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Functional abdominal pain disorders (ภาวะปวด
ท้องโดยไม่มีโรค) หมายถึงภาวะทีม่ อี าการปวดท้องเรือ้ รัง
หรือเป็ นๆ หายๆ เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนโดยไม่มสี าเหตุ
จากโรคทางกาย (organic causes) ภาวะนี้พบได้บอ่ ยในเด็ก
มีความชุกประมาณร้อยละ 131
ภาวะนี้จดั เป็นหนึ่งในภาวะผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
โดยไม่มโี รคทางกาย (functional gastrointestinal disorders,
FGIDs)2 ซึง่ ภาวะเหล่านี้มกั จะยึดแนวทางวินิจฉัยตาม Rome
criteria ซึง่ เป็ นการก�ำหนดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญร่วมกับหลักฐาน
การศึกษาวิจยั ปจั จุบนั ได้พฒ
ั นาจนเป็ นเกณฑ์วนิ ิจฉัย Rome
IV และได้จดั FGIDs เป็ นภาวะทีพ่ บในทารกและเด็กเล็ก3 และ
ภาวะทีพ่ บในเด็กโตและวัยรุน่ 4
ภาวะปวดท้องโดยไม่มโี รค เป็ น FGIDs ในเด็กโตและ
วัยรุ่น ตามเกณฑ์ Rome IV แบ่งเป็ น 4 ภาวะย่อย ได้แก่
functional dyspepsia, irritable bowel syndrome (IBS),
functional abdominal pain-NOS (not otherwise specified)
และ abdominal migraine4
Functional dyspepsia
(ภาวะย่อยอาหารผิดปกติ โดยไม่มีโรค)
คืออาการปวดหรือไม่สบายท้องเรือ้ รังหรือเป็ นๆ หายๆ
ที่บ ริเ วณท้อ งส่ว นบน โดยไม่ม ีส าเหตุ จ ากโรคทางกาย 4,5
มักมีอาการมากขึน้ หรือทุเลาหลังกินอาหาร และอาการปวด
มักบรรเทาด้วยยาลดกรด สามารถแบ่งภาวะนี้ตามอาการเด่น
ของผูป้ ว่ ยได้ 2 กลุม่ คือ epigastric pain syndrome มีอาการ
ปวดหรือแสบท้องทีใ่ ต้ลน้ิ ปี่เป็ นอาการเด่น และ postprandrial
distress syndrome มีอาการเด่นคือ แน่นอึดอัดท้องหลังกิน
อาหาร อิม่ เร็ว คลื่นไส้ เรอบ่อย (belching) ท้องอืดแน่ น
(bloating) ทีบ่ ริเวณท้องส่วนบน
Irritable bowel syndrome
(กลุ่มอาการล�ำไส้แปรปรวน)
คือ กลุม่ อาการปวดท้องร่วมกับการเปลีย่ นแปลงการขับ
ถ่ายอุจจาระ ได้แก่ ความถีก่ ารขับถ่าย หรือลักษณะอุจจาระ
แบ่ ง ตามลัก ษณะการขับ ถ่ า ยอุ จ จาระและลัก ษณะอุ จ จาระ
เป็ น IBS with constipation, IBS with diarrhea, IBS with
constipation and diarrhea และกลุ่มทีจ่ �ำแนกไม่ได้ชดั เจน
(unspecified IBS) ผูป้ ่วย อาจมีอาการกลัน้ อุจจาระไม่อยู่
(urgency) หรือรูส้ กึ ว่าถ่ายอุจจาระไม่สดุ ร่วมด้วย พบอาการ

ท้องอืดแน่นได้บอ่ ย อาการปวดท้องแน่นท้องมักทุเลาหลังจาก
ถ่ายอุจจาระแล้ว ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนไม่น้อยมีอาการ dyspepsia
ร่วมด้วย4,6 ผูป้ ว่ ยบางรายเกิดอาการล�ำไส้แปรปรวนตามหลัง
ล�ำไส้อกั เสบจากการติดเชือ้ เรียกว่า postinfectious IBS4
Abdominal migraine (ภาวะปวดท้องไมเกรน)
เป็ นภาวะคล้ายคลึงกับโรคปวดศีรษะไมเกรน และกลุม่
อาการอาเจียนเวียนซ�้ำ (cyclic vomiting syndrome) ประมาณ
ร้อยละ 34-70 ของผูป้ ่วยมีประวัตโิ รคไมเกรนในครอบครัว
ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างฉับพลันจนมีผลต่อกิจวัตร
มักมีอาเจียนร่วมด้วย อาการปวดท้องทุเลาได้เองและกลับมา
สูภ่ าวะสุขภาพปกติ โดยไม่มสี าเหตุโรคทางกายทีจ่ ะอธิบาย
อาการดังกล่าวได้ 4
Functional abdominal pain-NOS
หมายถึง อาการปวดท้องในเด็กซึง่ ไม่เข้ากับ functional
dyspepsia, IBS และ abdominal migraine และไม่มโี รคทีเ่ ป็ น
สาเหตุ4 อาการปวดมักเป็ นรอบสะดือ เด็กบางรายอาจปวด
รุนแรงได้ ส่วนใหญ่ไม่มอี าการร่วมอื่น ๆ แต่บางรายอาจมี
อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลืน่ ไส้ (มักไม่อาเจียน) ร่วมด้วย
พยาธิ สรรีรวิ ทยา ยังไม่เป็ นทีเ่ ข้าใจทัง้ หมด สาเหตุ
น่ า จะเกิด จากหลายป จั จัย ร่ว มกัน มีก ารเปลี่ย นแปลงทาง
สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ การรับรูไ้ วเกินของ
ระบบทางเดินอาหาร (visceral hypersensitivity) ความผิดปกติ
ของการเคลื่อนไหว (motility) ของกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้
การอักเสบเฉพาะทีร่ ่วมกับการเปลีย่ นแปลงภูมคิ ุม้ กันเฉพาะ
ทีข่ องเยือ่ บุทางเดินอาหาร เป็ นต้น ร่วมกับปจั จัยทางจิตสังคม
เช่น ความเครียดทางจิตใจ เป็ นต้น ปจั จัยเหล่านี้มปี ฏิสมั พันธ์
กันผ่านทาง brain-gut axis โดยเฉพาะในเด็กและครอบครัวทีม่ ี
coping style ต่ออาการปวดท้องไม่เหมาะสม ท�ำให้เกิดอาการ
ปวดต่อเนื่องจนเป็ นเรือ้ รัง นอกจากนี้ มี predisposing factors
ได้แก่ พันธุกรรม เหตุการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเครียดในช่วงต้น
ของชีวติ (early-life events) เป็ นต้น2,4
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การวิ นิจฉั ย การวินิจฉัยภาวะปวดท้องโดยไม่มโี รค
เหล่านี้ อาศัยการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายโดยละเอียด
เพือ่ แยกโรคต่างๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของปวดท้องเรือ้ รัง โดยทัวไป
่
่
ไม่จำ� เป็นต้องตรวจค้นเพิม่ เติมผูป้ วยมากเกินความจ�ำเป็นหาก

ตารางที่ 1 อาการเตือนที่บ่งชี้ถึงอาการปวดท้องเรื้ อรังสาเหตุจากโรค
ทางกาย
- ต�ำแหน่งปวดเป็ นประจ�ำทีท่ อ้ งด้านขวาบนหรือล่าง
- อาการปวดร้าวไปทีห่ ลัง ไหล่ สะบัก ขา
- ปวดท้องจนตื่นจากนอนหลับ (nocturnal pain)
- อาเจียนบ่อย หรืออาเจียนมีน้�ำดี
- กลืนล�ำบากหรือกลืนแล้วเจ็บ
- เลือดออกจากทางเดินอาหาร (เช่น อาเจียนเป็ นเลือด ถ่ายมี
		 เลือด ถ่ายด�ำ ตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระ
- ท้องร่วงในช่วงเวลานอนหลับ (nocturnal diarrhea)
- รอยโรครอบรูทวารหนัก (perianal lesions)
- น�้ำหนักลดโดยไม่จงใจ
- การเจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์
- การเข้าสูว่ ยั เริม่ เจริญพันธุล์ า่ ช้า
- ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
- มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบไม่ทราบสาเหตุ
		 (inflammatory bowel disease) โรคแผลเพปติก และ celiac
		 disease
- ตรวจร่างกายและตรวจท้องพบความผิดปกติ

ตารางที่ 2. เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะปวดท้องโดยไม่มีโรค (functional
abdominal disorders) ตาม Rome IV
• ภาวะย่ อยอาหารผิดปกติโดยไม่ มโี รค (functional dyspepsia)
		 มีอาการปวดท้องอย่างน้อย 4 วันต่อเดือนที่มีลกั ษณะข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน
		1. แน่นท้องหลังกินอาหาร (postprandial fullness)
		2. อิ่มเร็ ว (early satiation)
		3. ปวดหรื อแสบท้องบริ เวณใต้ลิ้นปี่ โดยไม่สัมพันธ์กบั การ
ขับถ่ายอุจจาระ
		4. หลังจากมีการตรวจประเมินทีเ่ หมาะสมแล้ว ไม่มโี รคทีอ่ ธิบายอาการได้
• กลุ่มอาการล�ำไส้ แปรปรวน (irritable bowel syndrome)
		 มีเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน
		1. มีอาการปวดท้องอย่างน้อย 4 วันต่อเดือนที่ร่วมกับลักษณะ
ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
ก. สัมพันธ์กบั การขับถ่ายอุจจาระ		
ข. มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของการถ่ายอุจจาระ
ค. มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุจจาระ
		2. ในเด็กที่ปวดท้องร่ วมกับท้องผูก อาการปวดไม่ทุเลาหลัง
การรักษาภาวะท้องผูก
		3. หลังจากมีการตรวจประเมินทีเ่ หมาะสมแล้ว ไม่มโี รคทีอ่ ธิบายอาการได้

ไม่มอี าการเตือนบ่งชีโ้ รคทางกาย (ตารางที่ 1) การใช้เกณฑ์
การวินจิ ฉัย Rome IV (ตารางที่ 2) มาเป็นแนวทางช่วยวินจิ ฉัย
ร่วมกับการตรวจค้นทางห้องปฏิบตั กิ ารเบื้องต้นมักจะเพียง
พอ4,7 ยกเว้น เด็กทีม่ ภี าวะปวดท้องไมเกรน ซึง่ มักจะปวด
ท้องรุนแรงและอาเจียนมาก จึงควรส่งตรวจค้นเพิม่ เติมเพื่อ
แยกโรคอืน่ ๆ ออกไป เช่น การตรวจท้องด้วยคลืน่ เสียงความถี่
สูง (ultrasonography) การส่องกล้องทางเดินอาหาร เป็ นต้น
การวิ นิจฉัยแยกโรค ควรวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุ
ต่างๆ ซึง่ มีทงั ้ โรคในระบบทางเดินอาหารและนอกระบบทาง
เดินอาหารทีท่ ำ� ให้มอี าการปวดท้องเรือ้ รัง2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Functional dyspepsia ควรแยกโรคจากแผลเพปติก
(peptic ulcer disease) และกระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis)
จากสาเหตุตา่ งๆ รวมทัง้ Helicobacter pylori โรคกรดไหลย้อน
โรคตับ ทางเดินน�้ำดีและตับอ่อน ทางเดินอาหารส่วนต้นอุดกัน้
(partial upper gut obstruction) ฯลฯ
IBS ควรแยกโรคจากการย่อยน�้ำตาลแล็กโทสบกพร่อง
(lactose intolerance) โรคติดเชือ้ แบคทีเรียในล�ำไส้ รวมทัง้
หนอนพยาธิและโปรโตซัว โรค inflammatory bowel disease
เนื้องอกล�ำไส้ ฯลฯ
Functional abdominal pain-NOS ควรแยกโรคจาก
ท้องผูก โรคตับและทางเดินน�้ ำดี เนื้องอกในช่องท้องและ
ทางเดินอาหาร โรคทางเดินปสั สาวะและโรคนอกระบบทาง
เดินอาหารอืน่ ๆ
Abdominal migraine ควรแยกโรคจากโรคทีท่ ำ� ให้เกิด
อาการปวดท้องรุนแรงเป็ นครัง้ คราว เช่น ล�ำไส้กลืนกันเป็ น
พักๆ (intermittent intussusception) โรคท่อน�้ ำดีโป่งพอง
ตับอ่อนอักเสบซ�้ำๆ การอุดกัน้ ที่ ureteropelvic junction

• ภาวะปวดท้ องไมเกรน (abdominal migraine)
		 ต้องมีเกณฑ์ตามข้อต่อไปนี้ทุกข้ออย่างน้อย 2 ครั้งในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมา
		1. อาการปวดท้องที่มีการก�ำเริ บเป็ นครั้งคราวที่เกิ ดขึ้นอย่าง
เฉี ยบพลันและรุ นแรง โดยปวดที่รอบสะดือหรื อปวดทัว่ ๆ ท้องเป็ น
เวลานานตั้งแต่ 1 ชัว่ โมงขึ้นไป
		2. มีช่วงเว้นระหว่างการก�ำเริ บแต่ละครั้งนานเป็ นสัปดาห์ถึง
เป็ นเดือน
		3. อาการปวดท้องที่มากจนมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจ�ำวัน
		4. อาการมีลกั ษณะซ�้ำๆ แบบเดิมในผูป้ ่ วยแต่ละคน
		5. อาการปวดท้องเกิดร่ วมกับอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ
			 ก. เบื่ออาหาร
			 ข. คลื่นไส้
			 ค. อาเจียน
			 ง. ปวดศีรษะ
			 จ. อาการกลัวแสง (photophobia)
			 ฉ. หน้าซีด
		6. หลังจากมีการตรวจประเมินทีเ่ หมาะสมแล้ว ไม่มโี รคทีอ่ ธิบายอาการได้
• Functional abdominal pain-NOS
		 มีอาการปวดท้องอย่างน้อย 4 ครั้งต่อเดือนร่ วมกับเกณฑ์ทุกข้อ
ดังต่อไปนี้ เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน
		1. มีอาการปวดท้องเป็ นครั้งคราวหรื อปวดต่อเนื่ องที่เกิ ดขึ้น
นอกเหนือไปจากการปวดที่สมั พันธ์กบั ภาวะทางสรี รวิทยา เช่น การมี
ประจ�ำเดือน เป็ นต้น
		2. ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะอื่น (functional dyspepsia
กลุ่มอาการล�ำไส้แปรปรวน ภาวะปวดท้องไมเกรน)
		3. หลังจากมีการตรวจประเมินทีเ่ หมาะสมแล้ว ไม่มโี รคทีอ่ ธิบายอาการได้

7

โรคลมชัก ฯลฯ นอกจากนี้ อาการยังคล้ายกลุม่ อาการอาเจียน ใช้ยาเป็ นระยะยาว เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงจากผลต้าน
เวียนซ�้ำ (cyclic vomiting syndrome) อย่างไรก็ตาม การรักษา ฤทธิ ์โคลิเนอร์จกิ ส่วนยากลุ่ม smooth muscle relaxant
จะเหมือนกันคือ ให้ยาป้องกันการก�ำเริบซ�้ำเช่นเดียวกัน
เช่น mebeverine เป็ นต้น ไม่มผี ลข้างเคียงจากผลต้านฤทธิ ์
โคลิเนอร์จกิ จึงปลอดภัยกว่า อาจบรรเทาอาการปวดได้ในบาง
การรักษา หัวใจส�ำคัญของการรักษาภาวะปวดท้องโดย ราย แต่ผลการศึกษาไม่ยนื ยันประสิทธิภาพชัดเจน
ไม่มโี รคคือ การให้ความมันใจแก่
่
เด็กและผูด้ แู ล แพทย์ ควรตัง้
5.2 ยายับยังการหลั
้
งกรด
่ ได้แก่ H2-receptor antagonists
เป้าหมายการรักษาร่วมกับผูด้ แู ลเด็ก คือ เป้าหมายมุง่ ให้เด็ก และ proton pump inhibitors ใช้ใน functional dyspepsia ทีม่ ี
สามารถด�ำเนินกิจวัตรได้ตามปกติ ไปโรงเรียนได้และคุณภาพ อาการแบบ epigastric pain syndrome
5.3 ยา prokinetics เช่ น domperidone เป็ น ต้ น
ชีวติ ดีขน้ึ มิใช่มงุ่ หวังให้อาการปวดท้องหายทัง้ หมด2,4
1. การให้ความมันใจ
่ อธิบายให้พอ่ แม่เข้าใจว่าอาการ อาจพิจารณาใช้ในผูป้ ว่ ย functional dyspepsia ทีม่ ี อาการ
ปวดท้องของเด็กเกิดขึน้ จริง มิได้แกล้งท�ำ แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรง แบบ postprandrial distress syndrome
และไม่มพี ยาธิสภาพของอวัยวะโดยตรง เกิดจากการท�ำหน้าที่
5.4 Antihistamine มีรายงานการใช้ยา cyproheptadine
ของกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้ทไ่ี วต่อการกระตุน้ และมีการตอบ ท�ำให้อาการทุเลาใน functional abdominal pain-NOS
สนองมากกว่าคนปกติ
5.4 ยา tricyclic antidepressant เช่น amitriptyline
2. Environmental modification ควรหลีกเลีย่ งสภาพ เป็ นต้น พิจารณาใช้ในเด็กทีม่ อี าการรุนแรง ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมอาการปวด แพทย์ควรแนะน�ำผูป้ กครองและ การรักษาเบือ้ งต้น
ครูให้แสดงความสนใจเมือ่ เด็กสบายดี ลดการถามน�ำเกีย่ วกับ
5.5 กลุม่ ยาป้องกันไมเกรน เช่น amitriptyline, cyproheptadine
อาการปวดท้อง ตลอดจนลดการแสดงความวิตกกังวลเกีย่ วกับ และ propranolol เป็ นต้น ได้ผลดีในภาวะปวดท้องไมเกรน
อาการปวดท้อง และลดการตามใจเด็กช่วงมีอาการ
เป็ นยาป้องกันอาการก�ำเริบซ�้ำเช่นเดียวกับโรคปวดศีรษะ
3. Psychological support ค้นหาว่าเด็กมีความเครียด ไมเกรน และกลุม่ อาการอาเจียนเวียนซ�้ำ
หรือวิตกกังวล และช่วยประคับประคองให้เด็ก
6. โพรไบโอติ ก (probiotics) การรักษาด้วยโพรไบโอติก
สามารถปรับตัวและจัดการปญั หาได้
บางสายพันธุ์เป็ นเวลานาน 4-8 สัปดาห์ช่วยท�ำให้อาการ
4. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนิ นชีวิต (lifestyle ปวดท้อ งทุเ ลาเมื่อ เทีย บกับ ยาหลอก10,11 โดยที่ผ ลเด่น ชัด
modification) รวมทัง้ การปรับอาหารโดยหลีกเลีย่ งอาหารที่ ในกลุ่มอาการล�ำไส้แปรปรวน ซึ่งโพรไบโอติกทีไ่ ด้ผลได้แก่
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) และ VSL#3 ส่วน
กระตุน้ อาการ
4.1 กลุ่มอาการล�ำไส้แปรปรวน การจ�ำกัดอาหารที่ม ี เชือ้ Lactobacillus reuteri บรรเทาอาการปวดท้องในเด็กที่
ไขมันสูง อาหารทีเ่ พิม่ แก๊สในล�ำไส้ ได้แก่ เครื่องดื่มอัดลม เป็ น functional abdominal pain-NOS แต่ไม่มผี ลต่ออาการ
อาหารกลุ่ม FODMAP (fermentable oligosaccharides, ปวดท้องแบบ functional dyspepsia แพทย์พงึ ตระหนักว่า
disaccharides, monosaccharides and polyols) เช่น คุณสมบัตขิ องโพรไบโอติกเป็ นเฉพาะสายพันธุ์ ไม่สามารถ
น�้ำผลไม้ซง่ึ มีฟรุกโทสปริมาณมาก อาหารทีม่ ซี อร์บทิ อลมาก น�ำผลการศึกษาของสายพันธุห์ นึ่งไปใช้กบั สายพันธุอ์ น่ื
น�้ำตาลแล็กโทส เป็นต้น อาจช่วยบรรเทาอาการในเด็กมีอาการ
7. การรักษาอื่ นๆ การศึก ษาพบว่า การรัก ษาด้ว ย
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ล�ำไส้แปรปรวน หากงดอาหารเหล่านี้แล้วอาการไม่ทุเลา cognitive behavioral therapy และ gut-directed hypnotherapy
ก็ไม่จำ� เป็ นต้องงดต่อ
ช่วยให้อาการปวดท้องทุเลาได้10,11ในทางปฏิบตั ิ มักรักษาด้วย
4.2 เด็กทีม่ ี dyspepsia ควรงดเครือ่ งดืม่ caffeine เครือ่ ง วิธนี ้ีในรายทีอ่ าการปวดท้องเรือ้ รังส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและ
ดื่มอัดลม เครื่องดื่มที่มกี รดผสม อาหารรสจัด อาหารที่ม ี ครอบครัวและไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบือ้ งต้น
ไขมันสูง และควรหลีกเลีย่ งยาต้านการอักเสบทีม่ ใิ ช่สเตียรอยด์
โดยสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ลา่ สุด พบว่า การรักษา
(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)
ทีไ่ ด้ผลในการบรรเทาอาการปวดท้องเมื่อเทียบกับยาหลอก
5. การรักษาด้วยยา ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ได้แก่ โพรไบโอติก cognitive behavioral therapy และ
การศึกษาทีย่ นื ยันประสิทธิภาพของยาในการบรรเทาภาวะ gut-directed hypnotherapy10,11 อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วน
ปวดท้องเหล่านี้ยงั มีน้อย8,9 ดังนัน้ ควรใช้ยารักษาเมือ่ จ�ำเป็ น ใหญ่มขี อ้ จ�ำกัดทางการวิจยั และยังเป็นการติดตามระยะสันเท่
้ านัน้
และหลังจากให้คำ� แนะน�ำทีเ่ หมาะสม แพทย์ควรตระหนักว่า
หากแพทย์ให้การรักษาดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ว่ ยยังมีอาการ
ยาหลายชนิดอาจก่ออาการไม่พงึ ประสงค์ดว้ ย ยาทีใ่ ช้ในเด็ก
ไม่ทุเลาและอาการปวดส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว
ได้แก่
5.1 Antispasmodics ได้แก่ ยา anticholinergics เช่น หรือกรณีท่ไี ม่แน่ ใจว่ามีโรคเป็ นสาเหตุของอาการปวดท้อง
ควรปรึกษากุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารเพือ่ ประเมินผูป้ ว่ ย
dicyclomine, hyoscine เป็ นต้น
ควรใช้ยานี้บรรเทาอาการปวดเป็ นครัง้ คราว ไม่ควร ต่อไป ควรพิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ในเด็กมีความเครียดมาก
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Questions

1. มารดาพาเด็กหญิ งอายุ 8 ปี มาพบท่านด้วยอาการปวดท้องบริ เวณรอบสะดือมานาน 2 เดือน ปวดวันละ 2-3
ครัง้ กิ นอาหารได้ปกติ ไม่มีอาการเบือ่ อาหาร คลื่นไส้อาเจียน น�้ำหนักลด ไม่มีอาการปวดจนตื่นจากนอนหลับ ตรวจ
ร่างกายไม่พบความผิดปกติ รวมทัง้ น�้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการตรวจ CBC และการตรวจอุจจาระได้ผล
ปกติ ท่านจะให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยรายนี้ อย่างไร?
		 ก. Reassurance
		 ข. Proton pump inhibitors
		 ค. Consult psychiatrist
		 ง. Consult pediatric gastroenterologist for gastroscopy
2. เด็กชายอายุ 10 ปี มาพบท่านด้วยอาการปวดทัวท้
่ องร่วมกับท้องอืดแน่ นมานาน 3 เดือน ไม่มีอาการเบื่อ
อาหาร คลื่นไส้อาเจียน น�้ำหนักลด ไม่มีอาการปวดจนตื่นจากนอนหลับ มีอาการถ่ายบ่อยวันละ 3-4 ครัง้ บางครัง้ ท้อง
ผูก ถ่ายไม่สดุ เวลาถ่ายแล้วอาการปวดท้องแน่ นท้องดีขึน้ ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ รวมทัง้ น�้ำหนัก ส่วนสูง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการตรวจ CBC การตรวจอุจจาระได้ผลปกติ ผูป้ ่ วยรายนี้ น่าจะเป็ นภาวะใดมากที่สดุ ?
		 ก. Functional dyspepsia
		 ข. Irritable bowel syndrome
		 ค. Abdominal migraine
		 ง. Functional abdominal pain-NOS
3. เด็กปวดท้องเรือ้ รังในกรณี ใดที่ควรส่งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์โรคทางเดิ นอาหารเด็กเพื่อตรวจค้นเพิ่ มเติ ม?
		 ก. ปวดท้องจนไปโรงเรียนไม่ได้
		 ข. ปวดท้องร่วมกับท้องผูกมาก
		 ค. ปวดท้องร่วมกับน�้ำหนักลดโดยไม่จงใจ
		 ง. ปวดท้องตอนกลางคืนก่อนจะนอนแต่หลับได้ทงั ้ คืน
4. ภาวะปวดท้องในข้อใดที่ได้ประโยชน์ จากการใช้ยา amitriptyline ในการป้ องกันการก�ำเริ บซ�ำ้ ๆ มากที่สดุ
		 ก. Functional dyspepsia
		 ข. Irritable bowel syndrome
		 ค. Abdominal migraine
		 ง. Functional abdominal pain-NOS
5. จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ลา่ สุด การรักษาในข้อใดที่มผี ลชัดเจนว่าช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเรือ้ รังในเด็กได้?
		 ก. Proton pump inhibitors
		 ข. Prebiotics
		 ค. Lactose restriction
		 ง. Cognitive behavioral therapy
สามารถส่งค�ำตอบได้ที่: https://www.facebook.com/pages/ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
หรือท�ำแบบสอบถามทาง https://goo.gl/forms/vngQvOW1gPfRTVvU2
ถ้าตอบถูกเกิ น 3 ข้อ จะได้คะแนน 2 หน่ วย
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