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้ ในทารก จะเริม
Infantile GER คือ ภาวะ GER ทีเ่ กิดขึน
่ มีอาการตัง้ แต่อายุ 1-3 เดือน โดยจะมาด้วยอาการขย้อน
(regurgitation) และอาเจียน (vomiting) ส่วนใหญ่เป็ น uncomplicated GER และมักจะหายเองได้เมือ
่ อายุ 12-18 เดือน
แต่มผ
ี ป
ู้ ่ วยบางรายทีอ
่ าจเกิด GERD ได้
้ ในเด็กโตโดยมีอาการเริม
Adult type GER คือ ภาวะ GERD ทีเ่ กิดขึน
่ ต้นเมือ่ อายุมากกว่า 1 ปี มักจะเป็ นๆหายๆ
แผนภูมท
ิ ี่ 1 : แนวทางการประเมินและรักษาทารกทีม
่ อ
ี าการขย้อน และ/หรือ อาเจียน

Pt

ha

ig

as

tro

.o

rg

คาอธิบายแผนภูมท
ิ ี่ 1
1. ภาวะกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux-GER) พบได้บอ
่ ยในทารกซึง่ ส่วนใหญ่ไม่กอ
่ ให้เกิดโรค หรือ
ภาวะแทรกซ้อน และมักจะไม่ตอ
้ งการการรักษา ภาวะกรดไหลย้อนทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้อนเรียกว่า โรคกรดไหล ย้อน
(gastroesophageal reflux disease-GERD)
2. อาการเตือน (alarming symptoms) ทีส
่ าคัญในทารกทีอ
่ าเจียนซึง่ บ่งชี้วา่ สาเหตุอาจมิใช่ GER ได้แก่ อาเจียนมี bile ปน
อาเจียนพุง่ อาเจียนรุนแรง อาเจียนเริม
่ ต้นอายุเกิน 6 เดือน เลือดออกในทางเดินอาหาร กดเจ็บทีห
่ น้าท้อง ท้องอืด คลาก้อนที่
ท้อง ไข้ ตับม้ามโต กระหม่อมโป่ งตึง ศีรษะเล็ก หรือโตผิดปกติ ชัก ตรวจพบความผิดปกติระบบประสาท
3. มี alarming symptoms ให้ตรวจค้นเพิม
่ เติมเพือ
่ วินิจฉัยแยกโรคอืน
่ ออกไปโดยมีแนวทางตามตารางที่ 1
4. ไม่มี alarming symptoms ให้ประเมินว่ามีภาวะแทรกซ้อนของ GER หรือไม่ (ตารางที่ 2)
5. ทารกทีม
่ อ
ี าการขย้อนหรืออาเจียนโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่มอ
ี าการและอาการแสดงทีบ
่ ง่ ชี้ถงึ โรคอืน
่ ๆ สามารถให้การ
วินิจฉัย GER โดยไม่จาเป็ นต้องส่งตรวจวินิจฉัยเพิม
่ เติม การรักษาคือ reassurance ร่วมกับ life style modification
้ การใช้ thickening formula
6. Life style modification ได้แก่ การให้อาหารปริมาณน้อยๆต่อมื้อ แต่ให้จานวนครัง้ บ่อยขึน
โดยใช้นมสาเร็จรูปผสมสารเพิม
่ ความหนืด หรือเตรียมเองเช่น ผสม rice cereal ทาให้อาการแหวะนม และ อาเจียนของทารก
ดีขน
ี้ นอกจากนี้อาจพิจาณาใช้ hypoallergenic formula ได้แก่ extensively hydrolysed formula หรือ soy milk ใน
กรณี ทส
ี่ งสัย cow's milk protein allergy ซึง่ อาจมาด้วยอาการขย้อนหรืออาเจียน การนอนคว่าจะช่วยลด การเกิด GER แต่
ควรระวังเนื่องจากในต่างประเทศพบว่าการนอนคว่ามีโอกาสเกิด SIDS ดังนัน
้ อาจให้นอนท่า ตะแคงซ้ายแทน การจับทารกให้
อยูใ่ นท่าตัง้ ตรงหลังกินนมเป็ นเวลาประมาณ 15-20 นาทีและหลีกเลีย่ งการกด บริเวณท้องจะช่วยลดอาการอาเจียน
้ึ ควรติดตามผูป
7. หากอาการดีขน
้ ่ วยเป็ นระยะๆ จนกว่าอาการจะหายไป เด็กทีอ
่ าการหายภายในอายุ 18 เดือนโดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนถือว่าเป็ น physiologic GER
8. ในรายทีไ่ ม่ดข
ี น
ึ้ ควรติดตามดูใกล้ชด
ิ ว่ามีภาวะแทรกซ้อน (GERD) หรือไม่ เด็กกลุม
่ นี้สว่ นหนึ่งอาจเป็ น CMPA พิจารณา
้ึ ชัดเจน น่ าจะเป็ น CMPA ถ้าผูป
ลองให้ hypoallergenic formula 1-2 weeks และดูการตอบสนอง หากดีขน
้ ่ วยมี
ภาวะแทรกซ้อนของ GER หรือให้การรักษาโดย life style modification หรือได้รบั hypoallergenic formula แล้วไม่ดี
้ ให้ดแ
ขึน
ู ผนภูมท
ิ ี่ 2
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แผนภูมท
ิ ี่ 1 : แนวทางการประเมินและรักษาทารกทีม
่ อ
ี าการขย้อน และ/หรือ อาเจียน ร่วมกับอาการของ GERD
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คาอธิบายแผนภูมท
ิ ี่ 2
1. ทารกและเด็กทีม
่ อ
ี าการขย้อนและหรืออาเจียนร่วมกับมีอาการของ GERD จะนามาพิจารณาในแผนภูมท
ิ ี่ 2
2. เด็กทีเ่ ป็ น CMPA อาจมาด้วยอาการแบบ GERD ได้ ดังนัน
้ หากสงสัยภาวะนี้ควรลองให้ hypoallergenic formula
(ได้แก่ extensively hydrolysated formula) หรือ soy formula 1-2 สัปดาห์ และดูการตอบสนอง
3. หากผูป
้ ่ วยมีอาการสงสัย esophagitis เช่นทารกร้องกวนผิดปกติ ปฎิเสธการกินอาหาร หลังแอ่นเกร็ง (back arching) ซีด
เด็กโตอาจมี heartburn เป็ นต้น การรักษาคือให้ยา acid suppression (ตารางที่ 3) เป็ นหลัก แต่อาจพิจารณาให้
prokinetic ร่วมด้วยเป็ นรายๆ การให้ยาให้ทาควบคูไ่ ปกับ life style modification
้ ช้า ในขณะทีอ
4. ผูป
้ ่ วยทารกและเด็กทีม
่ อ
ี าการอาเจียนร่วมกับน้าหนักขึน
่ าหารทีใ่ ห้มป
ี ริมาณเพียงพอและไม่มีความ ผิดปกติที่
บ่งชี้ถงึ โรคระบบอืน
่ ๆ (ตารางที่ 1) ผูป
้ ่ วยควรได้รบั การตรวจทางรังสีวท
ิ ยาโดยการทา GI contrast study เพือ
่ แยกภาวะ
ทางเดินอาหารอุดกัน
้ ออกไป ในทารกควรส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบตั ก
ิ ารเบือ
้ งต้นเพือ
่ แยกสาเหตุอน
ื่ ๆ โยเฉพาะทางเมตาบอลิค
เช่น CBC, electrolytes, blood sugar, BUN, Cr, amonia, urinalysis เป็ นต้น
5. หากผลการตรวจ GI contrast study และการตรวจทางห้องปฏิบตั ก
ิ ารเบือ
้ งต้นดังกล่าวข้างต้นไม่พบความผิดปกติ ให้การ
รักษาโดย life style modification หากเป็ นเด็กโตให้ปฏิบตั ด
ิ งั นี้ นอนตะแคงซ้ายและยกหัวสูง ควรหลีกเลีย่ งอาหารเผ็ด หรือ
รสจัด อาหารมัน น้าอัดลม ซ็อกโกแลต กาแฟ แอลกอฮอล์ และควบคุมน้าหนักไม่ให้ อ้วนเกินไป ไม่ควรกินอาหารก่อนนอน
้ึ ในระยะ เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรรักษาด้วยยาโดยให้
และไม่ควรกินอาหารปริมาณเกินไปในแต่ละมือ
้ หากผูป
้ ่ วยไม่ดข
ี น
ยา prokinetic (ตารางที่ 3) อาจพิจารณาให้ยากลุม
่ acid suppression (ตารางที่ 3) ร่วมด้วย ควรให้การรักษาด้วยยาเป็ น
เวลา 2-4 สัปดาห์ แล้วประเมินการตอบสนอง ในผูป
้ ่ วยทีม
่ อ
ี าการ รุนแรงอาจพิจารณารักษาด้วยยาไปพร้อมๆกับ life style
modification ไม่จาเป็ นต้องรอ 1-2 สัปดาห์
6. เมือ่ รักษาด้วยยาเป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์ ยังไม่ได้ผลควรส่งต่อกุมารแพทย์ระบบทางเดินอาหารเพือ
่ ประเมินผูป
้ ่ วย ต่อไป ซึง่
จาเป็ นต้องทา upper endoscopy และ biopsy เพือ
่ ทาการวินิจฉัยโรคอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี าการคล้ายกับ GERD เช่น eosinophilic
esophagitis, CMPA, peptic ulcer disease เป็ นต้น รวมทัง้ พิจารณาการตรวจอืน
่ ๆ เช่น 24-hour pH monitoring เป็ น
้ (ตาราง
ต้น หากผลการตรวจพบว่ามี GERD ควรรักษาโดยการให้ยาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพดีขน
ึ้ และพิจารณา ให้ขนาดของยาสูงขึน
ที่ 3)
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แผนภูมท
ิ ี่ 3: แนวทางการประเมินและรักษาทารกและเด็กทีส
่ งสัย GERD related respiratory diseases
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คาอธิบายแผนภูมท
ิ ี่ 3
1. ถ้าผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้มีอาการที่ typical GERD ได้แก่ ขย้อน อาเจียน heartburn ร่วมด้วย ให้ลองรักษาแบบ GERD ไปก่อน
ถ้าตอบสนองดีให้รกั ษาต่อนาน 3-6 เดือน ถ้าไม่ตอบสนองหรือกลับมาเป็ นใหม่หลังหยุดการรักษา ให้ปฏิบตั ิ ตามข้อ 2
้ กับความสามารถของแต่ละ โรงพยาบาล
2. ถ้าไม่มอ
ี าการ typical GERD ควรส่องตรวจเพิม
่ เติมเพือ
่ วินิจฉัย GERD ซึง่ ขึน
แผนภูมท
ิ ี่ 4: แนวทางการประเมินและรักษา GERD ในเด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หาทางสมองทีใ่ ส่ PEG หรือใส่ nasogastric tube และ/
หรือ วางแผนทา PEG
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คาอธิบายแผนภูมท
ิ ี่ 4
1. เด็ทก
ี่ ลืนอาหารเองไม่ได้ ควรได้รบั การทา gastrostomy ในโรงพยาบาลทีส
่ ามารถทา percutaneous endoscopic
gastrostomy (PEG) ได้ให้เลือกทา PEG เป็ นอันดับแรกก่อน แต่ในผูป
้ ่ วยทีว่ างแผนจะทา surgical gastrostomy อยูแ
่ ล้ว
หากมีอาการสงสัย GERD ควรทา surgical gastrostomy และ fundoplication ไปพร้อมกัน
2. ถ้ามีอาการอาเจียน ให้ตรวจหาสาเหตุอน
ื่ ๆ และให้การรักษาตามสาเหตุ ถ้าตรวจแล้วปกติให้ลองให้อาหารทางสาย อย่างช้าๆ
ร่วมกับ life style modification ถ้าไม่ดข
ี น
ึ้ ให้การรักษาด้วยยารักษา GERD
3. เมือ่ รักษาแล้วไม่ได้ผล ต้องทา upper endoscopy ถ้าพบว่าไม่มี esophagitis ให้ทาผ่าตัด fundoplication แต่ถา้ พบว่า
มี erosive esophagitis ให้ลองรักษาด้วยยา acid suppression ให้เต็มทีอ
่ ก
ี ครัง้ ร่วมกับ prokinetic หากรักษา ด้วยยาไม่ดี
้ ควรทาผ่าตัด fundoplication พิจารณาทาร่วมกับ surgical gastrostomy (ในรายทีย่ งั ไม่ได้ทา PEG)
ขึน
4. ผูป
้ ่ วยทีม
่ อ
ี าการ atypical GERD อาจลองให้การรักษาแบบ GERD ไปเลยหรือส่งต่อเพือ
่ ทาการตรวจวินิจฉัย GERD
้ึ ควรส่งต่อเพือ
หากรักษาด้วยยาแล้วดีขน
ึ้ ให้รกั ษาต่อนาน 3-6 เดือน ถ้าไม่ดข
ี น
่ ตรวจวินิจฉัย GERD
5. เมือ่ การตรวจวินิจฉัยยืนยัน GERD อาจลองให้การรักษาด้วยยา 6-8 สัปดาห์หรืออาจทาการผ่าตัด fundoplication ไป เลย
้ึ ควรทาผ่าตัด fundoplication พิจารณาทาร่วมกับ surgical gastrostomy (ในรายทีย่ งั มิ ได้ทา
หากการรักษาด้วยยาไม่ดข
ี น
PEG)
คณะผูจ้ ดั ทา : ชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

