Acid Related Diseases Awareness Series
Erosive
Esophagitis:
EE

หลอดอาหารอักเสบ
จากกรดไหลย้อน

(Erosive Esophagitis: EE)
บทความโดย

ค�ำจ�ำกัดความ
เป็นโรคกรดไหลย้อน ซึง่ พบการอักเสบหรือการท�ำลาย
ของเยื่ อ บุ ห ลอดอาหารโดยการวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยการส่ อ งกล้ อ ง
ทางเดิ น อาหาร ทั้ ง นี้ มี ผ ลท� ำ ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต เปลี่ ย นไปด้ ว ย
โดยทั่วไปถือว่าถ้ามีอาการมากกว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะมี
ผลรบกวนต่อคุณภาพของชีวติ โดยอาจจะมีหรือไม่มผี ลข้างเคียง
(complication) ก็ได้(1) สามารถจ�ำแนกความรุนแรงของโรคตาม
Los Angeles (LA) Classification เป็น 4 ระดับ คือ A, B, C
และ D โดยถื อ ว่ า LA grade A มี ค วามรุ น แรงน้ อ ยที่ สุ ด
และ LA grade D มีความรุนแรงมากที่สุด
หมายเหตุ: โรคกรดไหลย้อน หมายถึง โรคที่มีอาการอันเกิดจาก
การไหลย้อนของสารคัดหลัง่ จากกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้เล็ก ซึง่ อาจจะ
เป็นกรด กรดอ่อน ด่าง หรือแก๊ส ไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหาร
ซึ่งอาจท�ำให้มีการอักเสบของเยื่อบุหลอดอาหาร (reflux esophagitis)
หรือไม่มีการอักเสบของหลอดอาหารก็ได้ โดยจะต้องมีผลท�ำให้
คุณภาพชีวติ เปลีย่ นไปด้วย โดยทัว่ ไปถือว่าถ้ามีอาการมากกว่า 2-3 ครัง้
ต่อสัปดาห์กจ็ ะมีผลรบกวนต่อคุณภาพของชีวติ โดยอาจจะมีหรือไม่มี
ผลข้างเคียง (complication) ก็ได้(1)

ความชุ กของโรค
ข้อมูลของ Labenz และคณะ(2) พบว่าผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน
ที่มีอาการทางหลอดอาหารถ้าได้รับการส่องกล้องพบว่าร้อยละ 50-70
จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร (Non-Erosive Reflux
Disease: NERD) อีกร้อยละ 30-40 จะเป็นกลุ่มที่มีการอักเสบของ
หลอดอาหาร (Erosive Esophagitis: EE) และทีเ่ หลืออีกร้อยละ 5 จะเป็น
Barrett’s esophagus และมะเร็งหลอดอาหาร
ส�ำหรับข้อมูลในคนไทยโดย นพรัตน์ โลหุตานนท์ และ สมชาย
ลีลากุศลวงศ์(3) พบว่ามีความคล้ายคลึงกับทางยุโรป แต่พบความชุกของ
NERD มากกว่า คือร้อยละ 83 ในขณะทีร่ อ้ ยละ 17 เป็น EE ในส่วนของ
EE นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น mild EE (LA grade A และ B) มากกว่า severe
EE (LA grade C และ D) พบว่าการท�ำ 24-hour pH testing ได้ผลบวก
ในกลุ่ม EE และ NERD เพียงร้อยละ 29 และร้อยละ 30 ตามล�ำดับ

รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคกรดไหลย้อนพบได้บ่อยในประเทศแถบตะวันตก โดยมี
ความชุกร้อยละ 10-30(4) ข้อมูลในคนไทยของสมาคมประสาททางเดิน
อาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) โดยใช้แบบสอบถามจากประชากร
3,120 คน พบว่ามีความชุกร้อยละ 7.4 (โดยใช้เกณฑ์การวินจิ ฉัยตาม
Rome I) เมื่อดูข้อมูลในกลุ่ม EE ที่วินิจฉัยจากการส่องกล้องก็พบว่า
มีความชุกของโรคเพิม่ ขึน้ ในช่วงหลังจากที่มีความชุกของ EE ร้อยละ 5
เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 (ข้อมูลของ อุดม คชินทร โรงพยาบาลศิรริ าช) เพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 9 (ข้อมูลของ สมชาย ลีลากุศลวงศ์)(5) ในปี พ.ศ. 2542
ข้อมูลของคนเอเชียพบความชุกประมาณร้อยละ 2-5
อาการ
ผูป้ ว่ ยจะมาด้วยอาการ heartburn และ/หรือเรอเปรีย้ วเป็นหลัก
ในรายทีม่ อี าการมากอาจมีอาการกลืนล�ำบาก (dysphagia) ได้ เนือ่ งจาก
ผลข้างเคียงของโรคกรดไหลย้อนที่รุนแรงจนมีการตีบ (stricture) ของ
หลอดอาหาร ส�ำหรับ Barrett’s esophagus และมะเร็งหลอดอาหารนัน้
ข้อมูลของคนไทยและคนเอเชียพบน้อยกว่าร้อยละ 0.6      
ข้อมูลในคนไทย(5) พบว่าผู้ป่วย EE ส่วนใหญ่มักมีการอักเสบ
ของหลอดอาหารไม่มาก กล่าวคือ ถ้าใช้ Los Angeles (LA) Classification
ในการแบ่งความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่มกั เป็นไม่รนุ แรง คือร้อยละ 61
เป็น LA grade A, ร้อยละ 28 เป็น LA grade B, ร้อยละ 7 เป็น LA grade C
ที่เหลือร้อยละ 4 เป็น LA grade D พบว่าความรุนแรงของอาการ
heartburn ไม่สัมพันธ์กับการมีการอักเสบของหลอดอาหาร (EE)
หรือไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร (NERD) แต่มีความสัมพันธ์กับ
เปอร์เซ็นต์การพบ pH ของหลอดอาหารทีต่ ำ�่ กว่า 4 หมายความว่ากลุม่ NERD
ก็อาจจะมีความรุนแรงของ heartburn ได้ไม่แตกต่างกับกลุ่ม EE
ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนไม่ควรมีอาการเตือน (alarm feature)
คือ อาการหรืออาการแสดงที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยรายนั้น ๆ ควรที่จะได้รับ
การตรวจค้นเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการให้การวินิจฉัยแยกโรคที่ร้ายแรง
ได้แก่ ไข้ น�ำ้ หนักลด ถ่ายด�ำ อาเจียนรุนแรง หรือปวดท้องรุนแรง เป็นต้น
อาการอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบร่วมได้ในผูป้ ว่ ยบางรายโดยเฉพาะรายทีม่ อี าการ
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ร่วมกับโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่เป็นแผล (functional dyspepsia)
หรือล�ำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) อาทิ อาการอืดแน่นท้อง
เสียดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน ถ่ายผิดปกติซงึ่ อาจท�ำให้มคี วามยากล�ำบาก
ในการแยกโรค
พยาธิก�ำเนิด
พยาธิก�ำเนิดของโรคกรดไหลย้อนมีหลายประการ ได้แก่
1. มีการคลายตัวเป็นครัง้ คราวของหูรดู หลอดอาหารส่วนล่าง
(transient lower esophageal sphincter relaxation: TLESR) คือ มีการเปิด
หรือคลายตัวของหูรดู หลอดอาหารส่วนล่าง (LES) โดยทีไ่ ม่มกี ารกลืน
พบว่าผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมีจ�ำนวน TLESR มากขึ้นเมื่อเทียบกับ
คนปกติ กลไกนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักของโรคกรดไหลย้อน
2. ความดันของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างลดลง (low LES
pressure)
3. การมีภาวะหูรูดรั้ง (hiatal hernia)
4. การมี gastric emptying ที่ช้า
5. การเกิดภาวะ acid pocket
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่มีอาการนอกหลอดอาหาร
นั้นเชื่อว่ามีเรื่องของกรดไหลย้อนจริง แต่ยังไม่ทราบพยาธิก�ำเนิดที่
แน่ชดั โรคกรดไหลย้อนในผูป้ ว่ ยหอบหืดเชือ่ ว่าอาจเป็นจากการสูดส�ำลัก
น้อย ๆ (microaspiration) มีความผิดปกติของ esophagobronchial
reflex ผ่านทางเส้นประสาทเวกัส หรืออาจเกี่ยวข้องกับ substance P
หรือการหลั่ง tachykinin ก็ได้ โรคกรดไหลย้อนที่มีปัญหาทางด้านหู คอ
จมูก เชื่อว่าอาจเป็นผลมาจาก gastropharyngeal reflux โดยที่อาจจะ
มีหรือไม่มี microaspiration ก็ได้ หรืออาจมีการกระตุน้ ของสิง่ ทีไ่ หลย้อน
โดยผ่านทางตัวรับในหลอดอาหาร หรือ esophagopulmonary/laryngeal
reflex ก็ได้
การวินิจฉัย
1. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Endoscopy)
มีจุดประสงค์เพื่อดูหลอดอาหาร ในปัจจุบันมีการน�ำกล้อง
ที่สามารถขยายภาพได้ (magnifying endoscope)(6-8) โดยอาจจะมี
การย้อมสีร่วมด้วย (chromoendoscopy) ท�ำให้สามารถดูรายละเอียด
และอาจช่วยให้วนิ จิ ฉัยโรคได้ดขี นึ้ โดยทัว่ ไปไม่แนะน�ำให้ทำ� การส่องกล้อง
ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนทุกราย แต่แนะน�ำให้การตรวจในกรณีต่อไปนี้
• เพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะหลอดอาหารอักเสบ
• เพื่อสืบค้นเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มีอาการเตือน
• เพื่อตัดสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคกรดไหลย้อน
• กลุ่มที่ไม่ได้ผลต่อการรักษา เช่น ได้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
การรายงานผลการส่องกล้องปัจจุบันแนะน�ำให้รายงานผล
โดยใช้การจ�ำแนกตาม Los Angeles (LA) Classification โดยมีนิยาม
ดังตารางที่ 1 โดยถือว่า LA grade A มีความรุนแรงน้อยที่สุด และ
LA grade D มีความรุนแรงมากที่สุด ดังภาพที่ 1
2. การวัด pH ในหลอดอาหาร (24-hour pH Testing) หรือ
ใช้ Bravo capsule
ถือว่าเป็น gold standard ในการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน
แต่ก็มีข้อเสียคือ ถ้าถือการวินิจฉัยตามอาการ heartburn จะมีความไว

ตารางที่ 1 Los Angeles Classification ของ Erosive Esophagitis
LA grade
A
B
C
D

นิยาม
มี mucosal break สั้นกว่า 0.5 เซนติเมตร
มี mucosal break ยาวกว่า 0.5 เซนติเมตร
มี mucosal break ยาวกว่า 0.5 เซนติเมตร และ
mucosal break นั้นมีส่วนติดต่อกันน้อยกว่าร้อยละ 75
ของเส้นรอบวงของหลอดอาหาร
มี mucosal break ยาวกว่า 0.5 เซนติเมตร และ
mucosal break นัน้ มีสว่ นติดต่อกันมากกว่าร้อยละ 75
ของเส้นรอบวงของหลอดอาหาร

ภาพที่ 1
ร้อยละ 33 ความจ�ำเพาะร้อยละ 53 แต่ถ้าถือที่ regurgitation ความไว
จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 24 โดยทีค่ วามจ�ำเพาะเท่ากับร้อยละ 62 เท่านัน้ แนะน�ำ
ให้วดั pH ในหลอดอาหารในกรณีตอ่ ไปนี้ ส่องกล้องแล้วผลปกติหรือก�ำ้ กึง่
ยังมีอาการของโรคกรดไหลย้อนอยูท่ งั้ ๆ ทีไ่ ด้ยา PPI อยู่ ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาหลังการผ่าตัด antireflux therapy กลุ่มที่เป็น NERD
เพื่อที่จะเป็นข้อมูลก่อนพิจารณาการท�ำผ่าตัดโรคกรดไหลย้อนที่มี
อาการนอกหลอดอาหาร
3. การตรวจ Multiple Intraluminal Electrical Impedance pH
เป็นการตรวจที่มีข้อมูลของของที่ไ หลย้อนขึ้นมามากขึ้น
เนือ่ งจากสามารถตรวจหาการไหลย้อนของทัง้ กรด กรดอ่อน ด่าง หรือแก๊ส
4. PPI Test
เนื่องจากโรคกรดไหลย้อนวินิจฉัยโดยใช้อาการของผู้ป่วย
เป็นหลัก และโรคนีม้ กี ารตอบสนองดีมากต่อยา PPI จึงมีการแนะน�ำให้ใช้
การตรวจนี้ในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีโรคกรดไหลย้อน พบว่ามีความไวอยู่
ระหว่างร้อยละ 68-85 และความจ�ำเพาะอยู่ระหว่างร้อยละ 47-73
การท�ำ PPI test มีข้อดีคือ มีความคุ้มทุนและเหมาะในผู้ป่วยที่มาด้วย
non-cardiac chest pain ส่วนข้อเสียคือ มีความจ�ำเพาะต�ำ 
่ อาจท�ำให้บดบัง
อาการของโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคแผลเป็ปติก มะเร็งกระเพาะอาหาร
และไม่สามารถวินิจฉัยบางภาวะ เช่น Barrett’s esophagus ได้
5. การตรวจทางพยาธิวิทยา
ต้องอาศัยการส่องกล้องทางเดินอาหารและตัดชิ้นเนื้อที่
lower esophageal mucosa โดยทั่วไปแนะน�ำให้ตัดที่ต�ำแหน่งสูงจาก
squamocolumnar junction 1-2 เซนติเมตร ทัง้ 4 quadrants ซึง่ มีปญ
ั หา
พอสมควรในการหาต�ำแหน่งที่จะตัดชิ้นเนื้อ และพยาธิแพทย์ที่จะอ่าน

3
ได้ดี จึงไม่แนะน�ำให้ทำ� โดยทัว่ ไป เว้นแต่ในรายทีส่ งสัย Barrett’s esophagus
หรือมะเร็งหลอดอาหาร
6. Bernstein Test
ท�ำการตรวจโดยใช้ 0.1 n HCl หยดบริเวณกลางหลอดอาหาร
แล้วดูว่าผู้ป่วยมีอาการ heartburn เหมือนกับที่ผู้ป่วยมีปัญหาหรือไม่
มักได้ผลดีในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนกลุ่ม non-cardiac chest pain
7. Esophageal Manometry หรือ High Resolution
Manometry
มักไม่คอ่ ยได้ประโยชน์มากนักในการวินจิ ฉัยโรคกรดไหลย้อน
แนะน�ำให้ท�ำในรายที่ต้องการแยกจากภาวะ esophageal motility
disorder อืน่ ๆ หรือเพือ่ ประเมินการท�ำงานของหลอดอาหารก่อนผ่าตัด
การรักษา(9, 10)
ประกอบด้วย
1. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Lifestyle Modification)(11, 12)
อาทิ เช่ น การลดน�้ ำ หนั ก ในผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ้ ว น ให้ ง ดสู บ บุ ห รี่
ลดอาหารมัน กาแฟ(13) และแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอาหาร 3 ชั่วโมง
ก่อนเข้านอน นอนหัวสูง ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการแสบยอดอกในช่วงกลางคืน
แนะน�ำให้ออกก�ำลังกาย นอนตะแคงซ้าย ซึง่ มีขอ้ มูลว่าท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
TLESR น้อยกว่ากลุ่มที่นอนตะแคงขวา
2. การใช้ยาลดการหลั่งกรด
ผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดอาหาร พบว่า PPI เป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยจนถึงปานกลาง(10, 14) PPI
ท�ำให้ผู้ป่วยดีขึ้นร้อยละ 60-70 ทั้งท�ำให้อาการหายและ EE หาย
ในขณะที่กลุ่มที่เป็น NERD นั้น PPI ได้ผลดีกว่ายาหลอกชัดเจน(10, 14)
แต่ผลไม่แตกต่างกันมากนักในระหว่าง PPI ด้วยกัน และผลการรักษา
จะดีน้อยกว่ากลุ่ม EE
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเป็น severe EE มีแนวโน้มที่จะ
เกิดอาการกลับเป็นซ�้ำสูงกว่ากลุ่มที่เป็นน้อยหรือไม่รุนแรง โดยทั่วไป
อัตราการกลับเป็นซ�ำ้ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงอยูท่ เี่ กือบร้อยละ 90
ขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ม่รนุ แรงอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 44-75 จึงไม่แปลกว่าผูป้ ว่ ย
ส่วนมากต้องกลับมารับประทานยาเดิมอีก การกลับมารับประทานยา
นั้นมีหลายวิธี คือ
• On-demand therapy หมายถึง เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับมามีอาการ
ทางหลอดอาหารอีกให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามความ
ต้องการจนกระทั่งไม่มีอาการ เช่น รับประทานยา 3 วัน
อาการหายไปก็หยุดยา ถ้ามีอาการอีกก็เริม่ รับประทานยาใหม่
จนกระทั่งไม่มีอาการ
• Intermittent therapy หมายถึง เมือ่ มีอาการให้ผปู้ ว่ ยกลับมา
รับประทานยาอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่มักให้
รับประทานประมาณ 2 สัปดาห์
• Maintenance therapy หมายถึง การรับประทานยา
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานาน เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยจะ
ลดขนาดยาลงให้เหลือน้อยที่สุดที่สามารถคุมอาการได้
• Interval therapy หมายถึง การที่ผู้ป่วยกลับมารับประทาน
ยาใหม่โดยรับประทานให้ครบในแต่ละรอบ กล่าวคือ ครัง้ ละ
8-12 สัปดาห์

แนะน�ำว่าถ้าผู้ป่วยกลับมารับประทานยาใหม่ทั้งแบบ ondemand therapy และ intermittent therapy เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์
แล้วยังไม่ดขี นึ้ หรือมีอาการเตือนเกิดขึน้ ควรท�ำการสืบค้นเพิม่ เติม เช่น
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน หรือประเมินผูป้ ว่ ยใหม่วา่ การวินจิ ฉัย
ถูกต้องหรือไม่(15)
ในปัจจุบนั มียาใหม่กลุม่ potassium competitive acid blocker
(P-CABs) อาทิเช่น vonoprazan (VPZ) ซึ่งการศึกษาของยานี้ในผู้ป่วย
กรดไหลย้อนที่มีการอักเสบของหลอดอาหารแบบรุนแรง (LA grade C
และ D) โดยการใช้ VPZ เทียบกับ lansoprazole (LPZ)(16) ในผูป้ ว่ ย 732 ราย
ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ multicentre, randomized, double-blind,
parallel-group, dose-ranging study ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 20 ปี
ขึน้ ไป โดยใช้ VPZ 5, 10, 20 หรือ 40 mg เทียบกับ LPZ ขนาด 30 mg
ต่อวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วประเมินผลการรักษาโดยดูการหาย
ของ EE ณ สัปดาห์ที่ 4 พบว่าการหายของ esophagitis จากการใช้ VPZ
ได้ผลไม่น้อยไปกว่า LPZ ส�ำหรับ LA grades A/B และ C/D ส�ำหรับ
ในกลุ่มของ LA grades C/D อัตราส่วนการหายของ esophagitis ได้ผล
87.3%, 86.4%, 100%, 96.0% และ 87.0% ตามล�ำดับ ส�ำหรับ VPZ
5, 10, 20, 40 mg และ LPZ 30 mg โดยทีผ่ ลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน
ในการใช้ยาของทุกกลุ่ม โดยสรุปจากการศึกษาดังกล่าวพบว่า VPZ
ในขนาด 20 mg หรือมากกว่าให้ประสิทธิภาพในการรักษา severe EE
(LA grades C/D) ได้ดีกว่า LPZ ดังนัน้ ในการรักษา EE จึงแนะน�ำให้ใช้
VPZ  ในขนาด 20 mg วันละครัง้ อีกการศึกษาหนึง่ เป็นการศึกษา long-term
safety และประสิทธิภาพในการรักษา EE แบบ maintenance therapy
ในผู้ป่วย 401 ราย โดย 305 รายได้รับการรักษาแบบ long-term
maintenance study ซึง่ พบว่าอัตราส่วนการหายของผูป้ ว่ ย EE ทีไ่ ด้ VPZ
ในขนาด 20 mg วันละครัง้ เทียบกับ LPZ ในขนาด 30 mg วันละครัง้
ณ 8 สัปดาห์ คือ 99.0% ส�ำหรับ VPZ และ 95.5% ส�ำหรับ LPZ
มากไปกว่านัน้ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น severe EE (LA grades C/D) และ CYP2C19
extensive metabolizers การใช้ VPZ ก็ยังได้ประสิทธิภาพในการรักษา
ดีกว่า LPZ อย่างมีนยั ส�ำคัญ (98.7% vs 87.5% และ 98.9% vs 94.5%)
ส�ำหรับการรักษาใน long-term maintenance study โดยใช้ VPZ
ในขนาด 10 และ 20 mg วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ พบว่า
อัตราส่วนของผู้ป่วยมี EE recurrence ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
VPZ 10 mg

VPZ 20 mg

สัปดาห์ที่ 24                    6.0% (9/145)    

4.1% (6/145)

สัปดาห์ที่ 52                9.4% (13/145)   

9.0% (13/145)

โดยมีผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่รนุ แรง มีการเพิม่ ขึน้ ของค่าเฉลีย่ ของ serum gastrin
ณ สัปดาห์ที่ 52 ในทั้ง 2 กลุ่ม โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่ม 20 mg มากกว่า
อย่ า งไรก็ ดี ไม่ พ บว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ gastric mucosal
neuroendocrine cells อย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อดูโดยใช้ histopathological
testing ของเนื้อเยื่อที่เก็บมาตรวจแบบสุ่ม ณ สัปดาห์ที่ 24 และ 52
การตรวจผล laboratory test และ ECG ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
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คลินิกอย่างมีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด นอกจากนี้ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ทางคลินิกอย่างมีนัยส�ำคัญของระดับค่าเฉลี่ยของ pepsinogen I และ
pepsinogen II ซึ่งถือว่าการใช้ VPZ ในระยะยาวมีความปลอดภัย(16)
ผู ้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษา
เนื่องจากการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนนั้นอาศัยอาการของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก ดังนั้น แม้การส่องกล้องจะได้ผลปกติ แต่ถ้าผู้ป่วยยังคง
มีอาการของโรคกรดไหลย้อนอยู่และประเมินแล้วว่าผู้ป่วยไม่มีโรคอื่น
อยูแ่ น่นอน ก็จะถือว่าผูป้ ว่ ยดือ้ ต่อการรักษา ปัจจุบนั ยังไม่มคี ำ� จ�ำกัดความ
ที่ดีส�ำหรับกรดไหลย้อนที่ดื้อต่อการรักษา แต่มักจะหมายความว่า
เป็นโรคกรดไหลย้อนที่ยังคงมีอาการอยู่ หรือยังคงมีหลักฐานของ
การอักเสบของหลอดอาหารทัง้ ๆ ทีย่ งั ได้รบั ยา PPI อยู่ โดยขนาดยาทีใ่ ห้
มีตั้งแต่วันละครั้งของ PPI จนถึงวันละ 2 ครั้ง และระยะเวลานั้นมีตั้งแต่
8-12 สัปดาห์ โดยที่อาการดีขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 50(17, 18)
การรักษาอาจขึ้นกับความผิดปกติจากการส่องกล้องด้วย
ได้แก่
1. กลุ่มที่มีอาการอักเสบไม่มาก (mild to moderate EE)
การรักษาจะคล้ายกัน แต่ควรให้ยารักษาทีม่ ากขึน้ หรือครอบคลุมมากขึ้น
เช่น เพิ่มขนาดของยา การใช้ยา H2RA ก่อนนอนในรายที่สงสัย
nocturnal acid breakthrough (NAB) หรือการเพิม่ ยา prokinetic เป็นต้น
2. กลุ่มที่เป็น severe EE หรือ Barrett’s esophagus กลุ่มนี้
มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาในระยะยาว กลุ่ม Barrett’s esophagitis
มีความจ�ำเป็นต้องเฝ้าระวังภาวะมะเร็งหลอดอาหารชนิด adenocarcinoma ด้วย
ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วยที่เป็น severe EE การใช้ยาในกลุ่ม
P-CAB อาทิ VPZ ในขนาด 20 mg ต่อวัน พบว่ามีประสิทธิภาพ
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