เรืองควรรู้ของยาบรรเทาอาการข้ออักเสบที ไม่ใช่สเตี ยรอยด์
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
หน่ วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ยาบรรเทาอาการอักเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal antiinflammatory drugs หรือ NSAIDs)
คนทัวไปมักเรียกว่า “ยาแก้ปวดข้อ” หรือ “ยาแก้ขอ้ อักเสบ” และบุคลากรทางการแพทย์มกั เรียกสัน ๆ ตามชือ
ย่อในภาษาอังกฤษว่า “NSAIDs (เอ็นเสด)” ยาในกลุ่มนีมีบทบาททางการแพทย์มาก ไม่ได้ใช้เพียงเพือ
บรรเทาอาการข้ออักเสบเท่านัน
ยาใดบ้างทีจัดเป็ น NSAIDs (เอ็นเสด)?
ยาบรรเทาอาการอักเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs หรือเอ็นเสด) มีมากมาย เช่น แอสไพริน
(aspirin หรือ acetyl salicylic acid), ไอบูโพรเฟน (ibuprofen), ไดโคลฟี แน็ก (diclofenac), นาพร็อกเซน
(naproxen), ไพร็อกซิแคม (piroxicam), เมล็อกซิแคม (meloxicam), เซเลค็อกสิบ (celecoxib), เอทอริคอ็ ก
สิบ (etoricoxib) (ดูเพิมเติมในตาราง)
NSAIDs (เอ็นเสด) ออกฤทธิ อย่างไร?
ยาในกลุ่ม NSAIDs (เอ็นเสด) ออกฤทธิยับยังการทํางานของเอนไซม์ “ไซโคลออกซิจเี นส” หรือ
“ค็อกซ์” (cyclooxygenase หรือ COX) ซึงมีทงั “ค็อกซ์- (COX-1)” และ“ค็อกซ์- (COX-2)” โดยเอนไซม์
ชนิดค็อกซ์- ทําหน้าทีสร้างพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) ทีทําให้เกิดอาการปวด อาการอักเสบและไข้
ในขณะทีเอนไซม์ชนิดค็อกซ์-1 ทําหน้าทีสร้างพรอสตาแกลนดินทีช่วยปกป้ องผนังกระเพาะอาหารและทําให้
เกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม ดังนัน NSAIDs (เอ็นเสด) ทีนํามาใช้ลดอาการปวดและอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบจึง
ออกฤทธิยับยังค็อกซ์- ได้ ส่วนฤทธิยับยังค็อกซ์- จะเกียวข้องกับผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารและการ
ทํางานของเกล็ดเลือด (ดูหวั ข้อ “ผลไม่พงึ ประสงค์ของ NSAIDs (เอ็นเสด)”)
การจัดกลุ่มยา NSAIDs (เอ็นเสด)
เดิมมีการจัดกลุ่ม NSAIDs (เอ็นเสด) ตามลักษณะโครงสร้างยา ซึงมีประโยชน์ในการพยากรณ์เรือง
การแพ้ยา กล่าวคือหากเกิดการแพ้ยาชนิดหนึงอาจเสียงต่อการแพ้ยาอืนทีมีโครงสร้างคล้ายกัน แต่ปัจจุบนั
นิยมจัดกลุ่มตามฤทธิยับยังเอนไซม์ “ค็อกซ์” ซึงการจัดกลุ่มแบบนีจะช่วยพยากรณ์เกียวกับความเสียงต่อผล
ไม่พงึ ประสงค์ของยา (ดูหวั ข้อ “ผลไม่พงึ ประสงค์ของ NSAIDs (เอ็นเสด)”) การจัดกลุ่มตามฤทธิยับยัง
เอนไซม์คอ็ กซ์อาจแบ่งยาออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
1. ยาทียับยังเอนไซม์ทงค็
ั อกซ์-1 และค็อกซ์-2 ยาทีใช้กนั มานานและปั จจุบนั ยังคงใช้อย่างแพร่หลาย
จัดอยู่ในกลุ่มนี เช่น ไอบูโพรเฟน (ibuprofen), ไดโคลฟี แน็ก (diclofenac), นาพร็อกเซน (naproxen), ไพร็อก
ซิแคม (piroxicam) ตัวอย่างยาดูเพิมเติมในตาราง ซึงยาบางชนิด เช่น เมล็อกซิแคม (meloxicam), นิเมซูไลด์
(nimesulide), นาบูมโี ทน (nabumetone), เอโทโดแล็ก (etodolac) และอาจรวมถึงไอบูโพรเฟนด้วยนัน แม้ยา
จะยับยังเอนไซม์ได้ทงสองชนิ
ั
ด แต่ยาเหล่านีค่อนข้างจะเลือกยับยัง “ค็อกซ์-2” มากกว่า “ค็อกซ์-1”
2. ยาทีเจาะจงยับยังเอนไซม์คอ็ กซ์-2 ยาทีวางจําหน่ายขณะนีมีชอลงท้
ื
ายด้วย “ค็อกสิบ (coxib)”
เช่น เซเลค็อกสิบ (celecoxib), เอทอริคอ็ กสิบ (etoricoxib), พาเรค็อกสิบ (parecoxib)

ตัวอย่างยาบรรเทาอาการอักเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs หรือเอ็นเสด)
ยาที ยับยังเอนไซม์ทงชนิ
ั ดค็อกซ์-1 (COX-1) และค็อกซ์-2 (COX-2)
คีโทโพรเฟน (ketoprofen)
คีโทโรแล็ก (ketorolac)
ซูลนิ แด็ก (sulindac)
ไดโคลฟี แน็ก (diclofenac)
เทน็อกซิแคม (tenoxicam)
นาพร็อกเซน (naproxen)
ไพร็อกซิแคม (piroxicam)
เมเฟนามิกแอซิด (mefenamic acid)
โลโซโพรเฟน (loxoprofen)
อินโดเมทาซิน (indomethacin)
แอสไพริน (aspirin)
ไอบูโพรเฟน (ibuprofen)
ยาทีค่อนข้างเลือกยับยังเอนไซม์ชนิดค็อกซ์-2
นาบูมโี ทน (nabumetone)
นิเมซูไลด์ (nimesulide)
เมล็อกซิแคม (meloxicam)
เอโทโดแล็ก (etodolac)
ยาที เจาะจงยับยังเอนไซม์ชนิ ดค็อกซ์-2
เซเลค็อกสิบ (celecoxib)
เอทอริคอ็ กสิบ (etoricoxib)
พาเรค็อกสิบ (parecoxib)
ประโยชน์ทางการแพทย์ของ NSAIDs (เอ็นเสด)
NSAIDs (เอ็นเสด) มีประโยชน์ทางการแพทย์มาก นอกเหนือจากการใช้เพือบรรเทาอาการปวดและ
ลดอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบต่าง ๆ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อกระดูกเสือม ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ
ข้ออักเสบในโรคเกาต์ แล้วยังใช้กบั การอักเสบกรณีอนื เช่น เอ็นอักเสบ การอักเสบของเยือหุม้ ปอดและเยือ
หุม้ หัวใจ ยาบางชนิดนํามาใช้บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันในกรณี ปวดประจําเดือน ปวดภายหลังการถอน
ฟั น ปวดบาดแผลผ่าตัด นอกจากนียาในกลุ่มนีหลายชนิดมีฤทธิลดไข้ดว้ ย ยาทีนํามาใช้ลดไข้ เช่น แอสไพริน
ไอบูโพรเฟน อย่างไรก็ตาม NSAIDs (เอ็นเสด) มีผลไม่พงึ ประสงค์มากตลอดจนมียาอืนทีให้ผลดีในการลดไข้
จึงไม่ใช้ยาในกลุ่มนีเพือการลดไข้ทวไป
ั
ผลไม่พึงประสงค์ของ NSAIDs (เอ็นเสด)
ผลไม่พงึ ประสงค์หรืออาการข้างเคียงของ NSAIDs (เอ็นเสด) มีหลายอย่าง ดังนี
1. ระคายกระเพาะอาหารหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ ยาทีไม่ยบั ยังค็อกซ์-1 จะมีผลไม่
พึงประสงค์นีตํา (ดูคาํ อธิบายในหัวข้อ “NSAIDs (เอ็นเสด) ออกฤทธิอย่างไร?”) การเกิดแผลในทางเดิน
อาหารเนืองจาก NSAIDs (เอ็นเสด) พบได้บ่อยขึนหากใช้ยาเป็ นเวลานานหรือใช้ในขนาดสูง โดยเฉพาะใน
ผูส้ ูงอายุ หรือผูท้ เป็
ี นโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้อยู่ก่อนแล้ว หรือผูท้ อยู
ี ร่ ะหว่างใช้ยาอืนทีเสียงต่อ

เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นกัน (เช่น ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) การ
รับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีอาจช่วยลดการระคายกระเพาะอาหารได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม
ในผูท้ มีี ความเสียงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ หากจําเป็ นต้องใช้ NSAIDs (เอ็นเสด) เป็ น
เวลานาน อาจต้องให้ร่วมกับยาอืน เช่น ยายับยังการหลังกรด
2. รบกวนการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ยาทียับยังค็อกซ์-1 ได้ดกี ว่าค็อกซ์-2 อาจขัดขวางการเกาะ
กลุ่มของเกล็ดเลือด หากมีบาดแผลเกิดขึนเลือดจะหยุดยากและเสียงต่อการเกิดภาวะเลือดไหล ส่วนยาที
ยับยังค็อกซ์-2 ได้ดกี ว่าค็อกซ์-1 อาจเสียงต่อการเกิดลิมเลือดในหลอดเลือด (ได้มกี ารนําแอสไพรินในขนาดตํา
ซึงยาในขนาดตําจะออกฤทธิเลือกยับยังค็อกซ์-1 มาใช้เพือต้านการเกิดลิมเลือดในผูท้ มีี ความเสียงต่อการเกิด
ลิมเลือดอุดหลอดเลือด โดยเฉพาะทีหัวใจและสมอง แต่ผปู้ ่ วยเหล่านีจะเสียงต่อการเกิดภาวะเลือดไหลได้งา่ ย)
3. เกิดผลเสียต่อไต ซึง NSAIDs (เอ็นเสด) ไม่ว่าชนิดใดมีโอกาสทําให้เกิดผลเสียต่อไตได้ โดยเฉพาะ
เมือใช้เป็ นเวลานาน ทําให้พบความผิดปกติเหล่านี เช่น ภาวะบวมนํา โพแทสเซียมในเลือดสูง ระดับครีเอ
ทินีน (creatinine) ในซีรมั และค่าบียเู อ็น (blood urea nitrogen หรือ BUN) สูงขึน บางรายอาจเกิดภาวะไต
วาย
4. ผลไม่พงึ ประสงค์อนที
ื อาจพบ เช่น อาการมึนงง ปวดศีรษะ วิงเวียน ความดันโลหิตเพิม เป็ นพิษ
ต่อตับ เยือจมูกอักเสบ โรคหืด ผืนผิวหนัง คัน ลมพิษ แพ้แสง
ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ NSAIDs (เอ็นเสด)
1. ห้ามใช้ในผูท้ แพ้
ี ยา ผูท้ มีี แผลในทางเดินอาหารระยะเฉียบพลัน หรือผูท้ จัี บหืด
2. ระวังการเกิดแผลและเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ไม่ว่าจะใช้ NSAIDs (เอ็นเสด) ชนิดใด
3. ระวังการใช้ในผูท้ มีี ภาวะการแข็งตัวของเลือดบกพร่อง ผูท้ อยู
ี ่ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด หญิงมีครรภ์และหญิงทีให้นมบุตร (เนืองจากยาบางตัวผ่านรกและถูกขับออกทางนํานมได้)
4. หลีกเลียงการใช้ในผูป้ ่ วยโรคตับและโรคไต
5. ระวังการใช้ยาร่วมกับยาอืน เพราะยาในกลุ่มนีเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยาได้มาก
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