The more antacids your
take,
The worse you stomach
will be
ความจริง ในร่างกายคนเรานี ้ มี
สภาวะที่เป็ นกรดสูง ph1.5-3.0
เพราะเป็ นสภาวะธรรมชาติท่ีตอ้ ง
ป้องกันตัวเองจากเชือ้ โรค
แห่งแรก คือ ในช่องคลอด
แห่งที่ สอง คือ กระเพาะอาหาร
เวลาคนเราอาบนํา้ หรือ มี
เพศสัมพันธ์ แบคทีเรียจะเข้าไปในช่อง
คลอด ซึง่ ภายในช่องคลอด จะมี
แบคทีเรีย lactobacilli ซึง่ จะ
สร้างกรดขึน้ มา เพื่อที่จะทําลาย
แบคทีเรีย จากภายนอกที่บกุ ลุกเข้ามา
แบคทีเรีย เข้าสูก่ ระเพาะอาหาร
ในเวลาเรากินอาหารแต่ละมือ้ จะมี
แบคทีเรียเข้าไปในกระเพาะ พร้อมกับ
อาหารแต่ละมือ้ ประมาณ 300-400
พันล้าน
ภาวะที่เป็ นกรดในกระเพาะอาหาร
(ph 1.5-3) จะทําลายแบคทีเรีย
ที่ปนเปื ้อนเข้ามากับอาหารอย่างราบ
คาบ
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ยิ่งกินยาลดกรด หรือยา ยับยั้ง
การสรางกรดในกระเพาะอาหาร
ยิ่งทําใหกระเพาะอาหารยิ่งแยลง
และกลายเปนมะเร็งในกระเพาะ
อาหารได !!!
ในทางตรงกันขาม ถามีภาวะใดในชองคลอด
และกระเพาะอาหาร มีภาวะเปนกรดลด
นอยลง (คือมีความเปนดางมากขึ้น) เชน จาก
การใชยาตาง ก็จะทําให เชื้อแบคทีเรีย ที่บุก
รุกเขาไป สรางสารพิษ (Toxin) ผานเขาไป ทํา
ใหเกิดการอักเสบชองคลอด, มดลูก,
กระเพาะปสสาวะ, กระเพาะอาหาร, ลําไส
เกิดอาการทองเดิน หรือการเจ็บปวยตางๆ
เนื่องจากการอักเสบตามมา

เมื่อกระเพาะอาหารถูกยับยั้งการสราง
กรด (เชน การรับประทานยา) การสราง
น้ํายอย Pepsin และกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งจะ
ไปกระตุน เอ็นไซมตางๆ ในการยอยอาหาร
จะถูกยับยั้ง ทําใหเกิดภาวะอาหารไมยอย
(Indigestion) ยิ่งกวานั้น เมื่อ กรดในกระเพาะ
อาหารนอย จําใหเกิดการดูดซึม ธาตุเหล็ก
และ เกลือแร เชน แคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม
เสียไป ดังตัวอยางคนที่ตัด กระเพาะอาหาร
ออกบางสวน จากแผลในกระเพาะอาหาร
หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร จะมีภาวะโลหิต
จาง จากกระเพาะอาหารที่ถูกตัดออกไป ทํา
ใหไมสามารถสรางกรดไดเพียงพอ ทําให
การดูดซึมธาตุเหล็กไมได
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ยิ่งกวานั้น เมื่อกระเพาะอาหาร สรางกรดไมได หรือ ไมพอ ความสมดุลของ แบคทีเรียใน
ลําไสจะเสียไป เปนผลใหระบบภูมิคุมกันออนแอ ในลําไสมนุษยจะมีแบคทีเรียอยูประมาณ 100
ลาน ลาน แบคทีเรีย 300-600 ชนิด ในจํานวนนี้ จะมีแบคทีเรียชนิดดี, ชนิดไมดี และชนิดกลางๆ
ในปริมาณที่สมดุลกันพอดี ตัวอยางชนิดดี lactobacillus, bifidus (bifidobacterium) และ ชนิดไมดี
welsh bacteria

ถากระเพาะอาหาร สรางกรดไมเพียงพอ จะทําใหเอ็นไซมตางๆที่ยอยอาหารไมมี
ประสิทธิภาพ เปนผลใหอาหารยอยไมสมบูรณ ในลําไสเล็ก จะถูกสงตอไป ลําไสใหญ ในลําไส
ใหญจะมีอุณหภูมิ 37°c ซึ่งเปรียบเสมือนหนารอน อาหารที่ยอยไมสมบูรณ ก็จะเกิดการหมักเนา
ทําใหมี แบคทีเรียเพิ่มปริมาณ ในลําไสใหญ ยิ่งทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายออนแอลง
ดังนั้น ยิ่งกินยาลดกรด ก็ยิ่งทําใหระบบยอยอาหารแยลง รางกายแยลง เพื่อปองกันความเสียหาย
แกรางกาย จึงไมควรกินยาลดกรด เมื่อมีอาหารปวดแสบทอง รอน หรือ อาหารไมยอย โดยไม
ปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร (ในประเทศที่พัฒนาแลว ยาลดกรด ไมใช ยาสามัญประจําบาน)
อาการแสบรอนบริเวณหนาอก และลิ้นป (Heartburn) หรือ เจ็บบริเวณกลางอก เกิดจาก กรด
ในกระเพาะอาหารไหลยอนเขาไปในหลอดอาหารสวนลาง จริงๆ ในหลอดอาหาร จะมีสภาวะเปน
ดาง เวลาเรากลืนน้ําลายแตละครั้ง น้ําลายก็จะคอยชะลางหลอดอาหารและรักษา เยื่อบุหลอด
อาหารไมใหอักเสบ หรือ เจือจางกรดที่ไหลยอนเขามาจากกระเพาะอาหาร
อยางไรก็ตาม ถากินอาหารอิ่มมากเกินไป(overeat) หรือมีอาการ อาหารไมยอย จะทําให
ปริมาณกรดเพิม
่ ขึ้น และไหลยอนเขาหลอดอาหารสวนลาง ทําใหหลอดอาหารสวนลางอักเสบ
(erosion in the esophagus) จะทําใหเกิดอาการ ปวดแสบปวดรอน กลางอก ลิ้นป (Heartburn) เมื่อทาน
ยาลดกรด จะทําใหอาการทุเลา จากการลดการสรางกรดในกระเพาะอาหาร
ในทางที่ดี การปองกันเปนวิธีการที่ดี และปลอดภัย คือ ปองกันไมใหกรดไหลยอนเขาไปใน
หลอดอาหารสวนลาง ดวยการ ไมทานอาหารใหอิ่มมากเกินไป ทานประมาณ 70% ของความอิ่ม
(คือรูสึกวาอิ่มก็ใหหยุด) หลังทานอาหารอิ่ม ดื่มน้ําตามประมาณ ½ แกว รอประมาณ 1-2 ชั่วโมง
คอยดื่มน้ําตามอีก
การทานอาหารมื้อเย็น หางจากเวลาเขานอน 4-5 ชั่วโมง งดบุหรี่ สุรา เพราะจะทําให
กลามเนื้อหูรูดหลอดอาหารสวนลางคลายตัว ทําใหกรดจากกระเพาะอาหารไหลยอนเขาไปใน
หลอดอาหารไดงาย
เวลาทานยาลดกรดอยางตอเนื่อง จะทําใหเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารบาง เรียกวา mucosal
atrophy

เมื่อเกิด mucosal atrophy ดําเนินไปเรื่อย ๆ จะทําใหเยื่อบุบางและอักเสบ จนเกิด atrophic

gastritis

จะเกิดเปนแหลงเพาะเชื้อ แบคทีเรีย

Helicobacter pylon (H.pylori)

และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ

ยิ่งทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารมากขึ้น ในที่สุด จะกลายเปนมะเร็งกระเพาะ
อาหาร (stomuch cancer)
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ผูที่ติดเชื้อ H.pylori ใน สหรัฐอเมริกา พบ 2-6 เทา กลายเปน มะเร็งกระเพาะอาหาร เชื้อ
H.pylori

สามารถไปฝงตัวอยูใตเยื่อบุกระเพาะอาหาร หรือ อยูในเซลลของเยื่อบุได หรืออยูในสวน

เมือก (mucus) จากน้ํายอย เชื้อจึงไมถูกทําลายจากกรดในกระเพาะ ขณะเดียวกัน เชื้อ H.pylori จะ
สรางแอมโมเนียขึ้น ทําใหเกิดภาวะเปนกรดนอยลง ทําใหตัวเองอยูไดอยางปลอดภัย การรับเชื้อ
จะผานเขาไปทางปาก เชน การจูบ การกินอาหาร ที่ปนเปอนเชื้อนี้ การติดเชื้อนี้จะเพิ่มขึ้นตาม
อายุ คนอายุ 50 ปพบได 50% เมื่อเริ่มมีการติดเชื้อ H.pylori จะยังไมทําใหเปนมะเร็งกระเพาะ
อาหาร แตเพื่อปองกันไมใหเชื้อ H. Pylori แบงตัวเพิ่มปริมาณอยูในกระเพาะอาหาร จึงไมควรกิน
ยาลดกรด
เมื่อมีอาการแสบรอนบริเวณหนาอกและลิ้นป (Heartbrun) หรือที่เราคุนหูวา อาการของกรด
ไหลยอน : ภาวะกรดไหลยอน (Acid Reflux / Indigestion) เปนภาวะที่เกิดขึ้นของ Functional gut
Imbalances (เปนอาการไมใชโรค) ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของ
•

ดังนี้

การสรางกรดลดลง (reduced ability to make acid), เอนไซมลดลง หรือ น้ํายอยลดลง หรือ ผนัง
ลําไสอักเสบ หรือ ผนังลําไสรั่ว (disruption in the ability of the gut to act as a barrier to large food
particles, leaky gut) หรือ

•

จาก จุลินทรีชนิดไมดี (Unfriendly organisms)

อาการกรดไหลยอนจึงไมใชโรค จากการศึกษาพบวา กลุมผูปวยที่มีอาการกรดไหลยอน
พบวา มีการสรางกรดในกระเพาะอาการต่ํา 92-95% ดังนั้นการกินยาลดกรดจึงไมใช
คําตอบ แตการใชยาลดกรดในระยะสั้นๆ เพื่อลดอาการจากกรดไหลยอน อาจทําให ผูปวย
มีอาการดีขึ้นเร็ว แตไมควรใชเปนประจําหรือนานเกิน 2 สัปดาห

อยางไรก็ตาม เมื่อมีอาการกรดไหลยอน โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จะตองตรวจวามี
การติดชื้อ แบคทีเรีย H.pylori รวมดวยหรือไม ซึ่งจะตองพบแพทยเพื่อจรวจหาเชื้อ H.phlori ซึ่ง
มีวิธีการตรวจที่นิยมกันคือ
1.

ตรวจยูเรียทางลมหายใจ (urea breath test)

2.

ตรวจหาโปรตีนที่เปนสารแปลกปลอมอุจจาระ

3.

ตรวจจากชิ้นเนื้อจากการที่สองกลอง (Endoscopic biopsy) ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่จะบอกวา กําลัง

H.pylori stool antigen (HpSAg)

มีการติดเชื้ออยูหรือไม หรือติดตามวาหายดีแลวหรือยัง

สรุป :

1.

ภาวะกรดไหลย้อน ส่วนใหญ่ 92-95 % กระเพาะอาหารจะสร้างกรดน้อยกว่าปกติ

2. การทานยาลดกรดจะใช้ในระยะเวลาสัน
้ ๆ ถ้าทานนาน จะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย
3. การเจ็บป่ วยทุกกรณี จะมีความเกีย่ วพันธ์กบั อาหารและวิถีการดําเนินชีวต
ิ ดังนัน
้ เราต้อง
ทานอาหารทีด
่ ีกบั สุขภาพและปรับเปลีย่ น วิถีการดําเนินชีวต
ิ ทีท
่ าํ ให้สข
ุ ภาพแข็งแรง
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