รายชือ
่ คณะกรรมการชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก
ป พ.ศ. 2549 - 2553
ที่ปรึกษา

พญ.วันดี วราวิทย
พญ.จิราศรี วัชรดุลย

ประธาน

พญ.บุษบา วิวฒ
ั นเวคิน

รองประธานที่ 1 พญ.ลําดวน วงศสวัสดิ์
รองประธานที่ 2 นพ.ประพันธ อานเปรื่อง
เลขาธิการ

พญ.นิยะดา วิทยาศัย

ผูชวยเลขาธิการพญ.ศิริลักษณ เจนนุวัตร
เหรัญญิก

พญ.พรพิมล พัวประดิษฐ

ผูชวยเหรัญญิก พญ.นภอร ภาวิจิตร

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลศิริราช
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคกรดไหลยอนในเด็ก

ฝายวิชาการและพญ.สุพร ตรีพงษกรุณา
การอบรมแพทย
ประจําบาน
พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
พญ.ลําดวน วงศสวัสดิ์
พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ
นพ.เสกสิต โอสถากุล
พญ.เกศรา อัศดามงคล
นพ.ภิเษก ยิ้มแยม

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

ฝายเอนโดสโคปย พญ.ปญจฉัตร รัตนมงคล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ฝายโรคตับ
นพ.ยง ภูว รวรรณ
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ิ ร
คณะแพทยศาสตร
พญ.ปานียา เพียรวิจต
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝายวิจัยและ
สารสนเทศ

นพ.ณัฐพงษ อัครผล

ฝายทะเบียน

นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นพ.นิพัทธ สีมาขจร
นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล

ฝายประชาสัมพันธ พญ.สุภา หริกุล
และหารายได

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคกรดไหลยอนในเด็ก

รายชือ
่ คณะกรรมการจัดทํา CPG ระดับโรงพยาบาลจังหวัด
สําหรับกุมารแพทยเรื่องโรคกรดไหลยอน
ที่ปรึกษา

พญ.วันดี วราวิทย
พญ.จิราศรี วัชรดุลย
พญ.สุภา หริกล
ุ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี

ประธาน

พญ.บุษบา วิวฒ
ั นเวคิน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ

พญ.เกศรา อัศดามงคล
นพ.ณัฐพงษ อัครผล
พญ.นภอร ภาวิจิตร
พญ.นิยะดา วิทยาศัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
นพ.นิพัทธ สีมาขจร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ประพันธ อานเปรื่อง
พญ.ปญจฉัตร รัตนมงคล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พญ.ปานียา เพียรวิจต
ิ ร
มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พญ.พัชร เกียรติสารพิภพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพ.ภิเษก ยิ้มแยม
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นพ.เสกสิต โอสถากุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พญ.สุพร ตรีพงษกรุณา
มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พญ.ศิริลักษณ เจนนุวัตร
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
พญ.อลิสรา ดํารงมณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การใหนา
้ํ หนักของหลักฐานและระดับของคําแนะนําวิธป
ี ฏิบัติ
คุณภาพน้ําหนักของหลักฐานที่นํามาใชในการแนะนําวิธีปฏิบต
ั ิ
(LEVEL OF EVIDENCE)
ระดับ I
หลักฐานไดจากงานวิจัยที่เปน randomized controlled trial หรือ
systematic review ทีด
่ ี อยางนอย 1 งานวิจย
ั
ระดับ II
หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน non-randomized controlled
trials หรือ before & after clinical trials หรือ cohort studies
ระดับ III
หลักฐานที่ไดจากการศีกษาที่เปน case-control studies
ระดับ IV
หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน descriptive, case report หรือ
case series
ระดับ V
หลักฐานที่เปน expert opinion หรือฉันทามติ (concensus) ของ
คณะผูเชีย
่ วชาญ
ั ิ (GRADE OF RECOMMENDATION)
ระดับของคําแนะนําวิธีปฏิบต
ระดับ A
หลักฐานมีความชัดเจนมากทัง้ ดานประสิทธิภาพและผลดีทาง
คลินิกอยางชัดเจน คําแนะนําในระดับนีค
้ วรไดรับการสนับสนุนให
นําไปใชเสมอ
ระดับ B
หลักฐานมีความชัดเจนปานกลางดานประสิทธิภาพ หรือมีความ
ชัดเจนมากดานประสิทธิภาพแตมีขอจํากัดในดานผลดีทางคลินิก
คําแนะนําในระดับนี้ควรแนะนําใหมีการนําไปใช
่ ะสนับสนุนหรือไม
ระดับ C
หลักฐานดานประสิทธิภาพยังมีไมเพียงพอทีจ
สนับสนุนขอแนะนําในการนําไปใช หรือหลักฐานดานประสิทธิภาพ
อาจมีไมมากกวาภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เชน พิษ
ของยา หรือราคาของการใหยาปองกันหรือการรักษาดวยวิธอ
ี ื่น
คําแนะนําในระดับนี้จะจัดไวเปนแนวทางเลือกอยางหนึ่ง
(optional) ของการรักษา
ระดับ D
หลักฐานมีน้ําหนักมากปานกลางทีแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพ
หรือหลักฐานมีน้ําหนักมากปานกลางสําหรับผลลัพธของผลขาง
เคียง คําแนะนําในระดับนี้โดยทั่วไปไมแนะนําใหมีการ นําไปใช
ระดับ E
หลักฐานมีน้ําหนักชัดเจนมากในการแสดงถึงการขาดหลักฐานดาน
ประสิทธิภาพ หรือหลักฐานชัดเจนสําหรับผลลัพธของผลขางเคียง
คําแนะนําในระดับนี้ไมแนะนําใหมีการนําไปใชเลย
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คํานิยาม

ภาวะกรดไหลยอน
(GASTROESOPHAGEAL REFLUX, GER)
ภาวะที่น้ํายอยและ/หรืออาหาร
จากกระเพาะอาหารหรือลําไสเล็กสวนตน
ไหลยอนขึ้นไปในหลอดอาหาร เปนภาวะ
ปกติทางสรีรวิทยาที่พบไดบอ
 ยในเด็ก
ทารก และหลังรับประทานอาหารในทุกอายุ
โรคกรดไหลยอน
(GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE, GERD)
ภาวะกรดไหลยอนที่กอใหเกิดพยาธิสภาพหรือภาวะแทรกซอน เชน หลอด
อาหารอักเสบ น้ําหนักไมขึ้น อาการระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดอาการทีม
่ ี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวต
ิ
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อาการของโรคกรดไหลยอน
ระบบทางเดินอาหาร (ESOPHAGEAL SYNDROME):
ขยอน (regurgitation) อาเจียน อาเจียนเปนเลือด
กลืนแลวเจ็บ กลืนลําบาก อาการแสบรอน/เจ็บยอดอก
(heartburn) ปวดทองบริเวณลิ้นป ปฏิเสธอาหาร* และ
น้ําหนักไมขึ้น
นอกระบบทางเดินอาหาร (EXTRA-ESOPHAGEAL SYNDROME):
หอบหืดที่ไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐาน หายใจเสียงดัง/หวีด
ปอดอักเสบซ้ําซาก เขียวหรือหยุดหายใจ(apparent life threatening event
[ALTE], apnea)* เสียงแหบ* ไซนัสอักเสบ* รองกวนผิดปกติ* หลังแอน(back
arching) หูชั้นกลางอักเสบ(otitis media)* และฟนกรามกรอน(dental
erosion)*
*ยังไมมีหลักฐานวามีความเกี่ยวของกับโรคกรดไหลยอนทีช
่ ด
ั เจน (poorly
documented)

สัญญาณเตือน (ALARM SYMPTOMS)
คือ อาการและ/หรืออาการแสดงที่บงชี้วานาจะมีสาเหตุจากโรคอื่นและ
ควรไดรับการตรวจวินจ
ิ ฉัยเพิ่มเติม เชน
อาการของลําไสอุดตัน เชน อาเจียนเปนน้ําดี อาเจียนพุงและทองอืด
อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระเปนเลือด
กลืนลําบาก
อาการทางระบบประสาท เชน ศีรษะโต กระหมอมหนาโปงตึง และชัก
การติดเชื้อ เชน ไข
น้ําหนักลด
เขียว หรือหยุดหายใจ (apparent life threatening event [ALTE])
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แนวทางการดูแลรักษา
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาภาวะกรดไหลยอนในเด็ก

* เปนภาวะที่พบไดเปนปกติในทารกและ
หายไดเองภายในอายุ 12-18 เดือน
** ภาวะแทรกซอนของ GER ไดแก หลอด
อาหารอักเสบ น้ําหนักไมขึ้น อาการระบบ
ทางเดินหายใจ หรือเกิดอาการที่มผ
ี ลกระทบ
ตอคุณภาพชีวต
ิ
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาโรคกรดไหลยอนในเด็ก

* ในกรณีมีอาการและ/หรืออาการแสดงของภาวะภูมิแพ หรือสงสัยภาวะแพนมวัว เชนมีประวัติ
ภูมิแพหรือหอบหืดในครอบครัว มี atopic dermatitis, allergic rhinitis, mucous bloody stool
ใหลอง Hypoallergenic formula โดยแนะนําใหใช extensive protein hydrolysated formula
กอนเริ่ม Acid Suppression หากดีขึ้นชัดเจนนาจะเปนภาวะแพนมวัว (level II, grade B)
** อาการทีส
่ งสัย esophagitis ในทารกไดแก รองกวนมากผิดสังเกต เบื่ออาหารปฏิเสธนม ใน
เด็กโต ไดแก อาการแสบรอน/เจ็บยอดอก (heartburn) กลืนแลวเจ็บ กลืนลําบาก
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แผนภูมิที่ 3 แนวทางการดูแลรักษาโรคกรดไหลยอนในเด็ก ที่มอ
ี าการแสดง
นอกระบบทางเดินอาหาร

*ไดแก อาการขยอน แสบหนาอก
**ไดแก ผูปวยโรคพิการทางสมอง ผูป
 วยโรคหลอดอาหารผิดปกติหรือหลังผาตัดหลอดอาหาร
***ยังไมมีขอมูลทีช
่ ัดเจนในการรักษาระยะยาว
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แนวทางการรักษาโรคกรดไหลยอน
การปรั
การปรับบเปลี
เปลี่ย่ยนพฤติ
นพฤติกกรรม
รรม ((LLIIFFEE SSTTYYLLEE MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN))
การจัดทา (POSITIONING)
เด็กเล็ก:
ทานอนคว่าํ ชวยลดภาวะกรดไหลยอนได
สวนทานอนตะแคงซาย มีขอมูลการศึกษาบงชี้
วาอาจชวยลดภาวะกรดไหลยอน แตการจัดทา
นอนทั้งทานอนคว่ําและนอนตะแคงซาย อาจ
เพิ่มปจจัยเสีย
่ งในการเกิด sudden infant
death syndrome (SIDS) จึงแนะนําใหทารก
อยูในทานอนหงาย (supine) (level I, grade
A)
เด็กโต:
การนอนศีรษะสูง 30 องศาอาจมีประโยชนในกรณีที่มีอาการในระบบ
ทางเดินหายใจ และกลองเสียง (level II, grade B)

การปรับเปลียนอาหาร
่ ยนอาหาร
สูตรอาหารที่ขน
 หนืด (THICKENING FORMULA)
อาจมีประโยชนในทารก (level I, grade C) แตมีขอควรระวัง
ในการเพิ่มพลังงานความเขมขน (caloric density) ที่สูงเกินไปในอาหาร
อาจทําใหเกิดภาวะทองอืด ถายเหลว ไอและสําลักได
อยางไรก็ตาม thickening formula ไมไดลดความถี่ในการเกิด
reflux ในเด็กทีร่ ับประทานนมแมแนะนําใหรับประทานนมแมตอ (grade A)
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รับประทานปริมาณนอยๆ แตบอ
 ยครั้ง ในเด็กโตแนะนําใหหลีกเลี่ยงอาหาร
มื้อใหญๆ และการรับประทานอาหารกอนนอน (level V, grade C)
Hypoallergenic formula
อาจมีประโยชนในทารกอายุ
นอยกวา 1 ป ที่สงสัยวามีภาะแพ
โปรตีนนมวัว

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กโต
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง, ช็อคโกแลต,
แอลกอฮอล, กาแฟและเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน (level III-IV, grade B)
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ (level III, grade B)
ลดน้ําหนักในผูป
 วยโรคอวน (level III,
grade B)
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การรั
การรัก
กษาทางยา
ษาทางยา
ACID SUPPRESSION THERAPY
PROTON PUMP INHIBITOR (PPI) เชน
omeprazole, lansoprazole, esomeprazole
เปนตน ใหขนาดยา 1 mg/kg/day วันละครั้ง
กอนอาหารเชา 30 นาที แนะนําเปน first-line
treatment ในโรคกรดไหลยอนที่มีหลอด
อาหารอักเสบ (reflux esophagitis) (level I,
grade A) และไมควรหยุดยาทันที โดย
แนะนําคอยๆ ลดยาลงหลังการรักษา
H2 RECEPTOR ANTAGONIST (H2RA) เชน ranitidine, famotidine
มีประสิทธิภาพในการรักษาหลอดอาหารอักเสบดอยกวา PPI แตอาจใชได
ในกลุมที่ไมมห
ี ลอดอาหารอักเสบ

PROKINETICS
Prokinetics เชน domperidone, cisapride, metoclopramide ประโยชน
ในการรักษาโรคกรดไหลยอนไมชัดเจน (level I, grade C) การใชจะตองคํานึงถึง
ผลขางเคียงตอระบบประสาท และหัวใจ

ADJUVANT THERAPY
Adjuvant therapy เชน Alginate จากการศึกษาพบวาประโยชนในการ
รักษาโรคกรดไหลยอนยังไมชด
ั เจน (level II, grade C)
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ตารางที่ 1 ยาที่ใชในการรักษาโรคกรดไหลยอน
ชนิดของยา
Prokinetics
- Metoclopramide
- Domperidone
- Cisapride

ขนาดยา

อาการขางเคียงทีค
่ วรระวัง

0.1 มก./กก./ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง

ทําใหเกิดอาการวิงเวียน ซึม ที่
สําคัญคือ dystonic และ
extrapyramidal movement
ปวดศีรษะ ทองเสีย มีการเพิ่ม
serum prolactin ทําใหมี
gynecomastia, galactorrhea
ปวดทอง ทองรวง พบประมาณ
2% อาการอื่นพบไดนอยคือ ผื่น
ลมพิษ หลอดลมหดเกร็ง ปวด
ศรีษะ ปสสาวะบอยๆ
extrapyramidal effect ชัก และ
ภาวะ prolonged QT

0.3-0.6 มก./กก./ครั้ง วันละ 3-4
ครั้ง
0.2 มก./กก./ครั้ง วันละ 3-4ครั้ง

Histamine-2
receptor
Antagonists
- Ranitidine

5-10 มก./กก./วัน แบงวันละ 2
หรือ 3 ครั้ง

- Famotidine

1 มก./กก./วัน แบงวันละ 2 ครัง้

ปวดหัว เวียนหัว ปวดเมื่อย
ทองผูก คลื่นไส ผื่นผิวหนัง และ
เพิ่มระดับ aminotransferase ได
ในทารกจะพบอาการปวดหัว ซึม
อาเจียน ไดเมื่อฉีดเขาทางหลอด
เลือด
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