Common Drugs Use for GI diseases
ผศ.(พิเศษ) นพ.ภิเษก ยิม้ แย้ม
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การใช้ยารักษาโรคหรืออาการทางระบบทางเดินอาหารในเด็กนัน้
จาเป็นต้องคานึงถึงข้อบ่งชี้
และขนาดยาทีใ่ ช้รกั ษาอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อเด็ก โดยในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงยาทีใ่ ช้
บ่อยในอาการหรือโรคทางระบบทางเดินอาหาร ดังต่อไปนี้
การใช้ยาปฏิ ชีวนะในการรักษาโรคท้องร่วงเฉี ยบพลัน
มีขอ้ คานึงดังต่อไปนี้
1. ยาปฏิชวี นะมีประโยชน์อย่างชัดเจนเฉพาะกรณีการติดเชือ้ Campylobacter,
Enterotoxigenic Escherichia coli, อหิวาต์ และ Shigella ชนิด Shigella dysenteriae เท่านัน้ (ไม่ม ี
ประโยชน์ต่อ S.flexneri)
2. การใช้ยาปฏิชวี นะในกรณีการติดเชือ้ Salmonella ไม่ได้ทาให้ผปู้ ว่ ยหายเร็วขึน้ แต่กลับทา
ให้พบเชือ้ ในอุจจาระนานขึน้ และทาให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ ได้ ดังนัน้ จึงไม่ควรให้ยาปฏิชวี นะใน
กรณีน้ี ยกเว้นเป็ นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการเกิด invasive disease ได้แก่
- เด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือน
- ผูเ้ ป็นโรคทางเดินอาหารเรือ้ รัง
- ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง, ผูป้ ว่ ยโรคเลือด
- ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอช ไอ วี
- ผูท้ ไ่ี ด้ยากดภูมคิ ุม้ กันหรือมีภาวะภูมติ ้านทานต่ า
3. การให้ยาปฏิชวี นะควรให้เฉพาะผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าข่ายดังต่อไปนี้
- มีไข้ตงั ้ แต่ 38 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป และ
- อุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปนเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า หรือตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือด
แดงและ/หรือเม็ดเลือดขาว
4. ยาปฏิชวี นะทีค่ วรใช้คอื norfloxacin ในขนาด 15-20 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้ ขณะ
ท้องว่าง นาน 5 วัน
5. ไม่ควรกิน norfloxacin ร่วมกับนม แคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุสงั กะสี หรือยาลดกรดเพราะ
อาหารและยาเหล่านี้จะจับกับ norfloxacin ทาให้ยาดูดซึมได้น้อยลง ถ้าจาเป็นต้องกินร่วมกันให้กนิ ยา
เหล่านี้ห่างจาก norfloxacin ไม่น้อยกว่า 30 นาที
6. ยาปฏิชวี นะอื่น ๆ เช่น Co-trimoxazole และ Tetracycline มีความไวประมาณร้อยละ 10
เท่านัน้ จึงห้ามใช้ยกเว้นเพาะเชือ้ แล้วพบว่าเชือ้ ไวต่อยา
ยาที่ใช้รกั ษาแผลในกระเพาะอาหาร
H2 blocker ทีน่ ิยมใช้ในเด็ก ได้แก่ ranitidine ข้อบ่งชีไ้ ด้แก่
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การดูดซึมไม่แน่นอน
ขนาดสูงสุด 9 มก./กก./วัน
ขนาดสูงสุด 150 มก./ครัง้
รักษา 4-8 สัปดาห์

tro

DU & GU, ปวดท้องเรือ้ รัง
เด็กทารก
1-2 มก./กก. แบ่งให้วนั ละ 3 ครัง้
อายุ 1-5 เดือน
1 มก./กก./วันละ 3 ครัง้
6 เดือน – 12 ปี
2-4 มก./กก./วันละ 2 ครัง้
มากกว่า 12 ปี
150 มก. วันละ 2 ครัง้ ac หรือ pc
หมายเหตุ : ยาชนิดน้ าไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย
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1. แผลในลาไส้เล็ก และกระเพาะอาหาร (PU, GU)
2. บรรเทาอาการโรคกรดไหลย้อน
3. รักษาแผลทางเดินอาหารจากยา NSAIDS
แต่ยานี้มปี ระสิทธิภาพต่ากว่ายาในกลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) และมีผลข้างเคียงทีพ่ บ
บ่อย ได้แก่ ท้องเสีย และเอนไซม์ของตับเพิม่ ขึน้
ขนาดของยา ranitidine ที่ใช้ในเด็ก
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ส่วนขนาดรักษาภาวะกรดไหลย้อน (GER) เริม่ ทีข่ นาด 10 มก./กก./วัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 20
มก./กก./วัน
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ขนาดของยา ranitidine IV ที่ใช้ในเด็ก
Bolus regimen 1.5 มก./กก. ทุก 8 ชม.
ถ้าหยดเข้าหลอดเลือดดาต่อเนื่อง : 0.45 มก./กก. ตามด้วย 0.15 มก./กก./ชม.
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Proton pump inhibitor ( PPI)
ยานี้ยบั ยัง้ การหลังกรดโดยยั
่
บยัง้ เอนไซม์ hydrogen-potassium adenosine triphosphate ที่
parietal cell มีผลเพิม่ pH ในกระเพาะอาหาร ไม่ควรใช้ยา PPI ร่วมกับยา octreotide, H2 blooker
เนื่องจากจะทาให้ประสิทธิผลของ PPI ลดลง
PPI ทีย่ อมรับให้ใช้ในเด็กมี 2 ตัว ได้แก่
1. Omeprazole
ข้อบ่งใช้ในเด็ก ได้แก่ GERD, Peptic ulcer diseare, รักษา H.pylori gastritis, ป้องกัน
ทางเดินอาหารจากยา NSAIDS และใช้รกั ษา upper GI bleeding ในคนไข้วกิ ฤต
ควรให้ยาตอนท้องว่าง (ก่อนอาหาร 30 นาที) หากให้ยาวันละครัง้ ควรให้ตอนเช้า และ
ควรกลืนยาทัง้ แคปซูล ไม่เคีย้ วหรือกัดเม็ดยาให้แตก มิฉะนัน้ ยาจะเสื่อมสภาพ ส่วนในเด็กเล็กให้เปิด
แคปซูลเอาแกรนูลยาผสมกับน้าเปล่าหรือน้าผลไม้ประมาณ 50 ซีซี หรือโยเกิรต์ หรือกลืนลงคอพร้อม
กับน้า ยานี้ละลายได้ใน 8.4% sodium bicarbonate แต่ผสมแล้วอยูไ่ ด้ไม่นาน ไม่ควรให้ยา sucralfate
พร้อมกับยานี้ ถ้าจาเป็ นควรห่างกัน 30 นาที

ขนาดทีใ่ ช้

ชนิดกิน 1-2 มก./กก./วัน หรือ 0.7-3.5 มก./กก./วัน
ชนิดฉีด 1 มก./กก./ครัง้ วันละครัง้
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2. Lanzoprazole
ละลายได้เร็ว กลืนง่าย ถ้าให้ผ่านทางสายให้อาหาร มีรสชาติดี แต่ราคาแพง
ขนาดทีใ่ ช้
ทารก < 1 เดือน 0.5-1มก./กก./วัน
ทารก
1-2 มก./กก./วัน
1-11 ปี
นน.< 30 กก. 15 มก. วันละครัง้
นน.> 30 กก. 30 มก. วันละครัง้
12-17 ปี
15 มก./วัน ถ้าพยาธิสภาพมาก
30 มก./วัน ถ้าพยาธิสภาพมาก
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ผลข้างเคียงของ PPI
1. เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เนื่องจากลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ทาให้เชือ้ เพิม่ จานวนมาก
ขึน้ ทาให้เกิดปอดอักเสบ หรือเกิด necrotizing enterocolitis( NEC)
2. ผลต่อระบบอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องผูก, hypergastrinemia ,vitamin B12
malalssorption เป็นต้น
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ยาลดกรด (Antacid)
ทีร่ จู้ กั กันดีในรูปยาน้า มีคุณสมบัตใิ นการเจือจางกรดในกระเพาะอาหารให้อ่อนลง ข้อบ่งชีค้ อื
ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ยเนื่องจากแผลทีท่ างเดินอาหาร (ulcer dyspepsia) และกรดไหลย้อนที่
ไม่ได้เป็นแผล (non-erosive GER)
ทีจ่ าหน่ ายในท้องตลาดมีทงั ้ ยาน้ าและยาเม็ด โดยมีส่วนประกอบของยาต่อไปนี้
1. มีแต่อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์
2. มีอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
โดยมีขอ้ คานึงในการใช้ยากลุ่มนี้ดงั ต่อไปนี้
1. ยาชนิดน้ ามีประสิทธิภาพดีกว่ายาชนิดเม็ด
2. ควรใช้ยาทีม่ อี ลูมเิ นียมและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบร่วมกัน เนื่องจากมีอนุ ภาคขนาด
เล็ก จึงครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ของกระเพาะอาหารได้มากและออกฤทธิ ์ได้เร็ว
3. ถ้าใช้อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ ต้องระวังอาการข้างเคียงคือ ท้องผูก
4. ขนาดยาทีเ่ หมาะสม ได้แก่ 0.5-1 มล./กก./ครัง้ 1-3 ชม. หลังอาหารและก่อนนอน และควร
ให้ห่างจากยาอื่น 1-2 ชม. เพื่อป้องกันการรบกวนการดูดซึมยาอื่น
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ยาบรรเทาอาการปวดท้องชนิ ด antispasmodic หรือ anticholinergic
ทีม่ จี าหน่ายในท้องตลอด ได้แก่ กลุ่ม hyoscine butylbromide ซึง่ จะช่วยลดอาการปวดท้องเป็น
พัก ๆ เนื่องจากจะไปลด spasm ของกล้ามเนื้อเรียบของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปสั สาวะ
โดยการยับยัง้ การหลัง่ acetylcholine จากกล้ามเนื้อ
ข้อคานึงในการใช้ยากลุ่มนี้ มีดงั ต่อไปนี้
1. ไม่แนะนาให้ใช้ในเด็กอายุ < 6 ปี
แต่ถา้ จาเป็นต้องใช้อาจใช้ได้เป็นครัง้ คราว โดยใช้ขนาดยาดังต่อไปนี้
อายุน้อยกว่า 1 ปี
2.5 ซีซ.ี /ครัง้
อายุ 1-6 ปี
5-10 ซีซ.ี /ครัง้
มากกว่า 6 ปี
10-20 ซีซ.ี /ครัง้
2. ไม่แนะนาให้ใช้ในเด็กทีม่ อี าการท้องเสียชนิดบิด( desentery diarrhea)ในทุกอายุ
3. อาจมีประโยชน์ในโรคทีม่ กี ารเคลื่อนไหวของลาไส้ทผ่ี ดิ ปกติ เช่น irritable bowel syndrome
4. ระวังผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ใช้ยา ได้แก่ ปากแห้ง หัวใจเต้นเร็ว ตามัว ปสั สาวะลาบาก
เป็นต้น
5. ใช้กนั แพร่หลายในเด็ก แต่การศึกษาในเด็กนัน้ ยังมีไม่มากพอทีจ่ ะแนะนาให้ใช้ในโรคลาไส้
เคลื่อนไหวผิดปกติในเด็ก
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ยาขับลมในเด็ก
ได้แก่ simethicone เป็นยาทีป่ ลอดภัยในเด็ก ช่วยลดการเกิดฟอง ใช้บรรเทาอาการท้องอืด
เนื่องจากมีแก๊สมากในกระเพาะอาหาร ลาไส้ แต่ประสิทธิภาพใน infantile colic ยังไม่แน่ชดั
ยาขับลมชนิดอื่น ๆ ทีอ่ าจใช้ได้ในเด็ก ได้แก่ sodium bicarbonate mixture แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ
และขับลมในกระเพาะ ซึง่ ยาเหล่านี้จดั เป็ น over-the-counter drugs (OTC drugs) ซึง่ หาซือ้ ได้ตามร้าน
ขายยาได้ โดยไม่ตอ้ งมีใบสังยาจากแพทย์
่
ยาเหล่านี้มกั จะเป็นทีใ่ ช้ลดอาการปวดหรืออาการคัน มีขอ้
ควรระวังในเด็กในด้านชนิด ขนาดยา การใช้ในเด็กมีความเสีย่ งพอสมควร ยาเหล่านี้ เช่น ยาขับลมชนิด
กินหรือชนิดทา เช่น ยาขับลมชนิดน้ า Babidol, ยาขับลมชนิดน้ า Woodward’s Gripe Water ซึง่ มี
ส่วนประกอบของ sodium bicarbonate หรือยาทาทิงเจอร์ มหาหิงส์ ซึง่ อาจทาให้เด็กรูส้ กึ เย็นสบาย
ท้อง เนื่องจากมีส่วนผสมของทิงเจอร์รว่ มด้วย เป็ นต้น
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ยาระบายชนิ ดกิ นในเด็ก
ในเด็กนิยมใช้ยาระบายชนิด osmotic laxative โดยออกฤทธิ ์ดูดน้าเข้ามาในอุจจาระ ทาให้
อุจจาระนิ่ม ถ่ายง่าย ทีน่ ิยมในเด็กมี 2 ตัว ได้แก่ lactulose และ milk of magnesia (MOM)
1. Lactulose
เป็น semisynthetic disaccharide ไม่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร ทาให้อุจจาระเหลว
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และยังมีฤทธิ ์เป็ นกรด ช่วยยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลาไส้ทส่ี ร้างแอมโนเนีย ช่วยบรรเทา
อาการท้องผูกเรือ้ รังในเด็กทีก่ นิ ยาอื่น ๆ ได้ยาก เนื่องจากเป็ นน้ าตาลจึงมีรสหวาน รับประทานง่าย
ผลข้างเคียงต่า แต่ราคาแพง ในเด็กอายุมาก ๆ ต้องกินเป็นปริมาณมาก จึงมีค่ าใช้จ่ายสูง และยาใช้เวลา
48 ชัวโมง
่ จึงจะออกฤทธิ ์
ขนาดยาทีใ่ ช้ ในทารกใช้ 1-3 มล./กก./วัน แบ่งให้ 3-4 ครัง้ อาจเริม่ ที่ 1 มล./กก./วัน
ปรับยาจนมีการถ่ายทีอ่ ่อนนุ่ ม วันละ 2-3 ครัง้
2. Milk of magnesia (MOM)
ใน 15 มล. ประกอบด้วย magnesium hydroxide 1.2 กรัม และมีน้ าเป็นส่วนประกอบ
15 กรัม
ขนาดทีใ่ ช้
อายุ 6-12 ปี 15-30 มล. ก่อนนอน หรือตื่นนอนเช้า
อายุ 1-6 ปี
5-15 มล. ก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า
หรือ 1-3 มล./กก./วัน
อาการข้างเคียงทีอ่ าจพบ ได้แก่ อาการปวดเสียดท้อง เรอบ่อย
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ยาสวนอุจจาระในเด็ก
โดยทัวไปแล้
่
ว ไม่นิยมใช้ยาสวนอุจจาระในเด็ก เนื่องจากทาให้เด็กเจ็บและถือเป็ นการบาดเจ็บ
ทางจิตใจของเด็ก แต่ในกรณีทม่ี อี ุจจาระคังค้
่ าง (fecal impaction) มากจาเป็นต้องใช้ยาสวนอุจจาระ ซึง่
ยาทีแ่ นะนาในเด็กขึน้ กับอายุของเด็ก
ในเด็กอายุ 1-2 ปี ควรใช้ glycerine rectal suppository เป็นตัวแรก เนื่องจากกระตุน้ ให้ถ่าย
ได้เร็วภายใน 15 นาที และผลข้างเคียงต่า
ในเด็กอายุมากกว่า 1-2 ปี ควรใช้ hypertonic phosphate enema ขนาด 3 มล./นน.ตัว/กก.
(ขนาดสูงสุดไม่เกิน 135 มล.)
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