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สมคิด เลิศสินอุดม
  
พบ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

การทบทวนการใช้ COX-2 Specific Non-Steroidal 

anti-inflammatory drugs ในแผนกผู้ป่วยนอก  

ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

บทคัดย่อ
	 บทนำ�: พ.ศ. 2553 แผนกออร์โธปิดิกส์ 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น มีการใช้ยาต้าน 

อักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (Non steroidal anti-

inflammatory drugs; NSAIDs) เป็นมูลค่าคิด

เป็นร้อยละ 39 ของทั้งโรงพยาบาลและยา COX-2 

Specific NSAIDs มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 80.75 

ของมูลค่ายากลุ่ม NSAIDs ที่สั่งจ่ายในแผนก 

ผูป้ว่ยนอกออรโ์ธปดิกิส ์ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิการใชย้า

อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความเหมาะสม คุ้มค่า

และปลอดภยัแกผู่ป้ว่ย จงึจดัทำาการทบทวนการใช ้

COX-2 Specific NSAIDs ขึ้น

	 วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนการใช้ยา COX-

2 Specific NSAIDs ในแผนกผู้ป่วยนอก ออร์โธ 

ปดิกิส ์โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 

ในด้านต่างๆ ดังนี้ ข้อบ่งใช้ของยา (Indication) 

ดัชนีชี้วัดระหว่างการใช้ยา (Process Indicator) 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการจัดการ 

(Adverse Drug Reaction and Management) 

และด้านผลการรักษา (Clinical Outcome)

	 วิธีก�ร: เป็นการศึกษาแบบพรรณนาย้อน

หลงั ทบทวนการใชย้า COX-2 Specific NSAIDs 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยเกบ็ขอ้มลูจากเวชระเบยีน

ผู้ป่วยนอกแผนกออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับยา COX-2 

Specific NSAIDs อย่างน้อย 1 ชนิดขึ้นไป 

	 ผลก�รวิจัย: ผู้ป่วยที่ได้รับยา COX-2 

Specific NSAIDs 790 ราย เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 66.5 พบว่าเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัด/

ข้าราชการ ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 42 มีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ พบว่ามีการ

สัง่ใชย้าโดยระบขุอ้บง่ใชร้อ้ยละ 98.23 โดยขอ้บง่ใช้

ที่พบบ่อยคือการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดร้อยละ  

60.63 และรองลงมาคือโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 

32.91 และการใชย้าเปน็ไปตามขอ้บง่ใชท้ีไ่ดร้บัการ

รับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร้อยละ 93.94  

ซึ่งพบว่ามีความจำาเป็นต้องได้รับยากลุ่มนี้ ร้อย

ละ 39.24 ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ 

เบือ้งตน้กอ่นการใชย้าไดแ้ก ่blood pressure serum  

creatinine และ BUN มีร้อยละ 84.05 ร้อยละ 

2.03 และ รอ้ยละ1.27 ตามลำาดบั  ผูป้ว่ยเกดิอาการ

ไมพ่งึประสงคใ์นระบบทางเดนิอาหาร รอ้ยละ 2.65 

และพบภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 0.13 และ

มกีารจดัการกบัอาการไมพ่งึประสงคร์อ้ยละ 95.23 

ด้านผลการรักษาพบว่ามีอาการปวดหรืออักเสบ

ดีขึ้น ร้อยละ 29.16 และไม่สามารถประเมินได้  

ร้อยละ46.35

	 สรุปก�รวิจัย: จากผลการศึกษาสามารถนำา

ไปใชพ้ฒันาแนวทางในการใชย้า COX-2 Specific 

NSAIDs ในโรงพยาบาล เพือ่ใหเ้กดิการใชย้าอยา่ง

สมเหตุสมผล คุ้มค่าและมีความปลอดภัยสูงสุด 

ต่อไปได้

บทนำ�
 ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non 

steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) 

เปน็ยาทีม่กีารใชม้ากในการบรรเทาอาการปวด และ

อักเสบในโรคข้ออักเสบต่างๆ เช่น โรครูมาตอยด์ 

โรคเก๊าท์ ข้อกระดูกเสื่อม ข้อกระดูกอักเสบ และ

ยังสามารถลดการอักเสบบริเวณอื่นได้ จากกลไก

การออกฤทธิท์ีย่ายบัยัง้การสรา้งสารสือ่การอกัเสบ

โปรสตาแกลนดิน(prostaglandin)1 โดยขัดขวาง

การทำางานของเอนไซม์cyclooxygenase (COX) 

ซึ่งทำาหน้าที่เปลี่ยน arachidonic acid เป็นโปรส

ตาแกลนดินชนิดต่างๆ ทำาให้อาการปวดและการ

อักเสบลดลง ทั้งนี้กลไกดังกล่าวยังสามารถเพิ่ม

ความเสีย่งในการเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการ

ใชย้าได ้กลา่วคอื ทำาใหเ้กดิแผลในกระเพาะอาหาร

ได้ร้อยละ 11-13 แผลที่ลำาไส้เล็กร้อยละ 7-112 

ภาวะหวัใจลม้เหลวรอ้ยละ 4.743 ไตวายเฉยีบพลนั

ร้อยละ 4.74 และยังพบอาการข้างเคียงต่อระบบ

อื่นๆ เช่น ผิวหนังและตับ เป็นต้น

 ในปจัจบุนัพบวา่ยากลุม่ NSAIDs เปน็ยาทีม่ี

การใชอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยประมาณการวา่ในแตล่ะ

วันจะมีผู้ใช้ NSAIDs ทั่วโลกมากกว่า 30 ล้านคน5 

และพบวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารสัง่ใชย้ากลุม่ 

COX-2 specific inhibitors มลูคา่เกอืบหมืน่ลา้น

ดอลลาร์ในปี ค.ศ. 20026 ในประเทศไทยพบว่ายา

กลุม่ NSAIDs มอีบุตักิารณก์ารสัง่ใชส้งู โดยเฉพาะ

ในแผนกออร์โธปิดิกส์ซึ่งเป็นแผนกที่ให้การรักษา

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ 

กลา้มเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทสว่นปลาย รวมทัง้

กระดูกสันหลัง ซึ่งจากแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาโรคข้อสะโพกหรือข้อเข่าเสื่อม ราชวิทยาลัย

แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 

พบว่ายาที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่แนะนำามากที่สุด

คือยากลุ่ม NSAIDs 7และจากการศึกษาลักษณะ

การใช้ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และวนัที ่1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พบ

มูลค่าการใช้ยากลุ่ม COX-2 specific inhibitors 

ในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าทั้งสิ้น 502,670 บาท และ 
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ปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่าทั้งสิ้น 465,354 บาท โดย

มีการใช้ในแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อมาก

ที่สุด (ร้อยละ 42.4)8 และการศึกษาประเมินการใช้

ยา COX-2 specific NSAIDs สำาหรับผู้ป่วยนอก

ที่โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2547 ที่มีการใช้

ยา celecoxib หรือ rofecoxib พบว่ามีการสั่งใช้

ยาตรงตามข้อบ่งใช้ที่กำาหนดร้อยละ 26 มีการสั่ง

ใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่อกระเพาะ

อาหารร้อยละ 31.9 และพบการสั่งใช้ยาที่ถูกต้อง

ทัง้ในดา้นขอ้บง่ใช ้ขนาด และมกีารปอ้งกนัการเกดิ

อาการไมพ่งึประสงคต์อ่กระเพาะอาหารรอ้ยละ 119

บัญชียาของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัด

ขอนแกน่ มยีากลุม่ NSAIDs รวมทัง้สิน้ 9 รายการ 

แบง่เปน็ยาในกลุม่Traditional NSAIDs 7 รายการ 

และกลุ่ม COX-2 specific NSAIDs มี 2 รายการ 

ไดแ้ก ่celecoxib 200 mg และ etoricoxib 60 mg  

จากสถิติการใช้ยาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  

พบว่าในปี พ.ศ.2553 มีมูลค่าการใช้กลุ่มนี้  

6,667,182 บาท โดยแผนกออร์โธปิดิกส์นั้นมี

ปริมาณการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs คิดเป็นร้อยละ  

45.16 ของทั้งหมด ซึ่งมูลค่ายากลุ่ม NSAIDs 

ที่สั่งจ่ายในแผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ใน

ปี พ.ศ.2553 มีมูลค่า 2,599,126 บาท โดยยาที่

มีมูลค่าการสั่งจ่ายมากที่สุดคือ celecoxib มี

มูลค่า 1,724,154 บาท รองลงมาคือ etoricoxib 

มีมูลค่า 374,633 บาท ซึ่งจะเห็นว่ามีการใช้ยาใน

กลุ่ม COX-2 specific NSAIDs คิดเป็นมูลค่าถึง  

รอ้ยละ 80.75 ของมลูคา่ยากลุม่ NSAIDs ทีส่ัง่จา่ย

ในแผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ดังนั้นเพื่อให้ได้

ขอ้มลูการใชย้าดงักลา่วเพือ่ใชใ้นการพฒันาการใช้

ยากลุม่ COX-2 specific NSAIDs ในโรงพยาบาล

ให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่าและปลอดภัยแก่ 

ผูป้ว่ย จงึจดัทำาการทบทวนการใช ้COX-2 Specific 

NSAIDs ในแผนกผู้ป่วยนอก ออร์โธปิดิกส์  

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทบทวนการใช้ยา COX-2 Specific 

Non-Steroidal anti-inflammatory drugs ใน

แผนกผู้ป่วยนอก ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อบ่งใช้ของยา ( Indication)

 2. ดัชนีชี้วัดระหว่างการใช้ยา (Process 

Indicator)

 3. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ

การจัดการ (Adverse Drug Reaction and 

Management)

 4. ดา้นผลการรกัษา (Clinical Outcome)

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
	 นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการ

พัฒนาการใช้ยากลุ่ม COX-2 Specific NSAIDs 

เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เหมาะสม

กับผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ

รักษาสูงสุด และเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยาตำ่าสุดในผู้ป่วยที่ได้รับยาดังกล่าว



18

Vol.7 No.1

รูปแบบก�รวิจัย:
	 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ พ ร ร ณ น า ย้ อ น ห ลั ง 

(Retrospective Descriptive Study)

ขอบเขตก�รวิจัย:
 ทบทวนการใช้ยา COX-2 Specific 

NSAIDs ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่แผนก 

ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มประช�กร:
	 ผูป้ว่ยนอกทีเ่ขา้รบัการรกัษาในแผนกออรโ์ธ

ปดิกิส ์โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

และได้รับการรักษาด้วยยา COX-2 Specific 

NSAIDs

กลุ่มตัวอย่�ง:
	 ผูป้ว่ยนอกทีเ่ขา้รบัการรกัษาในแผนกออรโ์ธ

ปดิกิส ์โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

และได้รับการรักษาด้วยยา COX-2 Specific 

NSAIDs ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 Inclusion	criteria:

 • ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในแผนก

ออร์โธปิดิกส์และได้รับยา COX-2 Specific 

NSAIDs อย่างน้อย 1 ชนิดขึ้นไป	 ในช่วงตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553

 Exclusion	criteria:

 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดตามข้อมูลจาก

เวชระเบียนได้

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย:

 • ฐานข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยในแผนก

เภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

 • เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลศนูย์

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • แบบทบทวนการใชย้า COX-2 Specific 

NSAIDs

 • คู่มือการทบทวนการใช้ยา	

สถิติที่ใช้และวิธีก�รวิเคร�ะห์
	 นำาข้อมูลจากการทบทวนการใช้ยา COX-

2 Specific NSAIDs มาประมวลผลโดยใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

statistic) โดยจะคำานวณค่าเป็นร้อยละ (%) ใน

หัวข้อต่างๆ ตามแบบทบทวนการใช้ยา COX-2 

Specific NSAIDs 

ผลก�รศึกษ�
 จำานวนผูป้ว่ยทีม่กีารใชย้า COX-2 specific 

NSAIDs ระหวา่งวนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 – 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในแผนกออร์โธปิดิกส์ โรง

พยาบาลขอนแกน่และเข้าเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่

ตัวอย่างมีจำานวน 790 ราย เป็นเพศหญิง 525 ราย 

(ร้อยละ 66.46) อายุ 15-59 ปี (ร้อยละ 66.44) พบ

วา่เปน็ผูป้ว่ยทีใ่ชส้ทิธิเ์บกิตน้สงักดั/ขา้ราชการ รอ้ย



19

Vol.7 No.1

ละ 67.85 สว่นใหญม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ/

พนักงานของรัฐจำานวน 332 ราย (ร้อยละ 42.03) 

ดังตารางที่ 1 ผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวมีจำานวน 403 

ราย (ร้อยละ 51.01) แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีโรคความ

ดันโลหิตสูงจำานวน 158 ราย (ร้อยละ 39.20) โรค

ไขมันในเลือดสูงจำานวน 67 ราย (ร้อยละ 16.62) 

โรคเบาหวาน จำานวน 62 ราย (ร้อยละ 15.38) และ

โรคในระบบทางเดินอาหาร จำานวน 61 ราย (ร้อย

ละ 15.14)  มีการใช้ celecoxib 690 ราย (ร้อยละ 

87.34) และใช้  etoricoxib จำานวน 100 ราย (ร้อย

ละ 12.66)  สำาหรับระยะเวลาของการใช้ยาพบว่า

ทั้งในกลุ่ม  celecoxib  และ  etoricoxib  มีการ

ใช้แบบต่อเนื่องที่ระยะเวลา 1- 3 เดือนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 46.09 และร้อยละ 59 ตามลำาดับ 

(ตารางที่ 2)

ต�ร�งที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ข้อมูลทั่วไป จำ�นวนผู้ป่วย	(ร้อยละ)

เพศ

หญิง 525 (66.46)

ชาย 265 (33.54)

อ�ยุ

< 15 ปี 1 (0.13)

15 – 59 ปี 517 (65.44)

> 60 ปี 272 (34.43)

ประวัติแพ้ย�

ไม่แพ้ยา

แพ้ยากลุ่มซัลฟา

698 (88.35)

6 (0.76)

ยาอื่นๆ 86 (10.89)

สิทธิ์ก�รรักษ�

เบิกต้นสังกัด/ข้าราชการ 536 (67.85)

ประกันสังคม 75 (9.49)

ชำาระเงินเอง 43 (5.44)

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 (1.52)

อื่นๆ 3 (0.38)

ไม่ระบุ 121 (15.32)
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ข้อมูลทั่วไป จำ�นวนผู้ป่วย	(ร้อยละ)

อ�ชีพ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 332 (42.03)

ค้าขาย/นักธุรกิจ/พนักงานหน่วยงานเอกชน 82 (10.38)

เกษตรกรรม 48 (6.08)

นักเรียน/นักศึกษา/พระ 14(1.77)

อื่นๆ 195 (24.68)

ไม่มีอาชีพ 98 (12.41)

ไม่ระบุ 21 (2.66)

ต�ร�งที่	2	ชนิด COX-2 specific NSAIDs และระยะเวลาที่ได้รับ

ชื่อย�

จำ�นวนผู้ป่วย

n=790

(ร้อยละ)

ระยะเวล�ของก�รใช้ย�	COX-2	specific	NSAIDs

ใช้ไม่ต่อเนื่อง

<	15	วัน		

(ร้อยละ)

ใช้ต่อเนื่อง

15	-	29	วัน

(ร้อยละ)

1	-	3	เดือน

(ร้อยละ)

ม�กกว่�	

3	เดือน

(ร้อยละ)

celecoxib 690 (87.34) 86 (12.46) 236 (34.20) 318 (46.09) 50 (7.25)

etoricoxib 100 (12.66) 16 (16.00) 18 (18.00) 59 (59.00) 7 (7.00)

 สำาหรบัเหตผุลในการสัง่ใชย้า (Justification 

for use) พบวา่มกีารใชใ้นขอ้บง่ใชส้ำาหรบัลดอาการ

ปวด  มากที่สุด จำานวน 479 ราย (ร้อยละ 60.63) 

และรองลงมาคือโรคข้อเข่าเสื่อมจำานวน 260 ราย 

(ร้อยละ 32.91) ซึ่งข้อบ่งใช้ที่ระบุเป็นไปตามข้อ

บ่งใช้ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ

ประเทศไทยกำาหนด จำานวน 729 ราย (ร้อยละ 

93.94) และขอ้บง่ใชน้อกเหนอืจากทีส่ำานกังานคณะ

กรรมการอาหารและยาของประเทศไทยกำาหนด 

เช่น การสั่งใช้ยา etoricoxib ในข้อบ่งใช้ลดปวด 

มีจำานวน 47 ราย (ร้อยละ 6.06) และมีการสั่งใช้

ยาโดยไมร่ะบขุอ้บง่ใชท้ีช่ดัเจนในผูป้ว่ยจำานวน 14 

ราย (ร้อยละ 1.77) (ตารางที่ 3)
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ต�ร�งที่	3	เหตุผลในการสั่งใช้ยา (Justification for Use)

เหตุผลในก�รสั่งใช้ย� จำ�นวนผู้ป่วย	(ร้อยละ)

โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis)

     - มีอาการปวด

     - มีอาการปวดและการอักเสบ

     - มีการอักเสบ

     - ประเมินไม่ได้

260 (32.91)

209 (80.38)

29 (11.15)

1 (0.38)

21 (8.08)

โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

    - ปวด

    - อักเสบ

    - ปวดและอักเสบ

    - ไม่ปวดและอักเสบ              

7 (0.89)

4 (57.14)

1 (14.28)

1 (14.28)

1 (14.28)

อาการปวด (Pain) 479 (60.63)

โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing spondylitis) 30 (3.80)

อื่นๆ  (ไม่ระบุข้อบ่งใช้) 14 (1.77)

 มีการสั่งใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ โดยเป็น 

ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัแิพย้านีห้รอืยาทีเ่กีย่วขอ้ง จำานวน 

6 ราย (ร้อยละ 0.76) และมีการใช้ในหญิงตั้งครรภ์

ไตรมาสที่ 3 จำานวน 1 ราย (ร้อยละ 0.13) และ

ในระหว่างการใช้ยาได้มีการตรวจค่าพารามิเตอร์

เบื้องต้นก่อนการใช้ยา คือ ตรวจวัด Blood 

pressure จำานวน 664 ราย (รอ้ยละ 84.05) Serum 

creatinine (SCr) จำานวน 16 ราย (ร้อยละ 2.03) 

และ Blood Urea Nitrogen (BUN) จำานวน 10 

ราย (ร้อยละ 1.27) เมื่อพิจารณาขนาดยาตาม 

ข้อบ่งใช้ พบว่ามีการใช้ยาในขนาดที่แนะนำาตาม 

ขอ้บง่ใช ้จำานวน 488 ราย (รอ้ยละ 66.94) ขนาดยาตำา่ 

กว่าขนาดที่แนะนำาตามข้อบ่งใช้ จำานวน 172 ราย 

(รอ้ยละ 23.59) และมกีารสัง่ใชใ้นขนาดยาทีส่งูกวา่

ขนาดที่แนะนำาตามข้อบ่งใช้ จำานวน 69 ราย (ร้อย

ละ 9.47) เมื่อพิจารณายาที่มีการสั่งใช้ร่วม พบว่ามี

การสั่งใช้ยา COX-2 specific inhibitors ร่วมกับ

ยาทีม่อีนัตรกริยิากนั จำานวน 36 ราย (รอ้ยละ 4.56) 

ยาที่มีอันตรกิริยาที่มีการสั่งใช้ร่วมกับ COX-2 

specific inhibitors ไดแ้ก ่hydrochlorothiazide, 

NSAIDs, Oral Steroid, Angiotensin-2 receptor 

antagonist ดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่	4	ดัชนีชี้วัดระหว่างการใช้ยา (Process Indicators)

ดัชนีชี้วัดระหว่�งก�รใช้ย� จำ�นวนผู้ป่วย		(ร้อยละ)

ข้อห้�มใช้:	มีก�รใช้ย�ในผู้ที่ห้�มใช้ย�	(n	=	790)

   - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้หรือที่เกี่ยวข้อง

   - ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 

6 (0.76)

1 (0.13)

ก�รตรวจค่�พ�ร�มิเตอร์เบื้องต้นก่อนก�รใช้ย�	(n	=	790)

   - Blood Pressure

   - BUN

   - Cr

664 (84.05)

10 (1.27)

16 (2.03)

ขน�ดก�รใช้ย�ที่มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก	FDA	(n=729)

   - ขนาดยาปกติ

   - ตำ่ากว่าปกติ

   - ขนาดยาสูงกว่าปกติ

488 (66.94)

172 (23.59)

69 (9.47)

ก�รใช้ย�ที่มีอันตรกิริย�ร่วมกัน	(n	=	790)

   - มีการใช้ยาที่มีอันตรกิริยาร่วมกัน

   - เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ร่วม

36 (4.56)

1 (2.78)

 พบอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทาง

เดินอาหารจากการใช้ยา 21 ราย (ร้อยละ 

2.65) โดยอาการที่พบมากที่สุดคืออาหารไม่

ย่อย(Dyspepsia) 13 ราย (ร้อยละ 1.64) รองลง

มาคือแผลในทางเดินระบบอาหาร (Peptic ulcer) 

5 ราย (ร้อยละ 0.63) ซึ่งผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึง

ประสงค์ดังกล่าว ได้รับยาเพื่อรักษาอาการไม่พึง

ประสงค์ 20 ราย (ร้อยละ 95.23) และพบการเกิด

อาการไมพ่งึประสงคใ์นระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

คือภาวะความดันโลหิตสูงจำานวน 1 ราย (ร้อยละ 

0.13) และไดร้บัการรกัษาดว้ยยาลดความดนัโลหติ 

ด้านการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ในระบบ

ทางเดินอาหารจากการใช้ยา COX-2 specific 

inhibitors พบว่าจากจำานวนผู้ป่วยทั้งหมด 790 

มีผู้ป่วย 101 ราย (ร้อยละ 40.59) ที่ควรได้รับยา

ป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทาง

เดินอาหารจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งมีผู้ป่วยใน

กลุ่มนี้จำานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.59 ของ

ผู้ป่วยที่ควรได้รับยาป้องกันการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์ในระบบทางเดินอาหาร โดยได้รับยาใน

กลุ่ม Proton pump inhibitor 31 ราย (ร้อยละ 

75.61) และยาในกลุ่มอื่นๆ เช่น Rebamipide, 

antacid 10 ราย (ร้อยละ24.39) ตารางที่ 5 และ

ตารางที่ 6
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ต�ร�งที่	5	อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้น

อ�ก�รไม่พึงประสงค์ จำ�นวนผู้ป่วย	(ร้อยละ)

ระบบท�งเดินอ�ห�ร

อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 13 (1.64)

แผลในทางเดินระบบอาหาร (Peptic ulcer) 5 (0.63)

ระคายเคืองกระเพาะอาหาร (GI irritation) 1 (0.13)

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI bleeding) 1 (0.13)

โรคกรดไหลย้อน (GERD) 1 (0.13)

รวม 21 (2.65)

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) 1 (0.13)

รวม  1 (0.13)

ต�ร�งที่	6	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว

ก�รป้องกันและจัดก�รอ�ก�รไม่พึงประสงค์ จำ�นวน	(ร้อยละ)

ผู้ที่ควรได้รับก�รป้องกันก�รเกิดอ�ก�รไม่พึงประสงค ์

-  ได้รับการป้องกัน

101

41 (40.59) 

   1)  Proton pump inhibitor 31 (75.61)

   2)  อื่นๆ

-	ไม่ได้รับก�รป้องกัน

10 (24.39)

60 (59.41)

ผู้ที่เกิดภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รใช้ย�

-	ได้รับย�เมื่อเกิดภ�วะแทรกซ้อน

22 

21 (95.45)

  1) ระบบทางเดินอาหาร 20 

  2) ความดันโลหิตสูง 1 
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 ด้านผลการรักษาหลังการใช้ยา COX-2 

specific inhibitors ในผู้ป่วยที่ใช้ยาตรงตาม

ข้อบ่งใช้ทั้งหมด 729 ราย พบว่าผู้ป่วย 212 ราย  

(รอ้ยละ 29.08) มอีาการปวดหรอือกัเสบดขีึน้ และ

ผูป้ว่ย 178 ราย (รอ้ยละ 24.42) ยงัคงมอีาการปวด

หรอือกัเสบ และนอกจากนีย้งัพบวา่มผีูป้ว่ยจำานวน 

339 (ร้อยละ 46.50) ที่ไม่สามารถประเมินผลการ

รักษาได้ รายละเอียดดังตารางที่ 7

ต�ร�งที่	7	ผลการรักษา (Clinical Outcome)

ผลก�รรักษ� จำ�นวนผู้ป่วย		(ร้อยละ)

อ�ก�รปวดหรืออักเสบ

   - อาการดีขึ้น 212 (29.08)

   - อาการไม่ดีขึ้น 178 (24.42)

   - ประเมินไม่ได้ 339 (46.50)

วิจ�รณ์ผลก�รศึกษ� ( Discussion)
 จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการสั่ง

ใช้ยา COX2-Specific NSAIDs ในเพศหญิงถึง

ร้อยละ 66.46 และร้อยละ 65.44 ใช้ในช่วงอายุ 

15-59 ปี ร้อยละ 67.85 ใช้สิทธิการรักษาเป็นเบิก

ต้นสังกัด/ข้าราชการ จากผลการศึกษาพบว่ามี

การสั่งใช้ยาโดยไม่ระบุข้อบ่งใช้จำานวน 14 ราย 

(ร้อยละ 1.77) ซึ่งเกิดจากการที่ไม่พบการบันทึก

ข้อมูลในเวชระเบียน มีการสั่งใช้ยาโดยระบุข้อบ่ง

ใช้จำานวน 776 ราย พบว่าเป็นข้อบ่งใช้ที่ได้รับการ

รับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร้อยละ 

93.94  ข้อบ่งใช้ที่พบบ่อยคือการใช้เพื่อบรรเทา

อาการปวด โดยมีการใช้ยา celecoxib ร้อยละ 

59.26 และ etoricoxib ร้อยละ 6.06  ซึ่งข้อบ่ง

ใช้ในการลดปวดของ etoricoxib ยังไม่ได้รับการ

รับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

ในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวพบว่าไม่เกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา หากมีความจำาเป็นต้องใช้

ยา ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีการเฝ้าระวังการ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ไม่ตรง

ตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง เนื่องจากเมื่อวัน

ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2550 องค์การอาหารและยา

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA)10 ปฏิเสธ

การขึ้นทะเบียนยา etoricoxib เพราะมีรายงาน

การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ยาดังกล่าวทำาให้เกิด 

heart attack, stokes มากกว่า naproxen ถึง 3 

เท่า โดยไม่ได้เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาความ

ปวด เป็นสาเหตุให้ etoricoxib ไม่ได้รับรองการ

ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศไทยยา 

etoricoxib ไดร้บัทะเบยีนครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2546 

ปจัจบุนัไดร้บัทะเบยีนเปน็ยาใหมแ่บบไมม่เีงือ่นไข 

เป็นยาที่ต้องแจ้งข้อความคำาเตือนในฉลากและ
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เอกสารกำากบัยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะหัวใจ

และหลอดเลือด11

 เมื่อพิจารณาถึงความจำาเป็นในการสั่งใช้ยา

นี้ ตามการศึกษาของ Laine L.12 ในปี ค.ศ. 2006 

ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับยาในกลุ่ม COX-2 

specific inhibitors คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 

60 ปี มีประวัติพบแผลในทางเดินอาหาร ใช้ยา 

corticosteroids ใช้ยา NSAIDs ขนาดสูง ใช้ยา 

NSAIDs ร่วมกันหลาย ๆ ตัว หรือใช้ร่วมกับยา 

anticoagulants  ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยง

สูงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทาง

เดินอาหาร ซึ่งจากการศึกษาของ Laine L.13 ในปี 

ค.ศ. 2002 พบว่า เมื่อให้ Celecoxib จะช่วยลด

ทั้ง ulcer complications และ symptomatic 

ulcers ได้ดีกว่า traditional NSAIDs ดังนั้นหาก

พจิารณาความจำาเปน็ของการใชย้านีต้ามการศกึษา

ของ Laine L.12 ในปี ค.ศ. 2006 จะพบว่าผู้ป่วยที่

มีการสั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ ประเทศไทย และมคีวามจำาเปน็ตอ้งได้

รับยากลุ่มนี้มีเพียง 310 ราย (ร้อยละ 39.24) และ

เนื่องจากยาในกลุ่ม COX-2 specific inhibitors 

มีราคาแพง โดยยา celecoxib ราคา 28 บาท/เม็ด 

และยา etoricoxib ราคา 43 บาท/เม็ด พบว่ามี

การสั่งใช้ยา COX-2 specific inhibitors ในกลุ่ม 

ผูป้ว่ยทีม่สีทิธิเ์บกิตน้สงักดั/ขา้ราชการมากทีส่ดุคอื 

536 ราย (ร้อยละ 67.85) หากอ้างอิงความจำาเป็น

ของการใช้ยากลุ่มนี้ตามการศึกษาของ Laine L.12 

พบว่ามีผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับยา COX-

2 specific inhibitors จำานวน 243 ราย (ร้อยละ 

45.34) นอกจากนี้ยังมีการสั่งใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่

ชำาระเงนิเองและผูป้ว่ยทีใ่ชส้ทิธิบ์ตัรประกนัสขุภาพ

ถว้นหนา้ 55 ราย (รอ้ยละ 6.96) เมือ่พจิารณาความ

จำาเป็นในการสั่งใช้ยาของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม พบ

ว่ามีผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับยา COX-2 

specific inhibitors เพยีง 19 ราย (รอ้ยละ 34.54) 

 ในด้านดัชนีชี้วัดระหว่างการใช้ยา พบว่ามี

การใช้ยาในผู้ที่มีข้อห้ามใช้ 7 ราย (ร้อยละ 0.89) 

โดยมีการใช้ยา celecoxib ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาก

ลุม่ซลัฟาจำานวน 6 ราย ซึง่ยา celecoxib มขีอ้หา้ม

ใช้ในผู้ที่แพ้ยากลุ่มซัลฟาเนื่องจากสามารถทำาให้

เกดิการแพข้า้มกลุม่ได ้แตผู่ป้ว่ยทัง้ 6 รายนีไ้มพ่บ

ว่าเกิดการแพ้ยา celecoxib อาจเนื่องมาจากการ

ใหป้ระวตัแิพย้าของผูป้ว่ยไมช่ดัเจนหรอืจากความ

เข้าใจผิดของตัวผู้ป่วยเองว่าแพ้ยาในกลุ่มซัลฟา 

นอกจากนีย้งัพบวา่ยา celecoxib มโีครงสรา้งเปน็  

non aromatic amine โดยไม่มี N4 position ซึ่ง

แตกต่างจากกลุ่ม anti-microbial ที่มีโครงสร้าง

เป็น aromatic amine จึงทำาให้เกิดการแพ้ข้าม

กลุ่มได้น้อย จากการศึกษาของ Knowles S. และ

คณะ14 ในปี ค.ศ. 2001 ในผู้ป่วยจำานวน 74 รายที่

มรีายงานการเกดิ Dermatological reaction จาก

ยา celecoxib พบว่าเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา 

กลุม่ซลัฟา 16 ราย ถงึแมว้า่ขอ้มลูในปจัจบุนัจะพบ

การเกดิการแพย้าขา้มกลุม่ไดน้อ้ย แตเ่มือ่พจิารณา

ในโครงสรา้งของ celecoxib ยงัมบีางสว่นทีเ่หมอืน

กับยาในกลุ่มซัลฟา จึงมีโอกาสเกิดการแพ้ยาได้  



26

Vol.7 No.1

ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งการใชย้ากลุม่นีใ้นผูป้ว่ยทีม่ี

ประวัติแพ้ยากลุ่มซัลฟา นอกจากนี้ยังพบว่ามีการ

ใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 จำานวน 1 ราย 

แตท่ัง้นีย้งัไมพ่บการบนัทกึความผดิปกตขิองทารก

ลงในเวชระเบียน อาจเนื่องมาจากมีการใช้ยาใน

ระยะเวลาสั้น (น้อยกว่า 15 วัน) อย่างไรก็ตามควร

หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ชว่งการตัง้ครรภไ์ตรมาสที ่315 กลา่วคอืยา 

celecoxib อยู่ใน pregnancy category D และ

จดัเปน็ขอ้หา้มใชใ้นหญงิทีต่ัง้ครรภไ์ตรมาสที ่3 พบ

ว่ายามีผลทำาให้ทารกแรกคลอดเกิด persistent 

pulmonary hypertension นอกจากนี้ยังมีผล

ยับยั้งการคลอดและยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์

ออกไป16 ดังนั้นควรมีการติดตามการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์กับทารกหลังคลอด 

 เมื่อพิจารณาการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์

เบือ้งตน้ระหวา่งทีผู่ป้ว่ยไดร้บัยา COX-2 specific 

NSAIDs พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจค่า BUN 

และ serum creatinine (Cr) เพียงร้อยละ 1.27 

และร้อยละ 2.03 ตามลำาดับ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

สว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่โีรคประจำาตวั อาทเิชน่ โรคไต โรค 

เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคไขมันใน

เลอืดสงูเปน็ตน้ ทัง้นีพ้บวา่ในกลุม่ผูป้ว่ยทีไ่มไ่ดร้บั

การติดตามค่า BUN และ Cr อาจเนื่องมาจากมีข้อ

จำากัดด้านค่าใช้จ่ายและจะตรวจวัดเฉพาะในกลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทำางานของ

ไตบกพร่อง ซึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้ยา  NSAIDs ยังไม่มี

แนวทางการติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ชัดเจน 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยในกลุ่มอายุมากกว่า 60 

ปี มีความจำาเป็นที่ต้องได้รับการตรวจการทำางาน

ของไตเนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะไต

วายเฉียบพลัน ตามการศึกษาของ Schneider V 

และคณะ17 ในป ีค.ศ. 2006 ไดท้ำาการศกึษาในกลุม่

ผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และได้รับยา NSAIDs 

พบว่าการใช้ยา NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ภายใน 30 วันหลัง

เริม่ใชย้า สำาหรบัการตรวจวดัคา่ความดนัโลหติของ

ผูป้ว่ยพบวา่มผีูท้ีไ่ดร้บัการตรวจวดัความดนัโลหติ

ร้อยละ 84.05 ซึ่งในการศึกษานี้มีผู้ป่วยโรคความ

ดนัโลหติสงู 158 ราย (รอ้ยละ 20) ในจำานวนผูป้ว่ย 

ข้างต้น มีผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต

จำานวน 139 ราย (รอ้ยละ 87.97) ในสว่นของผูท้ีไ่มไ่ด้

รบัการตรวจวดัความดนัโลหติพบวา่สว่นใหญเ่ปน็

ผู้ป่วยที่ให้ญาติมารับยาแทนหรือเป็นบุคลลากร 

ทางการแพทย์ จากการศึกษาของ Trelle S และ

คณะ18 ในปี ค.ศ. 2011 พบความสัมพันธ์ของการ

เกดิโรคทางระบบหวัใจและหลอดเลอืดจากการใช้

ยากลุ่ม COX-2 Specific NSAIDs ดังนั้นผู้ป่วย

ที่มีการใช้ยากลุ่ม COX-2 specific NSAIDs จึง

จำาเป็นต้องมีการตรวจวัดความดันโลหิตก่อนการ

ใช้ยาและติดตามพารามิเตอร์นี้ในระหว่างการใช้

ยาในผู้ป่วยทุกราย

 ในด้านอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทาง

เดินอาหารจากการใช้ยา การศึกษานี้พบอาการ

ไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหารจำานวน 21 

ราย (ร้อยละ 2.65) โดยผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึง

ประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารเป็นผู้ที่มีโรค
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ประจำาตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 2 ราย มี

การใชย้า traditional NSAIDs รว่มกบัยา COX-2  

specific NSAIDs จำานวน 1 ราย และผูป้ว่ยสว่นใหญ ่

ได้รับยาในระยะเวลาติดต่อกันนาน 1-3 เดือน 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Yajima H	และคณะ19 

ในป ีค.ศ. 2007 โดยทำาการศกึษาในผูป้ว่ย 261 ราย 

อาย ุ20 ถงึ 74 ป ีไดร้บัยา NSAIDs ทีไ่มใ่ช ่aspirin 

นานมากกว่า 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าใน

กลุ่ม COX-2 specific NSAIDs เกิดแผลที่เยื่อบุ 

กระเพาะอาหาร 23 รายในผูป้ว่ย 42 ราย (รอ้ยละ 54.8) 

 เมื่อพิจารณาด้านการป้องกันอาการไม่พึง

ประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารพบว่าผู้ป่วยที่

เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหาร

จำานวน 21 ราย มีจำานวน 10 รายที่ได้รับยาป้องกัน

ได้แก่ ยาในกลุ่ม proton pump inhibitor (PPI),  

H2-receptor antagonist และยาในกลุ่มอื่นๆ 

เช่น mucosta® (rebamipide) ยา rebamipride 

เป็นยาในกลุ่ม cytoprotective ที่มีการสั่งจ่าย

เพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดิน

อาหารจากยา  NSAIDs รองจากยาในกลุ่ม PPI  

ซึ่งจากการศึกษาของ Park และคณะ20 ในปี 2007 

ไดท้ำาการศกึษาทีเ่รยีกวา่ STORM study (Study 

of NSAIDs induced GI Toxicity prevention 

by Rebamipide and Misoprostol) และ

เป็นการศึกษาโดยให้ผู้ป่วยใช้ยา NSAIDs ร่วม

กับ rebamipide เทียบกับการให้ NSAIDs ร่วม

กบั misoprostol พบวา่เกดิ peptic ulcer ในกลุม่ 

rebamipide ร้อยละ 4.5 ในกลุ่ม Misoprostol 

ร้อยละ 4.4 ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า

ในกลุ่ม rebamipide จะมีผลข้างเคียง เช่น 

dyspepsia, diarrhea, lower abdominal pain, 

bloating น้อยกว่ากลุ่ม misoprostol อย่างมี

นัยสำาคัญ และจากการศึกษาของ Bustami E. 

และคณะ21 ในปี ค.ศ. 2004  ได้ทำาการศึกษา

ถึงประสิทธิภาพของยา rebamipide เทียบกับ 

omeprazole ในการรกัษาอาการขา้งเคยีงในระบบ

ทางเดินอาหารจากยา NSAIDs ผลการศึกษาพบ

ว่าทั้งยา rebamipide และยา omeprazole ช่วย

บรรเทาอาการของ dyspepsia ได้ไม่แตกต่าง

กัน แต่ยา omeprazole จะมีประสิทธิภาพดีกว่า 

rebamipide ในการรกัษาอาการขา้งเคยีงในระบบ

ทางเดินอาหารจากยา NSAIDs 

 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันดังกล่าว

เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคใ์นระบบทางเดนิอาหารไดแ้ก ่อายมุากกวา่ 

60 ปี เคยได้รับยา traditional NSAIDs มาก่อน 

มีการใช้ยาต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือนและใช้ยาใน

ขนาดสูงกว่าที่แนะนำาตามข้อบ่งใช้ เมื่อพิจารณา

ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับยาป้องกันอาการไม่พึง

ประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารจากการศึกษา

นี้มีจำานวน 101 ราย พบว่ามีผู้ป่วย 41 ราย (ร้อย

ละ 40.59) ที่ได้รับยาป้องกัน สอดคล้องกับการ

ศึกษา Silverstein FE และคณะ 22 ในปี ค.ศ. 

2000 พบว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ aspirin เมื่อให้ 

celecoxib จะช่วยลดทั้ง ulcer complications 

และ symptomatic ulcers ได้ดีกว่า traditional 

NSAIDs  แต่เมื่อผู้ป่วยใช้ aspirin ร่วมด้วยจะ

ทำาให้มีอุบัติการณ์ของ ulcer complication และ 
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symptomatic ulcer ไมต่า่งกนั ดงันัน้เมือ่ใชก้ลุม่ 

COX-2 specific NSAIDs ร่วมกับ aspirin จะ

ทำาให้ผลความปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหาร

ของ COX-2 specific NSAIDs หมดไป กล่าว

คือการใช้ COX-2 specific NSAIDs ในกรณี

ต่อไปนี้จำาเป็นต้องให้ยาป้องกันผลข้างเคียงที่จะ

เกิดกับระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยได้แก่ ใช้ 

COX-2 specific NSAIDs ร่วมกับ aspirin ใช้ 

COX-2 specific NSAIDs ในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะ

แทรกซ้อนทางระบบทางเดินอาหารมาก่อนหรือ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางเดินอาหารขณะกำาลังใช้

ยา COX-2 specific NSAIDs ยาที่แนะนำาให้ใช้

ป้องกัน23คือ ยากลุ่ม proton pump inhibitor 

เชน่ omeprazole ยากลุม่ prostaglandin analog 

เช่น misoprostol และยากลุ่ม H2 receptor 

antagonist เช่น ranitidine เป็นต้น ในจำานวน

ผู้ป่วย 60 รายที่ไม่ได้รับยาเพื่อป้องกันอาการไม่

พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารพบว่า ไม่มีผู้

ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากใช้ยา 

 เมื่อพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ในระบบ

หัวใจและหลอดเลือดพบว่ามีผู้ป่วย 1 ราย ที่

ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงโดยเป็น 

ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีการใช้ยาติดต่อกัน

นาน 1- 3 เดือน และยังพบว่าเคยมีประวัติการ

ใช้ยา celecoxib มาในระยะเวลา 6 เดือนก่อน

ทำาการศกึษา ทัง้นีอ้าจมปีจัจยัอืน่สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ย

รายนี้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเช่น ปัจจัยด้าน

พันธุกรรม พฤติกรรมการดำาเนินชีวิต ซึ่งข้อมูล

เหลา่นีไ้มร่ะบไุวใ้นเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก มผีูป้ว่ย  

2 รายที่มีประวัติ เป็นโรคความดันโลหิตสูง  

โดยปัจจุบันได้รับยาลดความดันโลหิต หลังจาก

ใช้ยา COX-2 Specific NSAIDs แล้วมีความดัน

โลหติสงูขึน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยทัง้ 2 รายไมไ่ด้

รบัการปรบัขนาดหรอืเพิม่ยาลดความดนัโลหติ ซึง่

สัมพันธ์กับการศึกษาของ Bavry AA และคณะ24 

ในปี ค.ศ. 2011 ที่ได้ทำาการศึกษาถึงอันตรายจาก

การใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทำาการศึกษาใน

ผู้ป่วยที่ใช้ NSAIDs เป็นประจำาและในผู้ป่วยที่ไม่

ได้ใช้ NSAIDs เป็นประจำา ผลการศึกษาพบกลุ่ม

ที่ใช้ยา NSAIDs เป็นประจำา มีค่าเฉลี่ย systolic 

blood pressure สูงมากกว่า 150 mmHg ดังนั้น

ในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดควร

หลีกเลี่ยงการใช้ยา NSAIDs หรือหากจำาเป็นต้อง

ใชค้วรมกีารตดิตามคา่ความดนัโลหติอยา่งใกลช้ดิ

การศึกษาในส่วนของผลการรักษา (Clinical 

Outcome) ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม COX-2 

specific inhibitors เพื่อรักษาอาการปวดและ

อักเสบ พบว่าผู้ป่วย 212 ราย (ร้อยละ 29.08) มี

อาการปวดหรืออักเสบดีขึ้น และผู้ป่วย 178 ราย 

(ร้อยละ 24.42) ยังคงมีอาการปวดหรืออักเสบ มี

กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถประเมินผลการรักษาได้

มีจำานวน 339 ราย (ร้อยละ 46.50) โดยในผู้ป่วย

จำานวนนี้อาจจะมีผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรืออักเสบ

ดขีึน้ แตเ่นือ่งจากไมพ่บการบนัทกึผลการรกัษาใน

เวชระเบียนจึงไม่สามารถประเมินได้ 

 เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ

พรรณนายอ้นหลงั (Retrospective Descriptive 
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Study) โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางส่วน

สูญหาย หรือไม่ได้มีการบันทึก อาทิเช่นด้านผล

การรกัษาพบวา่สว่นใหญย่งัขาดการประเมนิขอ้มลู

ดา้นผลการรกัษาจากแพทย ์ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่การ

ประเมินผลการรักษาจากยาได้

สรุป (Conclusion)
 เนื่องจากยา COX-2 specific NSAIDs 

เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเป็นยาที่มี

ราคาแพง เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม คุ้มค่า

และปลอดภัย ทางโรงพยาบาลควรมีการกำาหนด

แนวทางในการใช้ยาดังกล่าวและสร้างความเข้าใจ

กบัแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งทกุแผนก เพือ่ใหเ้หน็ถงึความ

สำาคัญของการใช้ยาอย่างเหมาะสมและให้ความ

ร่วมมือ ซึ่งจากการศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะสำาหรับ

แนวทางการใช้ยาดังกล่าวคือ 

 • พิจารณาเลือกใช้ยาตามข้อบ่งใช้ที่ได้

รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย โดย

ควรเลือกใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อระบบหัวใจ

และหลอดเลือดตำ่าที่สุดเป็นอันดับแรกได้แก่ 

acetaminophen, aspirin, tramadol, nacrotic 

analgesic (ใช้ในระยะเวลาสั้นๆ) หรือ non-

acetylate salicylates หากการตอบสนองของ 

ผูป้ว่ยตอ่ยากลุม่ดงักลา่วไมด่เีพยีงพอ ใหใ้ชย้ากลุม่ 

non COX-2 selective NSAIDs แตถ่า้หากผูป้ว่ย

ยังคงไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีความเสี่ยง

สูงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทาง

เดินอาหาร ให้พิจารณาเลือกใช้ COX-2 Specific 

NSAIDs ทั้งนี้ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้ยาใน

ผู้ที่มีข้อห้ามใช้คือ ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้หรือยาที่

เกี่ยวข้อง หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 และ Peri-

operative pain of coronary artery bypass 

graft (CABG) surgery

 • ควรพิจารณาให้ขนาดยา COX-2 

specific NSAIDs ที่เหมาะสมและตรงตามข้อบ่ง

ใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

หากผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวเช่น โรคตับอาจจะ

ต้องพิจารณาปรับขนาดยา15 celecoxib ในผู้ที่มี

การทำางานของตับผิดปกติในระดับ moderate 

hepatic impairment (Child Pugh 7-9) โดย

ให้ลดขนาดยาลงร้อยละ 50 ของขนาดยาที่แนะนำา 

ส่วนยา etoricoxib ในผู้ที่มีการทำางานของตับผิด

ปกติในระดับ moderate hepatic impairment 

(Child-Pugh 7-9) ใหย้ดืระยะเวลาการรบัประทาน

ยาจากวันละครั้งเป็นวันเว้นวัน

 • ติดตามค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นคือ ค่า

ความดันโลหิต การทำางานของไต และควรมีการ

เฝา้ระวงัการเกดิอาการไมพ่งึประสงคใ์นระบบทาง

เดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด และการ

ทำางานของไต โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ว่ยสงูอายทุีม่อีายุ

มากกวา่ 65 ปขีึน้ไปหากไดร้บัยา COX-2 specific 

NSAIDs ควรมีการติดตามค่าพารามิเตอร์การ

ทำางานของไตทั้ง BUN และ Cr อย่างใกล้ชิด 

 • พิจารณาให้ยาป้องกันอาการไม่พึง

ประสงคท์างระบบทางเดนิอาหารในผูป้ว่ยทีม่คีวาม
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เสีย่งสงูไดแ้ก ่ใช ้selective COX-2 NSAIDs รว่ม

กับ aspirin ใช้ selective COX-2 NSAIDs ใน

ผู้ป่วยที่เคยมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดิน

อาหารมาก่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบ

ทางเดนิอาหาร ขณะกำาลงัใชย้า selective COX-2 

inhibitor ยาที่แนะนำาให้ใช้ป้องกัน โดยอาจเลือก

ใชย้า omeprazole 40 mg ตอ่วนั หรอื ranitidine 

150 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ misoprostol 400-800 

mcg ต่อวัน

 • ในด้านการประเมินผลการรักษาควรมี

การประเมินผลการรักษาอย่างชัดเจนในผู้ป่วยทุก

รายที่ได้รับยา COX-2 specific NSAIDs อาทิ

เชน่ ใช ้pain score ในการประเมนิอาการปวดของ
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