นซึ่งเป็ นกําลังงานแก่ลาํ ไส้ใหญ่ ทําให้การดูดซึม
เกลือและนํ้าที่ลาํ ไส้ใหญ่สมบูรณ์ข้ ึน สําหรับผูป้ ่ วย acute diarrhea ได้ผลดีในรายที่เกิดจากเชื้อ rotavirus มี
รายงาน multicenter trial ที่ยโุ รปและมีรายงานการศึกษาการใช้ heat kill lactobacilli ทําให้ผปู ้ ่ วยหายเร็ วขึ้น
ลดการเป็ น persistent diarrhea ลง probiotic เป็ นยาที่ปลอดภัยและไม่มีคุณสมบัติรบกวนยาอื่น(44-48)
สรุปข้ อบ่ งใช้
เพื่อให้อาการอุจจาระร่ วงหายโดยเร็ ว ขอให้ตระหนักว่าการทําให้อุจจาระร่ วงหายโดยเร็ ว คือ การ
หาสาเหตุของอุจจาระร่ วง และแก้ไขร่ วมกับการให้ ORS เพื่อป้ องกันและรักษาภาวะขาดนํ้าและเกลือแร่ จะ
ได้ไม่นาํ ไปสู่การป่ วยหนักและฟื้ นตัวได้ยาก นอกจากนี้ภาวะอุจจาระร่ วงส่ วนใหญ่จะหายได้เอง การให้ยา
ต้านอุจจาระร่ วงจึงมีความจําเป็ นเฉพาะในผูป้ ่ วยในบางรายที่ไม่มีการติดเชื้อและต้องการบรรเทาอาการ
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ตารางที่ 3. ชนิดและขนาดของยาปฏิชีวนะ รับประทาน 5 วัน (มก./กก./วัน)
10 (trimetroprim)
Salmonella
Cotrimoxazole
10 - 20
(non typhoid)
Norfloxacin
Shigellosis

V. parahemolyticus

C. difficile
V. cholera

Campylobacter jejuni

Norfloxacin
Cotrimoxazole
Furazolidone
Cotrimoxazole
Norfloxacin
Tetracychine (ถ้าอายุมากกว่า8 ปี )

10 – 20
10 (trimetroprim)
5–8
10 (trimetroprim)
10 – 20
25 – 50

Metronidazole
Vancomycin
Erythromycin
Tetracycline (อายุมากกว่า 8 ปี )
Norfloxacin
Doxycycline (อายุมากกว่า 8 ปี )
Ciprofloxacin
Ampicillin
Erythromycin
Norfloxacin

20 – 40
50
30
30 – 50
10 – 20
5
10 -20
25
30 – 50
10 - 20
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