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1. การกินยาลดกรด [เชน omeprazole (miracid®), esomeprazole (nexium®), rabeprazole (pariet®), 

lansoprazole (prevacid®), alum milk, antacid tablet] เปนการลดปริมาณกรดที่จะไหลยอนขึน้ไป  การ

กินยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรด [เชน domperidone (motilium-M®, mirax-

M®), itopride (ganaton®), mosapride (gasmotin®)] เปนการลดการไหลยอนของกรด  ยาทั้งสองชนิดทาํ

ใหอาการของผูปวยโรคกรดไหลยอนนอยลง แตการกนิยาลดกรดและยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดนิ

อาหารในการกําจัดกรดเปนการรักษาที่ปลายเหตุ เมื่อหยุดกนิยาดังกลาว และผูปวยมีเหตุทีท่ําใหกรดไหล

ยอนขึ้นมา ผูปวยก็จะกลับมามีอาการอีกดังเดิม ดังนัน้ผูปวยจะลดการใชยาทั้งสองชนิดดังกลาวไดหรือไม 

ข้ึนอยูทีก่ารปฏิบัติตัวของผูปวย คือ  

1.1) ผูปวยตองรูวาเหตุอะไรที่ทําใหกรดไหลยอนขึ้นมา ซ่ึงจะทําใหผูปวยมอีาการมากขึน้ 

ตองหลีกเลี่ยง  โดยการสังเกตวาอะไรคือเหตุทีท่ําใหกรดไหลยอนขึ้นมา ทําใหผูปวยมีอาการมากขึ้น  เมื่อ

ผูปวยมีอาการของกรดไหลยอน กอนหนานั้นภายใน ½ - 1 ชั่วโมง ตองมีเหตุทีท่ําใหกรดไหลยอนขึน้มา ทาํ

ใหผูปวยมีอาการ เพราะอาการกรดไหลยอนยอมเกิดจากเหตุ (ไมมเีหตุ ผลยอมไมเกิด)  ถาผูปวยไมทราบ

วาเหตุนัน้คืออะไร  เมื่อมีเหตอุยูเร่ือยๆ ผลก็คือผูปวยจะมีอาการกรดไหลยอนเรื่อยๆ และตองกนิยารักษา

อยูเร่ือยๆ แตถาผูปวยทราบวาเหตุทีท่ําใหกรดไหลยอนขึ้นมาคืออะไร (จากการสงัเกต) และเหตุนั้น ผูปวย

สามารถหลีกเลี่ยงได อาการกรดไหลยอนซึง่เปนผลก็จะไมเกิด ทําใหไมตองใชยารักษา  การสังเกตใหเหน็

เหตุทีท่ําใหผูปวยมีอาการ จะทําใหผูปวยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลกีเลี่ยงเหตุที่ทาํใหเกิดอาการนั้น 

(เปนการแกทีต่นเหตุ) แตถาเหตุนัน้เปนเหตุที่ผูปวยหลีกเลี่ยงไมได  ผูปวยควรทําใจยอมรับวา เมือ่มีเหตุที่

ทําใหเกิดอาการ  ผลหรืออาการกรดไหลยอนก็ตองเกิด ก็อาจจาํเปนตองใชยาลดกรด หรือยาเพิ่มการ

เคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรดในการบรรเทาอาการกรดไหลยอน 



เหตุอะไรที่ทาํใหกรดไหลยอนขึ้นมาไดแก 

  - กินอาหารมากเกนิไปในแตละมื้อ 

  -กินอาหารที่ไมแนะนําใหกนิโดยเฉพาะอาหารมันๆ อาหารทีป่รุงดวย การผัด และการทอดทกุชนดิ, 

นมที่ไมใชนมไรไขมัน (ไขมัน =0%), น้ําเตาหู, ชา และกาแฟ, ไขแดง, น้ําอัดลม  

  - น้ําหนักตัวที่เพิ่ม หรือ เกนิคาปกต ิ

  - ทองผกู 

  - ขาดการออกกาํลังกาย  

  1.2) ผูปวยตองรูวาสิ่งใดทําใหผูปวยมอีาการดขีึ้น หรือนอยลง ตองปฏิบัติ ไดแก 

  - กินอาหารปริมาณนอยๆ แตบอยๆ แทนการกนิอาหารที่มากเกนิไปในแตละมื้อ 

  -หลีกเลี่ยงการกินอาหารมันๆ อาหารที่ปรุงดวย การผัด และการทอดทุกชนิด, นมทีไ่มใชนมไร

ไขมัน (ไขมัน =0%), น้ําเตาหู, ชา และกาแฟ, ไขแดง, น้ําอดัลม  

  - ลดน้ําหนกัตวั  ถาผูปวยมนี้ําหนกัเกนิคาปกติ หรือพยายามไมใหน้าํหนักตัวเพิ่ม 

  - พยายามไมใหเกิดอาการทองผูก โดยดื่มน้ําเปลาใหมากขึ้น (ด่ืมนอยๆแตบอยๆ), กินผัก ผลไมที่มี

กากใหมากขึน้, ออกกาํลังกายแบบแอโรบิก [คือการออกกําลงักายทีท่ําใหหวัใจเตนเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น

ตอเนื่องกนั เชน วิ่ง, เดินเร็ว, ข้ึนลงบนัได, วายน้ํา, ข่ีจักรยานฝด (แบบปรับน้ําหนกัไดเชน ใน FITNESS), 

เตะฟุตบอล, เลนเทนนิส, แบดมินตัน หรือบาสเกตบอล] อยางนอยวนัละ 30 นาท ีอยางนอยสัปดาหละ 3 

วัน 

2. เมื่อผูปวยปฏิบัติตามขอ 1.1) และ 1.2) ไดแลว ก็ควรคอยๆ ลดการใชยาลง ดังนี ้

  2.1) ถาแพทยใหผูปวยกนิยาลดกรด และยาเพิ่มการเคลื่อนตวัของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรด

แลว 2-4 สัปดาห อาการผูปวยดีข้ึน ควรลดยาเพิม่การเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรดกอน 

แลวจึงพจิารณาลดยาลดกรดลงภายหลงั 

  2.2) ถาใชยาตามคําแนะนาํดังกลาวแลว 1-3 เดือน แลวผูปวยมีอาการไมมากขึน้หลังลดยา แสดง

วาผูปฏิบัติตามขอ 1.1) และ 1.2) ไดดีพอสมควร ก็อาจพจิารณาหยุดยาทัง้หมด และใชยาลดกรด และ/ 

หรือยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดนิอาหารในการกําจดักรด เวลามอีาการกรดไหลยอน 

  2.3) หลังผูปวยหยุดยารักษาโรคกรดไหลยอนแลว ไมไดหมายความวาผูปวยจะหายขาด  เมื่อมี

เหตุขอ 1.1) อีก ผลคือ อาการกรดไหลยอนก็ตองเกิด ผูปวยก็อาจพิจารณาใชยารกัษาเวลามีอาการ

ดังกลาว 



  2.4) ถาผูปวยกินยาลดกรด และยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดนิอาหารในการกําจดักรด แลว

อาการของผูปวยไมดีข้ึน เหตุในขอ 1.1) อาจจะมากกวายาที่ผูปวยกิน  ดังนัน้ทุกครั้งที่ผูปวยมีอาการกรด

ไหลยอน ควรพยายามหาสาเหตทุี่ทาํใหผูปวยมีอาการกรดไหลยอนดวยเสมอ ถาผูปวยลดสาเหตุดังกลาว

ได อาการของผูปวยก็จะดีข้ึนได แตถาไมสามารถหลีกเลี่ยงเหตุดังกลาวได ก็อาจจาํเปนตองแกปลายเหตุ

โดยกินยาลดกรด และ/หรือยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดนิอาหารในการกําจัดกรดมากขึ้น เชน เดิมกินยา

ลดกรด 1 เม็ด วนัละ 2 คร้ังกอนอาหาร อาจตองเพิ่มเปนกนิยาลดกรด  2 เม็ด วนัละ 2 คร้ังกอนอาหาร หรือ

เดิมกินยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรด 1 เม็ด วันละ 2 คร้ังกอนอาหาร อาจตอง

เพิ่มเปนกนิ 1 เม็ด วนัละ 3 คร้ังกอนอาหาร เปนตน 

  2.5) การกนิยาลดกรด และ/หรือยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดนิอาหารในการกําจดักรด เวลามี

อาการกรดไหลยอนนั้น จะกนิเปนระยะเวลานานเพียงใดขึ้นอยูกับเหตุ  ถาเหตทุี่ทาํใหผูปวยมีอาการกรด

ไหลยอนหมดไป ก็สามารถหยุดยาได แตถาเหตุทีท่ําใหผูปวยมีอาการกรดไหลยอนยงัคงอยู เมื่อหยุดยา

อาการของกรดไหลยอนก็จะกลับมาเปนอีก 

  ดังนัน้จะเห็นไดวา อาการกรดไหลยอนของผูปวยยากที่จะคาดเดาวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด  เมื่อมีเหตุที่

ทําใหผูปวยมอีาการกรดไหลยอน ก็จะทําใหผูปวยมีอาการ  ผูปวยจงึควรมียาลดกรด และยาเพิ่มการ

เคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกาํจัดกรดติดตัวไวเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเดนิทางไปตางจงัหวดั หรือ

ตางประเทศ เมื่อมีเหตุ จะไดมียาไวใชทันทวงท ี เทานี้ผูปวยก็จะอยูกบัโรคกรดไหลยอนไดอยางมคีวามสุข

ตลอดไป 


