ยาแกปวดกับการเกิด “โรคกระเพาะ” : เปรียบเทียบความเสี่ยงของยา
รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ สุขวาณิชยศลิ ป
หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ยาแกปวดเปนยาที่ใชกันมากเพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุตาง ๆ เชน ปวดขอ ปวดจากแผลผาตัด ปวด
ฟน ปวดประจําเดือน ปวดศีรษะ ยาบางชนิดใชลดไขและบรรเทาอาการอักเสบอีกดวย เมื่อใชยาแกปวดมักเปนที่
กังวลวายาอาจมีผลเสียตอทางเดินอาหารโดยทําใหเกิดเลือดออกหรือเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร (หรือ “โรค
กระเพาะ”) โดยเฉพาะยาในกลุมเอ็นเสด (NSAIDs) ที่รูจักกันในชื่อวา “ยาแกปวดขอ” หรือ “ยาแกขออักเสบ” ยา
ในกลุมนี้มีหลายชนิดและมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดเลือดออกหรือเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารไดแตกตางกัน ยา
แกปวดในบทความนี้จึงกลาวถึงยาในกลุมเอ็นเสดเปนหลัก โดยจะใหขอมูลถึงกลไกที่ยาทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร การเปรียบเทียบความเสี่ยงของยาตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร ปจจัยสงเสริมการเกิดโรคแผลใน
กระเพาะอาหารจากยา และขอแนะนําในการใชยาเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร

โรคแผลในกระเพาะอาหารจากยาแกปวด

ยาแกปวดมีมากมาย ซึ่งนอกจากพาราเซตามอลที่รูจักกันดีและใชกันแพรหลายแลว ยังมียาในกลุมกลุมโอป
ออยด (opioids) เชน ทรามาดอล (tramadol), เฟนทานีล (fentanyl), โคเดอีน (codeine), มอรฟน (morphine)
ซึ่งมีบทบาทมากในการบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันและอาการปวดเรื้อรัง โดยทั่วไปทั้งพาราเซตามอลและยาใน
กลุมโอปออยดถือวามีความเสี่ยงต่ําที่จะทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือ “โรคกระเพาะ” ตางจากยาในกลุม
เอ็นเสด ซึ่งยาหลายชนิดในกลุมเอ็นเสดมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ตลอดจนเกิดโรคแผล
ในกระเพาะอาหารไดโดยเฉพาะเมื่อใชยาเปนเวลานาน
เอ็นเสดเปน “ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (non-steroidal antiinflammatory drugs หรือ
NSAIDs)” ที่รูจักกันในชื่อวา “ยาแกปวดขอ” หรือ “ยาแกขออักเสบ” ยาในกลุมนี้ลวนออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม "ไซโค
ลออกซิจีเนส" หรือ "ค็อกซ" (cyclooxygenase หรือ COX) ซึ่งเปนเอนไซมที่ใชในการสรางสารพรอสตาแกลนดิน (ดู
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง ยาแกปวดขอ ขออักเสบ-กลุมเอ็นเสด ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/472/) เอนไซมมีทั้งชนิด “ค็อกซ-1” และ
“ค็อกซ-2” ซึ่งการยับยั้งค็อกซ-1 จะสัมพันธกับการทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร ยาในกลุมเอ็นเสดมีความ
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารไดแตกตางกัน ยาที่ยับยั้งค็อกซ-1 ไดดี เชน อินโดเมทาซิน
(indomethacin), ไพร็อกซิแคม (piroxicam), นาพร็อกเซน (naproxen) มีความเสี่ยงในการทําใหเกิดโรคแผลใน
กระเพาะอาหารไดมากกวายาที่เลือกยับยั้งค็อกซ-2 หรือยาที่เจาะจงยับยั้งค็อกซ-2 เชน เซเลค็อกสิบ (celecoxib),
เอทอริค็อกสิบ (etoricoxib)

ยาทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารไดอยางไร?
ยาแกปวดในกลุมเอ็นเสดทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือ “โรคกระเพาะ” ไดดวยกลไกหลายอยาง
เชน ทําใหเกิดการระคายเนื้อเยื่อบุผิว (epithelium) ในกระเพาะอาหารโดยตรง ทําอันตรายตอชั้นเยื่อเมือก
(mucosa) ผานการชักนําใหเกิดการสรางอนุมูลอิสระ ทําใหหลอดเลือดขนาดเล็กที่ชั้นเยื่อเมือกเสียหาย เกิดการรั่ว
ของเม็ดเลือดขาวและสารอื่น สงผลใหเกิดการขัดขวางการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นและเกิดแผลเรื้อรังได แตกลไกที่
สําคัญเชื่อวาเกี่ยวของกับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมชนิดค็อกซ-1 จึงยับยั้งการสรางสารพรอสตาแกลนดินที่กระเพาะอาหาร
ซึ่งที่กระเพาะอาหารนี้สารพรอสตาแกลนดินมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด ยับยั้งการหลั่งแกสตริน (gastrin) ซึ่งเปน
ฮอรโมนที่มีฤทธิ์กระตุนการหลั่งกรด และยังกระตุนการหลั่งไบคารบอเนตและเมือก (สิ่งเหลานี้ชวยเคลือบกระเพาะ
อาหาร) ดังนั้นสารพรอสตาแกลนดินจึงมีบทบาทในการชวยปกปองผนังกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังชวยใหเกล็ด
เลือดเกาะกลุม ทําใหเลือดที่ไหลออกมากลายเปนลิ่มเลือดและหยุดไหล ดวยเหตุนี้การใชยาในกลุมเอ็นเสดซึ่งยับยั้ง
การสรางพรอสตาแกลนดินจึงขาดสิ่งที่ชวยลดการหลั่งกรดและสิ่งที่ชวยปกปองผนังกระเพาะอาหารดังกลาว จึงเปน
เหตุชักนําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได

เปรียบเทียบความเสี่ยงของยาแกปวดในการทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร

ยาพาราเซตามอล ยาในกลุมโอปออยดและยาในกลุมเอ็นเสดที่เลือกออกฤทธิ์ยับยั้งหรือเจาะจงยับยั้ง
เอนไซมชนิดค็อกซ-2 (ตัวอยางยามีกลาวขางตน) ถือวามีความเสี่ยงต่ําในการทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร
หรือ “โรคกระเพาะ” ตางจากยาในกลุมเอ็นเสดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมชนิดค็อกซ-1 ไดดี มีการศึกษาเกี่ยวกับยาใน
กลุมเอ็ดเสดชนิดที่ใชกันมาก ไดแก ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟแน็ก นาพร็อกเซน ไพร็อกซิแคม และอินโดเมทาซิน ถึง
โอกาสในการทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเปรียบเทียบกับพาราเซตามอล (ดูรูปที่ 1) จากขอมูลดังกลาว
ถือไดวาพาราเซตามอลไมวาจะใชในขนาดต่ําคือนอยกวา 2,000 มิลลิกรัม/วัน จนถึงใชในขนาดที่สูงกวา 4,000
มิลลิกรัม/วัน มีโอกาสนอยในการทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เชนเดียวกันกับไอบูโพรเฟนในขนาดนอยกวา
1,200 มิลลิกรัม/วัน แตถาใชไอบูโพรเฟนในขนาดสูงขึ้นมีโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารมากขึ้น สวนยาอื่นที่
กลาวขางตนแมใชในขนาดต่ํา กลาวคือ ไดโคลฟแน็กขนาดนอยกวา 75 มิลลิกรัม/วัน นาพร็อกเซนขนาดนอยกวา
500 มิลลิกรัม/วัน อินโดเมทาซินขนาดไมเกิน 50 มิลลิกรัม/วัน และไพร็อกซิแคมขนาดไมเกิน 10 มิลลิกรัม/วัน ลวน
มีโอกาสทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารสูงกวาพาราเซตามอล โดยโอกาสเพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่ใชมากขึ้น และ
ในบรรดายาที่กลาวมาดังในรูปจะเห็นไดวาไพร็อกซิแคมในขนาดที่เกินกวา 20 มิลลิกรัม/วัน มี โอกาสมากที่สุดในการ
ทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร

ปจจัยสงเสริมการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจากยา

มีปจจัยหลายอยางที่สงเสริมการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือ “โรคกระเพาะ” อันเนื่องจากการใชยา
ในกลุมเอ็นเสด (ดูรูปที่ 2) ดังกลาวขางลางนี้
1. ชนิดของยาที่ใช ยาในกลุมเอ็นเสดมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารไดแตกตางกั น ซึ่ง
การเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารสัมพันธกับฤทธิ์ของยาในการยับยั้งเอนไซมชนิดค็อกซ-1
2. การใชยาในกลุมเอ็นเสดรวมกันตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป การใชยาในขนาดสูงและการใชยาเปนเวลานาน
3. การใชยาในกลุมเอ็นเสดรวมกับยาอื่นที่มีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร เชน ยา
ในกลุมกลูโคคอรติคอยด (glucocorticoids) หรือที่รูจักกันวา “ยาสเตียรอยด” ซึ่งเปนยาลดการอักเสบและกด
ภูมิคุมกัน, ยากดภูมิคุมกัน (immunosuppressive drugs) ซึ่งใชกดปฏิกิริยาการปฏิเสธเนื้อเยื่อในผูที่มีการปลูกถาย
อวัยวะและใชรักษาโรคมะเร็งบางชนิด, ยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือยากันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulants), ยา
ตานเกล็ดเลือด (antiplatelets)
4. ผูส ูงอายุ (ตั้งแต 65 ปขึ้นไป) ซึ่งผูสูงอายุจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจากยาได
มากกวาคนหนุมสาว
5. ผูปวยหนัก
6. ผูทเี่ ปนหรือมีประวัติวาเปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร

7. การติดเชื้อแบคทีเรียชื่อเฮลิโคแบคเตอรไพโลไร (Helicobacter pylori) ในกระเพาะอาหาร
8. การดื่มสุรา สุราทําใหความตานทานของชั้นเยื่อเมือกในกระเพาะอาหารลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจากยา
9. การสูบบุหรี่ อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจากยา นอกจากนี้ยังอาจทําใหการ
รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารใหประสิทธิผลไมดีเทาที่ควร

ขอแนะนําในการใชยาเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร

เพื่อลดความเสี่ยงของยาแกปวดในการทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือ “โรคกระเพาะ” มี
ขอแนะนําในการใชยาดังนี้
1. การรับประทานยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันทีชวยลดการระคายกระเพาะอาหารไดบางสวน
2. ไมใชยาในกลุมเอ็นเสดรวมกันเอง และไมใชรวมกับยาอื่นที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะ
อาหารไดเชนกัน (ดังที่กลาวขางตน) นอกจากนี้ยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือยากันเลือดเปนลิ่มและยาตานเกล็ด
เลือดยังทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดไหล (bleeding) หากมีแผลในกระเพาะอาหารเกิดขึ้น
3. หากจําเปนตองใชยาในกลุมเอ็นเสดเปนเวลานานเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง อาจใชยาชนิดที่เลือกยับยั้งหรือมี
ความเจาะจงในการยับยั้งเอนไซมชนิดค็อกซ-2 เพราะมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารไดต่ํากวา
กลุมทีย่ ับยั้งค็อกซ-1 ไดดี อยางไรก็ตามยาเหลานั้นจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดได

4. ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หากจําเปนตองใชยาในกลุมเอ็นเสดเปนเวลานาน
อาจใชรวมกับยายับยั้งการหลั่งกรดกลุมที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของโปรตอนปม (proton pump inhibitors)
โดยอยูในดุลยพินิจของแพทยผูใหการรักษา ทั้งนี้ไมแนะนําใหหาซื้อยายับยั้งการหลั่งกรดมาใชเองเพราะยากลุม
ดังกลาวก็มีผลไมพึงประสงคมากเชนกัน
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