โรคกรดไหลย้อน (Gastoesophageal reflux disease)
กรดไหลย้ อน (Gastoesophageal reflux disease) หรื อ เรี ยกย่ อว่ า โรคเกิร์ด (GERD) คือ โรคซึ่งกรดที่ควรมีอยูแ่ ต่
เฉพาะในกระเพาะอาหาร(Stomach) ไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร(Esophagus) และก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ เช่น
อาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn) ลาคอและกล่องเสี ยงอักเสบ

โรคกรดไหลย้อนเกิดขึน้ ได้ อย่างไร
ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร จะมีกล้ามเนื้อทาหน้าที่เป็ นหูรูด (Sphincter) ช่วยบีบบังคับไม่ให้อาหาร
และกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร ทั้งนี้เพราะกรดจะทาลายเยือ่ บุหลอดอาหาร ก่อให้เกิด
อาการและโรคต่างๆตามมา เพราะเนื้อเยือ่ หลอดอาหารไม่สามารถทนต่อกรดได้ ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะที่ทาให้หูรูดนี้หย่อน
ยาน หรื อปิ ดไม่สนิท จึงส่งผลให้กรดและอาหารที่กาลังย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลทวนย้อนกลับเข้าสู่หลอดอาหาร

สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงของโรคกรดไหลย้ อน ได้ แก่
1.

อายุ ดังกล่าวแล้ว อายุยงิ่ สูงขึ้น โอกาสเกิดโรคนี้ยงิ่ สูงขึ้น

2.

การกินอาหารแต่ละมื้อในปริ มาณสูง โดยเฉพาะกินมื้อเย็นก่อนนอน เพราะปริ มาณอาหารยังค้างอยูใ่ นกระเพาะ
อาหาร และการนอนราบยังเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหาร อาหารและกรดจึงไหลย้อนกลับเข้าหลอดอาหารได้ง่าย

3.

ประเภทอาหาร และเครื่ องดื่ม ได้แก่


ประเภทอาหารที่คา้ งอยูใ่ นกระเพาะอาหารได้นาน เช่น ไขมัน มันฝรั่งทอด มันเผาหรื อมันต้ม อาหาร
ทอด อาหารผัดน้ ามันมากๆ



อาหารและเครื่ องดื่มที่มีสารช่วยการคลายตัวของกล้ามเนื้อ เพราะจะลดการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
เช่น ช็อกโกแลต สุรา/แอลกอฮอล์



เครื่ องดื่มมีกาเฟอีน (เช่น ชา กาแฟ เครื่ องดื่มกลุ่มโคล่า ยาชูกาลังบางชนิด) เพราะกระตุน้ ให้กระเพาะ
อาหารหลัง่ กรดมากขึ้น



อาหารที่ก่อการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เช่น อาหารรสจัด เผ็ดจัด เครื่ องดื่มและอา หารที่มีความ
เป็ นกรด (เช่น รสเปรี้ ยว มะเขือเทศ)



อาหารและเครื่ องดื่มที่ให้แก๊สมาก (เช่น น้ าอัดลม หอม กระเทียม)

นอกจากนั้นแต่ละคนต้องสังเกตตนเองว่า อาหารและเครื่ องดื่มประเภทใด ปริ มาณอย่างไรที่กระตุน้ ให้เกิด
อาการ หรื อก่อให้เกิดอาการมากขึ้น ทั้งนี้เพราะแต่ละคนจะไวต่ออาหารได้แตก ต่างกัน
4.

บุหรี่ เพราะมีสารพิษ เพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร และอาจทาให้การบีบตัวของกระเพาะอาหารลดลง

5.

โรคเรื้ อรังต่างๆที่มีผลต่อการอักเสบของเนื้อเยือ่ ต่างๆ รวมทั้งของกระเพาะอาหารและของเส้น ประสาทกระเพาะ
อาหารเช่น โรคเบาหวาน และโรคที่ส่งผลให้มีการไอเรื้ อรัง เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง

6.

โรคอ้วน เพราะจะทาให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้น ความดันในกระเพาะอาหารจึงสูงขึ้น

7.

การตั้งครรภ์ เพราะเพิ่มความดัน
ในกระเพาะอาหารจากครรภ์ที่
ใหญ่ข้ นึ

8.

โรคของกะบังลม ซึ่งมักเป็ นแต่
กาเนิด ทาให้กล้ามเนื้อกระบัง
ลมหย่อนหรื อมีช่อง กระเพาะ
อาหารจึงดันเข้าไปอยูใ่ นช่องอก
ส่งผลให้มีอาหารค้างใน
กระเพาะอาหาร รวมทั้งเพิม่
ความดันในกระเพาะอาหารด้วย

อาการพบบ่ อยของโรคกรดไหลย้อน ได้ แก่
1.

อาการแสบร้อนกลางอก ซึ่งเป็ นอาการสาคัญของโรคนี้ แต่พบในคนปกติเป็ นครั้งคราวได้เมื่อกินอาหารมาก
เกินไป หรื อกินอาหารรสจัด แต่เมื่อมีอาการบ่อย หรื ออาการไม่หายไปภายใน 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์ เพราะมัก
เกิดจากโรคกรดไหลย้อน แต่เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกรุ นแรง ควรต้องรี บพบแพทย์หรื อไปโรงพยาบาลเป็ น
การฉุกเฉิ น เพื่อแยกจากอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

2.

เรอบ่อย โดยเฉพาะเมื่อตื่นนอนทั้งที่ยงั ไม่ได้กินอะไร ทั้งนี้เพราะจากภาวะมีกรด และมีอาหารบางส่ วนค้างใน
กระเพาะอาหาร

3.

อาจปวดท้องบริ เวณลิ้นปี่ (บริ เวณกระเพาะอาหาร) เรื้ อรัง

4.

สะอึกบ่อย

5.

เจ็บคอเรื้ อรัง โดยเฉพาะในตอนตื่นนอน จากกรดและอาหารไหลท้นถึงลาคอ ก่อการอักเสบเรื้ อรังของลาคอ

6.

ไอเรื้ อรัง จากอาหารและกรดที่ไหลขึ้นมาถึงลาคอ จึงเกิดลาคออักเสบเรื้ อรัง

7.

อาจมีเสี ยงแหบเป็ นๆหายๆเรื้ อรัง จากอาหารและกรดที่ไหลขึ้นมาถึงกล่องเสี ยง ทาให้กล่องเสี ยงอักเสบเรื้ อรัง

8.

มีรสเปรี้ ยวในช่องปากเสมอ จากมีเศษอาหารและกรดไหลขึ้นมาถึงช่องปาก

9.

อาจอาเจียน หรื อขย้อนอาหารออกมาได้บ่อยผิดปกติ หลังกินอาหาร

รักษาโรคกรดไหลย้อนอย่างไร ?
แนวทางการรักษาโรคกรดไหลย้อน ได้แก่ การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การปรับพฤติกรรมการ
บริ โภคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง เลิก/จากัดอาหาร เครื่ องดื่มที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง ร่ วมกับเมื่อมีอาการเรื้ อรังรุ นแรงขึ้น แพทย์จะให้ยา
ต่างๆ เช่น ยาลดกรด แต่ถา้ มีอาการแย่ลงมาก อาจต้องให้การผ่าตัดหูรูด แต่ท้ งั นี้ข้ ึนกับดุลพินิจของแพทย์

โรคกรดไหลย้ อนมีผลข้ างเคียงไหมรุ นแรงไหม ?
การพยากรณ์โรคของโรคกรดไหลย้อน คือเป็ นโรคไม่รุนแรง ไม่ทาให้เสี ยชีวติ แต่เป็ นโรคเรื้ อรัง ส่งผลถึงคุณภาพชีวติ การ
รักษาให้หายมักเป็ นไปได้ยาก แต่การรักษาจะช่วยให้โรคสงบได้นาน และช่วยชะลอความรุ นแรงของโรค
ผลข้างเคียง (ผลแทรกซ้อนหรื อภาวะแทรกซ้อน) ที่พบได้จากโรคกรดไหลย้อน คือ โรคคอและกล่องเสี ยงอักเสบ
เรื้ อรัง โรคไซนัสอักเสบเรื้ อรัง โรคหื ด และฟันผุง่าย จากช่องปากเป็ นกรด และจากกรดไหลย้อนถึงช่องปาก นอกจากนั้น
คือเป็ นสาเหตุให้หลอดอาหารอักเสบเรื้ อรัง ซึ่งเซลล์ที่อกั เสบเรื้ อรังเหล่านี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ ดังนั้น
การเป็ นโรคกรดไหลย้อน จึงเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งหลอดอาหารได้

การดูแลตนเองเมื่อเป็ นโรคกรดไหลย้ อน ได้ แก่
1.

ปฏิบตั ิตามแพทย์และพยาบาลแนะนา

2.

หลีกเลี่ยงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยงของโรคนี้ดงั กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ/ปั จจัยเสี่ ยง

3.

กินอาหารแต่ละมื้อให้นอ้ ยลง ไม่กินแล้วนอนเลย ต้องรออาหารย่อยผ่านกระเพาะอาหารไปก่อน (ประมาณ 2 - 3
ชัว่ โมงหลังกินอาหาร)

4.

สังเกตอาหารและเครื่ องดื่มที่สมั พันธ์กบั อาการ ทั้งประเภทและปริ มาณ เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อจา กัดการบริ โภค

5.

งด/เลิก ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

6.

ควบคุมน้ าหนัก ลดน้ าหนักเมื่อมีโรคอ้วนและน้ าหนักตัวเกิน

7.

นอนในท่าเอนตัวเสมอ ไม่นอนราบ

8.

ไม่กม้ หยิบของเมื่อกินอาหารอิ่มๆ เพราะเพิม่ ความดันต่อกระเพาะอาหาร

9.

ไม่ใส่เสื้ อผ้าหรื อรัดเข็มขัดจนแน่น เพราะเพิ่มความดันต่อกระเพาะอาหาร

10.

ควบคุมรักษาโรคที่เป็ นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ ยง

11.

พบแพทย์ตามนัดเสมอ และรี บพบแพทย์ก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆแย่ลงหรื อผิดไปจากเดิม

12.

รี บพบแพทย์หรื อไปโรงพยาบาลฉุกเฉิ นขึ้นกับความรุ นแรงของอาการ เมื่อ


อาเจียนเป็ นเลือด และ/หรื อ ไอเป็ นเลือด



ไอมาก หรื อ สาลักบ่อย



เจ็บเวลากลืน หรื อกลืนแล้วติด



อาเจียน หรื อขย้อนอาหารบ่อยมาก



เจ็บหน้าอกรุ นแรง



ปวดท้องรุ นแรง



อุจจาระดา ลักษณะเหมือนยางมะตอย เพราะเป็ นอาการมีเลือดออกในหลอดอาหารและ/หรื อในกระเพาะ
อาหาร

