
โรคกรดไหลยอน 
รศ.นพ. สุเทพ กลชาญวิทย 

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร  

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
โรคกรดไหลยอนคืออะไร 
 

โรคกรดไหลยอน หมายถึงภาวะที่กรดหรือน้ํายอยในกระเพาะอาหารไหลยอนขึ้นมาในหลอดอาหาร 

แลวทําใหเกิดอาการของหลอดอาหาร เชน แสบรอนหนาอก เรอเปรี้ยว และแนนหนาอกคลายโรคหัวใจ หรือเกิด

อาการนอกหลอดอาหาร เชน ไอเรื้อรัง เสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรัง มีเสมหะมากจนรบกวนผูปวยซึ่งมักเปนเรื้อรังและ

ไมพบสาเหตุอื่น หรือทําใหเกิดพยาธิสภาพของหลอดอาหารหรือทางเดินหายใจสวนบน เชนหลอดอาหารอักเสบ 

กลองเสียงอักเสบ เปนตน  

 ในคนปกติทั่วไป สามารถมีกรดไหลยอนขึ้นมาในหลอดอาหารไดแตมักไมทําใหเกิดอาการหรือพยาธิ

สภาพของหลอดอาหารหรือทางเดินหายใจสวนบน 
 
โรคกรดไหลยอนเกิดจากอะไรไดบาง 
 

โรคกรดไหลยอน มีสาเหตุทั้งจากปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงปจจัยทางพฤติกรรมที่

สามารถทําใหเกิดกรดไหลยอนหรืออาการมากขึ้น เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ภาวะอวน การรับประทานอาหาร

รสเปรี้ยวหรือเผ็ด อาหารมัน ช็อคโกแลต  หอม กระเทียม  เปนตน  

โดยปกติรางกายจะมีกลไกปองกันเพื่อไมใหเกิดกรดจากกระเพาะอาหารไหลยอนเขามาในหลอด

อาหาร ซึ่งอาศัยการทํางานรวมกันของหูรูดหลอดอาหารสวนลางและกลามเนื้อกะบงัลม  แตเมื่อมีความผิดปกติ

ของกลไกเหลานี้จะทําใหเกิดกรดไหลยอนมากขึ้นได โดยความผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

ที่ทําใหเกิดกรดไหลยอน ไดแก 

 

1. การคลายตัวเองของหูรูดหลอดอาหารสวนลางบอยผิดปกติ  โดยปกติหูรูดหลอดอาหารสวนลางจะ

คลายตัวเมื่อมีการกลืน แตในบางกรณีอาจคลายตัวเองไดโดยไมมีการกลืนได ในผูปวยกรดไหลยอนจะพบการ

คลายตัวเองนี้บอยขึ้นทําใหกรดไหลยอนเขามาในหลอดอาหารไดมากขึ้น  

  

2. ภาวะกระเพาะอาหารเลื่อนผานกะบังลมเขามาในชองหนาอกจากรูเปดกะบังลมหลวม (hiatal 

hernia)  กะบังลมที่อยูรอบหูรูดสวนลางของหลอดอาหาร เปนสวนสําคัญในการเพิ่มแรงบีบตัวของหูรูดหลอด

อาหารสวนลางเพื่อปองกันการไหลยอนของกรด   ดังนั้นเมื่อรูเปดกะบังลมหลวมจะทําใหเกิดการทนของกรดใน

กระเพาะอาหารเขามาในหลอดอาหารไดงายขึ้น   

 

3. ปจจัยอื่นๆ ไดแก กระเพาะอาหารเคลื่อนไหวชาผิดปกติ (delayed gastric empying)    
 



ผูปวยกรดไหลยอนมีอาการและอาการแสดงเปนอยางไร 
 

อาการและอาการแสดงของผูปวยกรดไหลยอนไดแก 

1.  แสบรอนบริเวณหนาอก เปนอาการที่พบไดบอย โดยอาการแสบรอนอาจเริ่มมาจากลิ้นป ขึ้นมาที่

กลางหนาอกแลวราวไปที่คอ อาการมักจะเปนๆหายๆ   มักเปนภายใน 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร  ระหวาง

ออกกําลังกาย หรือขณะนอนราบ  อาการจะดีขึ้นหลังดื่มน้ําหรือรับประทานยาลดกรด   ความรุนแรงของอาการมี

ตั้งแตเปนเล็กนอยจนถึงขั้นรุนแรงมากจนประกอบกิจวัตรประจําวันไมได   โดยความรุนแรงจะไมสัมพันธกับการ

มีหรือไมมีการอักเสบที่หลอดอาหาร 

2.  เรอเปรี้ยว เปนอาการที่พบบอยเชนกัน เกิดจากการทนของกรดในกระเพาะอาหารผานหลอดอาหาร

สูชองปากและลําคอ ผูปวยจะรูสึกเปรี้ยวหรือขมในปาก อาจมีเศษอาหารที่ยังไมไดยอยปนขึ้นมาดวย การงอตัว

จะกระตุนใหเกิดอาการนี้ขึ้นได 

3.  กลืนลําบาก พบไดมากกวารอยละ 30 โดยเฉพาะในรายที่แสบรอนหนาอกมานานๆ   มักมีอาการ

เปนๆหายๆ สวนมากเกิดจากการอักเสบที่หลอดอาหาร หรือการบีบตัวของหลอดอาหารผิดปกติ ในรายที่กลืน

ลําบากตลอดเวลาอาจเกิดจากหลอดอาหารตีบซึ่งเปนผลจากหลอดอาหารสวนลางอักเสบมากเปนเวลานานจน

เกิดแผลเปนทําใหรูหลอดอาหารตีบแคบลง 

4. อาการและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เชน อาจมีอาการกลืนเจ็บจากแผลในหลอด

อาหาร แสบทองบริเวณลิ้นป และ คล่ืนไสอาเจียน หรือเกิดเปนมะเร็งหลอดอาหาร 

5. อาการนอกระบบทางเดินอาหาร ที่พบสัมพันธกับโรคกรดไหลยอนไดบอย ไดแก  

อาการเจ็บหนาอกที่ไมไดเกิดจากโรคหัวใจ  บางครั้งแยกไดยากกับโรคหัวใจขาดเลือด ควรทําการตรวจ

ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดกอนวาไมมีความผิดปกติของเสนเลือดหัวใจ พบไดรอยละ 30 ของผูปวยที่มา

ดวยอาการเจ็บหนาอก 

หอบหืด อาจเกิดจากกรดไหลยอนเขาไประคายเคืองหลอดลม หรือกรดกระตุนหลอดลมผานทางการ

กระตุนผนังหลอดอาหารทําใหหลอดลมเกร็งตัว  

ไอเรื้อรัง พบวามีความสัมพันธกับ โรคกรดไหลยอนประมาณรอยละ 10-40 เชื่อวาเกิดจากการที่กรดไป

กระตุนปลายประสาทที่หลอดอาหาร   แลวสงสัญญาณไปกระตุนที่ศูนยควบคุมการไอหรือการไหลยอนของ

น้ํายอยจากกระเพาะอาหารเขาหลอดลม 

  กลองเสียงอักเสบ เกิดจากการไหลยอนของกรดขึ้นมาที่หลอดอาหารสวนตน  แลวสําลักเขาบริเวณคอ

หอย ทําใหเกิดการอักเสบบริเวณกลองเสียง  เกิดเสียงแหบ    

 
ภาวะแทรกซอนของโรคกรดไหลยอน  
   

1.  หลอดอาหารตีบตัน เกิดจากกระบวนการซอมแซมหลอดอาหารหลังจากที่มีการอักเสบรุนแรง โดย

รอยละ 25 ของผูปวยที่มีหลอดอาหารตีบจะไมมีอาการนําของโรคกรดไหลยอนมากอน จะทําใหผูปวยจะมี

อาการกลืนลําบากซึ่งมักเปนเกือบทุกครั้งที่กลืน บางรายอาจมาดวยอาการกลืนเจ็บได 

2.  แผลที่หลอดอาหาร มักเปนแผลตื้น ทําใหเกิดอาการกลืนแลวเจ็บได อาจมีเลือดออกสวนใหญจะ

ออกครั้งละไมมาก และถาเปนนานๆ จะทําใหเกิดโลหิตจางได  



 3.  หลอดอาหารบารเรตต (Barrett’s esophagus) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลลเยื่อบุหลอด

อาหารไปเปนเซลลชนิดเยื่อบุผิวลําไส เปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของโรคกรดไหลยอนและเปนปจจัยเสี่ยงใน

การเกิดมะเร็งหลอดอาหาร ภาวะนี้พบอยางนอยรอยละ 10 ของผูปวยโรคกรดไหลยอนในตางประเทศ แตพบได

นอยในผูปวยชาวไทย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเชลลหลอดอาหารเปนชนิดบารเรตตแลวจะมีอัตราการเกิด

มะเร็งประมาณรอยละ 0.5 ตอป (มากกวาประชากรทั่วไป 30-40 เทา)   

 
โรคกรดไหลยอนวินิจฉัยไดอยางไรและเมื่อไรควรพบแพทยเพ่ือการตรวจพิเศษตางๆ  
 

            เมื่อผูปวยไปพบแพทย แพทยจะทําการวินิจฉัยโรคกรดไหลยอนโดยอาศัยขอมูลจากการซักประวัติที่เขา

ได เชน แสบรอนหนาอก เรอเปร้ียว รวมกับการตรวจรางกาย   

            อยางไรก็ตามผูปวยบางรายจําเปนตองไดรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะผูปวยดังตอไปนี้ 

1.  ผูปวยที่มีอาการเตือน เชน กลืนลําบาก กลืนเจ็บ อาเจียนบอย เลือดออกในทางเดินอาหาร   ซีด ตาเหลืองตัว

เหลือง น้ําหนักลด เปนตน 

2.  ผูปวยที่มีอาการไมเฉพาะ ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อใหแนใจวาไมมีความผิดปกติอื่น เชน ทางดานหู คอ จมูก 

หรือทางหัวใจ กอนที่จะสรุปวาผูปวยเปนโรคกรดไหลยอน  

3.  ผูปวยที่อาการไมหายภายหลังใหการรักษาแบบโรคกรดไหลยอน 

4.  ผูปวยที่อาการกลับเปนใหมหลังการรักษา 

5.  ผูปวยที่การวินิจฉัยยังไมแนนอน 

6. ผูปวยที่สันนิษฐานวาอาจมีหลอดอาหารอักเสบรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซอน เชน หลอดอาหารบารเรตต 

(Barrett’s esophagus) ซึ่งมักเกิดในผูปวยที่มีอาการของกรดไหลยอนมาเปนเวลานานมากกวา 5-10 ป 

 

การตรวจเพิ่มเติมที่สําคัญคือการสองกลองตรวจในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร และการวัดกรด

ในหลอดอาหาร 

 
ผูปวยคนไหนบางที่ควรไดรบัการสองกลองตรวจดูในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร 
 
 การสองกลองตรวจในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ควรใชเปนการตรวจลําดับแรก เนื่องจาก

สามารถวินิจฉัยหลอดอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร  หลอด

อาหารบารเรตต (Barrett’s esophagus) และภาวะแทรกซอนอื่นๆ ผูปวยที่ควรไดรับการสองกลองตรวจใน

กระเพาะอาหารและหลอดอาหารไดแก 

1.ผูปวยที่มีอาการเตือน เชน กลืนลําบาก   กลืนเจ็บ   อาเจียนบอย   เลือดออกในทางเดินอาหาร   ซีด  ตาเหลือง

ตัวเหลือง น้ําหนักลด เปนตน 

2. ผูปวยที่อาการไมดีขึ้นภายหลังใหการรักษาแบบโรคกรดไหลยอน 

3. ผูปวยที่มีอาการเปนมานานมากกวา 5-10 ป 

4. ผูปวยที่เริ่มมีอาการกรดไหลยอนเมื่ออายุมากกวา 45 ปขึ้นไป 

 



 
ผูปวยรายไหนบางที่ควรไดรบัการตรวจวัดการไหลยอนของกรดที่หลอดอาหาร 24 ช่ัวโมง (24 hour 
esophageal pH monitoring)  
 

การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง เปนการตรวจมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยโรคกรดไหลยอนในปจจุบัน   

แตไมจําเปนตองทําทุกราย โดยเฉพาะในรายที่มีอาการชัดเจน ผูปวยที่ควรไดรับการพิจารณาตรวจวัดกรดใน

หลอดอาหาร 24 ชั่วโมง ไดแก 

1. ผูปวยที่มีอาการเหมือนโรคกรดไหลยอนแตอาการไมดีขึ้นภายหลังใหการรักษาแบบโรคกรดไหลยอน 

2. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคกรดไหลยอนในผูปวยที่มีอาการไมเฉพาะเจาะจงที่ไมตอบสนองตอการรักษา

ดวยยาลดกรด เชน เจ็บหนาอกคลายโรคหัวใจแตตรวจแลวหัวใจปกติ ผูปวยที่มีอาการทางหู คอ จมูก 

เรื้อรัง  

3. ผูปวยกรดไหลยอนที่มีแผนที่จะรักษาโดยการผาตัด 

4. เพื่อประเมินวายาลดกรดที่ผูปวยไดรับสามารถควบคุมกรดไดเพียงพอหรือไม 

 
เมื่อเปนโรคกรดไหลยอนแลวมีแนวทางในการรักษาอยางไรบาง  
 

 เปาหมายของการรักษาโรคกรดไหลยอน  คือควบคุมอาการใหไดนานที่สุด  ปองกันการเกิด

ภาวะแทรกซอน และทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 การรักษาแบงออกเปน 

 1.  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต 

 2.  การใชยา  

 3.  การผาตัด  

 โดยการเลือกการรักษาวิธีใดนั้น  ขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการ การมีหลอดอาหารอักเสบหรือมี

ภาวะแทรกซอนหรือไม และการตอบสนองของผูปวยแตละราย   

 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต ที่สามารถทําใหโรคกรดไหลยอนดีขึ้นไดแก 

 -  การนอนเตียงที่ยกเตียงดานศีรษะใหสูงขึ้น 15 ซม.หรือ 6-8 นิ้ว โดยเฉพาะรายที่มีอาการชวง

กลางคืน หรืออาการทางกลองเสียง จะมีประโยชนมาก 

 -     การนอนในทาตะแคงซาย 

 -  หลีกเลี่ยงการนอนหลังรับประทานอาหารทันที โดยควรลมตัวลงนอนอยางนอย 3 ชั่วโมงหลัง

รับประทานอาหารเสร็จ 

 -    การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุนใหเกิดกรดไหลยอนเพิ่มขึ้น 

เชน อาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง ชา กาแฟ ช็อคโกแลต มะเขือเทศ หัวหอม กระเทียม ม้ินท และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล    

-    งดการสูบบุหรี่  

       -    หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปริมาณมากๆ ตอ 1 ม้ือ 



 -    ลดน้ําหนักหากมีภาวะอวน 

 -    ไมสวมใสเส้ือผาที่รัดแนนเกินไป  

การปฏิบัติตามคําแนะนํา   อาจทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นไดโดยไมตองใชยา หรือใชยาในขนาดที่ไมสูง

มาก   เนื่องจากโรคกรดไหลยอนเปนโรคเรื้อรัง   จึงควรปฏิบัติไปตลอดชีวิต  แมวาผูปวยมีอาการดีขึ้นหลังจาก

การไดยาแลวก็ตาม 

 

 การใชยา ไดแก 

1.  ยาลดการหลั่งกรด: กลุม H2-receptor antagonists ไดแก cimetidine, ranitidine และกลุม proton 

pump inhibitors ไดแก omeprazole, lansoprazole, rebeprazole, pantoprozole, esomeprazole ยากลุม 

proton pump inhibitors ถือเปนยาหลักที่ใชรักษาโรคกรดไหลยอน สามารถทําใหอาการหายไดเร็วและรักษา

หลอดอาหารอักเสบได ในกรณีมีอาการนอกระบบทางเดินอาหารมักตองใชยาในขนาดสูงเปน 2 เทาของขนาด

มาตรฐาน ผูปวยสวนใหญมักมีการกลับเปนซ้ําหลังหยุดยา  จึงจําเปนตองไดรับการรักษาระยะยาวตอ โดยการ

รักษาในระยะยาวสามารถใหการรักษาแบบรับประทานยาเฉพาะเมื่อมีอาการไดในผูปวยที่ไมมีหลอดอาหาร

อักเสบหรือหลอดอาหารอักเสบไมมาก แตในผูปวยที่มีหลอดอาหารอักเสบมาก มีเยื่อบุหลอดอาหารชนิดบาร

เร็ตต หรือมีผลขางเคียง เชนหลอดอาหารตีบ ควรไดรับยาลดกรดตอเนื่องตลอดไปเพื่อปองกันการเกิดหลอด

อาหารอักเสบซ้ําและหลอดอาหารตีบ  

2. ยากระตุนการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (Prokinetic drugs) ยาในกลุมนี้ไดแก cisapride, 

domperidone, itopride, และ mosapride โดยนิยมใชเปนยาเสริมรวมกับยาลดกรด ยาจะทําใหอาหารออกจาก

กระเพาะอาหารเขาสูลําไสเล็กไดเร็วขึ้น และอาจจะชวยเพิ่มแรงบีบตัวของหูรูดหลอดอาหารสวนลาง แต

เนื่องจาก cisapride มีผลขางเคียงที่สําคัญทางดานหัวใจ   จึงควรเลือกใชเปนตัวสุดทาย  

 

 การผาตัด   

การผาตัดอาจพิจารณาเปนทางเลือกในการรักษาในกรณีที่ไดวินิจฉัยแนนอนแลววาเปนโรคกรดไหลยอน  

โดยเฉพาะผูปวยที่มีหลอดอาหารอักเสบในขณะที่อายุยังนอยและตอบสนองตอยาดี แตไมตองการกินยาระยะ

ยาว  

การเลือกผูปวยและการประเมินกอนการผาตัดรักษาเปนส่ิงที่สําคัญมาก   ภาวะที่บงวานาจะไดผลดีคือ  

อายุที่นอยกวา 50 ป   มีอาการเฉพาะเขาไดกับโรคกรดไหลยอน   ตอบสนองดีตอยา    ตรวจวัดกรดในหลอด

อาหารแลวพบวาเปนกรดไหลยอนจริง รวมทั้งความชํานาญของศัลยแพทย อยางไรก็ตามการผาตัดไมสามารถ

ปองกันการเกิดมะเร็งหลอดอาหารหรือทําใหหยุดการใชยาไดตลอดไป เนื่องจากเมื่อเวลาผานไป 3-5 ป ผูปวย

จํานวนหนึ่งอาจมีกรดไหลยอนกลับมาใหมได ผลขางเคียงที่สําคัญคือกลืนลําบาก และอืดแนนทองจากเรอลม

ออกยากขึ้น   

 
สรุป  

โรคกรดไหลยอนคือโรคที่มีกรดในกระเพาะอาหารไหลยอนขึ้นมาในหลอดอาหาร แสดงอาการได

หลากหลายทั้งจําเพาะและไมจําเพาะ และอาจทําใหเกิดอาการเจ็บหนาอกสับสนกับโรคหลอดเลือดหัวใจไดงาย 



ระดับความรุนแรงก็แตกตางกันไป ตั้งแตมีอาการนอยซึ่งสามารถควบคุมอาการไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จนถึงมีอาการมากรบกวนคุณภาพชีวิต  

ผูปวยที่สงสัยโรคนี้อาจลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งเรื่องอาหาร การนอน งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมกับการ

ลดน้ําหนัก หากไมดีขึ้นหรือมีอาการมาก ควรพบและปรึกษาแพทยเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาอยางถูกวิธี 

ในปจจุบันมียาหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมอาการ มีผลขางเคียงนอย และสามารถใชไดอยาง

ปลอดภัยในระยาว แมโรคนี้จะไมใชโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต แตหากปลอยทิ้งไวนานๆ อาจทําใหมีการอักเสบของ

หลอดอาหารรุนแรง จนมีภาวะแทรกซอนอื่นตามมาได ผูปวยจึงควรมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ รวมกับ

การปรับเปล่ียนการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง เพียงเทานี้ โรคกรดไหลยอนก็จะไมมารบกวนสุขภาพอีก 

 


