รับมือกับกรดไหลย้ อน …..
โรคกรดไหลย้ อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) เป็ นโรคที่เป็ นกันมากในคนวัยทางาน เพราะคนกลุม่ นี ้มักมี
พฤติกรรมที่กระตุ้นความเสีย่ งให้ เกิดกรดไหลย้ อน เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ชากาแฟ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การล้ ม
ตัวลงนอนทันทีหลังอาหาร และภาวะโรคอ้ วน เป็ นต้ น อาการของโรคกรดไหลย้ อนมีสาเหตุจากการที่มีกรดหรื อน ้าย่อยใน
กระเพาะอาหารย้ อนกลับขึ ้นมาในหลอดอาหารซึง่ อยูก่ ลางหน้ าอกไปจนกระทัง่ ถึงบริ เวณคอ ทาให้ เกิดการระคายเคืองเยื่อบุ
หลอดอาหาร มีอาการแสบร้ อนกลางอก จุกเสียดแน่นหลังรับประทานอาหาร อาการเรอเปรีย้ ว และอาจมีอาการอื่น ๆ ที่พบได้
แต่ไม่บอ่ ยนัก เช่น อาการเจ็บคอเรื อ้ รัง เสียงแหบ ไอเรื อ้ รัง เป็ นต้ น มีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่าการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพจะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการกรดไหลย้ อนได้ และเป็ นการรักษาอาการในเบื ้องต้ น ได้ แก่
-

-

-

-

ลดน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกิน มีการศึกษาที่ยืนยันชัดเจนว่าการลดน ้าหนักมีสว่ นทาให้ อาการของกรด
ไหลย้ อนลดลง และเป็ นที่ทราบกันดีวา่ โรคอ้ วนเป็ นปั จจัยกระตุ้นของการเกิดโรคนี ้ เพราะมีความดันในช่องท้ อง
เพิ่มขึ ้น ความดันของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างลดลง ไม่สามารถต้ านแรงดันในช่องท้ องและการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารได้ จึงกระตุ้นให้ เกิดอาการของโรคกรดไหลย้ อน
หลีกเลี่ยงกำรนอนทันทีหลังมือ้ อำหำร ควรเว้ นระยะห่างอย่างน้ อย 2-3 ชัว่ โมง
แนะนำให้ ยกศีรษะสูงขณะนอน โดยหนุนหัวเตียงให้ สงู ขึ ้นประมาณ 6 – 10 นิ ้วจากพื ้นราบ และจัดให้ อยู่ใน
ท่ ำนอนตะแคงซ้ ำย ซึง่ เป็ นท่านอนที่กระเพาะอาหารจะไม่ไปกดหูรูดหลอดอาหาร จะช่วยลดโอกาสการมีกรด
ไหลย้ อนเข้ าหลอดอาหารได้ คาแนะนานี ้มีประโยชน์มากในผู้ป่วยที่มกั มีอาการในตอนกลางคืน
ควรกินอำหำรแต่ ละมื้อในปริมำณน้ อยแต่ บ่อยครั้ ง และเคีย้ วอำหำรช้ ำ ๆ
หลีกเลี่ยงอำหำรบำงชนิด เช่น อาหารไขมันสูง อาหารทอด เนยนมชีสในเบเกอรี่ ตา่ งๆ เป็ นอาหารที่ใช้ เวลาย่อย
นาน ทาให้ อาหารอยูใ่ นกระเพาะอาหารเป็ นเวลานาน เกิดกรดไหลย้ อนมากขึ ้นได้ อาหารหรื อเครื่องดื่มทีม่ ีความ
เป็ นกรดสูง น ้ามะเขือเทศ ชากาแฟ น ้าอัดลม ช็อคโกแลต แอลกอฮอล์ จะกระตุ้นให้ หลัง่ กรดในกระเพาะอาหาร
ออกมามาก และหูรูดหลอดอาหารคลายตัวมากขึ ้น คาแนะนาเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ควรเลีย่ งนี ้ ให้ พิจารณา
ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้ วย เพราะแต่ละคนจะมีผลตอบสนองที่แตกต่างกันได้
หยุดสูบบุหรี่ เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ จะไปกระตุ้นให้ หลัง่ กรดในกระเพาะอาหารมากขึ ้น
ออกกำลังกำยอย่ ำงสม่ำเสมอ

หากปฏิบตั ิตวั ได้ ตามนี ้จะทาให้ อาการของโรคบรรเทาลงได้ มาก กรณีที่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแล้ วอาการยังไม่ดขี ึ ้น จาเป็ นต้ อง
ใช้ ยาร่วมด้ วย ปั จจุบนั มียาหลายชนิดที่ใช้ รักษาโรคกรดไหลย้ อนได้ ประสิทธิภาพในการรักษาอาจแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็
ดี ควรได้ รับคาแนะนาการใช้ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากแพทย์หรื อเภสัชกรร้ านยา เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์
สูงสุดในการรักษา

ยารักษากรดไหลย้ อน
ยำลดกรดแอนตำซิด (antacids) ยานี ้มีทงรู
ั ้ ปแบบยาน ้าแขวนตะกอนและเม็ดรับประทาน ถือเป็ นยาสามัญประจาบ้ านที่ทกุ
คนคุ้นเคย ช่วยบรรเทาอาการได้ ดี แต่ไม่ได้ ชว่ ยป้องกันการเกิดอาการซ ้าอีก การช่วยบรรเทาอาการของยาลดกรด antacids
นับว่าค่อนข้ างดี โดยเฉพาะในกรณีที่เป็ นยังไม่มาก คือ น้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ แนะนาให้ ใช้ ยานี ้เป็ นครัง้ คราวเพื่อช่วย
บรรเทาอาการ ยาลดกรด มักประกอบด้ วยตัวยา magnesium trisilicate, aluminum hydroxide หรื อ calcium
carbonate ช่วยในการสะเทิ ้นกรดด่างในกระเพาะอาหาร เมื่อเกิดการย้ อนกลับของอาหารในหลอดอาหาร จะช่วยให้ ผนังของ
หลอดอาหารสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารลดลง ข้ อดีอกี ประการหนึง่ ของยานี ้คือออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้ ภายใน 5 นาที
แต่มีฤทธิ์อยูไ่ ด้ ไม่นาน เพียง 30-60 นาที อาการข้ างเคียงจากการใช้ ยานี ้ขึ ้นกับปริ มาณและระยะเวลาที่ใช้ ยา แมกนีเซียมในยา
ลดกรดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดอาการท้ องเสียได้ และหากใช้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทางานของไตบกพร่องจะต้ องระวังการเกิด
ระดับแมกนีเซียมในเลือดสูง และเช่นกันหากได้ รับปริ มาณแคลเซียมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในปริ มาณมากเกินไป สามารถทาให้
เกิดระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็ นด่างจากการเผาผลาญ (metabolic alkalosis) และไตวายเฉียบพลัน เกิดภาวะ
ทังสามร่
้
วมกัน เรี ยกว่า milk-alkali syndrome ได้ หากมีการสะสมของอะลูมิเนียมที่เป็ นองค์ประกอบในยานี ้ จากการใช้ ระยะ
ยาวในผู้ป่วยโรคไต อาจส่งผลให้ เกิดพิษต่อระบบประสาทและภาวะเลือดจางได้ นอกจากนันอะลู
้ มิเนียมจะยับยังการดุ
้
ดซึม
ฟอสเฟตที่ลาไส้ หากได้ รับ aluminum hydroxide นานกว่า 2 สัปดาห์ อาจส่งผลให้ เกิดระดับฟอสเฟตในเลือดต่า ต้ องระวัง
เป็ นพิเศษในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยทานอาหารที่มีฟอสเฟตต่าหรื อมีภาวะฟอสเฟตต่าจากสาเหตุอื่น
ยำซูครำลเฟต sucralfate (aluminum sucrose sulfate) ช่วยเคลือบที่ผิวเยื่อบุทางเดินอาหาร ให้ เกิดการสมานแผล และ
ปกป้องจากการทาลายของกรดเป็ บติก ยาซูคราลเฟตมีระยะเวลาออกฤทธิ์สนและประสิ
ั้
ทธิภาพด้ อยกว่ายากลุม่ PPIs แต่จะ
สามารถใช้ ยาซูคราลเฟตได้ ในหญิงตังครรภ์
้
และระหว่างให้ นมบุตร
ยำโซเดียมแอลจิเนต (sodium alginate) เป็ นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน ้าตาล ออกฤทธิ์โดยการสร้ างเจลที่มีความ
หนาแน่นต่าลอยอยูใ่ นชันบนภายในกระเพาะอาหาร
้
เพื่อสะเทิ ้นกรดของส่วนทีเ่ รี ยกว่า acid pocket ทีเ่ กิดขึ ้นหลังรับประทาน
อาหาร กล่าวคือ อาหารจะเคลือ่ นลงไปสูก่ ระเพาะอาหารส่วนล่าง กรดที่ถกู สร้ างขึ ้นในกระเพาะอาหารเพื่อช่วยย่อยอาหารไม่
คลุกเคล้ ากับอาหารดีพอ เกิดชันของกรดเข้
้
มข้ นลอยอยู่เหนือชันอาหารในกระเพาะอาหาร
้
เรียกว่า acid pocket ซึง่ มีความเป็ น
กรดสูง ค่า pH ประมาณ 1.7-2 ในผู้ที่เป็ นกรดไหลย้ อน ชันนี
้ ้จะมีความหนามากกว่าคนปกติ เมื่อกระเพาะอาหารบีบตัว จะถูก
ดันให้ ไหลย้ อนขึ ้นด้ านบน (reflux) จนเกิดอาการของกรดไหลย้ อนได้ ชันเจลจากยาที
้
่ลอยปกคลุมอาหารในกระเพาะอาหารจะ
ถูกขับเคลือ่ นเข้ าสูห่ ลอดอาหารก่อน จึงช่วยปกป้องเยื่อบุหลอดอาหารจากการสัมผัสกับ acid pocket ซึง่ มีความเป็ นกรดสูง ยา
โซเดียมแอลจิเนตจึงมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอาการของกรดไหลย้ อนที่ออกฤทธิ์ได้ คอ่ นข้ างเร็ว โดยเฉพาะอาการที่เกิดขึ ้น
หลังรับประทานอาหารที่ไม่มีความรุนแรงมากนัก อาจใช้ ร่วมกับการรักษาอื่นในผู้ป่วยมีอาการกรดไหลย้ อนที่ไม่คอ่ ยตอบสนอง
ต่อการรักษา

ยำกลุ่ม H2 receptor antagonist (H2RA) ยากลุม่ นี ้ลดการหลัง่ กรดที่กระเพาะอาหารโดยยับยังการจั
้
บที่ตวั รับ histamine2
receptor ทีเ่ ซลล์ที่ตอ่ มน ้าย่อยของกระเพาะอาหารที่ชื่อว่า พาไรอีทลั เซลล์ (parietal cell) ยาออกฤทธิ์ช้ากว่าการใช้ ยาลด
กรด antacids แต่มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์นาน 4-10 ชัว่ โมง และพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดความถี่และความรุนแรง
ของการเกิดอาการแสบร้ อนกลางอกได้ ดีกว่ายาลดกรด antacids อย่างไรก็ดีข้อจากัดในการใช้ ยานี ้ประการหนึง่ คือ อาจเกิด
การดื ้อยา (tachyphylaxis) หมายถึงการใช้ ยานี ้จะได้ ผลในช่วงประมาณ 2-6 สัปดาห์หลังเริ่มใช้ ยา และไม่มีประสิทธิภาพใน
รายที่มีภาวะอักเสบของหลอดอาหารที่รุนแรง ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ เช่น ไซเมทิดีน (cimetidine) รานิทิดีน (ranitidine) และ
ฟาโมทิดีน (famotidine) เป็ นต้ น
ยำกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั้ ม (proton pump inhibitor, PPIs) ออกฤทธิ์ยบั ยังการหลั
้
ง่ กรดโดยการยับยังการท
้
างานของ
เอนไซม์ H-K-ATPase (proton pump) ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นยาที่ให้ ผลดีกว่ายาอื่นในการรักษากรดไหลย้ อน แนะนาให้ กินยา
ก่อนอาหารมื ้อแรก 30 นาที เพราะจะมีปริ มาณของเอนไซม์ H-K-ATPase ใน parietal cell มากสุด โดยเฉพาะหลังจากการอด
อาหารในช่วงกลางคืน แนะนาให้ ใช้ ยาแบบต่อเนื่องติดต่อกัน 6-8 สัปดาห์ หรื ออาจนานกว่านันขึ
้ ้นกับความรุนแรงของโรคใน
ผู้ป่วยแต่ละราย แม้ วา่ ผู้ที่ใช้ ยานี ้ส่วนใหญ่มกั ทนต่อยาได้ ดี แต่มรี ายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาเป็ นระยะเวลานาน
เช่น ภาวะกระดูกพรุน การติดเชื ้อปอดบวม การใช้ ยานี ้จึงควรอยูภ่ ายใต้ การดูแลของแพทย์หรื อเภสัชกรร้ านยา ซึง่ จะเลือกใช้
ยากลุม่ นี ้ในผู้ป่วยทีใ่ ช้ ยา H2RA (ในขนาดรับประทานวันละ 2 ครัง้ ) ไม่ได้ ผล หรื อในผู้ป่วยที่มีอาการของกรดไหลย้ อนรุนแรง
หรื อมีอาการบ่อย (มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์) ยานี ้จะช่วยบรรเทาอาการได้ เร็ วกว่าและให้ ผลในการบรรเทาอาการ
แสบร้ อนกลางอกได้ ดกี ว่ายากลุม่ H2RA ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้เช่น โอเมพราโซล (omeprazole)
ยำเพิ่มกำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำร (prokineic) ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มความดันของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง เพิม่
การเคลือ่ นไหวของกระเพาะอาหาร และลด gastric emptying time คือระยะเวลาที่อาหารคงอยูใ่ นกระเพาะอาหาร จนถูก
บีบไล่ไปที่ลาไส้ เล็กจนหมด ในบางรายอาจใช้ ยานี ้ร่วมกับยาลดการหลัง่ กรด แนะนาให้ กินยาก่อนอาหารประมาณ 30 นาที
ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้เช่น เมโทโคลพราไมด์ (metoclopramide)
บทสรุ ป
โรคกรดไหลย้อนเป็ นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง สามารถป้ องกันและรักษาได้ดว้ ยการปรับวิถีชีวติ เช่น การลด
น้ าหนัก ไม่สูบบุหรี่ การเลี่ยงอาหารมื้อเย็นใกล้เวลานอน เป็ นต้น ในรายที่เป็ นมากควรอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ เนื่องจากควร
พิจารณายาที่ใช้รักษาโรคกรดไหลย้อนตามความรุ นแรงของอาการ โดยการปรับขนาดและระยะเวลาในการใช้ให้เหมาะสมใน
แต่ละราย ตลอดจนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบเมื่อใช้ยาเป็ นเวลานานด้วย
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