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โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที�มีอาการซึ�งเกิดจากการไหลย้อนกลบัของกรดหรือนํ �าย่อยในกระเพาะ

อาหารขึ �นไปในหลอดอาหารสว่นบนอย่างผิดปกติ ซึ�งสามารถเกิดขึ �นได้ทั �งในเวลากลางวนัและกลางคืน หรือ

แม้แต่ผู้ ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารก็ตาม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

  �. โรคกรดไหลย้อนธรรมดา หมายถึง กรดที�ไหลย้อนขึ �นมาจะอยูภ่ายในหลอดอาหาร ไม่ไหลย้อนเกิน

กล้ามเนื �อหรููดของหลอดอาหารสว่นบน สว่นใหญ่จะมีอาการของหลอดอาหารเทา่นั �น 

  �. โรคกรดไหลย้อนขึ �นมาที�คอและกล่องเสียง หมายถึง โรคที�มีอาการทางคอและกล่องเสยีง ซึ�งเกิด

จากการไหลย้อนกลบัของกรดขึ �นมาเหนือกล้ามเนื �อหรููดของหลอดอาหารสว่นบนอย่างผิดปกต ิทําให้เกิดอาการ

ของคอและกลอ่งเสียง จากการระคายเคืองของกรด 

  อบุตัิการณ์ของโรคกรดไหลย้อนในตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวนัตกค่อนข้างสงู  เฉลี�ยประมาณ

ร้อยละ 50-60 สว่นในประเทศไทย พบว่าคนไทยวยัทํางานประสบปัญหาโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ �น และมี

แนวโน้มเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ ที�เป็นเช่นนี �เพราะ 

  �. คนไทยรับอิทธิพลของตะวันตกมากขึ �น การดําเนินชีวิตของแต่ละคนเปลี�ยนไป เหมือนกบัคน

ตะวนัตกมากขึ �น เช่น  

   - ทํางานเลกิดกึ ทําให้รับประทานดึก พอรับประทานแล้วก็เข้านอนทนัที ทําให้ความดนัในช่อง

ท้อเพิ�มมากขึ �น เกิดการไหลย้อนของกรดได้ง่ายขึ �น  

   - เครียดกบังานมากขึ �น เมื�อเครียด กระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือหลอดอาหารทํางานได้น้อยลง 

และหลั�งกรดมากขึ �น มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ �น 

   - ชนิดของอาหาร ปัจจบุนัคนทั�วไป นิยมรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ด เช่น 

แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด พิซซา่ หรืออาหารที�ปรุงด้วยการผดั และทอดกนัมากขึ �น รวมทั �งนิยมดื�มชา กาแฟ 

นํ �าอดัลมกนัมากขึ �น อ้วน ไม่ออกกําลงักาย  ปัจจยัเหลา่นี � ล้วนสง่เสริมให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ �น 

  �. มีเชื �อแบคทีเรียชนิดหนึ�งคือ Helicobacter pylori (H. pylori) ปัจจบุนัเชื �อชนิดนี �มีบทบาทเกี�ยวกบั

แผลในกระเพาะอาหารมากขึ �น   เชื �อนี �มีข้อดีคือ ช่วยปกป้องภาวะกรดไหลย้อน แตใ่นปัจจบุนั มีการสั�งยาที�



 

ทําลายเชื �อชนิดนี �กันมากขึ �น ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ หรือแผลในกระเพาะอาหาร   เมื�อเชื �อชนิดนี �

ถกูทําลายไป ทําให้มีโอกาสเกิดโรคกรดไหลย้อนมากขึ �นด้วย  

กรดไหลย้อนมีได้หลายอาการ 

อาการของโรคกรดไหลย้อนมีหลายแบบ ขึ �นอยู่กบัอวยัวะที�ถกูระคายเคืองโดยกรด เช่น 

�. อาการทางคอหอยและหลอดอาหาร ผู้ ป่วยอาจมีอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ �นปี�  

(heartburn)  บางครั �งอาจร้าวไปที�บริเวณคอได้  รู้สกึคล้ายมีก้อนอยู่ในคอหรือแน่นคอ  กลืนลําบาก  กลืนเจ็บ 

หรือกลนืติดๆ ขดัๆ คล้ายสะดดุสิ�งแปลกปลอมในคอ  เจ็บคอ  แสบคอ หรือปาก  แสบลิ �นเรื �อรังโดยเฉพาะในตอน

เช้า  รู้สกึเหมือนมีรสขมของนํ �าดี หรือรสเปรี �ยวของกรดในคอหรือปาก  มีเสมหะอยู่ในลําคอ หรือระคายคอ

ตลอดเวลา เรอบ่อย  คลื�นไส้ คล้ายมีอาหารหรือนํ �าย่อยไหลย้อนขึ �นมาในอกหรือคอ รู้สกึจกุแน่นอยูใ่นหน้าอก

คล้ายอาหารไม่ยอ่ย  มีนํ �าลายมากผดิปกต ิ มีกลิ�นปาก เสยีวฟัน หรือมีฟันผไุด้ 

�. อาการทางกล่องเสียง และหลอดลม เช่น เสียงแหบเรื �อรัง หรือแหบเฉพาะตอนเช้า  หรือมีเสียง

ผิดปกติไปจากเดิม  ไอเรื �อรัง โดยเฉพาะหลงัรับประทานอาหารหรือขณะนอน  ไอ หรือรู้สกึสําลกันํ �าลาย หรือ

หายใจไม่ออกในเวลากลางคืน  กระแอมไอบ่อย อาการหอบหืดที�เคยเป็นอยู่ (ถ้ามี) แยล่ง หรือไม่ดีขึ �นจากการใช้

ยา  เจบ็หน้าอก  เป็นโรคปอดอกัเสบเป็นๆ หายๆ  

�. อาการทางจมูกและห ูเชน่ คดัจมกู นํ �ามกูไหล หรือมีนํ �ามกูไหลลงคอ หอืู �อ หรือปวดห ู 

 

แน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นกรดไหลย้อน 

เมื�อแพทย์สงสยัว่าทา่นอาจเป็นโรคกรดไหลย้อน นอกเหนือจากการซกัประวตัิแล้ว แพทย์จะตรวจ

ร่างกายทางห ูคอ จมกู และบริเวณท้องอย่างละเอียด เพื�อวินิจฉัยแยกโรคอื�นๆ ที�ทําให้เกิดอาการคล้ายโรคกรด

ไหลย้อน และแพทย์อาจ 

  �. ทดลองให้ยาลดกรดชนิด proton pump inhibitor (PPI) ขนาดสูง (PPI Test) เช่น omeprazole, 

esomeprazole, rabeprazole, lansoprazole เป็นระยะเวลา � สปัดาห์ แล้วสอบถามอาการหลกัที�นําผู้ ป่วยมา

พบแพทย์ หรืออาการที�ทําให้ผู้ ป่วยรําคาญที�สดุ  ถ้าอาการดงักลา่ว ดีขึ �นมากกว่าร้อยละ �� อาจแสดงว่าผู้ ป่วย

เป็นโรคกรดไหลย้อน 

  �. ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็กส่วนต้น (Esophago-Gastro-

Duodenoscopy) อาจเห็นการอกัเสบอยา่งรุนแรง และแผลในหลอดอาหารสว่นปลายเหนือกระเพาะอาหาร ซึ�ง

เกิดจากโรคกรดไหลย้อน แต่แพทย์ไม่ได้สอ่งกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารสว่นต้นในผู้ ป่วยทกุราย 



 

ผู้ ป่วยรายใดควรได้รับการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 

  - มีอาการที�เป็นสญัญาณเตือน (เช่น กลืนลําบาก นํ �าหนกัลด  มีอาเจียนเป็นเลือด มีก้อนที�คลาํได้ที�หน้า

ท้อง) 

  - มีปัญหาในการวินิจฉยั เช่น มีอาการแปลกๆ ที�อาจไม่เหมือนโรคกรดไหลย้อนทีเดียว  

  - มีอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก และลิ �นปี�  เป็นระยะเวลานานมากกวา่ 5 ปี 

  - ให้การรักษาโรคกรดไหลย้อน แล้วไม่ดีขึ �น  

  - ใช้ประเมินผู้ ป่วย ก่อนได้รับการผา่ตดัรักษาโรคกรดไหลย้อน 

  ส่งตรวจวดัคา่ความเป็นกรด ด่าง (pH) ในหลอดอาหารและคอหอยสว่นลา่ง (Ambulatory ��-Hour 

Double–Probe pH Monitoring) วิธีนี �ถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉยัโรคกรดไหลย้อน โดยตวัวดัคา่ความเป็น

กรด ด่าง ของคอหอยสว่นลา่ง  มกัจะวางอยูเ่หนือกล้ามเนื �อหรููดของหลอดอาหารสว่นบนประมาณ � เซนติเมตร 

(pharyngeal probe) สว่นตวัวดัค่าความเป็นกรด ดา่งในหลอดอาหาร จะวางอยู่เหนือกล้ามเนื �อหรููดของหลอด

อาหารสว่นลา่งประมาณ � เซนตเิมตร (esophageal probe)  เมื�อค่าความเป็นกรด ด่าง ของ pharyngeal 

probe ตํ�ากว่า � และคา่ความเป็นกรด ด่าง จาก esophageal probe ตํ�ากว่า �  ระหว่างหรือในขณะที�มีกรดไหล

ย้อนขึ �นมาจากกล้ามเนื �อหรููดของหลอดอาหารสว่นลา่ง และระยะเวลาที�มีการเปลี�ยนแปลงของค่าความเป็นกรด 

ด่าง ดงักลา่ว นานกว่าปกติ บ่งบอกว่ามีโรคกรดไหลย้อน อย่างไรก็ตาม การตรวจวิธีนี � เป็นการตรวจที�ผู้ ป่วยอาจ

รู้สกึทรมาน หรือรําคาญ และต้องใช้เครื�องมือที�มีราคาแพง  จึงมกัใช้ในกรณีที�มีปัญหาในการวินิจฉยัเท่านั �น หรือ

ในงานวิจยั หรือช่วยยืนยนัโรค ก่อนที�จะนําผู้ ป่วยไปผา่ตดั 

ปรับพฤตกิรรมแก้กรดไหลย้อน 

การรักษาและการป้องกนัโรคกรดไหลย้อนที�สําคญัที�สดุคือ “การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต” 

โดย… 

  - ถ้าเป็นไปได้ ควรพยายามลดนํ �าหนกั ในกรณีที�มีนํ �าหนกัเกิน เนื�องจากภาวะนํ �าหนกัเกิน จะทําให้ความ

ดนัในช่องท้องมากขึ �น ทําให้กรดไหลย้อนได้มากขึ �น 

  - หลีกเลี�ยงความเครียด และถ้าสบูบุหรี�อยู ่ควรเลกิ ถ้าไม่เคยสบู ก็ไม่ควรเริ�มสบู รวมทั �งให้หลีกเลี�ยงการ

สดูดมควนับุหรี�จากคนอื�นด้วย เพราะความเครียดและการสบูบหุรี�ทําให้เกิดการหลั�งกรดมากขึ �น 

  - ไม่ควรสวมเสื �อผ้าที�คบั หรือรัดแน่นเกินไปโดยเฉพาะบริเวณรอบเอว 

  - ถ้ามีอาการท้องผกู ควรรักษา รับประทานอาหารที�มีกากใย และหลีกเลี�ยงการเบ่งถ่ายอจุจาระ 

  - ไม่ควรนอนราบ ออกกําลงั ยกของหนกั เอี �ยวหรือก้มตวั หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ 



 

  - ไม่ควรรับประทานอาหารมื �อดกึ และไม่ควรรับประทานอาหาร หรือเครื�องดื�มใดๆ ภายในระยะเวลา 3 

ชั�วโมงก่อนเข้านอน 

  - ควรรับประทานอาหารไขมนัตํ�า หลกีเลี�ยงอาหารทอด  อาหารมนั อาหารย่อยยาก  พืชผกับางชนิด เช่น 

หวัหอม  กระเทียม  มะเขือเทศ รวมทั �งอาหารรสเผ็ดจดั  เปรี �ยวจดั  เคม็จดั  หวานจดั 

  - รับประทานอาหารแต่ละมื �อในปริมาณที�พอเหมาะ ไม่ควรรับประทานจนแน่นท้อง หรืออิ�มเกินไป 

  - หลีกเลี�ยงเครื�องดื�มบางประเภท เช่น กาแฟ (แม้จะเป็นกาแฟที�ไม่มีคาเฟอีน ก็ไม่ควรดื�ม) ชา  นํ �าอดัลม 

เครื�องดื�มชกํูาลงั เครื�องดื�มที�ผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ วิสกี � ไวน์ โดยเฉพาะในตอนเย็น 

  - ถ้าจะนอนหลงัรับประทานอาหาร ควรรอประมาณ 3 ชั�วโมง 

  - เวลานอน ควรหนนุหวัเตียงให้สงูขึ �นประมาณ 6-10 นิ �วจากพื �นราบ โดยใช้วสัดรุองขาเตียง เชน่ ไม้ อิฐ 

อยา่ยกศีรษะให้สงูขึ �นโดยการใช้หมอนรองศีรษะ เพราะจะทําให้ความดนัในชอ่งท้องเพิ�มมากขึ �น 

เมื�อได้รับการวนิิจฉัยวา่เป็นโรคกรดไหลย้อน แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการให้ยารับประทานเพื�อลด

ปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร หรือเพิ�มการเคลื�อนตวัของระบบทางเดินอาหารในการกําจดักรด  ผู้ ป่วยควร

รับประทานยาสมํ�าเสมอตามแพทย์สั�ง ไม่ควรลดขนาดยา หรือหยดุยาเอง  ผู้ ป่วยบางรายอาจใช้เวลานาน

ประมาณ 1-3 เดือนกว่าที�อาการต่างๆ จะดีขึ �น เมื�ออาการตา่งๆ ดีขึ �น ประกอบกบัผู้ป่วยสามารถปรับเปลี�ยนนิสยั

การดําเนินชีวิตประจําวนัตามที�แนะนําไว้ข้างต้น และรับประทานยาต่อเนื�องกนัอย่างน้อย 2-3 เดือนแล้ว แพทย์

จะปรับลดขนาดยาลงเรื�อยๆ ทีละน้อย  ไม่ควรซื �อยามารับประทานเองเวลาป่วย เนื�องจากยาบางชนิด จะทําให้

กระเพาะอาหารมีการหลั�งกรดเพิ�มขึ �นหรือกล้ามเนื �อหรููดของหลอดอาหารสว่นลา่งคลายตวัมากขึ �น จึงควร

หลีกเลี�ยงยาบางชนิดถ้าเป็นไปได้ เช่น เอ็นเสด (NSAID)  แอสไพริน วิตามินซี  เบนโซไดอะซีปีน 

(benzodiazepine) เป็นต้น 

  การผ่าตดั เป็นอีกหนึ�งวิธีการรักษา เพื�อป้องกนัไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ �นไปที�คอและ

กลอ่งเสียง การรักษาวิธีนี � จะทําในผู้ป่วยที�มีอาการรุนแรง ซึ�งรักษาด้วยการใช้ยาอย่างเตม็ที�แล้ว แตไ่ม่ได้ผล  

ผู้ ป่วยที�ไม่สามารถรับประทานยาที�ใช้ในการรักษาโรคนี �ได้  ผู้ ป่วยที�ดีขึ �นหลงัจากการใช้ยา แตไ่ม่ต้องการที�จะ

รับประทานยาต่อ และผู้ ป่วยที�กลบัเป็นซํ �าบ่อยๆ หลงัหยดุยา   

  สิ�งสําคัญที�อยากฝากไว้คือ การปรับเปลี�ยนนิสัย และการดําเนินชีวติประจาํวัน เป็นวธีิการ

รักษาโรคกรดไหลย้อนที�ตรงจดุที�สุด เพราะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการน้อยลง  ป้องกันไม่ให้เกิดอาการ 

และลดการกลับเป็นซํ �า โดยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และป้องกันไม่ให้กรดไหลย้อนกลับขึ �น

ไป  จงึควรปฏิบัติไปตลอดชีวติ เพราะเป็นการรักษาที�ต้นเหตุ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ �น หรือหายดี

แล้วก็ตาม 


