กัญชัญญา ดีมีชยั *
ดร.นพ.พัฒนา เต็งอานวย**
ซินไบโอติกเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการบรรเทาอาการท้ องผูกรวมไปถึงอาการที่ไม่พึง
ประสงค์ท่เี กิดขึ้นร่ วมด้ วย ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งเน้ นทาการศึกษาประสิทธิผลของซินไบโอติกช
นิ ดแคปซู ลที่ป ระกอบไปด้ ว ย Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12, Bifidobacterium
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei และStreptococcus thermophilus
ที่ผสมอยู่กบั Fructooligosaccharides (FOS) อินนูลินและไฟเบอร์ เพื่อช่วยให้ อาการท้ องผูกดีข้ ึน
โดยผู้เข้ าร่ วมวิจัยทั้งหมดผ่านการคัดกรองจาก Roma III criteria จะถูกสุ่มเพื่อแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ควบคุมที่ได้ รับซินไบโอติกหลอก (placebo) และกลุ่มทดลองที่ได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล โดย
ทั้งสองกลุ่มจะรับประทานซินไบโอติกวันละ 2 แคปซูล เป็ นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ทาการบันทึกผล
ก่อนและหลังการได้ รับ ซินไบโอติกโดยใช้ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ าเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการท้ องผูกรวมไปถึงอาการที่ไม่พึงประสงค์ท่เี กิดขึ้นใกล้ เคียง
กับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างของกลุ่มอาการปวดท้ องร่ วมกับท้ องผูกในกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังได้ รับซินไบโอติก พบว่าหลังจากที่กลุ่มทดลองได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล
มีอาการดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองก่อน
ได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล แสดงว่าซินไบโอติกมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดท้องร่วมกับ
ท้ องผูกได้ การวิจัยครั้งนี้สามารถบอกได้ ว่าซินไบโอติกมีส่วนช่วยในการบรรเทากลุ่มอาการนี้ได้
หากมี ก ารวิ จั ยเพิ่ มเติ มเกี่ย วกับ ประสิ ทธิผลของซิ น ไบโอติ ก ในอนาคต ซิ น ไบโอติ กน่ า จะเป็ น
ทางเลือกที่ดีในการบรรเทาอาการท้ องผูกให้ ดีข้ นึ ได้
อาการท้ องผู กเป็ นกลุ่ มอาการที่พบได้ บ่อยและสามารถพบได้ ในทุ กเพศทุ ก วั ยของ
ประชากร สาหรั บประเทศไทยมีการศึกษาพบว่ ากว่ า 24% ของประชากร (สุเทพ กลชายวิทย์ ,
2547) ที่จะสามารถพบเจอปั ญหาจากกลุ่ มอาการนี้ ซึ่งถือได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมากเช่ นเดียวกัน
อาการท้ องผูกคือกลุ่มอาการที่ผ้ ูป่วยมีความถี่ในการถ่ายอุจจาระน้ อยกว่ าปกติโดยในคนปกติจะ
ถ่ายอุ จจาระตั้งแต่วันละ 3 ครั้ งถึ ง 3 ครั้ งต่อสัปดาห์ แต่หากพบว่ า ไม่ถ่ ายอุจ จาระต่อเนื่ องกัน
3 วันขึ้นไป ก็ถือว่าผิดปกติหรือถ่ายอุจจาระปกติแต่พบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้ วย เช่นในการ
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ถ่ายอุจจาระจะพบอุจจาระแห้ งและแข็ง ทาให้ ต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ ต้ องใช้ เวลาเบ่งนาน
กว่ าปกติหรื อมีอาการเจ็บบริ เวณทวารหนัก เวลาถ่ ายก็ถือ ว่ า ผิดปกติเข้ า ข่ ายอาการท้ องผูกได้
(สุเทพ กลชายวิทย์, 2547; Garrigues, 2004) ในส่วนของสาเหตุการเกิดอาการท้ องผูกนั้นเกิด
ได้ จากหลายสาเหตุ แม้ ว่าส่วนใหญ่แล้ วอาการท้ องผูกจะไม่ทาให้ ผ้ ูท่เี ป็ นได้ รับอันตรายถึงชีวิต แต่
ก็มีผลต่ อการดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ มีอาการนี้รวมไปถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็ นโรคอื่นๆ
ได้ มากขึ้นอีกด้ วย โดยการวินิจฉัยผู้ท่มี ีอาการเข้ าข่ายท้ องผูกได้ ยึดเกณฑ์ของ Roma III criteria
(Drossman, 2006) อาการท้ องผูกนั้นมีวิธกี ารที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้ นบรรเทาอาการตามสภาวะ
ที่พบเจอ เช่ น การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรม การจัดสรรเวลาเพื่ อหากิจกรรมผ่อนคลาย การออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอและการรับประทานอาหารที่มีเส้ นใยเพิ่มมากขึ้น การรักษาโดยการให้ ยาชนิด
ยาระบายในปริ มาณที่เหมาะสม รวมไปถึงอาจต้ องมีการผ่าตัดลาไส้ ในบางกรณี (รภัส พิ ทยานนท์,
2551)
ในปั จจุบันได้ มีการนาเอาความรู้ทางด้ านจุ ลินทรีย์เข้ ามาพัฒนาในรูปของอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลายอาหารรวมไปถึงรั กษาสมดุลของร่างกายได้ อีกด้ วย โดยอาศัย
จุ ลินทรี ย์กลุ่มที่อาศั ยอยู่ ในลาไส้ โดยปกติอยู่แล้ วนามาพั ฒนาเพื่ อให้ มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย
เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มจุลินทรีย์น้ ีเรียกว่า โพรไบโอติก (Probiotic) ซึ่งเป็ นกลุ่มของจุ ลินทรีย์ท่มี ีชีวิตซึ่ง
อาจเป็ นชนิดเดียวหรือชนิดผสมหรือเป็ นจุลินทรีย์ในรูปแบบเซลล์ตาย รวมไปถึงส่วนประกอบของ
จุ ลินทรี ย์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ (Schrezenmeir, 2001) นอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญอีก
ส่วนหนึ่งคืออาหารที่ช่วยให้ โพรไบโอติกใช้ ประโยชน์ได้ ดีท่สี ุดนั่นคือพรี ไบโอติก (Prebiotic) ซึ่ง
เป็ นส่วนของสารอาหารที่ไม่ถูกย่อยในระบบของกระเพาะอาหารแต่จะถูกย่อยโดยจุ ลินทรีย์กลุ่ม
โพรไบโอติกและเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะใช้ อาหารกลุ่มนี้คัดเลือกสายพันธุ์ของจุ ลินทรีย์ท่เี หมาะสม
เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภ าพการทางานของโพรไบโอติ กได้ (Jayasimhan , 2013) เมื่ อรวมทั้ง สอง
องค์ป ระกอบคือ จุ ลิน ทรี ย์กลุ่ มโพรไบโอติก และ พรี ไบโอติก เข้ า ด้ วยกัน เรี ยกว่ า ซิ น ไบโอติ ก
(Synbiotic) (Schrezenmeir, 2001) การศึ กษาประโยชน์ ของจุ ลิน ทรี ย์ก ลุ่ มโพรไบโอติกพบว่ า
จุลินทรีย์กลุ่มนี้นามาบรรเทาอาการของโรคได้ หลายกลุ่ม รวมไปถึงกลุ่มอาการท้ องผูก ทั้งนี้ในการ
พัฒนาการใช้ งานดังกล่ าวโดยส่วนใหญ่มีการนาเอาจุ ลินทรีย์เพียงแค่สายพันธุ์เดียวเข้ ามาใช้ งาน
(Yang, 2008; Coccorullo, 2010; Mazlyn, 2013) โดยพบว่ามีการศึกษาค่อนข้ างน้ อยในการ
นาจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์เข้ ามารวมกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อการลด
อาการท้ องผูกและยังพบว่าการนาเอาจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก มารวมกันมากกว่าสองสายพันธุ์
ในการสร้ างกลุ่มซินไบโอติกขนาดใหญ่ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการท้ องผูกนั้ น
ยังขาดข้ อมูลและผลการศึกษาว่าเกิดประสิทธิภาพมากหรือน้ อยเพียงใด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึ ง มุ่ ง เน้ นศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของกลุ่ ม ซิ น ไบโอติ ก ขนาดใหญ่ คื อ การน าเอาจุ ลิ น ทรี ย์
กลุ่มโพรไบโอติกหลายสายพันธุม์ ารวมกันโดยทาในรูปแบบแคปซูลเพื่อบรรเทาอาการท้องผูก
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ศึกษาประสิทธิผลของซินไบโอติกชนิดแคปซูลในการบรรเทาอาการท้ องผูก ที่มาและ
ความสาคัญของปัญหา
อาการท้ องผู กเป็ นกลุ่ มอาการที่พบได้ บ่อ ยและสามารถพบได้ ในทุ กเพศทุ กวั ยของ
ประชากร หากเทียบความชุกของกลุ่มอาการนี้คัดแยกตามเขตพื้นที่แล้ วพบว่าประชากรทางยุโรป
จะพบได้ มากกว่าทางเอเชีย (Higgins, 2004; Cheng, 2003) แต่ถึงอย่างนั้นความชุกของอาการ
ท้ องผูกในกลุ่มประชากรแถบเอเชียก็สามารถที่จะพบเจอได้ บ่อยเช่นเดียวกันและสาหรับประเทศ
ไทยมีการศึกษาพบว่ากว่า 24% ของประชากร (สุเทพ กลชายวิทย์, 2547) ที่จะสามารถพบเจอ
ปัญหาจากกลุ่มอาการนี้ซ่ึงถือได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่มี ากเช่นเดียวกัน
อาการท้ องผูกคือกลุ่มอาการที่ผ้ ูป่วยมีความถี่ในการถ่ายอุจจาระน้ อยกว่าปกติโดยใน
คนปกติจ ะถ่า ยอุ จจาระตั้งแต่วั น ละ 3 ครั้ งถึ ง 3 ครั้ งต่ อสัปดาห์ แต่ หากพบว่ า ไม่ ถ่า ยอุจจาระ
ต่อเนื่องกัน 3 วันขึ้นไปก็ถือว่าผิดปกติหรือถ่ายอุจจาระปกติแต่พบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้ วย
เช่นในการถ่ายอุจจาระจะพบอุจจาระแห้ งและแข็ง ทาให้ ต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ ต้ องใช้ เวลา
เบ่งนานกว่าปกติหรือมีอาการเจ็บบริเวณทวารหนัก เวลาถ่ายก็ถือว่าผิดปกติเข้ าข่ายอาการท้ องผูกได้
(สุเทพ กลชายวิทย์, 2547; Garrigues, 2004) ในส่วนของสาเหตุการเกิดอาการท้ องผูกนั้นเกิด
ได้ จากหลายสาเหตุ เช่น การรั บประทานอาหารที่มีเส้ นใยในปริมาณน้ อย การไม่ออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ ภาวะความเครียด รวมไปถึงการเป็ นโรคทางร่ างกายที่อาจส่งผลโดยตรงแม้ ว่าส่วน
ใหญ่ แล้ วอาการท้ องผู กจะไม่ทาให้ ผ้ ูท่ีเป็ นได้ รับอันตรายถึงชีวิต แต่กม็ ีผลต่อการดารงชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของผู้มีอาการนี้รวมไปถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็ นโรคอื่นๆได้ มากขึ้นอีกด้ วย
การวินิจฉัยผู้ท่มี ีอาการเข้ าข่ายท้ องผูกได้ ยึดเกณฑ์ของ Roma III criteria (Drossman,
2006, Longstreth, 2006) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยดังนี้
1. ถ่ายอุจจาระน้ อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. ต้ องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ
3. อุจจาระมีลักษณะเป็ นก้ อนแข็ง (lumpy or hard stool)
4. มีความรู้สกึ ว่าถ่ายอุจจาระไม่สดุ
5. มีความรู้สกึ ว่าถ่ายไม่ออกเนื่องจากมีส่งิ อุดกั้นอยู่ข้างใน
6. มีการใช้ น้ ิวมือช่วยในการถ่ายอุจจาระ
โดยหากมี อ าการเข้ า เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ตั้ ง แต่ ส องอาการขึ้ นไป นานมากกว่ า
3 เดือนหรือเริ่มมีอาการครั้งแรกในบางอาการนานกว่า 6 เดือนจะถือว่าผู้ป่วยมีปัญหาท้ องผูกและ
ถ้ าผู้ป่วยมีอาการท้ องผูกเกิดขึ้นนานติดต่อกันเกิน 3 เดือนจะถือว่าผู้ป่วยมีอาการท้ องผูกเรื้อรั ง
การรั กษาอาการท้ องผูกนั้นมีวิธีการที่หลากหลายเพื่ อมุ่งเน้ นบรรเทาอาการตามสภาวะที่พบเจอ
เช่ น การรั ก ษาโดยการให้ ยาชนิ ดยาระบายในปริ มาณที่เ หมาะสมในรายที่มีอาการเรื้ อรั งที่อ าจ
ไม่ตอบสนองต่อยาระบาย การรักษาอาจแนะนาให้ ใช้ น้ ิวมือช่วยในการขับถ่ายหรือการสวนอุจจาระ
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ร่วมด้ วย รวมไปถึงอาจต้ องมีการผ่าตัดลาไส้ ในบางกรณี ทั้งนี้สาหรับการรักษาเบื้องต้ นรวมไปถึง
การป้ องกันแบบง่ายๆ สาหรั บผู้มีอาการท้ องผูกนั้นแนะนาให้ ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดสรร
เวลาเพื่อหากิจกรรมผ่อนคลาย การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและการรั บประทานอาหารที่มี
เส้ นใยเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้ บรรเทาและลดอาการท้องผูกได้ (รภัส พิทยานนท์, 2551)
ในปั จจุบันได้ มีการนาเอาความรู้ทางด้ านจุลินทรีย์เข้ ามาพัฒนาในรูปของอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลายอาหาร รวมไปถึงรักษาสมดุลของร่างกายได้ อีกด้ วยโดยอาศัย
กลุ่มที่เป็ นจุลินทรีย์ประจาถิ่น คือจุลินทรีย์ท่อี าศัยอยู่ในลาไส้ โดยปกติอยู่แล้ วนามาพัฒนาเพื่อให้ มี
คุณประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มจุลินทรีย์น้ ีเรียกว่า โพรไบโอติก (Probiotic) ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ของจุ ลินทรี ย์ท่มี ีชีวิตซึ่ งอาจเป็ นชนิ ดเดียวหรื อชนิ ดผสมหรื อเป็ นจุ ลินทรี ย์ในรู ปแบบเซลล์ ตาย
รวมไปถึ ง ส่ ว นประกอบของจุ ลิ น ทรี ย์ ท่ีเ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ (Gibson, 1995; Salminen,
1999; Schrezenmeir, 2001) นอกจากนี้ องค์ป ระกอบที่สาคัญ อีก ส่ว นหนึ่ งคื ออาหารที่ช่ว ยให้
โพรไบโอติก ใช้ ประโยชน์ ได้ ดีท่ีสุดนั่ นคือ พรี ไบโอติก (Prebiotic) ซึ่ งเป็ นส่ วนของสารอาหารที่
ไม่ถูกย่อยในระบบของกระเพาะอาหารแต่จะถูกย่อยโดยจุ ลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกและเป็ นอีก
เหตุผลหนึ่งที่จะใช้ อาหารกลุ่มนี้คัดเลือกสายพันธุ์ของจุ ลินทรีย์ท่เี หมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของโพรไบโอติกได้ (Jayasimhan , 2013) เมื่อรวมทั้งสององค์ประกอบคือจุ ลินทรี ย์
กลุ่มโพรไบโอติก และ พรีไบโอติกเข้ าด้ วยกันเรียกว่า ซินไบโอติก (Synbiotic) (Schrezenmeir,
2001; Roberfroid, 2000)
การศึกษาประโยชน์ของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกพบว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้นามาบรรเทา
อาการของโรคได้ หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นท้องเสีย ลาไส้ อกั เสบเรื้อรัง อาหารลาไส้ แปรปรวน รวมไป
ถึงกลุ่มอาการท้ องผูก โดยพบการนาเอาจุ ลินทรี ย์กลุ่มโพรไบโอติกมาใช้ ในการบรรเทาอาการ
ท้ องผูกในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ในรูปของเม็ดยาแคปซูลหรือการนาไปผสมกับ
อาหารให้ ออกมาในรูปของอาหารโพรไบโอติก ทั้งนี้ในการพัฒนาการใช้ งานดังกล่าวโดยส่วนใหญ่
มีก ารน าเอาจุ ลิน ทรี ย์เพี ยงแค่ สายพั น ธุ์เดียวเข้ า มาใช้ งาน (Yang, 2008; Coccorullo, 2010;
Mazlyn, 2013) โดยพบว่ามีการศึกษาค่อนข้ างน้ อยในการนาจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกมากกว่า
หนึ่งสายพันธุเ์ ข้ ามารวมกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อการลดอาการท้ องผูกและยังพบว่าการนาเอา
จุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก มารวมกันมากกว่าสองสายพันธุ์ ในการสร้ างกลุ่มซินไบโอติกขนาดใหญ่
เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการท้ องผูกนั้ น ยังขาดข้ อ มูลและผลการศึ ก ษาว่ า เกิด
ประสิทธิภาพมากหรือน้ อยเพียงใด
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้ นศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มซินไบโอติกขนาดใหญ่
คือ การนาเอาจุ ลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกหลายสายพันธุ์มารวมกันโดยทาในรูปแบบแคปซูลเพื่อ
บรรเทาอาการท้องผูก
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ประชากรในการศึกษา และซินไบโอติกชนิดแคปซู ล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือกลุ่มตัวอย่างในชุ มชนหนองจอกที่มีอาการท้ องผูก
จากการสารวจตามเกณฑ์ของ Roma III criteria (Drossman, 2006) โดยใช้ ประชากรทั้งหมด 20
คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน
ซินไบโอติกชนิดแคปซูล บรรจุ 250 มิลลิกรัมต่อแคปซูล มีปริมาณจุ ลินทรี ย์ท่มี ีชีวิต
กว่า 5 พันล้ านตัวต่อแคปซูล ยี่ห้อเซลเมดซินไบโอทิค ซื้อมาจาก บริษัทโทรญ่า จากัด ส่งตรวจ
ยีสต์ รา และจุ ลินทรี ย์ก่อโรค ได้ แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Coliform, Clostridium perfringens, และ Samonella spp. ที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) โดยใช้ ประชากรทั้งหมด 20 คน
มาจากการทาแบบสอบถามสอบถามประชากรที่ชุมชนหนองจอก ซึ่งเป็ นแบบสอบถามชนิดกรอก
คาตอบด้ วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) รวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใช้ เกณฑ์ของ Roma III criteria เพื่ อคัดกรองผู้ท่มี ีอาการท้ องผูกจานวน 20 คน
แล้ วท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (simple random sampling) โดยการจั บ สลากเพื่ อ ก าหนด
หมายเลขของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ทาการสอบถามข้ อมูลก่อนเริ่ มการวิจัยในทุกกลุ่ม จากนั้นใน
กลุ่มควบคุมจะได้ รับแคปซูลยาหลอก (placebo) ส่วนในกลุ่มทดลองจะได้ รับซิน ไบโอติกชนิ ด
แคปซู ล (1 แคปซู ล มี ข นาด 250 มิ ล ลิ ก รั ม แต่ ล ะแคปซู ล มี ป ริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของเชื้ อ
6 พันล้ านตัว ซึ่งประกอบไปด้ วยจุลินทรีย์พรีไบโอติก 5 สายพันธุ์ได้ แก่ Bifidobacterium animalis
subsp. lactis BB12, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus paracasei
และStreptococcus thermophilus ที่ผสมอยู่กับพรี ไบโอติกได้ แก่ Fructooligosaccharides (FOS)
อินนู ลินและไฟเบอร์ โดยในทุกกลุ่มจะต้ องรับประทานแคปซูลวันละ 2 แคปซูลหลังอาหารเช้ า
เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 1 สัปดาห์ เมื่อครบกาหนดเวลา รวบรวมผลการวิจัยจากแบบสอบถามอีกครั้ง
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณา
(Descriptive Analysis) ใช้ คานวณหาค่า สถิ ติ พื้ นฐาน ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย (x) และส่วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ซินไบโอติกชนิดแคปซูลสามารถบรรเทา
อาการท้ องผูกได้ สถิติท่ีใช้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การทดสอบสมมติฐานด้ วย Wilcoxon
test และ สถิติ pair t-test (before, after) วิเคราะห์ส่วนต่างของ score ก่อน-หลัง
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การศึ ก ษาประสิทธิผลของกลุ่ มซิ น ไบโอติก ชนิ ดแคปซู ลที่ผ่านการตรวจสอบความ
ปลอดภัย ต่อการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่าง ใน 6 หัวข้ อ ประกอบไปด้ วย ความถี่ในการขับถ่าย
ความลาบากในการขับ ถ่าย ความรู้ สึกถ่ ายอุ จจาระไม่ สุด การมีอาการปวดท้ องร่ วมกับท้ องผู ก
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการขั บ ถ่ า ย และการใช้ ตั ว ช่ ว ยในการขั บ ถ่ า ย โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอายุ เ ฉลี่ ย
36.7±6.5 ปี
ผลการศึ ก ษาการเปรี ยบเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนจากตั ว แปร
การศึกษาระหว่างกลุ่มที่ได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลและกลุ่มควบคุมที่ได้ ยาหลอก
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของซินไบโอติกชนิดแคปซูลระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังสิ้นสุดการวิจัย (N=10 ในแต่ละกลุ่ม)
ตัวแปร

ช่วงเวลา

pValue

กลุ่มควบคุมa

กลุ่มทดลองa

ความถี่ในการขับถ่าย
0.30±0.48
ความลาบากในการขับถ่าย
1.70±0.67
รู้สกึ ถ่ายอุจจาระไม่สดุ
1.70±0.67
มีอาการปวดท้อง
1.90±0.87
เวลาที่ใช้ ต่อครั้ง
0.80±0.78
ความล้ มเหลวในการขับถ่าย
0.50±0.5
การใช้ ยาช่วยให้ ขับถ่าย
0.20±0.63
a
แสดงข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.60±0.50
1.90±1.37
1.40±0.96
1.60±0.69
0.50±0.51
0.50±0.52
0.00±0

0.279
0.726
0.434
0.496
0.381
1
0.343

พบว่ าค่ า เฉลี่ ยของคะแนน มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้น ในหั วข้ อ ความถี่ในการขับถ่ าย และ
ความลาบากในการขับถ่าย และมีแนวโน้ มลดลงในหัวข้ อ ความรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด ระยะเวลาที่
ใช้ ในการขับถ่าย การมีอาการปวดท้องร่วมกับท้ องผูก ความล้ มเหลวในการขับถ่าย และ การใช้ ยา
ช่วยให้ ขับถ่าย นอกจากนี้หากพิจารณาในหัวข้ อย่อย พบว่าในกลุ่มทดลอง หลังจากได้ รับซินไบโอ
ติกชนิดแคปซูล ความถี่ของการขับถ่าย
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ตารางที่2 การเปรียบเทียบความแตกต่างจากตัวแปรการศึกษาของความถี่ในการขับถ่ายระหว่าง
ช่วงก่อนและหลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลในกลุ่มทดลอง (N=10 ในแต่ละกลุ่ม)
ตัวแปร

จานวนคน(ร้อยละ)

ความถี่ในการขับถ่าย
1. ทุกวัน
2. 2 ครั้ง/สัปดาห์
3. 1 ครั้ง/สัปดาห์
4. น้ อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
5. น้ อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน

ก่อนได้ รับยา

หลังได้ รับยา

2 (20)
6 (60)
2 (20)
-

4 (40)
6 (60)
-

ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 60) มีการขับถ่าย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ขับถ่ายน้ อย คือน้ อยกว่า 1ครั้ง/สัปดาห์ และยังพบการเพิ่ มของกลุ่มตัวอย่างที่ขับถ่ายทุกวันเพิ่ ม
มากขึ้นหลังจากได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล จากร้ อยละ 20 เป็ น ร้ อยละ 40
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลเฉพาะในกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบกันระหว่าง ก่อนและ
หลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล หลังสิ้นสุดการวิจัยพบว่า กลุ่มอาการความถี่ในการขับถ่าย หลัง
ได้ รั บ ซิ น ไบโอติก ชนิดแคปซูลผู้เข้ า ร่ วมโครงการ มี ก ารขั บถ่ า ยที่ดีข้ ึ น 20% กลุ่ มอาการความ
ยากลาบากในการขับถ่ายอุจจาระคือมีอาการปวดเจ็บจากการขับถ่ายหรือต้ องเบ่งถ่ายมากกว่าปกติ
หลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล พบว่ ากลุ่ มอาการความยากลาบากมีการลดลงอย่างชัดเจน
30% กลุ่มอาหารรู้สกึ ถ่ายอุจจาระไม่สดุ ในกลุ่มอาการนี้ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการหลังได้ รับซินไบโอติกช
นิดแคปซูลมีอาการดีข้ ึน 40% กลุ่มอาการไม่พึ งประสงค์ร่วมขณะท้ องผูกเช่ นอาการปวดท้ อ ง
พบว่าหลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลผู้เข้ าร่ วมโครงการมีอาการดีข้ ึน 40% กลุ่มระยะเวลาใน
การขับถ่ายแต่ละครั้ง ในกลุ่มอาการนี้หลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลผู้เข้ าร่วมโครงการมีอาการ
ที่ดีข้ ึน 20% นั่นคือ ระยะเวลาที่ใช้ ในการขับถ่ ายแต่ ละครั้ งลดลง กลุ่มอาการใช้ ตัวช่ วยในการ
ขับถ่าย หลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลผู้เข้ าร่วมโครงการมีอาการที่ดีข้ นึ 20% และกลุ่มสุดท้ าย
เป็ นกลุ่มอาการความล้ มเหลวในการพยายามขับถ่าย ในกลุ่มนี้หลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล
ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอาการดีข้ ึน 40% เมื่อตรวจสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังในแต่
ละหัวข้ อของการวิจัยเฉพาะกลุ่มทดลอง
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากตัวแปรการศึกษาระหว่าง
ช่วงก่อนและหลังได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล ในกลุ่มทดลอง (N=10 ในแต่ละกลุ่ม)
ตัวแปร

ช่วงเวลา
ก่อนได้ รับยาa

หลังได้ รับยาa

ความถี่ในการขับถ่าย
0.90±0.73
ความลาบากในการขับถ่าย
2.20±1.31
รู้สกึ ถ่ายอุจจาระไม่สดุ
1.90±1.10
มีอาการปวดท้อง
2.30±1.05
เวลาที่ใช้ ต่อครั้ง
1.50±1.17
ความล้ มเหลวในการขับถ่าย
1.10±1.10
การใช้ ยาช่วยให้ ขับถ่าย
0.30±0.67
a
แสดงข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
pValue: Paired Sample T test (p<0.05)

0.60±0.50
1.90±1.37
1.40±0.96
1.60±0.69
1.30±1.15
0.50±0.52
0.00±0

pValue
0.193
0.279
0.05
0.019*
0.443
0.081
0.193

พบว่ า ค่ า เฉลี่ ยของคะแนน มีแ นวโน้ มลดลงในหั วข้ อ ความถี่ ในการขั บ ถ่ า ย ความ
ลาบากในการขับถ่าย ความรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด ระยะเวลาที่ใช้ ในการขับถ่าย ความล้ มเหลวใน
การขับ ถ่ า ย และการใช้ ยาช่ วยให้ ขับ ถ่ า ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในกลุ่ มอาการมีอาการปวดท้ อง
ร่ วมกับท้ องผูกนั้น พบว่ าหลังจากที่กลุ่ มทดลองได้ รับซินไบโอติกชนิ ดแคปซูล ค่ าคะแนนเฉลี่ ย
มี ค่ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (*p<0.05) จาก 2.30±1.05 คะแนน เป็ น 1.60±0.69
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในปั จจุบันได้ มีการนาเอาความรู้ทางด้ านจุ ลินทรีย์เข้ ามาพัฒนาในรูปของอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการเพิ่มอัตราย่อยสลายอาหารรวมไปถึงรักษาสมดุลของให้ ร่างกาย
ได้ โดยกลุ่มจุ ลินทรีย์น้ ีเรียกว่าโพรไบโอติก (Probiotic) นอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญอีกส่วน
คืออาหารที่จะช่ วยให้ โพรไบโอติกสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ดีท่สี ุดนั่นคือพรี ไบโอติก(Prebiotic)ซึ่ง
เป็ นส่วนของสารอาหารที่ไม่สามารถถูกย่อยในระบบของกระเพาะอาหารแต่จะสามารถถูกย่อยได้
โดยจุลิทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก เมื่อรวมทั้งสององค์ประกอบคือจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก และพรีไบ
โอติกเข้ าด้ วยกันสามารถที่จะเรียกรวมได้ เป็ นซินไบโอติก (Synbiotic)
การศึกษานี้ มุ่งเน้ นการศึกษาผลของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์
เข้ ามารวมกัน โดยการนาเอาจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก ที่จัดทาในรูปแบบของแคปซูลไปใช้ ในการ
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บรรเทาอาการท้ อ งผูก ในกลุ่ มประชากรของชุ มชนหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ า การ
ตอบสนองของกลุ่มทดลองหลังจากที่ได้ รับ ซินไบโอติกชนิดแคปซูลนั้นหากเปรียบเทียบเฉพาะใน
กลุ่มที่ได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูลก่อนและหลังการศึกษา ในส่วนของค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่
ละหัวข้ อของการวิจัย (ตารางที่ 3) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน มีแนวโน้ มลดลงในหัวข้ อ ความถี่
ในการขับถ่ าย ความลาบากในการขับ ถ่า ย ความรู้สึกถ่ ายอุจ จาระไม่สุด ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ขับถ่าย ความล้ มเหลวในการขับถ่าย และการใช้ ตัวช่วยในการขับถ่าย ซึ่งอาจเกิดจากระยะเวลาใน
การใช้ ซิ น ไบโอติก ชนิ ดแคปซู ล ที่ส้ัน เกิน ไปท าให้ ส่ง ผลไม่ มากพอในการบรรเทากลุ่ มอาการ
ดังกล่ าวได้ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมา ของ Waitzberg DL และคณะ ในปี ค.ศ. 2013 ต้ องใช้
เวลายาวนานกว่า 30 วัน สาหรับการตรวจสอบผลสาเร็จของ ซินไบโอติกชนิด จึงจะพบว่าในกลุ่ม
ที่ใช้ ซินไบโอติกมีอัตราความถี่ในการขับถ่ ายสูงขึ้น รวมไปถึงเมื่อ วัดระดับอาการท้ องผูก และ
รูปร่างลักษณะของอุจจาระก็ใกล้ เคียงกับปกติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
เมื่อพิจารณาอัตราการตอบสนองต่อการใช้ ซินไบโอติกชนิดแคปซูลในส่วนของ ความถี่
ในการขับถ่ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังคง มีความถี่ในการขับถ่าย 2 ครั้ง/สัปดาห์ แต่เมื่อ
พิจาณากลุ่มที่มีความถี่ในการขับถ่าย เพียง 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในก่อนการได้ รับซินไบโอติกนั้น หลัง
การสิ้นสุดการวิจัยพบว่าในกลุ่มนี้ ไม่พบผู้ท่มี ีอาการนี้ และยังพบว่ามี่ผ้ ูท่มี ีความถี่ในการขับถ่ายที่
อยู่ในกลุ่มขับถ่ายทุกวันเพิ่มขึ้นอีกด้ วย จากผลการวิจัยที่พบทาให้ เป็ นแนวโน้ มที่ดีในการใช้ ซิน
ไบโอติก ชนิดแคปซูลเพิ่ มความถี่ในการขับถ่าย อย่างไรก็ตามต้ องมีการวิจัยอย่างละเอียดในขั้น
ต่อไป
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบความเป็ นไปได้ ในการใช้ ซินไบโอติกชนิดแคปซูลใน
การบรรเทาอาการท้ องผูกที่มีกลุ่มอาการปวดท้ องร่ วมด้ วย เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจัยในกลุ่ม
อาการปวดท้ องร่ วมกับอาการท้ องผูก พบว่าหลังจากที่กลุ่มทดลองได้ รับซินไบโอติกชนิดแคปซูล
อัตราการปวดท้ องร่ วมกับอาการท้ องผูกได้ ลดลง เมื่อเทียบกับก่อนได้ รับ จากผลการศึกษาอาจ
กล่าวได้ ว่า ซินไบโอติกชนิดแคปซูลนอกจากอาจจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการท้ องผูกได้ และ
ยังส่ งผลดี ต่อ ผู้ ท่ีมีอ าการปวดท้ อ งร่ ว มกับอาการท้ อ งผู ก โดยสามารถลดอาการดังกล่ าวลงได้
หลังจากใช้ ซินไบโอติกชนิดแคปซูล ซึ่งเป็ นไปในทางเดียวกันกับ การศึกษาของ Bekkali NL และ
คณะ ในปี ค.ศ. 2007 โดยพบผลของโพรไบโอติ กแบบกลุ่ ม ใหญ่ (a mixture of probiotics)
สามารถบรรเทาอาการท้ องผูกในเด็กช่วงอายุ 4-16 ปี ซึ่งพบว่ าความถี่ของการขับถ่าย (BMs)
ลัก ษณะรูป ร่ างของอุ จจาระ อาการปวดท้ อง ท้ อ งอืด ท้ อ งเฟ้ อ ดีข้ ึน และไม่ มีผลที่อ าจเกิดขึ้ น
ข้ างเคียงใดๆตามมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิผลของซินไบโอติกชนิดแคปซูล โดย
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ ซินไบโอติกและกลุ่มควบคุมที่ได้ รับยาหลอก(placebo)ในบางหัวข้ อ
(ตารางที่3) พบว่าจากทั้งสองกลุ่มให้ ผลใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าปั จจัยภายนอกของกลุ่ม
ตัวอย่างอาจส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้ ยา เช่น การบริโภคนา้ หรืออาหาร การออกกาลังกายที่
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แตกต่ า งกัน เป็ นต้ น หรื อ อาจเกิดได้ จ ากช่ ว งเวลาที่แ นะน าให้ รั บ ประทานแคปซู ล อาจจะไม่
สัมพั นธ์กับการทางานของซินไบโอติก ทาให้ ประสิทธิผลที่ได้ ลดน้ อยลงไป รวมไปถึงขนาดยาที่
ได้ รับ อาจไม่พอเพียงที่จะทาให้ อาการท้องผูกบรรเทาลงไปได้ นอกจากนี้ผลของค่าความแตกต่าง
อาจขึ้นอยู่กับจานวนประชากรทั้งหมดที่เข้ าร่ วมในการวิจัย ที่อาจมีจานวนน้ อยเกินกว่ าที่จะเห็น
ความแตกต่างของผลการทดสอบได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบจากงานวิจัยก่อนหน้ านี้ (Waller, 2011;
Jayasimhan, 2013; Waitzberg, 2013) ในส่วนของการใช้ ประชากรพบว่า มีการใช้ ประชากรใน
การวิจัยจานวนมาก เพื่อให้ ครอบคลุมการวิจัย และเพื่อสร้ างความมั่นใจในข้ อมูลที่ได้
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่าซินไบโอติกมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดท้ อง
ร่ วมกับท้ องผูกได้ และเพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิผลของซินไบโอติกในการบรรเทาอาการท้ องผูก
ด้ านอื่นๆ จาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อในอนาคตซินไบโอติกจะเป็ นอีกทางเลือกที่ดีในการ
บรรเทาอาการท้องผูกให้ ดีข้ นึ ได้
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