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ยา simethicone ส�ำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
ปัจจุบนั การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (esophagogastroduodenoscopy) หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ส่องกล้อง
EGD” นัน้ จัดเป็นหัตถการมาตรฐานทางการแพทย์ทใี่ ช้สำ� หรับตรวจพิสจู น์
โรคในหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กส่วนต้น (ดังภาพที่ 1)
เพราะนอกจากจะให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านการวินิจฉัยที่แม่นย�ำแล้ว
การตรวจ EGD ยังช่วยให้แพทย์สามารถท�ำการแก้ไขและรักษาภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคต่าง ๆ ในอวัยวะดังกล่าวได้ในช่วงเวลา
เดียวกัน เช่น ช่วยห้ามเลือดที่ตกจากแผล ช่วยถ่างขยายรูตีบแคบในท่อ
ทางเดินอาหาร หรือช่วยตัดเนื้องอกออกก่อนที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง
เป็นต้น1-2 อย่างไรก็ตาม หากขาดความสมบูรณ์ในการเตรียมความพร้อม
ของผู้ป่วยก่อนท�ำ EGD เช่น ระยะเวลางดอาหารสั้นเกินไป ท�ำให้มีเศษ
อาหารตกค้ าง หรื อ ในผู้ป่วยบางรายเกิด มีการสะสมของฟองแก๊ส

ปริมาณมาก (intraluminal foam, bubbles) เคลือบอยู่ตามผิวของ
ทางเดินอาหาร (ดังภาพที่ 2) ซึ่งฟองแก๊สดังกล่าวเกิดจากการผสมกัน
ระหว่างลมในท่อทางเดินอาหารกับเยื่อเมือก (gastric mucus) หรือน�้ำดี
(bile)3 ท�ำให้เกิดอาการไม่สบายท้องและรบกวนต่อประสิทธิภาพ
การมองเห็นเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร (impaired mucosal visualization)
ท�ำให้ต้องสูญเสียเวลาในการชะล้างขณะส่องกล้องและที่ส�ำคัญจะท�ำให้
ความแม่นย�ำในการวินิจฉัยโรคลดต�่ำลง (decrease in diagnostic
accuracy)4-6 ดังนั้น จึงควรงดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และ
หรือพิจารณาให้ยา prokinetic (เช่น intravenous erythromycin) เพื่อ
ช่วยขับไล่อาหารที่ตกค้าง7 หรือเลือกใช้ยาที่มีคุณสมบัติในการสลาย
ฟองแก๊สดังกล่าว (anti-foaming agent) เช่น simethicone แก่ผู้ป่วย
ก่อนท�ำการส่องกล้อง EGD8-10 เป็นต้น

ภาพที่ 1: ภาพถ่ายหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กส่วนต้น (Upper GI mucosa) ขณะตรวจส่องกล้อง EGD

แผลในหลอดอาหาร

แผลในกระเพาะอาหาร

ล�ำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ

ภาพที่ 2: ฟองแก๊สตกค้าง (foam, bubbles) ในทางเดินอาหารส่วนบนส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็นเยื่อบุผิว
ทางเดินอาหาร

ฟองแก๊สในหลอดอาหาร

ฟองแก๊สในกระเพาะอาหาร

ฟองแก๊สในล�ำไส้เล็กส่วนต้น

ยา simethicone ประกอบด้วย polydimethylsiloxane และ
silicon dioxide เป็นยาที่ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจึง
ออกฤทธิ์เฉพาะในทางเดินอาหารเท่านั้น นอกจากนี้ simethicone
ยังไม่รบกวนการดูดซึมของยาชนิดอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้องรับประทานร่วมกัน
(ยกเว้น eltroxin) และพบว่าสามารถให้ยา simethicone ได้ในขนาด
ถึง 900 มิลลิกรัมต่อวันโดยไม่เกิดอาการข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกาย11-16
กลไกหลักในการออกฤทธิ์ของ simethicone คือยานี้สามารถช่วยลด

แรงตึงผิวของฟองแก๊สที่เกิดขึ้น (decreases surface tension) จึงช่วย
ให้ฟองแก๊สขนาดเล็กที่เคลือบอยู่บนผิวทางเดินอาหารสามารถมารวม
ตัวกันและถูกขจัดออกได้อย่างง่ายดาย17-21 โดยสามารถเห็นผลได้
อย่างรวดเร็วภายหลังการใช้สารละลาย simethicone ฉีดล้างฟองแก๊ส
ในขณะส่องกล้อง EGD (ดังภาพที่ 3) นอกจากนี้ ยังพบว่า simethicone
มีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องผิวทางเดินอาหารจากการระคายเคือง
ของกรด hydrochloric (HCL) และน�้ำดีได้อีกทางหนึ่งด้วย 8, 12, 17-20

ภาพที่ 3: ประสิทธิภาพของการใช้ยา simethicone ที่เหนือกว่าน�้ำเปล่าในการสลายฟองแก๊สที่เกิดขึ้นในล�ำไส้เล็กขณะ
ส่องกล้อง EGD

ก่อนฉีดล้างฟอง

5 วินาทีหลังฉีดล้างฟองด้วยน�้ำเปล่า

5 วินาทีหลังฉีดล้างฟองด้วย simethicone

นอกจากยา simethicone จะมี ป ระโยชน์ ต ่ อ การสลาย
ฟองแก๊สในต�ำแหน่งที่ฉีดล้างได้สะดวกในขณะส่องกล้อง EGD แล้ว
(intra-procedural simethicone) จากการศึกษาวิจัยยังพบว่าการให้
ผูป้ ว่ ยรับประทานยา simethicone ตัง้ แต่กอ่ นส่องกล้อง EGD หรือทีเ่ รียกว่า
pre-endoscopic simethicone นั้นจะช่วยขจัดฟองแก๊สในต�ำแหน่งที่
ยากต่อการฉีดล้างได้ดีอีกด้วย (เช่น upper corpus หรือ angulus ของ
กระเพาะอาหาร)ฺ21 จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเยื่อบุผิว
ทางเดินอาหาร (increases endoscopic visibility) และยังช่วยลด
ทัง้ ความถีแ่ ละระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้สำ� หรับการฉีดล้างฟองในขณะท�ำ EGD
โดยงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข อง pre- endoscopic
simethicone ได้เริ่มต้นขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 50 ด้วยการศึกษาถึง
ประโยชน์ของยา simethicone ชนิดน�้ำในงานวิจัยลักษณะที่ยังไม่มีกลุ่ม
ควบคุม (uncontrolled trials)22-25 ต่อมาในปี ค.ศ.1967 และ 1978 เริ่มมี
งานวิจัย ขนาดเล็ ก ในรูปแบบ randomized double-blind และพบ
ว่าการรับประทานยา simethicone ก่อนท�ำ EGD สามารถลดปริมาณ
ฟองแก๊ ส ในทางเดิ น อาหารส่ ว นบนได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ4,26
ถัดมาในปี ค.ศ.1992 แพทย์ชาวอิตาลีชื่อ Bertoni G และคณะ3 ได้ท�ำการ
ศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของยา simethicone ในรูปแบบ prospective
randomized, double-blind, placebo-controlled ในผู้ป่วยที่ต้องส่อง
กล้อง EGD ถึง 330 ราย พบว่าการรับประทานยา liquid simethicone
ในขนาด 65 มิลลิกรัมโดยผสมกับน�ำ้ 90 มิลลิลติ รก่อนการส่องกล้อง EGD
15 นาที จะช่วยลดปริมาณฟองแก๊สทีบ่ ดบังเยือ่ บุผวิ (reduces obscuring
foam) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นผิวทางเดินอาหาร
(improves endoscopic visibility) ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดยวัด
จากคะแนนรวมของการเกิดฟอง (cumulative scores of obscuring
foam) นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้ simethicone ก่อนท�ำ EGD ยังช่วย
ลดความถีท่ ตี่ อ้ งใช้สารละลาย simethicone ฉีดล้างฟองเพิม่ เติมขณะส่อง
กล้อง (reduces the frequency of adjunctive simethicone lavage)
ได้อีกด้วย ต่อมาในปี ค.ศ.2009 นายแพทย์ สุริยา กีรติชนานนท์ จาก

ประเทศไทยและคณะ27 ได้ท�ำการศึกษาวิจัยในรูปแบบ prospective
randomized, double-blind, placebo-controlled เช่นกัน โดย
เปรียบเทียบประสิ ท ธิ ภ าพของยา liquid simethicone ในขนาด
133.3 มิ ล ลิ ก รั ม (2 มิลลิลิตร) ผสมกับน�้ำ 60 มิลลิลิตรรับประทาน
ภายใน 15-30 นาทีก่อนท�ำ EGD เทียบกับการรับประทานยาหลอกใน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องจ�ำนวน 121 ราย พบว่าการรับประทานยา
liquid simethicone ก่อนส่องกล้อง EGD สามารถช่วยลด obscuring
foam ได้ในทุก ๆ ต�ำแหน่งของทางเดินอาหารส่วนต้น, ช่วยลดจ�ำนวน
ผู้ป่วยที่ต้องใช้ adjunctive simethicone lavage (17.5% vs. 74.1%,
p<0.001), ช่วยประหยัดเวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการฉีดล้างฟอง (0 vs.19
วินาที, p<0.001), ช่วยเพิ่ม endoscopic visibility (cumulative scores
of obscuring foam 6.83±2.4 vs. 11.05±2.6, p<0.001) นอกจากนี้
ยังพบว่า simethicone สามารถช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของแพทย์
ผู้ส่องกล้อง (endoscopist satisfaction) ที่มีต่อการมองเห็นเยื่อบุผิวทาง
เดินอาหารในระดับที่ดีถึงดีมาก (70.0% vs.15.4%, p<0.001) และยังช่วย
เพิ่มระดับความประทับใจของผู้ป่วยที่มีต่อการส่องกล้อง EGD โดยพบว่า
ยา simethicone สามารถลดอาการอืดแน่นท้อง คลืน่ ไส้อาเจียนภายหลัง
การส่องกล้องได้ดกี ว่ายาหลอกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยไม่พบอาการ
ข้างเคียงใดๆ จากการใช้ยา simethicone ต่อจากนั้นในปี ค.ศ.2011
แพทย์ชาวอิหร่านชื่อ Ahsan M และคณะ28 ได้ท�ำการวิจัยโดยเลือกใช้ยา
simethicone ชนิดเม็ดเคี้ยวขนาด 40 มิลลิกรัมแล้วดื่มน�้ำตาม 30
มิลลิลิตรก่อนส่องกล้อง EGD ในผู้ป่วย 173 ราย พบว่าการรับประทาน
simethicone ชนิดเม็ด 40 มิลลิกรัมสามารถช่วยลดปริมาณฟองแก๊สใน
กระเพาะอาหารได้อย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่ช่วยลดแก๊สในล�ำไส้เล็กส่วนต้น
เนื่องจากเลือกใช้ยา simethicone ในขนาดที่น้อยเกินไป ล่าสุดในปี
ค.ศ.2014 แพทย์ชาวไต้หวันชื่อ Chang WK และคณะ21 ได้ศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรับประทานยา liquid simethicone
ขนาด 100 มิลลิกรัมผสมกับน�้ำ 100 มิลลิลิตรเทียบกับการใช้ยา
simethicone ในขนาดดังกล่าวร่วมกับยา N-acetylcysteine (NAC)

200 มิลลิกรัม ก่อนส่องกล้อง EGD 10-30 นาทีในผูป้ ว่ ยจ�ำนวนถึง 1,380
ราย พบว่ายา liquid simethicone ในขนาด 100 มิลลิกรัมเพียงชนิด
เดียวสามารถช่วยเพิ่ม endoscopic visibility ได้ดีเทียบเท่ากับการรับ
ประทานยา 2 ชนิดร่วมกัน (total mucosal visibility score 7.67±1.06
vs. 7.52±0.96, p=0.16)
โดยสรุป ยา simethicone สามารถช่วยขจัดฟองแก๊สทีเ่ คลือบ
อยู่บนผิวทางเดินอาหารส่วนบนในขณะท�ำการส่องกล้อง EGD ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การรับประทานยา simethicone ก่อนเข้า
รับการตรวจ EGD ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นเยื่อบุผิวทางเดิน
อาหาร ช่วยประหยัดเวลาในการชะล้างฟองแก๊ส สามารถเพิม่ ระดับความ
พึงพอใจของแพทย์ผสู้ อ่ งกล้องและยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สบายท้องภายหลัง
การตรวจ EGD

ยา simethicone ส�ำหรับโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน
โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน หรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่า functional
dyspepsia (FD) นั้นจัดเป็นโรคหรือต้นเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของ
อาการปวดท้องส่วนบน (dyspeptic symptoms) โดยมีเกณฑ์การวินจิ ฉัย
ตาม ROME III Committee criteria29-30 กล่าวคือ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการแน่นท้อง
ท้องอืดเฟ้อเหมือนอาหารไม่ยอ่ ย รูส้ กึ มีลมมากและหรือมีอาการปวดท้อง
แสบร้อนท้องร่วมด้วย โดยอาการเหล่านีจ้ ะมีลกั ษณะเป็น ๆ หาย ๆ อย่างน้อย
3 เดือน และเมือ่ ได้รบั ตรวจส่องกล้อง EGD จะไม่พบพยาธิสภาพทีร่ นุ แรง
จากการศึกษาและติดตามผู้ป่วยในระยะยาวพบว่า ผู้ป่วยโรคกระเพาะ
อาหารแปรปรวนมีความจ�ำเป็นที่ต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์บ่อย
และมีคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ (health-related quality of life) ที่ลด
ลงเมื่อเทียบกับประชากรโดยทั่วไป31-33 ส�ำหรับสาเหตุและกลไกที่ก่อให้
เกิดโรคนี้มีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็ก
ส่วนต้นรับรู้ความรู้สึกที่มากเกินไปต่อการถูกถ่างขยายอันเกิดจากแก๊ส
อาหารหรือจากกรด HCL, กระเพาะไม่สามารถทนต่ออาหารบางชนิดหรือ
มีความบกพร่องในการท�ำหน้าที่, มีการติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ใน

กระเพาะอาหาร รวมถึงอาจเกิดจากยาบางชนิด เป็นต้น34-37 หลักในการ
รั ก ษาโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนประกอบด้ ว ย การศึกษาและ
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ การด�ำเนินโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บางประการ รวมถึงเลือกใช้ยาทีม่ ปี ระโยชน์เพือ่ ช่วยให้โรคสงบและป้องกัน
การกลับเป็นซ�ำ้ ส�ำหรับยาที่ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนนั้นมี
อยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น ยา proton pump inhibitors, H2-receptor
antagonists, prokinetics, anxiolytic/anti-depressant และยา
simethicone เป็นต้น36-40 ปัจจุบันพบว่า ยังไม่มียาชนิดใดเพียงชนิด
เดียวที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ เนื่องจากโรคกระเพาะอาหาร
แปรปรวนเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกใช้ยาให้
เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย
ส�ำหรับข้อมูลวิจยั เกีย่ วกับประโยชน์ของยา simethicone เพือ่
ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนนั้นเริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ.1999 โดย
แพทย์ชาวเยอรมันชื่อ Holtmann G และคณะ41 ได้ท�ำการวิจัยในรูปแบบ
prospective randomized double-blind ในผู้ป่วยจ�ำนวน 166 รายโดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา simethicone ในขนาด 84 มิลลิกรัมกับ
ยา prokinetic (cisapride) ขนาด 10 มิลลิกรัมโดยรับประทานยาวันละ
3 เวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา simethicone
ให้ผลการรักษาที่ 4 สัปดาห์ได้ดเี ทียบเท่ากับยามาตรฐาน cisapride และ
ยังพบว่ายา simethicone สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้รวดเร็วกว่ายา
cisapride อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (โดยวัดจากการลดลงของคะแนน
รวมในอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย (global symptom score) ก่อน
เริ่มการรักษาเทียบกับขณะรับยาได้ 2 สัปดาห์ โดยในกลุ่มที่ได้รับยา
simethicone มีคะแนนลดลงจาก14±3.7 เหลือเพียง 5.4±3.0 เทียบกับ
คะแนนรวมจาก 14.1±3.3 เหลือ 7.7±3.4 ในกลุ่มที่ได้รับยา cisapride,
p<0.001) ต่อมาในปี ค.ศ.2002 นายแพทย์ Holtmann G และคณะ42 ได้
ท�ำการวิจัยชนิด prospective randomized, double-blind, placebo
-controlled ในผูป้ ว่ ยโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนจ�ำนวน 184 ราย โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรับประทานยา simethicone ในขนาด

105 มิลลิกรัมเทียบกับยา cisapride ขนาด 10 มิลลิกรัมและเทียบกับการ
รับประทานยาหลอกโดยการรับประทานยาดังกล่าววันละ 3 เวลาติดต่อกัน
8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา simethicone หรือยา cisapride
จะมีอาการที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และพบว่าที่ 8 สัปดาห์ของการรักษานั้นยา simethicone สามารถให้
ประสิทธิภาพการรักษาได้ดีเทียบเท่ากับยามาตรฐาน cisapride และเช่น
กันจากการวิจยั นีพ้ บว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา simethicone จะมีอาการโดย
รวมดีขึ้นรวดเร็วกว่าการใช้ยา cisapride อย่างมีนัยส�ำคัญโดยที่ไม่พบ
อาการข้างเคียงใด ๆ จากการใช้ยา simethicone
จากนั้นในปี ค.ศ.2009 และ 2011 ได้มีการศึกษาวิจัยถึง
ประโยชน์ของการรับประทานยา simethicone ในขนาด 45-90 มิลลิกรัม
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