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ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์(Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ
วา่ยา NSAIDs เป็นกลุ่มยาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในทางการแพทย ์เน่ืองจากการใชย้ากลุ่มน้ีในขนาดต ่าจะ
สามารถออกฤทธ์ิไดท้ั้งลดอาการไขแ้ละอาการปวด ทั้งท่ีเป็นแบบเฉียบพลนัและเร้ือรัง และถา้ใชใ้นขนาดสูง
จะสามารถออกฤทธ์ิลดอาการอกัเสบไดดี้อีกดว้ย  
กลไกการออกฤทธ์ิ 

ในปี ค.ศ. 1971 Sir John Vane (1) ไดเ้สนอกลไกการท างานของยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์
โดยพบวา่เม่ือเน้ือเยื่อของร่างกายไดรั้บการบาดเจบ็ จะเกิดการสร้าง arachidonic acid ข้ึนมาจาก membrane 
phospholipids โดยอาศยัเอน็ซยัม ์phospholipase A2 แลว้ arachidonic acid ก็จะถูกเอน็ซยัม ์cyclooxygenase 
(COX) และ lipoxygenase (LOX) เปล่ียนไปเป็น prostaglandins(PG)  และ leukotrienes (LT) ตามล าดบั (รูป
ท่ี 1) เน่ืองจาก prostaglandins มีบทบาทส าคญัในกระบวนการอกัเสบ ท าให้เกิดอาการปวดและอาการไข ้
ดงันั้นการยบัย ั้งการท างานของเอ็นซยัม ์cyclooxygenase(2) ซ่ึงเป็นกลไกการออกฤทธ์ิท่ีส าคญัของยาตา้น
อกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์จึงเป็นผลใหก้ารสร้าง prostaglandins ลดลง และเป็นท่ีมาของประสิทธิภาพใน
การแกป้วด ลดไขแ้ละยบัย ั้งการอกัเสบของยากลุ่มน้ี 
 ปัจจุบนัไดมี้การตรวจพบวา่เอน็ซยัม ์cyclooxygenase มีอยา่งนอ้ย 3 isoform แต่มีเพียง 2 isoform(3, 4) 
เท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์ซ่ึงไดแ้ก่ cyclooxygenase-1 (COX-1) และ 
cyclooxygenase-2 (COX-2) โดยท่ีเอน็ซยัม ์COX-1 เป็น constitutive form พบในภาวะปกติ มีหนา้ท่ีดูแล
สมดุลของร่างกาย โดยจะเปล่ียน arachidonic acid ใหเ้ป็น thromboxane A2 (TxA2), prostaglandin E2 (PGE2) 
และ prostacyclin (PGI2)  ร่วมกนัท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของเกร็ดเลือดใหมี้การจบักลุ่มมิใหเ้ลือดออก
มากเกินไป ในขณะเดียวกนัก็ยบัย ั้งการจบักลุ่มของเกร็ดเลือดท่ีผดิปกติจนท าให้เกิดการอุดตนัของหลอด
เลือด นอกจากน้ียงัท าใหห้ลอดเลือดขยายตวัข้ึน, เพิ่มการหลัง่เยือ่เมือก, เพิ่มการหลัง่ bicarbonate  บริเวณ
กระเพาะอาหาร  และควบคุมการไหลเวยีนของเลือดไปท่ีไตรวมทั้งการกรองการขบัโซเด่ียมและน ้าของไต 
ในขณะท่ี เอน็ซยัม ์COX-2  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเหมือนกนั ส่วนใหญ่จะเป็น inducible form คือจะพบมากข้ึนใน
ภาวะท่ีร่างกายไดรั้บบาดเจบ็หรือเม่ือมีตวักระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบ อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัพบเอน็ซยัม ์
COX-2  ในภาวะปกติของร่างกายไดเ้ช่นกนั ท่ีสมอง, ไต, กระดูก และอวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศหญิง(2, 5-9) 
(ตารางท่ี 1)  
การแบ่งชนิดของยา NSAIDs (Classifications) 
 ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดส์ามารถท่ีจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะต่างๆไดด้งัน้ี 



1. แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)(10) 
การแบ่งตามลกัษณะเช่นน้ีมีประโยชน์ในแง่การหลีกเล่ียงผลขา้งเคียงของยาท่ีมีโครงสร้าง 

                     คลา้ยคลึงกนั โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
1.1 Acetic acid derivatives ไดแ้ก่ indomethacin, tolmetin, sulindac, และdiclofenac  
1.2 Fenamates ไดแ้ก่ meclofenamate และ mefenamic acid 
1.3 Napthylalkanones ไดแ้ก่ nabumetone 
1.4 Oxicams ไดแ้ก่ meloxicam, piroxicam 
1.5 Propionic acids ไดแ้ก่flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen และoxaprozin  
1.6 Pyranocarboxylic acid ไดแ้ก่ etodolac 
1.7 Pyrrolizine carboxylic acid ไดแ้ก่ ketorolac 

2. แบ่งตามระยะเวลาของค่าคร่ึงชีวติของยา (Half life) 
สามารถแบ่งยาตามค่าคร่ึงชีวิตของยา(ตารางท่ี 2 และ 3) ไดเ้ป็นยาท่ีออกฤทธ์ิสั้น (short 

                     half-life) และ ยาท่ีออกฤทธ์ิยาว (long half-life) 
3. แบ่งตามฤทธ์ิในการยบัย ั้งเอ็นซยัม ์cyclooxygenase(10-13) 

การแบ่งจะพิจารณาจากการออกฤทธ์ิยบัย ั้งเอน็ซยัม ์cyclooxygenase วา่ยาจะมี 
                     ความสามารถในการยบัย ั้งเอน็ซยัม ์COX-1 หรือ COX-2 มากกวา่กนั โดยจะใชค้่า IC50 
                     COX-2 : COX-1 (IC50 คือ ความเขม้ขน้ของยาท่ีมีผลต่อการยบัย ั้งการสร้าง prostaglandin ได ้
                     ร้อยละ 50) ท าใหส้ามารถแบ่งยากลุ่มน้ีไดเ้ป็น 3 กลุ่ม(14) ไดแ้ก่ 

3.1 Non-specific COX inhibitors หรือ traditional NSAIDs หรือ classical NSAIDs 
                หมายถึง ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดท่ี์มี IC50COX-2 : COX-1 มากกวา่ 1 ซ่ึงไดแ้ก่ aspirin, 
                diclofenac, indomethacin, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, sulindac, piroxicam, tenoxicam, 
               mefenamic acid, nabumetone และ flurbiprofen 

3.2 COX-2 selective inhibitors หมายถึง ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดท่ี์มีค่า 
               IC50COX-2: COX-1 อยูร่ะหวา่ง 1-0.01 ยากลุ่มน้ีไดแ้ก่ meloxicam, nimesulide และ etodolac 

3.3 COX-2 specific inhibitors หมายถึง ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดท่ี์มีค่า  
               IC50COX-2: COX-1 นอ้ยกวา่ 0.01 ยากลุ่มน้ีท่ียงัไม่ถูกถอนออกจากตลาดไดแ้ก่ celecoxib,  
               parecoxib และetoricoxib  
ประโยชน์ของยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์  

1. ฤทธ์ิในการลดอาการอกัเสบ (Anti-inflammatory effects) 
ยากลุ่มน้ีใชใ้นการบรรเทาอาการอกัเสบ ทั้งจากขอ้อกัเสบรูมาตอยด์, ขอ้อกัเสบเก๊าท,์  

 rheumatic fever, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, และsystemic lupus 
erythematosus (SLE) โดยไม่มีผลในการยบัย ั้งการด าเนินโรค ไม่วา่จะใชย้าในกลุ่ม traditional 
NSAIDs หรือ COX-2 specific inhibitors ก็มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ในโรค ankylosing 



spondylitis ซ่ึงมีการศึกษาบ่งช้ีวา่การใหย้ากลุ่มน้ีโดยเฉพาะ COX-2 specific inhibitors ต่อเน่ืองใน
ระยะยาวอาจช่วยชะลอการด าเนินโรค(15) 
2. ฤทธ์ิในการลดอาการปวด (Analgesic effects) 

ยาในกลุ่มน้ีลดอาการปวดไดไ้ม่ดีเท่า opioids แต่ไม่ท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงทางสมอง เช่นการกด
การหายใจ และการติดยาอยา่ง opioids(16)   ฤทธ์ิในการลดอาการปวดน้ีพบไดใ้นขนาดยาท่ีต ่ากวา่
ขนาดท่ีใชล้ดอาการอกัเสบ โดยไปยบัย ั้งการสร้าง prostaglandins ทั้งท่ีบริเวณระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย(17) มีท่ีใชใ้นการลดอาการปวดจากขอ้เข่าเส่ือม อาการปวดศีรษะไมเกรน 
ปวดฟัน ปวดทอ้งประจ าเดือน ปวดจากน่ิวในท่อไต (ureteric stone) จากมะเร็ง ตลอดจนการปวด
จากบาดแผลรวมทั้งท่ีเกิดจากการผา่ตดั การท าหตัถการต่างๆ และการท าฟัน โดยในกรณีท่ีมีแผล
เลือดออกมกัใชย้ากลุ่ม COX-2 specific inhibitors ซ่ึงไม่มีผลยบัย ั้งการจบักลุ่มของเกร็ดเลือด(18) 
3. ฤทธ์ิในการลดไข ้(Antipyretic effects) 

ฤทธ์ิในการลดไขเ้ช่ือวา่เป็นจากการยบัย ั้งการสร้าง PGE2 ซ่ึงเป็น prostaglandin ท่ีสามารถ
กระตุน้thermoregulatory center บริเวณhypothalamusส่วนหนา้ และท าใหเ้กิดไข ้ส าหรับการลดไข้
ในโรคเล็กๆนอ้ยๆเช่นไขห้วดั ควรใชย้าท่ีออกฤทธ์ิเร็ว และหลีกเล่ียงการใชย้ากลุ่ม salicylatesใน
เด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี เพราะอาจเกิด Reye’s syndrome 
4. ประโยชน์อ่ืนๆ 

4.1 ฤทธ์ิในการเป็นยาตา้นเกร็ดเลือด (Antiplatelet effects) 
ยาในกลุ่ม traditional NSAIDs ซ่ึงรวมถึง แอสไพรินมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเอน็ซยัม ์COX-1 

ท่ีเกร็ดเลือด ท าให ้TxA2 ลดลง ส่งผลใหเ้กิดการยบัย ั้งการจบักลุ่มเกาะตวักนัของเกร็ดเลือด 
(platelet aggregation) โดยคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งแอสไพรินกบัยาในกลุ่ม traditional 
NSAIDs ตวัอ่ืนๆ ก็คือ การจบัตวักนัระหวา่งยาแอสไพรินกบัเอน็ซยัม ์COX ท่ีเกร็ดเลือดเกิดข้ึน
อยา่งถาวร (irreversible) ในขณะท่ียาในกลุ่ม traditional NSAIDs อ่ืนๆจะจบัตวักบัเอน็ซยัม ์
COX อยา่งชัว่คราว (reversible) ดงันั้นจึงไม่สามารถใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดต์วั
อ่ืนแทนแอสไพรินในการเป็นยาตา้นเกร็ดเลือด เพื่อป้องกนัหลอดเลือดอุดตนัในผูป่้วยโรค
หลอดเลือดหวัใจหรือหลอดเลือดสมองตีบ และยงัมีขอ้มูลวา่การใช ้ibuprofen อาจจะรบกวน
ฤทธ์ิในการตา้นเกร็ดเลือดของแอสไพรินได้ (19)  
4.2    ใชป้้องกนัการเกิดมะเร็ง 

จากการคน้พบวา่ในเน้ือเยือ่มะเร็งล าไส้ใหญ่มีการแสดงออกของเอน็ซยัม ์COX-2 
มากกวา่เน้ือเยื่อปกติ (20) ประกอบกบัการแสดงออกของเอ็นซยัม ์COX-2 นั้นสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการกระจายตวัของมะเร็งและอตัราการอยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งล าไส้ใหญ่(21)  
บ่งช้ีวา่ COX-2 น่าจะเป็นตวักระตุน้เซลลม์ะเร็งให้เติบโตข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาทางดา้น
ระบาดวทิยา ยงัพบวา่ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์สามารถลดการเกิดมะเร็งบางชนิดได ้
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็น familial adenomatous polyposis (FAP) ท่ีไดรั้บยา celecoxib  



ขนาด 800 มก. ต่อวนั  พบวา่สามารถลดอุบติัการณ์ของ Rectal polyp ไดถึ้งร้อยละ 28(22) ดงันั้น
ในปัจจุบนัองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงใหก้ารรับรองการใชย้า celecoxib เพื่อลด
ปริมาณของ polyp ในผูป่้วย FAP ดว้ย 
4.3 ใชใ้นโรค Alzheimer 

  การศึกษาทางดา้นระบาดวิทยาพบวา่การใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดเ์ป็น
เวลานานในผูป่้วยท่ีมีอาการขอ้อกัเสบ ช่วยลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรค Alzheimer (23) แต่ใน
ผูป่้วยท่ีเป็นโรค Alzheimer แลว้ ไม่พบวา่ไดป้ระโยชน์ (24) 
4.4 ใชเ้พื่อปิด ductus arteriosus 

  พบวา่ยา indomethacin สามารถปิด ductus arteriosus ในทารก โดยออกฤทธ์ิดว้ยการ
ลดปริมาณของ uterine prostaglandins 

ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์เกิดข้ึนพร้อมๆกบัโทษท่ีเกิดจากกลไก

การออกฤทธ์ิยบัย ั้ง prostaglandins ท าใหมี้ผลขา้งเคียงต่อร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารและ
ระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง ปวดศีรษะ และ เวยีนศีรษะ โดย
ผลขา้งเคียงและภาวะแทรกซอ้นทั้งหมดไดแ้ก่(ตารางท่ี 4) 

1. ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร 
เป็นผลขา้งเคียงท่ีส าคญัและพบไดบ้่อยท่ีสุด โดยพยาธิสภาพเกิดไดต้ลอดทางเดินอาหาร ท า

ใหเ้กิด อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้งแบบ dyspepsia ทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย เรอเปร้ียว ถ่ายเหลว 
เกิดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เลก็ แผลในล าไส้ใหญ่ จนถึงกระเพาะอาหารและล าไส้ทะลุ  

อาการ dyspepsia เป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุด โดยพบอาการน้ีไดอ้ยา่งนอ้ยถึงร้อยละ 10 
ถึง 20 ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์(25) แต่อาการท่ีพบน้ีไม่สัมพนัธ์กบัการ
ตรวจพบเลือดออก หรือผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงในระบบทางเดินอาหาร(26) 

ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยา traditional NSAIDs จะพบวา่มีความเส่ียงต่อการเกิดผลขา้งเคียงจากแผล
ในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กไดถึ้ง 4 เท่าเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่ส
เตียรอยด ์แมแ้ต่ยาแอสไพรินในขนาดต ่า (ตั้งแต่ 300 มก.ลงไป) ก็เพิ่มอตัราเส่ียงต่อการเกิด
เลือดออกจากแผลในระบบทางเดินอาหารไดถึ้ง 2 เท่า(27) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่มีผูป่้วยท่ี
เกิดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 76,000 คร้ังต่อปี(28)  
และพบอตัราการเสียชีวติไดถึ้งร้อยละ 5 ถึง 10 โดยปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหารในผูท่ี้ไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์(25) ไดแ้ก่ 

1. อายมุากกวา่ 60 ปี 
2. เคยมีประวติัในแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็ก หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
3. ใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดร่์วมกนัตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป หรือใชย้าในขนาดสูง 
4. ใชร่้วมกบัยาสเตียรอยด์ 



5. ใชร่้วมกบัยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด 
6. มีโรคอ่ืนท่ีรุนแรงร่วมดว้ย 
จากผลขา้งคียงน้ีท าใหมี้การพฒันายากลุ่ม COX-2 specific inhibitors ซ่ึงสามารถลด

ผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารไดจ้ริงเม่ือเปรียบเทียบกบัการใชย้าในกลุ่ม traditional 
NSAIDs(29) อยา่งไรก็ตามถา้ใชย้าในกลุ่มน้ีร่วมกบัแอสไพริน จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการลดภาวะ
ขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารของยา COX-2 specific inhibitors หายไป(30) 

การใชย้าในกลุ่ม traditional NSAIDsร่วมกบัยากลุ่ม proton pump inhibitor (PPI) 
หรือ misoprostol ก็ช่วยลดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารไดไ้ม่แตกต่างจากยา COX-2 specific 
inhibitors เน่ืองจากยากลุ่ม COX-2 specific inhibitors มีราคาแพงมาก และmisoprostol ก็มี
ผลขา้งเคียงมากกวา่และบริหารยายากกวา่ยาในกลุ่ม proton pump inhibitor ดงันั้นการลดผลขา้งเคียง
ต่อระบบทางเดินอาหาร จึงนิยมใชว้ธีิใหย้าtraditional NSAIDsร่วมกบัยาในกลุ่ม proton pump 
inhibitor มากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุปการลดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชย้าตา้น
อกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์ท าไดโ้ดย 

1. ใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดใ์นขนาดท่ีต ่าท่ีสุด 
2. หลีกเล่ียงการใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดม์ากกวา่หน่ึงตวั (รวมถึงการใช้

แอสไพรินในขนาดต ่าดว้ย) 
3. ใชย้าในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs 
4. ใชร่้วมกบัยาในกลุ่ม proton pump inhibitor 
5. ใชร่้วมกบัยา misoprostol  

2. ผลข้างเคียงต่อตับ 
ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดจ์ะพบวา่มีผลเลือดตบัท่ีผดิปกติถึงร้อย

ละ 15 และ พบวา่มีตบัอกัเสบ (ค่าของ alanine amino transferase; ALT และ aspatate amino 
transferase; AST มากกวา่ 3 เท่าของค่าปกติ) ร้อยละ 1 โดยท่ีผูป่้วยมกัจะไม่มีอาการ และหากหยดุยา
ผลเลือดตบัท่ีอกัเสบกจ็ะกลบัมาอยูใ่นระดบัปกติ ยาท่ีพบผลขา้งเคียงดงักล่าวไดบ้่อยไดแ้ก่ 
diclofenac และ sulindac(31-32) ผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงจนท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติพบนอ้ยมาก แต่ก็เป็น
สาเหตุใหมี้การถอนทะเบียนยา nimisulide  และ lumiracoxib ในหลายประเทศ 

รายงานจากองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบวา่ในผูป่้วยขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ท่ี
ไดรั้บแอสไพริน จะตรวจพบผลเลือดตบัท่ีผิดปกติไดร้้อยละ 5.4 และในผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บแอสไพริน
จะสัมพนัธ์กบัการเกิดกลุ่มอาการ Reye (33) 

3. ผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลอืด 
ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดทุ์กตวั ท าให้เกิดการคัง่ของเกลือและน ้าในร่างกาย เป็น

ผลใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน โดยความดนัโลหิตจะเพิ่มข้ึนประมาณ 3 ถึง 6 มม.ปรอท (34)  



COX-2 specific inhibitors ออกฤทธ์ิลดระดบัของ prostacyclin ซ่ึงมีหนา้ท่ีท าใหห้ลอดเลือด
ขยายตวั โดยไม่มีผลต่อระดบัของ thromboxane A2 ซ่ึงท าใหเ้กร็ดเลือดจบักลุ่มกนั   ดงันั้นในผูป่้วย
ท่ีไดรั้บยา COX-2 specific inhibitors จึงมีแนวโนม้ในการเกิดการอุดตนัของเส้นเลือดเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะเส้นเลือดหวัใจ เป็นเหตุใหมี้การถอนทะเบียนยา rofecoxib และยา valdecoxib  

โดยสรุปในการเลือกใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดเ์ม่ือค านึงทั้งผลขา้งเคียงต่อ
ระบบทางเดินอาหารและระบบหวัใจและหลอดเลือดมีหลกัการดงัน้ี (ตารางท่ี 5) 

1. ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่มีปัจจยัเส่ียงต่อหลอดเลือดตีบ (ไม่ไดใ้ชแ้อสไพริน)  
ถา้ผูป่้วยไม่มีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร สามารถท่ี

จะใชย้า traditional NSAIDs ตวัเดียวได ้  
ถา้ผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดผลขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 

แนะน าใหใ้ชย้าในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs หรือ ใชย้า traditional NSAIDs ร่วมกบั 
proton pump inhibitor  

และในกรณีสุดทา้ยถา้ผูป่้วยเคยมีประวติัเลือดออกในทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นปัจจยั
เส่ียงท่ีสูงมาก ควรใชย้าในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs ร่วมกบั proton pump inhibitor 
2. ในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงต่อหลอดเลือดตีบ (ใชแ้อสไพริน)  

ถา้ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์แนะน าใหใ้ชย้าใน
กลุ่ม traditional NSAIDs ร่วมกบั proton pump inhibitor ส่วนในกรณีท่ีผูป่้วยเคยมีประวติั
เลือดออกในทางเดินอาหาร ควรหลีกเล่ียงการใชย้าตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์และ 
ใชย้า proton pump inhibitor ร่วมไปกบัการใชแ้อสไพริน 

4. ผลข้างเคียงต่อระบบไตและสมดุลของเกลอืแร่ 
โดยทัว่ไปยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยดจ์ะเกิดผลขา้งเคียงนอ้ยมากกบัไตของคนปกติ 

แต่ในผูป่้วยบางกลุ่ม เช่น ผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่องเร้ือรังมาก่อน (renal insufficiency) 
ตบัแขง็ เบาหวาน กลุ่มอาการnephrotic ภาวะหวัใจวาย  ภาวะท่ีร่างกายขาดสารน ้า  ความดนัโลหิต
สูง และผูสู้งอาย ุจะเกิดผลขา้งเคียงของยาต่อไตไดบ้่อยข้ึน(7) เน่ืองจากในภาวะดงักล่าวร่างกายจะ
สร้างสาร angiotensin II และ norepinephrine มากข้ึน ในขณะท่ีสาร prostacyclin และ prostaglandin 
E2 ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการปรับสมดุลยไ์ม่ให ้GFR (glomerular filtration rate) ลดลง ถูกยบัย ั้งการสร้าง
จากการไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์จึงท าให้หนา้ท่ีของไตลดลงโดยท่ีค่า creatinine จะ
สูงข้ึนไดใ้นวนัท่ี 3 ถึง 7 หลงัจากไดรั้บยาและ อาจจะรุนแรงจนท าให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลนั( 35) 
ยาท่ีมีรายงานวา่เกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงต่อไต ไดแ้ก่ ketorolac ส่วนยาท่ีมีรายงานวา่ค่อนขา้ง
ปลอดภยัในผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียง ไดแ้ก่ ยาแอสไพรินในขนาดต ่า และ sulindac  ส าหรับยาในกลุ่ม 
COX-2 specific NSAIDsไม่พบวา่มีผลขา้งเคียงต่อไตท่ีแตกต่างไปจากยากลุ่ม traditional NSAIDs 



ผลขา้งเคียงอ่ืนๆต่อไต ไดแ้ก่ การเกิดกลุ่มอาการ nephrotic ซ่ึงมกัเป็นชนิด membranousใน
ผูท่ี้ไดรั้บยา diclofenac และ ยาอ่ืนๆ( 36)  รวมทั้งมีรายงานการเกิด interstitial nephritis ในผูท่ี้ไดรั้บ 
fenoprofen ซ่ึงมกัจะหายไดเ้องภายในสัปดาห์ถึงเป็นเดือนหลงัจากหยดุยาท่ีเป็นสาเหตุ(37) 

5. ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินหายใจ 
พบวา่ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของผูป่้วยโรคหอบหืด โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีอาการ 

vasomotor rhinitis, และเน้ืองอกในโพรงจมูก (nasal polyposis) จะมีอาการหอบหลงัจากไดรั้บยา
แอสไพรินหรือยาในกลุ่ม traditional NSAIDs  เรียกกลุ่มอาการน้ีวา่ aspirin-sensitive asthma หรือ 
aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD) ซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากการท่ียาแอสไพรินและยาในกลุ่ม 
traditional NSAIDs มีฤทธ์ิปิดกั้นการท างานของเอน็ซยัม ์COX ทั้งหมด จึงท าให ้arachidonic acid  
ถูกเปล่ียนโดยเอ็นซยัม ์lipoxygenaseไปเป็นสารกลุ่ม leukotrienesซ่ึงมีฤทธ์ิในการท าใหเ้กิดการหด
เกร็งตวั (bronchospasm) ของหลอดลมมากข้ึน ดงันั้นถา้จ าเป็นตอ้งใชย้า NSAIDsในผูป่้วยกลุ่มน้ี ก็
ควรใชC้OX-2 specific inhibitor แทน (38) ทั้งน้ีเพราะยากลุ่ม COX-2 specific NSAIDs มีฤทธ์ิปิดกั้น
การท างานเฉพาะเอน็ซยัม ์COX-2 จึงไม่เกิดการเทไปทางlipoxygenase จนเกิดการหดเกร็งตวัของ
หลอดลมอยา่งยาแอสไพรินและยาในกลุ่ม traditional NSAIDs แต่ในฉลากยา COX-2 specific 
NSAIDs เองก็ยงัคงเตือนวา่ไม่ควรใชย้าน้ีในผูป่้วยท่ีเป็นโรคหอบหืดเช่นกนั 

6. ผลข้างเคียงต่อระบบโลหิต ยาอาจกดไขกระดูกท าให้เกิด aplastic anemia, neutropenia  และ เกร็ด
เลือดต ่า (thrombocytopenia)ได ้แต่ผลขา้งเคียงดงักล่าวพบไดไ้ม่บ่อย 

7. ผลข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
ในผูท่ี้ไดรั้บยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์อาจพบวา่เกิดอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะ

การใชย้า indomethacin มีรายงานวา่สามารถท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะท่ีรุนแรง มึนงง สับสน ซึม 
ซึมเศร้า เห็นภาพหลอน และชกัได ้โดยเฉพาะในผูสู้งอาย ุนอกจากน้ียงัมีรายงานการพบภาวะ 
aseptic meningitis ในผูป่้วยโรคลูปัสและ mixed connective tissue ท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยา 
ibuprofen, sulindac, tolmetin หรือ naproxen(39) 

8. ผลข้างเคียงต่อระบบผวิหนัง 
มีตั้งแต่เป็นผืน่เล็กนอ้ยจนถึงผืน่ท่ีมีความรุนแรงซ่ึงไดแ้ก่ erythema multiforme, toxic 

epidermal necrolysis  หรือ stevens-johnson syndrome(40) 
 

เอกสารอ้างองิ 
1. Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs. 
Nat New Biol 1971;231:232-5. 
2. Crofford LJ, Lipsky PE, Brooks P, Abramson SB, Simon LS, van de Putte LB. Basic biology and 
clinical application of specific cyclooxygenase-2 inhibitors. Arthritis Rheum 2000;43:4-13. 



3. Meade EA, Smith WL, DeWitt DL. Differential inhibition of prostaglandin endoperoxide synthase 
(cyclooxygenase) isozymes by aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. J Biol Chem 
1993;268:6610-4. 
4. DeWitt DL, Meade EA, Smith WL. PGH synthase isoenzyme selectivity: the potential for safer 
nonsteroidal antiinflammatory drugs. Am J Med 1993;95:40S-44S. 
5. Simon AM, Manigrasso MB, O'Connor JP. Cyclo-oxygenase 2 function is essential for bone 
fracture healing. J Bone Miner Res 2002;17:963-76. 
6. Dubois RN, Abramson SB, Crofford L, Gupta RA, Simon LS, Van De Putte LB, et al. 
Cyclooxygenase in biology and disease. Faseb J 1998;12:1063-73. 
7. Brater DC, Harris C, Redfern JS, Gertz BJ. Renal effects of COX-2-selective inhibitors. Am J 
Nephrol 2001;21:1-15. 
8. FitzGerald GA. The choreography of cyclooxygenases in the kidney. J Clin Invest 2002;110:33-4. 
9. Okada Y, Lorenzo JA, Freeman AM, Tomita M, Morham SG, Raisz LG, et al. Prostaglandin G/H 
synthase-2 is required for maximal formation of osteoclast-like cells in culture. J Clin Invest 
2000;105:823-32. 
10. FitzGerald GA, Patrono C. The coxibs, selective inhibitors of cyclooxygenase-2. N Engl J Med 
2001;345:433-42. 
11. Riendeau D, Percival MD, Brideau C, Charleson S, Dube D, Ethier D, et al. Etoricoxib (MK-
0663): preclinical profile and comparison with other agents that selectively inhibit cyclooxygenase-2. J 
Pharmacol Exp Ther 2001;296:558-66. 
12. Lipsky LP, Abramson SB, Crofford L, Dubois RN, Simon LS, van de Putte LB. The classification 
of cyclooxygenase inhibitors. J Rheumatol 1998;25:2298-303. 
13. Brooks P, Emery P, Evans JF, Fenner H, Hawkey CJ, Patrono C, et al. Interpreting the clinical 
significance of the differential inhibition of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2. Rheumatology 
(Oxford) 1999;38:779-88. 
14. สุรศกัด์ิ นิลกานุวงศ.์ ยาตา้นอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์(Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) 
ใน : สุรศกัด์ิ นิลกานุวงศ ์และคณะ, บก. ต าราโรคขอ้ พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: เอส. พ.ี เอน็. การพิมพจ์  ากดั ; 
2548. หนา้ 1168-1193. 
15. Wanders A, Heijde D, Landewe R, Behier JM, Calin A, Olivieri I, et al. Nonsteroidal 
antiinflammatory drugs reduce radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: a 
randomized clinical trial. Arthritis Rheum 2005; 52:1756-65. 
16.          Munir MA, Enany N, Zhang J-M. Nonopioid analgesics. Med Clin N Am 2007 ; 91:97-111 



17. Ito S, Okuda-Ashitaka E, Minami T. Central and peripheral roles of prostaglandins in pain and 
their interactions with novel neuropeptides nociceptin and nocistatin. Neurosci Res 2001;41:299-332. 
18. Leese PT, Hubbard RC, Karim A, Isakson PC, Yu SS, Geis GS. Effects of celecoxib, a novel 
cyclooxygenase-2 inhibitor, on platelet function in healthy adults: a randomized, controlled trial. J Clin 
Pharmacol 2000;40:124-32. 
19. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, 
myocardial infarction, and stroke in high risk patients. Bmj 2002;324:71-86. 
20. Eberhart CE, Coffey RJ, Radhika A, Giardiello FM, Ferrenbach S, DuBois RN. Up-regulation of 
cyclooxygenase 2 gene expression in human colorectal adenomas and adenocarcinomas. Gastroenterology 
1994;107:1183-8. 
21. Sheehan KM, Sheahan K, O'Donoghue DP, MacSweeney F, Conroy RM, Fitzgerald DJ, et al. The 
relationship between cyclooxygenase-2 expression and colorectal cancer. Jama 1999;282:1254-7. 
22. Steinbach G, Lynch PM, Phillips RK, Wallace MH, Hawk E, Gordon GB, et al. The effect of 
celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor, in familial adenomatous polyposis. N Engl J Med 2000; 
342:1946-52. 
23. Zandi PP, Anthony JC, Hayden KM, Mehta K, Mayer L, Breitner JC. Reduced incidence of AD 
with NSAID but not H2 receptor antagonists: the Cache County Study. Neurology 2002;59:880-6. 
24. Aisen PS, Schafer KA, Grundman M, Pfeiffer E, Sano M, Davis KL, et al. Effects of rofecoxib or 
naproxen vs placebo on Alzheimer disease progression: a randomized controlled trial. Jama 2003; 
289:2819-26. 
25. Wolfe MM, Lichtenstein DR, Singh G. Gastrointestinal toxicity of nonsteroidal antiinflammatory 
drugs. N Engl J Med 1999; 340:1888-99. 
26. Singh G, Ramey DR, Morfeld D, Shi H, Hatoum HT, Fries JF. Gastrointestinal tract 
complications of nonsteroidal anti-inflammatory drug treatment in rheumatoid arthritis. A prospective 
observational cohort study. Arch Intern Med 1996;156:1530-6. 
27. Lanas A, Bajador E, Serrano P, Fuentes J, Carreno S, Guardia J, et al. Nitrovasodilators, low-dose 
aspirin, other nonsteroidal antiinflammatory drugs, and the risk of upper gastrointestinal bleeding. N Engl 
J Med 2000;343:834-9. 
28. Singh G, Rosen Ramey D. NSAID induced gastrointestinal complications: the ARAMIS 
perspective--1997. Arthritis, Rheumatism, and Aging Medical Information System. J Rheumatol Suppl 
1998; 51:8-16. 



29. Simon LS, Weaver AL, Graham DY, Kivitz AJ, Lipsky PE, Hubbard RC, et al. Anti-inflammatory 
and upper gastrointestinal effects of celecoxib in rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Jama 
1999; 282:1921-8. 
30. Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, Simon LS, Pincus T, Whelton A, et al. Gastrointestinal 
toxicity with celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: 
the CLASS study: A randomized controlled trial. Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study. Jama 
2000;284:1247-55. 
31. Scully LJ, Clarke D, Barr RJ. Diclofenac induced hepatitis. 3 cases with features of autoimmune 
chronic active hepatitis. Dig Dis Sci 1993;38:744-51. 
32. Tarazi EM, Harter JG, Zimmerman HJ, Ishak KG, Eaton RA. Sulindac-associated hepatic injury: 
analysis of 91 cases reported to the Food and Drug Administration. Gastroenterology 1993;104:569-74. 
33. Belay ED, Bresee JS, Holman RC, Khan AS, Shahriari A, Schonberger LB. Reye's syndrome in 
the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med 1999;340:1377-82. 
34. Pope JE, Anderson JJ, Felson DT. A meta-analysis of the effects of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs on blood pressure. Arch Intern Med 1993;153:477-84. 
35. Whelton A, Stout RL, Spilman PS, Klassen DK. Renal effects of ibuprofen, piroxicam, and 
sulindac in patients with asymptomatic renal failure. A prospective, randomized, crossover comparison. 
Ann Intern Med 1990;112:568-76. 
36. Radford MG, Jr., Holley KE, Grande JP, Larson TS, Wagoner RD, Donadio JV, et al. Reversible 
membranous nephropathy associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Jama 
1996;276:466-9. 
37. Abraham PA, Keane WF. Glomerular and interstitial disease induced by nonsteroidal anti-
inflammatory drugs. Am J Nephrol 1984;4:1-6. 
38. Gyllfors P, Bochenek G, Overholt J, Drupka D, Kumlin M, Sheller J, et al. Biochemical and 
clinical evidence that aspirin-intolerant asthmatic subjects tolerate the cyclooxygenase 2-selective 
analgetic drug celecoxib. J Allergy Clin Immunol 2003;111:1116-21. 
39. Hoppmann RA, Peden JG, Ober SK. Central nervous system side effects of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs. Aseptic meningitis, psychosis, and cognitive dysfunction. Arch Intern Med 
1991;151:1309-13. 
40. Mockenhaupt M, Kelly JP, Kaufman D, Stern RS. The risk of Stevens-Johnson syndrome and 
toxic epidermal necrolysis associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a multinational 
perspective. J Rheumatol 2003;30:2234-40. 
   



  ตารางที ่1 การกระจายของเอน็ซัยม์ COX-1 และ COX-2 ในเนือ้เยื่อต่างๆ 
 

Cyclooxygenase-1 
(Constitutive) 

Cyclooxygenase-2 
(Constitutive) 

Cyclooxygenase-2 
(Inducible) 

GI mucosa (gastric antrum) Brain (hippocampus, cortex) Synoviocytes 
Platelets Kidney macula densa, podocytes Macrophages 
Renal cells Renal medullary interstitial cells Inflammatory sites 
 Ciliary body of eye Endothelium 
 Isle of Langerhans (Beta cells) Spinal cord, brain 
 Ovary  Colorectal CA 
 Uterus  
 Vas deferens  
 Bone  
 Lung  
 Ductus arteriosus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิด ทีอ่อกฤทธ์ิส้ัน 
 

ยา ช่ือการคา้ ขนาดยา (มก.) 
ขนาดยาสูงสุดต่อวนั 

(มก.) T½ (ชม.) 
Aspirin Aspent, Aspirin BD, 

Cardiprin 
Tabs : 60,81,110, 
300,325,500, 600 

 0.25 

Diclofenac Voltaren Tabs: 25, 50 225 2 
Extended release: 75, 
100 

Etodolac Etonox Caps: 200 1200 6–7 
Flurbiprofen Flurozin Tabs: 50, 100 300 3–4 
Ibuprofen Ambufen, Brufen, 

Ibrofen, Nurofen 
Tabs: 200, 400 3200 2 

Indomethacin Indocin, Indocid R, 
Indocid, Indomed 

Caps: 25, 50 200 2–13 
Sustained release: 75 

Mefenamic 
acid 

Ponstan Cap:250 
Tab:500 

1500 2 

Ketoprofen Kaprofen, Oruvail Sustained release: 100 300 2–4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่3 ยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิด ทีอ่อกฤทธ์ิยาว 

ยา ช่ือการคา้ ขนาดยา (มก.) 
ขนาดยาสูงสุดต่อ

วนั (มก.) T½ (ชม.) 
Celecoxib Celebrex Caps: 200 400  

(800 มก.ใน FAP) 
11 

Diflunisal Dolobid Tabs: 250 1500 7–15 
Etoricoxib Arcoxia Tabs: 60, 90, 120 120 22 
Meloxicam Mobic Tab: 7.5, 15 15 20 
Nabumetone Relifex, Nametone Tabs: 500 2000 24 
Naproxen Naprosyn LE, 

Naproflex, Synflex, 
Soproxen, Proxen  

Tabs: 250, 275 1500 12–15 

Parecoxib Dynastat Vial : 40 IM/IV 80 8 
Piroxicam Feldene Caps: 10, 20 20 3–86 
Sulindac Cenlidac, Clinoril  Tabs: 150, 200 400 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่4 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิจากการใช้ยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 
 

อาการทีพ่บได้บ่อย อาการทีพ่บได้ไม่บ่อย อาการทีพ่บได้น้อย 
คล่ืนไส้  ถ่ายเหลว  แผลในระบบทางเดินอาหารส่วนตน้  
อาเจียน  น ้าหนกัเพิ่มข้ึน  ซีด (จากภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร)  
ทอ้งอืด  บวม ตบัอกัเสบ 
ปวดทอ้ง (Dyspepsia)  ผืน่  ภาวะเลือดออกจากล าไส้ส่วน rectum  
ทอ้งผกู  คนั  แผลในปาก  
ปวดศีรษะ  ความดนัโลหิตสูง อาการชา  
มึนงง ใจสั่น  ชกั 
 สับสน  Aplastic anemia  
 Anxiety  Renal insufficiency  
 Papillary necrosis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่5 การเลอืกใช้ยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เมื่อค านึงทั้งผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร
และระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
 ไม่มีปัจจยัเส่ียงต่อการ

เกิดผลขา้งเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 

มีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด
ผลขา้งเคียงต่อระบบ

ทางเดินอาหาร 

เคยมีเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหาร 

ไม่มีปัจจยัเส่ียงต่อหลอด
เลือดตีบ  
(ไม่ไดใ้ชแ้อสไพริน) 

Traditional NSAIDs 
- COX-2 inhibitors 
- Traditional NSAIDs 
ร่วมกบั PPI * 

COX-2 inhibitors 
ร่วมกบั PPI* 

มีปัจจยัเส่ียงต่อหลอด
เลือดตีบ  
(ใชแ้อสไพริน) 

 
Traditional NSAIDs 

ร่วมกบั PPI* 

- หลีกเล่ียงการใช ้
NSAIDs  
- ใชแ้อสไพรินร่วมกบั
PPI* ต่อ 

 
*PPI = Proton pump inhibitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปที ่1 กลไกการท างานของเอน็ซัยม์ cyclooxygenase และ lipoxygenase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PG = prostaglandins; LT = leukotrienes; TX = tromboxane 

 
 
 
 
 

Membrane phospholipids 

Arachidonic acid 

PGG2 

PGH2 

Leukotriene A4 

LTC4   
LTCD4   
LTCE4 

LTB4 Lipoxins 

Phospholipase A2 

Cyclooxygenase (COX) 
 

COX 

Lipoxygenase (LOX) 

- Endothelium 
- Kidney 
- Platelets 
- Brain 
 

- Platelets 
- Vascular 
smooth muscle 
- Macrophages 
kidney 
 

           TXA2      PGD2             PGE2      PGF2                PGI2 

- Mast cells 
- Brain 
- Airways 

- Brain, 
- Kidney 
- Vascular 
smooth muscle 
- Platelets 
 

- Uterus 
- Airways 
- Vascular 
smooth muscle 
- Eye 
 


