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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียงใน
การรั ก ษาลดอาการปวด ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบและไม่ มี ก ารวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียง วิธีการวิจัย : สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์จากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ ได้แก่ Pubmed,
CENTRAL, Science-direct, SciSearch และ Thailis รวมถึงสืบค้นด้วยมือเพื่อค้นหางานวิจัยที่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ รวบรวมงานวิจัย
ทางคลินิกเชิงสุ่มในมนุษย์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่ ดาเนินงานวิจัยสาเร็จก่อนปี 2558 ผลการวิจัย : พบ
งานวิจัย 3 ฉบับที่สอดคล้องกับเกณฑ์คัดเข้าทั้งหมด และทั้งหมดใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน
ขึ้นไปเมื่อประเมินตามเกณฑ์ของ Jadad และคณะ แต่ละการศึกษามีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 70-178 คน การศึกษาทั้งหมดเป็น
การศึกษาในประเทศไทย โดยทาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและปวดหลังส่วนล่าง ผลการวิจัยพบว่า เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพ
ในด้านการลดอาการปวดไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย = 0.01; 95%CI=-0.13, 0.14) ผลการ
ตรวจทางปฏิบัติการพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีค่าทางห้องปฏิบัติการไม่แตกต่างกัน ในด้านการเกิดอาการไม่พึงประสงค์พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (RR= -0.84; 95%CI=0.63,1.11) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดในทั้งสองกลุ่ม
คือการระคายเคืองทางเดินอาหาร รองลงมาคือ อาการมึนงง และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากทั้งสามการศึกษา สรุป :
การศึกษานี้เป็นข้อมูลสนับสนุนว่า เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs ในการลดอาการปวด ซึ่ง
สามารถนาไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้
คาสาคัญ: เถาวัลย์เปรียง การลดอาการปวด การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน
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บทนา
เถาวั ลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb).
Benth.) เป็นสมุนไพรไทยที่ถูกนามาใช้บรรเทาอาการปวด
ตามตาราไทยได้ระบุว่า เถาวัลย์เปรียงส่วนเถาและรากมี
สรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้บิด
แก้ไอ แก้หวัด ขับปัสสาวะ และแก้กระษัย นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่าสามารถนาเถาหั่นตากแห้ง คั่วไฟ ชงน้าดื่มแทน
น้าชา ใช้เถาดองเหล้าเพื่อเป็นยาขับระดูและใช้ส่วนราก
เบื่อปลา (1-3) จากการศึกษาในห้องทดลองพบว่า ส่วนเถา
ของเถาวัลย์เปรียง ประกอบด้วยพฤกษเคมีหลายชนิดเช่น
scandione, 2/,2//-dihydroxy-4/-methoxy-4//,5//-methylene
dioxybenzil, scandenal, 3/-formyl-4/,5-dihydroxy-2//,2//dimethylchromeno[6,7: 5//,6//] isoflavone, scanderone,
4/,5-dihydroxy-3/-prenyl-2//,2//-dimethylchromeno [7,8:6
//
, 5//] isoflavone, flemichapparin B เป็นต้น (2,4) ใน
ปัจจุบันมีการนาเถาวัลย์เปรียงมาผลิตในรูปแบบแคปซูล
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารยา จากการศึกษาประสิทธิภาพ
ด้านคลินิกของเถาวัลย์เปรียงในการรักษาอาการปวดพบว่า
ลดอาการปวดได้ดี (11) จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
พบว่า สารเถาวัลย์เปรียงที่สกัดด้วย Ethanol ร้อยละ 50 มี
ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ COX-1 ซึ่งทาให้เกิ ด
กระบวนการอั ก เสบ (5) ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเป็นอันดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิ จั ย ประเภทอื่ น ๆ (6)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ภิ ม า น เ พื่ อ ยื น ยั น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เถาวัลย์เปรียงในการลดอาการปวดต่างๆ ตลอดจนผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้เถาวัลย์เปรียงที่แน่ชัดต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมานจากงานวิจัยรูปแบบ
Randomized Controlled Trial ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประสิท ธิผลของเถาวัลย์เ ปรียงในการลดอาการปวด ผล
ทางห้องปฏิบัติการ และอาการไม่พึงประสงค์เปรียบเทียบ
83

กับยากลุ่ม NSAIDs โดยรวบรวมงานวิจัยในประเทศไทย
และต่างประเทศ ทั้งที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึง 2558 แหล่งที่ใช้ในการ
สืบค้นมี 4 แหล่งคือ 1) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
Pubmed, CENTRAL (The Cochrane Central Register
of controlled clinical trials) และ Science-direct 2)
เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม โดยนาเอาเอกสารอ้างอิงจาก
งานวิจัยที่พบในฐานข้อมูลตามข้อ 1 มาพิจารณาชื่อเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว สื บ ค้ น งานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ โดยค้ น หาผ่ า น
ฐานข้ อ มู ลส าหรั บ ค้ น หาบรรณานุ ก รมได้ แ ก่ SciSearch
(Scientific.thomson.com/products/sci) 3) การค้นหาเอง
ด้วยมือโดยสืบค้นจากวารสารที่มีอยู่ในห้องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อื่ น ๆ โดยค้ น หาจากชื่ อ เรื่ อ งและชื่ อ ผู้ แ ต่ ง และ 4 )
ฐานข้ อ มูล Thailis ของเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดรายการค าสื บ ค้ น งานวิ จั ย จาก
ฐานข้อมูลเป้าหมายตามระบบ PICO ดังนี้ P หมายถึง
ประชากรที่ศึ ก ษา ค าค้ น ที่ กาหนด คื อ ผู้ ที่ มีอ าการปวด
ประเภทต่าง ๆ เช่น low back pain แต่การศึกษานี้ไม่
กาหนดอายุ และระดับ ความเจ็ บ ปวด I หมายถึ ง การ
แทรกแซง คาค้นที่กาหนด คือ การได้รับเถาวัลย์เปรียงใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Derris scandens, extract, efficacy C
หมายถึง กลุ่ม ควบคุม คาค้ นที่กาหนด คื อ กลุ่มควบคุ ม
เช่น NSAIDs, O หมายถึง ผลลัพธ์ของการศึกษา คาค้นที่
กาหนด เช่น effectiveness, pain reliever, adverse
effects, side effects pharmacological activity แล้วใช้
คาเชื่อม and, or, และ not
เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจยั
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยคือ 1) รายงานการ
วิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ที่ออกแบบโดยกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองถูกสุ่มแยก (randomized) ให้ได้รับการแทรกแซง
(intervention) โดยกลุ่มทดลองได้เถาวัลย์เปรียง และกลุ่ม
ควบคุมได้ยากลุ่ม NSAIDs 2) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงผล
ของการใช้เถาวัลย์เปรียงในการรักษาอาการปวดต่าง ๆ
โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการเริ่มให้ยาในการรักษาไว้
อย่างชัดเจน 3) เป็นงานวิจัยที่มีการกาหนดแนวทางและ
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ระยะเวลาในการติดตามประสิทธิภาพ ระยะเวลาของการ
ใช้ ย า และอาการไม่ พึง ประสงค์ อย่ า งชั ด เจน 4) เป็ น
งานวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และทาการศึกษา
เสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ. 2558 และ 5) รายงาน
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การคัดย่อและประเมินคุณภาพงานวิจยั
ผู้วิจัยใช้แบบคัดย่อข้อมูล (data abstract form)
เพื่อคัดย่อข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน ประเด็นสาคัญที่พิจารณา ได้แก่ ประสิทธิผลของ
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง จ านวนและลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขนาดและวิธีใช้ ระยะเวลาที่ใช้ และ
การวัดผล งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดถูกประเมิน
คุณภาพด้วยแบบประเมินของ Jadad และคณะ (1996) (7)
ซึ่งมีการให้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 คะแนน โดยมีประเด็นที่
ใช้ ป ระเมิ น งานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย กระบวนการสุ่ ม
(randomization) การปกปิ ด การแบ่ ง กลุ่ ม (allocation
concealment) วิธีการปกปิดสิ่งทดลอง (blinding) และการ
ให้ ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การออกจากการศึ ก ษาของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยงานวิจัยที่ได้ ≥3 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน จากนั้นผู้วิจัยประเมินคุณภาพของงานวิจัย
ตามแนวทางของ Cochrane risk of bias ตาม PRISMA
guideline เพื่อ พิ จารณาคุณภาพของงานวิ จัย ปฐมภู มิ
ประเภท Randomised Controlled Trial (RCT) โดยจะมี
การประเมิน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) มีการอธิบายถึงวิธีการ
สุ่ ม ผู้ ป่ ว ยเข้ า ไปอยู่ ใ นกลุ่ ม ของการศึ ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม (sequence generation) 2) มีการอธิบายถึงการ
ปิดบังข้อมูลการสุ่มผู้ป่วยเพื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มการศึกษา
และกลุ่มควบคุม (allocation concealment) 3) มีการ
อธิบายถึงการปกปิดข้อมูลของการได้รับ Intervention ของ
ผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการปกปิดผลลัพธ์ในขั้นตอน
การวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม (blinding of participants,
personal and outcomes assessors) 4) มีการอธิบายถึง
ข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ที่ สู ญ หาย เหตุ ผ ลที่ สู ญ หาย และวิ ธี ก าร
จัดการกับปัญหาดังกล่าว (incomplete outcome data) 5)
มีการนาเสนอผลการศึกษาที่เป็นผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์
รองตามที่ผู้ศึกษาตั้งไว้ (selective outcome reporting)
และ 6) การศึกษาไม่พบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอคติ

(other sources of bias) (8) ผู้วิจัยพิจารณาความสาคัญ
ของหัวข้อประเมินต่ออคติที่อาจเกิดในงานวิจัย จึงตัดสินใจ
ประเมินบทความวิจัยด้วยคาถามหลัก 4 ข้อแรกเนื่องจาก
ผู้วิจั ยเห็นว่ าเป็นส่ วนของขั้น ตอนที่ส่งผลให้ เกิด อคติต่ อ
งานวิจัยได้สูง งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ถูกคัดเข้าการศึกษา
นี้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของ Higgins และคณะ
(2011) (8) อย่างน้อย 3 ข้อในข้อที่ 1-4 และต้องมีอย่า ง
น้อ ย 1 ข้อ ในข้อ ที่ 5-6 ส่ว นงานวิ จัย ที่ รายงานข้ อมู ลไม่
ครบถ้ วน จะตัด สินว่ า มีข้ อมูลไม่ชัด เจน การพิจ ารณา
งานวิจัย 1 เรื่องจะใช้ผู้วิจัย 2 คนก่อนบันทึกข้อมูลหากมี
ความเห็นขัดแย้งกันจะให้ผู้พิจารณาคนที่ 3 เป็นผู้ตัดสิน
ผ ล ลั พ ธ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คื อ
ประสิทธิภาพในการลดอาการปวด ค่าทางห้องปฏิบัติการ
ชนิ ด ต่ า งๆ การวั ด ผลโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลลัพธ์ของการเกิดอาการไม่พึงวัดเป็น 2 ระดับ
คือเกิดและไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เนื่องจากงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเข้ามามีเกณฑ์การ
วัดผลในแต่ละตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่แตกต่างกัน การวัด
ระดั บ อาการปวดและค่ า ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของทุ ก
การศึกษาวัดอยู่ในรูปของตัวแปรต่อเนื่อง โดยรายงานผล
เป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จะวัดผลลัพธ์เป็นเกิดหรือไม่เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์นั้นๆ การแสดงผลของการวิเคราะห์อภิมาน จะ
นาเสนอผลการรวมข้อมูล (pooled estimate) ในรูปกราฟ
Forest plot ซึ่งจะแสดงค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหรือ
Mean difference (MD) สาหรับตัวแปรต่อเนื่องและแสดง
ค่าอัตราส่วนความเสี่ยงหรือ risk ratio (RR) สาหรับตัว
แปรที่ วั ด แบบ 2 ระดั บ ช่ ว งความเชื่ อ มั่ น (confidence
interval) ค านวณที่ ร ะดั บ ร้ อ ยละ 95 การวิ เ คราะห์ ใ ช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Review Manager (RevMan) version
5.3 การศึกษานี้ใช้ค่า Cochrane statistic (Q-statistic)
และค่า percentage of inconsistency index (I2) เพื่อวัด
ความไม่เป็นเอกพันธ์ (heterogeneity) ของแต่ละงานวิจัย
ที่นาเข้ามาวิเคราะห์ ค่า I2 จะรายงานในรูปของร้อยละ ถ้า
มีค่ามากแสดงว่าไม่สอดคล้องกันมาก วิธีการแปลผลคือ
ถ้ า I2 มี ค่ า ร้ อ ยละ 25 แสดงว่ า มี ค วามเป็ น เอกพั น ธ์ ใ น
ระดับสูง หากมีค่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์
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ในระดับปานกลาง แต่ถ้ามีค่าร้อยละ 75 แสดงว่ามีความ
เป็นเอกพันธ์ในระดับต่าหรือไม่เป็นเอกพันธ์ (9)
การรวมผลการวิจัย (Pooled estimate) คือ การ
นาผลการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาวิเคราะห์ผลรวม
กัน สามารถทาได้ 2 วิธีหลักได้แก่ 1) Fixed effect model
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในกรณีที่ข้อมูลมีความเป็น
เอกพันธ์ โดยใช้ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษามา
คานวณด้วยวิธีของ Mantel-Haenszel แต่หากเป็นการรวม
ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่มกี ลุ่มตัวอย่างน้อย แม้ว่าข้อมูล
ไม่มีความเป็นเอกพันธ์ซึ่งอาจเกิดโดยความบังเอิญอย่าง
สุ่ม ก็สามารถเลือกใช้ Fixed effect model ได้ 2) Random
effects model ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่พบว่า
ข้อมูลไม่มีความเป็นเอกพันธ์ โดยใช้ค่าความแปรปรวนใน
แ ต่ ละ กา รศึ ก ษ า แ ละ ระ ห ว่ า ง กา รศึ กษ า โ ดย ใ ช้
DerSimonian-Laird model (10)

และการค้นเอกสารอ้างอิง 1 เรื่อง แต่ในจานวนนี้มีงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดใน
มนุ ษ ย์ เ พี ย ง 3 ฉบั บ งานวิ จั ย ทั้ ง หมดผ่ า นเกณฑ์ ก าร
คัดเลือกเข้าสู่การศึกษานี้ ดังแสดงในรูปที่ 1
ในจานวนงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องที่ถูกคัดเข้ามานั้น
พบว่ามีขนาดตัวอย่างมากที่สุดคือ 178 คนและน้อยที่สุด
คือ 70 คน งานวิจัยทั้ง 3 เรื่องทาการศึกษาในประเทศไทย
ระยะเวลาที่ติดตามผลการรักษาอยู่ระหว่าง 7-28 วันดัง
แสดงในตารางที่ 1
งานวิ จั ย ทั้ งหมดเป็ น การศึ ก ษา ถึ ง การใ ช้
เถาวัลย์เปรียงเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดหลังส่ วนล่ าง 1 การศึกษา (11) และผู้ป่ วยที่
ปวดข้ อ เข่ า 2 การศึ ก ษา (12-13) และมี 2 การศึ ก ษา
ประเมิ น อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ข องเถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง
เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน

ผลการวิจัย

การประเมินอคติงานวิจัย
รูปที่ 2 แสดงกราฟสรุปอคติ ของงานวิจัยของแต่
ละการศึกษาจากการประเมินอคติงานวิจัยทั้ง 3 การศึกษา
พบว่ า มี 1 งานวิ จั ย ที่ ป กปิ ด รู ป แบบยาที่ ใ ห้ (allocation
concealment) (12) ผู้วิจัยและผู้ป่วยไม่ทราบว่า ตัวอย่าง
ได้รับยาชนิดใดเนื่องจากยาทั้งสองชนิดถูกบรรจุในซองสี
น้าตาลกันแสงที่มีลักษณะเหมือนกัน หลังจากนั้นผู้ป่วยจะ

ผลการสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับเถาวัลย์เปรียงด้วย
คาสืบค้นต่าง ๆ จากฐานข้อมูลที่กาหนด พบว่ามีงานวิจัยที่
ศึกษาประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียงในการลดอาการปวด
ทั้งหมด 67 ฉบับโดยจาแนกตามฐานข้อมูลที่สืบค้นคือ
Pubmed 19 เรื่อง CENTRAL 15 เรื่อง Science-direct 24
เรื่อง Thailis 4 เรื่อง และพบจากการค้นด้วยมือ 5 เรื่อง

รูปที่ 1. ผลการคัดเลือกงานวิจัย
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ตารางที่ 1 ลักษณะของงานวิจัยตามเกณฑ์การคัดเข้า (n=3)
การศึกษา, ปี

Srimongkol et
al, 2007 (11)

รูปแบบ
งานวิจัย

RCT

Kuptniratsaikul
et al, 2011 (13)

RCT

Benchakanta et
al, 2012 (12)

RCT

ผู้ป่วยที่มีอาการปวด
หลังส่วนล่าง กลุ่ม
ทดลอง 37 คนและ
กลุ่มเปรียบเทียบ 33
คน

การให้สิ่งทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(เปรียบเทียบ)
สารสกัดเถาวัลย์เปรียง
Diclofenac 25
ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ มิลลิกรัมรับประทานวัน
แคปซูล รับประทานวัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ละ 3 ครั้งหลังอาหาร
นาน 7 วัน
นาน 7 วัน

ผู้ป่วยที่มีอาการปวด
ข้อเข่า
กลุ่มทดลอง 55 คน
และกลุ่มเปรียบเทียบ
52 คน

สารสกัดเถาวัลย์เปรียง
ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อ
แคปซูลรับประทานวันละ
2 ครั้งหลังอาหาร นาน
28 วัน

Naproxen 250

ผู้ป่วยที่มีอาการปวด
ข้อเข่า
กลุ่มทดลอง 90 คน
และกลุ่มเปรียบเทียบ
88 คน

ผงเถาวัลย์เปรียงแคปซูล
ขนาด 250 มิลลิกรัมต่อ
แคปซูลรับประทานครั้ง
ละ 4 แคปซูลวันละ 3
ครั้ง นาน 7 วัน

Ibuprofen 400

กลุ่มตัวอย่าง

มิลลิกรัมรับประทานวัน
ละ 2 ครั้ง หลังอาหาร
นาน 28 วัน

มิลลิกรัมรับประทานวัน
ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
นาน 7 วัน

Jadad
score

การวัดผลลัพธ์

ผลการศึกษา

ระดับความรู้สึกปวด (Visual Analogue
scale; VAS) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ CBC, BUN, Creatinine,

กลุ่มที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงและ
diclofenac มีระดับความเจ็บปวด (VAS
score) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) ในวันที่ 3 และวันที่ 7

3

กลุ่มที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงและ
Naproxen มีระดับความเจ็บปวด
(WOMAC score) ดีขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนการศึกษาและระดับ
ประสงค์
ปวดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
กลุ่มที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงและ
ระดับความรู้สึกปวด (Visual Analogue
scale; VAS) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Ibuprofen มีระดับความเจ็บปวด (VAS
score) ลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ได้แก่ CBC, BUN, Creatinine,
กลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทาง
SGOT, SGPT, อาการไม่พึงประสงค์,
สถิติ (P>0.05)
ความพึงพอใจต่อการรับประทานยา ความ
พึงพอใจต่อลักษณะยาแคปซูล
เถาวัลย์เปรียง

4

SGOT, SGPT, ALP, CPK, LDH,
total bilirubin, Direct bilirubin, total
protein, albumin และ globulin
ระดับความรู้สึกปวด (WOMAC score)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC,
BUN, Creatinine, SGOT, SGPT,
ALP, total bilirubin, อาการไม่พึง

5
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รูปที่ 2. อคติที่พบในแต่ละการศึกษา
+ หมายถึงดาเนินการ/รายงาน
- หมายถึงไม่ได้ดาเนินการ/ไม่รายงาน
ถูกสุ่มให้ได้รับซองสีน้าตาล มี 1 งานวิจัยที่ไม่ได้ระบุ
การปกปิ ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาและผู้ ป ระเมิ น ผล
การศึกษา (participants and personnel and blinding
of outcome assessment) (11) ส่วนการประเมินอคติ
ในด้านอื่นๆ พบว่าทุกๆ การศึกษาที่ถูกคัดเข้า ในการ
วิจัยนี้มีอคติอยู่ในระดับต่า (low risk of bias)

ประสิทธิภาพในการลดอาการปวด
การศึกษาทั้ง 3 เรื่องได้ศึกษาประสิทธิภาพ
ในการลดอาการปวด การศึกษาของ Srimongkol และ
คณะ (11) เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ ม
ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า งที่ ไ ด้ รั บ สารสกั ด
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งขนาด 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ แคปซู ล
รับประทานวันละ 3 ครั้งรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล
เปรียบเทียบกับ Diclofenac 25 มิลลิกรัมรับประทาน
วันละ 3 ครั้ง แล้ววัดระดับความรู้สึกปวดด้วย visual
analogue scale (VAS) Benchakanta และคณะ (12)
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของผงเถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง
แคปซูล 250 มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ 4 แคปซูลวัน
ละ 3 ครั้งหลังอาหารเปรียบเทียบกับ Ibuprofen 400
มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งหลั งอาหารในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดข้ อ เข่ า วั ด ระดั บ ความรู้ สึ ก ปวดด้ ว ย VAS และ
Kuptniratsaikul และคณะ (13) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกั ด เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งขนาด 400 มิ ล ลิ ก รั ม
รับ ประทานวั นละ 2 ครั้ ง เปรี ยบเทีย บกับ Naproxen
250 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 2 ครั้งหลังอาหารใน
ผู้ป่วยที่มีอ าการปวดข้อเข่ า วั ดระดั บความรู้สึ กปวด
ด้วย WOMAC score การศึกษานี้ใช้ WOMAC total
score ในการคานวณผลลัพธ์รวม
ผลการทดสอบความไม่เป็นเอกพันธ์ระหว่าง
การศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามเป็ น เอกพั น ธ์ (I2 =0%,
p=0.95) การวิเคราะห์ขนาดของผลรวมพบว่า การใช้
เถาวัลย์ เปรียงสามารถลดอาการปวดได้ ไม่ แตกต่า ง
จากยากลุ่ม NSAIDs ในทางสถิติ (MD = 0.01;
95%CI=-0.13, 0.14) ดังแสดงในรูป 3

รูปที่ 3. ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) ของประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียงเปรียบเทียบกับ
ยากลุ่ม NSAIDs
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เมื่อนามาข้อมูลจากทั้ง 3 การศึกษามาวิเคราะห์
อภิมานพบว่า เถาวัลย์เปรียงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงค่าทาง
ห้อ งปฏิบั ติก ารเมื่ อเปรี ย บเทีย บกั บยากลุ่ม NSAIDs ผล
การวิเคราะห์เป็นดังนี้ hemoglobin (MD=0.21; 95%CI=0.16, 0.57), hematocrit (MD=0.88; 95%CI=-0.10,
1.86), platelet count (MD=5.30; 95%CI= -6.27, 16.88),
white blood cell (MD=-0.13; 95%CI= -0.58, 0.32),
neutrophil (MD=-1.03; 95%CI= -2.92, 0.85), lymphocyte (MD=0.97; 95%CI= -0.62, 2.55), SGOT (MD=
1.53; 95%CI= -1.00, 4.06), SGPT (MD=1.33; 95%CI=
-1.70, 4.37), alkaline phosphatase (MD=-3.10; 95%CI
=v-6.92, 0.73), BUN (MD=-1.16; 95%CI= -3.17, 1.38),
serum creatinine (MD=-0.02; 95%CI=-0.09, 0.06)
มี 2 งานวิ จั ย (11,13) ที่ ร ายงานผลการตรวจ
Total bilirubin (MD=0.01; 95%CI=-0.05,0.08) การศึกษา
ของ Kuptniratsaikul และคณะ (13) และ Benchakanta
และคณะ (12) รายงานค่ า Eosinophil
(MD=-0.11;
95%CI=-1.29,1.07) และ Monocyte (MD=0.30; 95%CI=0.07, 0.66)
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
การศึกษาของ Benchakanta และคณะ (2012)
(12) และ Kuptniratsaikul และคณะ (2011) (12,13) ได้
รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในภาพรวม เมื่อนามา
วิ เ คราะห์ อ ภิ ม านพบว่ า ผลการทดสอบ heterogeneity
ระหว่างงานวิจัยมีความเป็นเอกพันธ์ (I2=0%; p=0.49)
การวิเคราะห์ขนาดผลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์พบว่า
กลุ่มที่ใช้เถาวัลย์เปรียงเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากกว่า
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยากลุ่ ม NSAIDs ร้ อ ยละ 17 แต่ ไ ม่ มี ค วาม

แตกต่างกันในทางสถิติ (RR=0.84; 95%CI=0.63-1.11;
P>0.05) ดังรูปที่ 4
เมื่อวิเคราะห์แยกในแต่ละอาการไม่พึงประสงค์
พบว่า อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารพบได้
มากที่สุดในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม รองลงมาได้แก่อาการมึนงง
และปวดหัว นอกจากนี้ยังมีอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ผลการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์แยกตามอาการที่เกิดขึ้นพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)

การอภิปรายผลและสรุปผล
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการลดอาการปวดของเถาวั ล ย์ เ ปรี ย งพบงานวิ จั ย ที่
เข้าเกณฑ์ 3 ฉบับ งานวิจัยทั้ง 3 ฉบับเป็นงานวิจัยที่ทาใน
ประเทศไทย มีความแตกต่างกันในหลายประเด็นทั้งขนาด
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการดาเนินงานวิจัย สิ่งเปรีย บเทียบ การ
ปกปิด และปริมาณของเถาวัลย์เปรียงที่ใช้ รวมถึงยาที่ใช้
ในการเปรียบเทียบ เมื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้
เกณฑ์ของ Jadad และคณะ (7) พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับ
ดี (คะแนนรวม ≥ 3) การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
และวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านครั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย ได้
ดังต่อไปนี้ เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพในการลดอาการ
ปวดได้ไม่แตกต่างกับยากลุ่ม NSAIDs จากการศึกษาของ
Laupattarakasem และคณะ (14) พบว่าสารสกัดจาก
เถาวัลย์เ ปรียงด้ว ยน้ามีองค์ประกอบหลักคือสารในกลุ่ ม
isoflavone มี ฤ ทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาที่ ห ลากหลายในการ
ยับยั้งการสังเคราะห์ eicosanoids และยับยั้งการหลั่ง
เอนไซม์จาก myeloperoxidase (MPO) นอกจากนี้ยังมี
สารในกลุ่ม prenylated isoflavones อีก 2 ชนิดที่คาดว่า
สามารถยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์

รูปที่ 4. Relative risk (RR) ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของเถาวัลย์เปรียงเปรียบเทียบกับยากลุ่ม NSAIDs
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ตารางที่ 2. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของเถาวัลย์เปรียงเปรียบเทียบกับยากลุ่ม NSAIDs (12,14)
อาการไม่พึง จานวนผู้ปว่ ยที่เกิดอาการพึง จานวนผู้ปว่ ยที่เกิดอาการ Pooled relative
I2 (%)
ประสงค์
ประสงค์/จานวนผู้ปว่ ยที่ พึงประสงค์/จานวนผู้ป่วยที่
risk (95%CI)
ได้รับเถาวัลย์เปรียง (%)
ได้รับ NSAIDs (%)
Nausea
2/153 (1.31)
2/152 (1.32)
0.99(0.14, 6.95)
0.0
Vomiting
0/153 (0.00)
1/152 (0.66)
0.33(0.03, 3.14)
0.0
Headache
10/153 (6.54)
7/152 (4.61)
1.42(0.56, 3.63)
0.0
constipation
6/153 (3.92)
2/152 (1.32)
2.98(0.61, 14.52)
0.0
GI irritation
17/153 (11.11)
19/152 (12.5)
0.89(0.47, 1.67)
92.0
Dizziness
11/153 (7.19)
11/152 (7.23)
0.99(0.44, 2.22)
0.0
Other
9/153 (5.88)
13/152 (8.55)
0.69(0.30, 1.57)
58.0
eicosanoids การศึกษาของ Wongsinkongman และคณะ
(5) พบว่า สารสกัดกลุ่ม phenolic acid และ isoflavone
เป็นองค์ประกอบหลัก ในสารสกั ดเถาวัลย์ เปรี ยง ซึ่ งสาร
สกัดจากเถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ COX-1
เท่านั้น ไม่มีผลในการยับยั้ง COX-2 จึงทาให้มีฤทธิ์ในการ
ลดการปวดได้ไม่แตกต่างจากยาในกลุ่ม NSAIDs ในด้าน
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่
ระบบทางเดินอาหารพบได้มากกว่าระบบอื่น ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงมีผลทางห้องปฏิบัติการ
และอาการไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs
รวมถึงไม่พบความเป็นพิษ Chavalittumrong และคณะ
(1999) (1) ศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ ของเถาวั ล ย์ เ ปรี ย งใน
สัตว์ทดลอง พบว่าการให้สารสกัดเถาวัลย์เปรียงขนาดสูง
ถึ ง 600 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ น้ าหนั ก ตั ว หรื อ เที ย บเท่ า กั บ ผง
เถาวัลย์เปรียงแห้งขนาด 3 กรัมต่อน้าหนักตัวไม่เกิดความ
เป็นพิษและไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาการใช้เถาวัลย์เปรียงในมนุษย์ของ
Sriwanthana และคณะ (15) ที่ให้อาสาสมัครสุขภาพดีกิน
แคปซูลเถาวัลย์เปรียงขนาด 200 มิ ลลิกรัมต่อแคปซูลวัน
ละ 2 ครั้ ง นาน 2 เดื อ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ทาง
ห้อ งปฏิ บั ติก ารส่ ว นใหญ่ไ ม่ มีก ารเปลี่ย นแปลง มี เฉพาะ
ปริมาณของ IL-2 และ IFN เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษา
ที่ผ่า นมา (5, 14,15) คาดว่ ากลไกที่เป็ นไปได้ในการลด
อาการปวดคือการยับยั้งเอนไซม์ COX-1 อาจเป็นผลจาก
สารกลุ่ม isoflavone ที่พบได้ในสารสกัดของเถาวัลย์เปรียง
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P-value for
heterogeneity
0.99
0.99
0.99
0.66
<0.001
0.39
0.12

อย่ า งไรก็ ต ามสารสาคั ญ และกลไกที่ แ ท้ จ ริ ง ของการลด
อาการปวดยังต้องการข้อมูลจากงานวิจัยเพิ่มเติม
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียงในการ
รักษาอาการปวดนี้ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ตามเกณฑ์ของ Jadad และคณะ (7) ผู้วิจัยเชื่อว่า งานวิจัย
ที่ถูกคัดเข้ามาผ่านการประเมินคุณภาพมาแล้วเพื่อลดอคติ
อย่างไรก็ตามข้อจากัดของการวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้คือมี
งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเพี ย ง 3 งานเท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น
รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สืบค้น
อาจมีงานวิจัยในฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึง
ไ ด้ น อ กจ า ก นี้ กา ร ศึ ก ษ า นี้ วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งทั้ ง แบบสารสกั ด และผงเถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง
แคปซูลในขนาด 600-3,000 มิลลิกรัมต่อวัน การศึกษาทั้ง
3 งานศึกษาทาในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นคือ 7 วันจานวน
2 การศึกษาและ 28 วันอีก 1 การศึกษา แม้ว่าโรคที่ผู้ป่วย
เป็นจะเป็นโรคเรื้อรังก็ตาม สาหรับตารับเถาวัลย์เปรียงที่ใช้
ในการศึ ก ษาทั้ ง หมดจะผ่ า นการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ
สารสาคัญ แต่การศึกษาที่นามาวิเคราะห์ทั้ง 3 การศึกษา
ยังไม่ได้รายงานสิ่งปนเปื้อนในตารับเถาวัลย์เปรียงที่ใช้ใน
การศึกษาซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์ อภิมานนั้ นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจั ย
ทางคลินิกหลาย ๆ การศึกษาและใช้วิธีการทางสถิติเข้ามา
ทดสอบเพื่อยืน ยันประสิทธิภ าพของภาวะแทรกแซง จึ ง
เป็นการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาข้อมูลไป
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ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้เถาวัลย์เปรียงเป็น
ทางเลือกเพื่อลดอาการปวด ข้อสรุปจากการศึกษานี้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนว่า เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพในการลด
อาการปวดได้ไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs จึงสามารถ
นาเถาวัลย์เปรียงไปพิจารณาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดได้ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิก
แบบ randomized controlled trials ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
อาการปวดอื่น ๆ ทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทั้ง
การศึ ก ษาความปลอดภั ย จากการใช้ เ ถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง
ตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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Abstract
Objective: To systematically review the literature and conduct meta-analysis on the efficacy of Derris
scanden in pain reduction. At present, there were no systematic review and meta-analysis on D. scanden efficacy.
Methods: Published articles were searched from electronic databases including Pubmed, CENTRAL,
ScienceDirect, SciSearch and Thailis as well as hand search for unpublished studies. Studies with randomized
controlled trial design in human, written in English or Thai, and conduced before 2015 were recruited. Results:
Three papers met inclusion criteria with high quality of methodology with Jadad’s score 3. The number of patients
in the studies ranged from 70-178. All of the studies were conducted in Thailand and in patients with osteoarthritis
and low back pain. Resulted showed no statistically significant difference of efficacy in pain reduction between D.
scanden and NSAIDs (mean difference = 0.01; 95%CI=-0.13, 0.14). There were no statistically significant
differences in laboratory examination. ADRs were not significantly different between two groups (RR= -0.84;
95%CI=0.63, 1.11). The most frequent reported ADRs in both groups were GI irritation and dizziness respectively.
No serious ADRs were detected in these studies. Conclusion: This study suggests that therapeutic efficacy of D.
scanden is not different from that of NSAIDs. This suggests that D. scandens can be used as an alternative pain
killer.
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