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แนวทางการรักษาโรคโครห์นในเด็ก

ตามคำแนะนำของ European Crohn´s and Colitis Organization (ECCO)

และ European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)

van Rheenen PF, Aloi M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, Fagerberg UL, et al. The Medical Management

of Paediatric Crohn’s Disease: An ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohn's Colitis. 2021: 15: 171-94.

แนวทางการรักษาโรคโครหน (Crohn’s disease, CD) ในเด็กประกอบดวย การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของที่อาจสงผลตอ
การรักษา ไดแก อายุของผูปวย ตำแหนงรอยโรค การดำเนินโรค การเจริญเติบโต ผลขางเคียงจากยา และผลกระทบของโรคตอ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการจำแนกผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่รุนแรง เชน มีลำไสตีบ (stricture) มี penetrating disease มี
รอยโรครอบรูทวาร (perianal disease) หรือไมตอบสนองตอการรักษาระยะ induction แมใหการรักษาอยางเพียงพอ เพื่อใหการ
รักษาอยางรวดเร็วและเหมาะสม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดการอักเสบของลำไสและปองกันภาวะแทรกซอนในระยะยาว
การรักษาในระยะ induction ตามความเสี่ยงของผู้ป่วย

แนะนำใหประเมินความเสี่ยงเพื่อใหการรักษาระยะ induction อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรุนแรงของโรคขณะ
วินิจฉัยตาม Paris Classiﬁcation และปจจัยเสี่ยงดัง ตารางที่ 1

tro
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Paris classiﬁcation
ขณะวินิจฉัย

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม

ความเสี่ยง

การรักษาระยะ induction ที่แนะนำ

ต่ำ

EEN หรือสเตียรอยด

ปานกลาง

พิจารณาใหการรักษาเพิ่มเติม
โดยให anti-TNF

B1+G1

ไมมี
ไมมี clinical remission หรือ biochemical
remission หลังใหการรักษาแบบ induction
ไปแลวนาน 12 สัปดาห
มีภาวะการเจริญเติบโตลาชา

ปานกลาง

EEN หรือพิจารณาใหเริ่ม anti-TNF ตั้งแตแรก

B1
(L3+L4)

รอยโรคกวาง (extensive disease) หรือมี
แผลลำไสใหญที่ลึก (deep colonic ulcers)

สูง

พิจารณาใหเริ่ม anti-TNF ตั้งแตแรก

B1+p

มีรอยโรครอบรูทวาร (perianal disease)

สูง

พิจารณาใหเริ่ม anti-TNF ตั้งแตแรก รวมกับ
การใหยาปฏิชีวนะ และ/หรือ การรักษาทาง
ศัลยกรรม

ไมมี

สูง

พิจารณาใหเริ่ม anti-TNF ตั้งแตแรก

มีลำไสโปงพองกอนจุดตีบ (prestenotic
dilatation) หรือมีอาการ/อาการแสดงของ
ลำไสอุดตัน

สูง

พิจารณาใหการรักษาโดยการตัดลำไสสว นทีต่ บี ออก
รวมกับการให anti-TNF หลังผาตัด

สูง

พิจารณาใหการผาตัด
รวมกับใหเริ่ม anti-TNF ตั้งแตแรก

B1

Inﬂammatory

B1

Non-stricturing
Non-penetration
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B2

B3

Stricturing
disease

Penetrating
disease

หมายเหตุ * Penetrating disease หมายถึง โรคโครหนที่มีลำไสทะลุ (bowel perforation) ทางทะลุภายในชองทอง (intra-abdominal
ﬁstulae) กอนการอักเสบ (inﬂammatory masses) และ/หรือ ฝในชองทองที่ไมไดเกิดจากภาวะแทรกซอนของการผาตัด
Anti-TNF: anti-tumor necrosis factor, EEN: exclusive enteral nutrition

ผูปวยที่ไดรับการรักษาระยะ induction อยางเหมาะสมนาน 12 สัปดาหแลวไมพบวามี clinical remission หรือ
biochemical remission มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคที่รุนแรง นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่มีการดำเนินโรคเร็วหรือเกิดภาวะ
แทรกซอนทางลำไสจนตองไดรับการผาตัดมักมีการพยากรณโรคที่ไมดีเชนกัน
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เป้าหมายของการรักษา
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เปาหมายที่แสดงถึงการตอบสนองตอการรักษาระยะ induction ในระยะยาว ไดแก
มีการตอบสนองจากการประเมินดวยการสองกลอง (endoscopic response) โดยประเมินจากคะแนน Endoscopic Score for
Crohn’s Disease (SES-CD) หรือ Crohn’s disease Endoscopic Index of severity (CDEIS) ที่ลดลงมากกวารอยละ 50
ของคากอนรักษา
มี mucosal healing โดยพบวาไมมีการอักเสบจากภาพสองกลอง (macroscopic inﬂammation) หรือมี SES-CD นอยกวา 3
การติดตามผลการรักษา

การตรวจ fecal calprotectin

การตรวจ fecal calprotectin มีประโยชนในการประเมินการตอบสนองตอการรักษา เนื่องจากเปนการตรวจที่ไมรุกล้ำ
และมีความสอดคลองกับผลการรักษา อีกทั้งการสองกลองเพื่อประเมินหลังการรักษาในผูปวยทุกรายยังทำไดยาก ทั้งนี้ พบวาผูปวย
ที่มีอาการดีขึ้นรวมกับมีระดับ fecal calprotectin ที่ลดลงหลังไดรับการรักษาระยะ induction มีแนวโนมที่จะตอบสนองตอการ
รักษา โดยเฉพาะกรณีที่ fecal calprotectin นอยกวา 250 µg/g นอกจากนี้ยังพบวาหากผูปวยมีระดับ fecal calprotectin ที่นอย
กวา 250 µg/g ภายใน 12 สัปดาหหลังเริ่มการรักษาระยะ induction มักมีแนวโนมที่จะมี remission ภายในปแรกหลังเริ่มการ
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อยางไรก็ดี มีขอควรระวังในการแปลผล fecal calprotectin ดังนี้
ควรเก็บอุจจาระที่จะสงตรวจในภาชนะที่เหมาะสมและเก็บรักษาในตูเย็น
ระดับ fecal calprotectin ในทารกแรกเกิดมักสูงกวาผูใหญ และมีแนวโนมคอยๆ ลดลงจนเทากับผูใหญเมื่ออายุ 5 ป
การตรวจ fecal calprotectin มีความไว (sensitivity) ลดลงในผูปวยที่มีรอยโรคเฉพาะที่ลำไสเล็ก (isolated small
bowel disease)

การตรวจทางรังสีวิทยาในลำไส้เล็ก (small-bowel imaging)
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การประเมิน transmural involvement โดย magnetic resonance enterography (MRE) หรือ intestinal ultrasound สามารถชวยประเมินการตอบสนองตอการรักษาได
MRE เปนการตรวจที่เหมาะกับการประเมินรอยโรคบริเวณลำไสเล็ก โดยมีความไวรอยละ 83 และมีความจำเพาะรอยละ 93 สำหรับ
การตรวจพบ active disease ซึ่งผูปวยที่มีการอักเสบของลำไสอาจตรวจพบลักษณะ wall enhancement, mucosal ulcer หรือ
T2 hyperintensity ที่บริเวณผนังลำไส ทั้งนี้ การตรวจ MRE ควรทำในกรณีที่ผูปวยใหความรวมมือ เนื่องจากผูปวยตองกินสารทึบ
รังสีปริมาณมากกอนตรวจเพื่อใหสามารถระบุลักษณะรอยโรคในลำไสเล็กไดชัดเจน นอกจากนี้ยังควรเตรียมลำไสดวยยาระบายกอน
การตรวจเสมอ
Intestinal ultrasound เปนการตรวจที่ทำไดงาย ไมลุกล้ำ และไมแพงมาก แตมีขอจำกัดเนื่องจากการแปลผลขึ้นกับผูตรวจเปน
หลัก โดยหากพบผนังลำไสหนานอยกวา 3 มิลลิเมตรจะชวยบงชี้วาผูปวยมี transmural healing
การประเมินคะแนนความรุนแรงของโรค (clinical disease activity score)

การประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคจาก Pediatric Crohn's Disease Activity Index (PCDAI) ในเด็ก อาจชวย
บงบอกวาผูปวยมี clinical remission แตผูปวยที่ไมมีอาการอาจมี mucosal ulcer ได ดังนั้นการประเมินดวย PCDAI, weighted
PCDAI หรือ short PCDAI เพียงอยางเดียวจึงไมสามารถสรุปวาผูปวยมี mucosal healing แนะนำใหประเมินคะแนนความรุนแรง
ของโรครวมกับการตรวจ fecal calprotectin และ CRP

2

การรักษาในระยะ induction ในผู้ป่วยเด็กที่มีรอยโรคในลำไส้ (Luminal Crohn’s disease)
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Exclusive enteral nutrition (EEN)

tro

เปนการรักษาโดยใหผูปวยรับประทานเฉพาะนมสูตรพิเศษโดยไมรับประทานอาหารอื่นนาน 6-8 สัปดาห จากการศึกษาพบ
วา EEN มีประสิทธิภาพในการทำใหผูปวยที่มีรอยโรคในลำไสเขาสูภาวะ remission ไมแตกตางจากการใชยาสเตียรอยด โดยบางการ
ศึกษาพบวาการใช EEN ทำใหแผลที่เยื่อบุของลำไสหายไดดีกวา แนะนำใหใชการรักษานี้เปนทางเลือกแรกสำหรับการรักษาระยะ
induction อยางไรก็ดี ผูปวยบางรายอาจไมใหความรวมมือในการรักษาดวย EEN ทำใหตองใสสายใหอาหารทางจมูก นอกจากนี้เด็ก
โตบางรายอาจคุนเคยกับอาหารแข็งทำใหรับประทาน EEN ซึ่งเปนอาหารเหลวไดยาก
ขอควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม
แนะนำใหเลือกใช EEN ในผูปวยที่มีการดำเนินโรคแบบอักเสบเทานั้น (purely inﬂammatory disease behavior) และ
มีความเสี่ยงของโรคระดับต่ำถึงปานกลางตามตารางที่ 1
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวาการให EEN รูปแบบ elemental formula มีประสิทธิภาพไมแตกตางกับ non-elemental
formula นอกจากนี้สวนประกอบของโปรตีนและไขมันที่ตางกันในแตละสูตรหรือวิธีการใหอาหาร เชน การใหในระยะสั้น (bolus)
หรือการใหตอเนื่อง (continuous feeding) ก็ไมสงผลตอประสิทธิภาพของ EEN เชนกัน
Corticosteroids

หากไมสามารถใช EEN รักษาได หรือรักษาดวย EEN แลวผูปวยอาการไมดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห อาจพิจารณาใช
systemic corticosteroid เปนทางเลือกในการรักษาชวง induction แตมีขอควรระวัง เนื่องจากยากลุมนี้สามารถเพิ่มความ
เสี่ยงของการติดเชื้อและการเกิดฝในชองทองหรือในอุงเชิงกรานได
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ขนาดยาที่แนะนำและการบริหารยา
Prednisolone สามารถใหไดตามตารางที่ 2 โดย
พิจารณาใหวันละครั้งและลดยาเมื่อมี clinical remission
โดยทั่วไปควรลดยากอนครบ 4 สัปดาหหลังจากเริ่มใหยา
Budesonide ในกรณีที่ผูปวยมีลำไสสวน ileum
และ cecum อักเสบเล็กนอย (mild ileocecal disease)
ควรเลือกใชยา ileal-release budesonide มากกวา
prednisolone เนื่องจากมีผลขางเคียงนอยกวา แตพึงระวัง
วาการใชยานี้อาจไมไดผลในผูปวยที่ลำไสใหญอักเสบเปน
หลัก

10-20

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
20-30

>30

1-3

20 mg

30 mg

40 mg

4

15 mg

25 mg

35 mg

5

15 mg

20 mg

30 mg

6

12.5 mg

15 mg

25 mg

7

10 mg

15 mg

20 mg

8

7.5 mg

10 mg

15 mg

9

5 mg

10 mg

10 mg

10

2.5 mg

5 mg

5 mg

สัปดาห

กรณีผูปวยมีน้ำหนักมากกวา 40 กิโลกรัม ควรเริ่ม ileal-release budesonide ขนาด 9 mg วันละ 1 ครั้งนาน 6
สัปดาห หลังจากนั้นใหลดยาเปนขนาด 6 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 2 สัปดาห และ 3 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 2 สัปดาหตามลำดับ

ขอควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม
ควรพึงระวังภาวะตอมหมวกไตทำงานบกพรอง (adrenal insufﬁciency) ในผูปวยที่ไดรับยาสเตียรอยดขนาดสูงกวา
physiologic dose ติดตอกันนานกวา 3 สัปดาห และตองเขารับการผาตัดใหญ ควรพิจารณาให hydrocortisone ทดแทนในชวง
กอนผาตัดจนถึงหลังผาตัดอยางเหมาะสม
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Anti-tumor necrosis factor (Anti-TNF)
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Anti-TNF ไดแก inﬂiximab และ adalimumab มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาระยะ induction ทั้งจากการประเมินทาง
คลินิกและการสองกลอง ทั้งนี้ แนะนำใหใชยากลุมนี้ในผูปวยที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัยและมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซอนตาม
ตารางที่ 1 โดยใชไดทั้งในระยะ induction และระยะ maintenance ทั้งนี้ อาจตองพิจารณาเริ่มใชยานี้เร็วขึ้นในเด็กที่เจริญเติบโตชา
มากหรือไมคอยตอบสนองตอการรักษาดวยสเตียรอยดหรือ EEN โดยถือวาตอบสนองเมื่อคะแนนประเมิน PCDAI นอยกวา 10 หรือ
ระดับ fecal calprotectin นอยกวา 250 mcg/g
ขนาดยาที่แนะนำและการบริหารยา
Inﬂiximab ขนาด 5 mg/kg หยดทางหลอดเลือดดำรวม 3 ครั้งใน 6 สัปดาห (ในสัปดาหที่ 0, 2 และ 6) สำหรับชวง
induction และใหขนาด 5 mg/kg ทุก 8 สัปดาห สำหรับชวง maintenance ทั้งนี้ อาจปรับขนาดยาไดมากถึง 10 mg/kg หรือลด
ระยะหางของการใหยาแตละครั้งเพื่อใหไดระดับยาตามเปาหมายในเด็กที่น้ำหนักนอยกวา 30 กิโลกรัม มีการอักเสบรุนแรง หรือมีระดับ
อัลบูมินในเลือดต่ำ และแนะนำให inﬂiximab รวมกับ immunomodulator เนื่องจากพบวาการให thiopurine หรือ MTX สามารถ
ลดโอกาสการเกิดแอนติบอดีตอยา (antidrug antibody)
อาจพิจารณาหยุด immunomodulator หลังใหการรักษารวมกับ inﬂiximab นาน 6-12 เดือนในผูปวยที่มีระดับยา
inﬂiximab ตาม เปาหมายรวมกับมี endoscopic และ transmural healing
Adalimumab ผูปวยมีน้ำหนักมากกวา 40 กิโลกรัม พิจารณาใหขนาด 160 mg ฉีดเขาใตผิวหนังในครั้งแรก และใหขนาด
80 mg ในสัปดาหที่ 2 สำหรับระยะ induction หลังจากนั้นลดเปนขนาด 40 mg ทุก 2 สัปดาห สำหรับการรักษาระยะ maintenance ผูปวยมีน้ำหนักนอยกวา 40 กิโลกรัม แนะนำใหขนาด 80 mg ในครั้งแรก และใหขนาด 40 mg ในสัปดาหที่ 2 สำหรับการ
รักษาระยะ induction หลังจากนั้นลดเปนขนาด 20 mg ทุก 2 สัปดาห สำหรับการรักษาระยะ maintenance กรณีผูปวยตอบ
สนองตอยาไมดีหรือยายังไมไดระดับ สามารถพิจารณาใหยาไดทุกสัปดาห และผูปวยที่ไมเคยได inﬂiximab มากอน อาจใหการรักษา
ดวย adalimumab เปนการรักษาเดี่ยวได โดยไมตองให immunomodulator รวม
ขอควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม
ควรติดตามระดับยา anti-TNF ในเลือด (ตารางที่ 3) และปรับยาอยางใกลชิด เนื่องจากผูปวยบางรายตองไดรับการปรับเพิ่ม
ขนาดยา
ตารางที่ 3 แสดงเปาหมายของระดับยา anti-TNF (trough level)
ครั้งที่ใหยา
สัปดาหที่
ระดับยา Inﬂiximab (mcg/mL)

ครั้งที่ใหยา
สัปดาหที่
ระดับยา Adalimumab (mcg/mL)

2**
2
≥ 25

3*
4
≥ 7.5

3**
6
≥ 15

4*
14
≥5

5
8
≥ 7.5

หมายเหตุ
* แนะนำใหติดตามระดับยา anti-TNF และปรับใหเหมาะสม โดยทั่วไปแนะนำใหติดตามระดับยา inﬂiximab กอนใหยาครั้งที่ 4 (ประมาณ 14 สัปดาห
หลังใหยา inﬂiximab ครั้งแรก) และติดตามระดับยา adalimumab กอนใหยาครั้งที่ 3 (ประมาณ 4 สัปดาหหลังใหยา adalimumab ครั้งแรก)
** กรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงตอการขับยาไดเร็วกวาปกติ เชน น้ำหนักนอยกวา 30 กิโลกรัม มี extensive disease หรือมีระดับอัลบูมินในเลือดต่ำ อาจ
พิจารณาตรวจระดับยา inﬂiximab ตั้งแตกอนใหยาครั้งที่ 2 หรือกอนใหยาครั้งที่ 3
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Thalidomide

ในปจจุบันยังมีการศึกษาคอนขางนอยเกี่ยวกับการใชยา thalidomide สำหรับชวง induction แตอาจพิจารณาใชในผูปวย
เพียงบางรายที่ไมตอบสนองตอการใชยากดภูมิเนื่องจากยากลุมนี้มีผลขางเคียงหลายประการ
ขนาดยาที่แนะนำและการบริหารยา
Thalidomide ขนาด 50 mg รับประทานวันละ 1 ครั้งสำหรับผูใหญ โดยสามารถปรับเพิ่มขนาดได
ทั้งนี้ ควรพิจารณาปรับลดขนาดยาหากใชในเด็กเล็ก
ขอควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม
ยามีผลขางเคียงหลายประการ อาทิ งวง ปลายประสาทผิดปกติ (peripheral neuropathy) และมีผลตอทารกในครรภ ดัง
นั้นจึงควรตรวจการตั้งครรภกอนเริ่มยาในผูปวยเพศหญิงและคุมกำเนิดตลอดระยะที่ใชยา
Thiopurines

tro

ไมแนะนำใหใชยากลุม thiopurine เปนยาเดีย่ วสำหรับการรักษาระยะ induction เนือ่ งจากยากลุม นีใ้ ชเวลานานถึง 8-16
สัปดาห ในการออกฤทธิไ์ ดเต็มที่ แตสามารถเริม่ ให thiopurine ควบคูก บั การรักษาระยะ induction ดวยยากลุม สเตียรอยดเพือ่ หวัง
ใหออกฤทธิใ์ นระยะ maintenance ได

5

การรักษาในระยะ induction ในผู้ป่วยเด็กโรคโครห์นที่มีทางทะลุรอบทวารหนัก
(ﬁstulizing perianal Crohn’s disease)

Anti-TNF เปนยาทีไ่ ดผลดีทส่ี ดุ สำหรับผูป ว ยทีม่ ที างทะลุรอบทวารหนัก โดยควรมีการระบายหนองหรือรักษารอยโรคที่
ทวารหนักกอนใหยาเพือ่ ลดการอักเสบและปองกันการเกิดฝรอบทวารหนักซ้ำ และสามารถใชยาปฏิชวี นะเสริมได เชน ciproﬂoxacin ขนาด 30 mg/kg/day แบงรับประทานวันละ 2-3 ครัง้ หรือ metronidazole ขนาด 20 mg/kg/day แบงรับประทานวันละ 2
ครัง้
ขอควรระวังและคำแนะนำเพิม่ เติม
กรณีทท่ี างทะลุรอบทวารหนักไมหาย ควรพิจารณาปรับยาใหไดระดับตามตารางที่ 3 กอนพิจารณาใหการรักษาดวยยา
biologics ชนิดอืน่ ๆ อยางไรก็ดี ผูป ว ยบางรายทีม่ ที างทะลุรอบทวารหนักและไมตอบสนองตอการรักษา anti-TNF แบบปกติอาจตอง
ใชยาขนาดสูงขึน้ โดยมีเปาหมายระดับยา (trough level) มากกวา 12.7 mcg/mL
การรักษาระยะ maintenance
Methotrexate (MTX)

ai
ga
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เปนทางเลือกแรกในการรักษาระยะ maintenance หรือใชในผูป ว ยทีไ่ มตอบสนองหรือทนยา thiopurine ไมได
ขนาดยาทีแ่ นะนำและการบริหารยา
Methotrexate ขนาด 15 mg/m2 (body surface area) 1 ครัง้ ตอสัปดาห (ขนาดสูงสุด 25 mg) เมือ่ ผูป ว ยมี clinical
remission รวมกับมี mucosal healing หลังใชยา MTX ขนาดดังกลาวนานหลายเดือน อาจพิจารณาลดขนาดเหลือเปน 10
mg/m2 1 ครัง้ ตอสัปดาห (ขนาดสูงสุด 15 mg)
สามารถใหโดยการฉีดใตผวิ หนังซึง่ มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการฉีดเขากลามเนือ้ ทัง้ นี้ หลายสถาบันพิจารณาเปลีย่ น MTX ชนิดฉีด
เปนชนิดกินหลังฉีดยาแลวไดผลดีประมาณ 4 เดือน อยางไรก็ดี หากเปลีย่ นเปนยากินแลวพบวาประสิทธิภาพไมดี อาจพิจารณาเปลีย่ น
กลับไปใชยาฉีดได
ควรให folate ขนาด 5 mg หลังไดรบั MTX นาน 24-72 ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือใหขนาด 1 mg วันละครัง้ นาน 5 วันตอ
สัปดาห เพือ่ ลดผลขางเคียงตอตับและระบบทางเดินอาหาร
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ขอควรระวังและคำแนะนำเพิม่ เติม
ไมควรใหยา MTX ในหญิงตัง้ ครรภ และควรแนะนำเกีย่ วกับการคุมกำเนิดในชวงทีไ่ ดรบั ยาจนถึง 6 เดือนหลังหยุดยา และ
สามารถลดอาการคลืน่ ไสหลังไดยาโดยพิจารณาให ondansetron 1 ชัว่ โมงกอนฉีด MTX และหลังฉีดยาอยางนอย 1 วัน
Thiopurine

สามารถใชเปนทางเลือกในการรักษาในระยะ maintenance ได

ai
ga

tro

ขนาดยาทีแ่ นะนำและการบริหารยา
Azathioprine ขนาด 2-2.5 mg/kg/day วันละครัง้
6-mercaptopurine (6-MP) ขนาด 1-1.5 mg/kg/day วันละครัง้
ขอควรระวังและคำแนะนำเพิม่ เติม
การตรวจ genotype กอนใหยา
Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) ผูป ว ยทีไ่ มมี TPMT activity หรือมี TPMT activity ระดับต่ำมีความเสีย่ งตอการ
เกิด myelotoxicity ทีอ่ นั ตรายถึงชีวติ ไดหากไดยาขนาดปกติ ดังนัน้ จึงควรลดขนาดยาในผูป ว ยทีม่ ี heterozygous TPMT genotype
หรือมี intermediate TPMT activity
Nudix Hydrolase 15 (NUDT15) อาจพิจารณาตรวจเพิม่ เติมในผูป ว ยเชือ้ สายเอเชียกอนใหยา
ทัง้ นี้ ควรพึงระวังวาการตรวจ genotype ไมสามารถทดแทนการติดตามผลขางเคียงจากยาบางอยาง เชน myelotoxicity ได
การตรวจ thiopurine metabolite กอนใหยา
อาจพิจารณาตรวจ 6-thioguanine nucleotides (6-TGN) และ 6-methylmercaptopurine (6-MMP) รวมกับการวัดระดับ
ยาในผูป ว ยทีต่ อบสนองตอยาไมดี มีปญ
 หา cytopenia หรือมีคา เอนไซมตบั ผิดปกติ
ผลขางเคียงจากการใชยาและแนวทางการติดตาม
Cytopenia พบไดประมาณรอยละ 2-14 โดยเฉพาะชวงเดือนแรกหลังเริม่ ยา ทัง้ นี้ แนะนำใหตดิ ตาม CBC อยางนอยทุก 1
เดือนใน 3 เดือนแรกหลังเริม่ ยา และหลังจากนัน้ ทุก 3 เดือน
เอนไซมตบั ผิดปกติ ผูป ว ยทีใ่ ชยากลุม thiopurine อาจมีระดับ transaminase สูงชัว่ คราวไดถงึ 2 เทาของคาปกติ ซึง่ อาจดีขน้ึ
หลังจากลดขนาดยาหรือหยุดยา กรณีพบวาเอนไซมตบั ผิดปกติตอ เนือ่ ง ควรพิจารณาหยุดยาจนกวาระดับเอนไซมตบั จะปกติและสง
ตรวจ thiopurine metabolite (ถาทำได) ทัง้ นี้ แนะนำใหตดิ ตามเอนไซมตบั อยางนอยทุก 1 เดือนใน 3 เดือนแรกหลังเริม่ ยา และหลัง
จากนัน้ ทุก 3 เดือน
ตับออนอักเสบ (pancreatitis) พบไดรอ ยละ 7 โดยเปนผลขางเคียงจากยาแบบ idiosyncrasy ซึง่ มักพบในชวงสัปดาหแรก
หลังเริม่ ยา หากผูป ว ยมีตบั ออนอักเสบจากยา thiopurine ควรพิจารณาหยุดยา
คลืน่ ไสและอาเจียน หากเปนจากยา thiopurine อาจพิจารณาแบงยาจากวันละครัง้ ใหเปนวันละสองครัง้ ในชวงเชาและเย็น
แทน หรือพิจารณาเปลีย่ นเปน 6-MP หรือใช thiopurine ในขนาดต่ำๆ รวมกับ allopurinol
มะเร็ง ผูป ว ยทีม่ ี inﬂammatory bowel disease ทีไ่ ดรบั thiopurine มีโอกาสเกิดมะเร็งตอมน้ำเหลือง (lymphoma) เชน
hepatosplenic T cell lymphoma สูงกวาคนปกติ ซึง่ สวนใหญพบในผูป ว ยเพศชายทีอ่ ายุนอ ย ดังนัน้ ควรใหคำปรึกษาและแนะนำ
เกีย่ วกับมะเร็งตอมน้ำเหลืองในผูป ว ยทีไ่ ดรบั การรักษาดวย thiopurine แมวา โอกาสเกิดมะเร็งชนิดนีจ้ ะนอยก็ตาม การติดเชือ้ ไวรัส
Epstein–Barr (EBV) แบบปฐมภูมิ (primary infection) อาจเพิม่ โอกาสการเกิด hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)
และมะเร็งเม็ดเลือดขาว แตยงั ไมแนะนำใหตรวจ serology สำหรับไวรัสชนิดนีใ้ นผูป ว ยเด็กกอนเริม่ ใหยา นอกจากนีผ้ ปู ว ยทีไ่ ดรบั
thiopurine ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังชนิด non-melanoma สูงกวาคนปกติ จึงควรแนะนำวิธปี อ งกันการสัมผัสแสงแดดเสมอ
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Maintenance enteral nutrition

การให maintenance enteral nutrition ซึง่ ใหพลังงานอยางนอยรอยละ 50 ของปริมาณทัง้ หมดทีร่ า งกายตองการ
สามารถใหเปนการรักษาเดีย่ วทีช่ ว ยใหผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่ำอยูใ นระยะ remission ไดนานขึน้ อยางไรก็ดี ผูป ว ยมักไมใหความรวม
มือเมือ่ ใชในระยะยาว ดังนัน้ อาจใชการรักษานีช้ ว่ั คราวในชวงเวลาทีย่ ากดภูมอิ อกฤทธิย์ งั ออกฤทธิไ์ มเต็มที่ หรือใชเสริมการรักษาอืน่
ๆ เชน inﬂiximab โดยแนะนำใหเปน polymeric diet ยกเวนผูป ว ยมีภาวะแพโปรตีนนมวัวซึง่ อาจใหเปน elemental diet แทน
การรักษาระยะ maintenance หลังผ่าตัด

tro

ผูป ว ยบางรายทีไ่ มตอบสนองตอการให anti-TNF หรือมีลำไสตบี แคบและโปงพอง มี penetrating disease อาจตอง
พิจารณาใหการรักษาโดยการผาตัดในสถานการณจริง คนไขสว นใหญจะได maintenance ภายใน 4 สัปดาหหลังผาตัด
(เนือ่ งจากเกิด relapse บอย) โดยใหยา anti-TNF ในผูป ว ยทีเ่ คยไดยากลุม นีม้ ากอน ถาผูป ว ยทีไ่ มเคยไดยา anti-TNF มากอน อาจ
พิจารณาใหยา thiopurine และถาเกิด relapse จึงเปลีย่ นเปนยา anti-TNF
เนือ่ งจากผูป ว ยอาจมี relapse หลังผาตัดได จึงแนะนำใหสอ งกลองทางเดินอาหารที่ 6-12 เดือนหลังผาตัด รอยโรคทีพ่ บบอยมักอยู
บริเวณเหนือตอ ileocolonic anastomosis
ในกรณีทไ่ี มสามารถสองกลองถึงจุด anastomosis ได อาจพิจารณาประเมินโรคโดยวิธอี น่ื แทน เชน ตรวจ fecal calprotectin รวม
กับ capsule endoscopy, MRE หรือ intestinal ultrasound
อาจพิจารณาให bile acid sequestrants เชน cholestyramine ในผูป ว ยทีถ่ า ยเหลวหลังผาตัดบริเวณลำไสสว น ileum
โดยเฉพาะกรณีตรวจพบ fecal calprotectin ปกติและมีระดับ 7-hydroxycholestenone ทีส่ งู
การพิจารณาใช้ยากลุ่ม biologics กรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการได้รับยา anti-TNF

หากผูป ว ยไมตอบสนองตอยา anti-TNF แมปรับระดับยาอยางเหมาะสมหรือไดรว มกับ immunomodulator แลว สามารถ
พิจารณาให ustekinumab ซึง่ เปน monoclonal antibody ทีอ่ อกฤทธิต์ อ interleukin 12 และ interleukin 23 หรือพิจารณา
ให vedolizumab ซึง่ เปน gut-selective humanized monoclonal antibody ทีอ่ อกฤทธิต์ อ α4β7 integrinileocolonic
anastomosis
ในกรณีทไ่ี มสามารถสองกลองถึงจุด anastomosis ได อาจพิจารณาประเมินโรคโดยวิธอี น่ื แทน เชน ตรวจ fecal calprotectin รวมกับ capsule endoscopy, MRE หรือ intestinal ultrasound
อาจพิจารณาให bile acid sequestrants เชน cholestyramine ในผูป ว ยทีถ่ า ยเหลวหลังผาตัดบริเวณลำไสสว น ileum
โดยเฉพาะกรณีตรวจพบ fecal calprotectin ปกติและมีระดับ 7-hydroxycholestenone ทีส่ งู
การปรับจุลชีพในทางเดินอาหาร (microbial manipulation)

ai
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Probiotics

ไมแนะนำให probiotics เปนการรักษาผูป ว ยเด็กโรคโครหน

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)

มีการศึกษา 1 รายงานพบวา การใชยาปฏิชวี นะ azithromycin ขนาด 7.5 mg/kg/day นาน 5 วันตอสัปดาห เปนระยะ
เวลา 4 สัปดาห แลวลดเหลือนาน 3 วันตอสัปดาหในอีก 4 สัปดาหตอ มา รวมกับให metronidazole ขนาด 20 mg/kg/day นาน
8 สัปดาห สามารถใชรกั ษาในระยะ induction ในผูป ว ยทีม่ คี วามรุนแรงระดับ mild to moderate ทีไ่ มสามารถใหการรักษาดวย
nutritional therapy
Fecal microbiota transplantation

ไมแนะนำให fecal microbiota transplantation เปนการรักษาผูป ว ยเด็กโรคโครหน
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แผนภูมิที่ 1 สรุปแนวทางการรักษาผูปวยเด็กโรคโครหน

ผู้ป่วยเด็กโรคโครห์น

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

B1, inﬂammatory (non-stricturing, non-penetrating)

B1, รวมกับมีรอยโรคกวาง (extensive disease) หรือ
มีแผลลำไสใหญลึก (deep chronic ulcers) หรือ
B2 รวมกับมีลำไสตีบและโปงพอง

ความเสี่ยงปานกลาง

ใช

มีการเจริญเติบโตชารุนแรง

มีรอยโรครอบทวารหนัก
(perianal disease)

Induction และ maintenance
โดยให Anti-TNF รวมกับ
พิจารณาใหยาปฏิชีวะ และ/หรือ
การผาตัด

พิจารณาเพิ่มการรักษาดวย anti-TNF รวมกับโภชนบำบัด

ไมใช

Induction โดยให Anti-TNF และพิจารณาใหรวมกับ
Immunomodulator

Induction โดยให EEN หรือสเตียรอยด

ใช

การรักษาเปนไปตามเปาหมายที่ 12 สัปดาห

ไมใช

ใช

ไมใช

การรักษาเปนไปตามเปาหมาย

ไมใช

ใช

Maintenance โดย MTX หรือ Thiopurine

ใช

การรักษาเปนไปตามเปาหมายหลังรักษา
ระยะ induction ครบ

ไมใช

พิจารณารักษาดวยวิธีเดิมอีกครั้ง
หรือเปลี่ยนไปรักษาโดย anti-TNF

ปรับขนาดยา Anti-TNF และพิจารณา
ใหยา immunomodulator
(ถาไมเคยไดรับ) โดยติดตามระดับยา
Anti-TNF รวมกับรักษาตามแผนภูมิที่ 2

Maintenance โดยให Anti-TNF อยางเดียว
หรือรวมกับ MTX/Thiopurine
การรักษาเปนไปตามเปาหมาย

ไมใช

Anti-TNF: anti-tumor necrosis factor, EEN: exclusive enteral nutrition, MTX: methotrexate
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการปรับยา anti-tumor necrosis factor

ผูปวยที่โรคยัง active
หลังใหการรักษาดวย Anti-TNF

ต่ำ

มี

มีแอนติบอดีตอยา

Immunologic loss of response

มีระดับ titer ของแอนติบอดีตอยาสูง

เปลี่ยนยาจาก Inﬂiximab
เปน Adalimumab

ติดตาม trough level ของยา

อยูในระดับ

ไมมี

Pharmacokinetic loss of response

Pharmacodynamic loss of response

มีระดับ titer ของแอนติบอดีตอยาต่ำ

เพิ่มขนาดยาและพิจารณาใหยา
immunomodulator (ถาไมเคยไดรับ)

เพิ่มขนาดยา

เปลี่ยนเปนการรักษาดวย biologics อื่นๆ

Anti-TNF: anti-tumor necrosis factor

คณะผูแ
้ ปลและเรียบเรียงสรุป
อาจารย นายแพทย ทรงพล เกษสุวรรณ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย แพทยหญิง ลีลา สีมาขจร
กลุม งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อาจารย แพทยหญิง กิรณา วีณนิ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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