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โรคกรดไหลยอน (gastroesophageal reflux disease: GERD) คือ ภาวะ

ที่มีการไหลยอนของน้ำยอยหรืออาหารจากกระเพาะอาหารเขามาในหลอดอาหาร 

และกอใหเกิดอาการหรือภาวะแทรกซอนข้ึน สวนคำวา GER หมายถึงภาวะที่มี

การไหลยอนของน้ำยอยหรืออาหารจากกระเพาะอาหารเขามาในหลอดอาหาร

โดยอาจมีหรือไมมีอาการอาเจียนและไมไดกอใหเกิดภาวะแทรกซอนใดๆ พบ 

GER ไดในสภาวะปกติทางสรีรวิทยาของรางกาย โดยสามารถเกิดขึ้นไดหลายๆ 

คร้ังในหน่ึงวันทั้งในเด็กทารก เด็กโต และผูใหญ สวนใหญของ GER มักจะเกิด

หลังรับประทานอาหารโดยแตละครั้งมักเกิดไมเกิน 3 นาที กลไกในการเกิดอาจ

เก่ียวของกับ transient lower esophageal sphincter relaxation การที่มีการ

ลดลงของแรงบีบรัดตัวที่หูรูดหลอดอาหารสวนปลาย ความบกพรองของหลอด

อาหารในการกำจัดของเหลวที่ไหลยอนหรือการที่มี delayed gastric emptying

การวินิจฉัย GERD ในเด็ก
การวินิจฉัย GERD ในผูปวยเด็กมักอาศัยอาการแสดงทางคลินิก (ตาราง

ที่ 1)(1) แตอยางไรก็ตามอาการบางอยางอาจเชื่อถือไดนอยในผูปวยเด็กเล็กและ

เปนอาการที่ไมไดจำเพาะสามารถพบในโรคอื่นๆ ไดอีก การตรวจทางหอง

ปฏิบัติการชวยวินิจฉัย GERD ไดถาตรวจพบมีการไหลยอนของกรดในจำนวนคร้ัง

ที่บอยและระยะเวลาที่นานผิดปกติ หรือพบหลอดอาหารอักเสบ หรือตรวจพบวา

อาการสัมพันธกับการไหลยอนของกรด ปจจุบันมีการทดสอบมากมายที่ใชใน

การวินิจฉัย GERD แตมีการศึกษานอยในการเปรียบเทียบประโยชนของแตละ

การทดสอบ การเลือกการทดสอบหรือเคร่ืองมือในการวินิจฉัย GERD ตองเลือก

ดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากแตละการทดสอบหรือการตรวจก็มีขอจำกัดในตัวอยู

1. การซักประวัติและตรวจรางกาย

มีบทบาทสำคัญในการแยกโรคอ่ืนๆ ที่มาดวยอาการอาเจียนและชวยใน

การคนหาภาวะแทรกซอนของGERD ในผูปวยเด็กที่เปน GERD มักมาดวยอาการ 

อาเจียน แหวะนม ปวดทองและไอ โดยพบอาการ heartburn นอย สวนอาการ

เบ่ืออาหารและปฎิเสธอาหารมักพบในเด็กเล็ก 1-5 ปมากกวาเด็กโต(2) ในเด็ก

วัยรุนที่มีอาการ heartburn ชัดเจนสามารถใหการวินิจฉัย GERD ไดเชนเดียวกับ

ในผูใหญ แตในเด็กเล็กไมสามารถวินิจฉัย GERD จากอาการ heartburn ได 

เน่ืองจากเด็กไมสามารถสื่อสารหรือบรรยายอาการและความเจ็บปวดไดชัดเจน 

ไดมีการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อใชในการวินิจฉัย GERD ในเด็กเล็ก พบวามี

ความไวและความจำเพาะประมาณรอยละ 74 และ 94 ตามลำดับ(3,4) แต

อยางไรก็ตามไมมีอาการใดที่สามารถทำนายภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นหรือการ

ตอบสนองตอการรักษาได

2. Esophageal pH monitoring

เปนการวัดความถี่และระยะเวลาที่กรดไหลยอนเขามาในหลอดอาหาร 

โดยใชสายที่ใสผานทางจมูกและมี electrode หรือตัววัดคา pH อยู 1 ตำแหนง

หรือมากกวา ในปจจุบันมีตัววัดเปนแคปซูลที่ไมมีสายโดยใสใหเกาะติดอยูที่ผนัง

หลอดอาหารเปนเวลา 48 ช่ัวโมง ซึ่งวิธีการหลังน้ีในการใสตองทำใหเด็กหลับ

หรือตองดมยาสลบเพ่ือทำการใส ปญหาอีกอยางหน่ึงคือ ขนาดของแคปซูลไรสาย

อาจใชไมไดกับเด็กที่ตัวเล็ก การศึกษาขอมูลในผูปวยเด็กสำหรับการใชแคปซูล

ไรสายเพื่อวัดคา pH ยังมีนอย

โดยทั่วไปการทำ 24-hr pH monitoring เปนการตรวจดูการลดลงของ 

pH ที่ต่ำกวา 4 ในหลอดอาหารซึ่งหมายถึงการมีกรดไหลยอน (acid reflux) คา 

reflux index (RI) หรือเปอรเซ็นตของระยะเวลาที่มีคา pH ในหลอดอาหารต่ำกวา 

4 ที่มากกวา 7% ถือวาผิดปกติ ถานอยกวา 3% ถือวาปกติ(1) ในเด็กทารกคา 

RI ที่ผิดปกติจะไมสัมพันธกับความรุนแรงของโรค แตในเด็กโตและผูใหญ คา RI 

ที่ผิดปกติจะพบเปน erosive esophagitis มากกวา แตจากการศึกษาหลายอัน

ก็ยังพบวามีความแตกตางในระหวางกลุมอยู(5) นอกจากนี้มีการศึกษากลาวถึง

ประโยชนของการวัด pH เพื่อจะเลือกคนไขรับการผาตัด antireflux surgery 

แตก็ไมสามารถสรุปหรือทำนายไดวาผูปวยรายใดจะไดประโยชนจากการผาตัด(6) 

การวัดคา pH จะไดประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพของการรักษาดวยยา

ลดการหลั่งกรด การดูความสัมพันธของอาการตางๆ เชน อาการไอ เจ็บหนาอก 

วาเกี่ยวของกับการไหลยอนของกรดหรือไม และใชประเมินผูปวยเด็กที่มีอาการ

ของระบบทางเดินหายใจ หรือหอบหืดวาถูกกระตุนดวยภาวะกรดไหลยอนหรือไม

3. Multiple Intraluminal Impedance และ pH Monitoring

เคร่ืองมือ Multiple Intraluminal Impedance (MII) ใชวัดการเคลื่อนที่

ของของเหลวและลมในหลอดอาหาร โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของความ

ตานทานกระแสไฟฟาระหวาง electrode ที่อยูบนสายที่สอดอยูในหลอดอาหาร 

สามารถบอกชนิดและทิศทางของ bolus ได การมี pH electrode อยูรวมบน

สายเสนเดียวกันจะชวยบอกไดวาเปน acid, weakly acid หรือ non-acid 

reflux(7) ถึงแมวาการที่มีตัววัดรวมกันระหวาง pH และ impedance จะใหขอมูล

การวินิจฉัยโรคกรดไหลยอนในเด็ก
ผศ.พญ.นภอร ภาวิจิตร
หนวยทางเดินอาหารเด็ก
กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา

ตารางที่ 1 อาการและอาการแสดงท่ีเกี่ยวของกับ GERD

Symptoms Signs

Recurrent regurgitation with/without 
vomiting

Esophagitis

Weight loss or poor weight gain Esophageal stricture

Irritability in infants Barrett esophagus

Ruminative behavior Laryngeal/pharyngeal 
infl ammation

Heartburn or chest pain Recurrent pneumonia

Hematemesis Anemia

Dysphagia, odynophagia Dental erosion

Wheezing Feeding refusal

Stridor Dystonic neck posturing (Sandifer 
syndrome)

Cough Apnea spells

Hoarseness Apparent life-threatening events
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ที่เปนประโยน แตการศึกษาในผูปวยเด็กเก่ียวกับความรุนแรงของโรค การ

พยากรณโรค และการตอบสนองตอการรักษาดวยเครืองมือนี้ยังมีขอมูลนอย

4. Esophageal manometry

เปนเคร่ืองมือที่ใชศึกษา peristalsis ของหลอดอาหารและการบีบรัดตัว

ของหูรูดหลอดอาหาร รวมทั้งดูการประสานงานกันในระหวางการกลืน ถึงแมวา

จะตรวจพบวามีความผิดปกติของ manometry แตก็ไมสามารถใชยืนยันการ

วินิจฉัย GERD ได ตองมีการตรวจอยางอื่นรวมดวย การตรวจ manometry น้ี

จะมีประโยชนในผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาลดการหลั่งกรดและผลการสองกลอง

ทางเดินอาหารไมพบ esophagitis เพ่ือทำการคนหาโรคทาง motility disorder 

เชน achalasia และความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดอาหารซึ่งอาจมีอาการคลาย 

GERD(8)

5. การสองกลองทางเดินอาหาร และการตรวจช้ินเน้ือ

ชวยวินิจฉัยพยาธิสภาพที่เก่ียวของกับ GERD ไดแก esophagitis, 

erosions, exudate, ulcers, strictures, hiatal hernia และ Barrett’s esophagus 

สามารถวินิจฉัยหลอดอาหารอักเสบหรือ reflux esophagitis จากการสองกลอง

ถาพบเห็นพยาธิสภาพ mucosal break ที่เหนือตอบริเวณ GE junction และมี

การแบงเกรดการอักเสบของหลอดอาหารโดยใช Los Angeles classification(9) 

หรือในบางการศึกษาของเด็กใช Hetzel-Dent Classification(10) ในรายที่เปน 

NERD หรือ non-erosive reflux disease อาจไมพบความผิดปกติจากการ

สองกลองทางเดินอาหาร การตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเน้ือที่พบ eosinophlia, 

elongation of papillae, basal hyperplasia และ spongiosis ไมไดจำเพาะตอ 

reflux esophagitis ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการใชผลการตรวจช้ินเน้ือ

เพื่อการวินิจฉัย GERD บทบาทของการตรวจชิ้นเน้ือก็เพ่ือวินิจฉัยแยกโรคอื่น เชน 

eosinophilic esophagitis, Crohn disease และการติดเช้ืออื่นๆ เปนตน

6. การตรวจทางรังสีวิทยา (Barium contrast)

การทำ upper GI series มีความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัย 

GERD ต่ำเม่ือเทียบกับ esophageal pH monitoring(11) มีประโยชนในการคนหา

ความผิดปกติทางกายวิภาคซึ่งอาจทำใหผูปวยเด็กมีอาการคลาย GERD ได เชน 

malrotation

7. การตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear Scintigraphy)

ผูปวยจะไดรับอาหารหรือนมที่มี technetium จากนั้นทำการตรวจหา

หลักฐานวามีการไหลยอนกลับเขามาในหลอดอาหารหรือเขาไปในปอด เปนการ

ตรวจที่ไมตองอาศัยคา pH และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับคา gastric emptying 

ไดดวย ความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัย GERD ต่ำกวาเมื่อเทียบกับ pH 

monitoring(12) ใชในการตรวจดู postprandial reflux และ pulmonary aspiration 

โดยเฉพาะในรายที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่ไมคอยตอบสนองตอการ

รักษา(13)

8. การตรวจ Esophageal และ Gastric ultrasonography

ไมแนะนำใหใชเปนการตรวจเพ่ือวินิจฉัย GERD แตอาจไดขอมูลเพิ่มเติม

บางอยางเชน เห็นการเคล่ือนไหวของของเหลวที่บริเวณ GE junction มีความ

จำเพาะในการวินิจฉัยโรค GERD ต่ำ และไมพบความสัมพันธกับคา RI ที่ตรวจ

ดวย pH monitoring(14)

9. การทดสอบสิ่งคัดหลั่งจาก หู ปอด และ หลอดอาหาร

มีการตรวจพบ pepsin ในน้ำหูช้ันกลางในเด็กที่เปนหูน้ำหนวกเร้ือรัง 

บงช้ีวา GERD นาจะเปนสาเหตุของโรค(15) ในทำนองเดียวกันมีการตรวจพบ 

lactose, glucose, pepsin และ lipid-filled macrophages ในน้ำจาก 

bronchoalveolar lavage ซึ่งบงวา GERD นาจะเปนสาเหตุของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ(16) อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาที่มีการควบคุมที่ดีพอที่จะ

พิสูจนวา GERD นาจะเปนเหตุผลเดียวของการเกิดโรค และยังไมมีหลักฐาน

เพียงพอสำหรับวิธีการตรวจหา bilirubin ในหลอดอาหารเพื่อใชในการวินิจฉัย 

duodenogastroesophageal reflux

10. การใหยาลดการหลั่งกรดเพื่อใชในการวินิจฉัยโรค (Empiric Trial of 

Acid Suppression as a Diagnostic Test)

การใหการรักษาดวยยาลดการหลั่งกรดโดยไมทำการตรวจพิเศษเพ่ิมเติม

ในผูปวยผูใหญเพื่อวินิจฉัย GERD พบวามีความไวและความจำเพาะปานกลาง(17) 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรค ภาวะแทรกซอนที่มี ขนาดยาและระยะเวลา

ในการใหยา การศึกษาในเด็กมีรายงานวาอาการดีข้ึนหลังไดยา PPI ไปแลว 

1 สัปดาห โดยทั่วไปหลังไดยาไปแลว 8 สัปดาห ผูปวยสวนใหญจะมีอาการดีข้ึน 

ในเด็กโตและวัยรุนที่มีอาการเขาไดกับ GERD อาจลองใหยา PPI แลวสังเกต

อาการได ถาไมดีข้ึนจำเปนตองมีการตรวจคนเพ่ิมเติมตอไป ยังไมมีหลักฐาน

ของการใชการรักษาดวยยาลดการหลั่งกรดเพื่อการวินิจฉัย GERD ในเด็กทารก

และเดก็เล็ก
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การศึกษาการเคล่ือนไหวของกระเพาะอาหารดวยการตรวจทางเวชศาสตร

นิวเคลียรมีขอดีเน่ืองจากเปนการตรวจท่ีไมทำใหผูปวยไดรับความเจ็บปวด (non-

invasive) คลายคลึงสภาพสรีรวิทยา (physiologic) และสามารถใหขอมูลใน

เชิงปริมาณ (quantitative) ได

การตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรที่เปนที่รูจักและใชในทางคลินิกอยาง

แพรหลาย คือ การตรวจ gastric emptying scintigraphy นอกจากนี้

เวชศาสตรนิวเคลียรสามารถทำการตรวจ dynamic antral scintigraphy 

เพื่อศึกษา antral contraction และการตรวจ gastric accommodation single 

photon emission computed tomography (SPECT) เพ่ือประเมินการคลายตัว

ของกระเพาะอาหารหลังรับประทานอาหารได ซึ่งมักใชในงานวิจัย

Gastric emptying scintigraphy
Gastric emptying scintigraphy ไดรับการยอมรับวาเปน gold 

standard ในการประเมิน gastric emptying เน่ืองจากสามารถใหขอมูลเชิง

ปริมาณของ gastric emptying ไดโดยตรง เน่ืองจากคานับวัดที่อยูในกระเพาะ

อาหารจะแปรผันตรงกับปริมาตรของอาหารที่เหลืออยูในกระเพาะอาหารโดย

ไมตองอาศัยสมมติฐานทางเรขาคณิต อยางไรก็ตามผลที่ไดจากการตรวจขึ้น

อยูกับหลายปจจัยจากทั้งผูปวยไดแก เพศ การสูบบุหรี่ ชวงของรอบการมี

ประจำเดือน และปจจัยจากเทคนิคการตรวจไดแก อาหารที่ใชในการตรวจ ทา

ที่ใชในการตรวจ การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล(1) จึงมีความยากลำบาก

ในการแปลผลการตรวจที่ไดมาจากตางสถาบันและมีเทคนิคการตรวจที่ตางกัน 

และควรศึกษาหาคาปกติท่ีไดมาจาก protocol ท่ีใชเพ่ือใชในการแปลผลในผูปวย

การตรวจสามารถทำไดทั้งอาหารแข็งและอาหารเหลว ในผูใหญมักตรวจ

ดวยอาหารแข็งเน่ืองจากสามารถพบความผิดปกติไดเร็วกวาอาหารเหลว ในเด็ก

มักทำการตรวจดวยอาหารเหลวเพื่อประเมิน gastroesophageal reflux รวมดวย 

นอกจากน้ีสามารถทำการตรวจทั้งอาหารแข็งและเหลวไปพรอมกันไดโดยใชสาร

เภสัชรังสี 2 ชนิดที่มีคาพลังงานตางกันคือ Tc-99m sulfur colloid หรือ Tc-99m 

phytate ติดฉลากกับอาหารแข็ง และ In-111 DTPA ในน้ำ แตเน่ืองจาก In-111 

มีราคาสูงจึงไมนิยมใชในประเทศไทย ในที่น้ีจะขอกลาวถึงการตรวจ gastric 

emptying scintigraphy ของอาหารแข็งเทานั้น

การเตรียมตัวผูปวย

ผูปวยจะตองงดรับประทานอาหารเปนเวลาอยางนอย 6 ช่ัวโมงกอนทำการ

ตรวจ

ผูปวยควรงดยาที่มีผลตอการทำงานของกระเพาะอาหาร ไดแก prokinetic 

agents, opiate analgesics, antispasmodic agents 48-72 ช่ัวโมงหรือ

พิจารณาจากคาครึ่งชีวิตของยาในกระแสโลหิต ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ

แพทยผูสงตรวจวาตองการตรวจเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อติดตามผลของการรักษา

ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ตั้งแตเชาวันที่ทำการตรวจ

ผูหญิงกอนวัยหมดประจำเดือนควรรับการตรวจในชวงวันที่ 1-10 ของ

รอบการมีประจำเดือน

สำหรับผูปวยเบาหวาน ควรมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกวา 275 มก./ดล. 

ในเชาวันตรวจ(2)

ข้ันตอนการตรวจ

เตรียมอาหารโดยใชสารเภสัชรังสี Tc-99m sulfur colloid หรือ Tc-99m 

phytate 1 mCi ผสมกับไขดิบ 1 ฟอง น้ำมันพืช 5 มล. และน้ำเปลา 10 มล. 

แลวทำใหสุกดวยไมโครเวฟ ใหผูปวยรับประทานกับขาวสวย 100 กรัมและน้ำเปลา 

100 มล. ผูปวยควรรับประทานอาหารใหหมดภายใน 10 นาที

หลังจากผูปวยรับประทานอาหารหมด เร่ิมเก็บขอมูลทันที สามารถเก็บ

ขอมูลในทายืน ทานั่งหรือทานอน การเก็บขอมูลอาจเก็บขอมูลแบบตอเน่ือง 

(dynamic acquisition) ดวยอัตรา 30-60 วินาที/ภาพ หรือเก็บขอมูลเปนระยะ 

(serial static acquisition) 60 วินาที/ภาพ โดยควรเก็บขอมูลอยางนอยถึงเวลา 

90 นาที แตในปจจุบันแนะนำใหเก็บขอมูลถึง 4 ช่ัวโมง(2) อาจเก็บขอมูลโดยใช

หัวรับรังสี (gamma camera) เก็บขอมูลทางดานหนา (anterior) และทาง

ดานหลัง (posterior) ไปพรอมกันในกรณีที่มีหัวรับรังสี 2 หัว (dual-head 

gamma camera) หรือเก็บขอมูลทางดานหนาสลับกับทางดานหลังในกรณีที่มี

หัวรับรังสี 1 หัว (single-head gamma camera) เพื่อหาคา geometric mean 

ซึ่งมีคาเทากับ (คานับวัดดานหนา x คานับวัดดานหลัง)1/2 เพื่อแกไขปญหาเรื่อง

การถูกดูดกลืนของรังสีโดยเนื้อเยื่อของรางกาย (soft tissue attenuation) 

เน่ืองจากอาหารในกระเพาะอาหารจะเคลื่อนที่จากบริเวณ fundus ซึ่งอยูทาง

ดานหลังมายัง antrum ซึ่งอยูทางดานหนา หากใชหัวรับรังสีอยูทางดานหนา

เพียงอยางเดียว จะประเมิน gastric emptying ไดต่ำกวาจริงเน่ืองจากการที่

สารเภสัชรังสีในอาหารเคล่ือนท่ีจากทางดานหลังมาดานหนาทำใหการ ถูกดูดกลืน

ของรังสีโดยเน้ือเย่ือของรางกายลดลงและทำใหคานับวัดรังสีสูงข้ึน ในทางกลับกัน

หากใชหัวรับรังสีอยูทางดานหลังเพียงอยางเดียวจะประเมิน gastric emptying 

ไดสูงกวาจริง ในกรณีที่ไมสามารถเก็บขอมูลทั้งทางดานหนาและทางดานหลังได 

อาจใหหัวรับรังสีอยูในแนวเฉียงหนาดานซาย (left anterior oblique) เน่ืองจาก

ตำแหนงของกระเพาะอาหารจะคอนขางขนานอยูกับหัววัดรังสี ทำใหการถูก

ดูดกลืนของรังสีโดยเนื้อเยื่อของรางกายคอนขางคงที่ตลอดการตรวจ

การวิเคราะหขอมูล

1. เน่ืองจาก Tc-99m มีคาครึ่งชีวิตเพียง 6 ช่ัวโมง จึงตองทำการแกไข

เร่ืองการสลายตัวของ Tc-99m (decay correction)

2. ทำการวาด region of interest (ROI) รอบกระเพาะอาหาร เพื่อ

สรางกราฟ time-activity จะไดกราฟที่มีลักษณะ sigmoidal ประกอบไปดวย 

ชวง lag phase ซึ่งยังไมมี gastric emptying หรือเร่ิมมี gastric emptying 

เพียงเล็กนอย ชวงถัดไปเปนชวงที่มีอัตราของ gastric emptying ที่คงที่ 

และทายสุดเปนชวงปลายที่มี gastric emptying ในอัตราที่ชาลงมากในชวงที่

อาหารเกือบจะหมดจากกระเพาะอาหารแลว ดังภาพที่ 1

3. ทำการ fit curve ดวย modified power exponential function 

ดังสมการ y(t) = (1-(1-e-kt)β) โดยที่ y(t) คือ fractional meal retention 

ที่เวลา t, k คือ อัตราของ gastric emptying (นาที-1), t คือ เวลา (นาที), β คือ 

จุดตัดแกน Y ซึ่งอนุมานมาจากสวนปลายของกราฟ(3)

4. คำนวณคา half emptying time (T1/2) ซ่ึงมีคาเทากับ -ln(1-0.51/β)/k 

สำหรับ modified power exponential function

5. การคำนวณ lag time อาจทำไดโดย 1.) การดูจากภาพ โดย lag 

การศึกษาการเคล่ือนไหวของกระเพาะอาหารดวยการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร
อ.พญ.ภัทรมน วาศวิท
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time คือเวลาที่เร่ิมเห็นสารเภสัชรังสีในลำไสเล็กสวนตน (duodenum) 2.) การ

วิเคราะหจากกราฟ time-activity โดย lag time คือเวลาที่คานับวัดลดลง

รอยละ 2 รอยละ 5 หรือรอยละ 10 ของคานับวัดสูงสุดขึ้นอยูกับวาจะเลือกใช

เกณฑใด 3.) ใชวิธีการทางคณิตศาสตร โดย lag time มีคาเทากับ ln β/k 

สำหรับ modified power exponential function(3)

6. คำนวณ percent meal retention ที่เวลาตางๆ เชน 1 ช่ัวโมง 

2 ช่ัวโมงและ 4 ช่ัวโมง

การแปลผลขอมูล

แปลผลขอมูลเทียบกับคาปกติที่ไดทำการศึกษาไวโดยใช protocol 

เดียวกัน ซึ่งขณะน้ีสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) 

รวมกับสมาคมเวชศาสตรนิวคลียรแหงประเทศไทยกำลังทำการศึกษาหาคาปกติ

ของ gastric emptying ในอาสามัครปกติชาวไทยโดยใชอาหารดังที่บรรยายไว

ในข้ันตอนการตรวจ

สำหรับคา gastric emptying ที่เคยทำการศึกษาในอาสาสมัครปกติ

ชาวไทย 20 ราย โดย รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตนและคณะ โดยใชอาหารคือ

ขาวสวย 250 กรัม ไขไก 2 ฟองผสม Tc-99m phytate 0.5 mCi ทำใหสุกโดย

ไมโครเวฟ และน้ำเปลา 125 มล. ทำการตรวจในทายืน เก็บขอมูลที่เวลา 0, 10, 

20, 40, 60, 80, 100 และ 120 นาที ทำการ fit curve แบบ linear หลังจากชวง 

lag phase พบวาคา half emptying time มีคา 85.6 ± 17.4 นาทีจากการใช 

geometric mean และมีคา 85.7 ± 18.1 นาทีจากการใชวิธีถายภาพเฉียงหนา

ดานซาย Lag time มีคา 9.5± 6.5 นาทีจากการใช geometric mean และมีคา 

11.5 ± 9.7 นาทีจากการใชวิธีถายภาพเฉียงหนาดานซาย (4)

Dynamic antral scintigraphy
สามารถทำการตรวจ dynamic antral scintigraphy ควบคูไปกับการตรวจ 

gastric emptying scintigraphy ไดโดยเพิ่มเก็บขอมูลในทา anterior ดวย อัตรา 

1-2 วินาที/ภาพ เปนเวลา 4-5 นาที เพ่ือใหไดขอมูลที่มี temporal resolution 

สูง วาด region of interest ที่บริเวณ antrum และทำการสราง time-activity 

curve จะได curve ที่มีลักษณะเปน periodic function ดังภาพที่ 2 นำขอมูล

ที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางคณิตศาสตรที่เรียกวา Fourier transform เพื่อ

วิเคราะห frequency และ amplitude ของ antral contraction

Gastric accommodation single photon emission 
computed tomography (SPECT)

ผูปวยจะไดรับการฉีดสารเภสัชรังสี 99mTc-pertechnetate ปริมาณ 

5-20 mCi เขาทางเสนเลือดดำ โดยเซลลเย่ือบุกระเพาะอาหารทั้ง parietal cell 

และ mucous cell มีความสามารถในการจับสาร 99mTc-pertechnetate จาก

กระแสโลหิตเขาสูเซลล จากนั้นเร่ิมทำการเก็บขอมูลที่เวลา 30 นาทีหลังจาก

การฉีดสารเภสัชรังสีซึ่งเปนเวลาท่ีสารเภสัชรังสีถูกจับอยูที่ผนังกระเพาะอาหาร

ไดมากแลวโดยใช SPECT imaging ซึ่งเปนการเก็บขอมูลโดยใหหัวรับรังสี 

(detector) หมุนและหยุดเก็บขอมูลไปรอบตัวผูปวย ทำใหไดขอมูลของกระเพาะ

อาหารกอนรับประทานอาหาร หลังจากนั้นใหผูปวยรับประทานอาหารเหลวและ

เก็บขอมูลซ้ำ ดวย SPECT imaging ทำใหไดขอมูลของกระเพาะอาหารหลัง

รับประทานอาหาร และนำขอมูลที่ไดมาสรางเปนภาพตัดขวาง (transaxial 

images) ของกระเพาะอาหารดังภาพที่ 3 จากนั้นจึงใชโปรแกรมคำนวณปริมาตร

ของกระเพาะอาหารทั้งกอนและหลังรับประทานอาหาร ผลตางของปริมาตรของ

กระเพาะอาหารกอนและหลังรับประทานอาหารจะแสดงถึงการคลายตัวของ

กระเพาะอาหารหลังรับประทานอาหาร (gastric accommodation)

ภาพท่ี 1 แสดงกราฟของ gastric emptying ที่ไดจากการ fit curve ดวย 
modified power exponential function

ภาพท่ี 2 แสดง region of interest บรเวณ gastric antrum (ภาพซาย) และกราฟ 
time-activity ท่ีไดซ่งมีลักษณะเปน periodic function (ภาพขวา)

ภาพท่ี 3 แสดงภาพตัดขวางของกระเพาะอาหารที่เลือกมาจากบรเวณ fundus, 
body และ antrum (จากซายไปขวา) ขณะ fasting (แถวบน) และ prosprandial 
(แถวลาง)
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2. Abell TL, Camilleri M, Donohoe K, Hasler WL, Lin HC, Maurer AH, et al. Consensus 

recommendations for gastric emptying scintigraphy: a joint report of the American 

Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine. Am J 

Gastroenterol. 2008 Mar;103(3):753-63.

3. Mariani G, Boni G, Barreca M, Bellini M, Fattori B, AlSharif A, et al. Radionuclide gastroesophageal 

motor studies. J Nucl Med. 2004 Jun;45(6):1004-28.

4. Chaiwatanarat T, Mahachai V, Kladchareon N, Kullavanijaya P, Sriratanaban A, Isarasena S. 

Gastric emptying time: a comparison between geometric mean and left anterior oblique methods. 
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ปจจุบันยังไมมีวิธีการตรวจวินิจฉัย GERD ที่เปนมาตรฐาน การวินิจฉัย 

GERD จึงอาศัยลักษณะอาการทางคลินิกเปนหลัก ผูปวย GERD สวนใหญจะ

ไดรับการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน และมักไมพบการอักเสบของหลอด

อาหาร เรียกผูปวยกลุมน้ีวา non-erosive reflux disease (NERD) สวนผูปว

ยที่ตรวจพบการอักเสบของหลอดอาหารเรียกวา กลุม erosive esophagitis[1] 

กลองตรวจทางเดินอาหารสวนตนที่ใชทั่วไปในปจจุบันเปนกลองที่ใชแสงสีขาว 

(conventional white light endoscope) ซึ่งมีความไวต่ำแตมีความจำเพาะสูง

ถึงรอยละ 90-95 อยางไรก็ตามมีผูปวย GERD นอยกวารอยละ 50 ที่ตรวจดวย 

conventional white light endoscopy แลวไมพบ mucosal break[2] ดังน้ันจึงได

มีการพัฒนาวิธีการสองกลองเพื่อชวยในการวินิจฉัย GERD ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในระดับนอยใหชัดเจนยิ่งข้ึน

การวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลองทางเดินอาหารรวมกับ
การใชสียอม (chromoendoscopy)

Chromoendoscopy เปนการใชสียอม (dye) เยื่อบุทางเดินอาหารเพื่อ

ใหเห็นลักษณะบนเย่ือบุ (mucosa) จากการสองกลองตรวจไดชัดเจนข้ึน โดย

สียอมที่ใชมี 2 ชนิด ไดแก

1. สีที่ยอมติด mucosa โดยผานหลักการของการดูดซึมสีเขาในเซลลของ

เยื่อบุหลอดอาหาร ทำใหเซลลตางชนิดกันมีการติดสีที่แตกตางกัน ตัวอยางสี

ชนิดน้ี ไดแก Lugol’s solution, methylene blue และ congo red โดย Lugol’s 

solution เปนสีที่นิยมใชกันมากที่สุด ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับไกลโคเจน ที่อยูใน 

prickle cell layer (stratum spinosum) อยางรวดเร็ว ทำใหเห็นติดสีน้ำตาลเขม

ใน esophageal mucosa ปกติ แตจะไมติดสีใน esophageal mucosa 

ที่มีการอักเสบในผูปวย GERD เน่ืองจากมี prickle cell layer บางผิดปกติ

รวมกับ basal cell hyperplasia[3]

2. สีที่ยอมติด mucosa โดยไมไดผานหลักการของการดูดซึมสีเขาใน

เซลล แตสียอมจะติดอยูบริเวณรองและรอยพับของ mucosa ตัวอยางสีชนิดนี้ 

ไดแก indigocarmine และ crystal violet

มีรายงานการศึกษาพบวา Lugol chromoendoscopy สามารถวินิจฉัย

การอักเสบของหลอดอาหาร โดยจะเห็นเปน mucosal break ที่ไมติดสียอม

ในผูปวย GERD ที่ไมพบความผิดปกติจากการตรวจดวย conventional white 

light endoscopy รอยละ 49[4] อยางไรก็ตาม ปจจุบัน chromoendoscopy 

ไมไดเปนที่นิยม เน่ืองจาก สามารถดูไดเฉพาะลักษณะของเย่ือบุ แตไมสามารถดู

ลักษณะของเสนเลือดได นอกจากนั้นยังมีข้ันตอนที่ยุงยากในการใชสียอมอีกดวย

การวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลองทางเดินอาหารท่ีมีกำลัง
ขยายสูง (magnification endoscopy)

Magnification endoscopy เปนกลองตรวจทางเดินอาหารที่เพิ่มกำลัง

ขยายสูงข้ึน 100-150 เทาของปกติ และยังเพ่ิมความละเอียดของภาพ (high-

resolution) เพ่ือใชในตรวจหา minimal change ของการอักเสบของหลอดอาหาร

ใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 1[5,6]

อยางไรก็ตามการตรวจดวย high-resolution magnification endoscopy 

ยังมีความไวและความจำเพาะต่ำในการตรวจหาการอักเสบของหลอดอาหาร ตอมา

จึงไดมีการใช high-resolution magnification endoscopy รวมกับ 

chromoendoscopy ซึ่งสียอมที่นิยมใช ไดแก 2% Lugol’s solution โดยใช

พนยอม esophageal mucosa ในปริมาณ 10-20 มิลลิลิตร เพ่ือทำใหสามารถ

มองเห็นลักษณะของ esophageal mucosa ไดชัดเจนมากขึ้น[6-8] ดังแสดงใน

ภาพที่ 2

การวินิจฉัย GERD ดวย digital chromoendoscopy
จากหลักการท่ีวาฮีโมโกลบินของมนุษยสามารถดูดซับแสงสีน้ำเงินไดดีท่ีสุด 

(ที่ความยาวคลื่น 415 นม.) ทำให mucosa ที่มีการอักเสบหรือมีเลือดไป

หลอเลี้ยงมากมีการดูดซับคลื่นแสงสีน้ำเงินไดดีกวา mucosa บริเวณอ่ืน จึง

ทำใหมีการพัฒนาการสองกลองทางเดินอาหารแบบใหมข้ึนเพ่ือใชในการตรวจ

วินิจฉัยมะเร็งหรือการอักเสบของทางเดินอาหารใหไดตั้งแตในระดับที่ยังมีความ

รุนแรงนอย โดยผานทาง 2 กลไก คือ

1. เปล่ียนแปลงท่ีแหลงกำเนิดแสง (light source unit) โดยการเลือกเฉพาะ

แถบคลื่นแสงสีน้ำเงินจากแหลงกำเนิดแสงกอนที่จะสงสัญญาณไปแปลภาพเพื่อ

ใชในการตรวจดู mucosa ที่มีการอักเสบ ไดแก ระบบ NBI (narrow band 

imaging ของ Olympus ประเทศญี่ปุน)

2. เปลี่ยนแปลงที่ระบบการแปลภาพ (video processor) โดยเลือก

เฉพาะสวนที่เปนคลื่นแสงสีน้ำเงินภายหลังจากที่มีการแปลภาพจาก white light 

แลว ไดแก ระบบ FICE (Fuji intelligent chromoendoscopy ของ Fujinon) 

และ I-scan (Pentax)

การวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลองทางเดินอาหารระบบ NBI 
(narrow band imaging)

Conventional white light endoscopy น้ันใชระบบแสงที่มีความยาว

คลื่นแสงอยูในชวง 400-700 นาโนเมตร (นม.) โดยเปนชวงคลื่นแสงที่อยูในชวง

ที่ตาของมนุษยมองเห็นได และ สามารถตรวจไดเฉพาะ superficial mucosa 

Advanced endoscopic diagnosis in gastroesophageal re ux disease
ภาพท่ี 1 แสดง minimal change ของการอักเสบของหลอดอาหารท่ีตรวจพบจาก 
high-resolution magnification endoscopy[5,6]

ก. Triangular lesions  ข. Palisade blood vessels ค. Pinpoint blood vessels 
(ลูกศร) (ลูกศร) (ลูกศรบาง)
Apical mucosal breaks (ลูกศรหนา) ที่หายไปในบรเวณที่เกิด reflux

ง. Branching blood จ. Serrated ฉ. Villiform mucosa 
vessels (ลูกศร) squamocolumnar (ลูกศร)
 junction (ลูกศร)

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะของ minimal change ของการอักเสบของหลอดอาหารท่ีตรวจพบ
จาก high-resolution magnification endoscopy รวมกับ chromoendoscopy[6]

 ก. White light endoscopy ข. Magnification endoscopy รวมกับ
   chromoendoscopy พบ streak
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ในขณะท่ี NBI เปนระบบที่ใชตัวกรองแสง (optic filters) เพ่ือแยกใชเฉพาะแถบ

คลื่นแสง 2 สี ไดแก แถบคลื่นแสงสีน้ำเงิน (ความยาวคลื่น 415 นม.) และ

แถบคลื่นแสงสีเขียว (ความยาวคลื่น 540 นม.) ซึ่งสามารถชวยในการมองเห็น 

mucosa และเสนเลือดบริเวณ mucosa ไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน[1,9-11] ดังแสดงใน

ภาพที่ 3 มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลอง

ทางเดินอาหารระบบ NBI ไดจำแนกลักษณะ minimal change ของการอักเสบ

ของหลอดอาหารที่สำคัญ[12,13] ดังน้ี

1. ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดบริเวณ esophageal mucosa 

(intrapapillary capillary loops หรือ IPCLs) โดยจะมีจำนวนความคดเคี้ยว 

(tortuosity) และการขยายตัว (dilatation) เพ่ิมมากข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 3 (ก-ง)

2. ตรวจพบ mucosal break ท่ีไมสามารถมองเห็นไดดวย conventional 

white light endoscopy (เรียกวา microerosion) ดังแสดงในภาพที่ 4

3. ตรวจพบเสนเลือดเพิ่มมากขึ้น (vascularity) ที่บริเวณ 

squamocolumnar junction ดังแสดงในภาพที่ 5

โดยขอมูลของการตรวจพบ minimal change ของการอักเสบของ

หลอดอาหารในผูปวย ERD (erosive reflux disease) และ NERD ยังมีคอนขาง

นอย จากการศกึษาของ Sherma และคณะพบวาการตรวจพบ IPCLs ที่มีจำนวน

หรือมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือการตรวจพบ microerosion ในผูปวย GERD 

มีความไวและความจำเพาะสูงถึงรอยละ 80-100 และรอยละ 100 ตามลำดับ[12] 

นอกจากน้ี การศึกษาของ Fock และคณะยังไดศึกษาถึง mucosal pit patterns 

ของหลอดอาหาร โดยแบงเปน tubular, villous, straight, long oval และ 

round pattern และพบวาการเพิ่มข้ึนของ vascularity รวมกับการหายไปของ 

round pit pattern มีความไวและความจำเพาะสูงถึงรอยละ 86.1 และ 83.3 

ตามลำดับในการวินิจฉัย minimal change ในผูปวย GERD[13]

การวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลองทางเดินอาหารระบบ 
FICE (Fuji intelligent chromoendoscopy)

FICE เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีของการสองกลองที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือ

ตรวจวินิจฉัย minimal change ของ GERD โดยอาศัยหลักการของ high-

resolution endoscopy รวมกับการใชความยาวคลื่นแสงในขนาดตางๆ ในการ

ตรวจหารอยโรคที่มีขนาดเล็ก ขอมูลการศึกษาของการวินิจฉัยโรคกรดไหลยอน

ดวยการสองกลองทางเดินอาหารระบบ FICE ยังมีคอนขางนอย และพบวาการ

สองกลองทางเดินอาหารระบบ FICE ที่ความยาวคลื่นแสง RGB 540, 415, 415 

นม. (station 0) และที่ความยาวคลื่นแสง RGB 560, 500, 475 นม. (station 4) 

มีความไวรอยละ 95.1 และ 90.2 ตามลำดับเม่ือเปรียบเทียบกับ conventional 

white light endoscopy ซึ่งมีความไวรอยละ 62.5 ในการวินิจฉัย minimal 

change ของ GERD ดังแสดงในภาพที่ 6[14]

การวินิจฉัยโรคกรดไหลยอนดวยการสองกลองทางเดินอาหาร
ระบบ I-scan

มีการศึกษาการวินิจฉัย GERD โดยใช I-scan เปรียบเทียบกับ high-

definition endoscopy และ Lugol chromoendoscopy พบวา I-scan 

ภาพท่ี 3 (ก-ง) แสดงลักษณะการเปล่ียนแปลงของ IPCLs ท่ีตรวจพบโดย NBI endoscopy
ก. IPCLs ปกติ ข. การเพ่ิมจำนวนข้นของ IPCLs

ค. IPCLs ท่ีมีลักษณะคดเค้ียว ง. การขยายตัวของ IPCLs

ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะของ microerosion ที่ตรวจพบโดย NBI endoscopy (ลูกศร)

ภาพท่ี 5 แสดงลักษณะของ vascularity ท่ีบรเวณ squamocolumnar junction 
ที่ตรวจพบโดย NBI endoscopy (ลูกศร)

ภาพท่ี 6 (ก-ง) แสดงลักษณะ minimal change ที่ตรวจพบโดย FICE
ก. IPCLs ปกติ  ข. การเพ่ิมจำนวนข้นของ IPCLs

ค. IPCLs ท่ีมีลักษณะคดเค้ียว  ง. การขยายตัวของ IPCLs
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สามารถตรวจพบ minimal change ของการอักเสบของหลอดอาหารได 

58 รอยโรค เม่ือเปรียบเทียบกับ high-definition endoscopy และ Lugol 

chromoendoscopy ซึ่งตรวจพบได 21 และ 85 รอยโรคตามลำดับ[15] ดังแสดง

ในภาพที่ 7

การวินิจฉัย GERD ดวยการสองกลองทางเดินอาหารระบบ CLE 
(confocal laser microendoscopy)

Confocal laser microendoscopy เปนกลองที่ไดรับการพัฒนาขึ้น

เพื่อทำใหสามารถตรวจดูลักษณะทางพยาธิของเย่ือบุทางเดินอาหาร โดยสามารถ

เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสรางเซลลของเย่ือบุผิวทางเดินอาหารได ภายหลัง

จากที่มีการฉีดสาร fluorescein เขาทางเสนเลือดดำของผูปวย หลักการทำงาน

ของ CLE คือ เม่ือสาร fluorescein เขาไปผานเสนเลือดฝอย (capillaries) เขาไป

ทั่วเยื่อบุทางเดินอาหารแลว เลเซอรที่ประกอบดวยอิออนของอารกอนจะสงไปยัง

ผิวเย่ือบุทางเดินอาหารและสะทอนกลับออกมาเปนภาพของสวนประกอบของ

โครงสรางเสนเลือดและเซลลของเย่ือบุทางเดินอาหาร โดย CLE มี 2 แบบ ไดแก

1. แบบที่ติดกับตัวกลองสองทางเดินอาหาร (Pentax, EC-3870CIFK, 

ประเทศญี่ปุน) เปนกลองที่มี CLE ติดกับตัวกลองสองทางเดินอาหาร โดยเมื่อสาร 

fluorescein เขาไปผานเสนเลือดฝอยเขาไปทั่วเยื่อบุทางเดินอาหารแลว เลเซอร

ที่ประกอบดวยอิออนของอารกอนจะสงไปยังผิวเย่ือบุทางเดินอาหารดวยคลื่น

ความยาว 488 นม. โดยสามารถสงคลื่นไปในเย่ือบุทางเดินอาหารไดลึกถึง 0-250 

ไมโครเมตร และสะทอนกลับมาเปนภาพในอัตราความเร็วของภาพ 0.8 ภาพตอ

วินาที (1024x512 พิกเซล) หรือ 1.6 ภาพตอวินาที (1024x1024 พิกเซล) และ
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การใช� proton-pump inhibitors ใน Barrett’s 

esophagus สามารถลดความเส่ียงของการเกิด high-grade 

dysplasia และมะเร็งหลอดอาหารชนิด adenocarcinoma 

ลงได�

Nguyen DM et al. Medication usage and the risk of neoplasia 

in patients with Barrett’s esophagus Clin Gastroenterol Hepatol 

2009 Dec; 7:1299

เน่ืองจาก Barrett’s esophagus (BE) สัมพันธกับความเสี่ยง

ของการเกิด esophageal adenocarcinoma ที่เพิ่มข้ึน คำถามที่

พบบอยที่สุดของคนไขที่ตรวจพบ BE คือ เราสามารถปองกันการเกิด

มะเร็งไดอยางไร นอกจากการทำ endoscope surveillance เพื่อ

ตรวจหาภาวะ dysplasia แลวความเปนไปไดในการใชยาบางชนิดเชน 

proton-pump inhibitor (PPIs), NSAIDS, aspirin หรือ statins เปน 

chemoprevention ไดรับความสนใจมากขึ้น

เพื่อประเมินผลของยาเหลานี้ตอการเกิดมะเร็งหลอดเลือดอาหาร

ชนิด adenocarcinoma ในผูปวยที่มี Barrett’s esophagus ผูวิจัย

ไดทำการศึกษาแบบ retrospective observational study ในผูปวย 

344 คนที่มีภาวะ BE อายุเฉลี่ย 61 ป เปนเพศชาย 94.2% เปนคน

ผิวขาว 90.4% ซึ่งนำขอมูลมาจากการศึกษาแบบ cohort กอนหนานี้ 

(Am J Gastroenterol 2004;99:1877). จากขอมูลของการใชยาพบวา 

2 ใน 3 ของผูปวยใชยา PPIs, คร่ึงหนึ่งของผูปวยใช NSAIDS และ 

1 ใน 3 ของผูปวยใช statins จากการติดตามผูปวยเปนระยะเวลา 

2620 patient-years พบวาผูปวย 33 คน (9.6%) ตรวจพบภาวะ 

high-grade dysphasia (HGD) หรือมะเร็งหลอดอาหารชนิด 

adenocarcinoma (EAC) การวิเคราะหหลังจากมีการปรับปจจัย

ตางๆ ไดแก เพศ, อายุ, ระยะเวลาของการเปน BE แลวแสดงให

เห็นวาการใช PPIs สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิด HGD หรือ EAC 

ลงได (hazard ratio, 0.39; 95% CI, 0.19-0.80) การใช NSAIDS หรือ 

aspirin เองก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด HGD หรือ EAC ลงได 

(HR, 0.51; 95% CI, 0.25-1.04) แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนการใช 

statin ไมสามารถลดความเสี่ยงตอโรคทั้งสองลงได

บทวิจารณ

สมมุติฐานที่วา statin สามารถลดการเกิดมะเร็งในผูปวยที่มี BE 

ยังเปนที่ยอมรับ จากขอมูลเร็วๆ น้ีที่แสดงวา statin สามารถยับยั้ง

การเติบโตและกระตุน apoptosis ของเซลลมะเร็งหลอดอาหาร (EAC) 

ในหลอดทดลอง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาน้ีพบวา statin ไมสามารถ

ลดความเสี่ยงของการเกิด HGD หรือ EAC ได การศึกษาน้ีเปนการ

ยืนยันหลักฐานจากรายงานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา PPIs สามารถลด

ความเสี่ยงของโรคทั้งสองได สวนแนวโนมการลดความเสี่ยงของโรค

จากการใช NSAIDS หรือ aspirin ยงัไมชัดเจนซึ่งนาจะไดคำตอบที่

ชัดเจนข้ึนจากผลการศึกษา Aspirin Esomeprazole Chemoprevention 

Trial (AspECT) ที่กำลังดำเนินการอยู

Reflux esophagitis treatment: Surgery vs. long 

term PPI วิธีใดจะดีกว�ากัน

Lundell L et al. Comparison of outcomes twelve years after 

antireflux surgery or omeprazole maintenance therapy for reflux 

esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009 Dec;7:1292.

เปรียบเทียบการรักษาภาวะ GERD โดยการใชยา การรักษาโดย

การผาตัดมีอัตราการสงบของโรคตอเน่ืองสูงกวาแตผลลัพธที่ไดยังเปน

ที่นาสงสัย

ยังเปนท่ีถกเถียงกันวาระหวางการรักษาโรคกรดไหลยอนที่มีการ

อักเสบของหลอดอาหารดวยการใชยากับการผาตัดวิธีไหนดีกวากัน 

ฝายสนับสนุนการใชยาใหเหตุผลวา การควบคุมกรดในกระเพาะอาหาร

และสารไหลยอน (refluxate) เปนสิ่งสำคัญประการแรกที่ทำใหการ

อักเสบของหลอดอาหารและอาการของโรคท่ีข้ึน ในขณะท่ีฝายสนับสนุน

การผาตัดใหเหตุผลวาการแกไขกายวิภาคเปนสิ่งเหมาะสมมากกวา

และใหผลการรักษาที่ดีกวาดวย เพื่อหาคำตอบของปญหานี้ ผูวิจัยได

ทำการศึกษาระยะยาวแบบ prospective, randomized, multicenter 

trial เปรียบเทียบวิธีการรักษาคนไข GERD ที่มีภาวะ erosive 

esophagitis โดยการใชยาเทียบกบัการผาตัดในคนไขชาว Nordic 

จำนวน 310 คน ผูปวยไดรับยา omeprazole (20 มก. และอาจ

ไดรับการปรับขนาดของยาไดถึง 60 มก.ตอวัน) หรือไดรับการรักษา

โดยการผาตัดดวยวิธี open fundoplication หลังจากน้ันติดตาม

ผูปวยตอไปเปนเวลา 12 ป ในกลุมที่ไดยา omeprazole จำนวน 

71 คน จากทั้งหมด 155 คน (46%) และ 53 คน (34%) จากคนไขที่

ไดรับการผาตัดทั้งหมด 155 คน ผลการศึกษาพบวา 53% ของผูปวย

ที่ไดรับการรักษาโดยการผาตัดสามารถควบคุมอาการของกรดไหลยอน

ไดตอเน่ือง เทียบกับ 40% ของผูปวยที่ไดรับยา omeprazole ขนาด 

20 มก. และ 45% ของผูปวยที่ไดรับยา omeprazole ที่มีการปรับ

ขนาดยาเพิ่มข้ึนไปตามอาการของโรค ในกลุมผูปวยที่ไดรับการรักษา

โดยการผาตัด 36% ของผูปวยยังจำเปนตองใชยา PPIs ในกลุมคนไข

ที่ไดรับการรักษาโดยใชยา 14% ของผูปวยไดรับการรักษาเพิ่มเติมโดย

นายแพทยสยาม ศิรินธรปญญา

Administrator
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รพ. ราชวิถี



Journal watch

12

Thai Neurogastroenterology and Motility Society (TNMS)

การผาตัดวิธี fundoplication ไมมีความแตกตางของคุณภาพชีวิต

ระหวางกลุมคนไขที่ไดรับการรักษาทั้งสองอยาง แตในกลุมที่ไดรับ

การรักษาโดยการผาตัดจะมีอาการขางเคียงบางอยาง เชน กลืนลำบาก, 

ลมในทอง เรอหรืออาเจียนลำบากไดบอยกวา ทั้งน้ีพบมะเร็งของ

หลอดอาหาร 1 คนในกลุมคนไขที่ไดรับการรักษาโดยการผาตัด

บทวิจารณ

ศัลยแพทยอาจใชการศึกษานี้ยืนยันวา การรักษาโดยการผาตัด

มีประสิทธิภาพดีกวาการใชยาในการรักษาภาวะ GERD อยางไรก็ตาม

พบวามีผูปวยจำนวนมากไมสามารถติดตามผลการรักษาไดในทั้งสอง

กลุมทำใหเกิดอคติอยางรุนแรงในการประเมินผลการรักษา ซึ่งโดย

ทั่วไปแลวในการศึกษาที่มีอัตราการไมสามารถติดตามผลการรักษา

ของผูปวยที่มากกวา 10% โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการวิเคราะหที่ไมใช 

intention-to-treat analysis ทำใหมีขอสงสัยในขอสรุปของการศึกษาน้ี 

ยิ่งไปกวานั้นการเปล่ียนแปลงผลการรักษาเพียงเล็กนอยในผูปวย

แตละกลุมสามารถทำใหขอสรุปของการศึกษาเปลี่ยนไปเปนผล

ตรงกันขามได นอกจากนี้ศัลยแพทยที่ทำการรักษาในการศึกษานี้

ท้ังหมดเปนผูเช่ียวชาญการผาตัดโดยเฉพาะ การขยายผลของการศึกษา

เพ่ือนำไปใชกับศัลยแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญนอยอาจเปนเร่ืองท่ีทาทาย 

ผูปวยควรทราบวาผูปวยจำนวนหน่ึงท่ีไดรับการรักษาโดยการผาตัดจำเปน

ตองไดรับการรักษาดวยยาตอเน่ืองตอไปและมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

แสดงวาการผาตัดไมสามารถปองกันการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารได

Pyloric injection ด�วย Botulinum toxin เพ่ือรักษาภาวะ 

gastroparesis

Coleski R et al. Factors associated with symptom response 

to pyloric injection of Botulinum toxin in a large series of 

gastroparesis patients. Dig Dis Sci 2009 Dec; 54:2634.

Gastroparesis เปนภาวะทางคลินิกที่ดูแลรักษายากโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในภาวะที่ยาในกลุมปรับการเคลื่อนไหว (promotility drug) 

ถูกถอนออกจากตลาดเนื่องจากผลขางเคียงที่รุนแรง การศึกษา

กอนหนานี้พบวาการฉีด Botulinum toxin เขาไปใน pylorus สามารถ

ทำใหอาการของโรคดีข้ึนในผูปวยบางรายแตไมใชในผูปวยทั้งหมด

เพื่อคนหาลักษณะทางคลินิกที่สัมพันธกับการตอบสนองของ

โรคตอการฉีด Botulinum toxin ผูวิจัยทำการทบทวนยอนหลังในผูปวย 

179 ราย ที่ไดรับการรักษานี้ ซึ่งถือวาเปนการศึกษาแบบ cohort ของ

ผูปวยกลุมน้ีที่ใหญที่สุดเทาที่มีรายงาน ลักษณะที่นำมาวิเคราะห ไดแก 

อายุ เพศ gastric emptying studies สาเหตุของโรค การใชยากลุม 

opiate การมีหรือไมมีอาหารอยูในกระเพาะอาหาร (retained food) 

และขนาดของ Botulinum toxin ที่ใชในการรักษา

ผลการศึกษาพบวา ผูปวย 51.4% มีอาการดีข้ึนหลังไดรับการ

รักษา การวิเคราะหแบบ univariate analysis พบวาการตอบสนอง

ตอการรักษา (อาการท่ีดีข้ึนและน้ำหนักเพ่ิมข้ึน) สัมพันธขนาดของ toxin 

ที่ใช การวิเคราะหแบบ multivariate logistic regression analysis 

พบวาผูปวยที่ไดรับ Botulinum toxin ขนาด 200 U. จะตอบสนองตอ

การรักษาดีกวาผูปวยที่ไดรับยาขนาด 100 U. (odds ratio, 3.05, 8.95% 

CI, 1.16-8.00) นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆ ไดแกเพศหญิง อายุนอยกวา 

50 ป สาเหตุของโรคที่ไมใชเบาหวานจากการผาตัดสัมพันธกับการ

ตอบสนองตอการรักษาที่ดี การวิเคราะหกลุมยอยพบวา 73.4% ของ

ผูปวย 87 รายที่ไดรับการฉีดยาซ้ำมีการตอบสนองตอการรักษาดีข้ึน 

ผูศึกษาสรุปวาการตอบสนองตอการรักษาภาวะ gastroparesis ดวย

การฉีด Botulinum toxin เขาไปใน pylorus ข้ึนอยูกับขนาดของยาฉีด

ที่ใชและตอบสนองดีในกลุมผูปวยบางกลุมเทานั้น

บทวิจารณ

การขาดยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะ gastroparesis 

ทำใหตองหาแนวทางการรักษาอื่นๆเพิ่มเติม เชน การฉีด Botulinum 

toxin เขาไปใน pylorus หรือ การทำ gastric pacing ซึ่งยังไมมี

วิธีการรักษาใดที่ประสบความสำเร็จอยางสมบูรณ คำแนะนำในการใช 

Botulinum toxin ขนาดสูงเพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีข้ึนนาจะเปน

ประโยชน แตเน่ืองจากมีความแตกตางกันของลักษณะของผูปวยในแต

ละราย อาจทำใหการตอบสนองตอ Botulinum toxin ในขนาดตางๆ 

ไมไดผลตามที่คาดหวังไว

Acid-related symptoms หลังการหยุดใช�ยา PPIs

Reimer C et al. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-

related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of 

therapy. Gastroenterology 2009 Jul; 137:80.

Proton-pump inhibitor (PPIs) ยับยั้งการหลั่งกรดจาก parietal 

cell ทำใหระดับ serum gastrin เพิ่มข้ึนรวมท้ัง parietal-cell mass 

เพิ่มข้ึนดวย เม่ือหยุดการรักษาดวยยา PPIs พบวาจะมีการสรางกรด

เพิ่มข้ึน (acid production rebound)

เพื่อจะคนหาความสำคัญทางคลินิกของการสรางกรดเพิ่มข้ึนน้ี 

ผูวิจัยในเดนมารกไดทำการสุมอาสาสมัครท่ีสุขภาพแข็งแรงท่ีปราศจาก

โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 120 คน แยกออกเปน 2 กลุม 

กลุมแรกไดรับยาหลอก (กลุมควบคุม) 12 สัปดาห กลุมที่สองไดรับ
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ยา Esomeprazde 40 มก.ตอวัน 8 สัปดาห ตามดวยยาหลอกอีก 

4 สัปดาห ทุกสัปดาหผูปวยจะตองกรอกรายละเอียดในแบบประเมิน

อาการของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal Symptom Rating 

Scale(GSRS)

ผลการศึกษา ผูปวยทั้งสองกลุมมีคาพื้นฐาน GSRS เหมือนกัน 

ในสัปดาหที่ 10, 11 และ 12 พบวาคาคะแนนเฉลี่ยของอาการอันเน่ือง

มาจากกรด (acid-related symptoms) จะสูงกวาในกลุมที่ไดรับยา 

PPIs เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม และความแตกตางดังกลาวจะมากขึ้น

เร่ือยๆ ระหวางระยะเวลาการติดตามในชวงสัปดาหที่ 10, 11 และ 

12 หลังการหยุดใชยาผูปวยในกลุมที่เคยไดรับยา PPIs จะมีอาการ 

heartburn, acid regurgitation และ dyspepsia มากกวากลุม

ควบคุมเปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห จาก สัปดาหที่ 9 ถึง สัปดาหที่ 

12 อยางชัดเจน (44% VS 15%)

บทวิจารณ

ขอมูลจากการศึกษาที่ออกแบบอยางดีน้ีแสดงใหเห็นวา การหยุด

การรักษาดวยยา PPIs ทำใหเกิดอาการอันเน่ืองมาจากกรด (acid 

production rebound) ซึ่งผลของการศึกษานี้ยังตองไดรับการยืนยัน

ในกลุมประชากรอื่นๆ ดวย อยางไรก็ตามผลของการศึกษานี้มีความ

สำคัญเน่ืองจากมีผูปวยจำนวนมากไดรับการรักษาดวยยา PPIs อยาง

ตอเน่ืองโดยไมมีขอบงช้ีที่ชัดเจน ถาผูปวยซึ่งไมไดมีความจำเปนใน

การรักษาดวยยานี้เกิดอาการอันเน่ืองมาจากกรดหลังจากหยุดยา PPIs 

แพทยผูทำการรักษาอาจสรุปวาผูปวยยังคงมีโรคท่ีเก่ียวของกับกรด 

(acid-related disease) อยูและใหการรักษาดวยยานี้ตอไปโดยไมมี

ความจำเปน การศึกษาวิจัยในอนาคตคือการติดตามผูปวยในระยะเวลา

ที่ยาวนานกวานี้เพื่อดูวาอาการที่เกิดจากกรดหลังหยุดการรักษาดวยยา

น้ีจะมีระยะเวลายาวนานแคไหนหลังหยุดย เพื่อเปนแนวทางการตัดสิน

ใจทางคลินิกเก่ียวกับการรักษาดวยยานี้

Chronic Laryngeal Symptoms ในผู�ป�วย GERD

Jaspersen D et al. Clinical course of laryngorespiratory 

symptoms in gastro-oesophageal reflux disease during routine 

care — A 5-year follow-up. Aliment Pharmacol Ther 2009 

Jun 1; 29:1172

การศึกษาทางระบาดวิทยาแสดงความสัมพันธอยางชัดเจนระหวาง 

laryngeal symptomsกับโรค GERD การศึกษาเกี่ยวกับการรักษา

ภาวะนี้ดวยยา PPIs ชวยทำใหโรคดีข้ึน อยางไรก็ตามการศึกษาแบบ 

meta-analysis ที่มีตัวเปรียบเทียบกลับพบวาไมมีความแตกตาง

อยางชัดเจนระหวางการรักษาภาวะนี้โดยใชยาหลอกหรือ PPIs ตอ

อาการไอและอาการทาง larynx ของผูปวย

การศึกษาแบบ prospective, multicenter, opencohort 

ในยุโรป ไดมีการประเมินความชุกและการดำเนินโรคของ laryngeal 

symptoms ในคนไขผูใหญที่มีอาการของโรค GERD ที่ชัดเจน ผูปวย

จะถูกติดตามเปนเวลา 5 ป หลังจากไดรับการรักษาดวยยา 

esomeprazole เปนระยะเวลาไมเกิน 8 สัปดาห ระหวางชวงเวลา 

5 ปน้ี การรักษาดวยยาลดการหลั่งกรดข้ึนอยูกับการตัดสินใจของ 

primary physician ความชุกของlaryngeal symptoms (เสียงแหบ

เร้ือรัง, เจ็บคอ, persistent throat cleaning หรือ globus sensation) 

จะถูกประเมินที่ระยะเวลากอนการรักษาและที่ 5 ปหลังการรักษา 

โดยใช supraesophageal reflux questionnaire

ผลการศึกษาผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลการศึกษาของผูปวยจำนวน 

2,886 คน จากท้ังหมด 6,215 คน (46%) ความชุกของ laryngeal 

symptoms เทากับ 10.6% ที่ระยะเวลาเริ่มตน และ 8.8% ที่ 5 ป 

ขอมูลที่ 5 ป พบวา laryngeal symptoms ยังคงมีอยูใน 2% ของผูปวย 

หายไปใน 8% ของผูปวยและเกิดอาการขึ้นใหมใน 7% ของผูปวย 

จากประเมินแบบ multivariate analysis เพื่อหาความสัมพันธระหวาง

การหายไปของอาการโรค (resolution) กับการที่คนไขยังมีอาการของ

โรคอยู (persistent symptoms) กับเพศ อายุ body-mass index 

การดื่มสุรา ความรุนแรงของ GERD ระยะเวลาที่เปนโรค GERD 

ประวัติครอบครัวของ GERD reflux symptom score และการใชยา 

PPIs พบวาการหายไปของ laryngeal symptoms ไมมีความสัมพันธกับ 

erosive GERD reflux symptoms ระยะเวลาของการเปนโรค GERD 

และการใชยา PPIs

บทวิจารณ�

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา acid exposure ตอ larynx ไมได

เปนปจจัยสำคัญในการเกิดอาการและการดำเนินโรคของ laryngeal 

symptoms ปจจัยอื่นๆ เชน การใชเสียง การสัมผัสกับสิ่งแวดลอม

ตางๆ  และการแพอาจจะมีบทบาทตออาการของโรคนี้ สิ่งสำคัญอีก

ประการหนึ่งจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การใชยา PPIs ไมมีผล

ตอการหายไปของ laryngeal symptoms ดังน้ัน บทบาทของ acid 

reflux ในการเกิดอาการ laryngeal symptoms และการรักษาอาการนี้

ดวย PPIs ยังเปนที่สงสัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยสวนใหญที่ไดรับ

การยืนยันวาเปน laryngeal symptoms ที่สัมพันธกับกรดไหลยอน 

เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ควรมีวิธีการใหมๆ ที่สามารถคนหาผูปวย

กลุมที่บอกไดอยางชัดเจนวา laryngeal symptoms ของผูปวยสัมพันธ

กับโรคกรดไหลยอนอยางชัดเจน
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ผูปวยชายไทยคู อายุ 76 ป

อาชีพ รับจาง

ภูมิลำเนาและที่อยูปจจุบัน กรุงเทพมหานคร

C.C. กลืนติดเปนบางครั้ง 2 เดือน

P.I. 2 เดือนกอนมา ผูปวยมีอาการกลืนของแข็งติดเปนบาง

คร้ัง กลืนน้ำไดดี ไมมีคลื่นไสหรืออาเจียน ไมมีกลืนเจ็บ 

ไมมีแสบรอนหนาอก ไมมีเรอเปร้ียว ไมมีเจ็บหนาอก 

น้ำหนักไมลด ไมมีไข ปสสาวะและอุจจาระปกติดี

P.H. ปฏิเสธโรคประจำตัว, การใชยาประจำ, การกลืนกรดหรือดาง, 

การฉายรังสีบริเวณคอและหนาอก ปฏิเสธดื่มสุราและสูบบุหรี่

PE. Unremarkable

EGD: spiral esophagus with spiral contraction extended from 

25 to 40 cm. from incisor. (as figure)

Esophageal manometry: (as figure)

Esophageal body: normal peristalsis with high amplitude (> 180 

mmHg.) and prolonged contraction(> 6 seconds), repetitive 

contractions > 2 peaks with simultaneous esophageal 

contraction at 2nd and 3rd peak .

Lower esophageal sphincter pressure: normal (16 mmHg.)

Discussion: ลักษณะของ esophageal manometry เขาไดกับ 

nutcracker esophagus สวนผล EGD มีลักษณะ spiral appearance 

ซึ่งไมใชลักษณะที่จำเพาะของ nutcracker esophagus ทั้งน้ีสามารถ

อธิบายไดจาก ผูปวยรายนี้มี normal peristalsis ในการบีบตัวของ

หลอดอาหารในครั้งแรก แตการบีบตัวของหลอดอาหารครั้งที่ 2 และ 3 

(repetitive contractions) พบวามีการบีบตัวของหลอดอาหารพรอมๆ 

กัน (simultaneous contraction) ตลอดทั้ง esophageal body 

จึงทำใหเห็นเปนรูป spiral esophagus ไดขณะตรวจ EGD.

Impression: Nutcracker esophagus

Treatment: Isosorbide dinitrate (10) 1 tab รับประทาน เชาและเย็น 

กอนอาหาร คร่ึง ช่ัวโมง

นพ.ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร

Repetitive contractions > 2 peaks, 
simultaneous esophageal contraction 
at 2nd and 3rd peak.

Normal peristalsis

Administrator
Note
รพ. จุฬาลงกรณ์
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สวัสดีทานสมาชิก (และทานที่กำลังจะเปนสมาชิก) สมาคมทุกทาน

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณและขอตอนรับสมาชิกใหมทุกทานมา ณ โอกาสน้ี
ดวยคะ หลังจากที่ออกจุลสารฉบับปฐมฤกษไปเม่ือ 3 เดือนกอนมีผูตอบรับ
เปนสมาชิกสมาคมทั้งทางจดหมายและทาง e-mail มาพอสมควร สวนทาน
ที่ยังไมไดเปนสมาชิกตองขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกทานรวมเปนสวนหนึ่ง
ของสมาคมนะคะ เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปล่ียนประสบการณ ความรู
และขอมูลตางๆ และเพ่ือความกาวหนาทางงานวิจัยและการพัฒนาความรู
ทาง GI motility ของไทย ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพการจัดประชุม 
Joint international neurogastrointestinal motility meeting 2013 
ซึ่งเปนการประชุมใหญทาง GI motility ที่จัดขึ้นจากความรวมมือของ 
Asian neurogastrointestinal motility association (ANMA) และ    ซึ่งป
ระเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพในคร้ังนี้

สำหรับจุลสารที่ทุกทานอานอยูนี้เปนจุลสารฉบับที่สอง เราไดเพิ่ม
คอลัมน “Kid’s corner” โดยไดรับความกรุณาจากทีมกุมารแพทยโรค
ทางเดินอาหารเพ่ือใหเกิดความรูที่ตอเนื่องขึ้นของโรคในเด็กและผูใหญ เชื่อว
าเนื้อหาฉบับนี้นาจะเขมขนจุใจทุกทาน สำหรับผูอานทานใดตองการใหนำเสน
อเรื่องอะไรหรือมีขอสงสัยอยากใหอาจารยในสมาคมชวยตอบสามารถสงมา
ไดที่ที่อยูทายเลมหรือทาง E-mail : thaimotility@yahoo.com ไดคะ
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