
	 โรคกรดไหลย้อน	เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในชีวิตประจ�าวัน	สาเหตุ

เกิดจากการที่	น�้ากรด	น�้าย่อย	น�้าดีหรือฟองแก๊สในกระเพาะอาหารไหลย้อน

ขึ้นมาระคายเคืองต่อผิวหลอดอาหาร	ล�าคอ	กล่องเสียง	หลอดลมบ่อยครั้งจน

ท�าให้เกิดอาการผิดปกติได้หลากหลาย	เช่น	แสบร้อน	จุกแน่น	รู้สึกไม่สบาย

ล�าคอ	กลางอก	ยอดอก	ลิ้นปี่	 เรอลมบ่อยๆ	หรือส�ารอกน�้าย่อยที่มีรสเปรี้ยว	

รสขม	เจ็บแสบร้อนล�าคอ	คอแห้ง	เสียงแหบ	รู้สึกมีเสมหะในล�าคอมาก	ผู้ป่วย

บางรายจะไอเร้ือรังและมคีวามรู้สกึเหมือนมีก้อนตดิค้างอยูใ่นล�าคอ	เรียกกลุม่

อาการที่เกิดกับบริเวณล�าคอและกล่องเสียงนี้ว่า	laryngopharyngeal	reflux:	

LPR	โดยอาการดังกล่าวมักเป็นๆ	หายๆ	และชอบเป็นหลังรับประทานอาหาร	

เอนตัวลงนอน	 ขณะนอนหลับหรือหลังตื่นนอนใหม่ๆ	 นอกจากน้ียังสามารถ

ท�าให้เกิดอาการหืดหอบและเกิดพังผืดในปอดตามมาได้อีกด้วย	หากผู้ป่วยได้

รบัการวินจิฉัยโรคในระยะต้นๆ	ด้วยการส่องกล้องตรวจหลอดอาหารจะพบว่า

ผวิหลอดอาหารยงัคงเป็นปกต	ิเรียกผูป่้วยกลุม่น้ีว่า	non-erosive	reflux	disease	

(NERD)	 แต่หากไม่ท�าการรักษาหรือรักษาไม่ต่อเน่ืองไม่ถกูวธีิ	 ผูป่้วยกลุม่หลงัน้ี

จะตรวจพบรอยอักเสบ	 ถลอก	 แผลปริแยกเกิดข้ึนบนผิวหลอดอาหารเรียก

ผูป่้วยระยะน้ีว่า	erosive	reflux	disease	(ERD)	 ซึง่เป็นระยะทีม่คีวามรุนแรงกว่า

และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูงกว่าผู้ป่วยกลุ่ม	NERD	 ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว

ได้แก่	 เกิดการตกเลือดจากแผล	 โลหิตจาง	 หลอดอาหารตีบแคบกลืนอาหาร

ตดิหรือเจบ็กลางทรวงอก	ท�าให้น�า้หนักตวัลดลง	นอกจากน้ี	เยือ่บหุลอดอาหาร

ทีเ่ป็นแผลสามารถกลายพนัธุต่์อไปจนเกดิมะเร็งหลอดอาหารตามมาได้	 ซึง่มะเร็ง

ทีเ่กดิตามหลงัโรคกรดไหลย้อนจะมกีารพยากรณ์โรคทีไ่ม่ด	ี อายส้ัุน	 รักษาได้ยาก	

นอกจากน้ี	 ยังพบว่าผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมีโอกาสป่วยเป็นโรคกระเพาะ

อาหารแปรปรวน	(functional	dyspepsia)	และโรคล�าไส้แปรปรวน	(irritable	

bowel	syndrome)	 ร่วมด้วยในระยะเวลาเดียวกันสูงกว่าประชากรโดยทั่วไป

(ภาพที่1,	2)(1-3)

ภาพที่	1:	ความรุนแรงของโรคกรดไหลย้อนตามระยะของการเป็นโรค

นพ.	สุริยา	กีรติชนานนท์	
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	โรงพยาบาลกรุงเทพ
 

ประโยชน์และวิธีเลือกใช้ยากลุ่ม prokinetic 

ส�าหรับรักษาผู้ป่วยโรค “กรดไหลย้อน”



 

ภาพที่	2:	ระดับความรุนแรง	(grading)	ของแผลที่เกิดขึ้นในหลอดอาหารจาก

กรดไหลย้อน

		 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า	 ความหย่อนยานของหูรูดส่วนปลายที่คั่น

ระหว่างหลอดอาหารและส่วนยอดของกระเพาะอาหารเป็นกลไกหลักที่ท�าให้

เกิดโรคกรดไหลย้อน	(transient	lower	esophageal	sphincter	relaxation,	

tLESr)	 แต่จากการศกึษาวจิยัพบว่า	 ยงัมกีลไกอืน่ๆ	 อกีมากมายทีเ่ป็นสาเหตุร่วม

ของการเกิดโรคนี้	กลไกดังกล่าว	ได้แก่	เกิดการบีบตัวที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อ

หลอดอาหาร	(impaired	esophageal	motility	and	clearance),	ความดัน

ในขณะพักตัวของหลอดอาหารส่วนล่างลดลง	(reduced	resting	pressure	of	

LES),	เกิดกระเปาะในหลอดอาหารส่วนล่าง	(hiatal	hernia),	ผิวหลอดอาหาร

ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากเกินไป	(impaired	tissue	resistance),	ปริมาณน�้าลาย

ทีช่่วยสะเทนิความเป็นกรดจากกระเพาะอาหารมน้ีอยเกนิไป,	กระเพาะอาหาร

หลั่งกรดและน�้าย่อยสูงกว่าปกติ,	ความท้วม	ความอ้วนท�าให้ความดันในช่อง

ท้องสูงกว่าในช่องอก	(transient	increase	in	intra-abdominal	pressure),	

มีการไหลย้อนสวนทางของน�้าดีและน�้าย่อยในล�าไส้เล็กเข้าสู่กระเพาะอาหาร

มากเกินไปร่วมกับมีความผิดปกติในการบีบไล่เศษอาหารและน�้าย่อยของ

กระเพาะอาหาร	(pyloric	 incompetence,	duodenogastric	reflux	and	

impaired	gastric	emptying	time)	 หรือเกิดการตีบแคบของส่วนล่างต่อ

กระเพาะอาหาร	(gastric	outlet	obstruction)	เหล่าน้ีล้วนเป็นกลไกร่วมทีท่�าให้

เกิดโรคกรดไหลย้อนขึ้น	(ภาพที่	3)(4)

ภาพที	่3:	 พยาธิสรีรวทิยา	(pathophysiology)	 ในการก่อให้เกดิโรคกรดไหลย้อน

 

	 หลกัส�าคัญในการรักษาโรคกรดไหลย้อนให้ได้ประสทิธิผลทีด่น้ัีน	ต้อง

ประกอบด้วย	การรับประทานยาเพือ่รักษาโรคร่วมกับหลกีเลีย่งและปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมบางอย่างเพือ่ให้อาการดข้ึีนเร็วและป้องกนัการกลบัเป็นซ�า้	ส่วนการ

ผ่าตดัรัดหรููดหลอดอาหาร	(surgical	fundoplication)	เพือ่หวังผลหายในระยะ

ยาวน้ัน	ควรปรึกษาและขอค�าแนะน�าจากอายรุแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญโรคระบบทาง

เดินอาหารเพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมในการผ่าตัดดังกล่าว	

ส�าหรับยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคนี้คือ	ยาควบคุมการหลั่งกรด	ลดความเป็น

กรดในกระเพาะอาหาร	(proton-pump	inhibitors	(PPIs)	 หรือยา	histamine-

receptor	antagonists)	ยาดงักล่าวจะช่วยท�าให้อาการโดยรวมดข้ึีน	ช่วยรักษา

แผลในหลอดอาหาร	 ป้องกันการกลับเป็นซ�้าและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้	

แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า	ผู้ป่วยกรดไหลย้อนจ�านวนตั้งแต่ร้อยละ	15	ถึง	50	

จะไม่ตอบสนองต่อยา	PPI	ในขนาดมาตรฐาน	(อาการไม่ดข้ึีนจากการใช้ยา	PPI)(5-7) 

มักพบในผู้ป่วยกรดไหลย้อนชนิด	NERD,	LPR	รวมถึงผู้ป่วยกรดไหลย้อนที่อายุ

น้อยหรือป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือโรคล�าไส้แปรปรวนร่วมอยูด้่วย	ทีเ่ป็น

เช่นนี้เนื่องจากยากลุ่ม	PPIs	ออกฤทธิ์หลักในการลดปริมาณและความเป็นกรด

ของน�า้ย่อยในกระเพาะอาหารเท่าน้ัน	แต่ไม่สามารถลดจ�านวนคร้ังของการไหล

ย้อนที่เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขกลไกอื่นๆ	 ที่ท�าให้เกิดโรคกรดไหลย้อน	

ดังนั้น	 จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนยาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวนี้	 เช่น	

เปลี่ยนชนิดหรือเพิ่มขนาดของยา	PPIs,	เสริมยา	histamine-receptor	anta-

gonists	 ในผู้ป่วยที่มีอาการตอนกลางคืนหรือเลือกใช้ยากลุ่มอื่นเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพการรักษา	ยากลุ่มอื่นๆ	ที่สามารถเลือกใช้ได้	ได้แก่(1,8) 

	1.	ยาช่วยเพิ่มการบีบตัวและปรับการท�าหน้าที่ของหลอดอาหารและกระเพาะ

อาหาร	(prokinetic	drugs)	ให้เข้าสู่ภาวะปกติ	ได้แก่	ยา	mosapride,	cisap-

ride,	metoclopramide,	domperidone,	itopride



2.	ยาช่วยเพิม่ความแข็งแรงของหรููดหลอดอาหารส่วนปลาย	ได้แก่	ยา	GABA-B	

agonist	เช่น	lioresal	(baclofen),	lesogaberan

3.	ยาบรรเทาขณะที่มีอาการ	ได้แก่	ยา	alginate,	antacid

	 จากข้อมูลพบว่ายา	GABA-B	agonist	นั้น	ช่วยแก้ไขกลไกหลักของ

การเกิดโรคและท�าให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นได้	 แต่ยากลุ่มนี้ต้องรับประทานวัน

ละ	3-4	 เวลา	 เกิดความไม่สะดวก	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้เกิดอาการข้างเคียง

เม่ือเพิม่ขนาดของยา	เช่น	ง่วงซมึ	สมาธิไม่ด	ีวงิเวยีนศรีษะ	ท้องผกู	ดงัน้ัน	จงึควร

ปรับขนาดยานี้ด้วยความระมัดระวัง	ส�าหรับยากลุ่ม	alginate,	antacid	เป็น

ยาทีช่่วยบรรเทาอาการได้ด	ีขณะทีเ่กิดอาการแต่ไม่เหมาะทีจ่ะรับประทานอย่าง

ต่อเน่ืองในรายทีม่อีาการบ่อยคร้ัง	เน่ืองจากยากลุม่น้ีไม่สามารถแก้ไขกลไกการ

เกิดโรคและท�าให้เกิดอาการข้างเคียงเมื่อรับประทานบ่อยเกินไป	เช่น	ท้องผูก	

ท้องเสีย	เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ			

							ส�าหรับยาช่วยปรับการท�าหน้าที่ของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

หรือที่นิยมเรียกกันว่า	 ยา	prokinetics	 นั้น	 โดยทฤษฎีแล้วยากลุ่มนี้สามารถ

ช่วยแก้ไขและปรับกลไกหลายอย่างที่เป็นต้นเหตุของโรคและท�าให้อาการกรด

ไหลย้อนดีข้ึนได้	 เช่น	 ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหลอดอาหารจากด้านบนสู่ด้าน

ล่าง	ช่วยเพิ่มแรงดันในหลอดอาหารจึงช่วยผลักดันน�้ากรด	น�้าย่อยที่ไหลย้อน

ข้ึนมาและยงัช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการท�างานของกระเพาะอาหารในการบบีไล่

เศษอาหาร	น�้ากรดและน�้าย่อยที่คั่งค้างให้เข้าสู่ล�าไส้เล็กได้ดีขึ้น	จากที่ประชุม

ของอายรุแพทย์โรคระบบทางเดนิอาหารระดบัภมูภิาคเอเชียแปซฟิิกในปี	พ.ศ.	

2551(8)	ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า	สามารถเลือกใช้ยา	prokinetics	ชื่อ	mosapride	

หรือ	 itopride	 เป็นยาเดี่ยวส�าหรับผู้ป่วยกรดไหลย้อนที่อาการไม่รุนแรงและ

สามารถใช้ร่วมกันกับยา	PPI	 เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการผิดปกติทั้งที่รับ

ประทานยา	PPI	อยู่แล้ว	เนื่องจากยา	mosapride	สามารถออกฤทธิ์ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบบีท�างานของหลอดอาหาร	ลดจ�านวนคร้ังของการเกดิกรด

ไหลย้อนและลดระยะเวลาที่ผิวหลอดอาหารสัมผัสกรดลงได้	(increase	eso-

phageal	contractability,	decrease	reflux	episodes	and	total	acid	

exposure	time)(9-11)	 ต่อมามข้ีอมลูศกึษาวจิยัทางการแพทย์ขนาดใหญ่	(syste-

matic	review	and	meta-analysis)	โดย	Ren	LH	และคณะในปี	พ.ศ.	2557(12)	

ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยถึง	2,400	ราย	ผลสรุปว่าหากใช้ยา	prokinetic	ร่วมกับ

ยา	PPI	ต่อเนื่องอย่างน้อย	2	สัปดาห์ในผู้ป่วยกรดไหลย้อน	(โดยเฉพาะผู้ป่วย

ที่มีโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนหรือมีอาการท้องผูกร่วมอยู่ด้วย)	 จะช่วยลด

จ�านวนครั้งของการเกิดกรดไหลย้อน	(reduction	in	the	number	of	reflux	

episodes)	 และท�าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้เร็วกว่าการใช้ยา	PPI	 เพียงขนาน

เดียว	(วัดผลจากคะแนนรวม	FSSG)	โดยที่ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงจาก

การใช้ยาร่วมกัน	 ส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยกรดไหลย้อนชนิดมีแผลและมีอาการที่

รุนแรง	(ERD	with	pre-treatment	FSSG	score	>18)	มีข้อมูลว่า	การใช้ยา	

mosapride	ขนาด	5	มิลลิกรัม	วันละ	3	เวลา	ร่วมกับยา	PPI	ติดต่อกันเป็น

ระยะเวลา	4	สัปดาห์	ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นรวดเร็วกว่าการที่ผู้ป่วยได้รับยา	

PPI	 เพียงขนานเดียว(13,14)	 	 ส่วนผู้ป่วยกรดไหลย้อนชนิดไม่มีแผลและไม่ตอบ

สนองต่อยา	PPI	(PPI-resistant	NERD)	ร่วมกับมีอาการเรอเป็นอาการเด่นหรือ

มอีาการของโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนร่วมอยูด้่วย	พบว่าการให้ยา	mosap-

ride	ร่วมรักษาเป็นระยะเวลา	1-3	เดือน	ในผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถท�าให้อาการ

โดยรวมของผู้ป่วย	PPI-resistant	NERD	ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน(15,16)

 

ปัจจุบันยากลุ่ม	prokinetics	 ที่มีอยู่ในประเทศไทย	 แบ่งได้เป็น	3	 ประเภท

ตามกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	ดังนี้

-	 ยาที่ออกฤทธ์ิผ่าน	anti-dopaminergic	 receptor	 (anti-D
2
)	 เช่น	 ยา	

			domperidone,	metoclopramide

-	ยาที่ออกฤทธิ์ผ่าน	serotonin	receptor	agonist	(5-HT
4
	receptor	agonist)				

		เช่น	ยา	cisapride,	mosapride

-	ยาที่ออกฤทธิ์ผ่าน	2	กลไกร่วมกันคือ	anti-D
2
/acetylcholine	esterase		

		inhibitor	เช่น	ยา	itopride

	 ในด้านอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา	prokinetic	นั้น	ยาที่ออกฤทธิ์

ผ่านกลไก	anti-dopaminergic	receptor	(anti-D
2
)	เช่นยา		metoclopramide	

สามารถซึมเข้าสู่เยื้อหุ้มสมองก่อให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายชนิด	extrapyramidal	symptoms	นอกจากนี้ยังเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน	

prolactin	ทีต่่อมใต้สมองท�าให้เต้านมโตและน�า้นมไหลผดิปกต	ิส่วนยา	dom-

peridone	 ถึงแม้จะมีอาการข้างเคียงที่น้อยกว่า	metoclopramide	 แต่มี

รายงานว่ายา	domperidone	สามารถท�าให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขึ้นเสีย

ชีวิต(17-19)	 ยาน้ีจึงไม่มีจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีค�าเตือนจาก

ประเทศในทวปียโุรปว่าควรใช้อย่างระมดัระวงัและใช้เพยีงช่วงเวลาสัน้ๆ	 เท่าน้ัน	

ส�าหรับยา	prokinetic	ทีอ่อกฤทธ์ิกระตุ้น	5-HT
4
	receptor	ท�าให้มกีารสร้างและ

หลัง่สารสือ่ประสาททีช่ื่อ	acetylcholine	มากข้ึนจงึเพิม่ประสทิธิภาพในการท�า

หน้าทีข่องหลอดอาหาร	 กระเพาะอาหารและล�าไส้ให้ดยีิง่ข้ึน	 แต่ยา	cisapride	

เป็นยาที่ออกฤทธ์ิต่อทั้งทางเดินอาหารและหัวใจ	(block	 การท�าหน้าที่ของ	

human	ether-a-go-go-related	gene	(hERG)-encoded	cardiac	potas-

sium	channel	ในเซลล์หัวใจ)	จึงท�าให้เกิดภาวะ	QT-prolongation	ก่อให้เกิด

ภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะและท�าให้ผูป่้วยเสยีชีวิต	(fatal	cardiac	arrhythmia)	

จึงถูกถอนออกจากบัญชียาในหลายๆ	ประเทศแล้ว	ส่วนยา	mosapride	นั้นมี

สูตรโครงสร้างที่แตกต่างจากยา	cisapride	(ภาพที่	4)	จึงออกฤทธิ์โดยตรงต่อ	

5-HT
4 
receptor	 ในผิวของทางเดินอาหารเป็นหลักไม่ยุ่งเกี่ยวกับ	 hERG-

encoded	potassium	channel	ที่หัวใจ	(ภาพที่	5)	ปัจจุบันจึงไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจภายหลังได้รับยา	mosapride	(20,21) 



ภาพที	่4:	สตูรโครงสร้างทีเ่คมทีีแ่ตกต่างกนัระหว่างยา	cisapride	และ	mosapride

ภาพที่	5:	Receptor	binding	profile	of	5-HT
4
	agonists	for	gastrointestinal	

and	hERG	cardiac	cells

 

โดยสรุป	 การรักษาโรคกรดไหลย้อนให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนั้น	 จ�าเป็นต้อง

ประกอบด้วย	การรับประทานยาสกัระยะหน่ึงร่วมกบัการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

เพื่อท�าให้อาการดีข้ึนเร็ว	 ลดการกลับเป็นซ�้าและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

จากตัวโรค	ยา	PPI	เป็นยาหลักส�าหรับโรคนี้	ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยา	PPI	

สามารถเลือกใช้ยา	prokinetic	เสริมเพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นในระดับ

ทีน่่าพอใจ	ควรเลอืกใช้ยา	prokinetic	ร่วมด้วยในผูป่้วยกรดไหลย้อนทีม่อีาการ

เรอเป็นอาการเด่นหรือมีอาการของโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน	 ล�าไส้

แปรปรวนหรอือาการทอ้งผกูร่วมอยูด่ว้ยจะท�าใหไ้ดป้ระสิทธภิาพที่ดียิ่งขึน้จาก

ยา	prokinetic
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