รู้รอบตอบชัด สารพัด “ยาลดกรด”
นศภ. ณภัทร สัตยุตม์
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ งานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สําหรับคนทีม่ นี ิสยั รับประทานรสจัด รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ชอบรับประทานกาแฟ
รับประทานยาแก้ปวดชนิดกัดกระเพาะตอนท้องว่างอยูบ่ ่อยๆ สูบบุหรีด่ ่มื นํ้าอัดลม มีความเครียดสะสม
วิตกกังวลเป็ นประจํา อาการหนึ่งทีค่ นกลุม่ นี้มกั จะพบ คือ อาการปวดท้องจากกรดเกินทีก่ ระเพาะอาหาร
ซึง่ อาจนําไปสูโ่ รคแผลในกระเพาะอาหาร แผลทีล่ าํ ไส้เล็กส่วนต้น หรือกรดไหลย้อนได้ในอนาคต โดยยา
ทีใ่ ช้บรรเทาอาการดังกล่าว หนึ่งในนัน้ คงหนีไม่พน้ ยาในกลุ่ม “ยาลดกรด”
ยาลดกรดออกฤทธิ์ อย่างไร?
กลไกในการออกฤทธิ ์ของยาลดกรดคือการนําความเป็ นด่างของยาสะเทินกับกรดใน กระเพาะ
อาหารหรือลําไส้เพือ่ ลดความเป็ นกรด เมือ่ ความเป็ นกรดลดลงการกัดกร่อนของกรดทีจ่ ะทําให้เกิดแผล
หรือการทําให้แผลที่ มีอยูร่ ะคายเคืองจึงลดลงและให้ผลในการบรรเทาอาการ
ยาลดกรดชนิ ดต่างๆ และคุณสมบัติ
ยาลดกรดทีม่ ใี นท้องตลาดมีหลากหลายชนิดซึง่ แต่ละชนิดมีคุณสมบัตเิ ด่นและด้อยแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้
1. ยาทีม่ สี ว่ นผสมของสารประกอบอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide, AlOH3)
2. ยาทีม่ สี ว่ นผสมของสารประกอบแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide, MgOH2)
แมกนีเซียมไตรซิลเิ กต (magnesium trisilicate) หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต
(magnesium carbonate, MgCO3)
ยาสองชนิดนี้มกั ใช้เป็ นสูตรผสมคูก่ นั โดยจัดเป็ นยาลดกรดทีด่ ดู ซึมเข้าสูก่ ระแสเลือดได้น้อย
ออกฤทธิ ์เฉพาะทีก่ ระเพาะอาหารจึงไม่รบกวนสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย โดยอลูมเิ นียมไฮดร
อกไซด์ทาํ ให้เกิดอาการท้องผูกได้ และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มผี ลทําให้เกิดอาการท้องเสีย
ได้ ดังนัน้ เมือ่ ใช้เป็ นสูตรผสมรับประทานร่วมกันจึงมีผลต่อระบบขับถ่ายน้อย อลูมเิ นียมไฮดร
อกไซด์อาจนํามาใช้ในการลดปริมาณฟอสเฟตในเลือดในผูป้ ว่ ยโรคไต
ในขณะทีแ่ มกนีเซียมไฮดรอกไซด์ควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยโรคไต ดังนัน้ ยาทีเ่ ป็ นสูตร
ผสมของยาสองชนิดนี้จงึ ไม่ควรใช้ในผูป้ ว่ ยโรคไต ยาในกลุ่มนี้เช่น แอนตาซิล (Antacil) มาล็
อกซ์ (Maalox) อะลัมมิลค์ (Alum milk)
3. ยาทีม่ สี ว่ นผสมของสารประกอบโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate, NaHCO3) หรือ
โซดามินท์ (sodamint) โซเดียมไบคาร์บอเนตเป็ นยาลดกรดชนิดออกฤทธิ ์เร็ว แต่มฤี ทธิ ์ใน
การรักษาสัน้ การใช้ยานี้สงิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวัง คือ คุณสมบัตขิ องยาทีส่ ามารถดูดซึมผ่าน
กระเพาะอาหารเข้าสูก่ ระแสเลือดได้จงึ อาจ ทําให้เลือดและปสั สาวะเกิดสภาวะเป็นด่าง

มากกว่าปกติ รวมไปถึงการมีโซเดียมมากเกิดในกระแสเลือดได้ จึงเหมาะทีจ่ ะใช้ในการ
บรรเทาอาการกรดเกินหรือการระคายเคืองทางเดินอาหาร เมือ่ อาการกําเริบ แต่ไม่เหมาะ
สําหรับการใช้เป็ นประจําเพือ่ ควบคุมภาวะความเป็ นกรด นอกจากยานี้จะใช้ในการลดกรดใน
ทางเดินอาหารแล้ว ยังอาจพบการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตในการควบคุมความสภาวะความ
เป็ นกรดในเลือดใน ผูป้ ว่ ยโรคไตอีกด้วย ยาในกลุ่มนี้ เช่น อีโน (ENO)
4. ยาทีม่ สี ว่ นผสมของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate, CaCO3)
แคลเซียมคาร์บอเนตให้ฤทธิ ์ในการรักษาและออกฤทธิ ์ได้เร็วระดับปานกลาง ยานี้อาจมีผลทํา
ให้ทอ้ งผูกได้
ยาที่ช่วยเสริมประสิ ทธิ ภาพของยาลดกรด
นอกจากตัวยาทีม่ ฤี ทธิ ์ในการลดกรดแล้ว ยาทีว่ างขายในท้องตลาดมักผสมตัวยาชนิดอื่นเพือ่
เสริมประสิทธิภาพในการรักษา และบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากกรดอีกด้วย ยาดังกล่าว ได้แก่
1. ไซเม็ททิโคน (simethicone) หรือไดเมทิลโพลีไซโลเซน (dimethyl polysiloxane, MPS) เป็ น
สารลดแรงตึงผิวทีท่ าํ ให้ฟองและแก๊สในกระเพาะอาหารสามารถระบายออกจากอาหาร ที่
กําลังถูกย่อยได้ จึงใช้บรรเทาอาการท้องอืด เนื่องจากมีแก๊สมากในกระเพาะและลําไส้ ยาใน
กลุ่มนี้เช่น แอร์เอ็กซ์ (Air-X)
2. บิสมัท ซับซาลิไซเลต (bismuth subsalicylate) เป็ นยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในการรักษาการติดเชือ้ ที่
ทําให้เกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร โดยตัวยามีความสามารถในการลดกรดอย่าง
อ่อนๆ ยาในกลุ่มนี้เช่น แกสโตร-บิสมอล (Gastro-bismol)
3. กรดอัลจินิก (algenic acid) หรือ โซเดียมแอลจิเนต (sodium alginate) เป็ นสารกลุ่มเดียวกับ
แป้งทีเ่ มือ่ สัมผัสกับกรดจะพองตัวเป็ นเจลทีม่ คี วามสามารถในการจับกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เกิดเป็ นโฟม โดยโฟมทีเ่ กิดขึน้ จะมีความหนืดและลอยตัวเป็ นแพอยูบ่ น
ผิวของอาหารทีถ่ ูกย่อยอยูใ่ นกระเพาะอาหาร ยาจึงช่วยลดการระเหยของไอกรดไปทีย่ งั
หลอดอาหาร ลดการระคายเคืองจากกรดในกระเพาะ มักใช้รว่ มกับยาลดกรดประเภท
โซเดียมไบคาร์บอเนต ยาในกลุ่มนี้เช่น กาวิสคอน (Gaviscon)
หมายเหตุ Gaviscon เป็ นยาทีม่ สี ว่ นประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนต แคลเซียม
คาร์บอเนต และโซเดียมแอลจิเนต โดย Gaviscon dual action จะมีปริมาณตัวยาทีใ่ ช้ในการ
ลดกรดมากกว่า Gaviscon สูตรปกติ
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