








3บทที่

	 อุจจาระร่วงเรื้อรัง	(chronic	diarrhea)	หมายถึง	ภาวะอุจจาระร่วง

ท่ีเกดิตอ่เนื่องนานเกนิ	2	สปัดาห์
1
	อจุจาระรว่งยดืเยือ้	(persistent	diarrhea)	

หมายถึง	 อุจจาระร่วงเร้ือรังท่ีเร่ิมต้นจากการติดเชื้ออุจจาระร่วงเฉียบพลัน	

และมีอาการต่อเนื่องนานเกิน	2	สัปดาห์
2
	อุจจาระร่วงยืดเยื้อมักพบในทารก 

ขาดอาหาร	 เพราะเยื่อบุลำาไส้ของทารกเหล่านี้จะฟื้นตัวช้ากว่าทารกปกติ 

ภายหลังการติดเชื้ออุจจาระร่วง	 นอกจากนี้มีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอุจจาระ 

ร่วงยืดเยื้อ	 ได้แก่	 ภาวะขาดเอนไซม์	 lactase	 บนเยื่อบุลำาไส้	 การติดเชื้อ

อุจจาระร่วงก่อโรคบางชนิด	 ภาวะแพ้ โปรตีนนมวัว	 และการติดเชื้อก่อโรค

อุจจาระร่วงซ้ำาๆ
3

อุจจาระร่วงเรื้อรัง

(Chronic Diarrhea)

เสกสิต  โอสถากุล
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	 สาเหตุ	

	 อุจจาระร่วงเรื้อรังเกิดจากสาเหตุต่างๆ	 ได้แก่	 ความผิดปกติแต่กำาเนิดในโครงสร้างและการ 

ทำางานของเซลล์เยื่อบุลำาไส้	การติดเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง	ภูมิคุ้มกันผิดปกติ	การย่อยและดูดซึมอาหาร

บกพร่อง	และเนื้องอกที่สร้างฮอร์ โมนกระตุ้นการหลั่งน้ำาจากลำาไส้เล็ก	(ตารางที่	3.1)

	 การวินิจฉัยสาเหตุ	

	 การวินิจฉัยสาเหตุอุจจาระร่วงเรื้อรังอาศัยข้อมูลทางคลินิก	ได้แก่	อายุ	ลักษณะอุจจาระ	อาการ

ร่วม	และกลไกการเกิดอุจจาระร่วงของผู้ป่วย	อายุมีความสำาคัญเพราะสาเหตุที่พบบ่อยในแต่ละกลุ่มอายุ

แตกต่างกันมาก	 เช่น	 ความผิดปกติแต่กำาเนิดเป็นสาเหตุอุจจาระร่วงเรื้อรังตั้งแต่แรกเกิด	 (congenital	

diarrhea)
4
	โรคแพ้ โปรตนีนมววัพบบอ่ยในทารกอายนุอ้ยกวา่	6	เดอืน	โรค	inflammatory	bowel	disease	

มักพบในเด็กอายุเกิน	5	ปี	ที่มีประวัติถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดเรื้อรัง	เป็นต้น	ควรซักประวัติในครอบครัว	

ได้แก่	ประวัติโรคภูมิแพ้	ประวัติบิดามารดาของผู้ป่วยเป็นญาติใกล้ชิด	อาจพบได้ ในโรค	micro-villous	 

inclusion	 disease	 และ	 congenital	 chloride	 diarrhea	 ประวัติน้ำาคร่ำามาก	 (polyhydramnios)	 

ในมารดาระหว่างตั้งครรภ์	 จะสัมพันธ์อย่างมากกับโรค	 congenital	 chloride	 diarrhea	 ถ้ามีประวัติ

อุจจาระร่วงเรื้อรังในพี่น้อง	 ควรนึกถึงสาเหตุทางพันธุกรรม	 ในการตรวจร่างกาย	 ต้องให้ความสำาคัญ 

ต่อการประเมินการเจริญเติบโตของผู้ป่วย	 ควรนึกถึงสาเหตุที่เกิดจากภาวะการย่อยและดูดซึมอาหาร

บกพร่อง	ในผู้ป่วยที่มีทุพโภชนาการรุนแรง				

	 การนำาข้อมูลทางคลินิกมาพิจารณาร่วมกับกลไกการเกิดอุจจาระร่วง	 (osmotic	 และ	 secretory	

diarrhea)	 จะช่วยให้วินิจฉัยแยกสาเหตุโรคแคบลง	 osmotic	 diarrhea	 หมายถึง	 ภาวะอุจจาระร่วง 

ที่เกิดโดยแรงดันออสโมซิสในโพรงลำาไส้ที่สูงข้ึน	 เนื่องจากมีอาหารหรือสารเคมีโมเลกุลขนาดเล็ก	 เช่น	

กลูโคส	หรือ	คลอไรด์	เป็นต้น		ตกค้างเพราะลำาไส้ย่อยไม่หมดหรือไม่สามารถดูดซึมได้	ทำาให้เกิดการดึง

น้ำาจากเยื่อบุลำาไส้เคลื่อนสู่โพรงลำาไส้	 สาเหตุส่วนใหญ่ของอุจจาระร่วงเรื้อรังเกิดโดยกลไก	 osmotic	 

diarrhea	ส่วน	secretory	diarrhea	เกิดจากเซลล์ที่ตำาแหน่ง	crypt	ของเยื่อบุลำาไส้เล็กหลั่งคลอไรด์มาก

ผดิปกต	ิดงัทีพ่บในโรคเนือ้งอกท่ีสร้างฮอร์โมนกระตุน้การหลัง่น้ำาจากลำาไสเ้ลก็	หรอืเปน็ผลจากการดดูซมึ

น้ำาและเกลือแร่ของลำาไส้เล็กลดลงอย่างมาก	ไม่สมดุลกับการหลั่งน้ำาจาก	crypt	เช่นที่พบในโรคอุจจาระ

ร่วงเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของลำาไส้แต่กำาเนิด	 (ตารางที่	3.2)	การวินิจฉัยแยกระหว่าง	osmotic	

และ	 secretory	 diarrhea	 อาศัยลักษณะอุจจาระ	 การตอบสนองต่อการงดอาหารทางปากของผู้ป่วย	 

ผลตรวจอจุจาระและการคำานวณ	osmotic	gap
5
	(ตารางที	่3.3)	การส่งตรวจเพ่ิมเตมิเพื่อหาสาเหตอุจุจาระ

รว่งเรือ้รงัมหีลายวธิ	ีการเลอืกวธิีใดข้ึนกบัข้อมลูทางคลนิกิของผูป้ว่ยและผลตรวจเบือ้งตน้	เชน่	การตรวจ

อุจจาระ	 ผลตรวจอิเล็กโทรไลต์ในเลือด	 เป็นต้น	 สำาหรับการส่งตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุลำาไส้	 (intestinal	 

mucosal	biopsy)	มีความจำาเป็น	เมื่อสงสัยโรคที่มีลักษณะจำาเพาะทางพยาธิวิทยา	(ตารางที่	3.4)		
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ความผิดปกติแต่กำาเนิดของเซลล์เยื่อบุลำาไส้เล็ก	(enterocyte)

	 Microvillous	inclusion	disease

	 Tufting	enteropathy

ความผิดปกติแต่กำาเนิดในการย่อยและดูดซึมอาหาร

	 Abetalipoproteinemia

	 Acrodermatitis	enteropathica

	 Primary	lactase	deficiency

	 Congenital	glucose-galactose	malabsorption

	 Congenital	sodium	diarrhea

	 Cystic	fibrosis

	 Primary	bile	acid	malabsorption

การติดเชื้อ

 Giardia lambila

	 Amebiasis

	 Salmonella	(non-typhi)

	 Enteropathogenic E.coli

	 Candidiasis

	 Cytomegalovirus

 Clostridium difficile

ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

	 Food	protein	sensitive	enteropathy

	 Inflammatory	bowel	disease

	 Eosinophilic	gastroenteritis

	 IPEX	(Immune	dysregulation,	polyendocrinopathy,	enteropathy,	X-linked)	syndrome

	 Autoimmune	enteropathy

การย่อยและดูดซึมอาหารบกพร่อง

	 Secondary	lactase	deficiency

	 ตับอ่อนทำางานบกพร่อง	(pancreatic	insufficiency)

	 Short	bowel	syndrome

	 ทุพโภชนาการรุนแรง

เนื้องอก

	 APUDomas	(amine	precursor	uptake	and	decarboxylation)

	 Ganglioneuroma

อื่นๆ

	 ยา	ฉายรังสีรักษา	toddler’s	diarrhea	

ตารางที่	3.1		 สาเหตุอุจจาระร่วงเรื้อรัง
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	 โรค	 กลไก

Congenital	lactase	deficiency	 OS

Congenital	sucrase	-	isomaltase	deficiency	 OS

Glucose	-	galactose	malabsorption	 OS

Acrodermatitis	enteropathica	 OS

Congenital	chloride	diarrhea	 OS

Congenital	sodium	diarrhea	 OS

Abetalipoproteinemia	 OS

Chylomicron	retention	disease	 OS

Microvillous	inclusion	disease	 S

Congenital	tufting	enteropathy	 S

Autoimmune	enteropathy	 S

Immune	dysregulation,	polyendocrinopathy,	enteropathy,	X-linked	(IPEX)	 S

OS: osmotic diarrhea; S: secretory diarrhea

ตารางที่	3.2		สาเหตุอุจจาระร่วงเรื้อรังตั้งแต่แรกเกิด	(congenital	diarrhea)
4

 

	 ประวัติ	 Osmotic	diarrhea	 Secretory	diarrhea

ลักษณะอุจจาระ	 มูกเลือด	ลักษณะมัน	มีฟองปน	 เป็นน้ำาปริมาณมาก

งดอาหารทางปาก	1-2	วัน	 ถ่ายอุจจาระลดลงชัดเจน	 ไม่เปลี่ยนแปลง

ผลตรวจอุจจาระ	 อาจพบเม็ดเลือดขาว	เม็ดเลือดแดง	 น้ำา	ไม่พบความผิดปกติอื่น

	 	 จำานวนมาก	      

	 	 reducing	substance	มากกว่า	+1

	 	 กลูโคส	มากกว่า	+1

	 	 fat	globule	จำานวนมาก

	 	 pH	<	5.5

Osmotic	gap	ในอุจจาระ*	 >	50	มล.ออสโมล/กก.	 <	50	มล.ออสโมล/กก.

(เมื่องดอาหารทางปาก)

*คำ�นวณ osmotic gap ในอุจจ�ระโดยใช้สูตร 290-2 X (ปริม�ณโซเดียม+ โปแตสเซียมในอุจจ�ระ)
5

ตารางที่	3.3		การแยกระหว่าง	osmotic	และ	secretory	diarrhea
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	 การดูแลรักษา		

	 ต้องรักษาตามสาเหตุ	 ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองโดยเฉพาะด้านโภชนาการ	 เพราะ 

ผู้ป่วยเด็กอุจจาระร่วงเรื้อรังส่วนใหญ่มักมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย	 จากความบกพร่องในการย่อย 

และดูดซึมอาหาร	 ดังนั้นต้องให้อาหารชนิดพิเศษท่ีช่วยแก้ปัญหาการย่อยและดูดซึมอาหารแก่ผู้ป่วย	 

พร้อมทั้งเสริมวิตามินและ	 trace	 element	 ควรพิจารณาให้อาหารทางหลอดเลือดดำาเป็นหลักในระยะ 

แรกแก่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง	 การให้อาหารแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอจะช่วยให้เยื่อบุลำาไส้ 

ฟื้นตัว	 และทำาให้ผู้ป่วยสามารถกลับมากินอาหารได้ตามปกติ	 นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะ 

ขาดน้ำา	ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรด-ด่างด้วย

	 ในบทย่อย	 3.1-3.4	 เป็นการนำาเสนอผู้ป่วยกรณีศึกษา	 4	 ราย	 ที่มีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรังจาก 

โรคต่างๆ	ซึ่งมีประเด็นสำาคัญอันเป็นที่มาของการนำาเสนอ	ดังนี้

 โรคแพ้ โปรตีนนมวัว	เป็นสาเหตุสำาคัญของอุจจาระร่วงเรื้อรังในทารก	การวินิจฉัยและการรักษา 

ที่ถูกต้องจะทำาให้ผู้ป่วยไม่ถูกจำากัดอาหาร	และเปลี่ยนนมสูตรพิเศษต่างๆ	ที่มักมีราคาแพงโดยไม่จำาเป็น

 การติดเชื้อ	Cytomegalovirus	แต่กำาเนิดและโรค	Congenital	chloride	diarrhea	เป็น

ตัวอย่างโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังในทารกแรกเกิด	โดยเฉพาะควรนึกถึงสาเหตุจากการติดเชื้อ	cytomega-

lovirus	เพราะเป็นโรคที่สามารถรักษาได้	สำาหรับโรค	congenital	chloride	diarrhea	เป็นโรคที่กุมาร

แพทย์สามารถวินิจฉัยได้	โดยการส่งตรวจทางห้องปฏบัติการพื้นฐาน	และให้การรักษาได้ ในโรงพยาบาล

ทั่วไป

	 โรค	 พยาธิวิทยา

Autoimmune	enteropathy	 Villous	atrophy,	markedly	lymphoplasmacytic	

	 	 infiltration	in	the	lamina	propria

Abetalipoproteinemia	 Fat	droplets	in	the	enterocytes	

Microvillous	inclusion	disease	 Microvillous	inclusion	in	aptical	cytoplasm	of	the	

	 	 enterocytes

Tufting	enteropathy	 Focal	epithelial	tuft	at	the	tip	of	intestinal	villi

Intestinal	lymphangiectasia		 Ectasia	of	lacteal

Eosinophilic	gastroenteritis	 Eosinophilic	infiltration	in	intestinal	mucosa

 

ตารางที่	3.4	 โรคอุจจาระร่วงเรื้อรังที่ผลตรวจทางพยาธิวิทยาของเยื่อบุลำาไส้มีลักษณะจำาเพาะ
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 โรค	Primary	intestinal	lymphangiectasia	เป็นสาเหตุสำาคัญของภาวะโปรตีนรั่วทางลำาไส้	

(protein	losing	enteropathy)	ซึ่งกุมารแพทย์ควรรู้จักภาวะนี้เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะ	albumin	

ในเลือดต่ำา	นอกเหนือจากโรค	nephrotic	syndrome	ตับวายเรื้อรัง	และทุพโภชนาการ

 โรค	 Crohn’s	 disease	 เป็นโรคในกลุ่ม	 inflammatory	 bowel	 disease	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การเจริญเติบโตและการดำาเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก	 กุมารแพทย์ควรรู้จักโรคนี้	 เพราะมีแนวโน้ม 

พบมากขึ้นในเด็กไทย
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3.1	 ทารกเพศหญิงอายุ	2	เดือน	อุจจาระร่วงยืดเยื้อจากโรคแพ้ โปรตีนนมวัว	

	 	 (Cow’s	Milk	Protein	Induced	Enteropathy)

	 16	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีไข้ต่ำาๆ	และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำาวันละ	 4-5	ครั้ง	 นาน	3	 วัน	

แพทย์ โรงพยาบาลใกล้บ้านรับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล	 เพราะมีภาวะขาดน้ำามากและรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะ	แต่ไม่ดีขึ้นจึงให้หยุดกินนมแม่	และเปลี่ยนเป็นนมผสมสูตรต่างๆ	ได้แก่	นมสูตรผสม	medium	

chain	 triglyceride	 (MCT)	 และนมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีน	 (extensive	 protein	 hydrolysate)	 

ผู้ป่วยยังคงถ่ายเป็นน้ำาวันละมากกว่า	10	ครั้ง	จึงถูกส่งต่อมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 ประวัติอื่นๆ และครอบครัว: บุตรคนที่	2	ในจำานวน	2	คน	คลอดปกติ	น้ำาหนักแรกเกิด	2,380	กรัม	 

	 กินนมแม่ตั้งแต่เกิด	พัฒนาการปกติ	ปฏิเสธโรคภูมิแพ้ ในครอบครัว

 ตรวจร่�งก�ย: รู้สึกตัวดี	 	ผอม	ริมฝีปากแห้ง	 	สัญญาณชีพปกติ	น้ำาหนัก	3,080	กรัม	 (ต่ำากว่า 

	 เปอร์เซ็นไตล์ที่	 3)	 ความยาว	 51	 ซม.	 (ต่ำากว่าเปอร์เซ็นไตล์ท่ี	 3)	 ตรวจหน้าท้องและระบบ 

	 อื่นๆ	ปกติ

 ผลตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร:    

 ตรวจนับเม็ดเลือด (CBC):	ฮีโมโกลบิน	9.1	กรัม/ดล.	เม็ดเลือดขาว	15,630	เซลล์/มม.
3
	(ร้อยละ	 

	 PMN	48	Band	12	Lymp	39	Eo	1)	เกล็ดเลือด	689,000	เซลล์/มม.
3

 ตรวจปัสส�วะ: ปกติ

 ตรวจอุจจ�ระ: เนื้อเละ	 fat	 globules	และเม็ดเลือดขาวจำานวนมาก	 เม็ดเลือดแดงจำานวน	2-3	 

	 เซลล์/HPF	กลูโคส+3	pH	6	เลือดแฝง	(occult	blood)	-	ผลบวก

 ผลเพ�ะเชื้อจ�กอุจจ�ระ: ไม่พบแบคทีเรียก่อโรค

 อิเล็กโทรไลต์ในเลือด: โซเดียม	137	โปแตสเซียม	3.7	คลอไรด์	108	ไบคาร์บอเนต	10	มิลลิโมล/ลิตร

 Albumin ในเลือด: 2.4	กรัม/ดล.

 พย�ธิวิทย�ของชิ้นเนื้อเยื่อบุลำ�ไส้เล็ก: Villous	atrophy,	 increase	mononuclear	cells	and	 

	 eosinophils	infiltrated	in	the	lamina	propria	(รูปที่	3.1)

	 คำาวินิจฉัยโรค:	Cow’s	milk	protein	induced	enteropathy

	 ผูป้ว่ยไดรั้บการรักษาเบือ้งตน้แก้ไขภาวะ	metabolic	acidosis	และใหย้าปฏชิวีนะแบบ	empirical	

เพื่อครอบคลุมภาวะพิษเหตุติดเชื้อ	 (sepsis)	 เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากภาวะ 

ทพุโภชนาการรุนแรง	ร่วมกับผลตรวจนบัเมด็เลอืดพบ	bandemia	ผูป้ว่ยไดอ้าหารทางหลอดเลอืดดำาเปน็

หลักร่วมกับนมผสมสูตรกรดอะมิโน	(amino	acid)	ความเข้มข้น	10	แคลอรี/ออนซ์	โดยให้อย่างต่อเนื่อง

ในอัตรา	2	มล./ชม.	ผ่านสาย	nasogastric	tube	1	สัปดาห์ต่อมาผู้ป่วยถ่ายอุจจาระลดลงเหลือวันละ	 

4	ครัง้	ผลตรวจอจุจาระไมพ่บ	fat	globule	และกลโูคส	จงึปรบัเพิม่ความเขม้ขน้และปรมิาณนมอยา่งชา้ๆ	
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รูปที่	3.1	 พยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อเยื่อบุลำาไส้เล็ก

	 	 (ก)	 Villi	ของเยื่อบุลำาไส้ฝ่อ	(villous	atrophy)	

	 	 (ข)	 พบ	eosinophils	(ลูกศร)	สะสมจำานวนมากในชั้น	lamina	propria	และ	crypt	

	 	 	 ของเยื่อบุลำาไส้เล็ก

ขก

ตามอาการของผู้ป่วย	 พร้อมลดการให้อาหารทางหลอดเลือดดำาจนหยุดได้ ในวันที่	 25	 ของการรักษา 

ในโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยสามารถกินนมทางปาก	 โดยไม่มีอุจจาระร่วง	 และมีน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น	 3,735	

กรัม	ความยาว	54	ซม.	ฮีโมโกลบิน	9.8	กรัม/ดล.	ผลตรวจ	albumin	ในเลือด	4.1	กรัม/ดล.	จึงอนุญาต

ให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	 โดยให้กินนมผสมสูตรกรดอะมิโนต่อเนื่องที่บ้าน	 และแนะนำาให้หลีกเลี่ยง

อาหารที่ผสมผลิตภัณฑ์นมวัว	เมื่อผู้ป่วยอายุ	7	เดือน	ถ่ายอุจจาระปกติ	น้ำาหนัก	7	กก.	ความยาว	64	ซม.	

ไดท้ดสอบใหผู้ป้ว่ยกินนมผสมสตูรนมวัวยอ่ยสลายโปรตนีทีบ่า้น	โดยเริม่ทีป่รมิาณ	15	มล.	และเพ่ิมปรมิาณ

ขึ้นครั้งละ	15	มล.	ผู้ป่วยสามารถกินนมสูตรดังกล่าวจนได้ปริมาณปกติโดยไม่มีอาการใดๆ	แต่	2	สัปดาห์

หลังจากเริ่มกินนมสูตรดังกล่าว	 ผู้ป่วยมีผื่นแดงที่แก้มและลำาตัวลักษณะเหมือน	 atopic	 dermatitis	 

ร่วมกับมีประวัติถ่ายเหลว	 จึงแนะนำาหยุดนมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีนและแทนด้วยนมสูตรกรดอะมิโน	

พร้อมงดอาหารที่ผสมนมวัว	ผู้ป่วยจึงกลับมาถ่ายอุจจาระเป็นปกติดังเดิม

	 เมื่อผูป้ว่ยอาย	ุ10	เดอืน	ผูป้กครองมปีญัหาดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้นมผสมสตูรกรดอะมโิน	จงึลอง

ให้ผู้ป่วยกินนมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีน	ปรากฏว่าไม่มีอาการใดๆ	เกิดขึ้น	แพทย์ผู้รักษาจึงให้ผู้ป่วยกิน

นมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีนต่อไป	จนอายุ	1	ปี	6	 เดือนได้ทดสอบให้ผู้ป่วยกินนมวัว	ปรากฏว่าผู้ป่วย 

ไม่มีอาการภูมิแพ้	เมื่ออายุ	2	ปี	ผู้ป่วยกินอาหารได้ตามปกติโดยไม่ต้องจำากัดโปรตีนนมวัว	และมีน้ำาหนัก	

10.6	กก.	ความสูง	82	ซม.	พัฒนาการปกติ
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Gastrointestinal	Cow’s	Milk	Protein	Allergy	(GI-CMPA)

	 โรคแพ้ โปรตีนนมวัว	(cow’s	milk	protein	allergy)	แสดงอาการได้หลายระบบ	ได้แก่	ผิวหนัง	

ระบบหายใจ	 และระบบทางเดินอาหาร	 โรคภูมิแพ้ โปรตีนนมวัวพบได้ร้อยละ	 0.5	 ในเด็กอายุต่ำากว่า	 

2	 ปี
6
	 และร้อยละ	 22-27	 ของทารกแพ้ โปรตีนนมวัว	 แสดงอาการนำาด้วยอาการของระบบทางเดิน 

อาหาร
6,7
	 เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเฉพาะภาวะแพ้ โปรตีนนมวัวในทารกที่มีอาการแสดงของระบบทางเดิน

อาหาร	(GI-CMPA)

	 กลไกการเกิดโรค	

	 โรคแพ้ โปรตีนนมวัวเกิดผ่านกลไกภูมิคุ้มกัน	3	กลไก
8
	คือ	

	 1)		IgE-mediated		

	 2)		Cell-mediated	

	 3)		Ig-E	mediated	ร่วมกับ	cell-mediated	

	 โรคแพ้ โปรตีนนมวัวท่ีมีอาการแสดงทางระบบผิวหนังและทางเดินหายใจ	 เกิดโดยกลไก	 IgE-

mediated	 ปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค	 GI-CMPA	 ได้ชัดเจน	 แต่เชื่อว่าเกิดโดย 

กลไก	 cell-mediated	 หรือกลไกร่วมระหว่าง	 IgE-mediated	 ร่วมกับ	 cell-mediated
8
	 พบว่าเยื่อบุ 

ลำาไส้ของผู้ป่วยแพ้ โปรตีนนมวัวมีปริมาณ	tumor	necrosis	factor	alpha	(TNF-α),	IL-4,	IL-5	และ	
IL-13	เพิ่มขึ้น	cytokines	เหล่านี้หลั่งจากเซลล์เม็ดเลือดขาว	Th2	lymphocyte	เมื่อถูกกระตุ้นโดยสาร

ก่อภูมิต้านทาน	(antigen)	ของโปรตีนนมวัว	และมีผลต่อลำาไส้ โดย	TNF-α	ทำาให้	permeability	ของ
เยื่อบุลำาไส้เสียไป	IL-13	ออกฤทธิ์ทำาลายเยื่อบุลำาไส้	และ	IL-5	เหนี่ยวนำาให้เม็ดเลือดขาว	eosinophil	

มาสะสมที่เยื่อบุลำาไส้
8
  

	 ลักษณะทางคลินิก	

	 ทารกแพ้ โปรตีนนมวัวมักมีประวัติโรคภูมิแพ้ ในบิดาและมารดา
6
	และพบได้แม้กินนมแม่	โดยทารก

ได้รับสารก่อภูมิต้านทาน	 (antigen)	 ของโปรตีนนมวัวในอาหารของมารดาผ่านนมแม่	 โรค	 GI-CMPA	

แบ่งเป็น	3	กลุ่มตามลักษณะทางคลินิก	ได้แก่	โรค	food	protein-induced	enterocolitis	syndrome	

(FPIES)	โรค	food	protein-induced	allergic	proctocolitis	(FPIAP)	และโรค	food	protein-induced	

enteropathy	(FPE)
9,10
	(ตารางที่	3.5)	โรค	FPIES	มีความรุนแรงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

	 โรค	FPIES		พบได้ร้อยละ	0.3	ในทารก
11
	 เป็นโรคแพ้ โปรตีนนมวัวที่มีอาการรุนแรง	โดยผู้ป่วย 

จะมีอาการภายใน	 2-4	 ชั่วโมงหลังกินนมวัว	 อาการอาเจียนและอุจจาระร่วงเป็นอาการเด่น	 และอาจ

รุนแรงมากจนเกิด	 hypovolemic	 shock	 ซ่ึงอาจทำาให้เข้าใจผิดว่าเกิดจากสาเหตุการติดเชื้ออุจจาระ 

ร่วงหรือภาวะพิษเหตุติดเช้ือ	 (sepsis)	 การศึกษาทารกที่เป็นโรค	 FPIES	 44	 ราย	 พบว่าทุกรายมี 

อาการอาเจียน	ร้อยละ	75	มีอาการซึม	และร้อยละ	30	มีอุจจาระร่วง
11
	โรค	FPIES	จะไม่พบในทารก 

ที่กินนมแม่	โดยมีการดำาเนินโรคทั้งแบบเฉียบพลันรุนแรงและเรื้อรัง
12

	 โรค FPIAP	(อ่านบทที่	5.6	หน้าที่	204)
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	 โรค	 FPE	 	 ไม่ทราบอุบัติการณ์แน่ชัด	 ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการอุจจาระร่วงเรื้อรัง	 และ 

การเจริญเติบโตล่าช้า	 บางรายมีอาการบวมจาก	 albumin	 ต่ำา	 เพราะสูญเสียไปทางลำาไส้	 (protein	 

losing	enteropathy)

	 การวินิจฉัยโรค	

	 การวินิจฉัยโรค	 GI-CMPA	 กระทำาโดยการทดสอบดูการตอบสนองของผู้ป่วยหลังงดและกิน 

นมวัว	 (oral	 food	 challenge:	 OFC)	 ถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นหลังงดนมวัว	 ให้ทดสอบกินนมวัวเมื่อเวลา	 

4-8	สัปดาห์ต่อมา	ถ้าเกิดอาการขึ้นเช่นเดิมอีก	สามารถวินิจฉัยโรค	GI-CMPA	ได้
9
	ผู้ป่วยโรค	FPE	ที่มี

ภาวะทุพโภชนาการ	ควรทำา	OFC	ภายหลังรักษาจนการเจริญเติบโตเข้าสู่เกณฑ์ปกติ	ในผู้ป่วยสงสัยแพ้

	 	 FPIAP	 FPIES	 FPE

อายุที่เริ่มมีอาการ	 ต่ำากว่า	6	เดือน	 ต่ำากว่า	1	ปี	 2-24	เดือน

อาการ

	 อาเจียน	 ไม่พบ	 พบเสมอรุนแรง	 พบได้บ้าง

	 อุจจาระร่วง	 พบได้	ไม่รุนแรง	 พบเสมอรุนแรง	 พบเสมอ

	 เลือดออกทางทวารหนัก	 พบเสมอ	ไม่รุนแรง	 พบได้	 ไม่พบ

	 Hypovolemic	shock	 ไม่พบ	 พบร้อยละ	15-20	 ไม่พบ

การส่งตรวจ

	 การทดสอบภูมิแพ้ทาง	 ผลลบ	 พบผลบวกร้อยละ	20	 ผลลบ

	 			ผิวหนัง	

	 IgE	ต่อโปรตีนนมวัว	 ผลลบ	 พบผลบวกร้อยละ	20	 ผลลบ

			พยาธิวิทยาของ	 Focal	colitis,		 Patchy	villous

	 			เยื่อบุลำาไส้	 lymphoid	nodular	 flattening,	lymphocyte	 Patchy	villous,	

	 	 hyperplasia,		 eosinophils,	and	mast	 atrophy	with

	 	 eosinophils		 cell	infiltration	 increased	crypt

	 	 infiltration	 	 length,	intraepithelial			

					 	 	 lymphocytes	with	

	 	 	 	 few	eosinophils			

	 เวลาเกิดอาการ	 เลือดออกทาง	 อาเจียนภายใน	4-6	ชั่วโมง	 อุจจาระร่วงภายใน

	 หลังจากทำา	OFC	 ทวารหนักภายใน		 อุจจาระร่วง	ภายใน	 40-72	ชั่วโมง

	 	 6-72	ชั่วโมง	 5-8	ชั่วโมง

FPIAP: food protein-induced allergic proctocolitis; FPIES: food protein-induced enterocolitis 

syndrome; FPE: food protein-induced enteropathy; OFC: oral food challenge  

ตารางที่	3.5		กลุ่มอาการแพ้ โปรตีนนมวัวที่แสดงอาการทางระบบทางเดินอาหาร
9
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โปรตีนนมวัวในกลุ่มโรค	FPIAP	และโรค	FPE	สามารถทดสอบ	OFC	ที่บ้านได้	 โดยให้ผู้ป่วยกินนมวัว 

โดยเพิ่มปริมาณครั้งละน้อย	 แต่ผู้ป่วยที่สงสัยโรค	 FPIES	 โดยมีประวัติที่เข้าได้และสัมพันธ์กับการกิน 

นมวัวอย่างชัดเจน	ไม่จำาเป็นต้องทำา	OFC	เพื่อการวินิจฉัย
12
	ยกเว้นถ้าต้องการยืนยันอย่างแน่ชัด	ควรทำา	

OFC	 ในโรงพยาบาลเพราะผู้ป่วยจะมีอาการแพ้รุนแรง
12
	 	 โดยเฉพาะอาจรุนแรงจนช็อกได้	 จึงควรเปิด

หลอดเลือดใหน้้ำาเกลอืและเตรยีมยาชว่ยเหลอือื่นๆ ในขณะทำา	OFC	และควรสังเกตอาการนาน	4-6	ชัว่โมง

หลังกินนมวัว
12
	 การทดสอบ	 OFC	 แบบ	 double	 placebo-controlled	 food	 challenge	 มีความ 

ยุ่งยาก	 จึงไม่ใช้ ในเวชปฏิบัติท่ัวไป	 แต่จะใช้ ในงานวิจัยและเมื่อต้องการวินิจฉัยโรคแพ้อาหาร	 ในผู้ป่วย 

ที่มีแต่อาการตามคำาบอกเล่า	เช่น	อาการปวดท้อง	เวียนศีรษะ	คลื่นไส้	อ่อนเพลีย	เป็นต้น
13
 

	 การตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง	(skin	prick	test)	และวัดระดับ	IgE	ต่อโปรตีนนมวัวในเลือด

ไม่มีความจำาเป็นในการวินิจฉัยโรค	 GI-CMPA	 เพราะกลไกการเกิดโรคไม่ใช่	 IgE-mediated	 อย่างไร

ก็ตามผู้ป่วยโรค	 FPIES	 ร้อยละ	 24	 พบผลบวกจากการตรวจข้างต้น
14
	 ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถือเป็นโรค	 

FPIES	 ที่ผิดแปลกจากทั่วไป	 (atypical	 FPIES)	 ผู้ป่วยโรค	 GI-CMPA	 ท่ีมีผลตรวจทดสอบภูมิแพ้ 

ทางผิวหนัง	และ	IgE	เป็นบวก	จะมีการดำาเนินโรคที่ยาวนาน	และมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดนอกระบบ

ทางเดินอาหาร	 มากกว่ากลุ่มท่ีมีผลตรวจปกติ	 ดังนั้นการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง	 และวัดระดับ	

IgE	ต่อโปรตีนนมวัวในผู้ป่วยโรค	GI-CMPA	มีประโยชน์สำาหรับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย	โดยทั่วไป

การตรวจพยาธิวทิยาของเยื่อบลุำาไส้ไมม่คีวามจำาเปน็ในการวนิจิฉยัโรค	GI-CMPA	แตย่กเวน้ในบางกรณี

	 การรักษา	

	 ผู้ป่วยต้องงดกินนมวัวและทดแทนด้วยนมผสมสูตรอื่นเช่น	 สูตรถั่วเหลือง	 สูตรย่อยสลายโปรตีน

และสูตรกรดอะมิโน	 โดยทั่วไปแนะนำารักษาด้วยนมสูตรย่อยสลายโปรตีนเป็นอันดับแรก
13
	 ไม่แนะนำานม 

สูตรถั่วเหลืองเพราะผู้ป่วยแพ้ โปรตีนนมวัวร้อยละ	10-17	จะแพ้ โปรตีนจากถั่วเหลืองร่วมด้วย
15,16
	และ

ผลข้างเคียงจาก	 phytoestrogen	 ซึ่งอาจปนเปื้อนกับถั่วเหลือง	 อย่างไรก็ตามสามารถให้นมผสมสูตร 

ถั่วเหลืองแก่ผู้ป่วยแพ้ โปรตีนนมวัวได้	 ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธรสชาติของนมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีนหรือ 

ผูป่้วยอายเุกิน	6	เดอืน
13
	การใชน้มผสมสตูรกรดอะมโินมข้ีอบง่ชี้ ในผู้ปว่ยแพ้ โปรตนีนมววัทีม่อีาการรนุแรง

มาก	 หรือผู้ป่วยที่แพ้นมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีนซึ่งพบได้ร้อยละ	 2
16
	 	 การรักษาผู้ป่วยโรคแพ้ โปรตีน

นมวัวผ่านนมแม่	ต้องแนะนำาให้มารดางดบริโภคนมวัวและอาหารที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนมวัว

	 ระยะเวลาที่ให้ผู้ป่วยงดกินนมวัวนานเพียงใดขึ้นกับอาการผู้ป่วย	ผู้ป่วยโรค	FPIAP	เกือบทั้งหมด

จะหายภายในอายุ	 1	 ปี	 และโรค	 FPE	 จะหายเมื่ออายุ	 1-2	 ปี
9
	 สำาหรับข้อมูลการดำาเนินโรค	 FPIES	 

แตกต่างตามการศึกษา	 ข้อมูลจากประเทศอิสราเอลพบว่าทารกที่เป็นโรค	 FPIES	 จากแพ้ โปรตีนนมวัว 

ร้อยละ	50	สามารถกินนมวัวได้เมื่ออายุ	1	ปี	ร้อยละ	89	เมื่ออายุ	2	ปี	และร้อยละ	90	เมื่ออายุ	3	ปี
11
 

ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลประเทศเกาหลีท่ีพบว่าผู้ป่วยร้อยละ	 63	 หายจากโรคที่เวลา	 10	 เดือน	 และหาย 

ทุกรายเมื่ออายุ	20	เดือน
17	
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อภิปราย

	 อุจจาระร่วงเรื้อรังของผู้ป่วยรายนี้เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยอุจจาระร่วงยืดเย้ือ	 (persistent	

diarrhea)	เพราะผู้ป่วยเริ่มต้นด้วยประวัติไข้ต่ำาๆ	ร่วมกับอุจจาระร่วงเฉียบพลันซึ่งน่าเกิดจากการติดเชื้อ 

และมีอาการอุจจาระร่วงนานเกิน	2	สัปดาห์	สาเหตุอุจจาระร่วงยืดเยื้อในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากแพ้ โปรตีน

นมวัว	 ซึ่งอาจเกิดหลังจากผู้ป่วยกินนมผสมแทนนมแม่	 การวินิจฉัยโรค	 GI-CMPA	 ทำาโดยการตรวจ 

พยาธิวิทยาของเยื่อบุลำาไส้เล็กท่ีเข้าได้กับโรค	 FPE	 และสนับสนุนว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้	 จากการทดสอบ	 

OFC	เมื่ออายุ	7	เดือน	โรคแพ้ โปรตีนนมวัวที่เกิดภายหลังการติดเชื้ออุจจาระร่วงเฉียบพลัน	อธิบายโดย 

การติดเชื้อทำาให้	 permeability	 ของเยื่อบุลำาไส้เล็กเสียไป	 สารก่อภูมิต้านทาน	 (antigen)	 ของโปรตีน

นมวัวจึงผ่านเยื่อบุลำาไส้สู่ร่างกายได้มากขึ้น	 และกระตุ้นระบบคุ้มกันของร่างกายจนเกิดภูมิแพ้ตามมา	

ปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ โรคแพ้ โปรตีนนมวัวที่เกิดภายหลังการติดเชื้ออุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 

อย่างไรก็ตาม	 มีการศึกษาท่ีพยายามหาคำาตอบดังกล่าวในทารกอายุต่ำากว่า	 6	 เดือนที่ติดเชื้ออุจจาระ 

ร่วงเฉียบพลันจำานวน	 14	 ราย	 และทดลองให้กินนมผสมสูตรที่ ไม่ใช่นมวัวเป็นเวลานาน	 6	 สัปดาห์	 

หลังจากนั้นให้ทารกกินนมวัวนาน	 1	 สัปดาห์	 โดยมีการตรวจพยาธิวิทยาของเยื่อบุลำาไส้เล็กก่อนและ 

หลังกินนมวัว	พบว่าทารก	9	รายที่อายุต่ำากว่า	 2	 เดือน	ทุกรายมีความผิดปกติของเยื่อบุลำาไส้	 และ	5	 

ใน	9	ราย	(ร้อยละ	35)	มีอาการอุจจาระร่วงภายหลังกินนมวัว
18
 

	 ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะการย่อยและดูดซึมไขมันบกพร่อง	 โดยผลตรวจอุจจาระพบ	 fat	 globules	 

จำานวนมาก	และพบกลูโคส	 +3	ซึ่งบ่งชี้ภาวะ	 acquired	monosaccharide	malabsorption	 (AMM)	

ภาวะนี้เกิดจากเยื่อบุลำาไส้ของผู้ป่วยฝ่อตัว	 (villous	 atrophy)	 ทำาให้พ้ืนที่ผิวของลำาไส้เล็กลดลง	 จึง 

ไม่สามารถดูดซึมกลูโคสที่ ได้จากการย่อยคาร์ โบไฮเดรตในอาหารได้หมด	 กลูโคสท่ีตกค้างในลำาไส้จึง 

ทำาให้เกิด	 osmotic	 diarrhea	 ตามมา	 นอกจากนี้ยังสามารถพบภาวะ	 AMM	 ได้ ในภาวะอุจจาระร่วง

เฉียบพลันเมื่อเซลล์	 enterocyte	บนยอด	 villi	 ของเยื่อบุลำาไส้เล็กถูกทำาลายจากการติดเชื้อไวรัส	 โดย 

พบภาวะ	AMM	ร้อยละ	10	ในผู้ป่วยเด็กอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อ	rotavirus
19
	การวินิจฉัยภาวะ	

AMN	 ทำาได้ โดยการใช้แถบ	 labstix	 (ที่ใช้ตรวจกลูโคสในปัสสาวะ)	 จุ่มในอุจจาระส่วนที่เป็นน้ำา	 ถ้าพบ

กลูโคสในอุจจาระมากกว่า	 +1	 ถือว่าผิดปกติ	 ในการตรวจหากลูโคสในอุจจาระต้องตรวจทันทีหลังเก็บ

อุจจาระ	เพราะถ้าทิ้งเวลานานจะได้ผลลบลวงได้	ผู้ป่วยอุจจาระร่วงยืดเยื้อจะมีภาวะการย่อยและดูดซึม

อาหารบกพร่องร่วมด้วยเสมอ	 ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้	 และนำาไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ	 (รูปท่ี	 3.2)	 การ 

ดูแลด้านโภชนาการจึงเป็นหัวใจหลักในการรักษาอุจจาระร่วงยืดเย้ือ	 เพราะกระบวนการซ่อมแซมเยื่อบุ

ลำาไส้ ใหก้ลบัมาปกตจิะเกิดข้ึนไดเ้มื่อผูป้ว่ยไดรั้บอาหารเพยีงพอ	ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะการยอ่ยและดดูซมึอาหาร

บกพร่องรุนแรงจนลำาไส้ไม่สามารถรับอาหารได้อย่างเพียงพอ	 ต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำา	 ไม่ควร

งดอาหารทางลำาไส้	แต่ในระยะเริ่มต้น	ควรให้อาหารสูตรพิเศษที่เหมาะสมกับการย่อยและดูดซึมอาหาร

ในปริมาณเล็กน้อย	เพื่อหวังผลช่วยกระตุ้นให้ลำาไส้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
20
	ผู้ป่วยรายนี้ ได้อาหารทางหลอดเลือด
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ดำา	 ร่วมกับนมผสมสูตรกรดอะมิโนในปริมาณน้อยและเจือจาง	ผ่านสาย	nasogastric	 tube	อย่างช้าๆ	 

วิธีนี้ช่วยให้ลำาไส้มีเวลาย่อยและดูดซึมอาหารนานขึ้นซึ่งเป็นวิธีรักษาภาวะ	 AMM	 ที่เกิดจาก	 villi	 ของ 

เยื่อบุลำาไส้ฝ่อ	(villous	atrophy)	เหตุผลที่เลือกรักษาด้วยนมผสมสูตรกรดอะมิโน	เพราะผู้ป่วยมีประวัติ

เคยกินนมผสมสูตรย่อยสลายโปรตีนมาก่อนแต่อาการไม่ดีขึ้น	จึงคาดว่าผู้ป่วยแพ้นมผสมสูตรย่อยสลาย

โปรตีนซึ่งพบได้ร้อยละ	 2	 ในผู้ป่วยแพ้ โปรตีนนมวัว
16	
หลังจากให้การดูแลด้านโภชนาการตามวิธีข้างต้น

เพียง	7	วัน	อาการอุจจาระร่วงของผู้ป่วยดีขึ้น	พร้อมผลตรวจอุจจาระไม่พบกลูโคสและ	 fat	globules	 

ในที่สุดผู้ป่วยหายเป็นปกติ	 และสามารถจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้หลังรักษาใน 

โรงพยาบาลนาน	30	วัน

Tips:

1.		โรคแพ้ โปรตนีนมววัเปน็สาเหตหุนึง่ทีค่วรนกึถงึเสมอในทารกอุจจาระร่วงเร้ือรัง	โดยเฉพาะทารกท่ีอายุ 

	 น้อยกว่า	6	เดือน

2.		โภชนบำาบัดเป็นหัวใจสำาคัญในการรักษาอุจจาระรว่งเรือ้รังเพราะผูป้่วยมักมีภาวะทุพโภชนาการที่เกดิ 

	 จากการย่อยและดูดซึมอาหารบกพร่องร่วมด้วยเสมอ

รูปที่	3.2		ความสัมพันธ์ของภาวะทุพโภชนาการ	การย่อยและดูดซึมอาหารบกพร่อง	และอุจจาระร่วงยืดเยื้อ

ทุพโภชนาการ

	 อุจจาระร่วงยืดเยื้อ	 Intestinal	villous	atrophy

การย่อยและดูดซึมอาหาร

บกพร่อง
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