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หลงั จบการบรรยาย ผูเ้ข้ารว่มประชมุ
สามารถ

• บอกผลของ NSAIDs ต่อการเกิดพิษต่อไต

• ทราบแนวทางการรกัษาอาการปวดในผูป่้วยโรคไต

• บอกวิธีการป้องกนัปัญหาจากการใช้ NSAIDs ใน
ผูป่้วยโรคไต
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ปัญหาการใช้ยาท่ีพบในผูป่้วยโรคไต
เรือ้รงั

ความร่วมมือในการใช้ยา

การปรบัขนาดยาตามการท างานของไต

เล่ียงยาท่ีท าให้เกิดการเป็นพิษต่อไต
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กรณีศึกษา (1)

ผูป่้วยหญิงไทยคู่ อาย ุ73 ปี 

น ้าหนัก 65 กิโลกรมั ส่วนสงู 150 เซนติเมตร 

U/D: T2DM, HTN, DLP

Medication
 Glipizide (5) 2 tab po เช้า, 1 tab po เยน็

 Metformin (500) 2x2 po pc

 Valsartan (160) 1x1 po pc

 Simvastatin (20) 1 tab po hs

 Aspirin (81) 1x1 po pc
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กรณีศึกษา (2)

CC: ถ่ายอจุจาระเหลวเป็นน ้า 7 วนั PTA

HPI: 7 วนั PTA ผูป่้วยมีถ่ายอจุจาระปริมาณมาก มูกเลือดปน
ครัง้ละประมาณ 50 มิลลิลิตร 10-15 ครัง้ต่อวนั เป็นเหมือนกนั
ทุกๆ วนั และเร่ิมมีปัสสาวะออกลดลง 4 วนั PTA

วนัน้ีผูป่้วยรู้สึกหน้ามืด อ่อนเพลียมากขึน้ จึงมารพ.
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ซกัประวติัเพ่ิมผูป่้วยซ้ือยาแคปซูลเมด็สีเหลือง-ฟ้า 
(mefenamic acid) 1x2 po pc ติดต่อกนัเป็นเวลา 4 วนั PTA 

รกัษาอาการปวดขา



กรณีศึกษา (3)

Admission date
 Na 135 mEq/L Cl 95 mEq/L

 K 4.5 mEq/L CO2 23 mEq/L

 BUN  54 mg/dL Scr 7.84 mg/dL
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Baseline Cr = 1.1 mg/dL (14 days PTA, 
eGFR=49.8 mL/min/1.73 m2)



Question

Q1: What is the abnormality of renal function in this 
patient?

A. Acute kidney injury (AKI)

B. Chronic kidney disease (CKD)
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Recent Scr = 7.84 mg/dL
• Baseline Scr (14 days PTA) = 1.1 mg/dL

Decreased in urine output



ยาท่ีใช้บอ่ยในการรกัษาอาการปวด

Am J Manag Care. 2013 Nov;19(14 Suppl):s261-6. 8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494608


ข้อบง่ใช้ของยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs

• NSAIDs = Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 
(ยาแก้ปวดกลุ่มท่ีไม่ใช่สเตียรอยด)์

• รกัษาอาการปวด ลดไข้ ต้านการอกัเสบ (inflammation) 
–ปวดหลงัผา่ตดั (post operative pain)

–ปวดหลงัช่วงล่าง (low back pain)

–ปวดจากโรคข้อเส่ือม (OA pain)

–ปวดไมเกรน (migraine) 
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ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
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NSAIDs: กลไกการออกฤทธ์ิ

J Pain Symptom Manage. 2003 Feb;25(2 Suppl):S41-9. 11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coxibs%E2%80%94Beyond+the+GI+Tract:+Renal+and+Cardiovascular+Issues


การจดัแบง่กลุ่มยา NSAIDs

• Non-selective NSAIDs
–Aspirin, ibuprofen, naproxen, diclofenac, mefenamic

acid, indomethacin, sulindac, piroxicam

• Preferential selective COX-2 inhibitors
–Nabumetone, nimesulide, meloxicam

• Selective COX-2 inhibitors
–Celecoxib, etoricoxib, parecoxib
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ผลข้างเคียงจากการใช้ยา NSAIDs

NSAIDs

GI

CVD

Kidney 

Allergy/asthma
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J Pain Symptom Manage. 2003 Feb;25(2 Suppl):S41-9. 15

Distribution of COX-1 
and COX-2 in the human 

kidney

Role of PG in the kidney

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coxibs%E2%80%94Beyond+the+GI+Tract:+Renal+and+Cardiovascular+Issues


NSAIDs and the kidney: various 
clinical presentation

• Pre-renal azotemia
– การรบกวนสมดลุการ

ไหลเวียนเลือด 
(Hemodynamic-mediated 
kidney injury)
• ไตวายเฉียบพลนั 

(BUN/Scr เพ่ิมขึน้ 
ปัสสาวะลดลง)

• โพแทสเซียมในเลือดสงู
• การคัง่ของโซเดียม
• บวม

• ATN
• AIN
• Nephrotic syndrome
• Analgesic nephropathy
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• A systematic review in patients with stage 3-5 CKD 
and aged > 45 years

• The objective is to estimate the strength of 
association between chronic NSAIDs use and CKD 
progression
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The association between NSAIDs and 
CKD progression

• Regular dose NSAIDs use did not significantly 
affect the risk of accelerated CKD progression; 
pool odds ratio (OR) = 0.96 (95% CI: 0.86-1.07)

• But high dose NSAIDs use significantly 
increased the risk of accelerated CKD 
progression; pooled OR = 1.26 (95% CI: 1.06-
1.50)
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The lowest effective dose of NSAIDs 
should be prescribed when indicated 
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ช่ือยา ขนาดยา 
(มิลลิกรมั)

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง)

ขนาดสงูสดุต่อวนั
(มิลลิกรมั)

Classical NSAIDs
Aspirin
Ibuprofen
Naproxen sodium
Indomethacin
Diclofenac potassium
Piroxicam
Tenoxicam

300-600
200-400

275
50-100
25-50
10-20
10-20

4-6
6-8 
12

6-12
8

24
24

3600
1600
1100
200
150
20
20

Selective COX-2 inhibitor
Meloxicam
Nimesulide

7.5-15
100-200

24
12

15
400

Specific COX-2 inhibitor
Celecoxib
Etoricoxib

100-200
60-120

12
24

400
120

แนวทางเวชปฏิบติัการดแูลรกัษาความปวดจากมะเรง็ และ แนวทางพฒันาการระงบัปวดเฉียบพลนั



NSAIDs กบัผลข้างเคียงทางไต

• ความเส่ียงต่อการเกิดพิษต่อไตพบทัง้ conventional 
NSAIDs และ coxibs

• ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดพิษต่อไต ได้แก่ ผูที้มี่
ภาวะขาดน ้ า ไตบกพร่อง ผูส้งูอายุ

• ผูป่้วยท่ีมีค่า CrCL < 30 mL/min ไม่ควรใช้ NSAIDs
• ผลข้างเคียงทางไตสมัพนัธก์บั ขนาดยา (dose 

dependent) และการได้ยาเป็นระยะเวลานาน (chronic 
exposure)
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การให้ความรู้ผูป่้วย

Prev Chronic Dis. 2014 Dec 18;11:E220. 21

• ตวัอย่างยากลุ่ม NSAIDs เช่น ibuprofen, 
naproxen

• ผูป่้วย DM และ HTN เพ่ิมความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคไต

• NSAIDs ส่งผลเสียต่อผูป่้วยโรคไต โดย
ยาไปลดปริมาณเลือดท่ีไปเลีย้งไต

• การใช้ NSAIDs ร่วมกบัยาลด BP ท าให้
ส่งผลเสียต่อไต ซ่ึงรวมถึงการลดปริมาณ
เลือดท่ีไปเลีย้งไต

• ผูป่้วย DM และ HTN ควรเล่ียงการใช้
NSAIDs แม้แต่ในระยะสัน้ๆ และควร
ปรึกษาบคุลากรทางการแพทยก่์อนใช้ 
NSAIDs ทุกครัง้

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NSAID-Avoidance+Education+in+Community+Pharmacies+for+Patients+at+High+Risk+for+Acute+Kidney+Injury,+Upstate+New+York,+2011


ตวัอย่าง NSAIDs

ยาเม็ด ไอบูโพรเฟน (ibuprofen)

แคปซูล ไพรอคซแิคม (piroxicam)

ยาเม็ด ไดโคลฟีแนค (diclofenac)

แคปซูล ซีเลคอ็กซบิ (celecoxib)
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http://www.mimsonline.com/resources/drugs/Thailand/pic/Greatofen tab 200 mg3a2ae74d-e3e6-4ae4-9453-9fab0021cb63.GIF


Glomerular regulation

23



Drugs that alter renal hemodynamics
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GFR 
Scr , BUN 
Urine output
Volume overload, 
hypertension



ตวัอย่างค าถามเก่ียวกบั NSAIDs ให้ผูป่้วย
• ยาในข้อใดคือยา NSAIDs

– Paracetamol / ibuprofen / 
pseudoephedrine / menthol arthritis 
rubs

• ผูป่้วยรายใดมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ไต
– BP สงู / เบาหวาน / หอบหืด

• NSAIDs อาจจะไม่ปลอดภยัในผูป่้วยโรค
ไต หรือผูท่ี้มีความเส่ียงต่อโรคไต 
– ถกู / ผิด

• การให้ NSAIDs ร่วมกบัยาลด BP ท าให้
เกิดผลเสียต่อไตได้ 
– ถกู / ผิด

Prev Chronic Dis. 2014 Dec 18;11:E220. 25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NSAID-Avoidance+Education+in+Community+Pharmacies+for+Patients+at+High+Risk+for+Acute+Kidney+Injury,+Upstate+New+York,+2011


แนวทางการรกัษาอาการปวด (1)

Am J Kidney Dis. 2017 Mar;69(3):451-460. 26

• ชนิดของอาการปวด
–Nociceptive pain

• อาการปวดท่ีเกิดจากการท าลายของเน้ือเย่ือ (tissue
damage) ส่งผลให้เกิดการอกัเสบ

–Neuropathic pain
• อาการปวดท่ีเกิดจากรอยโรค หรือโรคท่ีเก่ียวข้องกบั 

somatosensory system
• สมัพนัธก์บั systemic disease เช่น เบาหวาน การติดเช้ือ
ไวรสับางชนิด เช่น post herpetic neuralgia (PHN)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pain+Management+in+CKD:+A+Guide+for+Nephrology+Providers


แนวทางการรกัษาอาการปวด (2)

• ความรนุแรงของอาการปวด

• Pain score (scale 0-10)
–Mild 1-3

–Moderate 4-6

–Severe  8-10
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Analgesics for mild pain

• Paracetamol or NSAIDs +/- adjuvants
– The National Kidney Foundation recommends 

paracetamol as the non-narcotic analgesics of choice 
for patients with CKD

–NSAIDs can be used in patients with ESRD on dialysis 
therapy for time-limited trials under close supervision 
for adverse effects, including worsening of HTN, 
volume retention, hyperkalemia, GI  bleeding or loss of 
residual renal function

Am J Kidney Dis. 2017 Mar;69(3):451-460. 28

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pain+Management+in+CKD:+A+Guide+for+Nephrology+Providers


ยาท่ีสามารถใช้ได้ในผูป่้วยท่ีมีการท างานของไตลดลง

29
Am J Kidney Dis. 2017 Mar;69(3):451-460.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pain+Management+in+CKD:+A+Guide+for+Nephrology+Providers
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การป้องกนัปัญหาจากการใช้ NSAIDs 
ในผูป่้วยโรคไต (1)

• หลีกเล่ียงการใช้ยาในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีจะมี AKI
• รกัษาอาการปวดด้วยวิธีกายภาพบ าบดัเพ่ือลดการ
ใช้ NSAIDs

• ไม่รบัประทานยาในขนาดสงู
• ไม่รบัประทานยาอย่างต่อเน่ือง
• หลีกเล่ียงการใช้ยา diuretics, ACEI/ARB รวมถึงยา
อ่ืนๆ ท่ีมีพิษต่อไตในขณะท่ีใช้ NSAIDs

Courtesy: ภญ. อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์. การใช้ยาเพื่อรักษาและชะลอการเส่ือมของไต. คู่มือปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานลดโรคไตเรือ้รัง (CKD) ในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหติสูง. CKD Prevention Project 2559.
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การป้องกนัปัญหาจากการใช้ NSAIDs 
ในผูป่้วยโรคไต (2)

• ด่ืมน ้าให้เพียงพอหากไม่มีข้อห้าม

• ให้ความรู้ผูป่้วยหรือผูด้แูลเก่ียวกบัการใช้ NSAIDs

• ต้องถามเสมอว่ามีโรคไตเรือ้รงัหรือไม่ และมีโรค
ประจ าตวัอะไรบ้าง
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