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ยากลุ่มทีใ่ชเ้พือ่วตัถุประสงคร์ะงบัปวด ลดไข ้แกอ้กัเสบ นัน้ บางครัง้กย็งัคงสบัสนเรยีกสบัสนกบัยาปฎชิวีนะ แมจ้ะมใีชก้นั
อยา่งแพรห่ลายมานานมากในคน รวมไปถงึสตัวเ์ลีย้งอยา่ง สนุขั แมว และมา้ แลว้กต็าม ปจัจุบนัใชท้ัง้เพือ่ประโยชน์ในการ
รกัษาโรค หรอืป้องกนับรรเทากอ่นหลงัการผา่ตดั ในสว่นของปศสุตัวน์ัน้อาจยงัรูจ้กัน้อย ไมไ่ดร้บัความนิยม เพราะเขา้ใจวา่มี
ความส าคญัน้อยกว่ายาปฏชิวีนะ แต่ในความเป็นจรงิหาเป็นเชน่นัน้ไม ่ เราอาจคดิกนัไปว่าโค กระบอื สกุรเป็นสตัวท์ีท่น 
แสดงออกซึง่อารมณ์ของความเจบ็ปวดน้อยกว่า ยากลุ่มนี้จงึอาจไมค่อ่ยจ าเป็น หารูไ้มว่่าการอกัเสบ และความเจบ็ปวด จาก
ปญัหาพืน้ฐานทีพ่บไดบ้่อยๆ ในฟารม์ อยา่งเชน่ ตดิเชือ้มไีข ้เจบ็ขาและขอ้ต่อ เตา้นมอกัเสบ กลบัสง่ผลอยา่งมากต่อ อตัราการ
เจรญิเตบิโต ประสทิธภิาพการผลติ รวมถงึการคดัทิง้ และอายกุารใชง้าน 

 1 ยากลุ่มมีฤทธ์ิเสพติด ออกฤทธิต่์อระบบประสาทสว่นกลาง จงึมฤีทธิแ์รงมาก และมปีระสทิธภิาพสงู ในการระงบั
อาการปวด โดยเฉพาะความเจบ็ปวดทีเ่ฉียบพลนั รนุแรง เชน่ อบุตัเิหตุ การผา่ตดั มะเรง็ ยากลุ่มนี้ไดแ้ก ่มอรฟี์น และกลุ่มโอปิ
ออยด ์ เชน่ โคเดอนี ออ็กซมีอรโ์ฟน เมเพอรดินี เมทาโดน  เฟนตานิล อทีอรฟี์น ทรามาดอล เป็นตน้ ยากลุ่มนี้จ ากดัวงใชก้นั
เฉพาะในวงการแพทย ์ และสตัวเ์ลีย้งเทา่นัน้ ในทางปฏบิตัจิะไมน่ ามาใชก้บัปศสุตัวภ์าคสนาม เนื่องจากยาระงบัปวดกลุ่มนี้เป็น
ชนิดเสพตดิ จงึถกูควบคมุเขม้งวด นอกจากนี้ยงัอาจมผีลขา้งเคยีงอกีมากมาย เชน่ กดการหายใจ คลื่นไสอ้าเจยีน หวัใจเตน้ชา้ 
ในโค กระบอื แพะ แกะ สกุร มา้ อาจจะมผีลกระตุน้ประสาท ท าใหต้ื่นเตน้ กระวนกระวาย ประสาทหลอน ดุรา้ย ไดร้บัปรมิาณ
มากอาจชกั และตายได ้และทีส่ าคญัยา กลุ่มนี้ไมไ่ดม้ฤีทธิล์ดไข ้และระงบัการอกัเสบแต่อยา่งใด 

2 ยากลุ่มสเตียรอยด ์  และกลุ่มกลโูคคอรต์คิอยส ์ทีน่ิยมใชก้นัมากไดแ้ก ่ เพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซน นอกจากนี้
ยงัมไีฮโดรคอรต์โิซน เมธลิเพรดนิโซโลน ไตรแอมซโินโลน เบตาเมทาโซน เป็นตน้ ซึง่มรีะยะเวลาออกฤทธิ ์ และความแรง
แตกต่างกนัไป กลุ่มนี้ใหผ้ลโดดเด่นในแงร่ะงบัการอกัเสบ โดยกลไกไปยบัยัง้การท างานของเอนไซมฟ์อสโฟไลเปส เอ2 ที่
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเปลีย่นกรดไขมนัชนิดไมอ่ิม่ตวั    หรอืฟอสโฟไลปิดสจ์ากผนงัเซลลเ์สยีหาย   ใหก้ลายเป็นกรดอะราชโิดนิก  



 

 

 

สง่ผลใหม้กีารสงัเคราะหส์ารกลุ่ม พรอสตา้แกลนดนิ ลวิโคไตรอนีส ์ ทรอมบอกเซน ทีเ่ป็นสารสือ่อกัเสบลดน้อยลง รวมทัง้ยงั
ชว่ยเพิม่ความแขง็แรงของผนงัเซลล ์ใหห้ลัง่เอนไซมท์ีม่ฤีทธิท์ าลายลดลง ทัง้ยงัชว่ยใหก้ระบวนการเมตาบอลสิมของรา่งกายทกุ
ระบบเป็นไปอยา่งปกตสิมดุล  

แต่หากใชต่้อเนื่องกนันาน หรอืในขนาดสงูมาก จะมฤีทธิก์ดภมูคิุม้กนั จ านวนเมด็เลอืดขาวลดน้อยลง ตอ้หนิ ตอ้กระจก 
ลกูพกิาร คลอดกอ่นก าหนด เหนี่ยวน าเบาหวาน ความดนัสงู กดต่อมหมวกไต ตบัโต มแีผลในกระเพาะอาหาร ล าไสท้ะลุ ยบัยัง้
การแบ่งตวัของเซลล ์กลา้มเนื้อฝอ่ลบี กระดกูผดิปกต ิแผลหายชา้ ขนรว่ง ตดิเชือ้แทรกซอ้น เนื่องจากฤทธิท์ีไ่มจ่ าเพาะ และมี
ผลขา้งเคยีงสงูนี้เอง จงึตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั ทัง้คน สตัวเ์ลีย้ง และปศสุตัว ์ นิยมใชก้นัในภาวะชอ็กทัง้จากเสยีเลอืด และจาก
สาเหตุอืน่ๆ ชว่ยใหอ้ตัราการรอดชวีติเพิม่สงูขึน้ รวมถงึการอกัเสบจากภาวะภมูแิพ ้บรรเทาอาการเรือ้รงัต่างๆ เชน่ โรคขอ้เสือ่ม 
ขอ้อกัเสบเรือ้รงั ขอ้สะโพกเคลื่อน รกัษาอาการบาดเจบ็ของระบบประสาทสว่นกลาง เยือ่หุม้สมองอกัเสบ เนื้องอกบางชนิด โรค
ระบบกลา้มเนื้อและกระดกู โรคตาบางชนิด และภาวะเครยีด สกุรรวมถงึปศสุตัวอ์ืน่ๆ นิยมใชใ้นกรณีมปีฏกิริยิาอาการแพห้ลงั
ท าวคัซนี สว่นฤทธิห์วงัผลในการลดไข ้ และระงบัปวดนัน้ไมเ่ด่นชดันกั เมือ่พจิารณาเทยีบกบัผลขา้งเคยีง ทีจ่ะไดร้บัอยา่ง
มหาศาล แต่หากใชย้าในกลุ่มนี้อยา่งจ าเป็น ถกูตอ้งกบัโรค โดยมรีะยะเวลาเหมาะสมแลว้ กจ็ะไดร้บัประโยชน์กลบัมามากมาย
เชน่กนั 

3 ยากลุ่มเอน็เซด NSAIDs ก าลงัเริม่ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากทัง้ในคน และสตัว์ ออกฤทธิท์ ัง้ระงบัปวด ลดไข ้และ
ตา้นการอกัเสบโดยกลุ่มทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยดน์ี้ มกีลไกออกฤทธิใ์นล าดบัการอกัเสบ ขัน้ตอนภายหลงัต่อจากสเตยีรอยด ์ (ทีย่บัยัง้
การสรา้งกรดอะราชโิดนิก) แต่ NSAIDs ยบัยัง้การเปลีย่นกรดอะราชโิดนิก ไปเป็นสารกลุ่มอโีคซานอยส ์ โดยยบัยัง้เอนไซม์
ไซโคลออกซจิเินส (COX) ยงัผลท าใหก้ารสรา้งสารพรอสตา้แกลนดนิ พรอสตา้ไซคลนิ ทรอมบอกเซน ลดน้อยลง อนัเป็นฤทธิ ์
ในการลดไข ้แกป้วด และบรรเทาการอกัเสบ และ NSAIDs บางชนิดยงัมฤีทธิช์ว่ยยบัยัง้เอนไซมไ์ลพอกซจิเินส (LOX) ซึง่เป็น
อกีหนึ่งเสน้ทางของกระบวนการอกัเสบ ใหก้ลายเป็นลวิโคไตรอนีสล์ดน้อยลง อนัเป็นฤทธิใ์นการลดอกัเสบ และเจบ็ปวดเชน่กนั 

แต่พรอสตา้แกรนดนิ มไิดม้บีทบาทเฉพาะในแงก่อ่การอกัเสบเทา่นัน้ ในทางตรงกนัขา้มยงัมปีระโยชน์ในแงป่กตสิรรีวทิยา 
อนัไดแ้ก ่ ควบคมุการไหลเวยีนเลอืด ยบัยัง้เกลด็เลอืดจบัตวั   ยบัยัง้การหลัง่กรด เพิม่การหลัง่สารคลา้ยเมอืก ออกมาเคลอืบ
เยือ่บุกระเพาะอาหาร หลอดลมคลายตวั ท าใหม้ดลกูหดตวัรวมถงึกระตุน้การคลอด ควบคมุการไหลเวยีนของเลอืดผา่นไต และ
บางชนิดยงัชว่ยกระตุน้การเพิม่จ านวนของลมิโฟไซตไ์ด ้ปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องสารกลุ่มนี้คอื ภาวะรา่งกาย ที่
หากเป็นปกต ิ พรอสตา้แกรนดนิจะสงัเคราะหข์ึน้ผา่นการกระตุน้โดยเอนไซม์ COX-1 แต่ในภาวะทีเ่ซลลเ์สยีหาย เนื้อเยือ่
บาดเจบ็ ขาดเลอืด ตดิเชือ้ จะถกูสงัเคราะหข์ึน้ผา่นการกระตุน้โดยเอนไซม ์COX-2 ซึง่กอ่ใหเ้กดิการอกัเสบ และเกดิโรคแทนที ่
เฉพาะกลไกนี้เทา่นัน้ทีค่วรถกูยบัยัง้จาก NSAIDs อนัมใีหเ้ลอืกใชม้ากมาย หลายคนอาจยงัไมรู่ว้่ายากลุ่มนี้หากแบ่งตาม
โครงสรา้งทางเคมจีะได ้>10 กลุ่ม  

NSAIDs กลุ่มทีย่บัยัง้ทัง้ COX และ LOX ไดแ้ก ่ไลโคเฟอรอน และ ทพีอกซาลนิ รวมถงึกลุ่มทีย่บัยัง้เฉพาะ COX-2 ไดแ้ก ่
เดราคอกซบิ และ ไฟโรคอกซบิ ทัง้สองกลุ่มนี้ยงัใชก้นัเฉพาะในคน และสตัวเ์ลีย้งบา้งเลก็น้อย สว่นในปศสุตัวย์งันิยมใชก้นัทัง้ใน 



 

 

 

กลุ่มดัง้เดมิ ทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้ COX-1 มากกว่า เชน่ แอสไพรนิ ไอบโูพรเฟน นาพรอกเซน คโีตโพรเฟน กรดเมคลอฟีนามกิ ฟลู
นิซนิ เมกลมูนี ฟีนลิบวิทาโซน ไดไพโรน ซึง่ปจัจุบนักเ็ป็นทีรู่จ้กักนัด ี และนิยมใชก้นัมากอยูแ่ลว้ในฟารม์ และกลุ่มใหมท่ีอ่อก
ฤทธิย์บัยัง้ COX-2 มากกว่า กก็ าลงัไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ อโีตโดแลค กรดโทลฟีนามกิ คารโ์พรเฟน วดีาโพ
รเฟน ออกซแิคมส ์กลุ่มใหม่ๆ  นี้นอกจากโดดเด่นในแงก่ารยบัยัง้ COX-2 แลว้ ยงัดดูซมึ และกระจายตวัด ีมรีะยะเวลาการออก
ฤทธิท์ีย่าวนาน มคีวามปลอดภยัสงู ไมเ่ป็นพษิ ผลขา้งเคยีงต ่ามาก จงึนิยมใชส้ าหรบัระงบัปวด ลดไข ้และตา้นการอกัเสบแบบ
ต่างๆ ทัง้ในโค กระบอื สกุร รวมถงึสตัว์เลีย้งอยา่งมา้ สนุขั และแมว ไดอ้กีดว้ย แต่อาจยงัใชก้นัไมม่ากนกั ดว้ยขอ้จ ากดัเรือ่ง
ของราคา 

ยาในกลุ่มนี้มมีากมาย หลายหลากชนิด การเลอืกใชค้วรพจิารณาค านึงถงึความจ าเป็น และวตัถุประสงค ์ โดยอยูบ่นพืน้
ฐานความรูเ้รือ่งคณุสมบตั ิ ฤทธิ ์ ขอ้บ่งใช ้ และขอ้หา้มใชต่้างๆ ดงัเชน่ พาราเซตามอลจะมฤีทธิล์ดไข ้ แกป้วดเป็นหลกั โดยที่
ฤทธิต์า้นการอกัเสบน้อยมาก สว่นไดไพโรนใชส้ าหรบัลดไขเ้ป็นหลกั     บางชนิดอาจมฤีทธิเ์ด่นในแงแ่กไ้ขภาวะชอ็กเนื่องจาก
พษิแบคทเีรยี บางชนิดลดการอดุตนัของลิม่เลอืด ในบทความนี้มอิาจรวบรวมบรรยายเอาไวไ้ดห้มดครบถว้น จงึแนะน าใหศ้กึษา
เพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารอา้งองิ สิง่หนึ่งทีผู่เ้ลีย้งสตัวจ์ าเป็นตอ้งระลกึไว ้ และตระหนกัอยูเ่สมอคอื หลกัสวสัดภิาพสตัว ์ หรอื 
อสิรภาพ 5 ประการ ซึง่ในขอ้ที ่3 ไดป้ระกาศไวว้่า สตัวต์อ้งมอีสิรภาพจากความเจบ็ปวด บาดเจบ็ และโรคภยั ดงันัน้ยาในกลุ่ม
แกป้วด ลดไข ้ และตา้นการอกัเสบนี้ จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ ทีส่ตัวค์วรจะไดร้บัตามหลกัการนี้ ไมเ่พยีงเฉพาะสตัวเ์ลีย้งที่
ใกลช้ดิคนอยา่งสนุขั และแมวเทา่นัน้ ยงัตอ้งหมายรวมไปถงึปศสุตัวท์กุชนิดอกีดว้ย คนเจ้าของสตัวไ์มอ่ยากเจบ็ปวด ฉนัใด 
สตัวก์ค็งไม่อยากเชน่กนั ฉนันัน้ นัน่คอื สจัธรรมแหง่ทกุสรรพสิง่ 
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