เกิรด - โรคกรดไหลยอน

(Gastroesophageal reflux disease; GERD)
รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปจจุบันนี้ที่แผนกอายุรศาสตรของโรงพยาบาลตาง ๆ มีผูปวยเปน “เกิรด” (GERD) หรือ โรคกรด
ไหลยอน จํานวนมาก ซึง่ หลายคนยังมีความสงสัยและไมเขาใจวา โรคกรดไหลยอนนัน้ หมายถึง
อะไร เกิดไดอยางไร มีอนั ตรายตอรางกายมากนอยเพียงใด และการดูแลรักษารวมทัง้ การปฏิบัติ
ตนควรทําอยางไร บทความนี้เขียนเพื่อตอบคําถามตาง ๆดังกลาว เพือ่ ใหผูอานรักษาตนใหหลุด
พนความทุกขทรมานจากโรคกรดไหลยอน
“เกิรด” หรือ โรคกรดไหลยอน หมายถึงอะไร ?
โรคกรดไหลยอน หมายถึง ภาวะที่มีนา้ํ ยอยในกระเพาะอาหารซึง่ มีฤทธิ์เปนกรด ไหลยอนขึ้นไปใน
หลอดอาหาร สงผลใหมีอาการระคายบริเวณลําคอ และแสบอกหรือจุกเสียดบริเวณใตลิ้นป รวมทัง้ มี
อาการทองอืดทองเฟอรวมดวย คลาย ๆ กับอาการของโรคกระเพาะอาหาร ทําใหคนสวนใหญเขาใจ
ผิดวาเปนโรคกระเพาะอาหาร และไปซื้อยาลดกรด (antacids) ทีม่ ีจาํ หนายตามทองตลาดมา
รับประทานเพือ่ บรรเทาอาการอยูเรื่อย ๆ ซึ่งเปนการรักษาที่ไมตรงจุด จึงพบวามีผูปว ยมาพบแพทย
ดวยโรคกรดไหลยอนเพิ่มสูงขึ้น
โรคกรดไหลยอนมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ในภาวะปกติ รางกายมีกลไกการปองกันการไหลยอนของน้าํ ยอยจากกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหาร
โดยการทํางานของหูรูดหลอดอาหารสวนลาง (Lower esophageal sphincter, LES) ซึ่งหูรูดนีจ้ ะคลายตัว
ขณะที่มีการกลืนอาหาร เพือ่ ใหอาหารผานลงสูก ระเพาะอาหาร และหดตัวปดทันทีเพื่อไมใหอาหารและกรด
จากกระเพาะอาหารไหลยอนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร เมื่อประสิทธิภาพในการทํางานของกลไกการควบคุม
นี้เสื่อมลงหรือบกพรอง จึงเกิดโรคกรดไหลยอน ซึง่ อาจเกิดเปนครั้งคราว เปนพัก ๆ หรือเกิดตลอดเวลา
• สาเหตุหลักของโรคนี้เกี่ยวของกับความผิดปกติในการทําหนาที่ของหูรูดหลอดอาหารสวนลาง
เชน มีการคลายตัวของหูรูดหลอดอาหารสวนลางโดยที่ไมมีการกลืน หรือความดันของหูรูด
ของหลอดอาหารสวนลางลดลง ไมสามารถตานแรงดันในชองทองและการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารได

o สวนสาเหตุทที่ ําใหหูรูดดังกลาวทํางานผิดปกติยังไมทราบแนชัด โรคนีพ้ บไดบอยใน
บุคคลทุกเพศทุกวัย หูรูดอาจเสื่อมตามอายุ หูรูดยังเจริญไมเต็มที่ในเด็กทารก หรือ
อาจมีความผิดปกติที่เปนมาแตกําเนิด นอกจากนี้อาจพบในสตรีมีครรภดวยเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในรางกายมีผลตอการทํางานของหูรูดหลอด
อาหาร
• พบว าโรคนี้ มีค วามสั ม พั น ธ กับ ความอว น โรคเบาหวาน และโรคไสเ ลื่อ นกะบัง ลม (hiatal
hernia) ซึ่งมีกระเพาะอาหารบางสวนไหลเลื่อนเขาไปอยูในชองอก ทําใหมีโอกาสเกิดการไหล
ยอนของกรดจากกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้น
• ปจจัยอื่น ๆที่สงเสริมใหเกิดโรคกรดไหลยอน อาทิ พฤติกรรมการบริโภค และการปฏิบัติตน
ไดแก การรับประทานอาหารอาหารรสจัด/รสเผ็ด อาหารประเภทไขมันสูง อาหารทอด ชา
กาแฟ น้ําอัดลม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การนอนหรือเอนกายทันทีหลังรับประทานอาหาร
ความเครียด ตลอดจนการสวมเสื้อผาคับและรัดเข็มขัดแนน เปนตน
นอกจากนี้ การใชยาบางชนิด เชน ยาขยายหลอดลม ยาลดความดันกลุมปดกั้นเบตาและกลุม
ตานแคลเซียม ยาตานคอลิเนอรจิก ตลอดจนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เปนตน จะมีผลกระตุน
การคลายตัวของหูรูดหรือมีการหลั่งกรดมากขึ้น
อาการของโรคกรดไหลยอน
• มีอาการแสบอกหรือจุกเสียดบริเวณใตลิ้นป คลายอาหารไมยอย เรอบอย และอาจมีอาการ
คลื่นไสรวมดวย
• บางรายพบวามีภาวะเรอเปรีย้ ว คือมีกรดซึ่งเปนน้าํ รสเปรี้ยว หรือน้ําดีซึ่งมีรสขมไหลยอน
ขึ้นมาในปากหรือคอ หรือหายใจมีกลิน่
• บางรายอาจพบอาการผิดปกติของโรคหู คอ จมูก เชน ไอเรื้อรัง เสียงแหบเรื้อรัง หรืออาการ
หอบหืดเปนมากขึ้น เปนตน เนื่องจากมีการไหลยอนของน้าํ ยอยไประคายที่คอหอย กลอง
เสียง และหลอดลม
การรักษาโรคกรดไหลยอน ทําอยางไร ?
(1) การรักษาที่สําคัญอยูที่ผูปวยเอง คือควรปฏิบัติตน ดังนี้
-พฤติกรรมการบริโภค
• ไมควรรับประทานอาหารแตละมื้อในปริมาณมากเกินไป ควรรับประทานบอยครั้งๆละนอย
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• หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด อาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด/เผ็ดจัด
• หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําชา กาแฟ น้ําอัดลม
• หลีกเลีย่ งการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
-พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
• ไมควรนอนหรือเอนกายทันทีหลังจากรับประทานอาหาร ควรเวนอยางนอย 3 ชั่วโมง
• รักษาน้ําหนักตัวใหพอเหมาะ ไมอวนเกินไป
• ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
• พักผอนพอเพียงและรักษาตนไมใหเครียด
• สวมใสเสื้อผาหลวมสบายตัว ไมรัดเข็มขัดแนน
(2) การรักษาดวยยา
กรณีที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลวอาการยังไมดีขึ้น จําเปนตองใชยารวมดวย ควรรับประทาน
ยาตามกําหนดอยางเครงครัด และถามีขอสงสัยควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร
• ปจจุบันยาที่ไดผลดีที่สุด คือ ยาลดกรดในกลุมยับยัง้ โปรตอนปม (Proton pump inhibitors)
เชน โอเมพราโซล (omeprazole) ขนาด 20 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงมาก
ในการปองกันอาการของโรคกรดไหลยอน โดยใหรับประทานยาติดตอกันเปนเวลา 6 - 8
สัปดาห หรืออาจตองใชยาเปนระยะเวลานานหลายเดือนขึ้นกับผูปว ยแตละราย เชนกรณีที่
เปนมากหรือมีอาการมานาน ซึ่งอาจจะมีการปรับการรับประทานยาเปนระยะ ๆ ตามอาการที่
มี หรือรับประทานอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
• บางกรณีอาจใชยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารรวมดวย เชน เมโทโคลพราไมด
(metoclo-pramide) ขนาด 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ซึ่งยานีค้ วรรับประทาน
กอนอาหารประมาณ 30 นาที
(3) การรักษาโดยการผาตัด
ในรายที่ใชยาไมไดผลหรือมีภาวะแทรกซอน อาจจําเปนตองรักษาดวยการผาตัดซอมแซม
หูรูด
ภาวะแทรกซอนของโรคกรดไหลยอน เปนอยางไร?
แมวาโรคกรดไหลยอน ไมเปนอันตรายถึงชีวิต แตเปนโรคที่ทําใหผูปวยมีความทุก ข
ทรมาน รวมทั้งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นกรณีที่ทานมี
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อาการของโรคนี้ ควรปรึกษาแพทยเพื่อไดรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตอไป โปรดใหความ
สนใจเพราะถาละเลยไมยอมรักษา เมื่อเปนเรื้อรัง อาจเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ไดแก
• หลอดอาหารอักเสบ ซึง่ จะมีอาการเจ็บหนาอกขณะกลืนอาหาร
• แผลหลอดอาหาร อาจมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนบน เชน อาเจียนเปนเลือด
หรือมีถายดํา
• หลอดอาหารตีบตัน พบวามีอาการกลืนอาหารลําบาก อาเจียนบอย
• เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลลของเยื่อบุหลอดอาหาร ถาเปนรุนแรงอาจเกิดมะเร็งของหลอด
อาหาร ซึ่งจะมีอาการเจ็บขณะกลืนอาหาร กลืนลําบาก อาเจียนบอย และน้ําหนักลด
“เพื่อสุขภาพ ปรับพฤติกรรม ใชยาถูกตอง ปองกันโรคกรดไหลยอน”
ขอใหผูอานทุกทานมีสขุ ภาพแข็งแรง
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