บทความปริ ทศั น์: การย่อยแลกโทสบกพร่ อง
ศาสตราจารย์ พญ. วันดี วราวิทย์ 12 สิ งหาคม 2555
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กรณี ตวั อย่างที่ 1. หนูจ๋ิวมีน้ าหนักตัวแรกเกิด 3,200 กรัม 24 ชัว่ โมงหลังเกิดหลังกินนมมื้อแรก เกิด
อาการท้องอืด อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็ นน้ ามีฟอง10ครั้ง ตรวจร่ างกาย BW.2,700 กรัม
T. 36.5 0C, P.190/min, RR.60/min, BP.60/45mm.Hg., sunken fotanelle, fair skin turgor, capillary
refill 3 second, hyperactive bowel sound. Blood chemistries; Na 152, K 5.0, Cl 125, CO2 10
mmol/L, AST 500, ALT 700 U/L. Blood pH 6.8, urine pH 6.5, lactose positive และ
aminoaciduria, stool pH 5.0, no cell.
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Positive findings: Onset ของอาการตั้งแต่แรกเกิดหลังกินนมมื้อแรก ท้องอืด อาเจียน อุจจาระร่ วง
acid stools, hypernatremic dehydration, metabolic acidosis, liver damage, renal tubular acidosis,
lactosuria, aminoaciduria.
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ภายหลังแก้ไขภาวะขาดน้ าแล้วให้กินนมสูตรแลกโทสฟรี ทารกตอบสนองดีถ่ายน้อยลง 2 วัน
ต่อมาถ่ายอุจจาระลักษณะนิ่มเป็ นเส้นเหมือนยาสี ฟันวันละ 2-3 ครั้ง และน้ าหนักเพิ่มวันละ 30 กรัม
ทารกต้องกินนมแลกโทสฟรี ต่อไปเริ่ มกินอาหารตามวัยและทนต่ออาหารนมได้บา้ งหลังอายุ6เดือน
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กรณี ตวั อย่างที่ 2. เด็กชาย อู อายุ 8 เดือน เกิดมีไข้ อาเจียน ร้องกวน ทาตัวงอเป็ นพักๆ แม่คิดว่าปวด
ท้อง ถ่ายอุจจาระเป็ นน้ ามีฟอง 5-6 ครั้งในช่วง 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา ปั สสาวะครั้งสุ ดท้ายเมื่อ 6
ชัว่ โมงก่อน ตรวจร่ างกายพบว่าปากแห้ง กระหม่อมบุ๋ม P130/min., RR.48/min., BP80/55mm.Hg.,
ก้นแดง Blood chemistries; Na 145, K 4.0, Cl 110, C0215 mmol/L. Stool pH 5.0, few
lymhpoctyesและepithelial cells,reducing substance positive,screening test for rotavirus positive.

Positive findings: อายุ ต่ากว่า 5 ปี มีไข้ อาเจียน ปวดท้อง dehydration, irritated anal area,
acid foamy stools, stool examination; no white blood cell, few epithelial cells และ stool pH5.5,
reducing substance positive >0.5%, screening test for rotavirus positive.
ภายหลังแก้ไขภาวะขาดน้ าแล้ว เริ่ มให้นมผสมปกติ ปริ มาณครึ่ งหนึ่งของที่เคยกิน อีกครึ่ งหนึ่งให้
โอ อาร์ เอส สลับกันทุก 2 ชัว่ โมง ป้ อนข้าวบดใส่ น้ าแกงจืดวันละ 2 มื้อ วันต่อไปถ่ายน้อยลงจึงให้

กินนมครึ่ งหนึ่งของที่เคยกินทุกสองชัว่ โมง งดโอ อาร์ เอสได้ เด็กชายอูกินอาหารและนมซึ่ งได้เพิ่ม
ปริ มาณขึ้น นอนหลับได้ ตื่นขึ้นมาเล่นได้ วันที่สามถ่ายอุจจาระนิ่มเป็ นเส้นเหมือนยาสี ฟัน กิน
อาหารเด็กตามวัยตามปกติ กลับบ้านได้
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กรณี ตวั อย่างที่ 3. เด็กชายเล็กอายุ 7 ปี ปฏิเสธไม่ยอมกินนมที่ครู ให้ในโครงการนมโรงเรี ยน โดยอ้าง
ว่า กินนมแล้วปวดท้อง แม่บอกว่าเด็กชายเล็กเคยกินนมแล้วมีอาการปวดท้อง มีลมในท้อง และถ่าย
อุจจาระเหลวเป็ นน้ า เวลาเบ่งอุจจาระมีลมออกมากจนเกิดเสี ยงดัง และบางครั้งบ่นแสบก้น
แม่และครู อยากให้เด็กชายเล็กกินนมตามโครงการนมของโรงเรี ยน จึงไปปรึ กษากุมารแพทย์ๆ
ทดลองให้เด็กชายเล็กกินนม 1 ถ้วยในตอนเช้าก่อนกินอาหาร แล้วให้นงั่ สังเกตอาการที่คลินิกผูป้ ่ วย
นอก 4 ชัว่ โมง หลังกินนม 45 นาทีเด็กชายเล็กบอกว่า มีลมในท้องและปวดท้อง หลังกินนม 2
ชัว่ โมงถ่ายอุจจาระเป็ นน้ า หมอได้เก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจทันที พบว่ามี pH 5.5, reducing
substance positive อย่างอื่นอยูใ่ นเกณฑ์
Positive findings: เด็กโตอายุ 7 ปี กินนมแล้วเกิดอาการ intolerant: ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ

เหลว มีลมในท้อง acid stool และ reducing substance positive
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กุมารแพทย์วินิจฉัยว่า เด็กชายเล็กย่อยน้ าตาลแลคโทสในนมไม่ได้ กินนมแล้วไม่สบายท้อง และ
ถ่ายเหลว วิธีแก้ไข วิธีแรกให้ดื่มนมเมื้อละ ¼ ถ้วยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่ม ใช้เวลาในการปรับตัว
ประมาณสองสัปดาห์ วิธีที่สองให้ดื่มนมหลังอาหารกลางวัน แม่และครู เลือกวิธีที่สอง ครู เก็บนม
กล่องไว้ให้เด็กชายเล็กกินหลังอาหารกลางวัน ปรากฏว่าไม่มีอาการผิดปกติ หลังกินนมหลังอาหาร
กลางวันอยู่ 2 สัปดาห์ เด็กชายเล็กอยากกินนมตอน 10โมงเช้าพร้อมเพื่อนจึงลองกินนม ในวันแรก
กินไปครึ่ งกล่องพบว่า ไม่ปวดท้อง วันต่อมากินนม 1 กล่องได้
กรณี ตวั อย่างที่ 4 เด็กหญิงบิว กินนมแม่หลังเกิด มีผนื่ กรากน้ านมขึ้นที่หน้าซึ่งทุเลาลงเมื่อแม่งด
ดื่มนมวัว อายุ 5 เดือนแม่ให้กินนมผสมสาหรับทารก หลังกินไปได้ 2 สัปดาห์มีผนื่ ขึ้นที่หน้าอีก
และเริ่ มถ่ายอุจจาระมีลกั ษณะเหลว มีมูก เลือดปนวันละ 4-5 ครั้ง ตรวจอุจจาระพบ stool pH 5.5,
มีเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว reducing substance >0.5% , cultureไม่พบ enteric pathogen
Positive finding: 0nset อายุ 5-6 เดือน มีผื่นแพ้ผิวหนัง-atopic dermatitis อยูก่ ่อน มี acid stool
และ reducing substance positive มีเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในอุจจาระ

ทารกกินนมแม่มีผนื่ แพ้ผิวหนัง ซึ่งผืน่ ดีข้ ึนหลังแม่งดกินนมวัว เมื่อทารกเริ่ มกินนมวัวผสม เกิด
ถ่ายอุจจาระเป็ นมูกปนเลือด แสดงว่าลาไส้ใหญ่อกั เสบ มีแผล แต่ไม่มีไข้และไม่พบ เชื้อใน
อุจจาระ ให้กินนมสูตรนมถัว่ ตอบสนองดี ถ่ายน้อยครั้งลง ผื่นที่หน้าเริ่ มจากลง ต่อมาถ่ายอุจจาระ
มีลกั ษณะนิ่มไม่มีมูกเลือดปน
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กรณี ตวั อย่างทั้ง 4 แสดงให้เห็นถึงการย่อยแลกโทสบกพร่ อง และมีอาการintolerance ซึ่งยังต้อง
วินิจฉัยแยกโรคอื่นเช่น จากแพ้โปรตีนนมวัวและติดเชื้อลาไส้ ปั ญหานี้พบบ่อยในเวชปฏิบตั ิ
กุมารแพทย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึ มของคาร์ โบไฮเดรตก่อน จะได้เข้าใจ
อาการและอาการแสดงของการย่อยแลกโทสบกพร่ อง
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คาร์โบไฮเดรตย่อยและดูดซึ มอย่างไร?
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คาร์ โบไฮเดรตเป็ นชื่อที่ครอบคลุมน้ าตาลหลายชนิด น้ าตาลแลกโทสมีมากในน้ านม
เช่นเดียวกับ ซูโครสในน้ าอ้อย ฟรุ กโทสในผลไม้ที่มีรสหวาน มัลโทสในอุตสาหกรรมกลัน่ เบีร์ย
และแป้ งในหัวมันต่างๆ

ig
a

การจัดกลุ่มคาร์โบไฮเดรตตามลักษณะทางชีวเคมี ขนาด น้ าหนัก รู ปร่ าง และคุณสมบัติต่างๆ
โดยทัว่ ไปแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม

ha

 Monosaccharides –ได้แก่น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
 Disaccharides – มี monosaccharide 2 โมเลกุลเชื่อมต่อกัน
 Polysaccharides มี monosaccharide 3 โมเลกุลหรื อมากกว่าเชื่อมต่อกัน
–
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Monosaccharides ได้แก่ กลูโคส ฟรุ กโทสและกาแลกโทส monosaccharides ดูดซึ มได้ท้ งั หมดที่
ลาไส้เล็ก ผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ (cell membrane) โดยมี "carrier protein" ขนย้ายเข้าเซลล์
Disaccharides ได้แก่น้ าตาลที่มี monosaccharide 2 โมเลกุลเชื่อมต่อกันได้แก่ แลกโทส ซูโครส มัล
โทส ต้องถูกย่อยให้เป็ น monosaccharide ก่อนจึงดูดซึ มผ่านผิวเยือ่ บุเซลล์ได้
Polysaccharides หรื อ แป้ ง ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลของ monosaccharides หลายๆโมเลกุล
ต่อกันยาวเป็ นห่วงโซ่ มักเรี ยกว่า polysaccharides แป้ งที่มีโมเลกุลของน้ าตาลกลูโคสต่อเป็ นห่วง
ตรงเรี ยกว่า Amylose ต่อกันเป็ นกิ่งเรี ยกว่า Amylopectin

Disaccharides คือน้ าตาลที่เรากาลังสนใจ
Disaccharidesมีขนาดใหญ่ไม่สามารถดูดซึ มผ่านผิวเยือ่ บุลาไส้ในทันที
ต้องถูกย่อยเป็ นmonosaccharidesก่อนดูดซึ มที่เยือ่ หุม้ เซลล์
Sucroseประกอบด้วยโมเลกุลกลูโคสและโมเลกุลฟรุ กโทสต่อเชื่อมกัน
ตรงกลาง น้ าย่อยซูเครสจะย่อยซูโครสโดยตัดส่ วนที่เชื่อมต่อออกเป็ น
กลูโคสกับฟรุ กโทสดังแสดงในภาพที่ 1.
ภาพที่ 1 โครงสร้างซูโครส
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โมเลกุลกลูโคสกับโมเลกุลฟรุ กโทสจะถูกดูดซึมโดยกลไกการดูดซึมซึ่งจะบรรยายต่อไป
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โชคดีที่เยือ่ บุลาไส้เล็กมีน้ าย่อยซูเครสที่ผวิ เยือ่ บุเซลล์ลาไส้เล็กซึ่งไม่ค่อยลดลงแม้มีการติดเชื้อ
ไวรัสและลาไส้อกั เสบจากแบคทีเรี ย เนื่องจากตาแหน่งของเซลล์ที่ผลิตซูเครสอยูต่ รงช่วงกลางของ
ความสูงของ villi ต่ากว่าส่ วนยอดอันเป็ นตาแหน่งของเซลล์ที่ผลิตน้ าย่อยแลกเทส จึงไม่ค่อยพบ
การขาดน้ าย่อยซูเครส
Lactose เป็ น disaccharides ที่ประกอบด้วยกลูโคสเชื่อมต่อกับกาแลกโทส แลกโทสต้องถูกย่อยให้
โมเลกุลกลูโคสและโมเลกุลกาแลกโทสให้แยกออกจากกันโดยการ hydrolase (เติมน้ า) เข้าตรงจุด
เชื่อมต่อโมเลกุลทั้งสอง น้ าย่อยแลกเทส มีชื่อทางชีวเคมีวา่ lactase-phlorizin hydrolase ฉาบอยูท่ ี่
brush border (microvilli) ของเซลล์เยือ่ บุเซลล์ที่ปกคลุมvilliซึ่งมีหน้าที่ดูดซึม

ภาพที่ 2. โครงสร้างน้ าตาลแลกโทส

ภาพที่ 3. แลกเทสอยูท่ ี่ microvilli ของ เซลล์เยือ่ บุลาไส้

ภาพที่ 4. กลไกการดูดซึม
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การดูดซึม กลูโคส ฟรุ กโทส และกาแลกโทส จากโพรง
ลาไส้ผา่ นผิวเซลล์เยือ่ บุลาไส้เข้าสู่ เลือดต้องขนย้ายพร้อม
โซเดียม น้ าตาลทั้งสองชนิดไม่สามารถขนย้ายตามลาพังได้
ตัวขนย้ายน้ าตาลมี 3 ตาแหน่งด้วยกัน (ดูตามสี ) ตรงยอดมี
sodium-glucose co-transporter, SGLUT1 (สี ฟ้า) ซึ่งขนย้าย
กลูโคสและกาแลกโทสเข้าเซลล์พร้อมโซเดียม GLUT5 (สี
ชมพู)ขนย้ายฟรุ กโทส และ GLUT2 (สี เขียว) อยูต่ รง
basolateral plasma membrane ขนย้ายน้ าตาลออกจาก
เซลล์เข้าสู่เลือดเพื่อนาไปใช้เป็ นพลังงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.
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กลไกการดูดซึม monosaccharides

โซเดียมถูกปั้มออกจากเซลล์โดยใช้ ATP เป็ นพลังงานโดยแลกกับโพแทสเซียมตรง basolateral site
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การย่อยแลกโทสบกพร่ อง-Lactose maldigestion
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การย่อยแลกโทสบกพร่ องหมายถึงกินแลกโทสแล้วไม่สามารถย่อยแลกโทส
(maldigestion) อาจมีอาการintolerant หรื อไม่มีอาการเกิด tolerant
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การย่อยแลกโทสบกพร่ อง(lactose maldigestion) เป็ น carbohydrate maldigestion ที่
พบบ่อยทีสุดเนื่องจากเซลล์เยือ่ บุลาไส้เล็กสร้างน้ าย่อยแลกเทสออกมาน้อยลงหรื อสร้างไม่ได้
เรี ยกว่า low lactase และ/หรื อ lactase deficiency, DahlqvistA., 1977 และนักวิจยั หลายๆคนได้
ทาการศึกษาอุบตั ิการณ์ประมาณว่าประชากรโลก ถึงร้อยละ75 ย่อยแลกโทสได้นอ้ ยลงเมื่ออายุ
มากขึ้น
อาการ intolerant ขึ้นอยูก่ บั





การเคลื่อนตัวของของเหลวในลาไส้จากบนลงล่าง
ระดับน้ าย่อยแลกเทสที่เยือ่ บุลาไส้
ขนาดของน้ าตาลแลกโทสที่ได้รับ
ความไวของประสาทที่รับความรู ้สึกจากอวัยวะในช่องท้อง

 ความผิดปกติของการทาหน้าที่ของกระเพาะ-ลาไส้ในการดูดซึม
 ส่ วนประกอบของจุลินทรี ยใ์ นลาไส้

อาการ intolerant มีดงั นี้
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ปวดท้อง แถวสะดือหรื อ lower quadrant
อืดแน่นท้องจากก๊าซ (bloating)
ผายลมบ่อย (flatulence) อาจมีกลิ่นเหม็นของไฮโดรเจนซัลไฟด์
เสี ยงลมในท้อง (borborygmi )ได้ยนิ ด้วยหูตวั เอง หรื อโดยแพทย์ใช้เครื่ องฟัง
ถ่ายอุจจาระเหลว มีฟองและเป็ นน้ า pH<5.5
อาเจียน มักพบในเด็กโตและวัยรุ่ น
คลื่นไส้เกิดจากกรด หรื อ ก๊าซที่ยอ้ นกลับขึ้นมาในทางเดินอาหารส่ วนบน
น้ าหนักตัวลดและทุโภชนาการถ้าไม่ได้รับการดูแล
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นิยามของ lactose



Pt



Lactose maldigestion, lactose malabsorption, lactose non-digester: ย่อยแลกโทสไม่ได้แต่
ไม่มีอาการ
Hypolactasia, lactase non-persistence, lactase restriction: มีแลกเทสลดลง ทาให้ยอ่ ยแลค
โทสได้นอ้ ยลง
Normolactasia, lactase persistence: ผูใ้ หญ่ที่มีระดับแลกเทสเท่ากับทารกแรกเกิด
Lactose intolerance:มีอาการintolerant เมื่อกินแลกโทสจากอาหารหรื อได้รับ lactose load
จากการทา lactose tolerant test
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Terminology ที่ใช้สาหรับ lactose maldigestion /intolerance:



ธรรมชาติได้สร้างให้มีแลกโทสในน้ านมของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าทาไม
ต้องมีแลกโทสในน้ านม สัณนิฐานว่า ต่อมน้ านมสังเคราะห์แลกโทสได้ แลกโทสละลายได้ดี ทา
ให้น้ านมไหลออกได้ง่าย มี osmolarity ต่า แลคโทสเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในน้ านมสัตว์ทุก
ชนิดยกเว้นน้ านมของสิ งห์โตทะเล (Kretchmer N.,1993) ในน้ านมคนมีแลกโทสอยูส่ ูงที่สุดคือ
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ร้อยละ7 น้ านมของอูฐ แพะ แกะ และวัว มีปริ มาณน้ าตาลแลกโทสอยูร่ ะหว่างร้อยละ 4-5
นมเป็ นอาหารหลักของทารก เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวทารกสามารถเติบโตได้ดีจนถึงอายุ 6
เดือน หลังจากนั้นแล้วทารกต้องการพลังงานมากขึ้นจึงต้องกินอาหารที่มี caloric density สูงขึ้น
ร่ วมกับนมแม่ เพื่อให้ได้พลังงานเพิ่มตามความต้องการในการเติบโตของร่ างกายและให้ได้
สารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารเด็กตามวัยเริ่ มที่อายุ 4-6 เดือน ทารกได้รับอาหารตามวัยได้มากขึ้น
ในขณะที่กินนมเท่าเดิมหรื อกินนมน้อยลง ดังนั้นทารกทุกคนเกิดมาต้องมีแลกเทสสาหรับย่อย
แลกโทสในนม แลกเทสมีความต้องการใช้นอ้ ยลงหลังหย่านม ส่ งผลให้มีวิวฒั นาการทาง
พันธุกรรมสื บมานานเป็ นพันๆปี ในประชากรโลกที่ไม่ได้มีวฒั นธรรมกินนมต่อเนื่องหลังหย่า
นมแม่ เกิดมียนี ที่กาหนดให้สร้างแลกเทสลดลง เด็กก่อนวัยเรี ยน เด็กโตและผูใ้ หญ่มกั ย่อยแลก
โทสได้นอ้ ยลง คนที่ไม่เคยกินนมเป็ นประจามาก่อนเมื่อกินนมปริ มาณ 1 แก้วในทันทีจะเกิด
อาการ intolerance (ดังกรณี ตวั อย่างที่ 3.) ผูว้ จิ ยั ด้านนี้หลายคนเห็นว่าการที่ผใู ้ หญ่มีแลกเทสลดลง
ถือเป็ นเรื่ องปกติสาหรับคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ถา้ มีแลกเทสคงอยูจ่ นโต (lactase
persistence) นับว่าเป็ นความผิดปกติของวิวฒั นาการที่เกิดขึ้นกับพันธุกรรม หรื อ กลายพันธุ์
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Lactose intolerance แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มขึ้นกับสาเหตุ พันธุกรรม และสิ่ งแวดล้อม (Huang
SS. และ Bayless TM., 1967)
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 Congenital lactase deficiency: มีรายงาน genetic disorders 2 แบบซึ่งพบได้นอ้ ยมากๆ
 Primary lactase deficiency: แลกเทสต่าเมื่ออายุมากขึ้น พบบ่อยสาเหตุจากพันธุ์กรรม
 Secondary lactase deficiency:แลกเทสต่า เกิดจากสิ่ งแวดล้อม มีการติดเชื้อหรื อภาวะ
ต่างๆที่เกิดพยาธิสภาพที่เยือ่ บุลาไส้ สร้างน้ าย่อยได้นอ้ ยลงชัว่ คราวและ/หรื อขาดถาวร

Congenital lactase deficiency
Congenital lactase deficiency (CLD) พบได้ 2 แบบซึ่ งทั้ง 2 แบบมีอาการเหมือนกัน
1. Autosomal recessive trait ทารกได้รับยีนผิดปกติมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ ง เมื่อเกิดมา
เยือ่ บุลาไส้ของทารกไม่สามารถสร้างแลกเทสได้เลยส่ งผลให้เกิดอาการlactose intolerance
อย่างรุ นแรง ดังกรณี ตวั อย่างที่ 1 ทารกเกิดอาการอุจจาระร่ วงรุ นแรง มีภาวะเลือดเป็ นกรด

renal tubular acidosis, lactosuria, aminoaciduria เมื่อวินิจฉัยและรักษาโดยแก้ภาวะขาดน้ า
ภาวะเลือดเป็ นกรดแล้วให้กินนมสูตรแลกโทสฟรี จะช่วยชีวติ ไว้ได้
2. Familial lactase deficiency มีdefective lactase enzyme protein ระดับแลกเทสปกติแต่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการทาหน้าที่ยอ่ ยแลกโทส

rg

มีรายงาน congenital lactase deficiency ไม่นอ้ ยมากในทารกที่เกิดมาในโลกนี้(ดังกรณี ตวั อย่างที่ 1.)
ซึ่งต้องทาการแยกโรคจากแพ้โปรตีนนมวัวและโรคติดเชื้อ การวินิจฉัยแยก lactose intolerance จาก
แพ้โปรตีนนมวัวต้องทาการmilk challenge test และ lactose hydrogen breath test เมื่อทารกมี
อาการดีข้ ึนถ้าต้องการdefinite diagnosis

Primary lactase deficiency
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การรักษา congenital lactase deficiency ทั้งสองแบบนี้เหมือนกันคือให้นมสูตรแลคโทสฟรี หรื อ
ด้วยการเติมแลกเทสสังเคราะห์
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1. Late onset lactase deficiency ได้แก่ทารก หรื อ เด็กที่ไม่สร้างน้ าย่อยแลกเทสหลังจากหย่า
นม และอายุมากขึ้น
2. Development lactase deficiency คือprimary lactase deficiencyอีกแบบหนึ่ง เซลล์เยือ่ บุ
ลาไส้สร้างน้ าย่อยแลกเทสได้ในช่วงท้ายที่อยูใ่ นครรภ์มารดา หากทารกเกิดก่อนกาหนด
มากจะขาดแลกเทส ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับทารกเกิดครบกาหนด จะพบว่า ทารกเกิดที่อายุ
ครรภ์ 23 สัปดาห์ มีแลกเทสแค่ร้อยละ10 ระหว่าง 25 ถึง 34 สัปดาห์แค่ร้อยละ 30 ระหว่าง
34 ถึง 35 สัปดาห์แค่ร้อยละ70 ของทารกเกิดครบกาหนด ดังนั้นทารกเกิดก่อนกาหนดบาง
คนเมื่อกินนมอาจมีอาการ lactose intolerance ไม่สบายท้องร้องกวนเหมือนปวดท้องโคลิก

Late onset lactase deficiency
Late onset lactase deficiency หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า adult lactase deficiency เป็ นความ
ผิดปกติที่พบได้บ่อยในบรรดาความผิดปกติทางพันธุกรรม พบบ่อยมากจนนักวิจยั หลายๆท่าน ถือ
ว่า “ปกติ” ทารกมีระดับ แลกเทสสูงในตอนแรกเกิด แล้วลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ถึงแม้วา่ ได้ให้กินนม
และอาหารที่มีนมผสมต่อเนื่อง ระดับแลกเทสก็ยงั ต่าแต่ไม่ขาดไปเสี ยทั้งหมด พวกสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมปกติแล้วจะไม่สามารถย่อยแลกโทสได้ดีเมื่อโตเต็มที่ ประชากรโลกผูใ้ หญ่หลายเผ่าพันธุ์

รวมทั้งชาวเอเชีย เมริ กาใต้ อินเดียนแดง อเมริ กาใต้ และคนเชื้อสายอัฟริ กนั มีความโน้มเอียงที่จะ
ขาดแลกเทส ในทางตรงข้ามคนเชื้อสายยุโรป หรื อภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปอินเดียมักจะยัง
สามารถย่อยน้ าตาลแลกโทสได้จนโตเป็ นผูใ้ หญ่ ยกเว้นในเด็กและผูใ้ หญ่ในยุโรป ที่มี gene LCT13910 C>T จะมีแลกเทสต่าและเกิดอาการintolerant หลังกินนมวัว

Secondary type lactase deficiency
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สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาให้แลกเทสลดลง เกิด secondary lactase deficiency ชัว่ คราวได้
เนื่องจากเกิดพยาธิสภาพที่เยือ่ บุลาไส้ ที่พบบ่อยได้แก่ทารกและเด็กอายุนอ้ ยกว่า5ปี มักติดเชื้อไวรัส
โรต้า ไวรัสโรต้าจะรุ กล้ าเข้าเซลล์เยือ่ บุลาไส้ที่พฒั นาเต็มที่และสร้างแลกเทสได้ดี เซลล์เหล่านี้มี
รู ปร่ าง columna อยูต่ รงส่ วนยอดของ villi ของเยือ่ บุลาไส้เล็ก เมื่อถูกเชื้อไวรัสโรต้าทาอันตราย
เซลล์ตายลอกหลุดไป villi เตี้ยลง ร่ างกายตอบสนองโดย crypt cell hyperplasia สร้างเซลล์อ่อน
รู ปร่ าง cuboid เคลื่อนตัวขึ้นไปคลุมบริ เวณยอด villi ที่เซลล์ลอกหลึดไป เซลล์ cuboid นี้ยงั พัฒนา
ไม่เต็มที่ดงั แสดงในภาพที่5. เซลล์เหล่านี้สร้างแลกเทสได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ ทารกขณะมีอาการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลันและหรื อหายจากภาวะขาดน้ าให้กินนมตามปกติจะเกิดอาการเกิดโรค
อุจจาระร่ วง แต่ถา้ กินแลกโทสน้อยลงด้วยการให้กินนมมื้อละน้อยๆพอดีกบั น้ าย่อยที่มีอยู่ หรื อกิน
นมแลกโทสฟรี จะรับนมได้

ภาพที่ 5. A. เซลล์เยือ่ บุตรงยอดติเชื้อไวรัสโรต้า B. เซลล์ตายลอกหลุดไป C. villi เตี้ยลง crypt hyperplasia
สร้างเซลล์ cuboid เลื่อนไปคลุมแทนเซลล์columna D. Villi ปติ

นอกจากไวรัสที่พบบ่อยในเด็กทาให้เกิดการย่อยแลกโทสบกพร่ องแล้ว Secondary lactase
deficiency ยังเป็ นผลจากการอักเสบของเยือ่ บุลาไส้จากการติดเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
ของเยือ่ บุลาไส้และโรคต่างๆที่มีผลต่อเยือ่ บุลาไส้มีเยือ่ บุเปลี่ยนแปลง( mucosal change) สร้างแลก
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เทสได้นอ้ ยหรื อไม่ได้แบบชัว่ คราวและ/หรื อถาวร ทารกแพ้โปรตีนนมวัวเป็ น secondary lactase
deficiencyที่พบได้บ่อยอีกภาวะหนึ่ง ทารกมีอาการแสดงของเยือ่ บุลาไส้ใหญ่อกั เสบ เป็ นแผล มีมกู
ปนเลือดออกมาในอุจจาระและตอบสนองต่อนมถัว่ ดีเพราะในนมถัว่ ไม่มีแลกโทสและไม่มีโปรตีน
นมวัว ทาให้ท้ งั อาการlactose intolerance และลาไส้อกั เสบจากแพ้โปรตีนนมวัวดีข้ ึน (ดังกรณี
ตัวอย่างที่ 4.) นอกจากกรณี ที่แพ้โปรตีนถัว่ ด้วย อาการไม่ดีข้ ึนต้องให้นม extensive hydrolysed
protein fomula
นอกจากนั้นการย่อยแลกโทสบกพร่ องยังพบในยังพบใน small intestinal
resections, gastrectomy และโรคอุจจาระร่ วงยืดเยื้อจากการติดเชื้อ กลุ่มอาการลาไส้ส้ นั Coeliac
disease. Crohn disease, Tropical sprue กินยาปฏิชีวนะนาน การมี พยาธิ ลาไส้ เช่น giardia, ascaris,
Chemotherapy, HIV และทุโภชนาการ เป็ นต้น

ชีววิทยาและพยาธิ กาเนิดของอาการแสดง
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แลกโทสจะถูกย่อยด้วยแลกเทสที่ brush boarder ของเยือ่ บุลาไส้เล็กส่ วน jejunum (Buller HA.และ
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Grand RI.,1990) กลูโคสและกาแลกโทสก่อนที่จะดูดซึ มผ่านผิวเซลล์เยือ่ บุลาไส้ได้ หากแลกโทส
ไม่ถูกย่อยที่ลาไส้ส่วนบนจะผ่านลงมาที่ลาไส้ใหญ่ เกิดการหมักโดยจุลินทรี ยใ์ ห้ผลผลิตเป็ นกรด
อินทรี ยแ์ ละกรดไขมันห่วงสั้น จะเกิดการดึงน้ าเข้ามาในโพรงลาไส้ ทาให้ลาไส้โป่ งพอง กระตุน้ ให้
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ลาไส้เล็กบีบตัวเคลื่อนไหวมากขึ้น การย่อยแลคโทสยิง่ ลดลง

Pt

อุจจาระร่ วงอีกเมื่อกลับมากินนมเพราะขาดน้ าย่อยแลกเทส
ย่อยน้ าตาลแลกโทสไม่ได้
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Bacterial Fermentation
Large
intestine
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Frequent passage of watery,
acid, and containg reducing
sugars stools

Osmotic fluid movement

อาการแสดง
– อุจจาระเป็ นน้ ามีฟอง
– กลิ่นเหม็นเปรี้ ยว ก้นแดง
– ภาวะขาดน้ า
– ท้องอืด

ภาพที่ 6. แลกโทสถูกหมักโดยจุลินทรี ยใ์ นลาไส้ใหญ่เกิดกรดแลกติก กรดออกานิก และก๊าซ

แลกโทสที่ไม่ถูกย่อยผ่านเข้ามาในโพรงลาไส้ใหญ่จะถูกหมักโดยจุลินทรี ย ์ เกิดผลผลิตเป็ นกรด
อินทรี ย ์ ได้แก่กรด lactic และกรดไขมันห่วงสั้น acetic, butyric, propionic และก๊าซ ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.
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CHO-ferment by microbes ----SCFA
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โพรงลาไส้ใหญ่เข้าสู่ร่างกาย
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รู ปที่ 7. Butyrate เป็ นพลังงานที่เซลล์เยือ่ บุลาไส้ใหญ่นาไปเป็ นพลังงานเพื่อปั้ มโซเดียมใน
กรดไขมัน acetate, propionate ถูกดูดซึมเข้าร่ างกายและนาไปเผาผลาญต่อไป ส่ วน butyrate เมื่อ
ผ่านลงไปในลาไส้ใหญ่ เซลล์เยือ่ บุลาไส้ใหญ่จะนาไปใช้เป็ นพลังงานเพื่อปั้ มโซเดียมและน้ าเข้าสู่
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ผนังลาไส้ใหญ่ต่อไปดังแสดงในภาพที่ 7.
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โดยทัว่ ไปการมีกรดไขมันห่วงสั้นในโพรงลาไส้ปริ มาณมากมีฤทธิ์ ดึงของเหลวเข้ามาในโพรงลาไส้
ทาให้อุจจาระเป็ นน้ า ( Castiglia PT.,และคณะ1994) เกิดอาการอุจจาระร่ วง แต่ Arola A. และ
Tamm A.,1994 เสนอว่าการดูดซึมแลกโทสบกพร่ องอาจไม่มีอาการอุจจาระร่ วงเสมอไป มีจุลินทรี ย ์
บางกลุ่มซึ่งหมักแลกโทสแล้วไม่ให้ผลผลิตเป็ นกรดไขมันห่วงสั้นและห่ วงตรง แต่ให้ผลผลิตเป็ น
iso-fatty acids ซึ่งเป็ น branched carbon chain ปริ มาณมาก ไม่ดึงน้ าเข้ามาในโพรงลาไส้ ไม่เกิด
อาการอุจจาระร่ วง โดยเฉพาะในคนที่มีจุลินทรี ยก์ ลุ่ม bacteroides เป็ นประชากรส่ วนใหญ่ในลาไส้
ในกลุ่มนี้เรี ยกว่า lactose malabsorber หรื อ lactose non-digester

ความชุกของ การย่อยแลกโทสบกพร่ องในประเทศต่างๆ
Gudmand-Hoyer E.,1994, Scrimshaw NS.และคณะ, 1988 ได้ทาการสารวจความชุกใน
บริ เวณต่างๆของโลกพบว่า ชาวสแกนดิเนเวียนและชาวยุโรบที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณตะวันตกตอนเหนือ
มี lactose intolerance ต่าสุ ด (3-8%) ยุโรปตอนใต้ (อิตาลีและตูรกี) ร้อยละ70 และสู งเกือบร้อยละ
100 ในเอเชียและอัฟริ กนั ยกเว้นในเผ่าที่เลี้ยงวัว
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Kretchmer N., 1972 รวบรวมความชุกของ lactose intoleranceในแถบต่างๆพบว่าในคน
อเมริ กนั คนผิวขาวพบ ร้อยละ12 ในคนเชื้อสายเม็กซิ กนั ร้อยละ53 และอัฟริ กนั อเมริ กนั ร้อยละ
80 อเมริ กนั อินเดียน ร้อยละ 100 ออสเตรเลีย ร้อยละ 6 ออสเตรเลียอาบอรอจีน ร้อยละ85
นิวซีแลนด์ ร้อยละ9 ฟิ นแลนด์ ร้อยละ18 อัฟริ กนั แบนทู ร้อยละ 89 จีน ร้อยละ 93 ไทย ร้อยละ
98 อาจกล่าวได้วา่ ประชากรผูใ้ หญ่ทวั่ โลกสองในสามมี lactose maldigestion/ intolerance
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Lactase persistence
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Simoons FJ., 1969 และ Bayless TM.,1971 ผูต้ ้ งั สมมติฐานทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมว่าการรี ดนมและการกินนมว่ามีส่วนกาหนดให้ประชากรโลกมีแลกเทสคงอยูจ่ นเป็ น
ผูใ้ หญ่ (lactase persistence)ซึ่งแตกต่างไปจากประชากรที่ไม่กินนมเป็ นประจาที่มีแลกเทสลดลง
เมื่ออายุมากขึ้นนั้นเนื่องมาจากเมื่อนานมาแล้วก่อนที่คนจะรู ้จกั การเพาะปลูก ยังไม่ได้มีการผลิต
อาหารไว้กินเอง เพื่อความอยูร่ อดต้องดื่มนมเป็ นอาหารหลัก จึงต้องมีน้ าย่อยแลกเทสอยูเ่ พื่อย่อย
แลกโทสในนม จากรวบรวมโดย Itan Y., และคณะ, 2009 ได้ทบทวนการศึกษาติดตามย้อนหลังไป
ในอดีต 7500 ปี ในบริ เวณระหว่าง central Balkan และ central Europe พบประชากรมีวฒั นธรรม
กินนมและทาผลิตภัณฑ์นมเรี ยกว่า Linearbandkeramik culture โดยการตรวจสอบ DNA ใช้ geneculture coevolutionary model ได้ขอ้ มูลสนับสนุนว่าประชากรที่กินนมและทาผลิตภัณฑ์นมเป็ น
ประจามาหลายๆชัว่ คนจะเป็ นประชากรที่มี lactase persistence สูง มีศูนย์กลางอยู่ 3 ท้องถิ่น ได้แก่
1, แถบยุโรปเหนือ 2, บริ เวณทะเลทราย Arabia, Sahara และ ซูดานตะวันออก 3, เผ่า Tusi ที่อยูท่ ี่
Uganda-Rwanda แถบอัฟริ กาตะวันออก เชื่อว่าชนชาติเหล่านี้เมื่ออพยพจะนาวัฒนธรรมการรี ด
นมวัว กินนมวัว ทาและกินผลิตภัณฑ์นมวัวนี้ไปด้วย สาหรับประชากรที่อาศัยอยูบ่ นโลกในแถบ

เขตร้อนมีพืชผักอาหารสมบูรณ์ไม่มีวฒั นธรรมทาปสุ สตั ว์และกินนมเป็ นอาหารประจาวันมาหลาย
พันปี มีการปรับตัวลดน้ าย่อยแลกเทสลงเป็ นเรื่ องธรรมดา
อายุ
อายุที่เกิดอาการ หรื อ onset ของการเกิดการย่อยแลกโทสบกพร่ องแตกต่างกันไป ในเด็กไทยเกิดเร็ ว
ที่อายุ 1-2 ปี นอกจากพันธุกรรมแล้วอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมทาให้มี secondary lactase deficiency
เป็ นสาเหตุของการย่อยแลกโทสบกพร่ องที่พบบ่อยในทารกและเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี หลังการฟื้ น
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จากจาการเจ็บป่ วยแล้ว แลกเทสกลับมาปกติ ในฟิ นแลนด์เกิดการย่อยแลกโทสบกพร่ องที่ อายุ 10-
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20 ปี
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เพศ

ยังไม่มีการศึกษาที่พบว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศชัดเจน แม้วา่ มีขอ้ สังเกตว่าเพศหญิงจะรายงาน
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อาการ lactose intolerance ภายหลังดื่มนมมากกว่าเพศชาย แต่ผลไม่ยนื ยันด้วยการทา hydrogen

ig
a

breath test การศึกษาส่ วนใหญ่ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศ
ประวัติ และการศึกษาในประเทศไทย
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อาการไม่สบายท้องหลังดื่มนมได้มีการบรรยายไว้ในตารา ตั้งแต่สมัยกรี กโบราณและโรมัน
ต่อมามีรายงานประปรายในช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ยงั ไม่มีการศึกษาอย่าง
กว้างขวางจนกระทัง่ 1960 ต้นๆเริ่ มมีวธิ ี ทดสอบน้ าย่อยในลาไส้ ได้เริ่ มมีการศึกษารายงานว่า
ผูใ้ หญ่ที่แข็งแรงดีขาดแลกเทสในสูง โดยเฉพาะงานสารวจในปี 1977 โดย Dahlqvist A., และ
คณะ ทาการสารวจอย่างกว้างขวางในแถบต่างๆของโลกระหว่างปี 1960s และ 1970s ได้ขอ้ มูล
แสดงให้เห็นว่าประชากรโลกจานวนมากทั้งเด็กโตและผูใ้ หญ่ มีแลกเทสลดลง ถือว่าภาวะนี้
“Normal” เนื่องจากพบบ่อยมากในคนปกติ Flatz G., 1987 มีความเห็นว่าไม่ควรเรี ยกผิดๆว่า ภาวะ
ขาดแลกเทส (lactase deficient) ซึ่ง “Abnormal”
ในประเทศไทยได้มีการศึกษาความชุกของ lactose intolerance ในปี 1969 โดย Flatz G.,
และคณะ ในเด็กที่อาศัยอยูท่ ี่ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าเด็กเป็ น lactose malabsorber ทุกคน

เมื่ออายุ 3 ปี ขึ้นไป ซึ่งเร็ วกว่า เด็กสิ งคโปร์ (Chua KI.,และ Seak CS., 1973) ที่มี lactose intolerance
เมื่ออายุ 5 ปี ขึ้นไป และเด็กเชื้อสายเอเซีย (ซีลอนและอินเดีย)ที่อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ( Jones
DV.และLatham HC.,1974) มี lactose intolerance เมื่ออายุ 5 ปี ขึ้นไปเช่นเดียวกัน ส่ วนเด็กอัฟริ กนั
และเด็กคอเคเชียนในอเมริ กาพบว่า ร้อยละ 97 มี lactose intolerance เมื่ออายุ 6 ปี ขึ้นไป (Huang SS.
และBayless TM.,1967)
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Keusch GT.และคณะ, 1969a ได้หาอุบตั ิการณ์ของ lactose intoleranceในเด็กไทยพบว่า
ร้อยละ 97 มี lactose intolerance เมื่ออายุมากกว่า 2 ปี Keusch GT.,และคณะ,1969b ศึกษาใน
อาสาสมัครนาวิกโยธินด้วยวิธีสงั เกตอาการและ ทาenzyme assay จาก mucosal biopsy พบว่า
อาสาสมัครทุกคนมีระดับแลกเทสต่ากว่าคนคอเคเชียน หลังดื่มนมขนาด 500มล. เกิดอาการ lactose
intolerant ปัจจุบนั สุ ขอนามัยของประชากรดีข้ ึนและมีการดื่มนมในเด็กโตและผูใ้ หญ่มากขึ้นเพื่อให้
ได้ธาตุแคลเซียม ความชุกของการย่อยแลกโทสบกพร่ อง อาจเปลี่ยนไป เมื่อเร็ วนี้ Densupsoontorn
N., และคณะ, 2004 ได้ทาการศึกษาในอาสาสมัครผูใ้ หญ่ 45 คนอายุ 21-31 ปี ซึ่ งอาสาสมัครเหล่านี้
ปกติดื่มนมวันละ 250 มล.ทุกวัน นามาทา lactose hydrogen breath test โดยให้กินแลกโทส 25 กรัม
ละลายในน้ า 250 มล.แล้วสังเกตอาการร่ วมกับทา hydrogen breath test พบว่า มี lactose
malabsorptionและ intolerance ร้อยละ 47, lactose malabsorption แต่ tolerant ร้อยละ 4, เป็ น
absorber และ tolerant ร้อยละ 49 ในการศึกษานี้ความชุกของ lactose malabsorption ร้อยละ 51 ต่า
กว่าการศึกษาในอดีตโดย Keusch GT.และคณะ,1969b ซึ่งศึกษาโดยวิธีสงั เกตอาการและทา enzyme
assay จาก mucosal biopsy ในปี 1972 Keusch GT.และคณะ ได้รายงานได้รายงาน. subclinical
malabsorption in Thailand. I. Intestinal absorption in Thai children ซึ่ งพบว่าเด็กไทยส่ วนใหญ่มี
lactose malabsorption

การศึกษาการกระตุน้ แลกเทสด้วยแลกโทสในนม
Keusch GT. และคณ,1969a ได้ศึกษาระดับแลกเทสแสดงพบว่าเด็กไทยมีระดับน้ าย่อยแลก
เทสต่าเมื่ออายุ 5 ปี ขึ้นไป และได้ทาการกระตุน้ น้ าย่อยแลกเทสด้วยการให้กินนมต่อเนื่องในทารกที่
เลี้ยงในสถานสงเคราะห์และเด็กโตในสถานสงเคราะห์อายุ 3-5 ปี โดยให้กินนมวันละ 2 แก้วพบว่า
เด็กทุกคนก็ยงั มี lactose intolerance เมื่อทา lactose tolerance test การศึกษาในเด็กปกติในหมู่บา้ น
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พบว่าเด็กกลุ่มนี้อายุระหว่าง 1-2 ปี มี lactose intolerance น้อยกว่าเด็กอายุเดียวกันที่เลี้ยงในสถาน
สงเคราะห์ Keusch GT.และคณะ,1969 ได้เสนอว่าปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นมีบทบาทที่สาคัญที่ทา
ให้ onset ของ lactose intolerance ล่าช้าไป Keusch GT.และคณะ,1969b ยังได้ทาการศึกษาผล
ของการกระตุน้ น้ าย่อยแลกเทสด้วยการให้อาสาสมัครผูใ้ หญ่ ทหารเรื อนาวิกโยธินไทยกินนมที่มี
แลกโทส โดยการทา intestinal mucosal biopsyและนาไปทา enzyme assay ก่อนให้กินนมแล้วให้
กินนมโดยประมาณว่ามี lactose 24 กรัมวันละ 2 ครั้ง พบว่าอาสาสมัครมีอาการ อุจจาระร่ วง ท้องมี
ลม เข้ากับลักษณะอาการของ lactose intolerance อาการดังกล่าวหายไปกินต่อเนื่องไปประมาณ 1-2
สัปดาห์ หลังกินนมไปได้ 22-38 วันทาintestinal mucosal biopsy ซ้ า ทาenzyme assay พบว่าระดับ
ของแลกเทสไม่เปลี่ยนแปลง แม้วา่ จะไม่มีอาการ อาสาสมัครปรับตัวได้ เป็ น lactose malabsorber
หรื อ non-digester
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ในปี 1976 Varavithya W.,และคณะ ได้รายงานการศึกษา lactose malabsorption in Thai infants and
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children: Effect of prolonged milk feeding ซึ่ งทาระหว่างปี 1970-1974ในทารกและเด็ก 22 คนที่
อาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นรอบศูนย์สาธารณสุ ขบางปะอิน ทารกเหล่านี้หลังหย่านมแม่แล้วไม่ได้ดื่มนม
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การศึกษานี้ให้ดื่มนมต่อไปโดยให้นมสูตรสาหรับทารกในคนที่หย่านมแม่เร็ วและสู ตรนมเด็กโต
สาหรับเด็กอายุมากกว่า 1ปี ปริ มาณโดยเฉลี่ยให้ได้รับแลกโทสประมาณ 22-30 กรัมต่อวัน ดื่มทุก

ha

วันต่อไปจนอายุเลย 4 ปี ประเมินผลด้วยการ ทา lactose tolerant test ทุก 3 เดือน โดยการให้ทารก
กินแลกโทส 2 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมแล้วเจาะเลือดจากปลายนี้วทุก 20 นาที นาไปวัดค่า
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กลูโคส ระดับกลูโคสในตัวอย่างเลือดเพิ่มไม่ถึง 25 มก.ในตัวอย่างที่ตรวจในช่วงสองชัว่ โมง
มากกว่าระดับก่อนกินแลกโทสนับว่า malabsorption ผลปรากฏว่า หนึ่งในสามของทารกมี lactose
malabsorptionในระยะแรกเกิด และ lactose malabsorption เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และอายุมากกว่า
4 ปี เด็กทุกคนที่เข้าร่ วมโครงการมี lactose malabsorption จากศึกษาทั้งสามชิ้นได้ขอ้ มูลซึ่ง
สนับสนุนว่าน้ าย่อยแลคเทสไม่สามารถกระตุน้ ให้เพิ่มขึ้นได้ แม้วา่ จะให้ดื่มนมหลังหย่านมแม่ ไม่
เหมือนกับการศึกษาในหนูโดย Bolin TD., และคณะ,1969 ที่รายงานว่าระดับแลกเทสเพิ่มสู งขึ้นเมื่อ
เลี้ยงหนูดว้ ยอาหารที่มีแลกโทสสูง ซึ่งสนับสนุนว่า การมีแลกเทสต่าในคนไทยเกิดจากพันธุกรรม

แบบ late onset lactase deficiency การกินนมต่อเนื่องเป็ นเดือนเป็ นปี ไม่สามารถเปลี่ยน gene
expression ได้

ยีนควบคุมการสร้างแลกเทส
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การศึกษาด้านชีวเคมีในครอบครัว Buller HA., และGrand RI.,1990; Arola H.,และTamm
A., 1994 พบว่า การสร้างแลกเทสถูกควบคุมโดย autosomal gene locate ที่ chromosome 2 คนที่มี
แลกเทสอยูต่ ลอดจนเป็ นผูใ้ หญ่เป็ น dominant, Flatz G.,1987 เสนอว่า alleles ทั้งสองได้แก่
LAC*P สาหรับ lactase persistence และ LAC*R สาหรับ low lactase, Arola H.,และคณะ,1994.
พบว่า LAC locus เป็ น regulatory gene ที่ลดการสังเคราะห์แลกเทสโดยลด transcription ของ
messenger RNA คนที่ได้รับ LAC*P จากทั้งพ่อและแม่จะมี lactase persistence ไปจนเป็ นผูใ้ หญ่
คนที่ได้รับ LAC*R allelesจากทั้งพ่อและแม่จะทาให้มี low lactase เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ คนที่เป็ น
heterozygotes จะได้รับ alleles เป็ น LAC*P/LAC*R, ในเมื่อ LAC*P เป็ นdominant ระดับแลกเทส
และความสามารถในการย่อยแลกโทสในน้ านมจะคงอยูถ่ ึงวัยผูใ้ หญ่ ความสัมพันธ์ของ LAC*P กับ
การมีบริ โภคอาหารนมเป็ นประจาในประชากรที่เลี้ยงปสุ สตั ว์ คนที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย และมีการ
เสนอว่าประชากรที่อยูใ่ นประเทศแถบขั้วโลกที่ไม่ได้รับแสงแดด ขาดวิตามิน ดี ทาให้การดูดซึม
แคลเซี ยมลดลง เป็ นความเครี ยดของร่ างกาย เกิดมีวิวฒั นาการให้มียีน LAC*P เพื่อให้ยอ่ ยน้ าตาล
แลกโทสได้ ซึ่งส่ งเสริ มการดูดซึมแคลเซี ยมอันเป็ นประโยชน์ต่อกระดูกของประชากรดังกล่าว แต่
การศึกษาของ Itan และคณะ,2009 ไม่พบความสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรที่อาศับอยูท่ ี่บริ เวณขั้วโลก
การศึกษายีนลึกซึ้งมากขึ้นรายงานว่า คนที่มี LAC*P ซึ่ งสัมพันธ์กบั single gene C ปรับเปลี่ยนเป็ น
T ใน MCM6 gene (-13,910*T) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการมี lactase persistence แต่ถา้ มี gene
LCT-13910 C>T จะขาด lactase เกิดอาการintolerantได้

การวินิจฉัย lactase deficiency/lactose maldigestion/malabsorption
การวินิจฉัยทาได้โดยวิธีตรงและอ้อม วิธีตรงทา enzyme assayโดยการใส่ สายสวนลาไส้ที่มีแคปซูล
ตัดเยือ่ บุลาไส้ออกมีวดั น้ าแลกเทสบอกได้แน่นอนว่า มี normal, low lactase , lactase deficient
และอีกวิธีทาintestinal perfusion เพื่อวัด lactose digestion.

ปัจจุบนั การวินิจฉัยใช้วิธีออ้ มคือ





Lactose hydrogen breath test
Lactose tolerance test
Stool acidity test (pH<5.5), reducing substance>0.5%
การทดสอบตัวเอง ด้วยการสังเกตอาการหลังกินนม
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Lactose hydrogen breath test ปกติแล้ว breath hydrogen ออกน้อย ในคนทีมีการย่อยแลกโทสบก
พร่ อง เมื่อให้กินน้ าตาลแลกโทส 2 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม มากสุ ด 50* กรัม ละลายในน้ า
ให้มีความเข็มข้นไม่เกินร้อยละ 8 แลกโทสส่ วนที่ไม่ถูกย่อยจะถูกหมักโดยจุลินทรี ย ์ เกิดก๊าซหลาย
ชนิดแต่ใช้วดั hydrogen ในลมหายใจที่ถูกเก็บไปวัดปริ มาณเป็ นระยะๆ การเพิ่มระดับ breath
hydrogen>20 ppm เทียบกับตอนก่อนกินแลกโทสนับว่ามีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง
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Lactose tolerant test ทาโดยให้อดอาหารมาตลอดคืน เจาะเลือดก่อนและหลังกินน้ าผสมแลกโทส
2 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม มากสุ ด 50* กรัม ละลายแลกโทสในน้ าให้มีความเข็มข้นไม่เกิน
ร้อยละ 8 แล้วเจาะเลือดทุก 20 นาทีเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง นาไปวัดค่ากลูโคส หากค่ากลูโคสในเลือด
เพิ่มมากกว่าระดับก่อนกินแลกโทสไม่ถึง 25 มก/ดล.นับว่ามี การย่อยแลกโทสบกพร่ อง
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Stool acidity test ในทารกและเด็กเล็กการทาการทดสอบด้วย lactose hydrogen breath test และ
lactose tolerant test มีความเสี่ ยง กุมารแพทย์จึงใช้ตรวจ stool pHด้วยกระดาษทดสอบในภาพที่7.
และใช้เม็ดยาทดสอบ reducing substanceในภาพที่ 8. ในช่วงที่ทารกและเด็กกินนมแล้วมีอาการ ใน
กรณี ที่มี lactose maldigestion จะมีอุจจาระเป็ นน้ าซึ่ งสามารถนาอุจจาระตรวจวัด pH ทันที pH ต่า
กว่า 5.5 และมีน้ าตาลออกมาในอุจจาระ>0.5% สนับสนุนว่ามีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง

ภาพที่ 7 pH test tape

ภาพที่ 8 เม็ดยาสาหรับตรวจ reducing substance

การทดสอบ lactose intolerance ตัวเอง ทาได้ที่บา้ นโดยการอดอาหารตลอดคืน ตอนเช้าให้กินนม
แก้วใหญ่ (300-500 มล.) และงดอาหารต่อไปอีก 3-4 ชัว่ โมง สังเกตและบันทึกอาการ lactose
intolerance อาการอาจเกิดขึ้นเร็ วหลังกินนม 1 ชัว่ โมงหรื อใช้เวลานานถึง 3 ชัว่ โมง
Lactose hydrogen breath test กับ lactose tolerant test วิธีไหนดีกว่ากัน
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Ghoshal UC., และคณะ,2009 ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ lactose hydrogen breath test กับ
lactose tolerant test ในอาสาสมัครผูใ้ หญ่ 192 (age 37±14 years, 134 male) 125 (65%) และ 137
(71%) มี lactose hydrogen breath test และ lactose tolerant test positive ตามลาดับ ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า
lactose tolerant test ทาได้ง่ายและผล positive lactose tolerant test มีความสัมพันธ์กบั ผล breath
hydrogen ที่มีค่าสูงกว่า negative lactose tolerance test และแนวโน้มการเกิดอาการพบใน lactose
tolerant test positive เมื่อให้ lactose load แต่ไม่สัมพันธ์กบั lactose hydrogen breath test positive
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การแปลผลการทดสอบ lactose maldigestion ต้องทาด้วยความระมัดระวัง
 อาจไม่มีอาการอุจจาระร่ วง หรื อ intolerant ถ้าจุลินทรี ยใ์ นลาไส้เป็ นพวก bacteroides ซึ่ง
หมักแลกโทสในลาไส้แล้วให้ผลผลิตกรดไขมันเป็ น iso-fatty acids ซึ่ งไม่ดึงน้ าเข้ามาใน
โพรงลาไส้
 ก๊าซที่เป็ นผลผลิตจากการหมักโดยจุลินทรี ยท์ ี่มีในลาไส้ของคนทัว่ ไป ร้อยละ12-15 ไม่ใช่
hydrogen แต่เป็ น methane ให้ผล false negative เมื่อทา lactose hydrogen breath test
 คนที่มี intestinal bacterial over growth จะมี positive lactose hydrogen breath test
 การวินิจฉัย lactose malabsorber หรื อ absorber โดยไม่ได้วดั น้ าตาลกลูโคสในเลือดอาจไม่
ตรงนักเพราะ absorber หมายถึงดูดซึ มกลูโคสเข้าสู่ร่างกายได้
 Scrimshaw NS.,1988 ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าปริ มาณแลกโทสที่ให้กินในการทา lactose
hydrogen breath test กับ lactose tolerant test มากเกินความเป็ นจริ งในชีวติ ประจาวัน เช่นใน
ผูใ้ หญ่ใช้แลกโทสมากสุ ด 50 กรัมซึ่ งเท่ากับให้กินมสดทันทีประมาณ 1 ลิตร คนที่กินแลก
โทสสูงขนาดนี้อาจเกิดอาการสูงถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 100 ในชีวิตจริ งคนส่ วนใหญ่ไม่ดื่ม
นมรวดเดียว 1 ลิตร
*ปัจจุบนั ได้ลดขนาดแลกโทสในการทาการทดสอบมากสุ ดเป็ น 25 กรัม

ความสัมพันธ์ของ lactose intolerance กับปริ มาณแลกโทสที่ได้รับ
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หลังกินแลกโทส 50 กรัม ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 100 ผูท้ ี่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ องและ
ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่ งหนึ่งของผูท้ ี่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง จะเกิดอาการไม่สบายท้องเมื่อ
กินนม 200–250 มล. การศึกษาให้กินนมที่เติมแลกเทสแล้วสังเกตว่าลดอาการได้ Tuula HV. 2000
พบว่า ปริ มาณแลกโทสต่าสุ ดที่ทาให้ไม่เกิดอาการประมาณ 7 กรัมโดยให้ในรู ปนมขาดมันเนย และ
ไม่มีอาการเลยเมื่อกินแค่ 6 กรัม Hertzler SR., และคณะ, 1996 รายงานว่าผล breath hydrogen เพิ่ม
หลังกินแลกโทส 6 กรัม breath hydrogen สู งกว่าหลังกิน 2 กรัมบ่งบอกว่ามีบางส่ วนของแลกโทสที่
ย่อยไม่ได้เมื่อให้ขนาด 6 กรัมแต่ไม่เกิดอาการ Suarez FL.และคณะ,1997 รายงานไม่พบอาการและ
ไม่มีความแตกต่างเมื่อกินนม 1หรื อ 2 แก้วพร้อมอาหาร
การศึกษาส่ วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า นมที่มีแลกโทสต่าหรื อแลกโทสฟรี tolerate ได้ดีกว่าแต่
ในการศึกษาโดยการควบคุมอย่างดีให้ผลไม่สนับสนุนโดยไม่พบความแตกต่างซึ่ งแสดงว่ายังมี
อิทธิ พลของด้านจิตใจในด้านการรับรู้อาการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
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การปรับตัวและบทบาทของจุลินทรี ยเ์ มื่อกินอาหารที่มีน้ าตาลแลกโทส
Collaway DM.และคณะ, 1966 เป็ นคนแรกๆที่รายงานคนที่กินนมตามปกติทุกวันแต่มี lactose
malabsorption และจากการศึกษาของ Keusch GT., และคณะ 1969b ทา lactase enzyme assay จาก
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mucosal intestinal biopsyในอาสาสมัครนาวิกโยธิ นไทย พบว่า มีระดับแลกเทสต่ากว่าระดับที่พบ
ในคอเคเชียน และ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลังกินนม 22-38วัน การปรับตัวโดยการวัด
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breath hydrogen, ผูท้ ี่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง เมื่อกินนมช่วงแรกมักมีอาการintolerant กินต่อไป
จะพบว่า breath hydrogen ลดลง ซึ่งมีผเู้ สนอว่าเป็ นเพราะมีกรดเพิ่มขึ้นในลาไส้ใหญ่ จากการมี
จุลินทรี ยใ์ นลาไส้ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีจุลินทรี ยใ์ นลาไส้ของคนทัว่ ไปร้อยละ 12-15 ที่ไม่สร้าง
hydrogen แต่สร้างมีเทนจาก acetic acid ทา lactose hydrogen breath test จะได้ผล false negative,
Ito M. และ Kimura M.,1993 ได้แสดงให้เห็นว่า ให้กินน้ าตาลแลกโทสต่อเนื่องนาน 1 สัปดาห์
จานวนจุลินทรี ยก์ ลุ่ม bacteroides และ Clostridium perfringens ในอุจจาระลดลง ในขณะที่

lactobacilli, enterococci, Candida spp.และ staphylococci เพิ่มขึ้น กรดไขมันห่วงสั้น acetate,
propionate, butyrateไม่เปลี่ยนแปลง แต่ formic acid และ valeric acid เพิ่มขึ้น การศึกษาให้กิน
อาหารที่เสริ มแลกโทส ต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์ พบว่ามี β-galactosidase (hydrolase enzyme)
เพิ่มขึ้นและbreath hydrogen ลดลง และเมื่อกินแลกโทสเปรี ยบเทียบกับซูโครสนาน 16 วันพบว่า
กลุ่มที่กินแลกโทสมี breath hydrogen ลดลงและมี β-galactosidase เพิ่มขึ้นมากกว่า ข้อมูลเหล่านี้
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แสดงว่ามีการเพิ่มจานวนของจุลินทรี ยท์ ี่ไม่ให้ผลผลิตพวก hydrogen แต่มีน้ าย่อยเพิ่มในคนที่มีการ
ย่อยแลกโทสบกพร่ อง ซึ่งใช้อธิบายว่าเมื่อกินอาหารที่มีแลกโทสต่อเนื่องจึงเกิด tolerant
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การศึกษาในห้องทดลอง โดย continuos infusion แลกโทสเข้าไปใน anaerobic cultureที่ได้ใส่
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ตัวอย่างอุจจาระสดของคนเข้าไว้ พบว่าแลกโทสลดลงอย่างรวดเร็ วภายในหนึ่งถึงสองวัน และ มีβgalactosidase เพิ่มขึ้น เมื่อเติม Lactobacillus acidophilus เข้าไปแลกโทสยิง่ ลดลงไปอีกและเมื่อ เติม
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Bifidobacterium longum ที่ pH 6.7 แลกโทสจะลดลงรวดเร็ วกับมี β-galactosidase เพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
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เติมเชื้อเข้าไปแต่ที่ pH ที่ต่ากว่า 6.2-5.7ไม่ค่อยมีความแตกต่างของระดับแลกโทส
จุลินทรี ยใ์ นโยเกิร์ตและนมหมักลดการย่อยแลกโทสบกพร่ องและอาการ intolerance ได้ lactose
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maldigesters มักไม่เกิดอาการเมื่อกินโยเกิร์ตที่มีปริ มาณน้ าตาลแลกโทสเท่ากับนมสด ส่ วนจะมี

Pt

น้ าย่อยแลกเทสในโยเกิร์ตหรื อไม่ยงั ไม่แน่ชดั การศึกษาในระยะหลังนี้พบว่าจุลินทรี ย ์
Bifidobacteria, Lactobacilli บางสายพันธุ์ และ Streptococcus thermophilus มีน้ าย่อยแลกเทสอยูใ่ น
ตัวจุลินทรี ยเ์ องและ/หรื อปล่อยออกมา มีการศึกษาที่พบว่าคนที่มี lactose maldigesters, tolerate
โยเกิร์ตที่มีจุลินทรี ยม์ ีชีวติ ไม่ความแตกต่างจากโยเกิร์ตที่จุลินทรี ยถ์ ูกฆ่าโดยการผ่านความร้อน มี
รายงานการย่อยและtolerate แลกโทสภายหลังการกินนมหมัก 3 ชนิดที่มีระดับ β-galactosidase
activity แตกต่างกัน 4 เท่า นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่แสดงว่า เปลือกของจุลินทรี ยถ์ ูกย่อยโดยน้ าดี
ย่อยแลกโทสดีข้ ึนเมื่อเทียบกับเซลล์จุลินทรี ยท์ ี่สมบูรณ์ การวัดในร่ างกายแบบตรงพบว่า หลังกิน
ผลิตภัณฑ์ที่มีแลกโทส 18 กรัม การย่อยแลกโทสเกิดจะขึ้นแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ดงั นี้ กิน

โยเกิร์ตจะย่อยแลกโทสไม่ได้ ร้อยละ 9.6, pasteurized yoghurt ร้อยละ 12.5 และนมสด ร้อยละ 39
หลังได้รับแลกโทส β-galactosidase:lactose ratioในกระเพาะลดลงรวดเร็ วภายใน 2 ชัว่ โมงแต่มี
บางส่ วนเท่านั้นที่ β-galactosidase ยังมีใช้ได้เมื่อผ่านออกมาจากกระเพาะโดยรวมแล้ว lactose
maldigesters กินโยเกิร์ตเกิดอาการ intolerant น้อยกว่ากินนมสด
เมื่อเปรี ยบเทียบ unmodified, low-fat, lactose-hydrolyzed yoghurt กับ modification lactose หรื อ fat
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content, tolerance ไม่แตกต่างกัน
Bifidobacteria VS Lactobacilli

เมื่อ

.o

หลังกินนมที่เติม Bifidobacterium longum B6 ที่เพาะเลี้ยงในแลกโทส ลด breath hydrogenได้

ro

มากกว่า เมื่อเทียบกับนมที่เติม Bifidobacterium longum B6 ที่เพาะเลี้ยงในแลกโทสผสมกับกลูโคส
Bifidobacterium longum B6 ที่เพาะเลี้ยงในแลกโทส มี β-galactosidase activity สูงสุ ด น่าจะเป็ น
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ส่ วนที่ยอ่ ยแลกโทสได้ดี Bifidobacterium longum B6 ทนต่อน้ าดีได้ดี ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า Bifidobacterium
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longum น่าจะเป็ นสายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพในการหมักย่อยน้ าตาลแลกโทส
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นมที่เติม Lactobacillus bulgaricus 449 หลังกินพบว่า breath hydrogen ลดลงและอาการ
intolerance ลดลงในขณะที่เชื้อสายพันธุ์ L. acidophilus B ลดbreath hydrogenเพียงเล็กน้อย แม้วา่
ความไวต่อน้ าดี และβ-galactosidase activity ทั้งสองสายพันธุ์เหมือนกันแต่โครงสร้างของเปลือก
เซลล์ของ L.acidophilus บางสายพันธุ์มีเปลือกเซลล์เหนียวกว่าสายพันธุ์ L. bulgaricus ยังมี
การศึกษาสายพันธุ์อื่นของ L. acidophilus พบว่าสามารถลดอาการ lactose intolerance เมื่อกินวัน
ละ 2 ถ้วยต่อเนื่องไป 7 วัน คนที่กินโยเกิร์ต non-pasteurizedระยะยาว ย่อยแลกโทสได้ดีข้ ึนจากการ
วัด breath hydrogen ที่ 6 และ12 วันหลังกินต่อเนื่องไป อาการอุจจาระร่ วงลดลงหลัง 12 วัน อย่างไร
ก็ตาม fecal β-galactosidase activityไม่เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาเดียวกันเมื่อให้กิน pasteurized
yoghurtไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ breath hydrogen หรื ออาการอุจจาระร่ วงแต่ fecal βgalactosidase เพิม่ ขึ้นที่วนั ที่ 6 และ12 หลังกิน โดยรวมอาการ intolerant ลดลงมากกว่าหลังกิน
โยเกิร์ตทุกชนิดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกินนมสด แม้วา่ การกินนมสดหลังอาหารทาให้ยอ่ ยแลกโท

สดีข้ ึน แต่โยเกิร์ตกินได้โดยไม่เกี่ยวกับอาหาร เพราะแลกโทสได้ถูกย่อยจนเหลือน้อยแล้วมักไม่
ค่อยมีอาการเมื่อกินตอนท้องว่าง

ไขมันในนมกับการย่อยแลกโทส
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ผลทางโภชนาการ
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ไขมันในนมครบส่ วนทาให้ของเหลวในโพรงลาไส้เคลื่อนลงล่างช้ากว่านมไขมันต่า เมื่อกิน
นมที่มีไขมันครบส่ วนมีเวลาย่อยนานขึ้นทาให้เกิดอาการน้อยกว่า การศึกษาในผูใ้ หญ่ที่กินนไขมัน
ครบส่ วน ลดการย่อยแลกโทสบกพร่ องมากกว่ากินนมพร่ องมันเนย อาการหลังกินนมไขมันครบ
ส่ วนที่เติมแลกโทสที่ละลายในน้ าลงไปพบว่าการย่อยแลกโทสบกพร่ อง ดีข้ ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
นมพร่ องมันเนยที่เติมแลกโทส แต่อาการintoleranceไม่ดีข้ ึน คนที่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง กิน
ไอศครี มปกติเทียบกับไอศกรี มไขมันต่า ซึ่ งมีไขมันต่างกันพอควรคือร้อยละ 10 VS ร้อยละ 3 ไม่
พบความแตกต่างของความรุ นแรงของอาการ อย่างไรก็ตามส่ วนประกอบของไอศครี มและ
ไอศครี มไขมันต่าแตกต่างจากนมสด
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Scrimshaw NS, 1988 ยังได้ต้ งั คาถามว่า คนที่มี lactose intoleranceนั้นดื่มนมไม่ได้น้ นั เป็ น
เรื่ องหลอกหรื อจริ งกันแน่ ท่านได้ทบทวนรายงานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในวารสาร 560 เรื่ อง เห็นว่าเด็ก
ส่ วนใหญ่ที่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ อง เมื่อกินนมไม่เกิดอาการหรื อมีอาการบ้างก็ไม่รบกวนการดู
ซึมโปรตีนและ micronutrientsจากนม ทุกคนดื่นนมได้ 1 ถ้วยหรื อ 240 มล.หรื อปริ มาณแลกโทสที่
เท่ากันในผลิตภัณฑ์นมและอาหารอื่นๆ ลาไส้สามารถปรับตัวได้ มีอาการบ้างก็ให้กินนมต่อไป
อาการจะหายไปเอง หรื อ กินนมในปริ มาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้น หรื อ กินนมหลังอาหาร นมมี
โปรตีนและแคลเซียมสูง คนที่ไม่ดื่มนมนานๆอาจทาให้กระดูกบาง ในคนสู งอายุเกิดโรคกระดูก
พรุ น กระดูกหักง่าย จึงได้มีการส่ งเสริ มให้ดื่มนมหลังหย่านมแม่ต่อเนื่องไป
นมมีประโยชน์สาหรับทุกคนใน เด็กวัยเรี ยน American Academy of Pediatrics, 1978
แนะนาให้เด็กวัยเรี ยนดื่มนม 1 ถ้วยที่โรงเรี ยน แม้วา่ ในตอนแรกอาจไม่สบายท้อง ให้ดื่มต่อไปโดย
เลือกให้ดื่มหลังอาหารกลางวันช่วยลดอาการ lactose intoleranceได้ และยังได้มีการสังเคราะห์
น้ าย่อยแลกเทสใช้เติมลงในนมก่อนดื่มสาหรับทารกที่มีอาการ lactose intolerance ตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ

เด็กนักเรี ยนที่ดื่มนมในโครงการนมนักเรี ยนสามารถรับนมได้ เด็กบางคนที่ปฏิเสธการดื่มนมควร
หาวิธีให้ดื่มนมโดยให้วนั ละน้อยๆก่อน หรื อให้ดื่มหลังอาหาร จะไม่เกิดอาการ lactose intolerance
(ดังเช่นกรณี ตวั อย่างที่ 3.)

การรักษา

การรักษาให้หายขาด (cure)
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ทาได้ง่ายโดยหลีกเลี่ยงการกินนมที่มีน้ าตาลแลกโทส หรื อกินนมสู ตรเดิมปริ มาณครึ่ งหนึ่ง
ของที่เคยกินอยู่ แล้วค่อยๆเพิ่ม ในรายที่มีอาการintolerant มากหรื อมีภาวะทุโภชนาการ ควรเลือก
กินนมสู ตรนมถัว่ หรื อ สูตรแลกโทสฟรี หรื อ นมสูตร extensive hydrolysed whey และหรื อ casein
เมื่ออาการดีข้ ึนจึงค่อยกินนมสูตรปกติแต่ให้กินปริ มาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเพื่อให้ลาไส้
ปรับตัว ในเด็กโตและผูใ้ หญ่ กินนมถัว่ หรื อโยเกิร์ต ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์นมที่ได้เติมจุลินทรี ยท์ ี่ได้ยอ่ ย
แลกโทสไปบางส่ วนแล้ว
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Gene therapy ได้ผลในสัตว์ทดลองแต่ยงั ไม่มีการรักษาด้วยวิธีน้ ีในคน
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น้ าย่อยแลกเทสอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม
ทารกทุกคนเกิดมามี
น้ าย่อยแลกเทสเพื่อย่อยน้ าตาลแลกโทสในนมแม่ การมีน้ าย่อยแลกเทสลดลงหรื อคงอยู(่ lactase
persistence) เมื่ออายุมากขึ้นหรื อเป็ นผูใ้ หญ่อยูใ่ นความควบคุมของยีน คนที่มี gene LAC*P ซึ่ง
สัมพันธ์กบั single gene C ปรับเปลี่ยนเป็ น T ใน MCM6 gene (-13,910*T) มีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับการมี lactase persistence แต่ถา้ มี gene LCT-13910 C>T จะขาดแลกเทส เกิดอาการ lactose
maldigestion/ intolerance
เหตุที่ยนี มีวิวฒั นาการให้แลกเทสลดลงเนื่องจากหลังหย่านมแม่แล้วแลกเทสใช้นอ้ ยลงจึง
ได้มีววิ ฒั นาการให้มีแลกเทสลดลงเมื่ออายุมากขึ้น หลายๆคนเกิดอาการ lactose intolerance เมื่อกิน
นมปริ มาณมากในครั้งเดียวโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้ดื่นนมเป็ นประจา คนที่มีการย่อยแลกโทสบก

พร่ องทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการพบมากจนนับว่าเป็ นปกติในผูใ้ หญ่ การกินนมโดยไม่มีอาการ
ต้องกินนมมื้อละน้อยๆเพื่อให้ลาไส้ปรับตัวก่อน หรื อ กินหลังอาหาร หรื อกินนมที่เสริ มด้วย
จุลินทรี ยบ์ างสายพันธุ์ที่ได้ศึกษามาแล้วว่าช่วยให้มีน้ าย่อยสาหรับย่อยแลกโทสเพิ่มได้ ผลิตภัณฑ์
นมเช่น โยเกิร์ตและนมหมัก ช่วยให้ไม่เกิดอาการintoleranct และยังมีนมแลกโทสฟรี และมีแลก
เทสสังเคราะห์สาหรับเติมนมก่อนกินให้เลือก ช่วยให้คนที่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ องสามารถกิน
ผลิตภัณฑ์นมได้
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เหตุที่มียนิ กลายพันธุ์ควบคุมให้มีแลกเทสสู งจนถีงวัยผูใ้ หญ่ ประชากรที่สืบทอดจากบรรพ
บุรุษที่ทาฟอร์มผสมผสานและทาปสุ สตั ว์ทาการรี ดนมและกินนมเป็ นประจา คนกลุ่มนี้ได้มีการ
ปรับตัวลาไส้มี lactase persistence จนถึงวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ งได้เปรี ยบที่กินนมและผลิตภัณฑ์นมแล้วย่อย
แลกโทสได้ สามารถดูดซึมสารอาหารที่เข้าสู่ ร่างกายได้สมบูรณ์ คนเหล่านี้มีศูนย์กลางอยู่ 3
ท้องถิ่น ได้แก่ 1, แถบยุโรปเหนือ 2,บริ เวณทะเลทราย Arabia, Sahara และ ซูดานตะวันออก 3, เผ่า
Tusi ที่อยูท่ ี่ Uganda-Rwanda แถบอัฟริ กาตะวันออก เมื่ออพยพจะนาวัฒนธรรมการทาปสุ สตั ว์ รี ด
นมและกินเป็ นประจาไปด้วย คนที่มีแลกเทสคงอยูจ่ ึงพบได้ เช่นในคนขาวในอเมริ กา นิวซี แลนด์
และออสเตรเลีย
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สิ่ งแวดล้อมได้แก่การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรี ยและพยาธิ รวมทั้งโรคต่างๆที่ทาภยันตรายต่อ
เยือ่ บุลาไส้ กลุ่มอาการลาไส้ส้ นั แพ้โปรตีนนมวัว เป็ นต้นทาให้เกิด secondary lactase deficiency
แบบชัว่ คราวหรื อถาวรได้ ในทารกที่มี ในทารกที่การย่อยแลกโทสบกพร่ อง ต้องให้การวินิจฉัย
ทางคลินิก ด้วยการถามประวัติ อาการและตรวจร่ างกาย ดูอาการแสดง การตรวจอุจจาระ วัด pH,
reducing substance แล้วให้การรักษาด้วยการให้นมสู ตรแลกโทสฟรี หรื อ นมถัว่ หรื อ นม
extensive hydrolysed formula เพื่อให้หายโดยเร็ วก่อนที่จะเกิดทุโภชนาการ การวินิจฉัยด้วยการทา
lactose hydrogen breath test กับ lactose tolerant test นั้นเสี่ ยงต่อการอาจทาให้ป่วยหนักเกิด
อุจจาระร่ วงรุ นแรง จะทาในการทาวิจยั มากกว่า
นมมีประโยชน์มากสาหรับทุกคน American Academy of Pediatrics, 1978 แนะนาให้เด็กวัยเรี ยน
กินนม 1 ถ้วยที่โรงเรี ยน เด็กโตที่มีการย่อยแลกโทสบกพร่ องก็กินนมได้ในปริ มาณ 1 ถ้วยหรื อ 240
มล. เด็กๆในโครงการนมโรงเรี ยนในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยให้กินนม 1 ถ้วยต่อวัน คน

ที่มีน้ าหนักน้อยและขาดแคลนอาหารควรให้ดื่มนมโดยเติมน้ าย่อยแลกเทสสังเคราะห์ที่มีจาหน่าย
เพื่อให้คนที่มี lactose intolerance สามารถกินนมและไอศกรี มได้
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