
 1 

  

ย่ิงกินยาลดกรด หรือยา ยับย้ัง
การสรางกรดในกระเพาะอาหาร 
ย่ิงทําใหกระเพาะอาหารย่ิงแยลง 
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 
เน่ืองจากการอักเสบตามมา 

 

 เม่ือกระเพาะอาหารถูกยับย้ังการสราง
กรด (เชน การรับประทานยา)  การสราง
นํ้ายอย Pepsin และกรดไฮโดรคลอริก  ซ่ึงจะ
ไปกระตุน เอ็นไซมตางๆ  ในการยอยอาหาร
จะถูกยับย้ัง  ทําใหเกิดภาวะอาหารไมยอย 
(Indigestion) ย่ิงกวาน้ัน เม่ือ กรดในกระเพาะ
อาหารนอย จําใหเกิดการดูดซึม ธาตุเหล็ก 
และ เกลือแร เชน แคลเซ่ียม และ แมกนีเซ่ียม
เสียไป  ดังตัวอยางคนที่ตัด กระเพาะอาหาร
ออกบางสวน จากแผลในกระเพาะอาหาร 
หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร จะมีภาวะโลหิต
จาง จากกระเพาะอาหารที่ถูกตดัออกไป  ทํา
ใหไมสามารถสรางกรดไดเพียงพอ  ทําให
การดูดซึมธาตุเหล็กไมได 

 

The more antacids your 
take,  

The worse you stomach 
will be 
 

 ความจรงิ ในรา่งกายคนเรานี ้มี

สภาวะท่ีเป็นกรดสงู ph1.5-3.0 

เพราะเป็นสภาวะธรรมชาติท่ีตอ้ง

ปอ้งกนัตวัเองจากเชือ้โรค 

แห่งแรก คือ ในช่องคลอด 

แห่งท่ี สอง คือ  กระเพาะอาหาร 

เวลาคนเราอาบนํา้ หรอื มี

เพศสมัพนัธ ์แบคทีเรยีจะเขา้ไปในช่อง

คลอด ซึง่ภายในช่องคลอด จะมี 

แบคทีเรยี lactobacilli  ซึง่จะ

สรา้งกรดขึน้มา เพ่ือท่ีจะทาํลาย 

แบคทีเรยี จากภายนอกท่ีบกุลกุเขา้มา   

แบคทีเรยี เขา้สูก่ระเพาะอาหาร 

ในเวลาเรากินอาหารแตล่ะมือ้ จะมี 

แบคทีเรยีเขา้ไปในกระเพาะ พรอ้มกบั

อาหารแตล่ะมือ้ประมาณ 300-400 

พนัลา้น  

ภาวะท่ีเป็นกรดในกระเพาะอาหาร 

(ph 1.5-3) จะทาํลายแบคทีเรยี

ท่ีปนเป้ือนเขา้มากบัอาหารอย่างราบ

คาบ 
 



 2 

  

 ย่ิงกวาน้ัน เม่ือกระเพาะอาหาร สรางกรดไมได หรือ ไมพอ  ความสมดุลของ แบคทีเรียใน
ลําไสจะเสียไป เปนผลใหระบบภูมิคุมกันออนแอ  ในลําไสมนุษยจะมีแบคทีเรียอยูประมาณ 100 
ลาน ลาน แบคทีเรีย 300-600 ชนิด ในจํานวนน้ี จะมีแบคทีเรียชนิดดี, ชนิดไมดี และชนิดกลางๆ  
ในปริมาณที่สมดุลกันพอดี  ตัวอยางชนิดดี  lactobacillus, bifidus (bifidobacterium) และ ชนิดไมดี  
welsh bacteria 

 ถากระเพาะอาหาร สรางกรดไมเพียงพอ จะทําใหเอ็นไซมตางๆที่ยอยอาหารไมมี
ประสิทธิภาพ  เปนผลใหอาหารยอยไมสมบูรณ  ในลําไสเล็ก จะถูกสงตอไป ลําไสใหญ  ในลําไส
ใหญจะมีอุณหภูมิ 37°c  ซ่ึงเปรียบเสมือนหนารอน อาหารที่ยอยไมสมบูรณ ก็จะเกิดการหมักเนา  
ทําใหมี แบคทีเรียเพ่ิมปริมาณ ในลําไสใหญ  ย่ิงทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายออนแอลง  
ดังน้ัน ย่ิงกินยาลดกรด ก็ย่ิงทําใหระบบยอยอาหารแยลง  รางกายแยลง  เพ่ือปองกันความเสียหาย
แกรางกาย  จึงไมควรกินยาลดกรด เม่ือมีอาหารปวดแสบทอง รอน หรือ อาหารไมยอย  โดยไม
ปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร  (ในประเทศที่พัฒนาแลว ยาลดกรด ไมใช ยาสามัญประจําบาน) 

 อาการแสบรอนบริเวณหนาอก และลิ้นป (Heartburn) หรือ เจ็บบริเวณกลางอก  เกิดจาก กรด
ในกระเพาะอาหารไหลยอนเขาไปในหลอดอาหารสวนลาง  จริงๆ ในหลอดอาหาร จะมีสภาวะเปน
ดาง  เวลาเรากลืนนํ้าลายแตละคร้ัง นํ้าลายก็จะคอยชะลางหลอดอาหารและรักษา  เย่ือบุหลอด
อาหารไมใหอักเสบ หรือ เจือจางกรดที่ไหลยอนเขามาจากกระเพาะอาหาร 

 อยางไรก็ตาม ถากินอาหารอ่ิมมากเกินไป(overeat)  หรือมีอาการ  อาหารไมยอย  จะทําให
ปริมาณกรดเพ่ิมขึ้น และไหลยอนเขาหลอดอาหารสวนลาง  ทําใหหลอดอาหารสวนลางอักเสบ 
(erosion in the esophagus)  จะทําใหเกิดอาการ ปวดแสบปวดรอน กลางอก ลิ้นป (Heartburn)  เม่ือทาน
ยาลดกรด  จะทําใหอาการทุเลา  จากการลดการสรางกรดในกระเพาะอาหาร  

 ในทางที่ดี  การปองกันเปนวิธีการที่ดี และปลอดภัย คือ ปองกันไมใหกรดไหลยอนเขาไปใน
หลอดอาหารสวนลาง  ดวยการ ไมทานอาหารใหอ่ิมมากเกินไป  ทานประมาณ 70% ของความอ่ิม 
(คือรูสึกวาอ่ิมก็ใหหยุด)  หลังทานอาหารอ่ิม ดื่มนํ้าตามประมาณ ½ แกว รอประมาณ 1-2 ชั่วโมง
คอยดื่มนํ้าตามอีก 

 การทานอาหารม้ือเย็น หางจากเวลาเขานอน 4-5 ชั่วโมง  งดบุหร่ี  สุรา  เพราะจะทําให
กลามเน้ือหูรูดหลอดอาหารสวนลางคลายตัว  ทําใหกรดจากกระเพาะอาหารไหลยอนเขาไปใน
หลอดอาหารไดงาย 

 เวลาทานยาลดกรดอยางตอเน่ือง  จะทําใหเย่ือบุผิวกระเพาะอาหารบาง  เรียกวา mucosal 

atrophy  เม่ือเกิด mucosal atrophy ดําเนินไปเร่ือย ๆ จะทําใหเย่ือบุบางและอักเสบ  จนเกิด atrophic 

gastritis  จะเกิดเปนแหลงเพาะเชื้อ แบคทีเรีย  Helicobacter pylon (H.pylori)  และแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ  
ย่ิงทําใหเกิดการอักเสบของเย่ือบุกระเพาะอาหารมากขึ้น  ในที่สุด จะกลายเปนมะเร็งกระเพาะ
อาหาร (stomuch cancer) 
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 ผูที่ติดเชื้อ H.pylori   ใน สหรัฐอเมริกา พบ 2-6 เทา กลายเปน มะเร็งกระเพาะอาหาร  เชื้อ 
H.pylori  สามารถไปฝงตัวอยูใตเย่ือบุกระเพาะอาหาร หรือ อยูในเซลลของเย่ือบุได  หรืออยูในสวน 
เมือก (mucus) จากนํ้ายอย  เชื้อจึงไมถูกทําลายจากกรดในกระเพาะ  ขณะเดียวกัน เชื้อ H.pylori จะ
สรางแอมโมเนียขึ้น ทําใหเกิดภาวะเปนกรดนอยลง ทําใหตัวเองอยูไดอยางปลอดภัย  การรับเชื้อ
จะผานเขาไปทางปาก  เชน การจูบ  การกินอาหาร  ที่ปนเปอนเชื้อน้ี  การติดเชื้อน้ีจะเพ่ิมขึ้นตาม
อายุ  คนอายุ 50 ปพบได 50%  เม่ือเร่ิมมีการติดเชื้อ H.pylori  จะยังไมทําใหเปนมะเร็งกระเพาะ
อาหาร  แตเพ่ือปองกันไมใหเชื้อ H. Pylori แบงตัวเพ่ิมปริมาณอยูในกระเพาะอาหาร จึงไมควรกิน
ยาลดกรด 

 เม่ือมีอาการแสบรอนบริเวณหนาอกและลิ้นป (Heartbrun) หรือที่เราคุนหูวา อาการของกรด
ไหลยอน  : ภาวะกรดไหลยอน (Acid Reflux / Indigestion) เปนภาวะที่เกิดขึ้นของ Functional gut 

Imbalances (เปนอาการไมใชโรค) ซ่ึงมีปจจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

• การสรางกรดลดลง (reduced ability to make acid), เอนไซมลดลง หรือ นํ้ายอยลดลง หรือ ผนัง
ลําไสอักเสบ หรือ ผนังลําไสร่ัว (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%  ดังน้ันการกินยาลดกรดจึงไมใช
คําตอบ  แตการใชยาลดกรดในระยะส้ันๆ  เพ่ือลดอาการจากกรดไหลยอน อาจทําให ผูปวย
มีอาการดีขึ้นเร็ว  แตไมควรใชเปนประจําหรือนานเกิน 2 สัปดาห 

อยางไรก็ตาม เม่ือมีอาการกรดไหลยอน โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จะตองตรวจวามี
การติดชื้อ แบคทีเรีย H.pylori  รวมดวยหรือไม  ซ่ึงจะตองพบแพทยเพ่ือจรวจหาเชื้อ H.phlori  ซ่ึง
มีวิธีการตรวจที่นิยมกันคือ  

1. ตรวจยูเรียทางลมหายใจ (urea breath test)  

2. ตรวจหาโปรตีนที่เปนสารแปลกปลอมอุจจาระ  H.pylori stool antigen (HpSAg) 

3. ตรวจจากชิ้นเน้ือจากการที่สองกลอง (Endoscopic biopsy) ซ่ึงวิธีน้ีเปนวิธีที่จะบอกวา กําลัง
มีการติดเชื้ออยูหรือไม หรือติดตามวาหายดีแลวหรือยัง 

 

สรุป :    1.  ภาวะกรดไหลยอ้น สว่นใหญ ่92-95 % กระเพาะอาหารจะสรา้งกรดน้อยกวา่ปกต ิ

2.  การทานยาลดกรดจะใชใ้นระยะเวลาส ัน้ๆ ถา้ทานนาน จะทาํใหเ้กดิผลเสยีตอ่รา่งกาย 

 3.  การเจ็บป่วยทุกกรณี จะมีความเกีย่วพนัธ์กบัอาหารและวถีิการดาํเนินชีวติ ดงันัน้ เราตอ้ง
ทานอาหารทีด่ีกบัสขุภาพและปรบัเปลีย่น วถีิการดาํเนินชีวติทีท่าํใหส้ขุภาพแข็งแรง 

โปรดติดตาม EP. ตอ่ไป 

 


