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5. ทราบถึงแนวทางและทางเลือกในการให้การรักษา
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นิยาม

Gastroesophageal reflux disease (GERD) เป็นภาวะที่มีการขย้อนหรือไหลย้อนของน�้ำย่อยในกระเพาะอาหารขึ้นมา
ในหลอดอาหาร จนก่อให้เกิดอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิต หรือมีภาวะแทรกซ้อน
ชนิดของกรดไหลย้อน
ภาวะกรดไหลย้อนอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มอาการ ได้แก่(1)
1. Esophageal syndrome แบ่งเป็น
1.1 Symptomatic syndromes: typical reflux syndrome, reflux chest pain syndrome
1.2 Symptomatic syndromes with esophageal injury
2. Extraesophageal syndrome แบ่งเป็น
   2.1 Established association: reflux cough, reflux esophagitis, reflux asthma, reflux dental erosions
   2.2 Proposed association: pharyngitis, sinusitis, idiopathic pulmonary fibrosis, recurrent otitis media

รูปที่ 1

รูปที่ 1 พยาธิสภาพก�ำเนิดของภาวะกรดไหลย้อน

(2)

พยาธิสภาพก�ำเนิด
ภาวะกรดไหลย้อนเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของกลไกการป้องกัน (defensive factor) และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลท�ำลาย
เนื้อเยื่อของหลอดอาหารส่วนล่าง(3) ซึ่งอาการนี้จะขึ้นกับระยะเวลาและความรุนแรงของภาวะกรดไหลย้อน รวมทั้งสาเหตุของ
การเกิดพยาธิสภาพก�ำเนิดของภาวะกรดไหลย้อนมีปัจจัยจาก 3 อย่าง (รูปที่ 1) ได้แก่(2)
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1. Esophageal factor ได้แก่ กลไก luminal clearance จาก
peristalsis และน�้ำลายที่มาเคลือบทางเดินอาหาร ซึ่งถ้ากลไกนี้เสียไป
เยื่อบุหลอดอาหารอาจได้รับความเสียหาย อนึ่ง มีการศึกษาพบว่าการที่
เยื่อบุผนังหลอดอาหารเสียหายยังอาจเกิดจากการกระตุ้นจากไซโตไคน์
(cytokine-triggered inflammation)(4-6)
2. Gastroesophageal junction factor ได้แก่ กล้ามเนื้อหูรูด
หลอดอาหารส่วนล่าง (lower esophageal sphincter: LES) โดยจะพบว่า
เกิดภาวะการคลายตัวชัว่ คราวของ transient lower esophageal sphincter
relaxation(7) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยเกิดจากภาวะ hypotensive lower
esophageal sphincter ทีม่ ี LES <10 มม. ปรอท(8) และมีภาวะทางกายภาพอืน่
ที่ส่งผลต่อ LES เช่น hiatal hernia
3. Gastroduodenal factor ได้แก่ ปัจจัยการบีบตัวเคลื่อนไหว
ของกระเพาะอาหาร น�้ำย่อย pepsin, gastric acid รวมทั้ง bile acid
ซึ่งส่งผลท�ำให้ภาวะกรดไหลย้อนมีอาการรุนแรงขึ้น

และกรดน�้ำดี (bile acid) ที่พบได้ในสารไหลย้อน (refluxate) สามารถท�ำ
อันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารส่วนล่างได้(10)
น�้ำลาย 7 มล. สามารถท�ำให้กรดเกลือความเข้มข้น 0.1 N มีฤทธิ์
เป็นกลางได้รอ้ ยละ 50 โดยภาวะปกติ น�ำ้ ลายจะถูกผลิตออกมาได้ 0.5 มล./นาที
ในช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่จะมีการผลิตน�้ำลายน้อยลง จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ของสภาวะนี้ที่มักพบในเวลากลางคืน(10)
Helicobacter pylori ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร แต่มีการศึกษาพบว่าสามารถป้องกันการเกิดภาวะกรด
ไหลย้อนได้
ภาวะอ้วน โดยเฉพาะรอบเอวและ BMI ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อาจเกีย่ วกับ
ภาวะเกิดกรดไหลย้อน แม้ว่ากลไกเกิดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจจะ
เนื่องจากความดันภายในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภาวะที่ LES ที่
หลวมลง
บริเวณ LES นี้จะมีกล้ามเนื้อหูรูด ความแน่นป้องกันกรดไหลย้อน
ได้ดี และเนือ่ งจากช่องระหว่างเนือ้ เยือ่ บริเวณนีม้ สี ว่ นประกอบของไขมันเป็น
องค์ประกอบมาก ท�ำให้สามารถลดการผ่านเข้ามาของสารที่มีประจุได้ดี
โดยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนีจ้ ะท�ำให้ LES คลายตัว โดยเชือ่ ว่า
โปรเจสเตอโรนจะท�ำให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารคลายตัว ในขณะที่
เชือ่ ว่าเอสโตรเจนจะเป็นตัวเหนีย่ วน�ำ ให้มตี วั รับโปรเจสเตอโรน (progesterone
receptor) มากขึ้น(10)
การวินิจฉัย

รูปที่ 2
รูปที่ 2 แสดง acid pocket ในกระเพาะอาหาร

Postprandial paradox เป็นปรากฏการณ์ทอี่ าหารจะท�ำให้ระดับ
ความเป็นกรดของกระเพาะ โดยเฉพาะส่วนล่างลดลง เพิ่ม pH ภายหลัง
รับประทานอาหาร โดยอาหารจะเข้าไปเป็นตัว buffer ภาวะกรดจากน�ำ้ ย่อย
ภายในกระเพาะ(2)
Acid pocket เป็นบริเวณภายในกระเพาะอาหารที่มีภาวะกรด
โดยมักจะอยู่บริเวณ fundus ของกระเพาะ (รูปที่ 2) อันเป็นผลจากที่กรด
บริเวณนี้ไม่ถูก buffer โดยอาหาร ซึ่งมักจะเกิดภายใน 15 นาที จนถึง
2 ชั่วโมงหลังอาหาร

ส่วนใหญ่แล้วการวินิจฉัยอาศัยจากอาการเป็นหลัก กล่าวคือ
มีอาการแสบร้อนกลางทรวงอก และ/หรือมีอาการขย้อนร่วมด้วย แต่ในบางกรณี
อาจท�ำการตรวจเพิ่มเติมจากการท�ำ endoscopy, upper GI series รวมทั้ง
esophageal pH monitoring
ภาวการณ์ตั้งครรภ์กับเอสโตรเจน GERD พบประมาณร้อยละ
40-85 ของการตั้งครรภ์(11) ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ภาวะกรดไหลย้อนในขณะ
ตั้งครรภ์ (รูปที่ 3) ได้แก่ อายุครรภ์ที่มากขึ้น โรคอ้วน ภาวะ obstructive
sleep apnea (OSA) ยาบางอย่าง สูบบุหรี่ กาแฟ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในสตรีตั้งครรภ์

เริ่มตั้งแต่การรับรู้รสอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในขณะตั้งครรภ์
โดยยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็ยังไม่มีการศึกษายืนยันที่แน่นอน นอกจากนี้
อาจมีเหงือกบวมอักเสบ หรืออาจเกิด pyogenic granuloma (pregnancy
epulis) ได้มากขึ้น เชื่อว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
ในขณะตั้งครรภ์ ส�ำหรับน�้ำลายพบว่ามีปริมาณมากขึ้น ท�ำให้เกิดภาวะ
ptyalism/sialorrhea ได้ตั้งแต่ในไตรมาสแรก และมักจะเกี่ยวข้องกับภาวะ
คลื่นไส้อาเจียน และ hyperemesis gravidarum รวมทั้งผลจากการที่มดลูก
มีขนาดใหญ่ขึ้น ท�ำให้เพิ่มแรงดันภายในช่องท้อง อาการจะเพิ่มมากขึ้น
เมื่ออายุครรภ์เพิ่มขึ้น และจะดีขึ้นเมื่อคลอดบุตร(9) และอาจเกิดในครรภ์
ถัดไปได้ โดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างครรภ์แรกและหลัง(9)
ภาวะความเป็นกรดทีม่ ี pH ต�ำ่ กว่า 2 ร่วมกับน�ำ้ ย่อยเพปซิน (pepsin)
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รูปที่ 3
รูปที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยต่อการเกิดภาวะกรดไหลย้อนในขณะตั้งครรภ์

ผลของ GERD ต่อการตั้งครรภ์

มารดา

หญิงตัง้ ครรภ์มอี าการปวดแสบร้อนกลางทรวงอก และมีอาการขย้อน

อาจมีอาการอาเจียนมาก แยกยากจากภาวะ hyperemesis gravidarum
อาจมีนำ�้ หนักลดลง เสียงแหบ ไอเรือ้ รัง กล่องเสียงอักเสบ หอบหืด โรคเหงือก
และฟันผุ มีการหายใจล�ำบาก หลอดอาหารอักเสบและตีบ มีการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก�ำหนด หรือ obstructive sleep apnea (OSA)
ทารกในครรภ์
Fetal growth restriction (FGR), ทารกน�้ำหนักน้อยมาก
การดูแลรักษาในหญิงตั้งครรภ์
การดูแลรักษาโดยเฉพาะในรายที่มีอาการไม่มาก แนะน�ำว่าควร
ซักประวัติตรวจร่างกาย สืบหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดภาวะนี้ และควร
เริ่มจากการปรับพฤติกรรม ตามด้วยการให้ยาเคลือบกระเพาะ และ/หรือ
กลุ่ม alginate
ในกรณีทไี่ ม่ได้ผล แนะน�ำให้ยาลดกรด ได้แก่ H2 receptor antagonist
(H2RA) หรือ proton pump inhibitor (PPI) (รูปที่ 4)

(respiratory distress) ยาในกลุ่ม histamine-2 (H2) receptors antagonist
จัดอยู่ใน Pregnancy class B ในขณะที่ PPI ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน class B
ในขณะที่ omeprazole อยู่ใน class C ส่วน misoprostol จัดอยู่ใน class X

รูปที่ 6
รูปที่ 6 แสดงการรักษาด้วยยา PPI ในหญิงตั้งครรภ์

รูปที่ 4
รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการดูแลรักษาภาวะกรดไหลย้อนในหญิงตั้งครรภ์

จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าการหลีกเลีย่ งอาหาร 3 ชัว่ โมงก่อน
เข้านอน การนอนศีรษะสูง หลีกเลีย่ งกาแฟ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่
และการควบคุมน�้ำหนักสามารถช่วยในการรักษาโรคกรดไหลย้อนได้ดี(12, 13)
(รูปที่ 5)
Lifestyle modificaon
Avoid food 3 hr before bedme
Symptom during the night → raise head up high
Avoid tricker food/medicaon of GERD: : chocolate, coffee,
alcohol, spicy food, etc.
Frequent small meals
Should not lie down aer meal
Smoking should be disconnued.
Chewing gum may be helpful.
Avoid wearing ght costumes.
Weight control
Stress management

ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์แนะน�ำให้ใช้ PPI (รูปที่ 6) โดยแนะน�ำให้
รับประทาน 4-8 สัปดาห์ ส�ำหรับในกรณีที่มีอาการไม่มากและตอบสนองต่อ
การรักษาดีสามารถหยุดยาได้ แล้วให้รบั ประทานยาเมือ่ มีอาการ แต่สำ� หรับใน
กลุม่ ทีม่ อี าการรุนแรงและตอบสนองไม่ดี แนะน�ำว่าคงให้รบั ประทานยาระยะยาว
มีการศึกษาพบว่าการรับประทานยา PPI อาจท�ำให้มีการติดเชื้อ COVID-19
เพิ่มขึ้นโดยอาจมากกว่า 3 เท่า เมื่อรับประทานยามากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
อย่างต่อเนื่อง (preprint from American Journal of Gastroenterology)
ส�ำหรับการบทความนี้จะขอมุ่งประเด็นไปที่ยา alginate ซึ่งเป็น
โพลีแซคคาไรด์มี 100-3,000 blocks โดย blocks เกิดจากน�ำ้ ตาล mannuronate
(M) และ glucuronate (G) ได้หลายแบบ เช่น G-G, G-M หรือ M-M
เป็นต้น รูปแบบที่เป็น G-G block จะมีความแข็งแรงมากที่สุด เพราะจะมี
socket จับกับแคลเซียม จึงท�ำให้แพเจลมีความเสถียรและแข็งแรงที่สุด
โดยเฉพาะในภาวะกรด (รูปที่ 7-8) แต่ภาวะความเป็นด่างในล�ำไส้เล็กจะท�ำให้
การจับนี้อ่อนลง และท�ำให้แคลเซียมหลุดออกจาก socket ความเสถียรของ
แพเจลจะหายไปในที่สุด (รูปที่ 8-9)
Alginate ผลิตจากสาหร่ายทะเล ซึง่ มีหลากหลายสายพันธุท์ วั่ โลก
แต่สายพันธุ์ L. hyperborea ที่พบมากบริเวณทางแถบสแกนดิเนเวีย นับว่า
มีความแข็งแรงของโครงสร้างของแพเจลมากทีส่ ดุ เพราะมีโครงสร้างเป็นแบบ
G-G จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณก้านของสาหร่ายชนิดนี้

รูปที่ 5
รูปที่ 5 แสดง lifestyle modification ที่แนะน�ำในผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อน

การให้ยาประเภท antacid และ alginate สามารถช่วยรักษา
ภาวะนี้ได้ โดยพบว่า alginate จัดอยู่ใน Pregnancy class A ยา antacid
ที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ไม่ท�ำอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ ส�ำหรับแมกนีเซียม ไทรซิลิเคต (magnesium trisilicate)
มีรายงานว่าทารกอาจท�ำให้เกิดนิว่ ในไต กล้ามเนือ้ ไม่มแี รง และปัญหาการหายใจ

รูปที่ 7
รูปที่ 7 แสดงโครงสร้าง building block ของ alginate
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Alginate raft มีความส�ำคัญมาก ทั้งในการป้องกันกรด pepsin
และ bile acid ในการไหลย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้นสู่หลอดอาหาร
(รูปที่ 11)

รูปที่ 8
รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างแสดงการจับของแคลเซียมต่อ building block ของ alginate
รูปที่ 11
รูปที่ 11 แสดงกลไกการท�ำงานของแพเจล

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า alginate มีประสิทธิภาพในการ
รักษาภาวะกรดไหลย้อนดีกว่ายา antacid และ placebo(14) และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
การศึกษานี้ระบุด้วยว่า alginate มีประสิทธิภาพการรักษากรดไหลย้อน
ไม่แตกต่างจาก PPI และ H2RA(14) (รูปที่ 12-13)
รูปที่ 9
รูปที่ 9 แสดงเสถียรภาพโครงสร้างการเกิดแพเจล เมื่อมีแคลเซียมมาจับ

ปัจจุบนั มีการใช้ยาหลายชนิดในท้องตลาดทีม่ กี ลไกในการสร้างเจลได้
แต่ยาทีม่ กี ลไกทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ และผลิตจากสาหร่ายทีใ่ ห้เสถียรภาพของแพเจลทีด่ ี
ได้แก่ alginate โดยในส่วนผสมของ alginate นี้ ประกอบด้วย sodium
alginate, sodium bicarbonate และ calcium carbonate โดยมีกลไก
การท�ำงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 10)
Sodium alginate+HCl→Alginic acid+NaCl
Sodium bicarbonate+HCl→CO2+H2O+NaCl
Alginic acid+CO2→Alginate raft
Calcium carbonate+HCl→Ca2++Cl-+CO2+H2O

รูปที่ 12
รูปที่ 12 แสดง systemic review, meta-analysis ของการรักษาด้วย alginate

Mode of Acon of Liquid Alginate
Sodium alginate + HCl
→ Alginic acid + NaCl

Liquid alginate enters
stomach unchanged

Sodium bicarbonate +
HCl
→ CO2 + H20 + NaCl

Stomach acid
precipitates alginic acid
and forms C02 to create
a buoyant ra

Alginic acid + CO2
→ Alginate ra

Calcium ions strengthen
the ra

Calcium carbonate + HCl
→ Ca++ + Cl- + CO2 + H20

Alginate Summary of Product Characteristics

รูปที่ 13
!"

รูปที่ 10
รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนการท�ำงานของ alginate
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รูปที่ 13 แสดง systemic review, meta-analysis ของการรักษาด้วย alginate

Alginate สามารถออกฤทธิ์รวดเร็วภายใน 3 นาที และพบว่า
อาการจะดีขึ้นภายใน 5 นาที ถึงร้อยละ 74(15) และจะยังคงออกฤทธิ์ได้
ยาวนานถึง 4 ชัว่ โมง โดยให้รบั ประทาน 10-20 มล. หลังอาหารเช้า กลางวัน
เย็น และก่อนนอน
การศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่ามีอุบัติการณ์ของโรคนี้
ร้อยละ 29.41 ในหญิงตัง้ ครรภ์ โดยพบร้อยละ 28 ในไตรมาสแรก ร้อยละ 34
ในไตรมาสที่ 2 และร้อยละ 38 ในไตรมาสที่ 3 (รูปที่ 14) โดยร้อยละ 80
เป็นครรภ์แรก ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะเบาหวาน อ้วน และ OSA

รูปที่ 14
รูปที่ 14 แสดงอุบัติการณ์ของการพบภาวะกรดไหลย้อนในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์

Alginate

Alginate

**Improvement = No nocturnal GERD symptoms
+ less than 50% of the symptomac episodes + not disturb daily work
* Sodium alginate+Sodium bicarbonate+calcium carbonate

รูปที่ 15
รูปที่ 15 แสดงแนวทางการดูแลภาวะกรดไหลย้อนในหญิงตั้งครรภ์

Step-up approach
Avoid food 3 hr before bedme
Symptom during the night→raise head
up high
Avoid trigger food/medicaon of GERD: :
chocolate, coffee, alcohol, spicy food,
FeSO4, ASA etc.
Frequent small meals
Should not lie down aer meal
Smoking should be disconnued.

รูปที่ 16

เมื่อให้การวินิจฉัยแล้วจะให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ โดยเน้นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (รูปที่ 16) โดยติดตามทุก 2 สัปดาห์ ถ้าไม่ดขี นึ้ แนะน�ำให้
alginate รับประทานเวลามีอาการ แต่ถา้ ภายใน 2 สัปดาห์ยงั ไม่ดขี นึ้ แนะน�ำ
ให้รับประทานต่อเนื่องร่วมกับให้ยา PPI หรือ H2RA โดยให้นิยามของการ
ตอบสนองการรักษา คือไม่พบอาการ nocturnal GERD มีอาการน้อยลง
ร้อยละ 50 โดยที่ไม่กระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (รูปที่ 15)
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 25 อาการดีขึ้น หลังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และร้อยละ 80 อาการดีขึ้น หลังรับประทานยา alginate ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนทีร่ า้ ยแรงของทัง้ มารดาและทารก ดังนัน้ การรักษาตามขัน้ ตอน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาภาวะกรดไหลย้อนในหญิงตั้งครรภ์
ได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาวะกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยใน
หญิงตัง้ ครรภ์ โดยอาการจะเป็นมากยิง่ ขึน้ เมือ่ อายุครรภ์มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน OSA โดยการ
ดูแลรักษาจะมีประสิทธิภาพ เมือ่ ให้การวินจิ ฉัยตัง้ แต่เริม่ มีอาการ แล้วให้ความรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับยา antacid/alginate และ/หรือ PPI/H2RA
การให้การดูแลรักษานีจ้ ะมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาภาวะกรดไหลย้อน
ในหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างดี
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1. Which one of the following management is reliable for the
GERD in pregnancy?
a. Avoid hot food
b. Avoid food 3 hours before bedtime
c. Avoid calcium supplement
d. Avoid weight reduction
e. Avoid exercise before bedtime

6. Which substance is essential for alginate raft formation
strength?
a. Aluminium
b. Calcium  
c. Magnesium
d. Sodium
e. Zinc

2. What organ is the key factor of GERD in pregnancy etiology?
a. Oropharynx
b. Stomach
c. Lower esophageal sphincter
d. Gastroduodenal sphincter
e. Gastric fundus

7. What sort of gas is useful for raft buoyancy?
a. Oxygen
b. Nitrogen
c. Carbon dioxide
d. Sulfur dioxide
e. Nitrous oxide

3. What is true regarding alginate raft formation stability?
a. Many G-G blocks are required
b. Many G-M blocks are required
c. Many M-M blocks are required
d. Many M-G-M blocks are required
e. Many G-M-G blocks are required

8. What is the symptom associated to GERD in pregnancy?
a. Chest numbness
b. Vertigo
c. Abdominal cramp
d. Hoarseness of voice
e. Skin bleb

4. What is Pregnancy classification of alginate?
a. Class A
b. Class B
c. Class C
d. Class D
e. Class X

9. What is the onset of alginate?
a. One-two minutes
b. Three-four minutes
c. Four-five minutes
d. >Five minutes

5. What is the appropriate time of alginate administration?
a. Half an hour before meal
b. One hour before meal
c. Two hours before meal
d. Immediate after meal
e. Anytime (not related to meal)
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10. What fetal condition is associated with GERD in pregnancy?
a. Limb anomaly
b. Diaphragmatic hernia
c. Fetal growth restriction
d. Congenital heart anomaly
e. Unexplained fetal death in utero
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