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นักศึกษาฝึกปฏิบติังานคลงัข้อมลูยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

สาํหรบัคนทีม่นิีสยัรบัประทานรสจดั รบัประทานอาหารไมต่รงเวลา ชอบรบัประทานกาแฟ  
รบัประทานยาแกป้วดชนิดกดักระเพาะตอนทอ้งวา่งอยูบ่่อยๆ สบูบุหรีด่ื่มน้ําอดัลม มคีวามเครยีดสะสม  
วติกกงัวลเป็นประจาํ อาการหน่ึงทีค่นกลุม่น้ีมกัจะพบ คอื อาการปวดทอ้งจากกรดเกนิทีก่ระเพาะอาหาร  
ซึง่อาจนําไปสูโ่รคแผลในกระเพาะอาหาร แผลทีล่าํไสเ้ลก็สว่นตน้ หรอืกรดไหลยอ้นไดใ้นอนาคต โดยยา
ทีใ่ชบ้รรเทาอาการดงักล่าว หน่ึงในนัน้คงหนีไมพ่น้ยาในกลุ่ม “ยาลดกรด”      

ยาลดกรดออกฤทธ์ิอย่างไร? 
          กลไกในการออกฤทธิข์องยาลดกรดคอืการนําความเป็นดา่งของยาสะเทนิกบักรดใน กระเพาะ
อาหารหรอืลาํไสเ้พือ่ลดความเป็นกรด เมือ่ความเป็นกรดลดลงการกดักรอ่นของกรดทีจ่ะทาํใหเ้กดิแผล
หรอืการทาํใหแ้ผลที ่มอียูร่ะคายเคอืงจงึลดลงและใหผ้ลในการบรรเทาอาการ 

ยาลดกรดชนิดต่างๆ และคณุสมบติั 
          ยาลดกรดทีม่ใีนทอ้งตลาดมหีลากหลายชนิดซึง่แต่ละชนิดมคีุณสมบตัเิดน่และดอ้ยแตกต่างกนั
ออกไป ดงัน้ี 

1. ยาทีม่สีว่นผสมของสารประกอบอลมูเินียมไฮดรอกไซด ์(aluminium hydroxide, AlOH3)  
2. ยาทีม่สีว่นผสมของสารประกอบแมกนีเซยีมไฮดรอกไซด ์(magnesium hydroxide, MgOH2) 

แมกนีเซยีมไตรซลิเิกต (magnesium trisilicate) หรอืแมกนีเซยีมคารบ์อเนต 
(magnesium  carbonate, MgCO3) 

ยาสองชนิดน้ีมกัใชเ้ป็นสตูรผสมคูก่นั โดยจดัเป็นยาลดกรดทีด่ดูซมึเขา้สูก่ระแสเลอืดไดน้้อย 
ออกฤทธิเ์ฉพาะทีก่ระเพาะอาหารจงึไมร่บกวนสมดุลกรด-ดา่งในรา่งกาย โดยอลมูเินียมไฮดร
อกไซดท์าํใหเ้กดิอาการทอ้งผกูได ้และแมกนีเซยีมไฮดรอกไซดม์ผีลทาํใหเ้กดิอาการทอ้งเสยี
ได ้ดงันัน้เมือ่ใชเ้ป็นสตูรผสมรบัประทานรว่มกนัจงึมผีลต่อระบบขบัถ่ายน้อย อลมูเินียมไฮดร
อกไซดอ์าจนํามาใชใ้นการลดปรมิาณฟอสเฟตในเลอืดในผูป้ว่ยโรคไต 
ในขณะทีแ่มกนีเซยีมไฮดรอกไซดค์วรระมดัระวงัการใชใ้นผูป้ว่ยโรคไต ดงันัน้ยาทีเ่ป็นสตูร
ผสมของยาสองชนิดน้ีจงึไมค่วรใชใ้นผูป้ว่ยโรคไต ยาในกลุ่มน้ีเชน่ แอนตาซลิ (Antacil) มาล็
อกซ ์(Maalox) อะลมัมลิค ์(Alum milk) 

3. ยาทีม่สีว่นผสมของสารประกอบโซเดยีมไบคารบ์อเนต (sodium bicarbonate, NaHCO3) หรอื
โซดามนิท ์(sodamint) โซเดยีมไบคารบ์อเนตเป็นยาลดกรดชนิดออกฤทธิเ์รว็ แต่มฤีทธิใ์น
การรกัษาสัน้ การใชย้าน้ีสิง่ทีต่อ้งระมดัระวงั คอื คุณสมบตัขิองยาทีส่ามารถดดูซมึผา่น
กระเพาะอาหารเขา้สูก่ระแสเลอืดไดจ้งึอาจ ทาํใหเ้ลอืดและปสัสาวะเกดิสภาวะเป็นดา่ง



มากกวา่ปกต ิรวมไปถงึการมโีซเดยีมมากเกดิในกระแสเลอืดได ้จงึเหมาะทีจ่ะใชใ้นการ
บรรเทาอาการกรดเกนิหรอืการระคายเคอืงทางเดนิอาหาร เมือ่อาการกาํเรบิ แต่ไมเ่หมาะ
สาํหรบัการใชเ้ป็นประจาํเพือ่ควบคุมภาวะความเป็นกรด นอกจากยาน้ีจะใชใ้นการลดกรดใน
ทางเดนิอาหารแลว้ ยงัอาจพบการใชโ้ซเดยีมไบคารบ์อเนตในการควบคุมความสภาวะความ
เป็นกรดในเลอืดใน ผูป้ว่ยโรคไตอกีดว้ย ยาในกลุ่มน้ี เชน่ อโีน (ENO) 

4. ยาทีม่สีว่นผสมของสารประกอบแคลเซยีมคารบ์อเนต (calcium carbonate, CaCO3) 
แคลเซยีมคารบ์อเนตใหฤ้ทธิใ์นการรกัษาและออกฤทธิไ์ดเ้รว็ระดบัปานกลาง ยาน้ีอาจมผีลทาํ
ใหท้อ้งผกูได ้

ยาท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาลดกรด 
          นอกจากตวัยาทีม่ฤีทธิใ์นการลดกรดแลว้ ยาทีว่างขายในทอ้งตลาดมกัผสมตวัยาชนิดอื่นเพือ่
เสรมิประสทิธภิาพในการรกัษา และบรรเทาอาการอนัเน่ืองมาจากกรดอกีดว้ย ยาดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. ไซเมท็ทโิคน (simethicone) หรอืไดเมทลิโพลไีซโลเซน (dimethyl polysiloxane, MPS) เป็น
สารลดแรงตงึผวิทีท่าํใหฟ้องและแก๊สในกระเพาะอาหารสามารถระบายออกจากอาหาร ที่
กาํลงัถูกยอ่ยได ้จงึใชบ้รรเทาอาการทอ้งอดื เน่ืองจากมแีก๊สมากในกระเพาะและลาํไส ้ยาใน
กลุ่มน้ีเชน่ แอรเ์อก็ซ ์(Air-X) 

2. บสิมทั ซบัซาลไิซเลต (bismuth subsalicylate) เป็นยาฆา่เชือ้ทีใ่ชใ้นการรกัษาการตดิเชือ้ที่
ทาํใหเ้กดิภาวะกรดเกนิในกระเพาะอาหาร โดยตวัยามคีวามสามารถในการลดกรดอยา่ง
ออ่นๆ ยาในกลุ่มน้ีเชน่ แกสโตร-บสิมอล (Gastro-bismol) 

3. กรดอลัจนิิก (algenic acid) หรอื โซเดยีมแอลจเินต (sodium alginate) เป็นสารกลุ่มเดยีวกบั
แป้งทีเ่มือ่สมัผสักบักรดจะพองตวัเป็นเจลทีม่คีวามสามารถในการจบักบัแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดเ์กดิเป็นโฟม โดยโฟมทีเ่กดิขึน้จะมคีวามหนืดและลอยตวัเป็นแพอยูบ่น
ผวิของอาหารทีถู่กยอ่ยอยูใ่นกระเพาะอาหาร ยาจงึชว่ยลดการระเหยของไอกรดไปทีย่งั
หลอดอาหาร ลดการระคายเคอืงจากกรดในกระเพาะ มกัใชร้ว่มกบัยาลดกรดประเภท
โซเดยีมไบคารบ์อเนต ยาในกลุ่มน้ีเชน่ กาวสิคอน (Gaviscon) 

หมายเหตุ  Gaviscon เป็นยาทีม่สีว่นประกอบของโซเดยีมไบคารบ์อเนต แคลเซยีม
คารบ์อเนต และโซเดยีมแอลจเินต โดย Gaviscon dual action จะมปีรมิาณตวัยาทีใ่ชใ้นการ
ลดกรดมากกวา่ Gaviscon สตูรปกต ิ
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