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ภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เป�นสาเหตขุองการเกิดโรคทางระบบ
ทางเดินอาหารไดม้ากมาย เชน่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลยอ้น
เป�นต้น การรกัษาทําไดโ้ดยทั�งการปรบัพฤติกรรม และการใชย้าเพื�อบรรเทา
อาการ รวมถึงการใชย้าที�มผีลลดการหลั�งกรดในกระเพาะอาหาร คนไขที้�มี
อาการปวดแสบท้องจากภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน มกัได้รบัยาหลักๆ
อยู ่สองกลุ่มรว่มกัน คือ ยายบัยั�งการหลั�งกรด เชน่ omeprazole และยาลด
กรด เชน่ ยาในกลุ่ม antacid ซึ�งคนไขห้ลายคนอาจมคํีาถามวา่ทําไมเภสชักรจงึ
แนะนาํใหกิ้นยาทั�งสองชนดินี�ใหห้า่งกันอยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมง

ยา Antacid หมายถึง ยาที�มฤีทธิ�สะเทิน (neutralize) กรดในกระเพาะอาหาร
มกัเป�นตัวยาที�มฤีทธิ�เป�นดา่ง โดยทั�วไปมรีปูแบบทั�งยานํ�า (liquid) และยาเมด็
เคี�ยว (chewable tablet) ตัวอยา่งของตัวยาสาํคัญที�ออกฤทธิ�ในการสะเทิน
กรด ไดแ้ก่ aluminium hydroxide, magnesium carbonate,
magnesium trisilicate, magnesium hydroxide, calcium
carbonate และ sodium bicarbonate



Omeprazole เป�นยาที�มหีนา้ที�ยบัยั�งการหลั�งกรด มทัี�งรปูแบบที�เป�นยา
สาํหรบัฉีดเขา้ทางหลอดเลือดดาํและยาแคปซูลซึ�งภายในบรรจุตัวยาในรูปแบบ
enteric coated pellet

Omeprazole เป�นยาที�มกีารละลายนํ�าไมค่่อยด ี แต่สามารถละลายไดด้ใีน
สารละลายที�มสีภาวะเป�นดา่ง นอกจากนี�ตัวยาถกูทําลายไดใ้นสภาวะกรด ดังนั�น
การกินยา omeprazole โดยทั�วไป ตัวยามโีอกาสเสื�อมสลายไดใ้นกระเพาะ
อาหาร อันจะนาํไปสูป่ระสทิธภิาพการรกัษาที�ลดลง จงึไดม้กีารออกแบบยาให้
อยูใ่นรปูยาที�ถกูเคลือบดว้ยพอลิเมอรที์�ไมล่ะลายในสภาวะกรด เพื�อลดโอกาส
การเสื�อมสลายของตัวยา เชน่ enteric coated pellet ที�บรรจุในแคปซูลเจลา
ตินชนดิแขง็ (hard gelatin capsule)

เพลเลท (pellet) เป�นรปูแบบยาที�มลัีกษณะเป�นทรงกลมขนาดเล็ก เมื�อนํามา
ผา่นกระบวนการเคลือบดว้ยพอลิเมอร ์(polymer) ที�ไมล่ะลายในสารละลายที�มี
สภาวะเป�นกรด เชน่ ในกระเพาะอาหาร จะไดย้าเพลเลทที�ไมม่กีารปลดปล่อยตัว
ยาสาํคัญในกระเพาะอาหาร เรยีกยาในลักษณะนี�วา่ enteric coated
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รปูภาพเพลเลทที�ถกูบรรจุในเจลาตินแคปซูลชนดิแขง็



แมก้ารกินยา antacid จะชว่ยปรบัสภาวะของเหลวในกระเพาะอาหารใหม้คีวาม
เป�นด่างเพิ�มมากขึ�น ซึ�งอาจชว่ยเพิ�มการละลายของ omeprazole และอาจ
เพิ�มการดดูซมึได ้ อยา่งไรก็ตามพบวา่การที� omeprazole สมัผสักับกรดใน
กระเพาะอาหาร มโีอกาสที�ตัวยาจะเสื�อมสลายไดภ้ายในเวลา 10 นาทีที�สภาวะ
pH ตํ�ากวา่ 4 แต่หากกินยา omeprazole ในรปูแบบ enteric coated ที�มี
การปลดปล่อยตัวยาสาํคัญในลําไสเ้ล็ก จะสง่ผลใหเ้กิดการละลายและการดดู
ซมึตัวยา omeprazole ไดด้ ี และนาํไปสูก่ารออกฤทธิ�ยบัยั�งการหลั�งกรดที�มี
ประสทิธภิาพ

มกีารศึกษาพบวา่ การให ้omeprazole รว่มกับ antacid ไมไ่ดส้ง่ผลต่อค่าชวี
ประสทิธผิลของ omeprazole กล่าวคือ ไมไ่ดส้ง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
ยบัยั�งการหลั�งกรด แต่อยา่งไรก็ตาม การกินยา omeprazole ตอนท้องวา่ง
หรอื ก่อนมื�ออาหาร อยา่งนอ้ย 30 – 60 นาที จะชว่ยใหย้าเดนิทางไปสูลํ่าไสเ้ล็ก
ได้อยา่งรวดเรว็ และออกฤทธิ�ไดเ้รว็กวา่การรบัประทานพรอ้มหรอืหลังมื�อ
อาหาร 

นอกจากนี�คําแนะนาํในการกินยา antacid มกัแนะนาํใหกิ้นยาหลังอาหาร
เนื�องจากการออกฤทธิ�ของตัวยา คือการสะเทินหรอืทําปฏิกิรยิากับกรดใน
กระเพาะอาหารซึ�งจะหลั�งอออกมามากหลังจากการกินอาหารเขา้ไปกระตุ้น



โดยสรปุ
 
แมว้า่มผีลการศึกษาพบวา่การกินยา antacid พรอ้มกับ omeprazole ไมไ่ด้
ลดประสทิธภิาพการออกฤทธิ�ของ omeprazole จากการเพิ�มค่าความเป�น
กรดดา่งของกระเพาะอาหาร จนสง่ผลใหพ้อลิเมอรที์�เคลือบเพื�อปกป�อง
omeprazole จากการสลายตัวดว้ยกรดในกระเพาะอาหารละลายก่อนยาจะ
เดนิทางไปถึงลําไสเ้ล็ก และยาถกูทําลายดว้ยกรดในกระเพาะ แต่การกิน
omeprazole ตอนท้องวา่ง กล่าวคือ อยา่งนอ้ย 30 – 60 นาทีก่อนมื�ออาหาร
จะชว่ยใหย้าเดนิทางจากกระเพาะอาหารไปสูลํ่าไสเ้ล็กไดเ้รว็ขึ�น ตัวยาถกูปลด
ปล่อยออกมาและดดูซมึในลําไสเ้ล็กสว่นต้น สง่ผลให ้ omeprazole ออกฤทธิ�
ได้เรว็ขึ�นดว้ย
 
รวมทั�งการออกฤทธิ�ของ antacid จะมปีระสทิธภิาพคือเมื�อมกีรดหลั�งออกมา
มากๆ ในกระเพาะอาหาร ซึ�งจะเกิดขึ�นหลังจากการกินอาหารเขา้ไปแล้ว 
 
ดังนั�นคําแนะนาํของเภสชักรที�ใหกั้บคนไขใ้นการใชย้าทั�งสองชนดินี� จงึเป�น การ
กินยา omeprazole ก่อนมื�ออาหาร หรอื ตอนท้องวา่ง (หลังจากมื�ออาหารไป
แล้วอยา่งนอ้ย 2 ชั�วโมง) และ การกิน antacid หลังมื�ออาหารนั�นเอง
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