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3. สามารถบอกปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติได 
4. สามารถบอกวิธกีารแกไขหรือปองกันภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติได 

 
บทคัดยอ 
 โรคแผลในทางเดินอาหาร เปนปญหาทางการสาธารณสุขที่พบไดคอนขางบอย ยากลุม
ยับย้ังโปรตอนปมเปนยาที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคนี้ เนื่องจากเปนยาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการยับย้ังการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และออกฤทธิ์ไดคอนขางยาวนาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับยากลุมอ่ืนๆ แตการใชยานี้ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานมากกวา 8 สัปดาห 
แลวหยุดยาแบบทันทีทันใด จะทําใหเกิดภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติ โดยมีสมมติฐานการเกิด
หลายประการ ไดแก ระดับแกสทรินในเลือดที่เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของ Parietal cell mass และ 
Enterochromaffin-like (ECL) cell mass และการเกิด Upregulation ของโปรตอนปม ซึ่ง
สามารถประเมินการเกิดภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติหลังจากหยุดยา ได 3 วิธี ไดแก การวัด

ปท่ี 7 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 
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ปริมาณการหลั่งกรด การวัดความเปนกรดในกระเพาะอาหารใน 24 ชั่วโมงหรือวัดความเปน
กรดในชวงกลางคืน และการติดตามความเปนกรด-ดางของกระเพาะอาหาร ปจจัยที่สงผลใหเกิด
ภาวะนีไ้ดแก ระยะเวลาที่ไดรับยา ชนิดของยาที่ไดรับ และเชื้อ Helicobacter pylori โดยสามารถ
ปองกันภาวะนี้ไดโดยการคอยๆปรับลดขนาดยาลง ไมหยุดยาแบบทันทีทันใด 
คําสําคัญ: ภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกต,ิ ยายับยั้งโปรตอนปม, ยายับยั้งการหลั่งกรด 
 
บทนํา 
 โรคแผลในทางเดินอาหาร (Peptic ulcer diseases, PU) เปนโรคหรือกลุมอาการที่มี
ความผิดปกติของทางเดินอาหารสวนบน หรือที่รูจักกันในชื่อโรคกระเพาะหรือโรคแผลใน
กระเพาะอาหาร เนื่องจากเปนแผลที่พบในเย่ือบุทางเดินอาหารสวนที่สัมผัสกับกรดจากกระเพาะ
อาหาร ซึ่งไดแก เย่ือบุหลอดอาหารสวนลาง กระเพาะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน และเรียก
แผลที่พบตามตําแหนงวา Esophageal ulcer, Gastric ulcer (GU) และ Duodenal ulcer (DU) 
นอกจากนี้ยังมีโรคที่พบรายงานแตไมมากนัก เชน Zollinger-Ellison syndrome บางครั้งการ
หลั่งกรดมากบางระยะมีแตการอักเสบของเย่ือบุโดยไมมีแผล จึงรวมการอักเสบในเย่ือบุทางเดิน
อาหารที่สวนตนที่เกิดจากกรด เชน Reflux esophagitis, Gastritis และ Duodenitis ไวในกลุม
โรคที่เก่ียวของกับการหลั่งกรด (Acid related diseases, ARD)1 อาการของโรคแผลในทางเดิน
อาหาร มีตั้งแตอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรง เริ่มตั้งแตอาหารไมยอย คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
บริเวณกลางยอดอกหรือใตลิ้นป โดยเวลาที่ปวดมักจะสัมพันธกับมื้ออาหาร เชน ปวดกอนหรือ
หลังรับประทานอาหารและมักจะปวดทองในชวงเวลากลางคืนดวย แตถาเปนแผลในทางเดิน
อาหารอยางรุนแรงจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารรวมดวย 

ยากลุมยับย้ังโปรตอนปม (Proton pump inhibitors, PPIs) เปนยาที่สามารถยับย้ังการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหารไดเปนอยางดี โดยยับย้ังเอนไซมที่มีชื่อเรียกวา H+/K+-ATPase หรือ
โปรตอนปม (Proton pump) แบบผันกลับไมได (Irreversible) เพราะจับกันดวยพันธะโควา
เลนท (Covalent bond) จึงถือเปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับย้ังการหลั่งกรด2,3 สามารถ
ยับย้ังการหลั่งกรดไดนานกวา H2 receptor antagonist (H2RA) โดย PPIs รักษาความเปนกรด-
ดาง (pH) ของกระเพาะอาหารใหมีคามากกวา 4 ไดยาวนานถึง 18-20 ชั่วโมง4 ยากลุมนี้ออก
ฤทธิ์ยับย้ังการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทั้งภาวะปกติและภาวะที่ถูกกระตุน เมื่ออยูในสภาวะที่
เปนกรดจะเปลี่ยนเปน Active metabolites คือ Sulfenamide จับโดยใชัพันธะโควาเลนทกับ
กลุมซัลไฮดริลของเอนไซม H+/K+ ATPase ที่ Apical membrane และ Tubulovesicles รอบๆ 
Secretory canaliculi ของ Parietal cell (ดังแสดงในรูปที่ 1) ยาในกลุม PPIs เปนดางออน (pKa 
= 4) จะถูกทําลายอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมที่เปนกรด ฉะนั้นการใหยาในกลุม PPIs จะใหยา
ในรูปแคปซูลซึ่งบรรจุ Enteric-coated granules จะปลดปลอยยาเมื่อ pH ในทางเดินอาหาร
มากกวา 6 ยาจะมีการปลดปลอยและดูดซึมที่ลําไสเล็ก และถูกสงไปที่ Parietal cell โดยเปลี่ยน
ใหเปน Active metabolite จับกับเอนไซมตอไป ยาในกลุม PPIs จะถูกดูดซึมไดเร็ว ความ
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เขมขนสูงสุดภายใน 12-17 นาที เกิด Presystemic metabolism โดยข้ึนกับขนาดของยาที่ให 
คาชีวสมมูลเทากับรอยละ 30-50 คาปริมาตรการกระจายตัวเทากับ 0.31 ลิตรตอกิโลกรัม จับกับ
พลาสมาโปรตีนรอยละ 95 เกิด Metabolism ที่ตับ มีคาครึ่งชีวิต 1 ชั่วโมง ขับถายทางปสสาวะ
รอยละ 80 และทางอุจจาระรอยละ 20 ฤทธิ์ในการยับย้ังการหลั่งกรดเกิดนาน จึงสามารถใหยา
วันละ 1 ครั้ง กอนอาหารหรือตอนทองวาง1 

 
รูปที่ 1 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม PPIs5 

 
ภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติหลังจากหยุดยา (Rebound acid hypersecretion, 

RAHS) คือ ภาวะที่รางกายมีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพ่ิมมากข้ึนกวาปกติ หลังจากหยุด
ยายับย้ังการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร6 ภาวะนี้พบไดบอยเมื่อใชยากลุม H2RA3,7 ไดแก 
Cimetidine, Ranitidine, Nizatidine และ Famotidine พบการเกิด RAHS ในระยะ 1-3 วัน 
หลังจากหยุดยาที่ใชมาอยางตอเนื่องมากกวา 2 สัปดาห6 แตในกรณีของ PPIs ยังมีขอมูลที่
ขัดแยงกันอยู เพราะมีบางการศึกษาที่พบวาไมไดกอใหเกิด RAHS แตอยางไรก็ตามงานวิจัย
สวนใหญ พบวาการใช PPIs ในระยะยาวกอใหเกิด RAHS จริง8 
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การประเมินการเกิด RAHS9 
1. การวัดปริมาณการหลั่งกรด โดยการเก็บตัวอยางสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหาร 

โดยใช Nasogastric tube ซึ่งความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน (H+) จากตัวอยางที่เก็บไดจาก
กระเพาะอาหารสามารถบงบอกถึงปริมาณของกรดในกระเพาะอาหารได การวัดปริมาณการ
หลั่งกรด จะวัดปริมาณการหลั่งกรดต่ําสุด (Basal acid output, BAO) ปริมาณการหลั่งกรด
สูงสุด (Maximal acid output, MAO) ซึ่งวิธีการวัดคลายคลึงกับ Peak acid output (PAO) จน
บางครั้งใชปะปนกัน แตอยางไรก็ตามยังมีความแตกตางในรายละเอียดดังจะกลาวตอไป 
  1.1 การวัด BAO ทําไดโดยวัดผลบวกของความเขมขนของ H+ ที่ถูกหลั่ง
ออกมากอนที่จะไดรับการกระตุนใดๆโดยวัด 4 ครั้ง หางกัน 15 นาที ในที่นี้คือผลบวกของความ
เขมขนของ H+ ที่เวลาเริ่มตน หลังจากนั้น 15, 30 และ 45 นาที (t0, t15, t30 และ t45 ตามลําดับ) 
โดยวัดในขณะที่ไมไดรับการกระตุนใดๆ ดังรูปที่ 2  
 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพระยะเวลาในการเก็บตัวอยางเพ่ือคํานวณหา BAO 
 
  1.2 การวัด MAO ทําไดโดยวัดผลบวกของความเขมขนของ H+ ที่ถูกหลั่ง
ออกมาสูงสุดเมื่อไดรับการกระตุน โดยวัด 4 ครั้ง หางกัน 15 นาที หรือวัด 6 ครั้ง หางกัน 10 
นาที ในที่นี้คือผลบวกของความเขมขนของ H+ ที่เวลาเริ่มตน หลังจากนั้น 15, 30 และ 45 นาที 
(t0, t15, t30 และ t45 ตามลําดับ) หรือผลบวกของความเขมขนของ H+ สูงสุดที่เวลาเริ่มตน 
หลังจากนั้น 10, 20, 30, 40 และ 50 นาที (t0, t10, t20, t30, t40 และ t50 ตามลําดับ)  โดยวัดใน
ขณะที่ไดรับการกระตุน ดังรูปที่ 3 

 
 
หรือ 

 (3a)  (3b) 
รูปที่ 3 แสดงแผนภาพระยะเวลาในการเก็บตัวอยางเพ่ือคํานวณหา MAO 

 
1.3 การวัด PAO ทําไดโดยวัดผลบวกของความเขมขนของ H+ ที่ถูกหลั่ง

ออกมาสูงสุด 2 ครั้ง เมื่อไดรับการกระตุน ในเวลา 2 ชั่วโมง คูณดวย 2 (ในกรณีเก็บขอมูลดังรูป 

t0           t15         t30          t45 

15 min     15 min     15 min 
 

  t0           t15         t30          t45 

15 min     15 min     15 min 
 

t0        t10       t20       t30       t40       t50 

  10 min   10 min  10 min  10 min   10 min 
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3a) หรือคูณดวย 3 (ในกรณีเก็บขอมูลดังรูป 3b) คาที่ไดจะมีหนวยเปนมิลลิโมลของ H+ ตอ
ชั่วโมง 

2. การวัดความเปนกรดในกระเพาะอาหารใน 24 ชั่วโมง (24-h intragastric 
acidity) หรือวัดความเปนกรดในชวงกลางคืน (Integrated nocturnal acidity) ทําโดย
การดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร (Aspiration) เพ่ือวัดปริมาณ (Content) ของกรดทีถู่กสราง
ข้ึน ซึ่งอาจยืนยันผลดวยการวัดปริมาณแกสทริน (Gastrin) ในพลาสมา 

3. การติดตามความเปนกรด-ดาง (pH) ของกระเพาะอาหาร ทําไดโดยการใชสาย
สวนที่มีอิเล็กโทรดวัดคาความเปนกรดดาง (pH electrode) ผานทางจมูกลงไปยังกระเพาะ
อาหาร สายสวนนี้จะตอกับคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ pH ของกระเพาะ
อาหาร 
 
กลไกการเกิด RAHS  
 ในสภาวะปกติ รางกายจะมีการควบคุมการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารใหอยูในภาวะที่
เหมาะสม โดยกลไกการหลั่ งกรดในกระเพาะอาหารนั้น  เริ่มจากแกสทรินกระตุ น 
Cholecystokinin-2 receptor ที่อยูบน Enterochromaffin-like (ECL) cells สงผลใหเกิดการหลั่ง
ฮิสทามีน (Histamine) ไปกระตุน H2 receptor บนผิวของ Parietal cells ผลสุดทายคือเกิดการ
หลั่งกรดออกสูกระเพาะอาหาร โดยผาน H+/K+-ATPase10 เมื่อมีปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร
มากพอ จะเกิดกลไกการยับย้ังการหลั่งกรด โดยกรดในกระเพาะอาหารจะกระตุน D cells ให
หลั่งโซมาโทสแททิน (Somatostatin) ซึ่งจะไปยับย้ัง G cells ใหสรางแกสทรินนอยลง11 ดัง
แสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แสดงกระบวนการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร12 

สําหรับกลไกการเกิด RAHS นั้น ไดมีการตั้งสมมติฐานไวหลายประการ13 ดังนี้ 
1. ระดับของแกสทรินในเลือดที่เพ่ิมข้ึน (Hypergastrinemia)14 การยับย้ัง H+/K+-

ATPase ทําใหความเปนกรดในกระเพาะอาหารลดลง สงผลใหรางกายสรางแกสทรินมากข้ึน ซึ่ง
ปริมาณของแกสทรินที่มากข้ึนนี้ (โดยปกติคาแกสทรินในซีรั่มนอยกวา 90 พิโคกรัม/มิลลิลิตร)15 
สามารถกระตุนการหลั่งกรดไดมากกวาเดิม หากหยุดยายับย้ังการหลั่งกรดแบบทันททีันใด16 

2. การเพ่ิมข้ึนของ Parietal cell mass และ ECL cell mass การเกิด 
Hypergastrinemia เปนเวลานาน ทําใหเกิด ECL hyperplasia15-18 สงผลใหเกิดการหลั่งกรด
ออกมามากผิดปกติ 

3. การเกิด Upregulation ของ H+/K+-ATPase กลาวคือ เมื่อรางกายไดรับยายับย้ังการ
หลั่งกรดเปนระยะเวลานาน รางกายจะเกิดกลไกการปรับตัวโดยการเพ่ิม H+/K+-ATPase ข้ึน 
เมื่อหยุดยายับย้ังการหลั่งกรดแบบทันทีทันใด รางกายจะตอบสนองโดยการหลั่งกรดมากกวา
ปกติ ตามปริมาณของ H+/K+-ATPase ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งกลไกการเกิด Upregulation คลายคลึงกับ
การใช H2RA เปนระยะเวลานาน แลวมีการเพ่ิมข้ึนของ H2 receptor และ Adenylate cyclase19 
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ปจจัยที่มีผลตอการเกิด RAHS 

1. ระยะเวลาที่ไดรับยา การเกิด RAHS มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ไดรับยา จาก
การศึกษาของ Fossmark และคณะ16 ในป ค.ศ.2005 พบวา RAHS จะเกิดข้ึนหลังจากการใช 
PPIs เปนเวลานานมากกวา 8 สัปดาห แตไมเกิน 26 สัปดาห เนื่องจากพบวาความหนาแนน
และการทํางานของ ECL cell จะลดลงอยางมีนัยสําคัญหลังจากสัปดาหที่ 26 จากการศึกษาใน
เด็กพบวาการไดรับ PPIs เปนระยะเวลานานจะพบการเกิด Hypergastrinemia ไดถึงรอยละ 73 
แตความสัมพันธของระดับของแกสทรินกับชนิดของ PPIs ที่ไดรับ ความถี่หรือระยะเวลาการ
ไดรับยา, และขนาดยา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบการเกิด 
Parietal cell hyperplasia เมื่อมีการใช Lansoprazole, Omeprazole, Pantoprazole, 
Esomeprazole และ Rabeprazole รอยละ 16, 16, 13, 0 และ 0 ตามลําดับ15 มีการทดลองทาง
คลินิกแบบ Double-blind randomized trial ในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 120 คน ที่ไมเคยมี
ประวัติ Heartburn หรือ Dyspepsia โดยเปรียบเทียบ 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดรับยาหลอก นาน 
12 สัปดาห กลุมที่ 2 ไดรับ Esoprazole 40 มิลลิกรัมตอวัน นาน 12 สัปดาห ตามดวยยาหลอก
อีก 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ในชวง 8 สัปดาหแรกคาเฉลี่ยคะแนนของอาการ (Mean 
symptom scores) ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตในชวงสัปดาหที่ 9-12 หลังจากที่เปลี่ยนจากยา 
Esomeprazole เปนยาหลอก พบวา คาเฉลี่ยคะแนนของอาการ Heartburn, Regurgitation และ 
Dyspepsia ของกลุมที่ไดรับ Esomeprazole มีคามากกวากลุมที่ไดรับยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ 
(p=0.034, p=0.13 และ p=0.001 เมื่อวัดในสัปดาหที่ 10, 11 และ 12 ตามลําดับ)  นอกจากนี้ใน
ระหวางสัปดาหที่ 9-12 กลุมที่ไดรับยาหลอกมีอาการเพียงรอยละ 15 ในขณะที่กลุมที่ไดรับ 
Esomeprazole เกิดอาการถึงรอยละ 44 20 สอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมงานวิจัยกอนป ค.ศ.2000 จํานวน 11 เรื่อง ซึ่งพบวา
การไดรับยา Omeprazole ตอเนื่องในระยะสั้น (นอยกวา 8 สัปดาห) ไมกอใหเกิด RAHS แต
การไดรับยาตอเนื่องในระยะยาว (มากกวา 8 สัปดาห) ใหผลการทดลองที่บงชี้ไปในทางเดียวกัน
วากอใหเกิด RAHS โดยเกิดข้ึนภายในสัปดาหแรกของการหยุดยา แตยังไมมีขอมูลแนชัดวาการ
หลั่งกรดจะเขาสูระดับปกติเมื่อใด โดยภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติหลังจากหยุดยานี้ ไม
จําเปนที่จะตองกังวลหากผูปวยไดรับยาในระยะสั้น6,21 นอกจากนี้ยังมีบางการศึกษาที่บงชี้วา 
ชนิดของยา PPIs มีผลตอการเกิด RAHS แตอยางไรก็ตามมีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี
พบวา การหยุดยา PPIs หลังจากไดรับยาอยางตอเนื่อง 4 สัปดาห ทําใหเกิดอาการเก่ียวของกับ
ระบบทางเดินในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 2 หลังหยุดยา อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุมที่
ไดรับยาหลอก (รอยละ 44 และรอยละ 9 ตามลําดับ) จากการศึกษานี้บงบอกไดวาการไดรับยา 
PPIs ในระยะเวลาที่นอยกวา 8 สัปดาหก็สามารถกอใหเกิด RAHS ไดเชนเดียวกัน22 มีการเก็บ
ขอมูลในผูปวยโรคกรดไหลยอนจํานวน 19 ราย ที่ไดรับ Omeprazole 40 มิลลิกรัมตอวันหรือ 
Ranitidine 300 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง เมื่ออาการของโรคกรดไหลยอนดีข้ึนแลว จะลดขนาดยา
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ลงครึ่งหนึ่ง และใหผูปวยไดรับยานั้นตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 1 ป พบวา Omeprazole ลดการ
หลั่งกรดไดดีกวา Ranitidine (p < 0.001) ระดับแกสทรินในเลือดในกลุมที่ไดรับ Omeprazole 
สูงกวาในกลุมที่ไดรับ Ranitidine (p < 0.01) แตอยางไรก็ตามมีเพียง Omeprazole เทานั้นที่ไม
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดของกระเพาะอาหารและระดับแกสทรินในเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนลดขนาดยา23       

2. ชนิดของยา PPIs ที่ไดรับ หากจะเปรียบเทียบชนิดของยาตอการเพ่ิมข้ึนของระดับ
แกสทริน พบวา Lansoprazole ทําใหระดับแกสทรินเพ่ิมข้ึนไดมากที่สุด รองลงมาคือ 
Omeprazole และ Pantoprazole ตามลําดับ นอกจากนี้ Rabeprazole ทําใหระดับแกสทริน
เพ่ิมข้ึนไดมากกวา Omeprazole แตยังไมมีขอมูลการเปรียบเทียบระหวางยา Lansoprazole 
กับ Rabeprazole24 สามารถเรียงลําดับการเ พ่ิมข้ึนของระดับแกสทรินจากยา ดังนี้ 
Lansoprazole, Rabeprazole > Omeprazole > Pantaprazole 
  3. เชื้อ Helicobacter pylori (H. pyroli) ผูที่ตรวจไมพบ H. pylori (H. pylori-
negative) ไดรับยา Omeprazole 40 มิลลิกรัมตอวันนาน 8 สัปดาห แลวหยุดยาแบบทันทีทันใด 
จะเกิด RAHS ได ซึ่งการหลั่งกรดที่มากผิดปกติจะเก่ียวของกับการเพ่ิมข้ึนของ pH ภายใน
กระเพาะอาหารในระหวางการรักษา แตในรายที่ตรวจพบ H. pylori (H. pylori-positive) จะไม
พบการเกิด RAHS ในบางราย เนื่องจากผูปวยที่ตรวจพบ H. pyroli มีคา pH ในกระเพาะอาหาร
ที่ต่ํากวากลุมที่ตรวจไมพบ H. pyroli โดยผูปวยโรคกรดไหลยอน จะมีอาการแยลงหากมีการ
ปรับเปลี่ยนยาจาก PPIs เปน H2RA การคอยๆลดขนาดยา PPIs ในระยะเวลา 1-3 เดือน จะ
ชวยลดการเกิด RAHS ได21,25 นอกจากนี้มีการศึกษาที่สนับสนุนขอมูลขางตน โดยพบวา การ
ให Omeprazole ขนาด 20 มิลลิกรัมตอวัน จะลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในรายที่ตรวจ
พบ H. pylori ไดดีกวาในผูที่ตรวจไมพบ H. pylori 26 แสดงใหเห็นวาเชื้อ H. pylori มีผลตอคา 
pH ของกระเพาะอาหาร ซึ่งจะสงผลทางออมตอการเกิด RAHS ได  
การปองกันและรักษา RAHS 

ในผูปวยที่ไดรับยา PPIs มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการ
เกิด RAHS ได การคอยๆ ลดขนาดยาลง จะชวยลดการเกิดปญหานี้ได ตัวอยางการปรับลด
ขนาดยา เชน หากใชยา Rabeprazole, Pantoprazole หรือ Esomeprazole ใหปรับลดขนาดยา
ในขนาดต่ําที่สุด  โดยใหวันละ 1 ครั้ง จากนั้นเปลี่ยนเปนยากลุม PPIs ที่ออกฤทธิ์สั้น ไดแก 
Lansoprazole หรือ Omeprazole หลังจากนั้น 2 สัปดาหเปลี่ยนมาเปนยากลุม H2RA (ถาหาก
อาการกําเริบ สามารถปรับเปลี่ยนไปใช Omeprazole ตามเดิมได) และหลังจากนั้น 2-4 สัปดาห
พยายามหยุดยา H2RA27 เปนตน นอกจากนี้มีคําแนะนําเพ่ิมเติมวา หากผูปวยเคยไดรับยา 
PPIs วันละ 1 ครั้ง ตองใชเวลาในการคอยๆปรับลดขนาดยามากกวา 4 สัปดาห และผูปวยที่เคย
ไดรับยา PPIs วันละ 2 ครั้ง ตองใชเวลาในการคอยๆปรับลดขนาดยามากกวา 8 สัปดาห28 
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ในกรณีที่ผูปวยเกิดอาการข้ึนแลวสามารถรักษาอาการ RAHS ตามแนวทางทั่วไปใน
การรักษาแผลในทางเดินอาหาร เมื่อพิจารณายาตามบัญชียาหลักแหงชาติ มีรายละเอียดชนิด
ของยาที่ใชรักษาแผลในทางเดินอาหาร ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของยารักษาแผลในทางเดินอาหารและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2555 29 
ลําดับ ชื่อสามัญ รูปแบบยา บัญชียา 

1 Omeprazole  Enteric-coated capsule (as base) ก 
2 Ranitidine hydrochloride  Film-coated tablet ก 
3 Omeprazole sodium Sterile powder for injection ข 
4 Ranitidine hydrochloride Sterile solution ข 
5 Pantoprazole sodium Sterile powder for injection ค 
6 Sucralfate Tablet, suspension ค 
7 Bismuth  subsalicylate Tablet ง 
8 Lauromacrogol 400  Sterile solution ง 
9 Octreotide acetate 

(เฉพาะ 0.1 มก./มล. ) 
Sterile solution ยกเวนชนิดออกฤทธิ์นาน ง 

 
บทสรุป 
 RAHS เปนภาวะการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกติหลังจากการหยุดยากลุม 
PPIs ภายหลังจากการใชยามาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลามากกวา 8 สัปดาห สาเหตุการ
เกิด RAHS นั้นมีหลายสมมติฐานดวยกัน และมีปจจัยหลายอยางที่เก่ียวของ เชน ระยะเวลาที่
ไดรับยา ชนิดของยา PPIs ที่ไดรับ และเชื้อ H. pyroli เปนตน สามารถปองกันการเกิด RAHS 
ในผูที่ไดรับยา PPIs มาเปนระยะเวลานานได โดยคอยๆ ปรับลดขนาดยาลง นอกจากนี้ การ
เลือกใชยา Pantoprazole และลดระยะเวลาการใชยา PPIs ลง สามารถปองกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิด RAHS ได 
 
เอกสารอางอิง 

1. Anonymous. โรคแผลในทางเดินอาหารและการรักษา (online). Available at 
http://elearning.su.ac.th/elearninguploads/libs/document/%C2%D2%B7%D5%E8
%E3%AA%E9%E3%B9%E2%C3%A4%A2%CD%A7%C3%D0%BA%BA%B7%D
2%A7%E0%B4%D4%B9%CD%D2%CB%D2%C3_7a11.pdf (30 September 
2012). 



  วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                 
                                                                                              wisdom.pharm.su.ac.th                                                  

10 
 

2. Huang JQ, Hunt RH. Pharmacological and pharmacodynamic essentials of H2-
receptor antagonists and proton pump inhibitors for the practising physician. 
Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15(3):355-70.  

3. Brett S. Science review: The use of proton pump inhibitors for gastric acid 
suppression in critical illness. Critical Care 2005;9:45-50. 

4. Hunt RH, Armstrong D, James C. Effect on intragastric pH of a PPI with a 
prolonged plasma half-life: Comparison between tenatoprazole and 
esomeprazole on the duration of acid suppression in healthy male volunteers. 
Am J Gastroenterol 2005;100:1949-56.  

5. Olbe L, Carlsson E, Lindberg P. A proton-pump inhibitor expedition: the case 
histories of omeprazole and esomeprazole. Nat Rev Drug Discov 2003;2:132-9. 

6. US Food and Drug Administration. Rebound of gastric acid secretion (online). 
Available at http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3650b1a_11.pdf 
(30 September 2012). 

7. Nwokolo CU, Smith JTL, Sawyerr AM, et al. Rebound intragastric hyperacidity 
after abrupt withdrawal of histamine H2 receptor blockade. Gut 1991;32:1455-60.  

8. Osefo N, Ito T, Jensen RT. Gastric acid hypersecretory states:Recent insights 
and advances. Curr Gastroenterol Reports 2009;11:433-41.  

9. Hunfeld NGM, Geus WP, Kuipers EJ. Systematic review: rebound acid 
hypersecretion after therapy with proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol 
Ther 2007;25(1):39-46. 

10. McColl KEL, Gillen D. Evidence that proton-pump inhibitor therapy induces the 
symptoms it is used to treat. Gastroenterology 2009;137:20-2. 

11. McColl KEL, El-Omar E, Gillen D. Helicobacter pyroli gastritis and gastric 
physiology. Gastroenterol clin North Am 2000;29(3):687-703. 

12. Wikipedia.กรดกระเพาะ (online). Available at http://th.wikipedia.org/wiki/กรด
กระเพาะ (30 September 2012). 

13. Waldum HL, Qvigstad G, Fossmark R, et al. Rebound acid hypersecretion from 
a physiological, pathophysiological and clinical viewpoint. Scand J Gastroenterol 
2010;45:389-94. 

14. Bechi P,Bacci S, Cianchi F, et al. Impairment of gastric secretion modulation in 
duodenal ulcer and in long-term PPI treatment. Dig Dis Sci 2001;46(9):1952-9.  

15. Tolia V, Boyer K. Long-term proton pump inhibitor use in children:A 
retrospective review of safety. Dig Dis Sci 2008;53:385-93. 



  วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                 
                                                                                              wisdom.pharm.su.ac.th                                                  

11 
 

16. Fossmark R, Johnsen G, Johanessen E, et al. Rebound acid hypersecretion 
after long-term inhibition of gastric acid secretion. Aliment Pharmacol Ther 
2005;21:149-54. 

17. Waldum HL, Arnestad JS, Brenna E, et al. Marked increase in gastric acid 
secretory capacity after omeprazole treatment. Gut 1996;39(5):649-53. 

18. Cui G, Waldum HL. Physiological and clinical significance of enterochromaffin-
like cell activation in the regulation of gastric acid secretion. World J 
Gastroenterol 2007;13(4):493-6. 

19. Takeuchi K, Kajimura M, Kodaira M, et al. Up-regulation of H2 receptor and 
adenylate cyclase in rabbit parietal cells during prolonged treatment with H2-
receptor antagonists. Digest Dis Sci 1999;44(8):1703-9.  

20. Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L, et al. Proton-pump inhibitor therapy 
induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. 
Gastroenterology 2009;137:80-7. 

21. Gillen D, McColl KEL. Problems related to acid rebound and tachyphylaxis. Best 
Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15(3):487-95. 

22. Niklasson A. Proton pump inhibitors:Indications and acid rebound. Gothenburg: 
University of Gothenburg, 2008.   

23. Lind T, Cederberg C, Idström JP, et al. 24-Hour intragastric acidity and plasma 
gastrin during long-term treatment with omeprazole or ranitidine in patients with 
reflux esophagitis. Scand J Gastroenterol 1991;26(6):620-6.  

24. Thomson ABR, Sauve MD, Kassam N, Kamitakahara H. Safety of the long-term 
use of proton pump inhibitors. World J Gastroenterol 2010;16(19):2323-30. 

25. Gillen D, Wirz AA, Ardill JE, et al. Rebound hypersecretion after omeprazole and 
its relation to on-treatment acid suppression and Helicobacter pylori status. 
Gastroenterol 1999;116:239-47. 

26.  Verdú EF, Armstrong D, Fraser R, et al. Effect of Helicobacter pylori status on 
intragastric pH during treatment with omeprazole. Gut 1995;36:539-43.  

27. Anonymous. Strategy for stopping PPIs (online). Available at http:// 
im4us.org/dl69 (5 December 2012). 

28. Belafsky PC. Laryngopharyngeal reflux: the ENT perspective. Gastroenterol 
Hepatol (NY) 2009;5:485–7. 



  วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                 
                                                                                              wisdom.pharm.su.ac.th                                                  

12 
 

29. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ. บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2555 (online). 
Available at http://www.nlem.in.th/sites/default/files/essential_book.pdf (5 
December 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1. ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนโรคในกลุมโรคที่เก่ียวของกับการหลั่งกรด (Acid related diseases) 

1) Gastric ulcer 
2) Duodenal ulcer 
3) Zollinger-Ellison syndrome  
4) Gastritis 
5) ทุกขอจัดเปนโรคที่เก่ียวของกับการหลั่งกรด 

2. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับยากลุม PPIs 
1) ยับย้ัง Na+/K+ ATPase 
2) ยับย้ังโปรตอนปมแบบผันกลับได 
3) ยาจับกับโปรตอนปมดวยพันธะไฮโดรเจน 



  วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                 
                                                                                              wisdom.pharm.su.ac.th                                                  

13 
 

4) เปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับย้ังการหลั่งกรด 
5) เปนยา Enteric-coated ปลดปลอยยาที่กระเพาะอาหารโดยตรง 

3. ขอใดกลาวไดถูกตองเก่ียวกับ RAHS 
1) พบไดเฉพาะยากลุม PPIs เทานั้น 
2) พบไดเมื่อใชยา Ranitidine เปนเวลานาน 
3) พบไดหลังจากหยุดยา H2RA ที่ใชมาเปนระยะเวลานานมากกวา 8 สัปดาห 
4) พบไดหลังจากหยุดยา PPIs ที่ใชมาเปนระยะเวลานานมากกวา 2 สัปดาห 
5) การใช PPIs ในระยะยาว ไมกอใหเกิดภาวะนี ้

4. ขอใดไมใชการประเมินการเกิด RAHS 
1) Basal acid output 
2) Maximal acid output 
3) Peak acid output 
4) Area under the curve 
5) 24-h intragastric acidity 

5. เซลลใดไมเก่ียวของกับการหลั่งกรดในสภาวะปกต ิ
1) Parietal cells 
2) ECL cells 
3) M cells 
4) G cells 
5) D cells 

 
 
 
6. ขอใดไมใชกลไกการเกิด RAHS 

1) Hypergastrinemia 
2) Hyperbilirubinemia 
3) ECL hyperplasia 
4) Upregulation ของ H+/K+ ATPase 
5) Parietal cell mass เพ่ิมข้ึน 

7. การไดรับยา PPIs ติดตอกันนานอยางนอยก่ีสัปดาห ที่อาจทําใหเกิด RAHS ไดหลังจากหยุด
ยา 

1) 2 สัปดาห 
2) 4 สัปดาห 
3) 8 สัปดาห 
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4) 12 สัปดาห 
5) 26 สัปดาห 

8. ยากลุม PPIs ตัวใด ที่เสี่ยงตอการเกิด RAHS หลังจากหยุดยานอยที่สุด 
1) Lansoprazole 
2) Omeprazole 
3) Esomeprazole 
4) Pantoprazole 
5) Rabeprazole 

9. เชื้อใดเก่ียวของกับการเกิด RAHS 
1) Helicobacter pylori 
2) Escherichia coli 
3) Pseudomonas aeruginosa 
4) Clostridium botulinum 
5) Vibrio cholerae 

10. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด ในการปองกันการเกิด RAHS 
1) หลีกเลี่ยงการใชยา PPIs รวมกับ H2RA 
2) คอยๆปรับลดขนาดยาลง หลังจากการใชเปนระยะเวลานาน 
3) การหยุดยาแบบทันทีทันใด ลดการเกิด RAHS ได 
4) ยา Antacid เปนยาที่ดีที่สุดในการปองกัน RAHS 
5) การใช PPIs รวมกับ Antacid ลดการเกิด RAHS ได 

 
 
 
 
 


