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 ยาบรรเทาอาการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด์ (non-steroidal antiinflammatory drugs หรอื NSAIDs) 

คนทวัไปมกัเรยีกว่า “ยาแกป้วดขอ้” หรอื “ยาแกข้อ้อกัเสบ” และบุคลากรทางการแพทย์มกัเรยีกสนั ๆ ตามชอื

ยอ่ในภาษาองักฤษว่า “NSAIDs (เอน็เสด)” ยาในกลุ่มนีมบีทบาททางการแพทยม์าก ไมไ่ดใ้ชเ้พยีงเพอื

บรรเทาอาการขอ้อกัเสบเท่านัน  

ยาใดบา้งทีจดัเป็น NSAIDs (เอน็เสด)?  

ยาบรรเทาอาการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด์ (NSAIDs หรอืเอน็เสด) มมีากมาย เช่น แอสไพรนิ 

(aspirin หรอื acetyl salicylic acid), ไอบโูพรเฟน (ibuprofen), ไดโคลฟีแน็ก (diclofenac), นาพรอ็กเซน 

(naproxen), ไพรอ็กซแิคม (piroxicam), เมลอ็กซแิคม (meloxicam), เซเลคอ็กสบิ (celecoxib), เอทอรคิอ็ก

สบิ (etoricoxib) (ดูเพมิเตมิในตาราง) 

NSAIDs (เอน็เสด) ออกฤทธิอยา่งไร? 

 ยาในกลุ่ม NSAIDs (เอน็เสด) ออกฤทธยิบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์“ไซโคลออกซจิเีนส” หรอื 

“คอ็กซ”์ (cyclooxygenase หรอื COX) ซงึมทีงั “คอ็กซ-์  (COX-1)” และ“คอ็กซ-์  (COX-2)” โดยเอนไซม์

ชนิดคอ็กซ-์  ทําหน้าทสีรา้งพรอสตาแกลนดนิ (prostaglandins) ททีาํใหเ้กดิอาการปวด อาการอกัเสบและไข ้

ในขณะทเีอนไซมช์นิดคอ็กซ-์1 ทาํหน้าทสีรา้งพรอสตาแกลนดนิทชี่วยปกป้องผนังกระเพาะอาหารและทาํให้

เกล็ดเลอืดเกาะกลุ่ม ดงันนั NSAIDs (เอน็เสด) ทนํีามาใชล้ดอาการปวดและอาการอกัเสบในโรคขอ้อกัเสบจงึ

ออกฤทธยิบัยงัคอ็กซ-์  ได ้ส่วนฤทธยิบัยงัคอ็กซ-์  จะเกยีวขอ้งกบัผลขา้งเคยีงต่อทางเดนิอาหารและการ

ทาํงานของเกลด็เลอืด (ดหูวัขอ้ “ผลไม่พงึประสงคข์อง NSAIDs (เอน็เสด)”)    

การจดักลุ่มยา NSAIDs (เอน็เสด) 

 เดมิมกีารจดักลุ่ม NSAIDs (เอน็เสด) ตามลกัษณะโครงสรา้งยา ซงึมปีระโยชน์ในการพยากรณ์เรอืง

การแพย้า กล่าวคอืหากเกดิการแพย้าชนิดหนึงอาจเสยีงต่อการแพย้าอนืทมีโีครงสรา้งคลา้ยกนั แต่ปัจจบุนั

นิยมจดักลุ่มตามฤทธยิบัยงัเอนไซม ์“คอ็กซ์” ซงึการจดักลุ่มแบบนีจะช่วยพยากรณ์เกยีวกบัความเสยีงต่อผล

ไมพ่งึประสงคข์องยา (ดูหวัขอ้ “ผลไม่พงึประสงคข์อง NSAIDs (เอน็เสด)”) การจดักลุ่มตามฤทธยิบัยงั

เอนไซมค์อ็กซอ์าจแบ่งยาออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี 

 1. ยาทยีบัยงัเอนไซมท์งัคอ็กซ-์1 และค็อกซ์-2  ยาทใีชก้นัมานานและปัจจบุนัยงัคงใชอ้ย่างแพร่หลาย

จดัอยู่ในกลุ่มนี เชน่ ไอบโูพรเฟน (ibuprofen), ไดโคลฟีแน็ก (diclofenac), นาพรอ็กเซน (naproxen), ไพรอ็ก

ซแิคม (piroxicam) ตวัอยา่งยาดเูพมิเตมิในตาราง ซงึยาบางชนิด เช่น เมล็อกซแิคม (meloxicam), นิเมซไูลด์ 

(nimesulide), นาบมูโีทน (nabumetone), เอโทโดแลก็ (etodolac) และอาจรวมถงึไอบโูพรเฟนดว้ยนนั แมย้า

จะยบัยงัเอนไซมไ์ดท้งัสองชนิด แต่ยาเหล่านีคอ่นขา้งจะเลอืกยบัยงั “คอ็กซ์-2” มากกว่า “คอ็กซ์-1”  

 2. ยาทเีจาะจงยบัยงัเอนไซมค์อ็กซ-์2  ยาทวีางจาํหน่ายขณะนีมชีอืลงทา้ยดว้ย “คอ็กสบิ (coxib)” 

เช่น เซเลคอ็กสบิ (celecoxib), เอทอรคิอ็กสบิ (etoricoxib), พาเรคอ็กสบิ (parecoxib)  

 



 

        ตวัอย่างยาบรรเทาอาการอกัเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด ์(NSAIDs หรือเอน็เสด) 

ยาทียบัยงัเอนไซมท์งัชนิดคอ็กซ-์1 (COX-1) และคอ็กซ-์2 (COX-2)   
คโีทโพรเฟน (ketoprofen) 
คโีทโรแลก็ (ketorolac) 
ซลูนิแดก็ (sulindac) 
ไดโคลฟีแน็ก (diclofenac) 
เทน็อกซแิคม (tenoxicam) 
นาพรอ็กเซน (naproxen)  
ไพรอ็กซแิคม (piroxicam)  
เมเฟนามกิแอซดิ (mefenamic acid) 
โลโซโพรเฟน (loxoprofen) 
อนิโดเมทาซนิ (indomethacin) 
แอสไพรนิ (aspirin) 
ไอบโูพรเฟน (ibuprofen) 

ยาทคี่อนขา้งเลอืกยบัยงัเอนไซมช์นิดคอ็กซ-์2 
นาบมูโีทน (nabumetone) 
นิเมซไูลด ์(nimesulide) 
เมลอ็กซแิคม (meloxicam)  
เอโทโดแลก็ (etodolac) 

ยาทีเจาะจงยบัยงัเอนไซมช์นิดคอ็กซ-์2  

เซเลคอ็กสบิ (celecoxib) 
เอทอรคิอ็กสบิ (etoricoxib)  
พาเรคอ็กสบิ (parecoxib) 

 

ประโยชน์ทางการแพทยข์อง NSAIDs (เอน็เสด) 

 NSAIDs (เอน็เสด) มปีระโยชน์ทางการแพทยม์าก นอกเหนือจากการใชเ้พอืบรรเทาอาการปวดและ

ลดอาการอกัเสบในโรคขอ้อกัเสบต่าง ๆ เช่น ขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ขอ้กระดกูเสอืม ขอ้กระดูกสนัหลงัอกัเสบ 

ขอ้อกัเสบในโรคเกาต์ แลว้ยงัใชก้บัการอกัเสบกรณีอนื เช่น เอน็อกัเสบ การอกัเสบของเยอืหุม้ปอดและเยอื

หุม้หวัใจ ยาบางชนิดนํามาใชบ้รรเทาอาการปวดเฉยีบพลนัในกรณี ปวดประจาํเดอืน ปวดภายหลงัการถอน

ฟัน ปวดบาดแผลผ่าตดั นอกจากนียาในกลุ่มนีหลายชนิดมฤีทธลิดไขด้ว้ย ยาทนํีามาใชล้ดไข ้เช่น แอสไพรนิ 

ไอบูโพรเฟน อยา่งไรกต็าม NSAIDs (เอน็เสด) มผีลไม่พงึประสงคม์ากตลอดจนมยีาอนืทใีหผ้ลดใีนการลดไข ้

จงึไมใ่ชย้าในกลุ่มนีเพอืการลดไขท้วัไป  

ผลไม่พึงประสงคข์อง NSAIDs (เอน็เสด) 

 ผลไม่พงึประสงคห์รอือาการขา้งเคยีงของ NSAIDs (เอน็เสด) มหีลายอยา่ง ดงันี    

1. ระคายกระเพาะอาหารหรอืเกดิแผลในกระเพาะอาหารและลาํไส้  ยาทไีมย่บัยงัคอ็กซ-์1 จะมผีลไม่

พงึประสงคน์ีตาํ (ดูคาํอธบิายในหวัขอ้ “NSAIDs (เอน็เสด) ออกฤทธอิย่างไร?”) การเกดิแผลในทางเดนิ

อาหารเนืองจาก NSAIDs (เอน็เสด) พบไดบ่้อยขนึหากใชย้าเป็นเวลานานหรอืใชใ้นขนาดสูง โดยเฉพาะใน

ผูสู้งอาย ุหรอืผูท้เีป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไสอ้ยู่ก่อนแลว้ หรอืผูท้อียูร่ะหว่างใชย้าอนืทเีสยีงต่อ



 

เกดิแผลในกระเพาะอาหารไดเ้ช่นกนั (เช่น ยาคอรต์โิคสเตยีรอยด ์ยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด) การ

รบัประทานยาพรอ้มอาหารหรอืหลงัอาหารทนัทอีาจช่วยลดการระคายกระเพาะอาหารไดบ้า้ง อย่างไรกต็าม

ในผูท้มีคีวามเสยีงต่อการเกดิแผลในกระเพาะอาหารและลําไส ้หากจาํเป็นต้องใช ้NSAIDs (เอน็เสด) เป็น

เวลานาน อาจตอ้งใหร้่วมกบัยาอนื เช่น ยายบัยงัการหลงักรด  

2. รบกวนการเกาะกลุ่มของเกลด็เลอืด  ยาทยีบัยงัคอ็กซ-์1 ไดด้กีว่าคอ็กซ์-2 อาจขดัขวางการเกาะ

กลุ่มของเกลด็เลอืด หากมบีาดแผลเกดิขนึเลอืดจะหยดุยากและเสยีงต่อการเกดิภาวะเลอืดไหล ส่วนยาที

ยบัยงัคอ็กซ์-2 ได้ดกีว่าคอ็กซ์-1 อาจเสยีงต่อการเกดิลมิเลอืดในหลอดเลอืด (ไดม้กีารนําแอสไพรนิในขนาดตํา 

ซงึยาในขนาดตําจะออกฤทธเิลอืกยบัยงัคอ็กซ-์1 มาใชเ้พอืตา้นการเกดิลมิเลอืดในผูท้มีคีวามเสยีงต่อการเกดิ

ลมิเลอืดอุดหลอดเลอืด โดยเฉพาะทหีวัใจและสมอง แต่ผูป่้วยเหล่านีจะเสยีงต่อการเกดิภาวะเลอืดไหลไดง้า่ย) 

3. เกดิผลเสยีต่อไต ซงึ NSAIDs (เอน็เสด) ไม่ว่าชนดิใดมโีอกาสทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อไตได้ โดยเฉพาะ

เมอืใชเ้ป็นเวลานาน ทาํใหพ้บความผดิปกตเิหล่านี เชน่ ภาวะบวมนํา โพแทสเซยีมในเลอืดสงู ระดบัครเีอ

ทนีิน (creatinine) ในซรีมัและค่าบยีเูอน็ (blood urea nitrogen หรอื BUN) สงูขนึ บางรายอาจเกดิภาวะไต

วาย   

4. ผลไม่พงึประสงคอ์นืทอีาจพบ เช่น อาการมนึงง ปวดศรีษะ วงิเวยีน ความดนัโลหติเพมิ เป็นพษิ

ต่อตบั เยอืจมกูอกัเสบ โรคหดื ผนืผวิหนัง คนั ลมพษิ แพแ้สง   

ข้อควรระวงัและข้อห้ามใช้ NSAIDs (เอน็เสด) 

 1.  หา้มใชใ้นผูท้แีพย้า ผูท้มีแีผลในทางเดนิอาหารระยะเฉยีบพลนั หรอืผูท้จีบัหดื 

 2.  ระวงัการเกดิแผลและเกดิภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหาร ไมว่่าจะใช ้NSAIDs (เอน็เสด) ชนิดใด      

 3.  ระวงัการใชใ้นผูท้มีภีาวะการแขง็ตวัของเลอืดบกพร่อง ผูท้อียู่ระหวา่งการใชย้าตา้นการแขง็ตวั

ของเลอืด หญงิมคีรรภแ์ละหญงิทใีหน้มบตุร (เนืองจากยาบางตวัผ่านรกและถูกขบัออกทางนํานมได)้ 

 4.  หลกีเลยีงการใชใ้นผูป่้วยโรคตบัและโรคไต 

 5.  ระวงัการใชย้ารว่มกบัยาอนื เพราะยาในกลุ่มนีเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยาไดม้าก 
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