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แนวทางเวชปฏิบัตใิ นการดูแลรั กษาผู้ป่วย Dyspepsia ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
บทนา
Dyspepsia เป็ นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบตั ิ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยจึงได้ จดั ทาแนวทาง
เวชปฏิบตั ิ เพื่อให้ แพทย์ทวั่ ไปสามารถดูแลผู้ป่วยภาวะนี ้ได้ ดีขึ ้น โดยรวบรวมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารทัว่
ประเทศ ประกอบด้ วย อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลทังใน
้
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน รวมทังหมด
้
49 ท่าน มาประชุมกันและสรุปเป็ น
ข้ อเสนอแนะทังหมด
้
11 ข้ อ โดยใช้ แนวทางการทบทวนรายงานการวิจยั และคุณภาพหลักฐาน และการให้ น ้าหนักคาแนะนา
จากคูม่ ือของแพทยสภา เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานในการนาไปปฏิบตั ิในประเทศไทย

คานิยาม
“Dyspepsia” ที่กล่าวถึงในบทความฉบับนี ้ อ้ างอิงตามคานิยามของ dyspepsia ใน Rome IV1 โดยหมายถึง
อาการปวด มวน แน่น แสบ ไม่สขุ สบายบริ เวณช่องท้ องส่วนบน (upper abdomen) ซึง่ บ่งบอกถึงความผิดปกติในกระเพาะ
อาหาร โดยต้ องมีอาการมาไม่ น้อยกว่ า 4 สัปดาห์ อาจมีอาการอื่น ๆ เช่น ท้ องอืด (เป็ นอาการทีพ่ บบ่อยที่สดุ ในผู้ป่วยเอเชีย
ที่เป็ น dyspepsia)2, 3 คลืน่ ไส้ เรอ หรื อแสบร้ อนกลางอก ร่วมด้ วยได้ แต่ต้องไม่ มีสัญญาณเตือน (alarm features) เช่น ภาวะ
เลือดออกทางเดินอาหาร โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีอาการอิ่มเร็ วกว่าปกติอย่างชัดเจน (รับประทานอาหารได้ น้อยกว่า
ครึ่งหนึง่ ของที่เคยรับประทานปกติก็ร้ ูสกึ อิ่ม ไม่สามารถรับประทานต่อได้ ) น ้าหนักลดลงมากกว่าร้ อยละ 10 โดยที่หาสาเหตุอื่น
ๆ ไม่ได้ อาเจียนตลอดเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุ หรื อมีประวัตญ
ิ าติสายตรงเป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหาร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ แพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วยต้ องสืบค้ นสาเหตุของ dyspepsia ทีร่ ักษาได้ อื่น ๆ เช่น ยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ยาแอสไพริ น หรื อยาต้ านจุลชีพบางชนิด และการปฏิบตั ิตนใน
ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารก่อนนอน ที่อาจเป็ นสาเหตุของอาการ dyspepsia ออกไปก่อนที่จะปฏิบตั ิ
ตามแนวทางเวชปฏิบตั ินี ้ และหากผู้ป่วยมีอาการที่บง่ บอกถึงความผิดปกติที่เกิดจากอวัยวะใกล้ เคียงอื่น ๆ เช่น หลอดอาหาร
ตับและทางเดินน ้าดี หรื อลาไส้ ใหญ่ แพทย์ควรส่งตรวจเพิ่มเติมเพือ่ วินิจฉัยความผิดปกตินนั ้ ๆ โดยไม่ถือว่าผู้ป่วยมีภาวะ
dyspepsia อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจมีอาการของกรดไหลย้ อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) หรื อลาไส้
แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS) ร่วมกับอาการ dyspepsia ได้

“Uninvestigated dyspepsia (UD)” หมายถึง อาการ dyspepsia ที่ยงั ไม่ได้ รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ
ของอาการ dyspepsia โดยต้ องได้ รับการซักประวัติเพื่อระบุสาเหตุของ dyspepsia ที่รักษาได้ เช่น ยาบางชนิดและการปฏิบตั ิ
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ตัวในชีวติ ประจาวันที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้ างต้ นออกไปแล้ ว หากผู้ป่วยได้ รับการตรวจเพิ่มเติมและพบความผิดปกติทาง
กายภาพทีเ่ ป็ นสาเหตุของ dyspepsia จะเรี ยกภาวะนี ้ว่า “secondary dyspepsia” ตาม Rome IV1

“Functional dyspepsia (FD)” หมายถึง อาการ dyspepsia ที่ผลการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน
(esophagogastroduodenoscopy, EGD) ไม่สามารถอธิบายอาการ dyspepsia นันได้
้ และไม่พบการติดเชื ้อแบคทีเรี ยเฮลิโค
แบคเตอร์ ไพโลไร โดย FD แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ กลุม่ อาการไม่สบายท้ องหลังรับประทานอาหาร (postprandial distress
syndrome, PDS) และกลุม่ อาการปวดท้ องที่ลิ ้นปี่ (epigastric pain syndrome, EPS)1(ได้ แสดงเกณฑ์การวินิจฉัยไว้ ในหัวข้ อ
ถัดไป) ซึง่ เชื่อว่าอาการของ FD ทัง้ 2 ชนิดนี ้ เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน4, 5
เกณฑ์ การวินิจฉัย Functional dyspepsia (ดัดแปลงจาก Rome IV1)
ก. ผูป้ ่ วยจะต้องมี อาการดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 1 ข้อ
1. อาการจุกแน่นท้ องหลังรับประทานอาหาร
2. อาการอิม่ เร็ วกว่าปกติ
3. อาการปวดท้ องบริ เวณลิ ้นปี่
4. อาการแสบร้ อนที่ลิ ้นปี่
ร่ วมกับ
ข. จะต้องตรวจไม่พบความผิ ดปกติ อืน่ ใด ทีเ่ ป็ นสาเหตุของอาการดังกล่าว ซึ่ งรวมถึง ไม่พบความผิดปกติ จากการ
ส่องกล้องตรวจระบบทางเดิ นอาหารส่วนบนด้วย
- จะต้ องเข้ าได้ กบั เกณฑ์การวินจิ ฉัยของกลุม่ อาการไม่สบายท้ องหลังรับประทานอาหารหรื อกลุม่ อาการปวดท้ องที่ลิ ้น
ปี่
- จะต้ องมีอาการดังกล่าว มาเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน โดยเริ่ มมีอาการอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนได้ รับการ
วินิจฉัย
1) กลุ่มอาการไม่ สบายท้ องหลังรับประทานอาหาร (postprandial distress syndrome, PDS )
เกณฑ์การวินจิ ฉัย
- ผู้ป่วยจะต้ องมีอาการข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อทังสองข้
้
อต่อไปนี ้ อย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1. อาการจุกแน่นท้ องหลังรับประทานอาหาร (โดยที่อาการดังกล่าวจะต้ องรุนแรงจนมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจาวัน)
2. อาการอิ่มเร็ ว (จนไม่สามารถรับประทานอาหารในปริ มาณเท่ากับมื ้อปกติของผู้ป่วยได้ )
- จะต้ องตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นใด ที่เป็ นสาเหตุของอาการดังกล่าว ซึง่ รวมถึงไม่พบความผิดปกติ
จากการส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารส่วนบนด้ วย
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- จะต้ องมีอาการดังกล่าว มาเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน โดยที่เริ่ มมีอาการอย่างน้ อย 6 เดือน
ก่อนได้ รับการวินิจฉัย
หมายเหตุ
- ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้ องที่ลิ ้นปี่ หลังรับประทานอาหาร อืดแน่นท้ อง แสบร้ อนท้ อง รวมถึงเรอเปรี ย้ ว
หรื อคลืน่ ไส้ ร่วมด้ วยได้ แต่หากมีอาการอาเจียนเด่น ควรคิดถึงความผิดปกติอื่น ๆ
- อาการแสบร้ อนที่หน้ าอก (heartburn) ไม่ใช่อาการของ dyspepsia แต่อาจพบร่วมกันได้
- อาการต่าง ๆ ของ dyspepsia ไม่ควรจะดีขึ ้น หลังจากถ่ายอุจจาระหรื อผายลม
- อาการหรื อกลุม่ อาการที่จาเพาะของส่วนอื่น ๆ ในระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการกรดไหลย้ อนและ
ลาไส้ แปรปรวน อาจจะพบร่วมกับกลุม่ อาการไม่สบายท้ องหลังรับประทานอาหารได้
2) กลุ่มอาการปวดท้ องที่ลนิ ้ ปี่ (epigastric pain syndrome, EPS)
เกณฑ์การวินจิ ฉัย
- ผู้ป่วยจะต้ องมีอาการอย่างน้ อย 1 ข้ อ ดังต่อไปนี ้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 วัน ต่อสัปดาห์
1. อาการปวดท้ องที่ลิ ้นปี่ (โดยจะต้ องปวดจนมีผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน)
2. อาการแสบร้ อนที่ลิ ้นปี่ (โดยทีอ่ าการดังกล่าวจะต้ องรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชีวติ ประจาวัน)
- จะต้ องตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นใดทีเ่ ป็ นสาเหตุของอาการดังกล่าว ซึง่ รวมถึงไม่พบความ
ผิดปกติจากการส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารส่วนบนด้ วย
- จะต้ องมีอาการดังกล่าว มาเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน โดยที่เริ่ มมีอาการอย่างน้ อย 6 เดือนก่อน
ได้ รับการวินิจฉัย
หมายเหตุ
- อาการปวดท้ องอาจสัมพันธ์กบั มื ้ออาหาร กล่าวคือ อาจมีอาการมากขึ ้น หรื อ ทุเลาหลังรับประทาน
อาหารก็ได้ หรื อ ไม่สมั พันธ์ กบั มื ้ออาหาร คือ มีอาการในขณะท้ องว่างก็ได้
- ผู้ป่วยอาจมีอาการอืดแน่นท้ องหลังรับประทานอาหาร เรอเปรี ย้ ว หรื อคลืน่ ไส้ ร่วมด้ วยได้ แต่หากมี
อาการอาเจียนเด่น ควรคิดถึงความผิดปกติอื่น ๆ
- อาการแสบร้ อนที่หน้ าอกไม่ใช่อาการของ dyspepsia แต่อาจพบร่วมกันได้
- อาการปวดไม่ใช่ลกั ษณะของการปวดจากความผิดปกติของท่อทางเดินน ้าดี (biliary colic)
- อาการต่าง ๆ ของ dyspepsia ไม่ควรจะดีขึ ้นหลังจากถ่ายอุจจาระหรื อผายลม
- อาการหรื อกลุม่ อาการทีจ่ าเพาะของส่วนอื่น ๆ ในระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการกรดไหลย้ อนและ
ลาไส้ แปรปรวน อาจจะพบร่วมกับกลุม่ อาการปวดท้ องที่ลิ ้นปี่ ได้
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“คุณภาพหลักฐาน” (Quality of evidence)
ประเภท ก หมายถึง หลักฐานทีไ่ ด้ จาก
ก1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (systematic review) หรือการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของการ
วิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ (randomize-controlled clinical trials) หรื อ
ก2 การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ ที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม อย่างน้ อย 1 ฉบับ (a well-designed, randomizedcontrolled, clinical trial)
ประเภท ข หมายถึง หลักฐานทีไ่ ด้ จาก
ข1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมแต่ไม่ได้ สมุ่ ตัวอย่าง (systematic review
of non-randomized, controlled, clinical trials) หรื อ
ข2 การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมแต่ไม่ได้ สมุ่ ตัวอย่างที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม (well-designed, non-randomized,
controlled clinical trial) หรื อ
ข3 หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรื อการศึกษาวิเคราะห์ควบคุมกรณี
ย้ อนหลัง (case control analytic studies) ที่ได้ รับการออกแบบวิจยั เป็ นอย่างดี ซึง่ มาจากสถาบันหรื อกลุม่ วิจยั มากกว่าหนึง่
แห่ง/กลุม่ หรื อ
ข4 หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึง่ มีหรื อไม่มีมาตรการดาเนินการ หรื อหลักฐานที่ได้ จากการ
วิจยั ทางคลินิกรูปแบบอื่นหรื อทดลองแบบไม่มีการควบคุม ซึง่ มีผลประจักษ์ ถึงประโยชน์หรื อโทษจากการปฏิบตั ิมาตรการที่
เด่นชัดมาก
ประเภท ค หมายถึง หลักฐานทีไ่ ด้ จาก
ค1 การศึกษาพรรณนา (descriptive studies) หรื อ
ค2 การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมที่มีคณ
ุ ภาพพอใช้ (fair-designed, controlled clinical trial)
ประเภท ง หมายถึง หลักฐานทีไ่ ด้ จาก
ง1 รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประกอบกับความเห็นพ้ องหรื อฉันทามติ (consensus) ของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ บนพื ้นฐานประสบการณ์ทางคลินิก หรื อ
ง2 รายงานอนุกรมผู้ป่วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุม่ และคณะผู้ศกึ ษาต่างคณะ อย่างน้ อย 2 ฉบับ
รายงานหรื อความเห็นที่ไม่ได้ ผา่ นการวิเคราะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ ดรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (anecdotal report)
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะราย จะไม่ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นหลักฐานที่มีคณ
ุ ภาพในการจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ินี ้
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“นา้ หนักคาแนะนา” (Strength of recommendation)
นา้ หนัก ++ หมายถึง “แนะนาอย่ างยิ่ง” (strongly recommend) คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาให้ ทาอยูใ่ น
ระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและคุ้มค่า (cost-effective) (ควรทา)
นา้ หนัก + หมายถึง “แนะนา” (recommend) คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาให้ ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจาก
มาตรการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยและอาจคุ้มค่าในภาวะจาเพาะ (น่ าทา แต่ อาจไม่ ทาก็ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานการณ์
และความเหมาะสม)
นา้ หนัก +/- หมายถึง “ไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน” (neither recommend nor against) คือ ความมัน่ ใจยังก ้ากึง่ ใน
การให้ คาแนะนา เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรื อคัดค้ านว่าอาจมีหรื ออาจไม่มี
ประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยและอาจไม่ค้ มุ ค่า แต่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ การตัดสินใจกระทาขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ
(อาจทาหรืออาจไม่ ทาก็ได้ )

ระบาดวิทยา
Dyspepsia เป็ นภาวะทีพ่ บบ่อยทัว่ โลก1 ในประเทศไทยพบความชุกของ dyspepsia อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 666 สาหรับ
ความชุกของ uninvestigated dyspepsia (UD) ทัว่ โลกอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 7-341, 2 โดยพบความชุกของภาวะนี ้ใน 21
ประเทศแถบเอเชียตะวันออก ที่ร้อยละ 21.62 ประมาณร้ อยละ 25 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการวินจิ ฉัยว่าเป็ น dyspepsia จะพบ
ความผิดปกติเมื่อได้ รับการตรวจเพิ่มเติม (secondary dyspepsia)7 โดยในคนเอเชียพบ secondary dyspepsia ประมาณ
ร้ อยละ 18 หลังจากได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน2 และโอกาสที่จะพบมะเร็ งกระเพาะอาหารในผู้ป่วย UD ทัว่ ไป
คือ ร้ อยละ 0.2-0.41
สาหรับความชุกของ FD นันอยู
้ ท่ รี่ ้ อยละ 70-80 ของผู้ป่วย dyspepsia ทัว่ โลก4, 8 โดยพบในคนที่อาศัยในประเทศ
แถบตะวันตกมากกว่าตะวันออก5 ในประเทศไทยมีการคาดการณ์วา่ ความชุกของ FD อยูท่ ี่ประมาณ ร้ อยละ 60-90 ของผู้ป่วย
dyspepsia6 FD เป็ นโรคที่ไม่กลายเป็ นมะเร็ ง แต่มกั จะมีอาการเรือ้ รัง เป็ น ๆ หาย ๆ4, 9, 10 จนทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่แย่ลง
และเป็ นปั ญหาต่อระบบสาธารณสุขได้ 11 มีรายงานในประเทศแถบตะวันตกว่าร้ อยละ 30 ของผู้ป่วย dyspepsia ต้ องหยุดงาน
หรื อหยุดเรี ยนเนื่องจากอาการ dyspepsia5
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การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะ dyspepsia
ข้ อเสนอแนะที่ 1: ผู้ป่วยที่มีภาวะ dyspepsia ควรได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนเมือ่ มีข้อบ่งชี ้ดังต่อไปนี ้
1) อายุที่เริ่มมีอาการครัง้ แรกตังแต่
้ 50 ปี ขึ ้นไป
2) มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็งกระเพาะอาหาร
3) อาการ dyspepsia ไม่ดขี ึ ้นหลังได้ รับการรักษาด้ วยยาทีเ่ หมาะสมแล้ ว
คุณภาพหลักฐาน ง1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 90.5
ข้ อมูลสนับสนุน: ในประเทศไทย อุบตั ิการณ์ของมะเร็ งกระเพาะอาหารเพิม่ ขึ ้นจาก 5 รายต่อประชากร 100,000
ราย ที่อายุ 40 ปี เป็ นมากกว่า 10 รายต่อประชากร 100,000 ราย ที่อายุมากกว่า 50 ปี 12 ดังนัน้ ที่ประชุมแนวทางเวชปฏิบตั ิใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย dyspepsia ในประเทศไทยจึงเห็นควรให้ ลดอายุทแี่ นะนาให้ ตรวจโดยการส่องกล้ องทางเดินอาหาร
ส่วนบนเมื่อมีอาการ dyspepsia จากเดิมที่อายุมากกว่า 55 ปี เป็ นที่อายุตงแต่
ั ้ 50 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากอุบตั กิ ารณ์การเกิดมะเร็ ง
กระเพาะอาหารเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนที่อายุตงแต่
ั ้ 50 ปี
นอกจากนี ้ อุบตั ิการณ์ของมะเร็ งกระเพาะอาหารพบได้ มากขึ ้นในผู้ป่วย dyspepsia ที่มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็ ง
กระเพาะอาหาร อันได้ แก่ ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก13 มีอาการอิ่มเร็วกว่าปกติอย่าง
ชัดเจน (รับประทานอาหารได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของทีเ่ คยรับประทานปกติก็ร้ ูสกึ อิม่ รับประทานต่อไม่ได้ ) น ้าหนักลดลงมากกว่า
ร้ อยละ 10 โดยที่หาสาเหตุอื่น ๆ ไม่พบ อาเจียนตลอดเวลา (มากกว่า 10 ครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง หรื ออาเจียนหลังรับประทานอาหาร
แต่ละมื ้อ) โดยไม่ทราบสาเหตุ หรื อมีประวัติญาติสายตรงเป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหาร ซึง่ หากผู้ป่วยมีประวัตเิ หล่านี ้ มีโอกาสทีจ่ ะ
พบมะเร็ งกระเพาะอาหารมากกว่าประชากรทัว่ ไปประมาณ 2-3 เท่า14, 15
ผู้ป่วยที่มีอาการ dyspepsia และอาการไม่ดีขึ ้น หลังได้ รับการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด proton pump
inhibitor (PPI) หรื อการรักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร จนหายแล้ ว ควรได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน
เพื่อหาความผิดปกติอื่น ๆ ในกระเพาะอาหาร14 หรื อหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถวินิจฉัยได้ วา่ ผู้ป่วยเป็ น FD โดยมี
รายงานว่าการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนสามารถลดความกังวลของผู้ป่วยได้ และบางครัง้ ผู้ป่วยสามารถหยุดยาเมือ่ ไม่
พบความผิดปกติหลังการส่องกล้ อง16 อย่างไรก็ตาม แพทย์ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยให้ ครบถ้ วนทังประโยชน์
้
และภาวะแทรกซ้ อนที่
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อาจเกิดขึ ้นจากการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ สาหรับการตรวจเพิม่ เติมอื่นๆ
นอกเหนือจากการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนนัน้ ควรพิจารณาเป็ นรายๆไป
ถึงแม้ วา่ แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาผู้ป่วย dyspepsia ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา ปี พ.ศ. 2560
จะไม่แนะนาให้ ทาการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วย dyspepsia ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี แม้ วา่ จะมีสญ
ั ญาณเตือน
ของมะเร็ งกระเพาะ โดยอธิบายเหตุผลไว้ วา่ เนื่องจากการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วยดังกล่าวไม่ค้ มุ ค่าในการ
ตรวจ เพราะพบมะเร็ งกระเพาะอาหารในผู้ป่วยกลุม่ นี ้น้ อยมาก15 แต่ที่ประชุมแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาผู้ป่วย
dyspepsia ในประเทศไทยเห็นว่าผู้ป่วยที่มคี วามเสีย่ งในการเป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหาร ควรได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหาร
ส่วนบนเพื่อยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติจริง เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในส่องกล้ องทางเดินอาหารในประเทศไทยไม่สงู เหมือนใน
ประเทศทางแถบตะวันตกจนเป็ นข้ อจากัดในการส่องกล้ องในผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งดังกล่าว ถึงแม้ วา่ จะยังไม่เคยมีรายงาน
การศึกษาความคุ้มค่าทางการแพทย์ในประเทศไทยก็ตาม
ข้ อเสนอแนะที่ 2: ผู้ป่วย dyspepsia ควรได้ รับการตรวจหาเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ด้ วยวิธี rapid urease test และ/หรื อ
การตรวจทางพยาธิวิทยา เมื่อมีข้อบ่งชี ้ในการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 100
ข้ อมูลสนับสนุน: มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วย FD ที่มีการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร จะมีอาการดีขึ ้นหลังได้ รับยา
รักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 1.23 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้ รับยาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ17 โดยมีจานวน
ที่ต้องได้ รับการรักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 13 ราย จึงจะมีผ้ ปู ่ วยทีม่ ีอาการ dyspepsia ดีขึ ้น 1 ราย (number
needed to treat, NNT เท่ากับ 13)13 แม้ วา่ การศึกษาเรื่ องความคุ้มค่าจะยังไม่ชดั แจนในการรักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์
ไพโลไรในผู้ป่วย FD เมื่อเทียบกับการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI เพียงอย่างเดียว18 แต่มีหลักฐานที่แสดงว่าเชื ้อเฮลิ
โคแบคเตอร์ ไพโลไร เป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร19 ดังนัน้ ผู้ป่วยที่มขี ้ อบ่งชี ้ในการส่องกล้ องทางเดินอาหาร
ส่วนบน ควรได้ รับการตรวจการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และรักษาให้ หายเมื่อพบการติดเชื ้อนี ้ 20, 21
มีการศึกษาที่แสดงว่าการส่องกล้ องทางเดินอาหารอย่างเดียว ไม่สามารถทานายการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
ได้ 22, 23 ดังนัน้ ผู้ป่วยควรได้ รับการตรวจการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ด้ วยวิธี rapid urease test และ/หรื อ การตรวจทาง
พยาธิวิทยา โดย rapid urease test เป็ นวิธีที่งา่ ย ทราบผลรวดเร็ วภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง สะดวก และราคาไม่แพง24 ส่วน
วิธีการตรวจทางพยาธิวิทยาสามารถให้ ผลที่ถกู ต้ องมากกว่า แต่ต้องรอผลการตรวจจากพยาธิแพทย์ และราคาสูงกว่าการตรวจ
โดย rapid urease test24, 25
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การวางแผนดูแลรั กษาผู้ป่วย
ข้ อเสนอแนะที่ 3: ผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia ที่ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็ งกระเพาะอาหาร ควรได้ รับการรักษา
ด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI เป็ นเวลา 4-8 สัปดาห์ เป็ นลาดับแรก
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 91.4
ข้ อมูลสนับสนุน: เนื่องจากประมาณร้ อยละ 60–90 ของผู้ป่วย dyspepsia ในประเทศไทย จะได้ รับการวินจิ ฉัยว่า
เป็ น FD ภายหลังจากได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน6 และผู้ป่วย UD ส่วนใหญ่จะตอบสนองได้ ดีตอ่ การรักษาด้ วย
ยาลดการหลัง่ กรด26 มีการศึกษาพบว่าการรักษา dyspepsia ด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการดีขึ ้นได้ และ
สามารถลดการตรวจสืบค้ นเพิ่มเติมได้ (NNT เท่ากับ 5)26, 27
การวิเคราะห์อภิมานของการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ เปรี ยบเทียบการรักษาระหว่างยาลดการหลัง่ กรด
ชนิด PPI และการตรวจหาเชื ้อร่วมกับกาจัดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วย dyspepsia พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน ทัง้
อาการทีด่ ีขึ ้นและค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่การตรวจติดตามที่ 12 เดือน28 นอกจากนี ้ ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษา
ทัง้ 2 วิธีนี ้ก็ไม่แตกต่างกัน29 มีการศึกษาความคุ้มค่าทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย dyspepsia ที่อยูใ่ นพื ้นที่ที่มีความชุกของ
เชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ร้ อยละ 30–60 ซึง่ ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุม่ นี ้ด้ วย พบว่าการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI
หรื อการตรวจหาเชื ้อร่วมกับกาจัดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีความคุ้มค่าไม่ตา่ งกัน30, 31 แต่เนื่องจากการตรวจหาเชื ้อเฮลิโค
แบคเตอร์ ไพโลไรในประเทศไทยยังไม่สามารถตรวจได้ ในทุกพื ้นทีข่ องประเทศ จึงทาให้ ที่ประชุมแนะนาให้ รักษาผู้ป่วย
dyspepsia ที่ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็ งกระเพาะอาหาร ด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ก่อน ซึง่ แตกต่างจากแนวทางเวช
ปฏิบตั ิในการดูแลรักษาผู้ป่วย dyspepsia ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา ปี พ.ศ. 2560 ที่แนะนาให้ ตรวจหาเชื ้อร่วมกับ
กาจัดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ก่อน ในผู้ป่วยที่อายุไม่เกิน 60 ปี 15 เนื่องจากพบว่าการรักษาโดยการตรวจหาเชื ้อร่วมกับ
กาจัดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะมีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยกว่าการใช้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ตังแต่
้ แรก28
ข้ อเสนอแนะที่ 4: ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) อาจนามาใช้ ควบคูไ่ ปกับ ยาลดการหลัง่ กรด
ชนิด PPI ในผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI
คุณภาพหลักฐาน ง2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 85.7
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ข้ อมูลสนับสนุน: ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารสามารถออกฤทธิ์ผา่ นหลายกลไก เช่น กระตุ้นการ
เคลือ่ นไหวของกระเพาะอาหาร (accelerate gastric emptying และ enhance antro-pyloric motility) กระตุ้นให้ กระเพาะ
อาหารส่วนบนขยายตัวได้ ดีขึ ้น (fundic relaxation) และเพิ่มกาลังของหูรูดบริ เวณหลอดอาหารส่วนล่าง (increase lower
esophageal sphincter pressure)1 กลไกเหล่านี ้อาจทาให้ อาการ dyspepsia ดีขึ ้นได้ 32 โดยการศึกษาประสิทธิภาพของยา
กระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารที่ผา่ นมา เป็ นการศึกษาในผู้ป่วย FD เท่านัน้ มีการศึกษาเทียบระหว่างยากระตุ้นการ
เคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารกับยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ในผู้ป่วย FD พบว่ามีแนวโน้ มที่ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI จะมี
ประสิทธิภาพดีกว่ายากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (RR=0.78;
95% CI=0.60–1.02; p=0.06)15 สาหรับการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารกับยา
หลอกนัน้ มีการศึกษาวิเคราะห์อภิมานสรุปว่ายากลุม่ กระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารมีโอกาสลดอาการ dyspepsia
โดยรวมได้ ดกี ว่ายาหลอกประมาณร้ อยละ 30 (OR=0.295; 95% CI=0.208-0.382; p<0.001) 33
เนื่องจากผู้ป่วย dyspepsia ส่วนมากในประเทศไทยจะได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ น FD6 และผู้ป่วยสามารถเข้ าถึงยา
กระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารได้ ทวั่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทางที่ประชุมจึงลงความเห็นว่ายากระตุ้นการ
เคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารสามารถใช้ ควบคูก่ บั ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ได้ ในผู้ป่วย UD แม้ คณ
ุ ภาพหลักฐานในผู้ป่วย
UD จะไม่ชดั เจน โดยแพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยต้ องคานึงถึงผลข้ างเคียงของยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร โดยแนะนา
ให้ หลีกเลีย่ งการใช้ ยากลุม่ นี ้ในระยะยาว
ข้ อเสนอแนะที่ 5: ผู้ป่วย dyspepsia ที่มีการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ควรได้ รับการรักษาเพื่อกาจัดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์
ไพโลไร
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 100
ข้ อมูลสนับสนุน: เชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร เป็ นสาเหตุของการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบเรื อ้ รัง จนเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร หรื อมะเร็ งกระเพาะอาหารได้ 19, 21 นอกจากนี ้ ยังสัมพันธ์กบั อาการ dyspepsia34, 35 โดยร้ อยละ 50 ของผู้ป่วย
dyspepsia ที่มเี ชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีอาการดีขึ ้นหลังการรักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร34 โดยการประเมิน
ว่าผู้ป่วยมีอาการ dyspepsia ดีขึ ้นหรื อไม่นนั ้ ควรประเมินที่อย่างน้ อย 4 สัปดาห์ภายหลังการรักษา15 โดยมีข้อมูลจากการ
วิเคราะห์อภิมานพบว่าผู้ป่วย dyspepsia ที่มกี ารติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีอาการดีขึ ้นหลังได้ รับการรักษา เมื่อเทียบกับ
การให้ ยาหลอก (RR ของอาการที่ยงั คงอยู่เท่ากับ 0.81; 95% CI=0.70–0.94) โดยมี NNT เท่ากับ 7 (95% CI=5–14)15
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การรักษาการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ยังสามารถลดการทาลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ลดโอกาสการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารและมะเร็ งกระเพาะอาหารได้ 19 แต่การลดโอกาสการเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหารนัน้ ผู้ป่วยต้ องยังไม่มี
เปลีย่ นแปลงเยื่อบุกระเพาะอาหารเกินระยะเยื่อบุกระเพาะอาหารฝ่ อ (atrophic gastritis) เท่านัน้ 21
ข้ อเสนอแนะที่ 6: ในผู้ป่วย FD ที่อาการไม่ตอบสนองต่อยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI สามารถใช้ ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหว
ของทางเดินอาหาร ยาต้ านซึมเศร้ าชนิด tricyclic antidepressants (TCAs) และยากลุม่ cytoprotective ในการบรรเทาอาการ
dyspepsia ได้
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 95.2
ข้ อมูลสนับสนุน: การเลือกยารักษาผู้ป่วย FD ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI นัน้
ขึ ้นอยูก่ บั กลไกการเกิด FD ที่อาจเป็ นไปได้ เช่น การเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารที่ผิดปกติ การรับรู้ความรู้สกึ ที่ไวกว่าปกติ
(visceral hypersensitivity และ altered brain-gut function) ความกังวลทางด้ านจิตใจ และการอักเสบเล็กน้ อยทีเ่ ยื่อบุ
กระเพาะอาหาร1, 36, 37
ผู้ป่วย dyspepsia ส่วนหนึง่ มีอาการเนื่องจากการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารที่ช้าผิดปกติ38 ดังนัน้ การใช้ ยา
กระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารจึงอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยกลุม่ นี39้ ข้ อมูลจากการวิเคราะห์อภิมานล่าสุดพบว่าการใช้
ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารในผู้ป่วย FD สามารถลดอาการ dyspepsia ได้ ดกี ว่ายาหลอกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (RR ของอาการทีย่ งั คงอยู่เท่ากับ 0.92; 95% CI=0.88-0.97) โดยมี NNT เท่ากับ 12.515 โดยมีการแนะนาให้ ใช้ ยา
metoclopramide หรื อ domperidone เพียงระยะสันตามอาการเท่
้
านัน้ 39
สาหรับยากลุม่ TCAs นัน้ มีประโยชน์ในผู้ป่วย FD เนื่องจากกลไกหนึง่ ของการเกิด FD คือ brain–gut axis
dysfunction และ abnormal central pain processing40 ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่มีการศึกษาการใช้ TCAs ในผู้ป่วย UD มาก่อน มี
แต่การศึกษาในผู้ป่วย FD เท่านัน้ 41 ข้ อมูลจากการวิเคราะห์อภิมานของการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ ในผู้ป่วย FD
จานวน 2,795 ราย จาก 13 การศึกษา พบว่าร้ อยละ 57.7 ของผู้ป่วยที่ได้ รับยา psychotropic ยังคงมีอาการ dyspepsia ซึง่
ดีกว่าร้ อยละ 71.7 ในผู้ป่วยที่ได้ รับยาหลอก (RR=0.78; 95% CI=0.68-0.91; NNT=6; 95% CI=4-16)41 โดยอาการทีด่ ีขึ ้นพบ
ในกลุม่ ที่ได้ รับยา TCAs เช่น amitriptyline เท่านัน้ 42, 43 อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ได้ รับยา psychotropic ได้ รับผลข้ างเคียงของยา
มากกว่ายาหลอก (RR=1.28; 95% CI=1.01-1.63) และต้ องถอนตัวจากการศึกษาเนื่องจากผลข้ างเคียงของยามากกว่ายา
หลอก (RR=1.76; 95% CI=1.22-2.55) โดยมีจานวนผู้ป่วยที่ได้ รับยา psychotropic 21 ราย จึงจะทาให้ เกิดอาการข้ างเคียง 1
ราย (number needed to harm, NNH เท่ากับ 21)41
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การเกิดภาวะการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารเพียงเล็กน้ อยจนไม่สามารถอธิบายอาการ dyspepsia ได้ อาจเป็ น
อีกกลไกหนึง่ ของการเกิด FD 1, 37 มีการศึกษาพบว่าการใช้ ยากลุม่ cytoprotective เช่น rebamipide ทาให้ ผ้ ปู ่ วย FD ที่อาการ
ไม่ดีขึ ้นจากการได้ รับยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI 44 (การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หรื อหลังจากการกาจัดเชื ้อเฮลิโค
แบคเตอร์ ไพโลไร45 มีอาการดีขึ ้นได้ โดยทัง้ 2 การศึกษาสรุปว่า rebamipide สามารถทาให้ อาการ dyspepsia ดีขึ ้น การ
อักเสบที่เยื่อบุกระเพาะอาหารทีพ่ บจากการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนดีขึ ้น และลักษณะทางพยาธิวิทยาของการอักเสบ
เรื อ้ รังดีขึ ้น44, 45 การวิเคราะห์อภิมาน ในปี พ.ศ. 2560 ทีไ่ ด้ รวบรวมการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ ทังหมด
้
5 การศึกษา
โดยเปรี ยบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย FD ด้ วยยา rebamipide และยาหลอกหรื อยากลุม่ อื่น (โดย 1 ใน 5 การศึกษานันมาจาก
้
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น) พบว่าผู้ป่วยที่ได้ รับยา rebamipide มีอาการ dyspepsia จากการให้ คะแนน
(symptom score) ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับยาหลอกหรื อยากลุม่ อื่น (SMD=-0.62; 95% CI=-1.16 to -0.08; p=0.03; I2=87%) แต่
อาการโดยรวม (global symptom improvement) ไม่ดีขึ ้น (RR=1.01; 95% CI=0.71-1.45; p=0.94; I2=0%).46
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ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ป่วย FD ที่มีอาการกรดไหลย้ อนหรื อลาไส้ แปรปรวนร่ วมด้ วย
และผู้ป่วย FD ที่จาเป็ นต้ องได้ รับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ ใช่ สเตียรอยด์ หรื อแอสไพริน
ข้ อเสนอแนะที่ 7: ผู้ป่วย FD ที่มีอาการกรดไหลย้ อนร่วมด้ วย ควรได้ รับการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI และ/หรื อ
ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร โดยการรักษาควรยึดตามอาการหลักของผู้ป่วย
คุณภาพหลักฐาน ก2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 100
ข้ อมูลสนับสนุน: เมื่อผู้ป่วย FD มีอาการกรดไหลย้ อนร่วมด้ วย มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ47 จนทาให้ ต้องไป
พบแพทย์เพิ่มขึ ้น47 และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีแ่ ย่ลง48 โดยในประเทศแถบตะวันตกพบผู้ป่วยในกลุม่ นี ้มากถึงร้ อยละ 50 ของผู้ป่วย
FD47, 49, 50 อาการที่รุนแรงมากกว่าปกตินี ้สามารถพบอาการในระบบทางเดินอาหารส่วนล่างได้ ด้วย เช่น อาจมีอาการท้ องเสีย
หรื อท้ องผูกมากกว่าผู้ป่วยที่มี FD อย่างเดียว47 นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้ป่วย FD ที่มีกรดไหลย้ อนร่วมด้ วย จะมีอาการนอนไม่
หลับมากขึ ้นด้ วย50
กลไกที่ทาให้ เกิดอาการร่วมระหว่าง FD และกรดไหลย้ อน น่าจะเป็ น visceral hypersensitivity36 อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการรักษาภาวะนี ้ยังมีข้อมูลจากัด โดยมีการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผู้ป่วยที่มีอาการ FD
ร่วมกับกรดไหลย้ อนแบบไม่พบการอักเสบที่หลอดอาหารจากการส่องกล้ อง โดยใช้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI รับประทานวัน
ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดอาการ epigastric burning, acid regurgitation, heart burn, nausea,
vomiting และ chest discomfort ได้ แต่ไม่ลดอาการ early satiation, post-prandial fullness, belching, และ food
regurgitation51 มีการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ แบบ cross over ในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยเปรี ยบเทียบระหว่าง
ยา tegaserod (5-HT4 agonist) กับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีอาการ FD ร่วมกับ functional heartburn พบว่า ผู้ป่วยมีอาการ
heartburn, regurgitation, early fullness, bloating และ epigastric pain ดีขึ ้นหลังได้ รับยา แต่อาการโดยรวม (overall
symptom) ไม่ดขี ึ ้น52 แพทย์ผ้ รู ักษาควรคานึงถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ความกังวลทางจิตใจ ซึง่ สามารถทาให้ อาการทังหมดแย่
้
ลงได้
ข้ อเสนอแนะที่ 8: ผู้ป่วย FD ที่มีอาการลาไส้ แปรปรวนร่วมด้ วย ควรได้ รับการรักษาตามอาการ
คุณภาพหลักฐาน ค1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 95

13

ข้ อมูลสนับสนุน: การเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารที่เปลีย่ นแปลงไป53 และ visceral hypersensitivity54, 55 เป็ น
กลไกที่ทาให้ เกิดอาการ FD และลาไส้ แปรปรวนร่วมกัน มีการศึกษาในผู้ป่วย FD ที่มีลาไส้ แปรปรวนร่วมด้ วย 626 ราย พบว่า
ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI สามารถทาให้ อาการทังหมดดี
้
ขึ ้นได้ และเมื่อหยุดยามีเพียงอาการกรดไหลย้ อนที่กลับเป็ น
ใหม่56 ซึง่ ยังไม่สามารถอธิบายกลไกของผลการศึกษานี ้ได้ อย่างแน่ชดั อาจเป็ นจากการที่ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ไปลด
visceral hypersensitivity หรื อเป็ นจาก placebo effect ก็ได้ ในปั จจุบนั การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาภาวะนี ้ยังมีจากัดและยัง
ต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก
ข้ อเสนอแนะที่ 9: ในผู้ป่วย dyspepsia ที่เกิดจากการรับประทานยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรื อแอสไพริ น และ
จาเป็ นต้ องใช้ ยาต่อ ควรให้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ควบคูไ่ ปด้ วยเพื่อลดอาการ dyspepsia และลดโอกาสการเกิดแผล
รวมทังผลข้
้ างเคียงจากแผลในผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งสูงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 85
ข้ อมูลสนับสนุน: dyspepsia เป็ นผลค้ างเคียงที่พบบ่อยที่สดุ ในผู้ป่วยที่รับประทานยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่ส
เตียรอยด์ โดยเกิดขึ ้นร้ อยละ 15-3057 มีการศึกษาพบว่าการที่ผ้ ปู ่ วยเคยมีอาการ dyspepsia หลังรับประทานยาต้ านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มาก่อนเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ที่จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการ dyspepsia หลังรับประทานยากลุม่ นี ้อีกครัง้
นอกจากนี ้ เพศหญิง เคยมีประวัติแผลในกระเพาะอาหารมาก่อน การรับประทานยาแอสไพริ นร่วมด้ วย ก็เพิ่มความเสีย่ งในการ
เกิด dyspepsia จากยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เป็ นลาดับรองลงมา58
ผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งสูงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หมายถึง ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่ส
เตียรอยด์ที่มีประวัติเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้ เล็กส่วนต้ น มีประวัติกระเพาะอาหาร/ลาไส้ ทะลุมาก่อน
หรื อมีปัจจัยเสีย่ ง 2 ใน 4 ข้ อต่อไปนี ้ (1) อายุมาก (> 65 ปี ) (2) มีประวัติแผลในกระเพาะอาหารแบบไม่มีภาวะแทรกซ้ อน (3)
รับประทานยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มากกว่า 1 ชนิด (4) รับประทานยาแอสไพริ น สเตียรอยด์ หรื อยาต้ านการ
แข็งตัวของเลือดร่วมด้ วย59 นอกจากนี ้ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ก็ถือเป็ นผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งสูงเช่นกัน60
เนื่องจากยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์แต่ละชนิดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนในระบบทางเดินอาหารต่างกัน จึงควร
เลือกใช้ ยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ทมี่ ีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนดังกล่าวน้ อยที่สดุ คือ ibuprofen61, 62 แต่ในปัจจุบนั
มียากลุม่ selective COX-2 inhibitors (coxibs) ที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนในระบบทางเดินอาหารน้ อยกว่ายากลุม่ เดิมทุก
ตัวมาเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ 61, 62
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การศึกษาเกี่ยวกับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สว่ นใหญ่มงุ่ เน้ นไปที่การป้องกันการเกิดแผลและเลือดออก
จากแผล เช่น มีการวิเคราะห์อภิมานจาก Cochrane รวบรวมการวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ จานวน 40 การศึกษา
พบว่ายาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI, cytoprotective (misoprostol) และยาลดการหลัง่ กรดกลุม่ histamine-2 receptor
antagonists (H2RAs) ขนาดสูง สามารถป้องกันการเกิดแผลในผู้ป่วยที่ใช้ ยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในระยะยาว
และน่าจะลดอาการ dyspepsia ในผู้ป่วยเหล่านี ้ได้ เช่นกัน63 การวิเคราะห์อภิมานเปรี ยบเทียบการใช้ ยาต้ านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์แบบเดิมร่วมกับยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI เทียบกับยา coxib ตัวเดียวในผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งสูงในการเกิด
แผลกระเพาะอาหาร พบว่าการใช้ ยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ร่วมกับยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ลดการเกิดอาการ
dyspepsia ได้ มากกว่ายา coxib64 นอกจากนี ้ ยาลดการหลัง่ กรดกลุม่ H2RAs ก็สามารถลดอาการ dyspepsia ได้ ร้อยละ 26
เมื่อเทียบกับยาหลอกร้ อยละ 665 สาหรับยา rebamipide มีการศึกษาทีแ่ สดงว่ายา rebamipide มีประสิทธิผลในการป้องกัน
การเกิดแผลจากการใช้ ยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในระยะยาวได้ ไม่ตา่ งจากยา misoprostol และอาจจะมีผลในการ
ลดอาการ dyspepsia และแผลในลาไส้ เล็กได้ ดีกว่ายา misoprostol66
การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ เปรี ยบเทียบประสิทธิผลของยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI กับยาหลอก ใน
ผู้ป่วยอายุ 60 ปี ขึ ้นไปที่ไม่มีการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และต้ องรับประทานยาแอสไพริ นเป็ นเวลา 26 สัปดาห์ พบว่า
ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI สามารถลดการเกิดแผลได้ มากกว่ายาหลอก (1.4% vs. 4.9%, p=0.001) และการเกิดหลอด
อาหารอักเสบก็น้อยกว่ายาหลอกเช่นกัน (4.4% vs. 18.3%, p<0.0001)67 การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ อีกหนึง่
การศึกษาในผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งสูงในการเกิดแผลที่รับประทานยาแอสไพริ นขนาด 325 มิลลิกรัมร่วมกับยาลดการหลัง่ กรด
ชนิด PPI เทียบกับยาแอสไพริ นอย่างเดียว เป็ นเวลา 6 เดือน พบว่าผู้ป่วยที่ได้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ร่วมด้ วย เกิด
dyspepsia และหลอดอาหารอักเสบน้ อยกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ ยา68 การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุม่ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560
เปรี ยบเทียบการให้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI แบบวันละครัง้ ร่วมกับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์แบบเดิม
(naproxen) และยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI แบบวันละครัง้ ร่วมกับยา celecoxib ในผู้ป่วยที่เคยมีเลือดออกทางเดินอาหาร
ส่วนบนและจาเป็ นต้ องรับประทานยาแอสไพริ นร่วมกับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตอ่ เป็ นเวลา 18 เดือน พบว่าผู้ป่วย
ที่รับประทานยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ร่วมกับ celecoxib มีการเกิดเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนซ ้าน้ อยกว่าผู้ป่วยที่
รับประทานยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ร่วมกับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์แบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ69
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การตรวจติดตามระยะยาว
ข้ อเสนอแนะที่ 10: ผู้ป่วย FD ที่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ควรมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(lifestyle modification) ควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ และค่อย ๆ ปรับลดยาเมื่อควบคุมอาการได้ จนกระทัง่ หยุดยาภายใน 6-12 เดือน
คุณภาพหลักฐาน ง2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 94.7
ข้ อมูลสนับสนุน: จากข้ อมูลตาม Rome IV หากผู้ป่วย FD ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดกลุม่ PPIs
และ/หรื อ ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาดังกล่าวได้ ในระยะยาวเพื่อควบคุมอาการ
โดยไม่ได้ กล่าวถึงระยะเวลาที่สามารถรับประทานยาได้ 1 แต่หากอาการไม่ดีขึ ้นภายใน 4-8 สัปดาห์ 39 ผู้ป่วยควรหยุดยา
ดังกล่าวและไปพบแพทย์เพื่อวางแนวทางการตรวจรักษาเพิม่ เติมต่อไป1 เมื่อย้ อนกลับไปดูข้อมูลใน Rome III ก็แนะนา
เช่นเดียวกับ Rome IV แต่เพิม่ เรื่องการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเข้ ามา และให้ รับประทานยาเมื่อมีอาการกาเริ บ โดยไม่ได้ กล่าวถึง
ระยะเวลาที่ให้ รับประทานยาเมื่อมีอาการในแต่ละครัง้ เช่นกัน70 จากแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาผู้ป่วย dyspepsia ใน
ประเทศอเมริ กาและแคนาดา ปี พ.ศ. 2560 แนะนาว่าควรหยุดยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI เมื่อรับประทานต่อเนื่องทุก ๆ 6-12
เดือน เพื่อหลีกเลีย่ งผลข้ างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ 15 ในทางปฏิบตั ิ แพทย์ควรแนะนาผู้ป่วยเรื่ องผลข้ างเคียงที่อาจจะ
เกิดขึ ้น เมื่อรับประทานยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ในระยะยาว และเน้ นย ้าให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานยาให้ สนที
ั ้ ่สดุ หากมีอาการดี
ขึ ้นสามารถค่อย ๆ ปรับลดยาลงเป็ นขนาดที่ตา่ ที่สดุ ที่สามารถควบคุมอาการ dyspepsia ได้ หากผู้ป่วยมีอาการกาเริ บและ
อาการไม่ดีขึ ้นเมื่อรับประทานยาเดิม ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและพิจารณาการตรวจรักษาอื่น ๆ ต่อไป6
ข้ อเสนอแนะที่ 11: ผู้ป่วย FD ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแพทย์ผ้ ดู แู ลควรซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยอีกครัง้ เพื่อ
พิจารณาการวินิจฉัยใหม่และให้ การรักษาที่เหมาะสม หรื อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญต่อไป
คุณภาพหลักฐาน ค1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา ++

มติท่ ปี ระชุมเห็นชอบข้ อเสนอแนะ: ร้ อยละ 100
ข้ อมูลสนับสนุน: เนื่องจาก FD เป็ นโรคเรื อ้ รังและเป็ น ๆ หาย ๆ แต่มีการพยากรณ์โรคที่ดีมาก9, 10 ผู้ป่วย FD ที่
อาการไม่ดีขึ ้นหลังได้ รับการรักษาตามมาตรฐาน ควรได้ รับการซักประวัติและตรวจร่างกายใหม่ เพราะการวินิจฉัยโรคอาจจะไม่
ถูกต้ อง เช่น หากผู้ป่วยมีอาการปวดท้ องรุนแรง มีลกั ษณะคล้ ายการปวดท้ องจากระบบทางเดินน ้าดี ผู้ป่วยควรได้ รับการตรวจ
ด้ วยอัลตราซาวนด์ช่องท้ องส่วนบนเพิ่มเติม นอกจากนี ้ ผู้ป่วยอาจมีโรคในระบบทางเดินอาหารอืน่ ๆ ร่วมด้ วย เช่น กรดไหล
ย้ อน ลาไส้ แปรปรวน หรื อแม้ แต่สภาวะปั ญหาทางจิตเวชซึง่ พบร่วมได้ บอ่ ย แต่ไม่ได้ รับการวินิจฉัยอาจทาให้ ไม่ได้ รับการรักษา
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จากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและการศึกษาในจีนพบว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนซ ้า
ภายในเวลา 3 ปี หลังจากการส่องกล้ องครัง้ แรก เพราะความผิดปกติที่พบมักเป็ นโรคที่เกิดจากกรด เช่น การอักเสบ หรื อแผล
โดยไม่พบมะเร็งในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเลย71, 72 การตรวจ gastric emptying time ควรทาหากสงสัยภาวะ
gastroparesis และอยูใ่ นที่ที่สามารถทาได้ 73 ซึง่ ในประเทศไทย อุปกรณ์ที่ตรวจการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหารมักอยูใ่ น
โรงเรี ยนแพทย์ซงึ่ ส่วนมากใช้ สาหรับทาวิจยั นอกจากนี ้ ไม่ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินจิ ฉัยโรคซีลแิ อค (celiac disease) เนื่องจาก
เป็ นโรคที่มีอบุ ตั ิการณ์ตา่ มากในคนไทย
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ตารางแสดงผลสรุ ปข้ อเสนอแนะ คุณภาพหลักฐานและการให้ นา้ หนักคาแนะนา
การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะ dyspepsia
ข้ อเสนอแนะที่ 1: ผู้ป่วยที่มีภาวะ dyspepsia ควรได้ รับการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบนเมือ่ มีข้อบ่งชี ้ดังต่อไปนี ้
1) อายุที่เริ่มมีอาการครัง้ แรกตังแต่
้ 50 ปี ขึ ้นไป
2) มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็งกระเพาะอาหาร
3) อาการ dyspepsia ไม่ดขี ึ ้นหลังได้ รับการรักษาด้ วยยาทีเ่ หมาะสมแล้ ว
คุณภาพหลักฐาน ง1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

ข้ อเสนอแนะที่ 2: ผู้ป่วย dyspepsia ควรได้ รับการตรวจหาเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ด้ วยวิธี rapid urease test และ/
หรื อ การตรวจทางพยาธิวิทยา เมื่อมีข้อบ่งชี ้ในการส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน
คุณภาพหลักฐาน ก1
การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วย

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

ข้ อเสนอแนะที่ 3: ผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia ที่ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนของมะเร็ งกระเพาะอาหาร ควรได้ รับการ
รักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI เป็ นเวลา 4-8 สัปดาห์ เป็ นลาดับแรก
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 4: ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) อาจนามาใช้ ควบคูไ่ ปกับ ยาลดการหลัง่
กรดชนิด PPI ในผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI
คุณภาพหลักฐาน ง2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 5: ผู้ป่วย dyspepsia ที่มีการติดเชื ้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ควรได้ รับการรักษาเพื่อกาจัดเชื ้อเฮลิโคแบค
เตอร์ ไพโลไร
คุณภาพหลักฐาน ก1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +

ข้ อเสนอแนะที่ 6: ในผู้ป่วย FD ที่อาการไม่ตอบสนองต่อยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI สามารถใช้ ยากระตุ้นการ
เคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร ยาต้ านซึมเศร้ าชนิด tricyclic antidepressants (TCAs) และยากลุม่ cytoprotective ใน
การบรรเทาอาการ dyspepsia ได้
คุณภาพหลักฐาน ก1
การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ป่วย FD ที่มีอาการกรดไหลย้ อนหรือลาไส้ แปรปรวนร่ วมด้ วย และผู้ป่วย FD ที่
จาเป็ นต้ องได้ รับยาต้ านการอักเสบที่ไม่ ใช่ สเตียรอยด์ หรือแอสไพริน
ข้ อเสนอแนะที่ 7: ผู้ป่วย FD ที่มีอาการกรดไหลย้ อนร่วมด้ วย ควรได้ รับการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI และ/
หรื อ ยากระตุ้นการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร โดยการรักษาควรยึดตามอาการหลักของผู้ป่วย
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คุณภาพหลักฐาน ก2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 8: ผู้ป่วย FD ที่มีอาการลาไส้ แปรปรวนร่วมด้ วย ควรได้ รับการรักษาตามอาการ
คุณภาพหลักฐาน ค1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 9: ในผู้ป่วย dyspepsia ที่เกิดจากการรับประทานยาต้ านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรื อแอสไพริ น
และจาเป็ นต้ องใช้ ยาต่อ ควรให้ ยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ควบคูไ่ ปด้ วยเพื่อลดอาการ dyspepsia และลดโอกาสการเกิด
แผล รวมทังผลข้
้ างเคียงจากแผลในผู้ป่วยที่มคี วามเสีย่ งสูงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
คุณภาพหลักฐาน ก1
การตรวจติดตามระยะยาว

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 10: ผู้ป่วย FD ที่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาลดการหลัง่ กรดชนิด PPI ควรมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(lifestyle modification) ควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ และค่อย ๆ ปรับลดยาเมื่อควบคุมอาการได้ จนกระทัง่ หยุดยาภายใน 6-12
เดือน
คุณภาพหลักฐาน ง2

การให้ นา้ หนักคาแนะนา +/-

ข้ อเสนอแนะที่ 11: ผู้ป่วย FD ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแพทย์ผ้ ดู แู ลควรซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยอีกครัง้ เพื่อ
พิจารณาการวินิจฉัยใหม่และให้ การรักษาที่เหมาะสม หรื อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญต่อไป
คุณภาพหลักฐาน ค1

การให้ นา้ หนักคาแนะนา ++
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รู ปภาพแสดงแนวทางการตรวจและรั กษาผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia
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รู ปภาพการประชุมครั ง้ แรก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รู ปภาพการประชุมเพื่อสรุ ปผล วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
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