
โรคกรดไหลย้อน 
 

โรคกรดไหลย้อนคืออะไร 
 “โรคกรดไหลยอ้น” (Gastroesophageal reflux disease,GERD) เป็นโรคท่ีเกิดจากการไหลยอ้นของ

กรดในกระเพาะอาหารกลบัไปท่ีหลอดอาหาร ซ่ึงโดยปกติร่างกายของเราจะมีการไหลยอ้นของกรดใน
กระเพาะอาหารข้ึนไปในหลอดอาหารอยูบ่า้งโดยเฉพาะหลงัรับประทานอาหารแต่ผูท่ี้เป็นโรคน้ีจะมีปริมาณ
กรดท่ียอ้นมากข้ึนหรือยอ้นบ่อยกวา่ผูท่ี้ไม่เป็นโรค หรือหลอดอาหารมีความไวต่อกรดมากข้ึนแมว้า่จะมี
ปริมาณกรดท่ียอ้นข้ึนไปไม่มากกวา่ปกติ มีประชากรไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นโรคน้ีและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ บทความน้ีจะท าใหคุ้ณรู้จกัโรคน้ีมากยิง่ข้ึน รวมถึงแนะน าการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคน้ี 
และวธีิการรักษา ท่ีจะช่วยใหผู้ท่ี้ก  าลงัเป็นโรคน้ีมีอาการดีข้ึนได ้
อาการของโรคกรดไหลย้อน 
อาการส าคญัท่ีพบบ่อยในโรคกรดไหลยอ้น ไดแ้ก่ 

 ความรู้สึกแสบร้อนบริเวณล้ินป่ี กลางหนา้อก ซ่ึงมกัเกิดหลงักินอาหารเสร็จใหม่ๆ 
 ความรู้สึกเปร้ียวหรือขมในปากและคอ 
 มีอาหารยอ้นข้ึนมาในปากและคอ 
 จุกเสียด แน่นทอ้งบริเวณลินป่ี 

นอกจากอาการหลกัเหล่าน้ีแลว้ โรคกรดไหลยอ้นยงัก่อใหเ้กิดอาการท่ีคุณคาดไม่ถึงอีกมาก ดงัน้ี 
 อาการเจบ็หนา้อกท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคหวัใจ 
 เสียงแหบเร้ือรัง เสียงเปล่ียน 
 ไอเร้ือรังโดยไม่มีสาเหตุชดัเจน 
 กลืนติดขดัเหมือนมีกอ้นจุกในคอ 
 พนัผ ุมีกล่ินปาก 
 โรคหืดท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยาตามปกติ 
ยิง่ไปกวา่นั้นโรคกรดไหลยอ้นยงัอาจท าใหห้ลอดอาหารเกิดการอกัเสบ เป็นแผลรุนแรงจนตีบ หรือเกิด

เป็นมะเร็งหลอดอาหารไดซ่ึ้งจะพบเพียงส่วนนอ้ยของผูป่้วยเท่านั้น 

โรคกรดไหลย้อนเกดิจากอะไร 

ระบบทางเดินอาหารส่วนตน้มีจุดเร่ิมตน้จากปาก เม่ือเราตกัอาหารใส่ปาก เค้ียวและกลืน อาหารจะ
ผา่นหลอดอาหารลงมาสู่ส่วนปลายของหลอดอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นหูรูด ท่ีเรียกวา่ หูรูดหลอดอาหาร
ส่วนล่างผา่นลงสู่กระเพาะอาหารซ่ึงมีน ้ายอ่ยท่ีเป็นกรดยอ่ยอาหารให้เล็กลง และส่งผา่นไปยงัล าไส้เล็กเพื่อ
ยอ่ยต่อไป 

หูรูดหลอดอาหารทีแ่ข็งแรง 
หูรูดหลอดอาหารท่ีแขง็แรงเป็นหวัในส าคญัในการป้องกนัไม่ใหก้รดไหลยอ้นกลบัในภาวะปกติ หูรูดหลอด
อาหารส่วนล่างน้ีจะเปิดเฉพาะเม่ือมีการกลืนอาหาร เพื่อใหอ้าหารผา่นอยา่งสะดวก และบีบรัดตวัปิดทนัที
เพื่อไม่ใหอ้าหารท่ีกลืนลงไปแลว้และกรดจากกระเพาะอาหารไหลยอ้นกลบัข้ึนมาอีก 



เมื่อหูรูดหลอดอาหารอ่อนแอ 
หูรูดหลอดอาหารอาจเกิดการหยอ่นตวัหรือเปิดบ่อยกวา่ปกติไดจ้ากสาเหตุต่างๆ ทั้งอาหารรสจดั แรงกดต่อ
กระเพาะอาหารท่ีมากเกินไป การสูบบุหร่ี ซ่ึงส่งผลใหก้รดไหลยอ้นกลบัข้ึนไปท าอนัตรายต่อเยือ่บุหลอด
อาหารท่ีมีความอ่อนบางและไม่มีกลไกป้องกนักรดเหมือนกบัเยือ่บุกระเพาะอาหาร 
 
ป้องกนัได้หรือไม่ 

มีสาเหตุหลากหลายท่ีท าใหก้รดยอ้นข้ึนมาในหลอดอาหารมากข้ึนหรือท าให้อาการของกรดไหล
ยอ้นเป็นมากข้ึนซ่ึงคุณสามารถหลีกเล่ียงและดูแลตนเองไดง่้ายๆ ไดแ้ก่ 
 
ดูแลอาหารทีคุ่ณกิน 

อาหารทีพ่งึหลกีเลีย่ง ได้แก่ 

 ชา กาแฟ และน ้าอดัลมทุกชนิด 
 อาหารทอด อาหารไขมนัสูง 
 อาหารรสจดั รสเผด็ 
 ผลไมร้สเปร้ียว ส้ม มะนาว มะเขือเทศ 
 หอมหวัใหญ่ สะระแหน่ เปปเปอร์มิ้นต ์
 ช็อกโกแลต 

 
กนิอาหารมือ้เลก็ๆ 
 การรับประทานอ่ิมเกินไปจะท าใหหู้รูดหลอดอาหารเปิดง่ายข้ึนและท าใหเ้กิดการยอ้นของกรดง่ายข้ึน 
ดงันั้นจึงควรแบ่งกินอาหารเป็นม้ือเล็กๆและรับประทานใหบ้่อยข้ึน 
 
ไม่ควรเข้านอนหรือเอนกายหลงัอาหารทันที 
 หลงัรับประทานอาหารเสร็จควรรออยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงจึงเอนตวันอน เพื่อให้อาหารเคล่ือนตวัออกจาก
กระเพาะอาหารเสียก่อน 
 
งดบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 สารนิโคตินในบุหร่ีเพิ่มความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและท าใหหู้รูดอ่อนแอ ส่วนเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท์  าใหหู้รูดเปิดออกไดเ้ช่นกนั ลองหลีกเล่ียงหรือเลิกส่ิงเหล่าน้ีแลว้คุณจะสังเกตถึงอาการท่ีดีข้ึน
ไดท้นัที 
 
ยกศีรษะและล าตัวให้สูง 
 ในผูท่ี้มีอาการของกรดไหลยอ้นขณะนอนราบ การนอนโดยเสริมดา้นหวัเตียงใหย้กสูงข้ึนประมาณ 6 
น้ิว  จะช่วยป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของกรดในกระเพาะอาหารได ้โดยไม่ควรใชว้ธีิการหนุนหมอน



หลายๆ ใบเพราะอาจท าใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเกร็งตวั ซ่ึงจะท าใหแ้รงดนัจากในทอ้งสูงข้ึนและดนัใหก้รด
ยอ้นข้ึนไปในหลอดอาหารไดง่้ายข้ึน 
 
ลดแรงกดต่อกระเพาะอาหาร 
 เส้ือผา้และเขม็ขดัท่ีรัดแน่นบริเวณผนงัหนา้ทอ้ง การกม้ตวัไปดา้นหนา้ น ้าหนกัตวัท่ีเกินมาตรฐาน ลว้น
เป็นสาเหตุท่ีเพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหารและท าใหก้รดไหลยอ้นกลบั คุณจึงควรหลีกเล่ียงการใส่เส้ือผา้
หรือเขม็ขดัท่ีรัดแน่น การกม้ตวั และถา้คุณมีปัญหาน ้าหนกัเกินควรลดให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 
ผ่อนคลายความเครียด 
ความเครียดท่ีมากเกินไปจะท าใหอ้าการแยล่ง ดงันั้นจึงควรหาเวลาพกัผอ่นและออกก าลงักายใหส้มดุลกบั
ตารางชีวิตของคุณ 
 
การตั้งครรภ์ 
 ผูห้ญิงตั้งครรภม์กัเป็นโรคกรดไหลยอ้น เน่ืองมาจากฮอโมนท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภท์  าใหหู้รูดหลอด
อาหารอ่อนแอลงรวมทั้งมดลูกท่ีขยายตวัจะเพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหาร ซ่ึงหากคุณมีอาการขณะตั้งครรภ์
ควรปรึกษาแพทย ์
 
โรคนี้รักษาอย่างไร 
 การใชย้าเป็นวธีิการหน่ึงในการรักษาโรคกรดไหลยอ้นในผูป่้วยส่วนใหญ่อยา่งไดผ้ลโดยใชร่้วมกบัการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและหลีกเล่ียงบางอยา่งดงัท่ีกล่าวขา้งตน้การรักษาดว้ยยามีเป้าหมายต่างกนัไปตาม
ชนิดของยาและอาการของคุณ ยาท่ีใชรั้กษาโรคกรดไหลยอ้นสามารถแบ่งตามกลุ่มการออกฤทธ์ิได ้ดงัน้ี 
 
 ยาลดกรด (antacids) ออกฤทธ์ิลดความเป็นกรดของน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร มีประสิทธิภาพไม่สูงนกั
จึงใชใ้นผูท่ี้มีอาการเล็กนอ้ยหรือเป็นเพียงคร้ังคราว เช่น aluminium hydroxide  เป็นตน้ 
 ยากลุ่มกระตุ้นให้มีการเคลือ่นไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) - เพิ่มการบีบรัดเคล่ือนไหวของ
ทางเดินอาหารท าใหอ้าหารเคล่ือนออกจากกระเพาะอาหารเร็วข้ึน เช่น metoclopramide , domperidone เป็น
ตน้ 
 ยากลุ่ม H2 Receptor Antagonist  ออกฤทธ์ิลดความเป็นกรดของน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร มี
ประสิทธิภาพไม่สูงนกัเช่นกนั เช่น cimetidine , famotidine, ranitdine เป็นตน้ อาจใชเ้ป็นยาเสริมก่อนนอน
กรณีท่ีผูป่้วยมีอาการช่วงกลางคืนหลงัจากไดย้ากลุ่มยบัย ั้งโปรตอนป๊ัมแลว้อาการไม่ดีข้ึน 
 ยากลุ่มยบัยั้งโปรตอนป๊ัม (Proton Pump Inhibitors, PPI) - ยบัย ั้งกลไกขั้นสุดทา้ยในการหลัง่กรด จึง
สามารถลดการหลัง่กรดไดส้มบูรณ์ ไดแ้ก่ omeprazole, esomepraxole, pantoprazole, rabeprazole เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัยากลุ่มน้ีเป็นยาท่ีใหผ้ลการรักษาไดดี้ท่ีสุด มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการหลัง่กรดและไดผ้ล
เร็วกวา่กลุ่มอ่ืนๆ คุณอาจตอ้งรับประทานยาน้ีติดต่อกนันาน 6-8 สัปดาห์ หรือนานกวา่นั้น ข้ึนกบัการวินิจฉยั
ของแพทย ์และเม่ืออาการดีข้ึนแพทยอ์าจปรับลดขนาดยาลงทีละนอ้ยจนหยดุยาได ้
 ขอ้แนะน าในการกินยากลุ่ม PPI ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 



 กินยาก่อนม้ืออาหาร ½ -1 ชัว่โมง 
 กลืนยาพร้อมน ้า หา้มเค้ียวหรือบดเม็ดยา 
 หากลืมกินยาใหรั้บประทานทนัทีท่ีนึกได ้แต่ถา้ใกลก้บัเวลาท่ีกินคร้ังต่อไปใหกิ้นคร้ังต่อไป

ตามปกติ ไม่ตอ้งเพิ่มขนาดเป็น 2 เท่า 
 กินยาตามขนาดท่ีแพทยส์ั่งอยา่งเคร่งครัด และต่อเน่ืองจนครบ 

กนิยาอย่างไรให้ได้ผลดี 
 การกินยาอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามค าแนะน าของแพทยมี์ความส าคญัอยา่งมากต่อการรักษาโรค
กรดไหลยอ้นให้หาย เม่ือคุณเร่ิมกินยาไปไดร้ะยะหน่ึง อาการต่างๆ จะดีข้ึน แต่อยา่หยดุยาเองตอ้งกินจน
ครบตามแพทยส์ั่ง เพราะอาการอาจกลบัเป็นซ ้ าอีกไดห้ลงัจากคุณหยดุยาเอง 
 ก่อนกินยาอ่ืนๆ โดยเฉพาะยารักษาอาการอกัเสบปวดขอ้ และแอสไพริน ควรตรวจสอบกบัแพทยห์รือ
เภสัชกรก่อนเสมอ เน่ืองจากยาเหล่าน้ีมกัระคายเคืองเยือ่บุทางเดินอาหารและท าใหอ้าการแยล่ง 
 
เม่ือไหร่ตอ้งรีบไปพบแพทย ์
 ถึงแมว้า่โรคกรดไหลยอ้นส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรง แต่ไม่ควรละเลยโดยไม่รักษาเพราะอาจเกิด
อาการแทรกซอ้นท่ีรุนแรงข้ึนไดท้ั้งน้ีหากพบแพทยเ์พื่อรักษาแลว้ คุณยงัมีอาการเหล่าน้ีเกิดข้ึน ตอ้งปรึกษา
แพทยท์นัที 

 อาเจียนบ่อย หรือมีเลือดปน 
 กลืนติดหรือกลืนล าบาก 
 อุจจาระมีสีด าเขม้ หรือมีเลือดปน 
 อ่อนเพลีย ซีด 
 น ้าหนกัลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีสาเหตุ 
 กินยาครบตามแพทยส์ั่งแลว้อาการไม่ดีข้ึนหรือแยล่ง 

 
เมื่อไรจึงต้องรักษาด้วยการผ่าตัด 
 ในรายท่ีมีอาการของโรคกรดไหลยอ้นรุนแรงจนใชย้าเตม็ท่ีแลว้ไม่ไดผ้ลหรือมีขอ้หา้มในการกินยา 
รวมทั้งไม่ตอ้งการกินยานาน หรือเป็นซ ้ าบ่อยหลงัหยดุยา แพทยอ์าจพิจารณาใชก้ารผา่ตดัเป็นทางเลือกใน
การรักษาซ่ึงมีเพียงร้อยละ 10 ของผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้น 
 
 
ค ำถำมทีถ่ำมบ่อย 
ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนควรนอนตะแคงซ้ายจริงหรือ? 
 การนอนตะแคงขวาอาจท าใหอ้าการของโรคกรดไหลยอ้นก าเริบข้ึนไดบ้่อยกวา่การนอนตะแคงซา้ย
เน่ืองจากในท่านอนตะแคงขวา กระเพาะอาหารจะอยูเ่หนือหลอดอาหาร ท าใหมี้แรงกดต่อหูรูดหลอดอาหาร
ใหเ้ปิดออกไดง่้ายข้ึน จนเกิดการไหลยอ้นกลบัของกรด จึงเป็นท่ีมาของค าแนะน าใหผู้ป่้วยโรคกรดไหลยอ้น
นอนตะแคงซา้ยนัน่เอง 



โรคกรดไหลย้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?  
 โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็นๆ หายๆ เน่ืองจากหูรูดหลอดอาหารยงัคงท างานไม่ดีหรือยงัไวต่อกรดอยู ่ผูป่้วย
บางรายอาจจะมีอาการนานๆ คร้ัง แต่บางรายก็เป็นบ่อยมาก อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยเกือบทุกรายจะมีอาการดี
ข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัตวัดงัท่ีแนะน า รวมทั้งรับประทานยาลดกรดอยา่งถูกตอ้ง 


