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โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน: สาเหตุและการรักษา
Functional dyspepsia: its causes and therapies
สมชาย สินชัยสุข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี 34190
บทคัดย่อ
โรคกระเพาะอาหารแปรปรวนเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีอาการแสดงคือ ปวดหรือไม่สุขสบายในช่องท้องส่วนบน
โดยไม่พบความผิดปกติทางกายภาพที่อาจเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว อาการของโรคที่มีลักษณะเรื้อรัง ยาวนานและ
น่าราคาญนี้ ทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง ทั้งยังทาให้ผู้ป่วยมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วย และ
เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของโรคที่มีความหลากหลายในแง่ของอาการแสดง ทาให้เป็นการยากที่จะระบุถึงกลไกที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรค อย่ างไรก็ตาม ได้มีการเสนอกลไกต่างๆ ที่ค าดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ตัวอย่างเช่น การติดเชื้อ Helicobacter Pylori, การเปลี่ยนแปลงการทางานของกระเพาะอาหารและลาไส้ ในแง่ของการ
เคลื่อนไหว การหลั่งกรด การรับความรู้สึก และภาวะทางด้านจิตใจที่ผิดปกติ เพื่อที่จะจัดการกับโรคที่มีลักษณะอาการและ
สาเหตุที่ซับซ้อนนี้ ปัจจุบันก็มีวิธีหรือแนวทางการรักษาอยู่หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิ นอาหาร การใช้
ยากลุ่มต่าง ๆที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร (ยาลดการหลั่งกรดและยาเพิ่มการทางานของกระเพาะอาหารและลาไส้ )
และระบบประสาทส่วนกลาง (ยาต้านอาการซึมเศร้าและยาลดความวิตกกังวล) การรักษาทางด้านจิตใจ รวมถึงการใช้ยา
ทางเลือกอื่นๆ โชคไม่ดีที่วิธีหรือแนวทางการรักษาที่กล่าวมานั้น ไม่สามารถรักษาอาการได้อย่างเด็ดขาด สมบูรณ์ ดังนั้น
การศึกษาถึงวิธีการรักษาใหม่ๆ ในอนาคตจึงมีความจาเป็น ในขณะเดียวกัน การรักษาแบบใช้ยาหลายตัวหรือวิธีการรักษา
หลายอย่างร่วมกัน ก็อาจเป็นสิ่งที่ควรทา โดยหวังว่าจะให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาโรคกระเพาะ
อาหารแปรปรวน
คาสาคัญ : โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน ปวดช่องท้องส่วนบน การขับเคลือ่ นอาหารออกจากกระเพาะอาหาร กลุ่มยาที่ใช้
ในการรักษา แนวทางการรักษา
Abstract
Functional dyspepsia is a chronic disorder characterized by the presence of upper abdominal pain or discomfort
that cannot be explained by morphological abnormalities. The long-lasting and bothersome dyspeptic symptoms
lead to a substantial impairment of quality of life as well as a major financial burden on healthcare. Due to the
heterogeneous nature of the disease, it is difficult to identify the exact pathophysiological mechanism that
causes the dyspeptic symptoms. However, several suspected mechanisms have been proposed. These include
Helicobacter Pylori infection, alteration of the gastrointestinal tract motility, acid secretion, visceral sensation, and
psychological distress. To cope with this complex disorder, numerous treatment modalities have been employed
including dietary modification, a variety of drugs acting within the gastrointestinal tract (antisecretory agents and
prokinetic agents) and the central nervous system (antidepressant agents and antianxiety agents),
psychotherapy, and alternative medicines. At present, unfortunately, none of these therapies have yielded
complete improvement of the dyspeptic symptoms. Therefore, studies of future therapies are clearly needed. In
the meantime, combination therapy using existing above treatment modalities together may be employed and
hopefully will result in more effectiveness in dealing with functional dyspepsia.
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1. บทนา
Dyspepsia เป็น หนึ่งในโรคที่พ บบ่อ ยมากในทาง
คลินิก ประมาณกันว่าร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นโรคนี้ (Shaib and El-Serag,
2004; El-Serag and Talley, 2004) ตามคาจากัดความ
ของ Rome II Committee แล้ว Dyspepsia คือ “persistent
or recurrent pain or discomfort in the upper abdomen”
ผู้ป่วยจะมีอาการปวด (pain) หรืออาการไม่สุขสบายในท้อง
(discomfort) ซึ่งได้แก่ อาการอิ่มตลอดเวลา (Postprandial
fullness) รู้ สึ ก อิ่ ม เร็ ว ภายหลั ง รั บ ประทานอาหาร (Early
satiety) แน่น ท้อ ง (Bloating) เรอ (Belching) คลื่ น ไส้
(Nausea) อาเจียน (Vomiting) (Talley et al., 1999;
Jones, 2003)
อาการต่างๆ ของ dyspepsia ดังข้างต้นอาจเกิดได้
จากสาเหตุหลายประการ เช่น อาการของแผลในกระเพาะ
อาหาร (Peptic ulcer) กรดไหลย้อน (Gastroesophageal
reflux disease) นิ่ ว ในถุ ง น้ าดี (Cholelithiasis) มะเร็ ง
กระเพาะอาหาร (Gastric cancer) รวมถึง โรคกระเพาะ
อาหารแปรปรวน (Functional dyspepsia)
โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร แ ป ร ป ร ว น (Functional
dyspepsia, FD) หรือโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่มีแผล
(Non-ulcer dyspepsia) นี้ เป็ น สาเหตุ ข องอาการ
dyspepsia ที่พบมากที่สุด ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มา
พบแพทย์ ด้วยอาการ dyspepsia จะเป็นโรคนี้ (Talley et
al., 2005) FD เป็นโรคที่มีผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ลดลงอย่ า งมาก ยั ง ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการ
รักษาพยาบาลที่ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามคาจากัดความของ
Rome III Committee แล้ว ผู้ป่วยที่เป็นโรค FD จะต้องมี
อาการอย่างน้อย 1 อาการของอาการต่อไปนี้ คือ อาการอิ่ม
ตลอดเวลา (Postprandial fullness) รู้สึกอิ่มเร็วภายหลัง
รับประทานอาหาร (Early satiety) ปวดบริเวณยอดอก
(Epigastric pain) อาการปวดแสบร้อ นบริเวณยอดอก
(Epigastric burning) โดยต้องตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ
ในเชิงโครงสร้างของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่อาจจะเป็น
สาเหตุของอาการต่างๆ ดังข้างต้นได้ และอาการดังกล่าว
ต้องเป็นมาอย่างน้อย 3 เดือน โดยมีอาการเริ่มเป็นครั้งแรก
อย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค FD
(Talley et al., 2008)

ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น FD
นั้ น
นอกเหนือ จากที่มีอ าการแสดงดังข้างต้นแล้ว จะต้องไม่มี
อาการเตือน (Alarming symptoms) ใด ๆ เช่น เลือดออก
ในกระเพาะอาหาร (Bleeding) โลหิ ต จาง (Anemia)
น้าหนักลด (Weight loss) หรือ เบื่ออาหาร (Anorexia) ใน
ผู้ ป่ ว ยบางราย การตรวจเพิ่ ม เติ ม เช่ น การส่ อ งกล้ อ ง
ทางเดิ น อาหารส่ ว นต้ น (Upper
gastrointestinal
endoscopy)
หรื อ การท าอั ล ตร้ า ซาวด์ ช่ อ งท้ อ ง
(Abdominal ultrasound scanning) อาจมีความจาเป็น
เพื่อตัดข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคอื่นๆ ออกไป เช่นโรคมะเร็ง
กระเพาะ มะเร็งตับ หรือ นิ่วในถุงน้าดี
พยาธิกาเนิด
สาเหตุของการเกิด FD ยังไม่ทราบแน่ชัด โดยมีการ
นาเสนอปัจจัย หรือ กลไกต่างๆ ที่เชื่อ ว่าน่าจะเป็น สาเหตุ
ของการเกิด FD ดังต่อไปนี้
Delayed Gastric Emptying
ผู้ป่วย FD ประมาณร้อยละ 25-40 จะมีอาการของ
Delayed Gastric Emptying (การขับเคลื่อนอาหารออก
จากกระเพาะใช้เวลานานมากกว่าปกติ ) (Stanghellini et
al., 1996; Quartero et al., 1998) ซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับ
ที่ แสดงให้ เห็ น ว่า delayed gastric emptying มี
ความสั มพั น ธ์ กับอาการอิ่ม ตลอดเวลา คลื่ น ไส้ อาเจีย น
(Quartero et al., 1998; Perri et al., 1998; Sarnelli et
al., 2003) แต่ก็มีงานวิจัยบางฉบับ ในระยะหลังที่พบว่า
Accelerated Gastric Emptying (การขับเคลื่อนอาหารออก
จากกระเพาะใช้เวลาเร็วกว่าปกติ ) เอง ก็อาจพบได้บ่อยไม่
น้อยไปกว่า Delayed Gastric Emptying ในผู้ป่วย FD
(Delgado-Aros et al., 2004) อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ดังกล่าวยังต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนกว่านี้
Impaired Gastric Accommodation
ผู้ป่วย FD ประมาณร้อยละ 40 จะมีอาการ Impaired
Gastric Accommodation (ความสามารถของกระเพาะ
อาหารในการรองรั บ อาหารมี ค วามผิ ด ปกติ ) ซึ่ ง อาจมี
ความสัมพันธ์กับอาการอิ่มเร็ว และน้าหนักลด (Tack et
al., 1998; Kim et al., 2001; Boeckxstaens et al., 2002;
Piessevaux et al., 2003)
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Antral Hypomotility and Gastric
Myoelectrical Dysrhythmia
จังหวะการเคลื่ อนไหวหรือการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารมี ค วามผิ ด ปกติ โดยพบว่ า กระเพาะอาหารส่ ว น
antrum บีบตัวลดลงอาการต่าง ๆเหล่านี้ ก็พบได้ในผู้ป่วย
FD (Stanghellini et al., 1992;Paffenbach et al., 1997;
Camilleri et al., 1998; Lin et al., 1999)
Gastric hypersensitivity
ผู้ ป่ว ย FD ประมาณร้ อ ยละ 34-66 จะมีอ าการ
ประสาทรับความรู้สึกของกระเพาะอาหารมีความไวผิดปกติ
โดยเฉพาะต่ อ การพองตั ว ของกระเพาะอาหาร (Gastric
distension) (Bradette et al., 1991; Lemann et al.,
1991; Coffin et al., 1994; Mertz et al., 1998) ซึ่งจะมี
ความสั มพัน ธ์กับอาการปวดท้องภายหลั งมื้อ อาหาร เรอ
และน้าหนักลด (Tack et al., 2001; Tack et al., 2002a)
Hypersecretion of Gastric Acid and
Duodenal Hypersensitivity to Acid
ผู้ป่วย FD จานวนหนึ่ง มีการหลั่งกรดในกระเพาะ
อาหารที่มากผิ ดปกติ ในระดับความผิ ดปกติที่น้อ ยจนถึง
ปานกลาง (Collen and Loebenberg, 1989) และการ
ตอบสนองที่ไวผิดปกติของลาไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม ต่ อกรด
จากกระเพาะอาหาร ซึ่ ง ทาให้ เ กิ ดอาการคลื่ น ไส้ อึด อั ด
แน่นท้อง พบได้บ่อยมากในผู้ป่วย FD (Samsom et al.,
1999; di Stefano et al., 2009)
Duodenal hypersensitivity to lipids
ผู้ ป่ ว ย FD ประมาณร้ อ ยละ 60-70 จะมี ก าร
ตอบสนองที่ไวผิดปกติของลาไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมต่อ ไขมัน
ซึ่งทาให้เกิดอาการคลื่น ไส้ แน่น ท้อง (Barbera et al.,
1995, Feinle et al., 2001) และอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทาไม
ภายหลังการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง จึงมักมีอาการ
dyspepsia มากขึ้น
Helicobacter Pylori Infection
การติ ด เชื้ อ H.pylori
อาจน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงการทางานของเซลเยื่อบุ, ระบบประสาทของ
ลาไส้ รวมถึงประสาทรับความรู้สึกของอวัยวะภายในของ
ผู้ป่ว ย FD อย่ างไรก็ต ามการกาจัด H.pylori ยั งเป็น ที่
ถกเถีย งกัน อยู่ ว่ามีประโยชน์ในการรักษา FD หรือ ไม่
(Tucci et al., 1992; Danesh et al., 2000; Gisbert et al.,
2004; Monnikes et al., 2005) เพราะบางการศึกษา ก็
พบว่ า การติ ด เชื้ อ H.pylori อาจเป็ น สาเหตุ ข อง FD
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(Mooayyedi et al., 2003a) ในขณะที่บางการศึกษา ก็
กล่ า วว่ า H.pylori ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งใด ๆ กั บ การเกิ ด FD
(Thumshirn et al., 1999; Mehmet et al., 2009)
Post infectious functional dyspepsia
ผู้ป่วย FD ประมาณร้อยละ 25 จะมีประวัติเคยมีการ
ติดเชื้อที่ลาไส้ (Tack et al., 2002b; Mearin et al., 2005)
ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการทางานที่ผิดปกติ
ของเซลเยื่อบุลาไส้ ระบบประสาทของลาไส้ และประสาท
รับความรู้สึกของอวัยวะภายใน (Spiller, 2004)
Psychological factor
จากการศึกษาด้านระบาดวิทยา จะพบว่า ผู้ป่วย FD
มักจะเป็นโรคซึมเศร้า เครียด หรือ วิตกกังวลร่วมอยู่ด้วย
โดยเกิ ดในสั ดส่ ว นที่ มากกว่า ในกลุ่ มคนปกติ โดยพบว่ า
มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย FD มีโรคดังกล่าวร่วมด้วย
(Bennett et al., 1998; Drossman et al., 1999;
Henningsen et al., 2003) การเป็นโรคเหล่านี้ อาจเป็นผล
ให้การทางานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติไป เช่น การ
หลั่ งกรด การเคลื่ อ นไหว และการรั บความรู้สึ กเจ็บปวด
(Camilleri et al., 1986) การศึกษาของ Van Oudenhove
et al. (2007) และ Pertti et al. (2009) ได้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครีย ด วิตกกังวลและอาการ
ของ FD นอกจากนี้ยังพบว่า การรักษา psychological
disorders เหล่านี้ จะทาให้อาการ FD ดีขึ้นด้วย (Olden
and Brotman, 1998)
Brain-Gut Axis
การทางานของลาไส้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหว
การหลั่งของสารต่าง ๆ หรือการรับความรู้สึก จะเกิดจาก
การท างานประสานกัน ระหว่า งระบบประสาทส่ ว นกลาง
(Central Nervous System) ระบบประสาทอัต โนมั ติ
(Autonomic Nervous System) และระบบประสาทของ
ลาไส้ (Enteric Nervous System) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ประกอบ
กันเป็น Brain-Gut Axis (Ringel, 2002; Gershon, 2003;
Baker, 2005) การทางานที่ผิดปกติไปในส่วนใดส่วนหนึ่ง
ขององค์ประกอบทั้ง 3 นี้ อาจนามาซึ่งอาการของ FD ได้
โดยพบว่าในผู้ ป่ว ย FD มีก ารเปลี่ ย นแปลงของ vagal
activity (Hausken et al., 1993; Holtmann et al., 1998)
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประมวลผลการรับ
คว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ก ล า ง ที่ อ า จ มี
ความสัมพันธ์กับอาการ FD ที่เกิดขึ้น (Ringel, 2002)
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Medical therapy
เนื่องจากมีหลายปัจจัยหรือสาเหตุในการเกิด FD ใน
ปัจจุบันจึงยั งไม่มีย าเฉพาะที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ ยาที่มี
การทดสอบใน FD และที่ใช้บ่อย ๆ ได้แก่
Histamine- type 2 Receptor Antagonists
(H2 RAs)
เช่น Cimetidine, Ranitidine และ Famotidine เป็น
กลุ่ ม ยาที่ อ อกฤทธิ์ โ ดยการปิ ด กั้ น histamine-type 2
receptor ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยโรค
FD มักจะได้รับการจ่ายยา H2 RAs อยู่เป็นประจา ถึงแม้ว่า
หลักฐานทางวิชาการได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มีอยู่
อย่างจากัด โดยยานี้มักจะรักษาได้ผลในกรณีที่ผู้ป่วย FD
มีอาการหลักคือ ปวดช่องท้องส่วนบน (Epigastric pain)
การศึกษาแบบ Meta-analysis ของ Redstone et al.
(2001) และ Moayyedi et al. (2003b) ได้รายงานถึง
ประสิทธิภาพของ H2 RAs ที่ดีกว่ายาหลอก ในการรักษา
อาการ dyspepsia โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดช่องท้อง
ส่วนบน
Proton Pump Inhibitors (PPIs)
เช่ น Omeprazole,
Esomeprazole
และ
Rabeprazole เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์โดยการยั บยั้ งการ
ท างาน ของ H+/K+-ATPase ช่ ว ยลดการหลั่ งก รดใน
กระเพาะอาหาร เป็ น ยาอี ก กลุ่ ม หนี่ ง ที่ ถู ก ใช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายในผู้ป่วยที่มีอาการ dyspepsia การศึกษาแบบ
Meta-analysis ของ Delaney et al. (2005) ได้แสดงถึง
ประสิทธิภาพของ PPIs ที่เหนือกว่า H2 RAs และ Antacid
ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการสืบค้นสาเหตุของ dyspepsia
มาก่อน (Uninvestigated dyspepsia) โดยพบว่าผู้ป่ว ย
ประมาณร้อยละ 40 (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ใช้ยาหลอก) มี
อาการดีขึ้น เมื่อใช้ H2 RAs และ Antacid ในขณะที่ผู้ป่วย
ประมาณร้อยละ 60 มีอาการดีขึ้นเมื่อใช้ PPIs โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ป่ว ยที่มีอาการปวดช่องท้องส่วนบน(Epigastric
pain) หรืออาการแสบร้อนในอก (Heartburn) การศึกษา
แบบ Meta-analysis ของ Moayyedi et al. (2004a) ก็
แสดงผลในทานองเดียวกันว่า PPIs มีประสิทธิภาพในการ
รักษาอาการ dyspepsia เหนือกว่ายาหลอก ที่อัตราการ
หายที่ร้อยละ 33 ต่อร้อยละ 23 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ดู
เหมือนว่า PPIs จะมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย FD ที่
มีอ าการหลั ก คือ อาการแสบร้ อ นในอก (Heartburn) หรื อ
อาการปวดช่องท้องส่ว นบน (Epigastric pain) เท่านั้น
ในขณะที่ผู้ป่วย FD ที่มีอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน

หรือ แน่น ท้อ ง จะไม่ต อบสนองต่อ ยา PPIs (MeinecheSchmidt, 2004; Wei et al., 2007)
Prokinetic Agents
เป็ น กลุ่ ม ยาที่ มี ก ลไกการออกฤทธิ์ เ ร่ ง Gastric
Emptying ให้เร็วขึ้น มีการใช้ยากลุ่มนี้กันอย่างแพร่หลาย
ถึงแม้ว่ายั งไม่มีการยื น ยัน ที่แน่ชัดเกี่ย วกับประสิทธิภ าพ
ของยากลุ่มนี้ในการรักษาอาการ FD ก็ต าม ยากลุ่ มนี้
ได้แก่
Metoclopamide
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้ยานี้ในผู้ป่วย
FD ไม่มากนัก โดยงานวิจัยของ Dobrilla et al., (1989) ได้
แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาโรค FD ของ
Metoclopamide เมื่อเทีย บกับยาหลอก แต่ไม่ได้รับการ
แนะนาให้ใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคนี้ เนื่องจากว่ามีอาการไม่พึง
ประสงค์ คือ Extra Pyramidal System (EPS) ซึ่งไม่เหมาะ
ที่จะใช้ยานี้เป็นระยะเวลานาน ๆ
Domperidone
เป็นยาแก้อาการคลื่ นไส้ อาเจียนอีกตัวหนึ่ง ที่มีผ ล
เร่ง gastric emptying ให้เร็วขึ้น โดยไม่มีอ าการไม่พึง
ประสงค์อย่าง EPS เหมือนกับ Metoclopamide จึงเหมาะ
ที่จะใช้ กับผู้ ป่ ว ย FD ซึ่งมี อ าการของโรคเรื้อ รัง โดยมี
ง า น วิ จั ย ที่ ส นั บ ส นุ น ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ใ ช้
Domperidone ในผู้ป่วย FD (Dobrilla et al., 1989;
Finney et al., 1998; Sturm et al., 1999; Allescher et
al., 2001; Veldhuyzen van Zanten et al., 2001)
Cisapride
เป็น Prokinetic agent อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษา FD ได้ดีกว่ายาหลอก แต่เนื่องจากมีอาการไม่พึง
ประสงค์ ที่อัน ตราย คือ ventricular tachycardia จึงไม่
แนะนาให้ใช้โดยทั่วไป ยกเว้น กรณีมีอาการ FD รุนแรง
และใช้ ย าอื่ น ไม่ ไ ด้ ผ ล ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ง านวิ จั ย บางฉบั บ ที่
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของทั้ ง Domperidone และ
Cisapride ในการรักษา FD (Finney et al., 1998; Sturm
et al., 1999; Veldhuyzen van Zanten et al., 2001) แต่
งานวิจั ย ที่มีคุ ณภาพสู ง ฉบับหนึ่ง ได้แสดงให้ เห็ น ว่า ไม่ มี
ความแตกต่างกันระหว่างการใช้ยาทั้งสองข้ างต้นกับการใช้
ยาหลอกในการรักษา FD (Abraham et al., 2004)
Levosulpiride
มีงานวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษา FD ที่
ใกล้เคียงกับ Cisapride โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ
Delayed Gastric Emptying (Mearin et al., 2004)
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ยาอื่ น ๆ เช่ น Tegaserod, Renzapride และ
Mosapride ยาทั้ ง 3 ตัว นี้ มี ค วามสามารถเร่ ง gastric
emptying ให้เร็วขึ้ นได้ในคนปกติ (Kanaizumi et al.,
1991; Mackie et al., 1991; Degen et al., 2001; Meyers
et al., 2002; Tack et al., 2003) แต่ประสิทธิภาพในการ
รักษา FD ยังไม่ได้รับการยืนยัน
Antacid, Bismuth, Sucralfate
ยาทั้ง 3 ตัวมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย FD ไม่
แตกต่างจากยาหลอก (Moayyedi et al., 2003; Moayyedi
et al., 2004b)
Antifoaming agents
เช่น Simethicone และ Dimethicone ซึ่งออกฤทธิ์ลด
แรงตึงผิว ของลมในทางเดินอาหาร ช่วยขั บลมออกไป มี
งานวิจัยที่แสดงให้เห็น ถึงประสิทธิภาพของ Simethicone
ในการลดอาการ FD ได้ดีกว่ายาหลอก (Holtmann et al.,
2002)
Psychiatric therapy (Antidepressants and
Antianxiety agents)
มีงานวิจัยหลายฉบับที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของยาทั้งสองกลุ่มนี้ ในการรักษาโรค FD ไม่ว่าจะเป็นยา
ในกลุ่ ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
(SSRIs) (เช่น Fluoxetine, Proxetine, Sertraline),
Tricyclic
Antidepressants
(เช่ น Amitriptyline,
Nortriptyline, Imipramine), และ Benzodiazepines (เช่น
Diazepam, Lorazepam, Alprazolam) (Hojo et al., 2005;
Maria do Carmo et al., 2008) ยาทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นยาที่
ปกติจะใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล ซึ่งมีกลไก
การออกฤทธิ์ที่ส มอง ทาให้ เข้ าใจได้ว่าฤทธิ์ในการรักษา
อาการ FD ก็อาจเป็นไปได้ว่ามาจากการออกฤทธิ์ที่สมอง
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของ
ยาทั้งสองกลุ่มนี้ที่แน่ชัด แต่มีการนาเสนอความเป็นไปได้
ของกลไกการออกฤทธิ์อยู่ 3 อย่าง คือ
1. การรักษาอาการของโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล จะ
ทาให้การทางานของกระเพาะอาหารและลาไส้ดีขึ้น (ซึ่งทา
ให้อาการของ FD ดีขึ้น)
2. ออกฤทธิ์โดยตรงต่อกระบวนการประมวลผลการ
รับความรู้สึกของระบบประสาทส่วนกลาง ในแง่ของการรับ
ความรู้สึกเจ็บปวด (ทาให้ความรู้สึกเจ็บปวดน้อยลง)
3. ออกฤทธิ์โดยตรงต่อกระเพาะอาหารและลาไส้ ทา
ให้ ก ารท างานของอวั ย วะทั้ ง สองดี ขึ้ น และเป็ น ปกติ
(ตัวอย่างเช่นยาในกลุ่ม SSRIs ซึ่งจะออกฤทธิ์โดยการเพิ่ม
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ปริมาณการหลั่งของซีโ รโตนินในสมองและทางเดินอาหาร
ทาให้มีการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลาไส้ได้ดี
ขึ้น)
ปกติจะใช้ยาทั้งสองกลุ่มนี้ในกรณีที่มีอาการร่วมกัน
ของโรค FD และโรคซึมเศร้าหรือเครียด วิตกกังวล แต่ยา
ทั้งสองกลุ่ม ก็อาจมีประโยชน์ในกรณีที่เป็นโรค FD อย่าง
เดียวก็ได้ เนื่องจากมีหลักฐานว่า ยาทั้งสองกลุ่มนี้ สามารถ
ลดการทางานของ Limbic System ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ด้านการรับความรู้สึกเจ็บปวด (Ladabaum et al., 2007)
การศึกษาของ Lancaster Smith et al. (1982) เอง ก็แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันของยาทั้งสองกลุ่มนี้
ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น FD อย่างเดียว และผู้ป่วยที่เป็น
FD ร่วมกับโรคซึมเศร้าหรือเครียด วิตกกังวลด้วย
Helicobacter Pylori Eradication
เป็นที่แน่ชัดว่า H. Pylori เป็นสาเหตุสาคัญของ
การเกิดโรคกระเพาะ (Peptic Ulcer) แต่สาหรับบทบาทใน
การเกิดโรค FD นั้น ยังไม่เป็นที่แน่ ชัด งานวิจัยต่าง ๆที่
ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการกาจัด H. Pylori ต่อการ
รัก ษาโรค FD นั้ น แสดงผลออกมาไม่เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน งานวิจัยบางฉบับก็แสดงว่าการกาจัด H. Pylori มี
ประโยชน์ต่อการรักษาโรค FD (Moayyedi et al., 2005;
Ang et al., 2006; Gwee et al., 2009) บางฉบับก็แสดงว่า
ไม่มีประโยชน์ (Laine et al., 2001; Mehmet et al., 2009)
เป็นที่น่าสังเกตว่า งานวิจัยที่บอกว่ามี positive effect นั้น
น่ า จะมาจากสาเหตุ ที่ ว่ า มี ก ารนั บ รวมผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรค
กระเพาะ เข้าไปด้วย (ซึ่งจะตอบสนองต่อการกาจัด H.
Pylori) ข้อสังเกตนี้มาจากงานวิจัยของ Koelz et al. (2003)
ที่แสดงว่าการกาจัด H. Pylori จะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย
FD ที่มีอาการที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาลดการหลั่งกรด
รวมถึงงานวิจัยของ Veldhuyzen van Zanten et al.
(2002) ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการกาจัด H. Pylori ต่อ
ผู้ ป่ ว ย FD ที่ เ ป็ น ชนิ ด reflux-like หรื อ ulcer-like
dyspepsia อย่างไรก็ตามการศึกษาแบบ Meta-analysis
ล่าสุด ได้แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการกาจัด
H. Pylori ในผู้ ป่ ว ย FD ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ม ากนั ก ก็ ต าม
(Moayyedi et al., 2003a; Moayyedi et al., 2005) ถ้าจะ
สรุปอย่างง่าย ๆก็ คือ การรักษาโรค FD โดยการกาจัด
H. Pylori นั้น อาจมีประโยชน์บ้าง แต่ไม่มากนัก
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Psychotherapy
ตัวอย่างเช่น Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
และ Hypnotherapy การรักษาทั้งสองแบบนี้เป็นการรักษา
ทางด้ า นจิ ต ใจ โดยหวั ง ผลในด้ า นการลดความซึ ม เศร้ า
เครียด หรือวิตกกังวล (ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาอาการ
FD) การรักษาแบบ CBT จะเน้น ไปที่การปรับเปลี่ย น
ความคิด ส่วนการรักษาแบบ Hypnotherapy (การสะกด
จิต) นั้น จะมุ่งเน้นที่การทาให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผ่อนคลาย
และพร้อมที่จะทาตามคาแนะนาของผู้ให้การรักษา ซึ่งการ
รักษาทั้งสองแบบนี้ จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความรู้สึก
และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ การรักษา
แบบนี้ มีหลักฐานว่าสามารถช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรค
Irritable Bowel Syndrome (ซึ่ง มีอ าการบางอย่ า ง
คล้ายคลึงกับอาการของ FD) ดีขึ้น (Calvert et al., 2002)
มีงานวิจัย หลายฉบั บที่แสดงให้ เห็ น ถึงประสิ ทธิภ าพของ
psychotherapy ในการรักษาอาการ FD ตัว อย่ างเช่น
การศึกษาของ Haug et al. (1994) ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง
การใช้ CBT กับการไม่ใช้ CBT ในการรักษาอาการ FD
พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ภายหลังการใช้ CBT รักษา (มี
อาการแน่นท้อง ปวดท้อง และคลื่นไส้ลดลง) การศึกษาของ
Calvert et al. (2002) ซึ่ง เปรีย บเที ย บระหว่ า ง
Hypnotherapy กับยาต้านโรคซึมเศร้าและยาหลอก ใน
ผู้ ป่ ว ย FD
พบว่ า อาการดี ขึ้ น ภายหลั ง การใช้
Hypnotherapy เช่นกัน การศึกษาของ Mine et al. (1998)
ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการใช้ ย าแบบ Combination
therapy (คื อ ใช้ทั้งการรักษาแบบ medical therapy,
psychiatric therapy และ psychotherapy ร่วมกัน) กับการ
ใช้ยาแบบ medical therapy อย่างเดียว ในผู้ป่วย FD
พบว่าการใช้ยาแบบ Combination therapy ให้ผลที่ดีกว่า
ดังนั้น การรักษาแบบ psychotherapy นี้ จึงอาจเป็น อี ก
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย FD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ร่วมกับ medical therapy และ psychiatric therapy
ยาทางเลือกอื่น ๆ
มีรายงานถึงประโยชน์ในการรักษาอาการ FD จาก
การใช้ส มุน ไพรหลายชนิด เช่ น สารสกัดจาก Artichoke
leaves, Curcuma, Caraway oil, Peppermint oil,
Capsacin รวมถึง Iberogast® (Iberis, Peppermint และ
Chamomile) (Bortolotti et al., 2002; Thompson and
Ernst, 2002; Holtmann et al., 2003; Melzer et al.,
2004; Niederau and Gopfert, 1999; Saller et al., 2001)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ก็
อาจเป็ น ตั ว ช่ ว ยลดอาการ FD ได้ ถึ ง แม้ ว่า จะยั ง ไม่ มี
งานวิจัยใดๆ ที่ได้แสดงถึงประโยชน์หรือประสิทธิภาพจาก
การทาอย่างนี้ในผู้ป่วย FD เป็นเพียงแต่ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตุเท่านั้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าว เช่น การหลีกเลี่ยง
การดื่มกาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือ
การรั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง กะหล่ าปลี พวกถั่ ว
ต่างๆ หัวหอม พริกไทย น้าอัดลม หรืออาหารรสจัด ก็ควร
หลีกเลี่ ยง การกินอาหารมื้อใหญ่ โดยเฉพาะมื้อเย็ น ก็ไ ม่
ควรทา ควรแบ่งมื้ออาหารให้เป็นมื้อเล็ กๆ แต่หลายมื้อจะ
ดีกว่า โดยเฉพาะในผู้ป่วย FD ที่มีอาการอิ่มเร็ว หรืออาการ
แน่น ท้อ งหลั งกิน อาหาร ยาบรรเทาอาการอักเสบชนิด ที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือยาเสริมธาตุเหล็ก ก็ควรหลีกเลี่ยง
เช่นกัน เพราะทาให้อาการแย่ลง
ยาที่ ก าลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ อ าจมี
ประโยชน์ในการรักษา FD
มีสารหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีคุณสมบัติ
ลดความรู้สึกเจ็บปวด ที่กาลังได้รับการศึกษาหรือทดสอบ
ในการใช้รักษาอาการ FD สารต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
Opioid Receptor Agonists
ยากลุ่ มนี้ปกติใช้รักษาอาการเจ็บปวดที่รุนแรง
ปานกลางถึงรุนแรงมาก มีรายงานการใช้ Fedotozine ซึ่ง
เป็น Kappa opioid receptor agonist ในการรักษาผู้ป่วย
FD แล้ ว สามารถบรรเทาอาการ ปวดช่ อ งท้อ งส่ ว นบน
อาการอิ่มตลอดเวลา และอาการคลื่นไส้ได้ (Coffin et al.,
1996; Reed et al., 1997) และเมื่อเร็ว ๆนี้ การศึกษาของ
Camilleri (2008) ก็ ไ ด้ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
Asimadoline ซึ่งก็เป็น kappa opioid receptor agonist อีก
ตัว หนึ่ง ที่ส ามารถบรรเทาความรู้สึ กเจ็บปวด อาการอิ่ม
ตลอดเวลา ได้ ในผู้ป่วยโรค Irritable Bowel Syndrome
N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Receptor
Antagonists
เป็นที่ทราบกันดีว่าการกระตุ้น NMDA receptor จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะการรั บ ความรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดที่ ไ วผิ ด ปกติ
(Visceral hyperalgesia) (Petrenko et al., 2003) มี
การศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ NMDA receptor
antagonists สามารถลดภาวะดังกล่าวได้ (Kolhekar and
Gebhart, 1994; Traub et al., 2002) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาฤทธิ์ของ NMDA receptor antagonists ยังมี
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ข้อจากัด อันเนื่องมาจากอาการข้างเคียงทางสมองและการ
ดูดซึมของยาที่ต่าเมื่อให้โดยการกิน (Kuiken et al., 2004)
Tachykinin receptor antagonists
Tachykinin มีบทบาทในการควบคุมการทางานของ
ระบบย่ อยอาหาร เช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ การ
เคลื่อ นไหวของล าไส้ การหลั่งสารต่างๆ และการดูดซึม
รวมถึงการส่งสัญญาณประสาทรับความรู้สึกจากลาไส้ไปยัง
ระบบประสาทส่วนกลาง (Furness, 2006; Lecci et al.,
2006) โดย Tachykinin จะออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้น NK-1,
NK-2, และ NK-3 receptor การศึกษาในสัตว์ทดลอง
พบว่าการใช้ NK-1 และ NK-3 receptor antagonists
สามารถลดความเจ็บปวดได้ (Hill and Oliver, 2007;
Houghton et al., 2007) นอกจากนี้ ปัจจุบัน มีการใช้ NK1 receptor antagonist ในการรักษาอาการอาเจียน ที่เกิด
จากการใช้ยาเคมีบาบัดในการรักษาโรคมะเร็งด้วย (Kris
et al., 2006)
Cholecystokinin-A antagonists
ภายหลั งการรับประทานอาหารจาพวกไขมัน จะมี
การหลั่ งสาร cholecystokinin ออกมาจากเซลเยื่ อบุของ
ลาไส้ส่วนดูโอดินัม (McLaughlin et al., 1999) ซึ่งจะมีผล
ให้ gastric emptying ช้าลง (Borovicka et al., 1996) การ
ใช้ Cholecystokinin-A antagonists เช่น Dexloxiglumide
จึงพบว่าสามารถเร่ง gastric emptying ให้เร็วขึ้นได้ ใน
ผู้ป่วย FD และในคนปกติ (Schwizer et al., 1997; Feinle
et al., 2001; Varga et al., 2004; Chua and Keeling,
2006)
Corticotropin Releasing Factor (CRF) Receptor
Antagonists
ปกติการกระตุ้น CRF-2 receptor จะเป็นการทาให้
gastric emptying ช้าลง ดังนั้น การใช้ CRF-2 receptor
antagonists จึงอาจเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษา FD
ได้ โดยการทาให้ gastric emptying เกิดเร็วขึ้น ซึ่งเป็น
ผลดีต่อการรักษา FD (Roberto et al., 2007)
Somatostatin
เป็นสารสื่อประสาทอีกชนิดหนี่งที่มีผลต่อการทางาน
ของกระเพาะอาหารและลาไส้ โดยมีรายงานว่า Octreotide
ซึ่งเป็น somatostatin analog สามารถลดความรู้สึกของ
อาการอิ่มตลอดเวลาได้ (Mertz et al., 1995; Mearadji et
al., 1998; FoxxOrenstein et al., 2003)
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Clonidine
ซึ่งเป็น Alpha-2 adrenoceptor agonist ที่ปกติใช้ใน
การรั ก ษาโรคความดั น โลหิ ต สู ง ก็ มี ร ายงานว่ า สามารถ
บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ รวมถึงทาให้ กระเพาะอาหาร
สามารถรับอาหารได้มากขึ้น (gastric accommodation ดี
ขึ้น) (Thumshion et al., 1999)
แนวทางการรักษาโรค FD
ภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น FD แล้ว ผู้ป่วยควร
มีความเชื่อมั่นว่าโรค FD ไม่ใช่โรคร้ายแรงหรืออันตรายแต่
อย่างใด มีผู้คนเป็นโรคนี้กันมากมาย ไม่ควรเป็นกังวล การ
ปฎิบัติตัวตามคาแนะนา รวมถึงการเข้าใจและยอมรับ จะ
ทาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้
ผู้ป่วยควรได้รับคาแนะนาให้ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร เช่นการลดอาหารจาพวกไขมันให้
น้อยลง การลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้น้อยลง เป็นต้น
เพราะเมื่อพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดอาการ FD แล้ว
การปฎิ บั ติ ดั ง กล่ า วจึ ง ดู ส มเหตุ ส มผล ถึ ง แม้ ว่ า ยั ง ไม่ มี
หลักฐานทางวิชาการยืนยันที่แน่ชัดเกี่ยวกับ ประโยชน์จาก
การปฎิบัตินี้ก็ตาม
ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจพบการติ ด เชื้ อ Helicobacter
Pylori ร่วมด้วยนั้น การกาจัด H. Pylori นั้นอาจดูเหมือนไม่
มีความจาเป็น เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่าการ
ติดเชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุของอาการ FD อย่างไรก็ตาม
การกาจัดเชื้อนี้ ก็อาจมีประโยชน์อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่มาก
นัก (Moayyedi et al., 2003a; Moayyedi et al., 2005)
ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการหลั ก คื อ ปวดช่ อ งท้ อ งส่ ว นบน
(Epigastric pain) ควรได้รับยากลุ่มลดการหลั่งกรด เช่น
Histamine-type 2 Receptor Antagonists (H2 RAs) หรือ
Proton Pump Inhibitors (PPIs) ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหลัก
คื อ ท้อ งอืด แน่น ท้ อ ง รู้สึ ก อิ่ มตลอดเวลา (Postprandial
distress) ก็ ใ ห้ ย าพวก Prokinetic agents เช่ น
domperidone, metoclopamide หรือ cisapride
ผู้ ป่ว ยที่มีอ าการของโรคซึมเศร้า เครีย ด หรือ วิต ก
กั ง วลร่ ว มด้ ว ย การใช้ ย ากลุ่ ม antidepressants หรื อ
antianxiety agents จึงมีความจาเป็น หรือถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะ
ไม่ มี อ าการเหล่ า นี้ เ ลยการให้ ย ากลุ่ ม ดั ง กล่ า วก็ ยั ง มี
ประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะการลดอาการเจ็บปวด มีงานวิจัย
หลายฉบับ ที่สนับสนุน การใช้ย าดังกล่าวข้ างต้น ในผู้ ป่ว ย
FD (Hojo et al., 2005; Maria do Carmo et al., 2008)
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นอกจากนี้ การรักษาแบบ Psychotherapy หรือการ
ใช้ ย าทางเลื อ กอื่ น ๆ ก็ อ าจเป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ อ าจมี
ประโยชน์ในการรักษาอาการ FD ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่นๆ ที่กล่าวมาดังข้างต้น
บทสรุป
FD เป็นโรคที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน อัน
เนื่อ งมาจากมีผู้คนเป็นโรคนี้กัน อย่างมากมาย และทาให้
ผู้ ป่ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ล ดลง FD เป็ น โรคที่ มี ค วาม
หลากหลายทั้งในแง่ของอาการที่แสดงออกมาและสาเหตุ
ข อ ง การ เกิ ด โ ร ค ก าร รั กษ า ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใน ปั จจุ บั น ใ ห้
ผลการรักษาที่ไม่ดีนัก มีคนจานวนหนึ่งเท่านั้นที่ตอบสนอง
ต่อ การรักษา ในขณะที่ค นบางกลุ่ ม ไม่ต อบสนองต่อ การ
รักษาหรือตอบสนองน้อย เช่นการบรรเทาอาการอาจเป็น
แค่ บ างส่ ว นหรื อ บรรเทาอาการแค่ ช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ
วิ ธี ก ารรั ก ษาที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น (นอกเหนื อ จากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร) ได้แก่ การกาจัดเชื้อ
H.Pylori (ถ้ า พบว่ า มี ก ารติ ด เชื้ อ นี้ ) การใช้ ย าลดการ
หลั่งกรด (Antisecretory agents เช่น H2 RAs และ PPIs)
ก า ร ใ ช้ ย า เ พิ่ ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร
และล าไส้ (Prokinetic agents) ยาต้า นการซึ ม เศร้ า
(Antidepressants) และ ยาคลายเครี ย ด (Antianxiety
agents) โดยเฉพาะยากลุ่มหลังนี้ ได้รับความสนใจมากขึ้น
ในระยะหลังเนื่องจากให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจทั้งใน
ผู้ป่วยที่มีอาการ FD ร่วมกับอาการซึมเศร้า หรือเครีย ด
วิตกกังวล และในผู้ป่วยที่มีอาการ FD แต่เพียงอย่างเดียว
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