แนวปฏิบัตกิ ารวินิจฉัยและการรักษากรดไหลย้ อนในเด็กโดยสมาคมกุมารแพทย์
โรคระบบทางเดินอาหาร-ตับ และโภชนวิทยาแห่ งอเมริ กาเหนือและยุโรป
Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guideline: Joint Recommendations of
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North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and the European
Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018;66:516-54)
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แปลและคัดย่อโดย
พญ.ระรอง เจริ ญเมื อง
พญ.อมรพรรณ แก่นสาร

บทความนี ้ไม่รวมแนวปฏิบตั ิการวินิจฉัยและการรักษาโรคกรดไหลย้ อน ในทารกและเด็กที่มาพบแพทย์
ด้ วยอาการนอกหลอดอาหาร ( extraesophageal manifestation)

as

นํ้าหนักของคําแนะนําที่เกี่ยวกับการรั กษา
Strong recommendation หมายถึง มีความชัดเจนของข้ อมูลในการสนับสนุน

Weak recommendation หมายถึง ยังไม่มีความชัดเจนของข้ อมูลในการสนับสนุน
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นํ้าหนักของคําแนะนําที่ไม่ เกี่ยวกับการรั กษา
Strong recommendation หมายถึง มีข้อมูลการศึกษาแบบ prospective หลายการศึกษาที่สนับสนุน
Moderate recommendation หมายถึง มีข้อมูลการศึกษาแบบ retrospective หลายการศึกษาหรื อ
การศึกษาแบบ prospective บางการศึกษาที่สนับสนุน
Weak recommendation หมายถึง มีเพียงข้ อมูลการศึกษาแบบ retrospective หรื อข้ อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญที่

pt

สนับสนุน

1.คํานิยาม
ภาวะกรดไหลย้ อน (GER) คือ ภาวะที่กรดหรื อของเหลวจากกระเพาะอาหารไหลย้ อนขึ ้นสูห่ ลอดอาหาร ใน
ทารกและเด็กโดย อาจมีหรื อไม่มีอาการ แหวะ ขย้ อน หรื ออาเจียน
ประจําวัน และ/หรื อก่อให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนตามมา
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โรคกรดไหลย้ อน (GERD) คือ ภาวะกรดไหลย้ อนที่ก่อให้ เกิดอาการไม่สขุ สบายซึง่ รบกวนการทํากิจกรรม

โรคกรดไหลย้ อนยืดเยือ้ (Refractory GERD) คือ โรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เหมาะสม
(optimal therapy) หลังจากได้ รับการรักษาอย่างน้ อย 8 สัปดาห์
การรั กษาที่เหมาะสม (optimal therapy) หมายถึง การรักษาด้ วยยาและหรื อไม่ใช้ ยาอย่างเต็มที่ ตาม

tro

ศักยภาพของสถานบริ การและกุมารแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง

as

2.แนวทางในการวินิจฉัยแยกโรคกรดไหลย้ อน(GERD) จากภาวะกรดไหลย้ อน (GER)
ในทารกที่มีอาการแหวะบ่อย ควรซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายโดยละเอียด และสังเกตอาการเตือน
ต่าง ๆ (ตารางที่ 1-3) ในการซักประวัตคิ วรถามถึงอายุที่เริ่ มมีอาการ ลักษณะของการแหวะ สํารอก หรื อ
อาเจียน เช่น มีอาการตอนกลางคืน มีอาการทันทีหลังกิน หรื อหลังกินเป็ นเวลานาน อาหารที่ออกมามีลกั ษณะ
ย่อยแล้ วหรื อยังไม่ได้ ยอ่ ย การให้ อาหาร เช่น ระยะเวลา ความถี่และปริ มาณของอาหารที่ให้ ในแต่ละครัง้
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อาหารที่เสี่ยงต่อภูมิแพ้ ชนิดและปริ มาณของนม วิธีการผสมนม การเจริ ญเติบโต การใช้ ยา ประวัติครอบครัว
และปั จจัยทัว่ ไปที่กระตุ้นให้ เกิดอาการ เช่น ประวัติโรคทางจิตเวชในครอบครัว การสูบบุหรี่ หรื อสัมผัสควันบุหรี่

ทารกที่มีอาการแหวะนม แต่ยงั คงเจริ ญเติบโตดี และไม่มีอาการแทรกซ้ อน สามารถให้ การวินิจฉัย
physiologic GER ซึง่ พบบ่อยในทารกหลังจากอายุ 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมใดๆ ทารกที่ไม่เคยมี
อาการแหวะนมมาก่อน แต่มีอาการเกิดขึ ้นหลังอายุ 6 เดือน ควรนึกถึงอาเจียนจากสาเหตุอื่น ภาวะ
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physiologic GER จะหายเองเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่จําเป็ นต้ องรักษาด้ วยยา แนวทางการวินิจฉัยสาเหตุทารก
และเด็กโตที่มีอาการแหวะหรื ออาเจียน แสดงดังแผนภูมิที่ 1 และ 2

เนื่องจากอาการโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็กไม่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ดังนันการซั
้
กประวัตแิ ละ
การตรวจร่างกาย จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างมากในการแยกภาวะกรดไหลย้ อนจากโรคกรดไหลย้ อน รวมทังการหา
้
ภาวะแทรกซ้ อนของโรคกรดไหลย้ อน และแยกจากสาเหตุโรคอื่น แนะนําให้ ใช้ ตารางที่ 1-3 เพื่อเป็ นแนวทางใน

การวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็กอายุตงแต่
ั ้ 1-18 ปี ) และโรคสาเหตุอื่นที่ควรวินิจฉัยแยกจากโรค
กรดไหลย้ อน (weak recommendation )
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3. การตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อน
การวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนส่วนใหญ่ใช้ อาการทางคลินิกเป็ นหลัก การส่งตรวจเพิ่มเติมมี
จุดประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและใช้ แยกจากสาเหตุอื่น
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Strong recommendation สําหรั บการส่ งตรวจ
3.1 แนะนําการตรวจ esophago-gastro-duodenoscopy (EGD) เมื่อต้ องการ
1) ประเมินภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดกับหลอดอาหารเช่น หลอดอาหารตีบ Barrett esophagus เป็ นต้ น
2) ต้ องการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ เช่น eosinophilic esophagitis, infectious esophagitis
3) ก่อนการปรับเพิ่มยารักษา
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3.2 ไม่แนะนําวิธกี ารตรวจวัด pepsin ในนํ้าลาย สําหรับการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนในทารกและเด็ก
เนื่องจากยังขาดข้อมูลจากการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ อีกทัง้ ยังไม่มคี ่าปกติในเด็ก
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3.3 ไม่แนะนําการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก โดยใช้ extraesophageal biomarkers ได้ แก่ การ
ตรวจพบ pepsin หรื อ lipid-laden macrophage ใน bronchoalveolar lavage การตรวจ pepsin ในของเหลว
จากหูสว่ นกลาง (middle ear fluid) และการวัดบิลิรูบนิ ในหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องด้ วยไฟเบอร์
ออปติก

3.4 ไม่แนะนําให้ ใช้ การตวจวัดการบีบตัวเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร (esophageal manometry) ในการ
วินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก แต่แนะนําให้ ใช้ เมื่อสงสัยโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการบีบตัว
เคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (motility disorder)

pt

3.5 ไม่แนะนําวิธีตรวจ scintigraphy สําหรับวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก

3.6 พิจารณาใช้ การตรวจ pH-impedance monitoring ของหลอดอาหาร เมื่อต้ องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิดอาการกับการไหลย้ อนสูห่ ลอดอาหารของ content ในกระเพาะอาหารทังที
้ ่มี pH เป็ นกรด (acid reflux)

และไม่ใช่กรด (non-acid reflux) หรื อเมื่อต้ องการทราบบทบาทของ acid และ non acid reflux ต่อการเกิด
reflux esophagitis รวมถึงลักษณะทางคลินิกที่สงสัยเกิดจากโรคกรดไหลย้ อน
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3.7 ถ้ าไม่มีเครื่ องตรวจ pH-impedance monitoring แนะนําใช้ วิธีตรวจ pH-mornitoring ของหลอดอาหาร
เมื่อต้ องการ
1)หาความสัมพันธ์ระหว่างอาการที่เกิดขึ ้นกับภาวะการไหลย้ อนของ content ในกระเพาะอาหารที่มี
pH เป็ นกรด (acid reflux)
2) เมื่อต้ องการทราบบทบาทของ acid reflux ต่อการเกิด reflux esophagitis รวมถึงลักษณะทาง
คลินิกที่สงสัยเกิดจากโรคกรดไหลย้ อน
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาด้ วยการยับยังการหลั
้
ง่ กรด
วิธีการตรวจ pH-impedance monitoring ของหลอดอาหาร เป็ นการวัดการเหนี่ยวนําไฟฟ้าของ
หลอดอาหารพร้ อมกับวัดค่า pH ในเวลาเดียวกัน มีข้อได้ เปรี ยบกว่าการตรวจด้ วย pH-mornitoring เพียงอย่าง
เดียว เพราะสามารถแยกได้ ว่าสิ่งที่ไหลย้ อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารเป็ นของเหลวหรื อแก๊ ส และมี
pH เป็ นกรด (acid reflux) หรื อ ไม่ใช่กรด (non-acid reflux) นอกจากนี ้สามารถบอกได้ วา่ การไหลย้ อนเกิดขึ ้น
ตามหลังจากการกลืนหรื อไม่ ข้ อด้ อยของการตรวจ pH-impedance monitoring คือ ราคาแพง ไม่มีใช้ ในทุก
โรงพยาบาล ไม่มีคา่ ปกติในเด็กที่ชดั เจน ต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการแปลผลและใช้ เวลานาน นอกจากนี ้ยังไม่มี
การศึกษาชัดเจนในเด็ก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ pH-impedance monitoring กับ
ผลการรักษา

Moderate recommendation สําหรั บการส่ งตรวจ
3.8 ไม่แนะนําวิธีการทดลองให้ อาหารผ่านทางสาย transpyloric / jejunal tube สําหรับการวินิจฉัยโรคกรด

ไหลย้ อนในทารกและเด็ก เนื่องจากไม่มีข้อมูลการศึกษา

pt

Weak recommendation สําหรั บการส่ งตรวจ
3.9 ไม่แนะนําการตรวจ esophago-gastro-duodenoscopy เพื่อวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก

3.10 ไม่แนะนําการส่งตรวจทางรังสีวิทยา กลืนแบเรี ยม (barium contrast studies) สําหรับวินิจฉัยโรคกรด
ไหลย้ อนในทารกและเด็ก แต่จะส่งตรวจเมื่อสงสัยความผิดปกติทางกายวิภาคของทางเดินอาหารส่วนต้ น อัน
เป็ นสาเหตุของอาการอาเจียน หรื ออาจเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดโรคกรดไหลย้ อน เช่น hiatal hernia, malrotation,

pyloric stenosis, duodenal web, duodenal stenosis, antral web, esophageal narrowing, Schatzki’s
ring, achalasia, esophageal stricture, esophageal extrinsic compression เป็ นต้ น
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3.11 ไม่แนะนําการส่งตรวจ ultrasonography ช่องท้ องในการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก แต่ให้
ส่งตรวจเมื่อต้ องการหาความผิดปกติทางกายวิภาคที่เป็ นสาเหตุของอาการที่คล้ ายกรดไหลย้ อน เช่น pyloric
stenosis, hydronephrosis, uretero-pelvic obstruction, gallstones, ovarian torsion เป็ นต้ น

3.12 ไม่แนะนําให้ ใช้ การกินยา proton pump inhibitor (PPIs) และดูอาการตอบสนอง เป็ นวิธีการวินิจฉัยโรค
กรดไหลย้ อนในทารก เนื่องจากยังมีข้อมูลน้ อย
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3.13 แนะนําให้ ใช้ การกินยา PPIs นาน 4 ถึง 8 สัปดาห์ และดูอาการตอบสนอง เป็ นวิธีการวินิจฉัยโรคกรดไหล
ย้ อนในเด็กโต ที่มีอาการของโรคกรดไหลย้ อนแบบเฉพาะ (typical symptoms) ได้ แก่ heartburn, retrosternal
หรื อ epigastric pain แต่ไม่แนะนําให้ ใช้ วิธีดงั กล่าว สําหรับการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนในผู้ป่วยที่มาด้ วย
อาการนอกระบบทางเดินอาหาร
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3.14 พิจารณาการตรวจ pH-impedance monitoring ของหลอดอาหาร เพื่อวินิจฉัยแยกโรค non-erosive
reflux disease (NERD), hypersensitive esophagus และ functional heartburn ในผู้ป่วยที่มีอาการ
heartburn แต่ผลการส่องกล้ องตรวจหลอดอาหารปกติ

4.การรั กษาโดยไม่ ใช้ ยา
Strong recommendation
4.1 ไม่แนะนําการรักษาอาการที่เกิดจากโรคกรดไหลย้ อนในทารกที่นอนหลับ ด้ วยการปรับท่านอน เช่น ยก
ศีรษะสูง นอนตะแคงหรื อนอนควํ่า
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4.2 ถือว่าการให้ คําแนะนําความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย ทางเลือกในการรักษาและผลข้ างเคียง รวมทัง้
ภาวะแทรกซ้ อนและการดําเนินโรคดังแผนภูมิที่ 1 แก่ผ้ ปู กครองและผู้ป่วย เป็ นส่วนหนึง่ ของการรักษาโรคกรด
ไหลย้ อน

Weak recommendation
4.3 การรักษาเพื่อลดอาการสํารอกหรื ออาเจียนในทารกโรคกรดไหลย้ อนด้ วยนมที่มีความหนืด (thickened
feeding) โดยการผสมสารเพิ่มความหนืด
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4.4 การปรับปริ มาณและความถี่ในการให้ อาหาร ตามอายุและนํ ้าหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ อาหารมากเกินไป
ในทารกที่เป็ นโรคกรดไหลย้ อน
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4.5 การใช้ นมสูตร extensively hydrolyzed protein-based หรื อ amino-acid based เป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์
เพื่อรักษาทารกที่สงสัยเป็ นโรคกรดไหลย้ อนและอาการไม่ดีขึ ้นหลังการรักษาโดยไม่ใช้ ยาอย่างเต็มที่แล้ ว
(optimal non-pharmacological treatment)
4.6 ท่านอนยกศีรษะสูงหรื อนอนตะแคงซ้ ายในการรักษาโรคกรดไหลย้ อนในเด็กโต
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4.7 ไม่แนะนําการนวดบําบัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้ อนในทารก
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4.8 แนะนําพร้ อมให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู กครองและผู้ป่วยว่านํ ้าหนักตัวที่มากเกินไป สัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ ้นของความ
ชุกโรคกรดไหลย้ อน
5. การรั กษาโรคกรดไหลย้ อนโดยการใช้ ยา
Strong recommendation

5.1 แนะนําใช้ ยายับยังการขั
้
บโปรตอน (proton pump inhibitors, PPIs) เป็ นยากลุม่ แรกในการรักษาภาวะ
หลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก (แผนภูมิ 2) แต่ยงั ไม่มีข้อสรุปถึงประโยชน์ในการใช้
ยายับยังการขั
้
บโปรตอนรักษาอาการร้ องไห้ อาเจียน แหวะนม กระสับกระส่ายในโรคกรดไหลย้ อน

pt

5.2 แนะนําให้ ใช้ ยายับยังตั
้ วรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (histamine-2 receptor antagonists, H2RAs) รักษาหลอด
อาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ ามหรื อไม่สามารถใช้ ยายับยังการขั
้
บ

โปรตอนได้

5.3 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยายับยังการขั
้
บโปรตอนหรื อยายับยังฮิ
้ สทามีนชนิดที่ 2 รักษาอาการร้ องกวนหรื อ
กระสับกระส่ายและแหวะนม ในทารกสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงที่ยงั ไม่ได้ รับการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนอย่างแน่
ชัด
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5.4 แนะนําให้ ใช้ ยายับยังตั
้ วรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 หรื อยายับยังการขั
้
บโปรตอน ในการรักษาอาการแสบร้ อน
กลางอก (heartburn) ปวดท้ องบริ เวณใต้ ลิ ้นปี่ หรื อกลางอกทะลุหลัง (retrosternal pain) ซึง่ เป็ นอาการ
จําเพาะของโรคกรดไหลย้ อน

5.5 แนะนําให้ ประเมินผลการรักษาและหาสาเหตุอื่น หากอาการไม่ดีขึ ้นหลังรักษาโรคกรดไหลย้ อนด้ วยยาที่
เหมาะสมนาน 4-8 สัปดาห์ (แผนภูมิที่ 2)

tro

5.6 กรณีผ้ ปู ่ วยได้ รับยายับยังตั
้ วรับฮิสตามีนชนิดที่ 2 หรื อ ยายับยังการขั
้
บโปรตอนรักษาเป็ นระยะเวลานาน
แนะนําให้ คอยติดตามและประเมินว่าผู้ป่วยจําเป็ นต้ องรักษาต่อไปหรื อไม่ (แผนภูมิ 2)
Weak recommendation

as

5.7 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยาลดกรด (antacids) และ alginate ในการรักษาโรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็กเป็ น
ระยะเวลานาน เพราะอาจเกิดผลข้ างเคียงจากยาที่มี aluminium เป็ นส่วนประกอบ และทําให้ ระดับ
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aluminium ในเลือดสูงขึ ้น และจากยาที่มี calcium carbonate เป็ นส่วนประกอบ ซึง่ ทําให้ เกิด milk alkali
syndrome
5.8 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยายับยังตั
้ วรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 หรื อยายับยังการขั
้
บโปรตอน ในการรักษาอาการนอก

หลอดอาหาร (extraesophageal manifestation) เช่น อาการไอ โรคหืด ภาวะหลอดลมไว ยกเว้ นผู้ป่วยมี
อาการจําเพาะของโรคกรดไหลย้ อนร่ วมด้ วย และหรื อได้ รับการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อน จากการส่งตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
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5.9 ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาตามปกติ ควรพิจารณาใช้ ยา baclofen รักษา
ก่อนนําผู้ป่วยไปรักษาโดยการผ่าตัด
5.10 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยา domperidone ในการรักษา โรคกรดไหลย้ อนในเด็กและทารก เนื่องจากยังขาดข้ อมูล

จากการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

5.11 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยา metoclopramide ในการรักษากรดไหลย้ อนในเด็กและทารก เนื่องจากยังขาดข้ อมูล
จากการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
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5.12 ไม่แนะนําให้ ใช้ ยา prokinetics ได้ แก่ erythromycin, bethanechol เป็ นยาชนิดแรก ในการรักษาโรคกรด
ไหลย้ อน เนื่องจากยังขาดข้ อมูลสนับสนุน
6. การรั กษาด้ วยการผ่ าตัดและการรั กษาอื่นๆ
Strong recommendation

6.1 ไม่แนะนํารักษาโรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยา โดยวิธี radio frequency ablation
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ที่บริ เวณหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง (lower esophageal sphincter) เพราะยังขาดข้ อมูลในผู้ป่วยเด็ก
Weak recommendation

6.2 จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาแบบสุม่ เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม ในประสิทธิภาพของการผ่าตัด

as

fundoplication รักษาโรคกรดไหลย้ อนในเด็ก แต่อาจพิจารณาใช้ การผ่าตัด fundoplication รักษาเด็กและ
ทารกที่เป็ นโรคกรดไหลย้ อนร่วมกับภาวะต่อไปนี ้
1)มีภาวะแทรกซ้ อน ที่เป็ นอันตรายแก่ชีวิต เช่น ระบบหัวใจและการหายใจล้ มเหลว และไม่ได้ ผลจาก
การรักษาด้ วยยา

ha
ig

2)อาการของโรคกรดไหลย้ อนไม่ดีขึ ้นหลังรักษาด้ วยยาอย่างเหมาะสมแล้ ว

3) มีโรคเรื อ้ รังร่วมที่มีความเสี่ยง ก่อให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนจากโรคกรดไหลย้ อน เช่น ความบกพร่อง

ของสมอง โรค cystic fibrosis

4) มีความจําเป็ นต้ องได้ ยารักษาอย่างยาวนาน

pt

6.3 ไม่แนะนําให้ ใช้ วิธีผา่ ตัด esophagogastric disconnection เป็ นวิธีแรกในการรักษาโรคกรดไหลย้ อนที่มี
อาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยา
6.4 แนะนําให้ ใช้ วิธีผา่ ตัด esophagogastric disconnection ในผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท ที่เป็ นโรค

กรดไหลย้ อนและไม่ได้ ผลจากการผ่าตัด fundoplication

6.5 พิจารณาวิธีให้ อาหารผ่านข้ ามหูรูดกระเพาะอาหาร (transpyrolic) หรื อให้ ทางลําไส้ เล็กส่วน jejunum เป็ น
อีกทางเลือกหนึง่ ในการรักษา นอกจากการผ่าตัด fundoplication ในโรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้ วยยา
gastroplication เพราะยังไม่มีข้อมูลที่มากพอในเด็ก
7.ปั จจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ โรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็ก
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6.6 ไม่แนะนําวิธีรักษาโรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ตอบสนองต่อยา โดยการส่องกล้ อง endoscopic full thickness

ข้ อมูลการพยากรณ์โรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็กมีน้อยมาก จากการศึกษา 2 รายงาน พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้ อนที่อายุน้อยกว่า 5 ปี และรักษาด้ วยยายับยังการหลั
้
ง่ กรดตังแต่
้ เมื่อเริ่ ม
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ได้ รับการวินิจฉัย อาจพยากรณ์โรคไม่ดี ในขณะที่เพศ เชื ้อชาติ และหรื อประวัติโรคกรดไหลย้ อนในครอบครัว
รวมทังจํ
้ านวนครัง้ ของการพบแพทย์ไม่สมั พันธ์กบั การพยากรณ์โรค
Strong recommendation
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8. การติดตามและประเมินโรคกรดไหลย้ อนที่ไม่ ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วยยา
8.1 แนะนําให้ ประเมินผลการรักษาและหาสาเหตุอื่นๆ หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยานาน 4-8
สัปดาห์
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8.2 แนะนําให้ สง่ ต่อผู้ป่วยไปยังกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร เมื่อผู้ป่วยมีกรณีดงั นี ้
1) มีสญ
ั ญาณเตือนอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ (ตารางที่ 3)
2) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยา

3) ไม่สามารถหยุดยาได้ อย่างถาวรภายในเวลา 6-12 เดือน (ควรพิจารณาประเมินผลการรักษาหลัง
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รักษานาน 4-8 สัปดาห์ ถ้ ามีอาการทางคลินิกที่บง่ ชี ้)

pt
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แผนภูมิท่ ี 1 แนวทางการการดูแลทารกที่มีอาการแหวะนม ( regurgitation and/or vomiting)

pt
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แผนภูมิท่ ี 2 แนวทางการดูแลผู้ปวยเด็กโตที่มีอาการของโรคกรดไหลย้ อนแบบเฉพาะ (typical symptoms)
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ตารางที่ 1 อาการและอาการแสดงที่อาจสัมพันธ์กบั โรคกรดไหลย้ อนในทารกและเด็กอายุ 0-18 ปี

pt

ha
ig

as

ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงเตือน (Red flag) ที่ควรสงสัยภาวะ/โรคอื่นมากกว่าโรคกรดไหลย้ อน

as
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ตาราง 3 การวินิจฉัยแยกโรคอื่นจากโรคกรดไหลย้ อน

pt
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ตารางที่ 4 ยาที่ใช้ บอ่ ยในการรักษาโรคกรดไหลย้ อน

