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ยาต้านอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) หรื อที่เรี ยกกันสั้นๆ
ว่ายา NSAIDs เป็ นกลุ่มยาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในทางการแพทย์ เนื่ องจากการใช้ยากลุ่มนี้ในขนาดต่าจะ
สามารถออกฤทธิ์ได้ท้ งั ลดอาการไข้และอาการปวด ทั้งที่เป็ นแบบเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง และถ้าใช้ในขนาดสู ง
จะสามารถออกฤทธิ์ ลดอาการอักเสบได้ดีอีกด้วย
กลไกการออกฤทธิ์
ในปี ค.ศ. 1971 Sir John Vane (1) ได้เสนอกลไกการทางานของยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์
โดยพบว่าเมื่อเนื้ อเยื่อของร่ างกายได้รับการบาดเจ็บ จะเกิดการสร้าง arachidonic acid ขึ้นมาจาก membrane
phospholipids โดยอาศัยเอ็นซัยม์ phospholipase A2 แล้ว arachidonic acid ก็จะถูกเอ็นซัยม์ cyclooxygenase
(COX) และ lipoxygenase (LOX) เปลี่ยนไปเป็ น prostaglandins(PG) และ leukotrienes (LT) ตามลาดับ (รู ป
ที่ 1) เนื่องจาก prostaglandins มีบทบาทสาคัญในกระบวนการอักเสบ ทาให้เกิดอาการปวดและอาการไข้
ดังนั้นการยับยั้งการทางานของเอ็นซัยม์ cyclooxygenase(2) ซึ่งเป็ นกลไกการออกฤทธิ์ ที่สาคัญของยาต้าน
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ จึงเป็ นผลให้การสร้าง prostaglandins ลดลง และเป็ นที่มาของประสิ ทธิภาพใน
การแก้ปวด ลดไข้และยับยั้งการอักเสบของยากลุ่มนี้
ปั จจุบนั ได้มีการตรวจพบว่าเอ็นซัยม์ cyclooxygenase มีอย่างน้อย 3 isoform แต่มีเพียง 2 isoform(3, 4)
เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ซึ่ งได้แก่ cyclooxygenase-1 (COX-1) และ
cyclooxygenase-2 (COX-2) โดยที่เอ็นซัยม์ COX-1 เป็ น constitutive form พบในภาวะปกติ มีหน้าที่ดูแล
สมดุลของร่ างกาย โดยจะเปลี่ยน arachidonic acid ให้เป็ น thromboxane A2 (TxA2), prostaglandin E2 (PGE2)
และ prostacyclin (PGI2) ร่ วมกันทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเกร็ ดเลือดให้มีการจับกลุ่มมิให้เลือดออก
มากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ยบั ยั้งการจับกลุ่มของเกร็ ดเลือดที่ผดิ ปกติจนทาให้เกิดการอุดตันของหลอด
เลือด นอกจากนี้ยงั ทาให้หลอดเลือดขยายตัวขึ้น, เพิ่มการหลัง่ เยือ่ เมือก, เพิ่มการหลัง่ bicarbonate บริ เวณ
กระเพาะอาหาร และควบคุมการไหลเวียนของเลือดไปที่ไตรวมทั้งการกรองการขับโซเดี่ยมและน้ าของไต
ในขณะที่ เอ็นซัยม์ COX-2 ซึ่ งทาหน้าที่เหมือนกัน ส่ วนใหญ่จะเป็ น inducible form คือจะพบมากขึ้นใน
ภาวะที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรื อเมื่อมีตวั กระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ อย่างไรก็ดีในปัจจุบนั พบเอ็นซัยม์
COX-2 ในภาวะปกติของร่ างกายได้เช่นกัน ที่สมอง, ไต, กระดูก และอวัยวะสื บพันธุ์ของเพศหญิง(2, 5-9)
(ตารางที่ 1)
การแบ่ งชนิดของยา NSAIDs (Classifications)
ยาต้านอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์สามารถที่จะแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามลักษณะต่างๆได้ดงั นี้

1. แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)(10)
การแบ่งตามลักษณะเช่นนี้มีประโยชน์ในแง่การหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยาที่มีโครงสร้าง
คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
1.1 Acetic acid derivatives ได้แก่ indomethacin, tolmetin, sulindac, และdiclofenac
1.2 Fenamates ได้แก่ meclofenamate และ mefenamic acid
1.3 Napthylalkanones ได้แก่ nabumetone
1.4 Oxicams ได้แก่ meloxicam, piroxicam
1.5 Propionic acids ได้แก่flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen และoxaprozin
1.6 Pyranocarboxylic acid ได้แก่ etodolac
1.7 Pyrrolizine carboxylic acid ได้แก่ ketorolac
2. แบ่งตามระยะเวลาของค่าครึ่ งชีวติ ของยา (Half life)
สามารถแบ่งยาตามค่าครึ่ งชีวิตของยา(ตารางที่ 2 และ 3) ได้เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ ส้ นั (short
half-life) และ ยาที่ออกฤทธิ์ ยาว (long half-life)
3. แบ่งตามฤทธิ์ ในการยับยั้งเอ็นซัยม์ cyclooxygenase(10-13)
การแบ่งจะพิจารณาจากการออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเอ็นซัยม์ cyclooxygenase ว่ายาจะมี
ความสามารถในการยับยั้งเอ็นซัยม์ COX-1 หรื อ COX-2 มากกว่ากัน โดยจะใช้ค่า IC50
COX-2 : COX-1 (IC50 คือ ความเข้มข้นของยาที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้าง prostaglandin ได้
ร้อยละ 50) ทาให้สามารถแบ่งยากลุ่มนี้ได้เป็ น 3 กลุ่ม(14) ได้แก่
3.1 Non-specific COX inhibitors หรื อ traditional NSAIDs หรื อ classical NSAIDs
หมายถึง ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ที่มี IC50COX-2 : COX-1 มากกว่า 1 ซึ่ งได้แก่ aspirin,
diclofenac, indomethacin, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, sulindac, piroxicam, tenoxicam,
mefenamic acid, nabumetone และ flurbiprofen
3.2 COX-2 selective inhibitors หมายถึง ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ที่มีค่า
IC50COX-2: COX-1 อยูร่ ะหว่าง 1-0.01 ยากลุ่มนี้ได้แก่ meloxicam, nimesulide และ etodolac
3.3 COX-2 specific inhibitors หมายถึง ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ที่มีค่า
IC50COX-2: COX-1 น้อยกว่า 0.01 ยากลุ่มนี้ที่ยงั ไม่ถูกถอนออกจากตลาดได้แก่ celecoxib,
parecoxib และetoricoxib
ประโยชน์ ของยาต้ านอักเสบชนิดไม่ ใช่ สเตียรอยด์
1. ฤทธิ์ ในการลดอาการอักเสบ (Anti-inflammatory effects)
ยากลุ่มนี้ใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบ ทั้งจากข้ออักเสบรู มาตอยด์, ข้ออักเสบเก๊าท์,
rheumatic fever, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, และsystemic lupus
erythematosus (SLE) โดยไม่มีผลในการยับยั้งการดาเนิ นโรค ไม่วา่ จะใช้ยาในกลุ่ม traditional
NSAIDs หรื อ COX-2 specific inhibitors ก็มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในโรค ankylosing

spondylitis ซึ่ งมีการศึกษาบ่งชี้วา่ การให้ยากลุ่มนี้โดยเฉพาะ COX-2 specific inhibitors ต่อเนื่องใน
ระยะยาวอาจช่วยชะลอการดาเนินโรค(15)
2. ฤทธิ์ ในการลดอาการปวด (Analgesic effects)
ยาในกลุ่มนี้ลดอาการปวดได้ไม่ดีเท่า opioids แต่ไม่ทาให้เกิดผลข้างเคียงทางสมอง เช่นการกด
การหายใจ และการติดยาอย่าง opioids(16) ฤทธิ์ ในการลดอาการปวดนี้พบได้ในขนาดยาที่ต่ากว่า
ขนาดที่ใช้ลดอาการอักเสบ โดยไปยับยั้งการสร้าง prostaglandins ทั้งที่บริ เวณระบบประสาท
ส่ วนกลางและส่ วนปลาย(17) มีที่ใช้ในการลดอาการปวดจากข้อเข่าเสื่ อม อาการปวดศีรษะไมเกรน
ปวดฟัน ปวดท้องประจาเดือน ปวดจากนิ่ วในท่อไต (ureteric stone) จากมะเร็ ง ตลอดจนการปวด
จากบาดแผลรวมทั้งที่เกิดจากการผ่าตัด การทาหัตถการต่างๆ และการทาฟัน โดยในกรณี ที่มีแผล
เลือดออกมักใช้ยากลุ่ม COX-2 specific inhibitors ซึ่งไม่มีผลยับยั้งการจับกลุ่มของเกร็ ดเลือด(18)
3. ฤทธิ์ ในการลดไข้ (Antipyretic effects)
ฤทธิ์ ในการลดไข้เชื่อว่าเป็ นจากการยับยั้งการสร้าง PGE2 ซึ่งเป็ น prostaglandin ที่สามารถ
กระตุน้ thermoregulatory center บริ เวณhypothalamusส่ วนหน้า และทาให้เกิดไข้ สาหรับการลดไข้
ในโรคเล็กๆน้อยๆเช่นไข้หวัด ควรใช้ยาที่ออกฤทธิ์ เร็ ว และหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม salicylatesใน
เด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปี เพราะอาจเกิด Reye’s syndrome
4. ประโยชน์อื่นๆ
4.1 ฤทธิ์ ในการเป็ นยาต้านเกร็ ดเลือด (Antiplatelet effects)
ยาในกลุ่ม traditional NSAIDs ซึ่งรวมถึง แอสไพริ นมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเอ็นซัยม์ COX-1
ที่เกร็ ดเลือด ทาให้ TxA2 ลดลง ส่ งผลให้เกิดการยับยั้งการจับกลุ่มเกาะตัวกันของเกร็ ดเลือด
(platelet aggregation) โดยคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างแอสไพริ นกับยาในกลุ่ม traditional
NSAIDs ตัวอื่นๆ ก็คือ การจับตัวกันระหว่างยาแอสไพริ นกับเอ็นซัยม์ COX ที่เกร็ ดเลือดเกิดขึ้น
อย่างถาวร (irreversible) ในขณะที่ยาในกลุ่ม traditional NSAIDs อื่นๆจะจับตัวกับเอ็นซัยม์
COX อย่างชัว่ คราว (reversible) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ตวั
อื่นแทนแอสไพริ นในการเป็ นยาต้านเกร็ ดเลือด เพื่อป้ องกันหลอดเลือดอุดตันในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดหัวใจหรื อหลอดเลือดสมองตีบ และยังมีขอ้ มูลว่าการใช้ ibuprofen อาจจะรบกวน
ฤทธิ์ ในการต้านเกร็ ดเลือดของแอสไพริ นได้ (19)
4.2 ใช้ป้องกันการเกิดมะเร็ ง
จากการค้นพบว่าในเนื้อเยือ่ มะเร็ งลาไส้ใหญ่มีการแสดงออกของเอ็นซัยม์ COX-2
มากกว่าเนื้อเยื่อปกติ (20) ประกอบกับการแสดงออกของเอ็นซัยม์ COX-2 นั้นสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการกระจายตัวของมะเร็ งและอัตราการอยูร่ อดของผูป้ ่ วยมะเร็ งลาไส้ใหญ่(21)
บ่งชี้วา่ COX-2 น่าจะเป็ นตัวกระตุน้ เซลล์มะเร็ งให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้การศึกษาทางด้าน
ระบาดวิทยา ยังพบว่ายาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ สามารถลดการเกิดมะเร็ งบางชนิดได้
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เป็ น familial adenomatous polyposis (FAP) ที่ได้รับยา celecoxib

ขนาด 800 มก. ต่อวัน พบว่าสามารถลดอุบตั ิการณ์ของ Rectal polyp ได้ถึงร้อยละ 28(22) ดังนั้น
ในปัจจุบนั องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กาจึงให้การรับรองการใช้ยา celecoxib เพื่อลด
ปริ มาณของ polyp ในผูป้ ่ วย FAP ด้วย
4.3
ใช้ในโรค Alzheimer
การศึกษาทางด้านระบาดวิทยาพบว่าการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เป็ น
เวลานานในผูป้ ่ วยที่มีอาการข้ออักเสบ ช่วยลดอัตราเสี่ ยงในการเกิดโรค Alzheimer (23) แต่ใน
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค Alzheimer แล้ว ไม่พบว่าได้ประโยชน์ (24)
4.4
ใช้เพื่อปิ ด ductus arteriosus
พบว่ายา indomethacin สามารถปิ ด ductus arteriosus ในทารก โดยออกฤทธิ์ ดว้ ยการ
ลดปริ มาณของ uterine prostaglandins
ผลข้ างเคียงและภาวะแทรกซ้ อน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาต้านอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์ เกิดขึ้นพร้อมๆกับโทษที่เกิดจากกลไก
การออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง prostaglandins ทาให้มีผลข้างเคียงต่อร่ างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารและ
ระบบประสาทส่ วนกลาง ซึ่งจะทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ โดย
ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดได้แก่(ตารางที่ 4)
1. ผลข้ างเคียงต่ อระบบทางเดินอาหาร
เป็ นผลข้างเคียงที่สาคัญและพบได้บ่อยที่สุด โดยพยาธิสภาพเกิดได้ตลอดทางเดินอาหาร ทา
ให้เกิด อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องแบบ dyspepsia ท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย เรอเปรี้ ยว ถ่ายเหลว
เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก แผลในลาไส้ใหญ่ จนถึงกระเพาะอาหารและลาไส้ทะลุ
อาการ dyspepsia เป็ นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด โดยพบอาการนี้ได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 10
ถึง 20 ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์(25) แต่อาการที่พบนี้ไม่สัมพันธ์กบั การ
ตรวจพบเลือดออก หรื อผลข้างเคียงที่รุนแรงในระบบทางเดินอาหาร(26)
ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา traditional NSAIDs จะพบว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากแผล
ในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กได้ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ส
เตียรอยด์ แม้แต่ยาแอสไพริ นในขนาดต่า (ตั้งแต่ 300 มก.ลงไป) ก็เพิ่มอัตราเสี่ ยงต่อการเกิด
เลือดออกจากแผลในระบบทางเดินอาหารได้ถึง 2 เท่า(27) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่ามีผปู ้ ่ วยที่
เกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 76,000 ครั้งต่อปี (28)
และพบอัตราการเสี ยชีวติ ได้ถึงร้อยละ 5 ถึง 10 โดยปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหารในผูท้ ี่ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์(25) ได้แก่
1. อายุมากกว่า 60 ปี
2. เคยมีประวัติในแผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก หรื อมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
3. ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรื อใช้ยาในขนาดสู ง
4. ใช้ร่วมกับยาสเตียรอยด์

5. ใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
6. มีโรคอื่นที่รุนแรงร่ วมด้วย
จากผลข้างคียงนี้ทาให้มีการพัฒนายากลุ่ม COX-2 specific inhibitors ซึ่งสามารถลด
ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้จริ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ยาในกลุ่ม traditional
NSAIDs(29) อย่างไรก็ตามถ้าใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกับแอสไพริ น จะทาให้ประสิ ทธิภาพในการลดภาวะ
ข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารของยา COX-2 specific inhibitors หายไป(30)
การใช้ยาในกลุ่ม traditional NSAIDsร่ วมกับยากลุ่ม proton pump inhibitor (PPI)
หรื อ misoprostol ก็ช่วยลดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้ไม่แตกต่างจากยา COX-2 specific
inhibitors เนื่องจากยากลุ่ม COX-2 specific inhibitors มีราคาแพงมาก และmisoprostol ก็มี
ผลข้างเคียงมากกว่าและบริ หารยายากกว่ายาในกลุ่ม proton pump inhibitor ดังนั้นการลดผลข้างเคียง
ต่อระบบทางเดินอาหาร จึงนิยมใช้วธิ ีให้ยาtraditional NSAIDsร่ วมกับยาในกลุ่ม proton pump
inhibitor มากที่สุด
กล่าวโดยสรุ ปการลดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ยาต้าน
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ทาได้โดย
1. ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในขนาดที่ต่าที่สุด
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์มากกว่าหนึ่งตัว (รวมถึงการใช้
แอสไพริ นในขนาดต่าด้วย)
3. ใช้ยาในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs
4. ใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม proton pump inhibitor
5. ใช้ร่วมกับยา misoprostol
2. ผลข้ างเคียงต่ อตับ
ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์จะพบว่ามีผลเลือดตับที่ผดิ ปกติถึงร้อย
ละ 15 และ พบว่ามีตบั อักเสบ (ค่าของ alanine amino transferase; ALT และ aspatate amino
transferase; AST มากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ) ร้อยละ 1 โดยที่ผปู ้ ่ วยมักจะไม่มีอาการ และหากหยุดยา
ผลเลือดตับที่อกั เสบก็จะกลับมาอยูใ่ นระดับปกติ ยาที่พบผลข้างเคียงดังกล่าวได้บ่อยได้แก่
diclofenac และ sulindac(31-32) ผลข้างเคียงที่รุนแรงจนทาให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ พบน้อยมาก แต่ก็เป็ น
สาเหตุให้มีการถอนทะเบียนยา nimisulide และ lumiracoxib ในหลายประเทศ
รายงานจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กาพบว่าในผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์ ที่
ได้รับแอสไพริ น จะตรวจพบผลเลือดตับที่ผิดปกติได้ร้อยละ 5.4 และในผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับแอสไพริ น
จะสัมพันธ์กบั การเกิดกลุ่มอาการ Reye (33)
3. ผลข้ างเคียงต่ อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาต้านอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์ทุกตัว ทาให้เกิดการคัง่ ของเกลือและน้ าในร่ างกาย เป็ น
ผลให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น โดยความดันโลหิ ตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 6 มม.ปรอท (34)

COX-2 specific inhibitors ออกฤทธิ์ ลดระดับของ prostacyclin ซึ่งมีหน้าที่ทาให้หลอดเลือด
ขยายตัว โดยไม่มีผลต่อระดับของ thromboxane A2 ซึ่ งทาให้เกร็ ดเลือดจับกลุ่มกัน ดังนั้นในผูป้ ่ วย
ที่ได้รับยา COX-2 specific inhibitors จึงมีแนวโน้มในการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจ เป็ นเหตุให้มีการถอนทะเบียนยา rofecoxib และยา valdecoxib
โดยสรุ ปในการเลือกใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เมื่อคานึงทั้งผลข้างเคียงต่อ
ระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือดมีหลักการดังนี้ (ตารางที่ 5)
1.
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อหลอดเลือดตีบ (ไม่ได้ใช้แอสไพริ น)
ถ้าผูป้ ่ วยไม่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร สามารถที่
จะใช้ยา traditional NSAIDs ตัวเดียวได้
ถ้าผูป้ ่ วยมีปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารอย่างน้อย 1 ข้อ
แนะนาให้ใช้ยาในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs หรื อ ใช้ยา traditional NSAIDs ร่ วมกับ
proton pump inhibitor
และในกรณี สุดท้ายถ้าผูป้ ่ วยเคยมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งเป็ นปั จจัย
เสี่ ยงที่สูงมาก ควรใช้ยาในกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs ร่ วมกับ proton pump inhibitor
2.
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัจจัยเสี่ ยงต่อหลอดเลือดตีบ (ใช้แอสไพริ น)
ถ้าผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ แนะนาให้ใช้ยาใน
กลุ่ม traditional NSAIDs ร่ วมกับ proton pump inhibitor ส่ วนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเคยมีประวัติ
เลือดออกในทางเดินอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ และ
ใช้ยา proton pump inhibitor ร่ วมไปกับการใช้แอสไพริ น
4. ผลข้ างเคียงต่ อระบบไตและสมดุลของเกลือแร่
โดยทัว่ ไปยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์จะเกิดผลข้างเคียงน้อยมากกับไตของคนปกติ
แต่ในผูป้ ่ วยบางกลุ่ม เช่น ผูป้ ่ วยที่มีการทางานของไตบกพร่ องเรื้ อรังมาก่อน (renal insufficiency)
ตับแข็ง เบาหวาน กลุ่มอาการnephrotic ภาวะหัวใจวาย ภาวะที่ร่างกายขาดสารน้ า ความดันโลหิ ต
สู ง และผูส้ ู งอายุ จะเกิดผลข้างเคียงของยาต่อไตได้บ่อยขึ้น(7) เนื่องจากในภาวะดังกล่าวร่ างกายจะ
สร้างสาร angiotensin II และ norepinephrine มากขึ้น ในขณะที่สาร prostacyclin และ prostaglandin
E2 ซึ่ งมีหน้าที่ในการปรับสมดุลย์ไม่ให้ GFR (glomerular filtration rate) ลดลง ถูกยับยั้งการสร้าง
จากการได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ จึงทาให้หน้าที่ของไตลดลงโดยที่ค่า creatinine จะ
สู งขึ้นได้ในวันที่ 3 ถึง 7 หลังจากได้รับยาและ อาจจะรุ นแรงจนทาให้เกิดภาวะไตวายเฉี ยบพลัน( 35)
ยาที่มีรายงานว่าเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไต ได้แก่ ketorolac ส่ วนยาที่มีรายงานว่าค่อนข้าง
ปลอดภัยในผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยง ได้แก่ ยาแอสไพริ นในขนาดต่า และ sulindac สาหรับยาในกลุ่ม
COX-2 specific NSAIDsไม่พบว่ามีผลข้างเคียงต่อไตที่แตกต่างไปจากยากลุ่ม traditional NSAIDs

5.

6.
7.

8.

ผลข้างเคียงอื่นๆต่อไต ได้แก่ การเกิดกลุ่มอาการ nephrotic ซึ่งมักเป็ นชนิด membranousใน
ผูท้ ี่ได้รับยา diclofenac และ ยาอื่นๆ( 36) รวมทั้งมีรายงานการเกิด interstitial nephritis ในผูท้ ี่ได้รับ
fenoprofen ซึ่งมักจะหายได้เองภายในสัปดาห์ถึงเป็ นเดือนหลังจากหยุดยาที่เป็ นสาเหตุ (37)
ผลข้ างเคียงต่ อระบบทางเดินหายใจ
พบว่าประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของผูป้ ่ วยโรคหอบหื ด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการ
vasomotor rhinitis, และเนื้องอกในโพรงจมูก (nasal polyposis) จะมีอาการหอบหลังจากได้รับยา
แอสไพริ นหรื อยาในกลุ่ม traditional NSAIDs เรี ยกกลุ่มอาการนี้วา่ aspirin-sensitive asthma หรื อ
aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD) ซึ่ งเชื่อว่าเกิดจากการที่ยาแอสไพริ นและยาในกลุ่ม
traditional NSAIDs มีฤทธิ์ ปิดกั้นการทางานของเอ็นซัยม์ COX ทั้งหมด จึงทาให้ arachidonic acid
ถูกเปลี่ยนโดยเอ็นซัยม์ lipoxygenaseไปเป็ นสารกลุ่ม leukotrienesซึ่ งมีฤทธิ์ในการทาให้เกิดการหด
เกร็ งตัว (bronchospasm) ของหลอดลมมากขึ้น ดังนั้นถ้าจาเป็ นต้องใช้ยา NSAIDsในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ก็
ควรใช้COX-2 specific inhibitor แทน (38) ทั้งนี้เพราะยากลุ่ม COX-2 specific NSAIDs มีฤทธิ์ ปิดกั้น
การทางานเฉพาะเอ็นซัยม์ COX-2 จึงไม่เกิดการเทไปทางlipoxygenase จนเกิดการหดเกร็ งตัวของ
หลอดลมอย่างยาแอสไพริ นและยาในกลุ่ม traditional NSAIDs แต่ในฉลากยา COX-2 specific
NSAIDs เองก็ยงั คงเตือนว่าไม่ควรใช้ยานี้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหอบหื ดเช่นกัน
ผลข้ างเคียงต่ อระบบโลหิต ยาอาจกดไขกระดูกทาให้เกิด aplastic anemia, neutropenia และ เกร็ ด
เลือดต่า (thrombocytopenia)ได้ แต่ผลข้างเคียงดังกล่าวพบได้ไม่บ่อย
ผลข้ างเคียงต่ อระบบประสาทส่ วนกลาง
ในผูท้ ี่ได้รับยาต้านอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์อาจพบว่าเกิดอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะ
การใช้ยา indomethacin มีรายงานว่าสามารถทาให้เกิดอาการปวดศีรษะที่รุนแรง มึนงง สับสน ซึ ม
ซึมเศร้า เห็นภาพหลอน และชักได้ โดยเฉพาะในผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ยงั มีรายงานการพบภาวะ
aseptic meningitis ในผูป้ ่ วยโรคลูปัสและ mixed connective tissue ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ibuprofen, sulindac, tolmetin หรื อ naproxen(39)
ผลข้ างเคียงต่ อระบบผิวหนัง
มีต้ งั แต่เป็ นผืน่ เล็กน้อยจนถึงผืน่ ที่มีความรุ นแรงซึ่ งได้แก่ erythema multiforme, toxic
epidermal necrolysis หรื อ stevens-johnson syndrome(40)
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ตารางที่ 1 การกระจายของเอ็นซัยม์ COX-1 และ COX-2 ในเนือ้ เยื่อต่ างๆ
Cyclooxygenase-1
Cyclooxygenase-2
(Constitutive)
(Constitutive)
GI mucosa (gastric antrum) Brain (hippocampus, cortex)
Platelets
Kidney macula densa, podocytes
Renal cells
Renal medullary interstitial cells
Ciliary body of eye
Isle of Langerhans (Beta cells)
Ovary
Uterus
Vas deferens
Bone
Lung
Ductus arteriosus

Cyclooxygenase-2
(Inducible)
Synoviocytes
Macrophages
Inflammatory sites
Endothelium
Spinal cord, brain
Colorectal CA

ตารางที่ 2 ยาต้ านอักเสบชนิดไม่ ใช่ สเตียรอยด์ ชนิด ทีอ่ อกฤทธิ์ส้ั น

ยา
Aspirin
Diclofenac

Etodolac
Flurbiprofen
Ibuprofen
Indomethacin
Mefenamic
acid
Ketoprofen

ชื่อการค้า
Aspent, Aspirin BD,
Cardiprin
Voltaren

Etonox
Flurozin
Ambufen, Brufen,
Ibrofen, Nurofen
Indocin, Indocid R,
Indocid, Indomed
Ponstan
Kaprofen, Oruvail

ขนาดยา (มก.)
Tabs : 60,81,110,
300,325,500, 600
Tabs: 25, 50
Extended release: 75,
100
Caps: 200
Tabs: 50, 100
Tabs: 200, 400
Caps: 25, 50
Sustained release: 75
Cap:250
Tab:500
Sustained release: 100

ขนาดยาสู งสุ ดต่อวัน
(มก.)

T½ (ชม.)
0.25

225

2

1200
300
3200

6–7
3–4
2

200

2–13

1500

2

300

2–4

ตารางที่ 3 ยาต้ านอักเสบชนิดไม่ ใช่ สเตียรอยด์ ชนิด ทีอ่ อกฤทธิ์ยาว
ยา
Celecoxib

ชื่อการค้า
Celebrex

ขนาดยา (มก.)
Caps: 200

Diflunisal
Etoricoxib
Meloxicam
Nabumetone
Naproxen

Dolobid
Arcoxia
Mobic
Relifex, Nametone
Naprosyn LE,
Naproflex, Synflex,
Soproxen, Proxen
Dynastat
Feldene
Cenlidac, Clinoril

Tabs: 250
Tabs: 60, 90, 120
Tab: 7.5, 15
Tabs: 500
Tabs: 250, 275

ขนาดยาสู งสุ ดต่อ
วัน (มก.)
400
(800 มก.ใน FAP)
1500
120
15
2000
1500

Vial : 40 IM/IV
Caps: 10, 20
Tabs: 150, 200

80
20
400

Parecoxib
Piroxicam
Sulindac

T½ (ชม.)
11
7–15
22
20
24
12–15

8
3–86
16

ตารางที่ 4 ผลข้ างเคียงและภาวะแทรกซ้ อนทีเ่ กิดจากการใช้ ยาต้ านอักเสบชนิดไม่ ใช่ สเตียรอยด์
อาการทีพ่ บได้ บ่อย
คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องอืด
ปวดท้อง (Dyspepsia)
ท้องผูก
ปวดศีรษะ
มึนงง

อาการทีพ่ บได้ ไม่ บ่อย
ถ่ายเหลว
น้ าหนักเพิม่ ขึ้น
บวม
ผืน่
คัน
ความดันโลหิตสู ง
ใจสั่น
สับสน
Anxiety
Papillary necrosis

อาการทีพ่ บได้ น้อย
แผลในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น
ซีด (จากภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร)
ตับอักเสบ
ภาวะเลือดออกจากลาไส้ส่วน rectum
แผลในปาก
อาการชา
ชัก
Aplastic anemia
Renal insufficiency

ตารางที่ 5 การเลือกใช้ ยาต้ านอักเสบชนิดไม่ ใช่ สเตียรอยด์ เมื่อคานึงทั้งผลข้ างเคียงต่ อระบบทางเดินอาหาร
และระบบหัวใจและหลอดเลือด
ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการ
เกิดผลข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหาร
ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อหลอด
เลือดตีบ
(ไม่ได้ใช้แอสไพริ น)
มีปัจจัยเสี่ ยงต่อหลอด
เลือดตีบ
(ใช้แอสไพริ น)

*PPI = Proton pump inhibitor

Traditional NSAIDs

มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิด
ผลข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหาร
- COX-2 inhibitors
- Traditional NSAIDs
ร่ วมกับ PPI *
Traditional NSAIDs
ร่ วมกับ PPI*

เคยมีเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหาร
COX-2 inhibitors
ร่ วมกับ PPI*
- หลีกเลี่ยงการใช้
NSAIDs
- ใช้แอสไพริ นร่ วมกับ
PPI* ต่อ

รู ปที่ 1 กลไกการทางานของเอ็นซัยม์ cyclooxygenase และ lipoxygenase
Membrane phospholipids
Phospholipase A2
Arachidonic acid
Cyclooxygenase (COX)

Lipoxygenase (LOX)

PGG2

Leukotriene A4

COX
LTC4
LTCD4
LTCE4

PGH2

TXA2
- Platelets
- Vascular
smooth muscle
- Macrophages
kidney

PGD2
- Mast cells
- Brain
- Airways

LTB4

PGE2

PGF2

- Brain,
- Kidney
- Vascular
smooth muscle
- Platelets

- Uterus
- Airways
- Vascular
smooth muscle
- Eye

PG = prostaglandins; LT = leukotrienes; TX = tromboxane

Lipoxins

PGI2
- Endothelium
- Kidney
- Platelets
- Brain

