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# IBDfriends

คุณมีอาการเหล่านีห้รือไม่?
ปวดท้อง

มีเลือดปน

มีไข้

ท้องเสียเรือ้รัง



โรคลําไส้อักเสบเรื้อรังไอบีดี หรือโรคไอบีดี
(inflammatory bowel disease, IBD) 

จะเกิดการอักเสบบริเวณลําไส้ใหญ่
เป็นหลัก อาจจะอักเสบจนเป็นแผล
มักลุกลามเฉพาะเนื้อเยื่อชั้นตื้นๆ 
เช่น ชั้นเยื่อบุลําไส้ (mucosa) ของ
ลําไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ลําไส้ตรง
เหนือจากทวารหนักขึ้นไป อาจจะ
ลุกลามสูงขึ้นไปเท่าใดก็ได้แล้วแต่
ความรนุแรงของโรค พบไดป้ระมาณ
0.5 – 24.5 รายต่อประชากร 1 แสน
คน สามารถพบในเพศชายและเพศ
หญิงพอๆ กัน

เป็นโรคที่พบการอักเสบได้ในทุกส่วน
ของระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่ช่อง
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก 
อย่างไรก็ตามมักพบที่ส่วนปลาย
ของลําไส้เล็กและส่วนต้นของลําไส้
ใหญ ่พบไดป้ระมาณ  0.1 – 16 ราย
ตอ่ประชากร 1 แสนคนพบในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย 

โรคโครห์นโรคลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
(Crohn's disease, C(ulcerative colitis, UC)

เป็นกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของทางเดินอาหาร เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก พบในกลุ่ม
คนผิวขาวหรือชาวตะวันตกมากกว่าคนเอเชีย พบได้ทุกช่วงอายุ แต่มักจะพบในช่วง
อายุ 15 ถึง 40 ปี (เด็กเล็กและผู้สูงอายุก็เป็นได้) โรคไอบีดีจําแนกได้เป็น 2 โรค 
คือ โรคลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง (ulcerative colitis, UC) และโรคโครห์น (Crohn’s 
disease, CD)



IBD มีสาเหตุจากอะไร ?

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคไอบีดี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจาก
ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่

1 เชื้อชาติหรือปัจจัยทางพันธุกรรม เนื่องจากพบโรคไอบีดีในคนผิวขาวมาก
กว่าคนเอเชีย และการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนบางชนิดทําให้มีความ
เสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดโรคไอบีดี

2 ปจัจัยทางระบบภมูคุ้ิมกนั  เชือ่วา่ผูป่้วยไอบีดมีกีารตอบสนองทางภูมิคุม้กัน
ทีม่ากผดิปกตอิย่างตอ่เนือ่งและเรือ้รัง เช่น เมือ่เกิดการตดิเชือ้แล้วไปกระตุ้น
ระบบภูมคิุม้กนัมาทําลายสิง่แปลกปลอม แตเ่กิดการตอบสนองของภมูคิุม้กนั
ทีม่ากผดิปกตจินทําลายเนือ้เยือ่ของทางเดนิอาหารด้วย ทาํใหเ้กิดการอกัเสบ
และแสดงอาการของโรคไอบีดีขึ้นมา

3 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียใน
ลําไส้ เชื้อเหล่านี้สามารถไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติและยังสร้าง
สารก่ออักเสบหลายชนิด จึงนําไปสู่การอักเสบของทางเดินอาหาร  



ปัจจัยกระตุ้นให้อาการของโรคไอบีดีกําเริบหรือรุนแรงขึ้นจะแตกต่างไปในแต่ละคน 
ดังนั้นผู้ป่วยแต่ละคนต้องสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ 
กับอาการของโรคไอบีดี เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นให้โรคไอบีดีกําเริบได้บ่อย ได้แก่

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงให้โรคไอบีดีรุนแรงมากขึ้น ?

จะส่งผลให้โรคไอบีดีชนิดโครห์นมีอาการแย่ลงได้ 

เชน่ ยาตา้นอักเสบทีไ่ม่ใชส่เตยีรอยด์
(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
ดงันัน้ ผู้ป่วยไอบีดทีีมี่ข้อหรือกล้ามเนือ้อกัเสบจึง
ไมค่วรซือ้ยากนิเอง หรือหากพบแพทย์ควรบอก
แพทย์ดว้ยว่าเป็นไอบีดแีพทย์ จะไดจ้า่ยยาที่
หลกีเลีย่งยาตา้นอกัเสบท่ีไมใ่ช่สเตยีรอยด์ 
(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

ความเครียด วิตกกังวล

การสูบบุหรี่

ยาบางชนิด

เชื้อชาติหรือปัจจัยทางพันธุกรรม เนื่องจากพบโรคไอบีดีในคนผิวขาวมาก
กว่าคนเอเชีย และการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนบางชนิดทําให้มีความ
เสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดโรคไอบีดี

ปัจจัยทางระบบภูมคุ้ิมกนั  เชือ่วา่ผู้ปว่ยไอบดีีมกีารตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั
ทีม่ากผิดปกติอย่างต่อเนือ่งและเรือ้รงั เช่น เมือ่เกิดการตดิเชือ้แล้วไปกระตุน้
ระบบภูมคิุม้กนัมาทําลายสิง่แปลกปลอม แตเ่กิดการตอบสนองของภมิูคุ้มกนั
ทีม่ากผิดปกติจนทาํลายเนือ้เย่ือของทางเดินอาหารด้วย ทาํใหเ้กิดการอักเสบ
และแสดงอาการของโรคไอบีดีขึ้นมา
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?
??การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรคโรคไอบีดีโรคไอบีดี

ประกอบด้วยประกอบด้วย

ตรวจลาํไสใ้หญ่ (Colonoscopy) ร่วมกับการตรวจชิน้เนือ้
(Biopsy) ชว่ยวินจิฉยัโรคลําไสใ้หญ่อักเสบเรือ้รังได้แม่นยําและ
เหน็ลักษณะแผลของลําไส้ใหญ่ได้ชัดเจน

ตรวจลาํไสใ้หญ่ (Colonoscopy) ร่วมกับการตรวจชิน้เนือ้
(Biopsy) ชว่ยวินจิฉยัโรคลําไสใ้หญ่อักเสบเรือ้รังได้แม่นยําและ
เหน็ลักษณะแผลของลําไส้ใหญ่ได้ชัดเจน

การส่องกล้องการส่องกล้อง

แพทย์จะเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจและ
เพาะเชื้อช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ

ที่เป็นสาเหตุของการถ่ายเหลว

แพทย์จะเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจและ
เพาะเชื้อช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ

ที่เป็นสาเหตุของการถ่ายเหลว

การตรวจตัวอย่างอุจจาระการตรวจตัวอย่างอุจจาระ

เช่น การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
การทําคอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT Scan)

การกลืนกล้องแคปซูล (capsule endoscopy)
ช่วยประเมินขอบเขตของโรคไอบีดี โดยเฉพาะพยาธิสภาพที่ลําไส้เล็ก

เช่น การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
การทําคอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT Scan)

การกลืนกล้องแคปซูล (capsule endoscopy)
ช่วยประเมินขอบเขตของโรคไอบีดี โดยเฉพาะพยาธิสภาพที่ลําไส้เล็ก

วิธีอื่นๆวิธีอื่นๆ

เพ่ือประเมนิภาวะโลหติจาง การตดิเชือ้ และการอกัเสบ
การตรวจเลอืดมีความสําคญัประกอบการวินิจฉยัและ
ติดตามการดําเนินไปของโรค ชว่ยวินิจฉยัแยกโรคอืน่ๆ
ทีอ่าจเป็นสาเหตุของการถา่ยเหลวหรอืมีมกูปนเลอืด
เชน่ โรคอจุจาระรว่งจากการตดิเชือ้
ซึง่เป็นภาวะทีพ่บไดบ้อ่ยกวา่โรคลาํไสใ้หญ่อกัเสบ

เพ่ือประเมนิภาวะโลหติจาง การตดิเชือ้ และการอกัเสบ
การตรวจเลอืดมีความสําคญัประกอบการวินิจฉยัและ
ติดตามการดําเนินไปของโรค ชว่ยวินิจฉยัแยกโรคอืน่ๆ
ทีอ่าจเป็นสาเหตุของการถา่ยเหลวหรอืมีมกูปนเลอืด
เชน่ โรคอจุจาระรว่งจากการตดิเชือ้
ซึง่เป็นภาวะทีพ่บไดบ้อ่ยกวา่โรคลาํไสใ้หญ่อกัเสบ

การตรวจเลือดการตรวจเลือด



โดยส่วนใหญ่จะเริ่มการรักษาด้วยยา ชนิดของยาจะขึ้นกับระดับความรุนแรง
และตําแหน่งของลาํไสท้ีเ่กดิโรค โดยทัว่ไปเมือ่ผูป่้วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
มักจะเริ่มมีอาการดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามโรคไอบีดีเป็นโรคเรื้อรัง
ต้องได้รับการรักษาตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง

การรักษา

นอกเหนือจากยาที่ใช้รักษาโรคลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังโดยตรงแล้ว ยังอาจใช้ยาอื่นๆ 
ร่วมด้วยเพ่ือบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้อุจจาระร่วง หรือยาบรรเทาปวด
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไม่ตอบสนองต่อยา 
หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเช่น ลําไส้ตีบ ลําไส้ทะลุ

(sulfasalazine)
เป็นยาที่ช่วยลดการอักเสบของลําไส้

 ซัลฟาซาลาซีน  1

(aminosalicylic acid)
ยากลุ่มอะมิโนซาลิซีลิก แอซิด

เชน่ เมซาลาซนี (mesalazine) ออลซาลาซนี (olsalazine) ชว่ยลดการ
อกัเสบของลาํไส้ใหญ่ 

2

เช่น ซิโปรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin) เมโทรนิดาโซล (metronidazole)
ยาปฏิชีวนะ3

เช่น prednisolone
สเตียรอยด์ (steroids)4

เช่น azathioprine mercaptopurine methotrerate
ยาปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulators) 5

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือ ไบโอโลจิค (biologics)6

กลุ่มยาที่มีการใช้ในผู้ป่วยโรคลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ได้แก่

การรักษาโรคการรักษาโรค
โรคไอบีดีโรคไอบีดี

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัดTH/EYV/2019-00023


