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 การติดเชื้อ H.pylori ในเด็กจะแตกต่างจากผูใ้ หญ่ในหลายเรื่ อง เช่น อุบตั ิการณ์การ
ติดเชื้อ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหาร ซึ่ งในเด็กแทบ
จะไม่พบ วิธีการวินิจฉัยและยาที่ใช้ซ่ ึงแตกต่างกันตามอายุเด็ก รวมทั้งอัตราการดื้อ
ยาที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับผูใ้ หญ่ การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กตอนต้น
(แผลเปปติก, peptic ulcer disease) ที่เกิดการติดเชื้อ H. pylori ในเด็กจะพบน้อยกว่า
ผูใ้ หญ่ การศึกษาแบบ multicenter study ในยุโรปในเด็กที่ติดเชื้อ H. pylori จานวน
1,233 คน พบว่าเด็กอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี มีแผลเปปติก น้อยกว่าร้อยละ 5 และในเด็ก
วัยรุ่ นพบแผลร้อยละ 10 ส่วนมะเร็ งกระเพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อ H. pylori
มักจะเกิดในผูใ้ หญ่ มีรายงานในผูป้ ่ วยเด็กจานวนเล็กน้อยที่เป็ น lymphoma
ข้ อสรุ ปสาคัญของแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา H. pylori ในเด็ก มีดงั นี้
1. จุดประสงค์หลักการตรวจวินิจฉัย คือ เพื่อหาสาเหตุของอาการระบบทางเดินอาหารไม่ได้ทาเพื่อหาการ
ติดเชื้ อ H. pylori
2. ไม่แนะนาให้ทาทดสอบหาเชื้ อ H. pylori ในผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหา functional abdominal pain
3. เด็กที่มี 1st degree relative เป็ น gastric cancer อาจพิจารณาทดสอบหาการติดเชื้ อ H. pylori
4. อาจพิจารณาทดสอบหาการติดเชื้อ H. pylori ในเด็กที่มี refractory iron-deficiency ที่ไม่พบสาเหตุอื่น

5. มีหลักฐานไม่เพียงพอที่บ่งชี้ วา่ การติดเชื้อ H. pylori นั้นสัมพันธ์กบั otitis media, upper respiratory tract
infection, periodontal disease, แพ้อาหาร, sudden infant death syndrome (SIDS), idiopathic
thrombocytopenic purpura และภาวะตัวเตี้ย
6. การวินิจฉัยการติดเชื้อ H. pylori จากการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน ควรที่จะตัดชิ้นเนื้ อบริ เวณ
antrum และ corpus ส่ งตรวจพยาธิ วทิ ยา
7. การวินิจฉัยการติดเชื้อ H. pylori คือ การตรวจทางพยาธิวิทยาให้ผลบวกร่ วมกับ urease test ได้ผลบวก
หรื อทาการเพาะเชื้ อได้ผลเป็ นบวก
13

C-Urea breath test (UBT) ถือว่าเป็ นวิธีการตรวจที่ noninvasive test ที่น่าเชื่อถือในการติดตามผลของ
การกาจัดเชื้ อ H. pylori
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9. การตรวจ H. pylori antigen ในอุจจาระโดยวิธี ELISA เป็ นวิธีแบบ noninvasive ที่น่าเชื่อถือในการ
ติดตามผลของการกาจัดเชื้อ H. pylori
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10. การตรวจพบ antibodies (IgG, IgA) ต่อเชื้ อ H. pylori ไม่วา่ จะเป็ นในเลือด ซีรั่ม ปัสสาวะหรื อน้ าลาย ยัง
ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอสาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้ อ H. pylori ในทางคลินิก
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11. แนะนาให้หยุด proton pump inhibitor (PPI) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และยาปฏิชีวนะ อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ก่อนทาการตรวจหาเชื้ อ H. pylori ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจโดยการตัดชิ้นเนื้ อ หรื อวิธี noninvasive (ตรวจ
อุจจาระ หรื อ UBT)
12. แนะนาให้รักษากาจัดเชื้อในผูป้ ่ วยการติดเชื้อ H. pylori ที่มีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น
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13. ในผูป้ ่ วยที่ตรวจพบเชื้ อ H. pylori โดยตรวจพยาธิวทิ ยา โดยที่ไม่มีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก
ส่ วนต้น อาจพิจารณาให้การรักษากาจัดเชื้ อ
14. ไม่แนะนาให้ใช้ “test and treat” strategy ในการรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
15. ในผูป้ ่ วยเด็กติดเชื้อ H. pylori ที่มี first-degree relative เป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหารอาจพิจารณาให้การ
รักษา
16. แนะนาให้มีการสารวจดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ H. pylori ในเด็กและวัยรุ่ นในประเทศต่าง ๆ
17. การรักษาที่แนะนาอันดับแรก คือ triple therapy โดยใช้ยา PPI  amoxicillin  imidazole หรื อ PPI 
amoxicillin  clarithromycin หรื อ bismuth salts  amoxicillin  imidazole หรื อ sequential therapy

18. แนะนาให้ทาการตรวจความไวของเชื้ อต่อ clarithromycin ก่อนให้การรักษาด้วยสู ตรยาที่มี
clarithromycin ในกรณี พ้ืนที่ที่มีอตั ราการดื้อยา clarithromycin สู งกว่าร้อยละ 20
19. แนะนาให้ทาการรักษาด้วย triple therapy เป็ นเวลา 7-14 วัน โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่าย ความสม่าเสมอ
ในการกินยาและผลข้างเคียงจากการรักษา
20. แนะนาให้ตรวจผลการกาจัดเชื้อ H. pylori ด้วย noninvasive test ที่เชื่อถือได้หลังจากให้การรักษาครบ
อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์
21. เมื่อการรักษาล้มเหลวแนะนาให้ทาได้ 3 แนวทางดังต่อไปนี้
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1.) ส่ องกล้องทางเดินอาหารเพื่อเพาะเชื้อและตรวจความไวของเชื้ อ H. pylori ต่อยาปฏิชีวนะ
2.) ตรวจ fluorescence in situ hybridization (FISH) โดยใช้ paraffin-embedded biopsies ที่มีอยูเ่ ดิม
ถ้ายังไม่เคยได้รับการตรวจหาความไวต่อยา clarithromycin
3.) ปรับสู ตรยาในการรักษาโดยเพิ่มยาปฏิชีวนะตัวใหม่หรื อเพิ่ม bismuth และ/หรื อเพิ่มขนาดยา และ/
หรื อเพิ่มระยะเวลาการรักษา
การลงคะแนน

ig

 ในแต่ละข้อสรุ ปของ guideline นี้จะต้องมีการลงความเห็นของกรรมการที่จดั ทา guideline ตาม
quality of evidence ดังนี้
2. Agree moderately (A)

3. Just agree (A-)

4. Just disagree (D-)

5. Disagree moderately (D)

6. Disagree strongly (D+)
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1. Agree strongly (A+)

โดยที่ผลรวมของคะแนน vote ที่มากกว่า 3ใน4 จึงถือเป็ นข้อสรุ ปของ guideline และได้แบ่ง
Grades of evidence
1. High: งานวิจยั ต่อไปไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเชื่อมัน่ ของหลักฐาน
2. Moderated: งานวิจยั ต่อไปน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเชื่อมัน่ ของหลักฐาน
3. Low: งานวิจยั ต่อไปมีผลค่อนข้างมากต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเชื่อมัน่ ของหลักฐาน
4. Very low: ระดับความเชื่อมัน่ ของหลักฐานมีความไม่แน่นอนสู ง
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แผนภูมิที่ 1: แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ H. pylori
AMO = amoxicillin; CLA= clarithromycin; EGD= esophagogastroduodenoscopy; FISH= fluorescence in situ
hybridization; HP= H.pylori; MET= metronidazole; PPI= proton pump inhibitor; PUD= peptic ulcer disease.
*ในประชากรที่มีการดื้อยา clarithromycin แบบปฐมภูมิมากกว่าร้อยละ 20 หรื อไม่ทราบอัตราการดื้อยา ควรตรวจ
ความไวของเชื้ อต่อยาปฏิชีวนะและเลือกยาปฏิชีวนะให้เหมาะสม ≠กรณี ไม่ได้ตรวจความไวของเชื้ อต่อยา
ปฏิชีวนะพิจารณาเลือกยาตามความเหมาะสม

ใครควรทีจ่ ะทาทดสอบหาการติดเชื้อ H. pylori

คาแนะนาข้ อ 1. จุดประสงค์ หลักการตรวจวินิจฉัย คือ เพือ่ หาสาเหตุของอาการระบบทางเดินอาหาร ไม่ ได้ ทาเพือ่
หาการติดเชื้อ H. pylori.
Agree 100%. Grade of evidence: not applicable.
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คาแนะนาข้ อ 2. ไม่ แนะนาให้ ทาทดสอบหาเชื้อ H. pylori ในผู้ป่วยเด็กทีม่ ีปัญหา functional abdominal pain.
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ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 1 และ 2
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Agree 92%. Grade of evidence: high.
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อาการปวดท้อง คลื่นไส้ หรื ออาการ dyspeptic symptoms นั้นเป็ นอาการที่ไม่จาเพาะเจาะจง ยังไม่มี
หลักฐานที่ชดั เจนว่า H. pylori gastritis เป็ นสาเหตุทาให้ปวดท้องในผูป้ ่ วยที่ไม่มีแผลเปปติก และจาก meta –
analysis จากการศึกษาทั้งสิ้ น 45 รายงาน สรุ ปได้วา่ การติดเชื้อ H. pylori ไม่สัมพันธ์กบั อาการปวดท้องเรื้ อรังใน
เด็ก จากการวิเคราะห์แบบ multivariable พบว่าปัจจัยทางสังคมและครอบครัว เช่น ครอบครัวที่พอ่ แม่หย่าร้าง
ประวัติครอบครัวเป็ น peptic ulcer disease หรื อ functional pain มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ กับอาการปวด
ท้องแต่ไม่สัมพันธ์กบั การติดเชื้อ H. pylori
โดยปกติแล้ว Functional abdominal pain ผูป้ ่ วยจะมีอาการดีข้ ึนเองร้อยละ 30 -70 ภายใน 2 - 8 สัปดาห์
หลังจากวินิจฉัย และได้รับการ reassurance
H. pylori
gastritis และอาการปวดท้องในกรณี ที่ไม่มีแผลในกระเพาะ ดังนั้นจึงไม่ควรทาการทดสอบหาการติดเชื้ อ H.
pylori ในผูป้ ่ วยที่เป็ น functional abdominal pain ยกเว้นทาการตรวจหาเชื้อในขณะส่ องกล้องทางเดินอาหาร
ส่ วนบนเพื่อหาสาเหตุอาการปวดท้องที่สงสัย organic cause
คาแนะนาข้ อ 3. เด็กทีม่ ี 1st degree relative เป็ น gastric cancer อาจพิจารณาทดสอบหาการติดเชื้อ H. pylori
Agree 93%. Grade of evidence: high.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 3
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มีหลายการศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาทางระบาดวิทยาและทางคลินิก พบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการติดเชื้ อ H. pylori และความเสี่ ยงมะเร็ งกระเพาะอาหารรวมทั้ง B - cell lymphoma (MALT) ซึ่งมะเร็ ง
ทั้งสองชนิดพบน้อยมากในช่วงอายุก่อน 20 ปี ถึงแม้วา่ จะไม่พบรายงานการเกิดโรคมะเร็ งกระเพาะอาหารในเด็ก
แต่มีรายงานการเกิด MALT lymphoma ในเด็กได้ ในปี 1994 WHO ได้ระบุวา่ H. pylori เป็ นสารก่อมะเร็ ง
(carcinogen) จาก meta- analysis พบว่าความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งกระเพาะอาหารจะเพิ่มเป็ น 2 - 3 เท่าใน
บุคคลที่ติดเชื้ อ H pylori โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับมะเร็ งที่ตาแหน่ง noncardia แม้วา่ ความเสี่ ยงของการเกิด
มะเร็ งกระเพาะอาหารไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การติดเชื้ อ H pylori เท่านั้น ยังมีปัจจัยด้าน bacterial virulence และปัจจัย
อื่น ๆ เช่น host genetic และอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งอาหาร การกาจัด H pylori อาจช่วยลดความเสี่ ยง
ของโรคมะเร็ งกระเพาะอาหาร บุคคลที่มีประวัติในครอบครัวเป็ นโรคมะเร็ งกระเพาะอาหารถือว่าเป็ นกลุ่มที่มี
ความเสี่ ยงสู ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กที่ติดเชื้ อ H. pylori ที่มีบิดาหรื อมารดาเป็ นโรคมะเร็ งกระเพาะอาหารจะมี
ความเสี่ ยงสู งขึ้น จึงแนะนาให้ทาการตรวจหาเชื้อไม่วา่ จะเป็ นวิธี noninvasive หรื อตรวจจากชิ้นเนื้อในเด็กเหล่านี้
และควรให้การรักษาพร้อมทั้งตรวจประเมินหลังการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสาเร็ จในการกาจัดเชื้ อ H.
pylori
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ประมาณร้อยละ 70 ของ gastric MALT lymphoma สามารถหายได้ถา้ กาจัดเชื้อ H. pylori ดังนั้นการ
กาจัดเชื้อจึงมีความจาเป็ นไม่วา่ จะอยูร่ ะยะใดของโรค lymphoma ในผูป้ ่ วย MALT lymphoma ที่มี translocation
t(11;18)(q21;q21) ซึ่งเป็ น marker บ่งชี้ถึง H. pylori independence ควรได้รับการรักษาแบบ conventional
chemotherapy ร่ วมกับการกาจัดเชื้ อ H. pylori

Pt

ha

ไม่แนะนาให้คดั กรองการติดเชื้อ H. pylori infection ในประชากรทัว่ ไปยกเว้นในกลุ่มประชากรที่มีความ
ชุกของ H. pylori สู งอาจได้ประโยชน์ในการคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ ยงของมะเร็ งกระเพาะที่เกิดจาก H. pylori
และในกลุ่มประชากรที่มีความชุกของมะเร็ งกระเพาะอาหารสู ง หากมีโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ งกระเพาะ
อาหาร ควรแนะนาให้เด็กเข้าร่ วมในการคัดกรองหาการติดเชื้อ H. pylori ด้วย และถ้าพบว่ามี gastric atrophy หรื อ
intestinal metaplasia ควรเฝ้ าระวังการเกิดมะเร็ งอย่างใกล้ชิด
คาแนะนาข้ อ 4. อาจพิจารณาทดสอบหาการติดเชื้ อ H. pylori ในเด็กทีม่ ี refractory iron-deficiency ทีไ่ ม่ พบ
สาเหตุอนื่
Agree: 100% Grade of evidence: low.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 4
Iron-deficiency anemia ในเด็กและวัยรุ่ นอาจเป็ นจากหลายสาเหตุ ถ้าเด็กยังมีอาการซีด แม้วา่ ได้รับการ
รักษาด้วยการกินธาตุเหล็กแล้ว และการตรวจไม่พบสาเหตุที่แน่ชดั ควรพิจารณาทา upper endoscopy และตัดชิ้น
เนื้อส่ งตรวจสาเหตุอื่นๆ เช่น celiac disease รวมทั้งการตรวจหาการติดเชื้ อ H. pylori เพราะการติดเชื้อ H. pylori

อาจเป็ นสาเหตุของการเกิด iron-deficiency anemia ถึงแม้วา่ จะไม่พบ erosions หรื อ ulceration หรื ออาการทาง
ระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ

.o

rg

หลายการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะธาตุเหล็กที่ต่า กับ การติดเชื้อ H. pylori แต่ท้ งั ภาวะ
ธาตุเหล็กต่าและการติดเชื้อ H. pylori สัมพันธ์กบั การมีเศรษฐานะต่าและสุ ขอนามัยไม่ดี จากการศึกษา
ภาคตัดขวางไม่สามารถระบุได้วา่ อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล จากการศึกษาแบบ randomized placebo-controlled
ได้แบ่งผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้ อ H. pylori จานวน 22 คน เป็ น 3 กลุ่ม คือ ให้เหล็กเสริ มอย่างเดียว กาจัดเชื้ อ H. pylori
อย่างเดียว หรื อทั้งสองอย่าง พบว่าการกาจัดเชื้ อ H. pylori เพิ่มระดับของฮีโมโกลบินโดยที่ไม่ได้ให้เหล็กเสริ ม
ในขณะที่การให้เหล็กเสริ มไม่ได้เพิ่มระดับของฮีโมโกลบิน การศึกษาในประเทศตุรกีในเด็กอายุ 6-16 ปี จานวน
140 คน พบว่าการกาจัดเชื้อ H. pylori อย่างเดียวโดยไม่ให้ธาตุเหล็กเสริ มก็สามารถทาให้ภาวะซีดจากขาดธาตุ
เหล็กดีข้ ึน อย่างไรก็ตามการศึกษาเร็ ว ๆ นี้ในประเทศบังคลาเทศและในอลาสกา พบว่าการรักษาการติดเชื้ อ
H. pylori ผลไม่ยนื ยันว่ามีประโยชน์ คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมว่าการติดเชื้อ H. pylori สามารถทาให้เกิด
iron-deficiency anemia ได้หรื อไม่ในกรณี ที่ไม่มีแผล

as
tro

คาแนะนาข้ อ 5. มีหลักฐานไม่ เพียงพอทีบ่ ่ งชี้ว่า การติดเชื้อ H. pylori นั้น สั มพันธ์ กบั otitis media, upper
respiratory tract infection, periodontal disease, แพ้อาหาร, sudden infant death syndrome (SIDS),
idiopathic thrombocytopenic purpura และภาวะตัวเตีย้

ha

ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 5

ig

Agree: 100% Grade of evidence: low.

Pt

ปั จจุบนั ยังไม่มีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างอาการนอกระบบทางเดินอาหารกับการติด
เชื้อ H. pylori
ควรเลือกการทดสอบหาการติดเชื้อ H. pylori แบบใด และในสถานการณ์ใด
เนื่องจากมีการทดสอบหาการติดเชื้อ H. pylori ได้หลายวิธี แบ่งเป็ น invasive test ได้แก่ การตัดชิ้น
เนื้อเยือ่ บุกระเพาะในระหว่างส่ องกล้องทางเดินอาหารเพื่อส่ งตรวจพยาธิวทิ ยา การเพาะเชื้อ การทดสอบด้วยวิธี
rapid urease test, polymerase chain reaction และ FISH ส่ วน noninvasive tests ได้แก่ การตรวจหา H. pylori
antigens ในอุจจาระ การตรวจเลือดหา antibodies ต่อ H. pylori การทา urea breath test (13C-UBT) การทา UBT
ต้องการความร่ วมมือในการตรวจ ดังนั้นจะทายากในเด็กทารก เด็กเล็ก หรื อผูพ้ ิการทางร่ างกาย การศึกษาเกี่ยวกับ
ความแม่นยาของการทดสอบมักมีเด็กทารกหรื อเด็กเล็กเข้าร่ วมจานวนน้อย ดังนั้นจึงมีขอ้ มูลน้อยเกี่ยวกับความไว
ของการทดสอบในเด็กวัยนี้

การตรวจหาการติดเชื้อ H. pylori ต้องทาเทียบกับการตรวจมาตรฐาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการทดสอบ
เดียวที่จะเป็ นการทดสอบมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ยกเว้นการส่ งชิ้นเนื้ อเพาะเชื้ อซึ่ งมีความจาเพาะร้อยละ100 แต่มี
ความไวต่า ดังนั้นจึงแนะนาให้วนิ ิจฉัยการติดเชื้อ H. pylori อย่างน้อย 2 วิธี คานิยามของการที่ตรวจไม่ พบเชื้อ
H. pylori คือ การตรวจแบบ invasive 2-3 วิธีได้ผลลบ การตรวจทุกวิธีสามารถใช้ทดสอบหลังการกาจัดเชื้ อไป
แล้ว แต่การส่ งตรวจทาง serology อาจยังให้ผลเป็ นบวกถึงแม้วา่ จะกาจัดเชื้ อ H. pylori ไปแล้ว
ควรหยุดยาปฏิชีวนะ เช่น penicillin และ cephalosporines อย่างน้อย 4 สัปดาห์และยาลดกรด PPI อย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ ก่อนทาการทดสอบหาเชื้ อ H. pylori เพราะจะทาให้เกิด false-negative ได้

Agree: 93% Grade of evidence: moderate.

rg

คาแนะนาข้ อ 6. การวินิจฉัยการติดเชื้อ H. pylori ในระหว่างการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน ควรตัดชิ้น
เนือ้ เยือ่ บุกระเพาะอาหารบริเวณ antrum และ corpus เพือ่ ส่ งตรวจทางพยาธิวิทยา
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คาแนะนาข้ อ 7. การวินิจฉัยเบือ้ งต้ นว่าติดเชื้อ H. pylori คือ มีการตรวจทางพยาธิวิทยาร่ วมกับ rapid urease test
ให้ ผลบวกหรือการเพาะเชื้อได้ ผลเป็ นบวก
Agree: 100% Grade of evidence: moderate.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 6 และ 7
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ในการตรวจพยาธิ วทิ ยา ควรตัดชิ้นเนื้อเยือ่ บุกระเพาะอาหาร 2 ชิ้นจาก antrum และ corpus เนื่องจาก
ความไวของการตรวจพบเชื้ อขึ้นกับจานวนชิ้นเนื้ อ เชื้ อ H. pylori ส่ วนใหญ่พบมากบริ เวณ antrum แต่ในสภาวะ
ที่กระเพาะมีความเป็ นกรดลดลง เชื้ออาจพบเฉพาะบริ เวณ corpus เท่านั้น

Pt

การรายงานผลพยาธิวทยาให้ใช้ตาม updated Sydney Classification การย้อมด้วย Giemsa หรื อ silver stain และ
immunohistochemistry อาจจะช่วยเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้ อ แต่ก็ควรย้อม hematoxylin and eosin ด้วย
เพราะจะทาให้เห็น atrophy และ intestinal metaplasia ได้ดีกว่า ในเด็กที่สงสัยว่าติดเชื้ อ H. pylori แนะนาว่าควร
จะส่ งตรวจชิ้นเนื้ อร่ วมกับการทดสอบด้วยวิธี rapid urease test และถ้าทาได้ควรส่ งเพาะเชื้อ ถ้าส่ องกล้องพบว่ามี
ลักษณะ antral nodularity และ/หรื อ gastric หรื อ duodenal erosions หรื อ ulcerations ควรที่จะสงสัยการติดเชื้อ
H. pylori
การส่ งตรวจทางพยาธิ วทิ ยามีความไวประมาณร้อยละ 66-100 ส่ วน rapid urease test มีความไวประมาณ
ร้อยละ 75-100 อย่างไรก็ตามความไวของการตรวจต่าง ๆ ขึ้นกับความชุก (prevalence) ของการติดเชื้อด้วย หาก
ความชุกต่า positive predictive value จะลดลง ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลในการแนะนาให้ตรวจ invasive test มากกว่า 1
การทดสอบในเด็ก และถ้าการตรวจทางพยาธิวทิ ยาและวิธี rapid urease test ได้ผลแตกต่างกันแนะนาให้ทา

noninvasive test (UBT หรื อ stool test) และให้ถือว่ามีการติดเชื้ อเมื่อได้ผลบวกตั้งแต่ 2 การทดสอบขึ้นไป มี
ข้อยกเว้นคือ ถ้าผลเพาะเชื้อได้ผลบวกถือว่าวินิจฉัยได้เลย เนื่องจากความจาเพาะเท่ากับร้อยละ100 และยกเว้นใน
กรณี ที่มี bleeding peptic ulcer และมีผลการตรวจพยาธิวทิ ยาพบเชื้อ H. pylori ให้พิจารณารักษาการติดเชื้ อได้เลย
การศึกษาในผูใ้ หญ่ที่มี bleeding peptic ulcer พบว่าผลการตรวจแบบ invasive diagnostic tests มีความไวลดลง
แต่มีความจาเพาะสู งอยู่
คาแนะนาข้ อ 8. 13C-UBT ถือว่าเป็ นวิธีการตรวจที่ noninvasive test ทีน่ ่ าเชื่อถือในการติดตามผลของการกาจัด
เชื้อ H. pylori
Agree: 94% Grade of evidence: high.
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ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 8
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การทา UBT ผูป้ ่ วยควรมีกระเพาะว่างก่อนที่จะที่จะได้รับเครื่ องดื่มที่เป็ นกรด (เช่น น้ าส้ม หรื อ น้ าแอป
เปิ้ ล หรื อ citric acid solution) เพราะ urease activity ของแบคทีเรี ยจะลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้น
หลังจากกิน tracer ควรให้ดื่มเครื่ องดื่มอื่น ๆ ตามเข้าไปเพื่อป้ องกันการ degradation ของ tracer โดย oral flora
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่สาคัญในทารกและเด็กเล็ก ที่ทาให้ความจาเพาะต่าในเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 6 ปี เมื่อเทียบกับเด็กโต
มากกว่า การเกิด false-positive อาจเกิดในเด็กเล็กได้เนื่องจากมี distribution volume ต่ากว่า และมีความแตกต่าง
ในการสร้าง CO2
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คาแนะนาข้ อ 9. การตรวจ H. pylori antigen ในอุจจาระด้ วยวิธี ELISA ที่ validate แล้ว เป็ นวิธีแบบ noninvasive
ทีน่ ่ าเชื่อถือในการติดตามผลการกาจัดเชื้อ

Pt

Agree: 86% Grade of evidence: moderate.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 9

การตรวจหาเชื้อ H. pylori antigen ในอุจจาระเป็ นการตรวจแบบ noninvasive ที่น่าสนใจ เพราะเหมาะ
สาหรับนามาใช้ทางด้านคลินิกและการศึกษาทางระบาดวิทยา การตรวจหา H. pylori antigen ในอุจจาระมีหลาย
วิธี เช่น enzyme immunoassay (EIA) based on polyclonal หรื อ monoclonal antibodies และ
immunochromatographic tests (หรื อที่เรี ยกว่า rapid or quick tests) การตรวจอุจจาระสะดวกในการใช้กบั ผูป้ ่ วย
เด็กมากกว่าการทา UBT ซึ่ งไม่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากเด็กและง่ายในการนาส่ งตรวจ โดยสามารถเก็บอุจจาระ
ที่อุณหภูมิห้องได้ 5 วันหรื อแช่ช่องแข็งนานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี นอกจากนี้ยงั มีราคาถูกกว่า UBT และการแปล
ผลไม่มีผลกระทบจากอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในปัจจุบนั มีเพียง EIA ที่ใช้ monoclonal antibodies ที่มีความแม่นยาเทียบเท่ากับ UBT ซึ่งถือว่าเป็ น
reference standard ของ noninvasive tests สาหรับ monoclonal EIA มีความไวในการตรวจดีกว่า polyclonal
ทั้งก่อนและหลังการรักษาและความแม่นยาในการตรวจไม่แตกต่างกันในเด็กกลุ่มอายุต่าง ๆ กัน การทดสอบด้วย
วิธี immunochromatography มีความแม่นยาต่ากว่าวิธี EIA
ปัจจุบนั ELISA test เพื่อตรวจ H. pylori antigen ในอุจจาระกาลังพัฒนาอยู่ ดังนั้นคาแนะนาข้อนี้จะใช้ได้
เมื่อมีการประเมินแล้วว่า ELISA มีความแม่นยาพอ ๆ กับ UBT
คาแนะนาข้ อ 10. การตรวจพบ antibodies (IgG, IgA) ต่ อเชื้อ H. pylori ในเลือด ซีรั่ม ปัสสาวะหรือนา้ ลาย ยังไม่
มีความน่ าเชื่อถือเพียงพอสาหรับการวินิจฉั ยการติดเชื้อ H.pylori ในทางคลินิก

rg

Agree: 87% Grade of evidence: high.
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ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 10
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การติดเชื้อ H.pylori จะทาให้มีการเพิ่มขึ้นของ specific IgM ในระยะแรกและ IgG และ IgA antibodies
ในระยะต่อมา โดยตรวจพบได้ท้ งั ในเลือด ซี รั่ม ปัสสาวะและน้ าลาย โดยทัว่ ไปแล้วการตรวจทาง serology ไม่
สามารถใช้ในการวินิจฉัยหรื อการติดตามการรักษาได้เนื่องจากความไวและความจาเพาะของการตรวจดังกล่าวใน
เด็กมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อีกทั้งยังสามารถตรวจพบ IgG ได้นานหลายเดือนหรื ออาจจะเป็ นปี แม้วา่ จะ
หายจากการติดเชื้อแล้วก็ตาม ดังนั้นการตรวจดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ในการติดตามผลการรักษา
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แม้วา่ การตรวจ serology มีความสะดวกไม่ยงุ่ ยาก ราคาไม่แพง แต่ปัญหาใหญ่ คือ ความไวของการตรวจ
เมื่อนามาใช้ในเด็กเล็กและมีความแตกต่างมากในแต่ละชุดทดสอบ การตรวจ IgA มีความไวเพียงร้อยละ 20-50
เท่านั้น จึงไม่เหมาะในการใช้วนิ ิจฉัย ส่ วน IgG มีความไวมากกว่าการตรวจ IgA แต่ค่า out-off ที่ใช้ในผูใ้ หญ่มี
ความไวต่าเมื่อนาไปใช้ในเด็ก โดยเฉพาะเด็กต่ากว่า 6-8 ปี ส่ วนการตรวจ office-based นั้นยิง่ มีความแม่นยาต่า
กว่า จึงไม่ควรนามาใช้ การตรวจ Immunoblotting มีความแม่นยากว่าการตรวจ serology วิธีอื่น มีรายงานว่า thirdgeneration EIA มีความแม่นยาไม่แพ้ UBT แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการวิจยั
คาแนะนาข้ อ 11. แนะนาให้ หยุด proton pump inhibitor (PPI) อย่างน้ อย 2 สั ปดาห์ และยาปฎิชีวนะอย่างน้ อย
4 สั ปดาห์ ก่อนทาการตรวจหาเชื้อ H. pylori ไม่ ว่าจเป็ นการตรวจโดยการตัดชิ้นเนือ้ หรือวิธี noninvasive
(ตรวจอุจจาระหรือ UBT)
Agree: 100% Grade of evidence: high.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 11.

การศึกษาในผูใ้ หญ่พบว่าการได้รับยาปฏิชีวนะหรื อ PPI จะทาให้มีผลลบลวงในการตรวจหาเชื้ อ H.
pylori ได้เนื่องจากปริ มาณของเชื้อลดลง จึงแนะนาให้หยุดยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และหยุด PPI อย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทาการตรวจ

ควรให้ การรักษาในผู้ป่วยกลุ่มใดบ้ าง
คาแนะนาข้ อ 12. ผู้ป่วยทีม่ ีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็กส่ วนต้ นซึ่งตรวจพบการติดเชื้อ H. pylori ร่ วมด้ วย
ควรให้ การรักษากาจัดเชื้อ
Agree: 100% Grade of evidence: high.

rg

ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 12
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การศึกษาแบบ meta-analysis ในผูใ้ หญ่พบว่าการรักษาภาวะติดเชื้อ H. pylori ในผูป้ ่ วยที่มีแผลใน
กระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น มีประโยชน์อย่างชัดเจนในการลดการเกิดแผลซ้ าและการเกิดเลือดออกซ้ า
แม้วา่ การศึกษาในเด็กยังมีนอ้ ย ผลการศึกษาในผูใ้ หญ่น่าจะนามาปรับใช้ในเด็กได้ ดังนั้น จึงแนะนาให้ทาการ
รักษาในผูป้ ่ วยเด็กทุกรายที่มีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้นซึ่ งตรวจพบการติดเชื้อ H. pylori ร่ วม
ด้วยรวมไปถึงแผลที่หายแล้ว หรื อผูม้ ีประวัติแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้นมาก่อน

ha
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คาแนะนาข้ อ 13. ในผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ H. pylori จากการตัดชิ้นเนือ้ ส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยา โดยทีไ่ ม่ มีแผลใน
กระเพาะอาหารและลาไส้ เล็กส่ วนต้ น อาจพิจารณาให้ การรักษากาจัดเชื้อ

Pt

Agree: 79% Grade of evidence: low.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 13

ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอถึงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ H. pylori กับอาการปวดท้องโดยไม่มีแผล
ในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น การรักษากาจัดเชื้ ออาจไม่ได้ทาให้อาการปวดท้องดีข้ ึน การศึกษาใน
ผูใ้ หญ่พบว่าการกาจัดเชื้ ออาจลดโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารในผูป้ ่ วยที่มีอาการ dyspepsia แม้วา่ การศึกษา
ในผูใ้ หญ่ในบางประเทศที่มีความเสี ยงสู งต่อการเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหาร พบว่าการกาจัดเชื้ ออาจช่วยลดการเกิด
มะเร็ งกระเพาะอาหารในประชากรที่ยงั ไม่มี precancerous lesion แต่ขอ้ มูลนี้อาจจะไม่สามารถนามาใช้ได้กบั
ประชากรประเทศอื่น ๆ ดังนั้นการรักษาเด็กติดเชื้ อ H. pyloriโดยไม่มีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่ วน
ต้นนั้นควรพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป โดยการตัดสิ นในร่ วมกันระหว่างแพทย์และบิดามารดา และครอบครัว โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา

คาแนะนาข้อ 14. ไม่แนะนาให้ใช้ “test and treat” strategy ในการรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
Agree: 80% Grade of evidence: moderate.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ14
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักของการตรวจ คือ การหาสาเหตุของอาการทางระบบทางเดิน
อาหาร ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจหาการติดเชื้อ H. pylori ดังนั้นไม่แนะนาให้ทาการตรวจการติดเชื้อ H. pylori ด้วยวิธี
noninvasive tests แล้วให้การรักษาในผูป้ ่ วยเด็กโดยอาศัยหลักฐานการติดเชื้ อจากวิธีตรวจดังกล่าว ซึ่ งแตกต่างจาก
guideline ในผูใ้ หญ่ เนื่ องจากในเด็กยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าว

rg

ควรให้ การรักษาอย่างไร

Agree: 93% Grade of evidence: low.
ความคิดเห็นต่ อข้ อแนะนาข้ อ 15

ig

เช่นเดียวกับคาแนะนาข้อ 3
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คาแนะนาข้ อ 15. ควรพิจารณาให้ การรักษาในผู้ป่วยเด็กทีม่ ีการติดเชื้อ H. pylori และมี first-degree relative เป็ น
มะเร็งกระเพาะอาหาร

ha

คาแนะนาข้ อ 16. แนะนาให้ สารวจการดือ้ ยาปฎิชีวนะของเชื้อ H. pylori ในเด็กและวัยรุ่ นในประเทศต่ าง ๆ

Pt

Agree: 100% Grade of evidence: not applicable.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 16

การดื้อยา clarithromycin และ metronidazole พบมากขึ้นในหลายประเทศไม่วา่ จะเป็ นยุโรปหรื อ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งการดื้อยาดังกล่าวส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการรักษา เนื่องจากข้อมูลการดื้อยาในประเทศต่าง ๆ
ยังมีนอ้ ยมาก ดังนั้นจึงแนะนาให้สารวจการดื้อยาปฏิชีวนะเป็ นระยะ ๆ
คาแนะนาข้ อ 17. การรักษาที่แนะนาคือ triple therapy โดยใช้ ยาในกลุ่ม PPI  amoxicillin  imidazole หรือ
PPI  amoxicillin  clarithromycin หรือbismuth salts  amoxicillin  imidazole หรือ sequential therapy
Agree: 100% Grade of evidence: moderate.

คาแนะนาข้ อ 18. แนะนาให้ ทาการตรวจความไวของเชื้อต่ อ clarithromycin ก่อนให้ การรักษาด้ วยสู ตรยาทีม่ ี
clarithromycin ในกรณีทมี่ ีอัตราการดือ้ ยา clarithromycin ในประชากรสู งกว่าร้ อยละ 20
Agree: 93% Grade of evidence: moderate.
คาแนะนาข้ อ 19. แนะนาให้ ทาการรักษาด้ วย triple therapy เป็ นเวลา 7-14 วัน โดยพิจารณาจากค่ าใช้ จ่าย ความ
สม่าเสมอในการกินยาและผลข้ างเคียงจากการรักษา
Agree: 93% Grade of evidence: moderate.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 17-19
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จุดมุ่งหมายของการรักษา คือใช้ regimen ที่มีอตั ราการกาจัดเชื้อ (eradication rate) อย่างน้อยร้อยละ 90
ซึ่งจะช่วยป้ องกันการดื้อยารวมไปถึงการแพร่ กระจายของเชื้อสายพันธุ์ด้ือยาในประชากร นอกจากนี้ยงั ลดการให้
รักษาซ้ า ลดการส่ องกล้องทางเดินอาหารอีกด้วย ในการรักษาการติดเชื้ อ H. pylori การให้ PPI ร่ วมกับยาปฏิชีวนะ
2 ชนิดถือเป็ นการรักษาหลักในผูป้ ่ วยเด็กซึ่ งมีการศึกษายืนยันประสิ ทธิภาพการรักษาแล้วว่าดีกว่าการใช้ยาเพียง 2
ชนิด

Pt
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ในระยะหลังพบว่า eradication rate ลดลง โดยการศึกษาในปรเทศกลุ่มยุโรปพบว่าการกาจัดเชื้อโดยรวม
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 65 และ 79 ในผูป้ ่ วยเด็กที่มีแผลในกระเพาะอาหารซึ่ งคาดว่าน่าจะเกิดจากการดื้อยา
ปฏิชีวนะที่เพิ่มสู งขึ้น การดื้อยา clarithromycin เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ eradication rate ลดลง การศึกษาในเด็ก
พบว่าการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะโดยการนาเอาความไวของเชื้อต่อ clarithromycin และ metronidazole มาใช้
ประกอบการพิจารณาทาให้เพิ่มอัตราการกาจัดเชื้อเป็ นร้อยละ 90 ดังนั้นแนะนาให้เลือกใช้ clarithromycin-based
regimen เฉพาะในกรณี ที่สามารถตรวจการตรวจความไวของเชื้อต่อ clarithromycin ได้หรื อใช้ในประเทศที่มี
อัตราการดื้อยา clarithromycin ต่า
จากการที่มีอตั ราการกาจัดเชื้ อต่าลงเมื่อให้การรักษาด้วยสู ตรยามาตรฐาน ทาให้มีการพัฒนาทางเลือกอื่น
ในการรักษาการติดเชื้ อ H. pylori ในปัจจุบนั มีการรักษาแบบ sequential therapy ซึ่งให้ PPI และ amoxicillin เป็ น
เวลา 5 วันตามด้วย triple therapy (PPI + clarithromycin + metronidazole/tinidazole) อีก 5 วัน จากการศึกษาใน
ผูป้ ่ วยเด็กพบว่าสามารถเพิม่ อัตราการกาจัดเชื้ อจากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 97 เมื่อใช้ sequential therapy พบว่าการ
ให้ amoxicillin ในช่วงแรกจะช่วยลดปริ มาณเชื้อลง ส่ งผลให้การดื้อยา clarithromycin ลดลง จึงมีประสิ ทธิภาพ
ในการรักษาสู งขึ้นและสามารถใช้เป็ น first-line treatment ได้เช่นเดียวกับสู ตรยามาตรฐาน
Bismuth-based therapy เป็ นยาอีกสู ตรที่สามารถใช้เป็ น first-line treatment ได้ โดยมีการศึกษาในยุโรป
พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการรักษาดีกว่า PPI นอกจากนี้ ราคายังถูกกว่า PPI อีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ bismuth
อาจต้องคานึงถึงความสม่าเสมอในการรับประทานยาเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนกั

สาหรับระยะเวลาในการรักษายังมีผลการศึกษาที่ขดั แย้งกันทั้งในผูใ้ หญ่และเด็ก อย่างไรก็ตามระยะหลัง
พบว่าการให้การรักษานานขึ้นจะทาให้อตั ราการกาจัดเชื้ อสู งขึ้น ดังนั้นจึงแนะนาให้รักษานาน 7-14 วันโดย
คานึงถึงค่าใช้จ่าย ความสม่าเสมอในการรับประทานยาและผลข้างเคียงจากการรักษา
สาหรับยาที่แนะนาเป็ น first-line treatment การติดเชื้อ H. pylori ในเด็กตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ยาที่แนะนาให้ใช้เป็ น first-line treatment สาหรับ H. pylori ในเด็ก
 PPI (1-2 mg/kg/day) + amoxicillin (50 mg/kg/day) + metronidazole (20 mg/kg/day)
 PPI (1-2 mg/kg/day) + amoxicillin (50 mg/kg/day) + clarithromycin (20 mg/kg/day)

rg

 Bismuth salts (bismuth subsalicylate or subcitrate 8 mg/kg/day) + amoxicillin (50 mg/kg/day) +
metronidazole (20 mg/kg/day)

as
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 PPI (1-2 mg/kg/day) + amoxicillin (50 mg/kg/day) เป็ นเวลา 5 วันตามด้วย PPI (1-2 mg/kg/day) +
clarithromycin (20 mg/kg/day) + metronidazole (20 mg/kg/day) เป็ นเวลา 5 วัน

. ให้ยาวันละ 2 ครั้ง

ig

(หมายเหตุ . ขนาดยาสูงสุดสาหรับ amoxicillin 1000 mg/วัน, metronidazole 1000 mg/วัน, clarithromycin 1000 mg/วัน

ha

คาแนะนาข้ อ 20. แนะนาให้ ตรวจผลการกาจัดเชื้อ H. pylori ด้ วย noninvasive test ทีเ่ ชื่ อถือได้ หลังจากให้ การ
รักษาครบอย่างน้ อย 4-8 สั ปดาห์

Pt

Agree: 93% Grade of evidence: low.
ความคิดเห็นต่ อคาแนะนาข้ อ 20

หลังจากให้การรักษาครบควรได้รับการตรวจยืนยันการกาจัดเชื้ อ H. pylori เนื่องจากอาการที่ดีข้ ึนไม่ได้
บ่งบอกถึงการหายของเชื้ อเสมอไป การตรวจที่แนะนาได้แก่ 13C-UBT และการตรวจ H. pylori antigen ใน
อุจจาระ โดยวิธิทาง monoclonal ELISA ส่ วนการตรวจด้วยการส่ องกล้องไม่ได้แนะนาให้ทาหลังการรักษาใน
ผูป้ ่ วยทุกราย ยกเว้นสงสัยแผลจากสาเหตุอื่นหรื อต้องการเพาะเชื้อเพื่อตรวจความไวต่อยาปฏิชีวนะ
คาแนะนาข้ อ 21. เมื่อการรักษาล้มเหลวแนะนาให้ ทาได้ 3แนวทางดังต่ อไปนี้
1. ส่ องกล้องทางเดินอาหารเพื่อเพาะเชื้อและตรวจความไวของเชื้อ H. pylori ต่อยาปฏิชีวนะ

2. ตรวจ fluorescence in situ hybridization (FISH) โดยใช้ paraffin-embedded biopsies ที่มีอยูเ่ ดิม
ถ้ายังไม่เคยได้รับการตรวจหาความไวต่อยา clarithromycin
3. ปรับสู ตรยาในการรักษาโดยเพิ่มยาปฏิชีวนะตัวใหม่หรื อเพิ่ม bismuth และ/หรื อเพิ่มขนาดยา
และ/หรื อระยะเวลาการรักษา
Agree: 100% Grade of evidence: not applicable.
ความคิดเห็นต่ อข้ อแนะนาข้ อ 21

rg

การดื้อยาไม่วา่ จะเป็ นแบบปฐมภูมิหรื อทุกติยภูมิจะส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการรักษาลดลง การศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าการดื้อยาแบบทุติยภูมิอาจจะพบได้บ่อยในเด็ก จึงแนะนาว่าควรทาการเพาะเชื้อและตรวจความไวต่อ
ยาปฏิชีวนะในผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อรักษา
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ในกรณี ที่ไม่มีผลการเพาะเชื้ อ และความไวต่อยาปฏิชีวนะก่อนการรักษา การให้ second-line treatment
ควรพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะที่ไม่ได้รับก่อนในการรักษาครั้งแรก ซึ่ งควรเปลี่ยนกลุ่มยา หรื อตรวจ FISH จากชิ้น
เนื้อครั้งแรกที่มีอยูก่ ่อนการรักษาเพื่อหาการดื้อยา clarithromycin แบบปฐมภูมิ นอกจากนี้การใช้ clarithromycin
ใน second-line therapy ควรเลือกใช้เฉพาะในรายที่ตรวจแล้วพบว่าเชื้อมีความไวต่อ clarithromycin เท่านั้น ส่ วน
ในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถเพาะเชื้อและตรวจความไวของเชื้ อได้แนะนาให้ใช้ second-line therapy หรื อ salvage
therapy ได้แก่ quadruple therapy (PPI + metronidazole + amoxicillin + bismuth) หรื อ triple therapy (PPI +
levofloxacin
moxifloxacin + amoxicillin) เป็ นเวลา 14 วัน
บทสรุ ป
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แนวเวชปฏิบตั ิฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยอาศัย evidence-based ที่มีอยูแ่ ละข้อมูลที่ทนั สมัย โดยเป็ นความ
ร่ วมมือระหว่าง ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroentrology, Hepatology and Nutrition) และ
NASPGHAN (North American Society of Pediatric Gastroentrology, Hepatology and Nutrition) ซึ่งอาจจะ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศทางยุโรปและสหรัฐอเมริ การ แต่อาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศ
อื่น ๆ นอกภูมิภาค
ผูเ้ รี ยบเรี ยง พญ อมรพรรณ แก่นสาร
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