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ภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป
เปนสาเหตุของการเกิดโรคทางระบบ
ทางเดินอาหารได้มากมาย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน
เปนต้น การรักษาทําได้โดยทังการปรับพฤติกรรม และการใช้ยาเพือบรรเทา
อาการ รวมถึงการใช้ยาทีมีผลลดการหลังกรดในกระเพาะอาหาร คนไข้ทีมี
อาการปวดแสบท้องจากภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน มักได้รบ
ั ยาหลักๆ
อยู่ สองกลุ่มร่วมกัน คือ ยายับยังการหลังกรด เช่น omeprazole และยาลด
กรด เช่น ยาในกลุ่ม antacid ซึงคนไข้หลายคนอาจมีคําถามว่าทําไมเภสัชกรจึง
แนะนําให้กินยาทังสองชนิดนีให้หา่ งกันอย่างน้อย 1 ชัวโมง
ยา Antacid หมายถึง ยาทีมีฤทธิสะเทิน (neutralize) กรดในกระเพาะอาหาร
มักเปนตัวยาทีมีฤทธิเปนด่าง โดยทัวไปมีรป
ู แบบทังยานํา (liquid) และยาเม็ด
เคียว (chewable tablet) ตัวอย่างของตัวยาสําคัญทีออกฤทธิในการสะเทิน
กรด ได้แก่ aluminium hydroxide, magnesium carbonate,
magnesium trisilicate, magnesium hydroxide, calcium
carbonate และ sodium bicarbonate

Omeprazole เปนยาทีมีหน้าทียับยังการหลังกรด มีทังรูปแบบทีเปนยา
สําหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดําและยาแคปซูลซึงภายในบรรจุตัวยาในรูปแบบ
enteric coated pellet
Omeprazole เปนยาทีมีการละลายนําไม่ค่อยดี แต่สามารถละลายได้ดใี น
สารละลายทีมีสภาวะเปนด่าง นอกจากนีตัวยาถูกทําลายได้ในสภาวะกรด ดังนัน
การกินยา omeprazole โดยทัวไป ตัวยามีโอกาสเสือมสลายได้ในกระเพาะ
อาหาร อันจะนําไปสูป
่ ระสิทธิภาพการรักษาทีลดลง จึงได้มก
ี ารออกแบบยาให้
อยูใ่ นรูปยาทีถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ทีไม่ละลายในสภาวะกรด เพือลดโอกาส
การเสือมสลายของตัวยา เช่น enteric coated pellet ทีบรรจุในแคปซูลเจลา
ตินชนิดแข็ง (hard gelatin capsule)
เพลเลท (pellet) เปนรูปแบบยาทีมีลักษณะเปนทรงกลมขนาดเล็ก เมือนํามา
ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ (polymer) ทีไม่ละลายในสารละลายทีมี
สภาวะเปนกรด เช่น ในกระเพาะอาหาร จะได้ยาเพลเลททีไม่มก
ี ารปลดปล่อยตัว
ยาสําคัญในกระเพาะอาหาร เรียกยาในลักษณะนีว่า enteric coated

รูปภาพเพลเลททีถูกบรรจุในเจลาตินแคปซูลชนิดแข็ง
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แม้การกินยา antacid จะช่วยปรับสภาวะของเหลวในกระเพาะอาหารให้มค
ี วาม
เปนด่างเพิมมากขึน ซึงอาจช่วยเพิมการละลายของ omeprazole และอาจ
เพิมการดูดซึมได้ อย่างไรก็ตามพบว่าการที omeprazole สัมผัสกับกรดใน
กระเพาะอาหาร มีโอกาสทีตัวยาจะเสือมสลายได้ภายในเวลา 10 นาทีทีสภาวะ
pH ตํากว่า 4 แต่หากกินยา omeprazole ในรูปแบบ enteric coated ทีมี
การปลดปล่อยตัวยาสําคัญในลําไส้เล็ก จะส่งผลให้เกิดการละลายและการดูด
ซึมตัวยา omeprazole ได้ดี และนําไปสูก
่ ารออกฤทธิยับยังการหลังกรดทีมี
ประสิทธิภาพ

มีการศึกษาพบว่า การให้ omeprazole ร่วมกับ antacid ไม่ได้สง
่ ผลต่อค่าชีว
ประสิทธิผลของ omeprazole กล่าวคือ ไม่ได้สง
่ ผลต่อประสิทธิภาพการ
ยับยังการหลังกรด แต่อย่างไรก็ตาม การกินยา omeprazole ตอนท้องว่าง
หรือ ก่อนมืออาหาร อย่างน้อย 30 – 60 นาที จะช่วยให้ยาเดินทางไปสูล
่ ําไส้เล็ก
ได้อย่างรวดเร็ว
และออกฤทธิได้เร็วกว่าการรับประทานพร้อมหรือหลังมือ
อาหาร

นอกจากนีคําแนะนําในการกินยา
antacid
มักแนะนําให้กินยาหลังอาหาร
เนืองจากการออกฤทธิของตัวยา
คือการสะเทินหรือทําปฏิกิรย
ิ ากับกรดใน
กระเพาะอาหารซึงจะหลังอออกมามากหลังจากการกินอาหารเข้าไปกระตุ้น

โดยสรุป
แม้วา่ มีผลการศึกษาพบว่าการกินยา antacid พร้อมกับ omeprazole ไม่ได้
ลดประสิทธิภาพการออกฤทธิของ omeprazole จากการเพิมค่าความเปน
กรดด่างของกระเพาะอาหาร
จนส่งผลให้พอลิเมอร์ทีเคลือบเพือปกปอง
omeprazole
จากการสลายตัวด้วยกรดในกระเพาะอาหารละลายก่อนยาจะ
เดินทางไปถึงลําไส้เล็ก
และยาถูกทําลายด้วยกรดในกระเพาะ
แต่การกิน
omeprazole ตอนท้องว่าง กล่าวคือ อย่างน้อย 30 – 60 นาทีก่อนมืออาหาร
จะช่วยให้ยาเดินทางจากกระเพาะอาหารไปสูล
่ ําไส้เล็กได้เร็วขึน
ตัวยาถูกปลด
ปล่อยออกมาและดูดซึมในลําไส้เล็กส่วนต้น ส่งผลให้ omeprazole ออกฤทธิ
ได้เร็วขึนด้วย
รวมทังการออกฤทธิของ antacid จะมีประสิทธิภาพคือเมือมีกรดหลังออกมา
มากๆ ในกระเพาะอาหาร ซึงจะเกิดขึนหลังจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว
ดังนันคําแนะนําของเภสัชกรทีให้กับคนไข้ในการใช้ยาทังสองชนิดนี จึงเปน การ
กินยา omeprazole ก่อนมืออาหาร หรือ ตอนท้องว่าง (หลังจากมืออาหารไป
แล้วอย่างน้อย 2 ชัวโมง) และ การกิน antacid หลังมืออาหารนันเอง
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