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“ยายบัยงัการหลงักรด” ในบทความนีหมายถงึยาทยีบัยงัการหลงักรดในกระเพาะอาหารชนิดทอีอก

ฤทธยิบัยงัการทํางานของโปรตอนปัม (proton pump inhibitors หรอื PPIs) เป็นยาทใีชก้นัมากในปัจจบุนั

เพอืรกัษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ ตวัอยา่งยาในกลุ่มนี เช่น โอเมพราโซล (omeprazole), เอส

โซเมพราโซล (esomeprazole), แลนโซพราโซล (lansoprazole), เด็กซแ์ลนโซพราโซล (dexlansoprazole), 

แพนโทพราโซล (pantoprazole), ราเบพราโซล (rabeprazole)  

ประโยชน์ของ “ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม PPIs)” 

ยาในกลุ่มนีมฤีทธแิรงในการยบัยงัการหลงักรดในกระเพาะอาหาร จงึนํามาใชป้ระโยชน์อยา่ง

กวา้งขวางในการรกัษาโรคหรอืความผดิปกตทิเีกยีวขอ้งกบักรดในกระเพาะอาหาร เช่น รกัษาโรคกรดไหล

ยอ้น (gastroesophageal reflux disease หรอื GERD) รกัษาและควบคุมภาวะหลอดอาหารอกัเสบมแีผล 

(erosive esophagitis) รกัษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) รกัษาโรคแผลในลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ 

(duodenal ulcers) รกัษาและป้องกนัการเกดิแผลในทางเดนิอาหารจากการใชย้าบรรเทาอาการอกัเสบใน

กลุ่มทไีมใ่ช่สเตยีรอยด ์(NSAID-induced ulcers) รกัษาภาวะทมีกีารหลงักรดมากเกนิ (รวมถงึกลุ่มอาการ

โซลลงิเจอร-์เอลลสินั หรอื Zollinger-Ellison syndrome) รกัษาการตดิเชอืแบคทเีรยีเอชไพโลไร 

(Helicobacter pylori) โดยใชร้ว่มกบัยาต้านจลุชพี ซงึระยะเวลาทเีหมาะสมในการใชย้าเพอืรกัษาโรคหรอื

ความผดิปกตดิงักล่าวขา้งต้นมแีตกต่างกนั ควรใชต้ามระยะเวลาทแีนะนําไวส้าํหรบัแต่ละโรค เพราะการใช้

เป็นเวลานานจะยงิเสยีงต่อการไดร้บัผลเสยีทเีกดิจากยา ซงึจะกล่าวต่อไป   

กรดในกระเพาะอาหารมีความสาํคญัอย่างไร? 

ความเป็นกรดภายในกระเพาะอาหารมคีวามสาํคญัหลายอยา่ง กล่าวคอื ช่วยกําจดัเชอืโรคที

ปนเปือนในอาหาร ช่วยปลุกฤทธเิอนไซมย์อ่ยโปรตนี ช่วยในการดดูซมึสารอาหาร เช่น วติามนิบ ี12 เหลก็ 

แคลเซยีม เป็นตน้ หากความเป็นกรดภายในกระเพาะอาหารลดน้อยลงไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดรวมถงึการใช้

ยา โดยเฉพาะการใช ้“ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม PPIs)” ซงึมฤีทธแิรงมากในการยบัยงัการหลงักรด จะ

ส่งผลกระทบต่อสงิทกีล่าวมาได ้

ผลเสียจากการใช้ “ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม PPIs)” อย่างพราํเพรอื  

การใชอ้ย่างพราํเพรอืในทนีีรวมไปถงึการใชย้าอย่างไมเ่หมาะสม ซงึครอบคลุมถงึการสงัใชย้าอย่าง

เกนิขอบเขตของขอ้บ่งใช ้การใชเ้กนิขนาด การใชเ้ป็นเวลานานเกนิกว่าระยะเวลาทเีหมาะสมตามทแีนะนํา

ไวส้าํหรบัแต่ละโรค การซอืยามาใชเ้องโดยไมไ่ดร้บัการแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย ์เป็นตน้ แมว้่า



 

 

โดยทวัไปจะถอืว่า “ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม PPIs)” มอีาการไมพ่งึประสงคน้์อยหากใชต้ามขอ้บ่งใชใ้น

ขนาดและระยะเวลาตามขอ้แนะนํา อยา่งไรกต็ามในกรณทีมีกีารใชย้าอย่างพราํเพรอืหรอืไมเ่หมาะสมและใช้

ยาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอยา่งยงิในผูสู้งอายุ อาจเสยีงต่อการเกดิผลเสยีไดห้ลายอยา่ง (ตามรปูด้านล่าง) 

เช่น ลดการดูดซมึสารอาหาร ลดการดดูซมึเหลก็ ลดการดูดซมึวติามนิบ ี12 เพมิความเสยีงต่อการตดิเชอืใน

ทางเดนิอาหารและทางเดนิหายใจ เกดิภาวะแมกนีเซยีมในเลอืดตําซงึจะรบกวนการทาํงานของหวัใจ 

กลา้มเนือ และระบบประสาท เพมิความเสยีงต่อกระดูกหกั (เกดิโรคกระดกูพรนุ) เพมิความเสยีงต่อภาวะ

สมองเสอืม เกดิผลเสยีต่อไต ยบัยงัการทาํงานของเอนไซมบ์างชนิดทใีชใ้นการเปลยีนแปลงยาจงึอาจ

เกดิปฏกิริยิากบัยาอนืไดห้ลายชนิด ดว้ยเหตุนีจงึควรหยุดการใชย้าอย่างพราํเพรอื  

 
 

แนวโน้มในการลดการใช้ “ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม PPIs)” 

ขอ้มลูจากการศกึษาทปีรากฏในเอกสารทางวชิาการพบว่า มกีารใช ้“ยายบัยงัการหลงักรด (กลุ่ม 

PPIs)” อยา่งพราํเพรอืหรอือยา่งไมเ่หมาะสมกนัเป็นจาํนวนมากราว - % (ขนึกบัแต่ละการศกึษา) สงิที

เกดิขนึนอกจากสนิเปลอืงค่าใชจ้่ายแลว้ ยงัเสยีงต่อการไดร้บัผลเสยีจากการใชย้า รวมถงึการเกดิปฏกิริยิา

กบัยาอนืไดห้ลายชนิดซงึส่งผลกระทบต่อผลการรกัษาและอาจเพมิผลขา้งเคยีงจากยาอนืได ้โดยเฉพาะเมอื

ใชย้าเป็นเวลานานตามทกีล่าวขา้งต้น ขณะนีในหลายประเทศไดม้กีารทบทวนการใช ้“ยายบัยงัการหลงักรด 

(กลุ่ม PPIs)”  ในขอ้บง่ใชต่้าง ๆ ตลอดจนมขีอ้แนะนําถงึแนวทางในการพจิารณาปรบัลดการใช้ยาในกลุ่มนี  

ทงัการลดขนาดยา การลดระยะเวลาทใีชย้า การใช้ยาเป็นช่วงหรอืการใชต้ามต้องการเมอืจาํเป็น และการ

หยุดใช ้ทงันีเพอืใหเ้กดิการใชย้าอย่างสมเหตุผลและปลอดภยั   
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