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บทแนะนํา 
พออยูลํ่าไสโ้รคเป็นเ◌กืความผดิปกตใินการของการอดุกั Eนทางทางเดนิอาหางกลอ้งทางเดนิอาห
ารอยูใ่นทีHทีHเป็นผูนํ้าอาการปวดชอ่งทอ้ง,ดจนทอ่งอ(ืเชน่เดยีวทีHเป็น 
ความรูส้กึหรอืมองเห็นไดเ้พิHมเขา้ทีHชอ่งทอ้ง)และ/หรอืจังหวะทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีHของอจุจา
ระ (,ยทอ้งเสยีหรอืของการเกดิขึEนอกี). romecriteria - 
คนทีHมลีกัษณะตอ้งการสําหรับการยอมรวม: 
1)เ◌-ือาการควรจะเกดิขึEนจาก≥6 เดอืน 
2)กจิกรรม-อาการถกูสงัเกตกุารณเ์มืHอ 3 เดอืน 
3)ความถีHของอาการอยูเ่ฉลีHย≥1 วนัตอ่สปัดาห ์
4)ทีHไมทํ่าตามขอ้ตกลงกบัเห็นไดช้ดั anatomical และ บสิHงผดิปกตแิสดงตวัอยูใ่นบ\ูn 
ในการวนิจิฉัยโรค\n ศกึษา มนัขึEนอยูก่บัการประเมนิผล. 
มหีอ้งทํางานตามลําไสโ้รคระบาด(โตะ๊ 1): 
1)irritable งเกดิในชอ่งทอ้งโฟ(irritable งเกดิในชอ่งทอ้งโฟ-IBS) 
2)มทีางเลอืก (ZC) 
3)ใชง้ายทอ้งเสยีห(บซี)ี 
4)มทีางเลอืกในชอ่งทอ้ง distension(WC)/มทีางเลอืกในชอ่งทอ้ง enlargement(CPOB) 
5)ไมม่กีารระบทํุางานทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีHเกดิในชอ่งทอ้ง 
6)opioid constipation(ZWO). 
Opioid constipation เป็นคนใหมข่อแนะนําใหรู้จั้กหมวดหมูอ่ยูใ่นโรมนัไกดไ์ลนเ์ขา้สายนํEาเกลอื 
พวกเขาเป็นชืHออืHนจากงานโรคตดิตอ่โดยพวกเขาเจาะจง อยา่งไรกต็ามมนัมอีาการคลา้ยกนัเพืHอ 
ZC และสามารถซอ้นทบักบัพวกเขา 
ทีHเพิHมมานอกเหนอืจากนอกจางานโรคตดิตอ่อาจจะซอ้นทบักนัอาจจะไมเ่ป็นยําแยกกนัอยู ่ทีH 
อาการคอือาการเจ็บในชอ่งทอ้งซึHงจําเป็นสําหรับการวนิจิฉัยคอืวกิลจของ IBS และ สําหรับ ZC 
และบซี.ี ทีHอยูอ่กีมอืของดจนทอ่งอแืละเพิHมในชอ่งทอ้ง 
เป็นอาการนัHนเป็นเหมอืนกนัทั Eงหมดในงานเกดิในชอ่งทอ้งโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 



โปรแกรมวเิ◌ค้ราะหเ์งื3อนไขการเรยีงลําดบัสําหรับพออยูลํ่าไสโ้รคระบาดอยูใ่น 
กบักรงุโรมคําแนะนําของฉันแน่นอนดอที3สี3 
 
 
irritable งเกดิในชอ่งทอ้งโฟ(IBS)เป็น 
Recurrent อาการเจ็บในชอ่งทอ้ง,อยูเ่ฉลีHย≥1 วนัตอ่สปัดาหเ์มืHอ 3 เดอืนแลว้ พอใจ≥2 
ของตามเงืHอนไขการเรยีงลําดบั: 
1)เป็นทีHเกีHยวขอ้งกบั defecation 
2)ตอ้งมสีว่นเกีHยวขอ้งกบัการเปลีHยนความถีHของ defecation 
3)ตอ้งมสีว่นเกีHยวขอ้งกบัการเปลีHยนรปูรา่ง(รปูลกัษณ)์ของเกา้อีE 
โปรแกรมวเิ◌ค้ราะหเ์งืHอนไขการเรยีงลําดบัสําหรับ IBS subtypes 
ทีH predominant ประเภทของอจุจาระตวัเดยีวในวนัเมืHอมนัม≥ี1 
ทีHผดิปกตเิกดิในชอ่งทอ้งเคลืHอนไหวนะ บ ี
IBS กบั (IBS-C):ทีH>25%อจุจาระ ประเภท 1 หรอื 2 ค 
อจุจาระเตรยีมตวัเดนิแถวตอ่ปรับขนาด(BSFS)และทีH<25% (<25%)ชนดิ 6 หรอื 7 ขวบ 
ทีHเพิHมมานอกเหนอืจากใน ศกึษาหรอืการรักษาฝึกซอ้ม–คนไขร้ายงานวา่ เป็นปกต ิ(ประเภท 1 
หรอื 2 อจุจาระ;BSFS ภาพ). 
IBS กบั ยทอ้งเสยีห(IBS-D):ใน>25%ของอจุจาระอจุจาระประเภท 6 หรอื 7 โดย BSFS 
และใน<25%ของอจุจาระประเภท 1 หรอื 2 ตอ่ได.้ อกีทางเลอืกใน epidemiological 
ศกึษาหรอืการรักษาฝึกซอ้มคนไขร้ายงานทีHผดิปกตเิกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหวมกัจะยทอ้ง
เสยีห(มา้นัHงประเภท 6 หรอื 7;ใน illustration แสดง BSFS). 
IBS กบัผสมทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีH(IBS-M):ใน>25%ของเกา้อีEนัHงเกา้อีEแบ 1 หรอื 2 โดย BSFS 
และใน>25%ของเกา้อีEนัHงเกา้อีEประเภท 6 หรอื 7 โดย BSFS. ทีHเพิHมมานอกเหนอืจากใน 
epidemiological ศกึษาหรอืการรักษาฝึกซอ้ม-คนไขร้ายงานวา่ improper 
งเกดิในชอ่งทอ้งกําลงัหยทิั Eงสอง 
และยทอ้งเสยีห(>25%ของมา้นัHนคอืทอ้งผกูและ>25%เคยทอ้งเสยีหร-เหมอืน;ฐานทีH BSFS). 
IBS ไมใ่ชค่วามลบั(IBS-ย)ู:นีHหมวดหมูว่มถงึผูป่้วยทีHไดเ้จอกบั IBS 
เงืHอนไขการเรยีงลําดบัและไมส่ามารถเป็นไดแ้มน่ยํามคีณุสมบตัพิอสําหรับใดๆของอยูเ่หนอืกลุม่ 
ในการทดลองใชม้นัเป็นการแนะนําเพืHอกําหนดงานอดเิรก subtypes จากเป็นอาการไดอารีHของ 
สําหรับ≥2 อาทติยแ์ลว้ ใช ้25%ตามหลกัการ 
ทําการปลกู (ZC)เป็น 
≥2 จากเกดิขอ้ผดิพลาดตอ่ไปนีEเป็นพบ:c 
1)เพิHมจํานวนบงัคบั(กระตุน้)ระหวา่ง>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหว 
2)lumpy หรอืยากทีH stools(1-2 BSFS)เมืHอ>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหว 
3)วามรูส้กึของยงัไมส่มบรูณเ์กดิในชอ่งทอ้งการเคลืHอนไหวระหวา่ง>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งควา
มเคลืHอนไหว 
4)วามรูส้กึของฐานขดัขวางการทํางานไดท้นัอยูใ่นกน้หรอืชว่งทวารหนักตั Eง>25% 
5)ตอ้งการสําหรับป้อนเอง รองรับ(ป้อนเองอพยพคนทงัของอจุจาระ, ชั EนยกขึEน)ระหวา่ง>25%ของ  
6)<3 คําวา่เป็นธรรมชาตเิกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหวตอ่สปัดาหก์อ่น 
นอกจาก,แน่นอนลคิวดิวออจุจาระหายาก(โดยไมม่กีารใชข้อง laxatives)และ IBS 
เงืHอนไขการเรยีงลําดบัไมไ่ดเ้จอกนัเลย 
งายทอ้งเสยีห(บซี)ีเป็น 
ปลอ่ยหรอื กบั>25% ไม ่อาการเจ็บในชอ่งทอ้งหรอืไมโ่ปรดจนทอ่งอดื 
มทีางเลอืดจนทอ่งอ(ืWC)เป็น 
แตล่ะคนตดิตามตอ้งเสร็จสมบรูณ:์ 



1)รายการรูส้กึของดจนทอ่งอแืละ/หรอืมองเห็นไดเ้พิHมขึEนใน ของชอ่งทอ้ง, 
ทางอืHนอาการอนีเกดิขึEนในธรรมดาเหรอคะ?1 วนัอาทติย ์
2)เป็นเงืHอนไขการเรยีงลําดบัสําหรับกําลงัวนิจิ IBS,ZC บซีหีรอื 
กความผดิปกตใินการ(PDS)ไมไ่ดเ้จอกนัเลย 
ไมม่กีารระบทํุางานทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีHเกดิในชอ่งทอ้ง 
 
 

 
Intestinal 
รอ้งเรยีนทีHไมม่ปีรมิาณสารอนิทรยีแ์ละไมไ่ดเ้จอกบัเงืHอนไขการเรยีงลําดบัสําหรับงานทีHเกีHยวกบัค
วามผดิปกตทิีHอเสนอทีHเหนอื 
opioid constipation(ZWO) 
มนัเกดิขึEนสําหรับครั EงแรกหรอืเพิHมมากขึEนในระหวา่งผูด้แูลระบบ,การแกไ้ขหรอื ของ 
การรักษาพอใจ≥2 จากเกดิขอ้ผดิพลาดตอ่ไปนีE: 
1)เพิHมจํานวนบงัคบั(กระตุน้)ระหวา่ง>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหว 
2)lumpy หรอืยากทีH stools(1-2 BSFS)เมืHอ>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหว 
3)วามรูส้กึของยงัไมส่มบรูณเ์กดิในชอ่งทอ้งการเคลืHอนไหวระหวา่ง>25%ของเกดิในชอ่งทอ้งควา
มเคลืHอนไหว 
4)วามรูส้กึของฐานขดัขวางการทํางานไดท้นัอยูใ่นกน้หรอืชว่งทวารหนักตั Eง>25%defecation 
5)ตอ้งการสําหรับป้อนเอง รองรับ(ป้อนเองมา้นัHงรอพยพอยา่ง, 
ชั EนยกขึEน)ระหวา่ง>25%defecation 
6)<3 คําวา่เป็นธรรมชาตเิกดิในชอ่งทอ้งความเคลืHอนไหวตอ่สปัดาห ์
มนัหายากสําหรับปลอ่ย stools จะเกดิขึEนโดยไมม่กีารใชย้าถา่ย 
และเงืHอนไขการเรยีงลําดบัตอ้งเจอกนัภายในเมืHอ 3 เดอืนแลว้ กบัเริHมมอีาการของของอาการ≥6 
เดอืนกอ่นทีHวนิจิฉัยใหเ้ขาพดู 
บ ีsubtypes ของ IBS แยกตวัออกมาจากทีHผดิปกต ิ(IBS-C IBS-D และ IBS-M)สามารถเดยีวทีHเป็น 
reliably จําไดว้า่คนไขไ้มก่นิยานัEนสง่ผลกระทบตอ่ความถีHของ defecation. 
C ในคนไขท้ีHไดเ้จอกบั ZWO เงืHอนไขการเรยีงลําดบั,ZC 
ไมค่วรจะจําได,้เนืHองจากมนัเป็นเรืHองยากทีHจะแยกความแตกตา่งเสยีเวลา-ผลขา้งเคยีงของ 
จากอืHนสาเหตขุอง. 
d มนัไมค่วรจะวนิจิฉัยอยูใ่นคนไขท้ีHไดเ้จอกบั IBS-D เงืHอนไขการเรยีงลําดบั 
อมีนัอาจจะใจออ่นวามเจ็บปวดทีHเกีHยวขอ้งกบัดจนทอ่งอกืนัแลว้เชน่กนัเล็กนอ้งเกดิในชอ่งทอ้งก
ารเคลืHอนไหวทีHผดิปกต ิ
 
 
Irritable งเกดิในชอ่งทอ้นโร 
 
IBS คอืพออยูลํ่าไสโ้รคอยูใ่นซึHง recurrent ในชอ่งทอ้งความเจ็บปวดทีHเกีHยวขอ้งกบั 
หรอืการเปลีHยนแปลงความถีHของเกดิในชอ่งทอ้งการเคลืHอนไหวและ/หรอือจุจาระองมมุม. IBS 
สามารถถกูแบง่ออกเป็น 3 หลกั subtypes ขึEนอยูก่บัทีHจดทะเบยีนผูนํ้างเกดิในชอ่งทอ้งโรค: 



1)IBS กบัผูนํ้า (IBS-C) 
2)IBS กบั ยทอ้งเสยีห(IBS-D) 
3)IBS กบัผสมทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีH(IBS-M). 
ไมใ่ชค่วามลบั IBS(IBS-ย)ูคอืวนิจิฉัยอยูใ่นคนไขท้ีHไดเ้จอกบั IBS 
เงืHอนไขการเรยีงลําดบัและไมส่ามารถเป็นไดแ้มน่ยําความลบัในขอ้ยูเ่หนอืกลุม่ IBS 
เกดิขึEนในเวลาประมาณ 11%ของประชากรมากขึEนบอ่ยนักในเรืHองผูห้ญงิและผูค้นนอ้ยกวา่ 50 
ปีของอายเุทา่นีE สถานทีHกอ่สรา้งของ IBS เป็นเรืHองเกีHยวกบัพวกพันธกุรรมสภาพแวดลอ้มและ 
psychosocial ปัจจัย. Exacerbation ของอาการไดอ้ยากยัHวให ้
การตดิเชืEออาหารความไมอ่ดกลั E,เ◌เืกดิจากความเครยีดหนะ 
ของลําไสค้นเรายาวและการผา่ตดัทําหตัการพวกนีEนะ ทีH ของความหลากหลาย; 
พวกนีEอาจจะรวมเปลีHยนแปลงในรอดุกั Eนทางทางเดนิอาหา,ชดัเจน,เพิHม 
อปุสรร,การกระตุน้การทํางานของระบบภมูติา้นทานการเปลีHยนแปลงของคป์ระกอบของทอ้ง 
และความรนุแรงของสมองทอ้กษะ. โรคจติทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีHเป็นทีHเกีHยวขอ้งกบั IBS และ 
ปัจจัยผลกระทบตอ่การรักษา. IBS 
เป็นดว้ยการผสมผสานกบัมากขึEนบอ่เกดิของโรคจติทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีH,นอนหลบัทีHเกีHยวกั
บความผดิปกตทิีH,และโอ ตอ้งสิHงแวดลอ้ม 
 

 
 
ในการวนิจิฉัยคอืวกิลจของ IBS 
ตอ้งการละเอยีดการประเมนิผลเป็นขดีจํากดัจํานวนของสนับสนุนศกึษา,และระวงัตวัสว่นใหญม่นั
ไมใ่ชจ่นิตนาการ ตอ้งไมร่วมโรคตดิตอ่กบัอาการเดยีวกบัทีH IBS(ตวัอยา่งเชน่,inflammatory 
ลําไสโ้รค โรค หรอื ความไมอ่ดกลั E, บางคน\n ในการวนิจิฉัยโรค\n 
การทดสอบอาจจะเป็นตอ้งการ. 
อยา่งไรกต็ามในทีHสดุคนไขเ้ป็นใครพบกบัเงืHอนไขการเรยีงลําดบัสําหรับ IBS 
การวนิจิฉัยคอืวกิลจโดยไมม่อีาการของความวติกจรติลง\n ในการวนิจิฉัยโรค\n 
การทดสอบควรจะเกบ็ไวก้บันอ้ยทีHสดุ 
ในการวนิจิฉัยคอืวกิลจของ IBS ควรจะเป็นจากพืEนฐาน: 
1)สมัภาษณ ์
2)เรืHองงานวจัิย 
3)หอ้งทดลองของการทดสอบ(นอ้ย) 
4 ถา้จําเป็น \n หรอือืHนทีHเหมาะสมทดสอบแลว้ 
สมัภาษณ ์
การหายตวัไปของอาการเจ็บในชอ่งทอ้ง IBS. 
วามเจ็บปวดจะไดเ้ป็นเฉพาะในเขตทีHมอียูท่ีHไหนกไ็ดใ้นทีHชอ่งทอ้งโพ,ฉันคดิวา่เธอ....แตเ่กอืบทกุ
บอ่ยนักทีHมนัเกดิขึEนอยูด่า้นลา่งหนา้ทอ้ง 
มนัจําเป็นเพืHอแสดงใหเ้ห็นทีHการเกดิขึEนอกีของเกดิในชอ่งทอ้งการเคลืHอนไหวทีHเกีHยวกบัความผิ
ดปกตทิีH(และ/หรยืทอ้งเสยีหร)และพวกเขาชัHวคราวกบัความสมัพันธก์บัอาการเจ็บในชอ่งทอ้ง. 



ไมถ่กูตอ้งมา้นัHงความถีH(>3/dz. และ<3/อาทติยก์อ่น),ไมถ่กูตอ้งอจุจาระองมมุม(ประเภททีH 1 และ 
2 อยา่งทีHดเีหมอืน 6 คนและอกี 7 ใน ปรับขนาดของอจุจาระเตรยีมตวัเดนิแถวตอ่–BSFS;โตะ๊ 
2),ขอ้หาพยายามระหวา่ง ทีHรนุแรงตอ้งผา่นอคึวามรูส้กึของยงัไมส่มบรูณ ์และ 
ในหอ้อเึป็นเหมอืนกนัแตค่นทีHไมใ่ชเ่ฉพาะสําหรับ IBS.  ตอ้ง จําแนก 
ทีHเกีHยวกบัความผดิปกตทิีHคณุควรจะหลกีเลีHยง และ กนิยาถา้คณุจะพาพวกเขา 
 
คนไขก้บั IBS บอ่ยรายงานนัHนกนิหรอืทําให ้อาการแตน่ีHไมใ่ชก่ารเจาะจงมากพอ trait 
จะถกูรวมใน\n ในการวนิจิฉัยโรค\n เงืHอนไขการเรยีงลําดบั. คนไขก้บั IBS 
บอ่ยไดต้า่งกนัรอ้งเรยีนอกจาก 
ของระบบ(ตวัอยา่งเชน่)หรอือืHนจากระบบ(สําหรับตวัอยา่งเชน่ปวดไมเกรนเ);พวกเขาสามารถสรา้
งความแข็งแกรง่ใหค้นวนิจิฉัยของ IBS. 
อาการของความวติกกงัวล(คา่เป็นบวกประวตัขิองครอบครัวอยูใ่นทศิทางของลําไสค้นเรายาวเป็
นมะเร็งมเีลอืดออกในลําไสผ้โดยไมเ่ป็นรดิสดีวงหรอืป่าวหรอื anal 
fissure,ไมต่ั EงใจยกนํEาหนักสญูเสยี) งความเป็นไปไดข้องปรมิาณสารอนิทรยีโ์รคอยูใ่นคนไขก้บั 
IBS-ดคีณุควรจะถามคนไขเ้รืHองพวกเขาลดความอว้นแบบไหน,กบัความสําคญัอยูก่นิ dairy 
ผลติภณัฑง์โฮลว,ีคาเฟอนี,fruits,แตผั่ก,นํEาผลไม,้sugary 
เครืHองดืHมและเคีEยวหมากฝรัHงเพราะนีHมนัสง่อาหารไดห้รอื IBS อาการ พวกเขา รัฐควรจะเป็น. 
 
กรณีศกึษา 
ถา้ ascites,enlarged ตบัหรอืมา้มหรอื 
ยูใ่นชอ่งทอ้งโพคอืตรวจสอบพบ,ตอ่การวนิจิฉัยคอืวกิลจนจะมคีวามจําเป็นอยา่งมาก 
มนัจําเป็นตอ้งตรวจสอบ 
บรเิวณทวารหนักตั Eงใหร้ะบตุวัคนทีHน่าจะเป็นสาเหตขุองเลอืดออก,ประเมนินํEาเสยีงของ 
และวางแผนทีHมคีณุสมบตัขิอง dissinergic defecation(DD). 
 
หอ้งทดลองของการทดสอบ 
มนัจําเป็นตอ้งทําตวัไมด่กีบัพวกผลการตรวจเลอืดของ-ในกรณีของ anemia หรอื 
leukocytosis,ตอ่การวนิจิฉัยคอืวกิลจนจะมคีวามจําเป็นอยา่งมาก 
มนัควรจะเป็นจําเป็นตอ้งบนัทกึเมืHอมนั..อยูใ่ตผ้วิเขาข C-reactive โปรตนี(CRP)ในเลอืดหรอื 
calprotectin อยูท่ีHมา้นัHงพวกนีEผลการศกึษาชว่ยกสักึเหมอืนถกูตดัขาด 
งเกดิในชอ่งทอ้งโรคระบาดในคนไขก้บั IBS นอาการอืHนนอกจาก. 
ถา้มนั..อยูใ่ตผ้วิเขาของพวกนีEคอืเทเล็กนอ้ยเพิHมขึEนแตค่วามน่าจะเป็นขอ IBD 
คอืนอ้ยแลว้เครืHองหมายควรจะเตมิกอ่นทีHลอ้ง(หากไมม่หีลกัฐานอืHนสําหรับมนั). ของ 
การตอบสนองรวมถ ึไมต่อ้งชว่ยคนป่วยกบั. 
การทดสอบของตอ่มไทรอยดฟั์งกช์นัเป็นปกตจิะไมแ่นะนําใหใ้ชสํ้าหรับคนไขท้ั Eงหมดแตจ่ะถกูแ
สดงในกรณีของการรักษาลกัฐา. ศกึษาของ โรคควรนํามาใชพ้จิารณาอยูใ่นคนไขก้บั IBS-D และ 
IBS-เอ็นทีHยงัไมต่อบสนองตอ่การรักษา การรักษา กบัคลายแฟ้มของสว่นของ 
ควรจะถกูแสดงตอนทีH ผลเป็นบวกหรอืการแพทยเ์ป็นผูต้อ้งสงสยั โรคงเรยีน เป็น 
การตรวจชิEนเนืEอยงัสามารถตรวจจับเขตรอ้น sprue ซึHงอาการอาจจะคลา้ยกบั IBS. 
อจุจาระทดสอบ(และตอ่ตา้นพวกปรสติและพวกเขาไข)่สามารถเป็นประโยชนเ์มืHอหลกัของอาการ
เป็นยทอ้งเสยีหรอโดยเฉพาะในประเทศทีHดแูลว้เป็นไปดว้ยยทอ้งเสยีหบอ่ยครั EงเกดิขึEน. 
 
ลอ้ง 
ลอ้งการฉายหนังชีEใหเ้ห็นวา่ในคนไขว้ยั≥50 ปีโดยไมม่อีาการแสดงถงึความวติกกงัวล 
นีHควรจะเป็นไปถา้มนัมรีอ่งรอยหรอือาการของความวติกกงัวลเป็นบวกประวตัขิองครอบครัวสําหรั
บ เป็นมะเร็งหรอืระยะยาวยทอ้งเสยีหไมย่อมหยดุหลงัจาก การรักษา 



ในผูป่้วยกบัเ◌ยืทอ้งเสยีหรอแนะนําใหเ้อาของสว่นหนึHงจากคนละสว่นของลําไสค้นเรายาวทีHไมร่
วม. ในบางคนไขส้าเหตขุองเ◌ ื
ยทอ้งเสยีหอาจจะเป็นการละเมดิของตวัเลอืกการไลร่ะดบัสขีองเนืEอ. ในบางคด ีIBS 
กบัเ◌ยืทอ้งเสยีหรคอืชว่ยหายใจโดยการทดสอบสําหรับ. 
 
การรกัษา 
การรักษาของ CHD 
เริHมตน้ดว้ยอธบิายใหค้นไขค้นธรรมชาตขิองโรคกงัวลใจไมใ่ชน่อ้งเขานัEนสําหรับมนัออ่นแน่นอน
สิHงแวดลอ้มและการพรเีซนตใ์หเ้ขากบั usefulness และความปลอดภยัของ\n 
ในการวนิจิฉัยโรค\n 
ศกึษาและการรักษาวธิกีารของทีHตอ้งการจะเป็นตรงกบัทีHคนประเภทและความรนุแรงของอาการ 
บางใชช้วีติเปลีHยนแปลงอยา่งเชน่กจิกรรมทางกายภาพทั Eงหลดจํานความเครยีดและดแูลของดตี่
อสขุภาพนอนหลบั,สามารถชว่ยลด IBS อาการ พืEนของ IBS การรักษาเป็นไฟเบอ 
ซึHงอยา่งไรกต็ามสามารถเป็นคอ่นขา้งซบัซอ้น น่าจะเพยีง นไฟเบอรเ์หนยีวพเิศษ(หรอื 
ฉันเจอกลอ่งใส\่กระดาษ)และไม ่นไฟเบอรเ์หนยีวพเิศษ(แบรน)มปีระโยชนต์อ่ IBS อาการ 
บางแบบฟอรม์ของไฟเบอรเ์หนยีวพเิศษโดยเฉพาะอยา่งยิHงแบรนสามารถเพิHมดจนทอ่งอดื 
ในบางคนไขอ้าการบางอยา่งอาจไมแ่สดงอาจจะบรรเทาค restriction 
ของโปรตนีจากแป้งสาลอียูใ่นอาหารกลางวนักนัดมีั Eย? อกีสําคญัพัฒนาเป็น ผลติภณัฑข์องบรรจ ุ
และ ( และ polyols–FODMAP). การกําจัดโปรตนีจากแป้งสาลอีอกจากตํHา 
ลดความอว้นแบบไหนไมไ่ดนํ้าเพิHมเตมิสําหรับกจิกรรมพเิศษ. ว-์ 
ลดความอว้นแบบไหนและมาตรฐาน dietary ปรกึษาเรืHองใหค้ลา้ยกนัผลลพัธเ์ดยีวกนันัHนแหละ 
ในการรักษาของ ยาเสพตดิทําตวัรอบๆ เป็ใช:้ (เพิHมความถีHของอจุจาระ), 
(พวกเขามกีฏสําหรับนักดืHมประเภททีH 2 chlorkowe ชอ่งในลําไส;้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในโปแลนด)์, 
(14-ม ุนัHนเป็นคํา ของ C;ไมส่ามารถทําไดใ้นโปแลนด)์. อกี เป็นเรืHองของงานวจัิย. 
เล็กทดลองเรยีนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การเพิHมเนืEอ ใช ้กรดสามารถบรรเทาภาคอาการของ IBS-C 
ในบางคนไข ้เป็นการสงัเคราะหอ์ธบิาย ของ ซึHงมนัเดนิชา้ลง 
เลอืกทางเดนิชวีติเชน่เดยีวเพิHงตวัเลอืกการไลร่ะดบัสขีองนํEาและ และ widely 
ใชใ้นการรักษาของ IBS-
ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาจะไมม่าสายอยูใ่นเล็กนักบนิอา่นมนักแ็สดงใหเ้ห็นวา่ยานนัHนใหพ้วกเนืEอ 
acids(ตวัอยา่งเชน่)พวกเขามปีระโยชนต์อ่การเลอืกทางเดนิชวีติของ intestinal 
องกลอ้งทางเดนิอาหารและความสอดคลอ้งกนัในตขัองอจุจาระ. 
ตวับยานเคยรักษาอาการเจ็บในชอ่งทอ้งและ colic ทั Eงหมดใน IBS. ในการดหูนังสอื 
บการสอบสนเจอเงนิสิHงสําคญัมากของนํEามนั,ซึHงมสีงูตวับความดนัเลอืด,สําคญั 
ลาซโีบ(ยาทีHไมใ่ชย่าจรงิๆ)ในแงข่องทั EงหมดนีEพัฒนาของ IBS 
อาการและการแกข้องในชอ่งทอ้งความเจ็บปวด คนสว่นใหญเ่หมอืนกนัดา้นขา้งอาการเป็น. 
สามารถทํางาน ผา่นมาหลาย. ใน -วเิคราะหข์อง 43 ศกึษาตา่งๆโดยใชย้าเสพตดิเป็น ลกูเลน่ของ 
ถกูพบอยูใ่นเงืHอนไขของภาพรวมความรนุแรงของ IBS 
อาการเชน่เดยีวเจ็บปวดจนทอ่งอแืละแกส๊(พ.ี ยงั -
ปัจจบุนัของรัฐของความรูแ้ละคําแนะนําของฉันแน่นอนดสําหรับการรักษาฝึกซอ้ม-เอ็ด). 
อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา ryfaksymin นเมืHอเร็วๆนีEจดทะเบยีนสําหรับการรักษาของ IBS-
ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาจะไมม่าสายใน 2 ขนาดใหญศ่กึษาของ rifaksymin การรักษาทีHวางยาของ 
550 ปืนกลอง 3×dz. หลงัจาก 2 สปัดาหก์บัคนไขโ้รค niezaparciową IBS 
ปรับปรงุภาพรวมความรนุแรงของอาการและวธิใีชอ้ยูเ่ลย ผูพั้ฒนาตอ่สําหรับตั Eง 10 
อาทติยถ์งึแมว้า่มนัเป็น gradual การสญูเสยีของตอบกลบัยาเสพตดิ เตมิการรักษากบั rifaximin 
ดเูหมอืนจะมคีลา้ยกนัชิEน. คนไขก้บั IBS-D ในชว่ง 18 อาทติยต์อ้งตามตอ่ตอบกลบัมาดกีวา่นีEอกี 
rifaximin การรักษาเมืHอเทยีบกบัลาซโีบ(ยาทีHไมใ่ชย่าจรงิๆ). 



 (ไมจ่ดทะเบใีน EU)เป็นสงูเลอืกเซโรโทนนิ 5-HT3,รถ ความเจ็บปวดอจุจาระความถีHแลว้เรง่ดว่น; 
ในพวกเราตอ้งการใชง้านมนัออกไปเพยีงทางเดยีวกบัผูห้ญงิอยา่งรนุแร IBS-d นะ 
มนัดเูหมอืนกนัยาเสพตดิจากทีH 5-HT3 กลุม่–และ -เป็นยงัมผีลอยูใ่น IBS-ด ี
 (ไมม่อียูใ่นโปแลนด)์เป็นเรืHองใหมผ่สม MK-opioid แลว้? พัฒนาสําหรับการรักษาของ IBS-ด ี
ยาตา้นอาการซมึเศรา้น่ะเป็นประสทิธภิาพในท IBS อาการ ในหนึHงเรยีน ทีHวางยาของ 10 
ปืนกล/วนัสําคญัเสมองภาพรวมความรนุแรงของ IBS อาการและความถีHของ 
และความรูส้กึของยงัไมส่มบรูณ ์
และในบางคดนํีาไปสูท่ีHสมบรูณแ์บบเพนตากอ้นการหายตวัไปของความเจ็บป่วย ทีH effectiveness 
ของเลอืกเซโรโทนนิ มยีงัคงแสดงใหเ้ห็น. 
ในบางคนไขอ้าการบางอยา่งอาจไมแ่สดงของ IBS-D อาจจะลโซเดยีม -เป็น ของ  
น ใน IBS-D ไดนั้Eน\n เมืHอเทยีบกบัลาซโีบ(ยาทีHไมใ่ชย่าจรงิๆ). 
ทีH ของทอ้ หรอืใชส้มนุไพรการเตรยีมการกกักนั เป็นยารักษาโรคไมม่กีารศกึษาอยา่งเหมาะสม 
มนัเป็นพบวา่ไมม่ขีองนายไดเ้ปรยีบอะไรบา้ง ตรปลอม. 
ทางจติและพฤตกิรรมวธิกีารของนัHนชว่ยควบคมุความเจ็บปวดไดเ้ยอะและรูส้กึไมส่บายตถกูพจิาร
ณาสนับสนุนการบําบดัและ/หรอืยายภาพของลกูเลน่ของ pharmacotherapy. 
พวกนีEรวมทางพฤตกิรรมการบําบดั,การสะกดจติและตา่งเทคนคิการผอ่นคลาย;พวกเขาคนืคา่รับ
การสนับสนุนจากหลายเรืHองเรยีน 


