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โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง วิ ธีการ: การศึกษานี้เก็บข้อมูลย้อนหลังจากผูป้ ่ วยทุกรายทีม่ กี ารสังใช้
่ ยาเถาวัลย์เปรียง หรือ
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เทีย บกับ การใช้ diclofenac ผลที่พ บไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ เนื่ อ งจากจ านวนผู้ท่ีเ กิด อาการไม่ พึง ประสงค์ น้ อ ย สรุป :
เถาวัลย์เปรียงมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาน้อยกว่า diclofenac ผลการวิจยั ไม่พบนัยสาคัญทาง
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Abstract
Objective: To study the safety of Derris Scanden capsule in place of diclofenac in Huaiyot hospital, Trang
province. Method: This study retrospectively collected data from all patients who had been prescribed Derris Scanden
or diclofenac from 2011 to 2016. The study also collected the data on adverse reactions from the records of adverse
events in the HOSxP program. Results: In the study period, there were 6,908 patients receiving Derris Scanden with
4 experiencing adverse reactions. Of the 11,088 patients receiving diclofenac, 11 had adverse events. The use of
Derris Scanden reduced the risk of adverse events by having relative risk of 0.6 (95% CI 0.2 - 2.0, p = 0.454)
compared to diclofenac. The results were not statistically significant. because of small numbers of patients with adverse
events in the study. Conclusion: There is a tendency of lower adverse events with the use of Derris Scanden,
compared to diclofenac. No statistical significance was observed. Therefore, the study in a larger sample size is neded.
Keywords: Derris Scanden, diclofenac, adverse drug reactions, adverse events, herbal medicines

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ และ
ส่วนหนึ่งของประชากรยังอยู่ในวัยทางาน คนทัง้ 2 กลุ่ม
มักเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้บ่อยครัง้ และมักเลือก
บริโภคยาแผนปั จจุบนั เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น ยา
diclofenac หรื อ Ibuprofen ซึ่ ง จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ยา NSAID
หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ท่อี อกฤทธิผ่์ าน
การทางานของเอนไซม์ cyclooxygenase (1) ยาในกลุ่มนี้
อาจทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ เช่น การ
ระคายเคืองทางเดินอาหาร ผื่นคัน angioedema ส่งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจจากการใช้ ย า หรื อ ท าให้ ต้ อ งมีก าร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ย า ใ น ก า ร รั ก ษ า ใ น ปั จ จุ บั น พ บ ว่ า
cyclooxygenase มี 3 isoforms แต่ มี 2 isoforms เท่านัน้
ทีเ่ กีย่ วกับกลไกการต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่ สเตียรอยด์ นัน่
คื อ COX1 และ COX2 (2) โดย COX1 พบในภาวะที่

ร่างกายปกติ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการดูแลสมดุลของร่างกาย ส่วน
COX2 พบมากขึน้ ในกรณีทร่ี ่างกายได้รบั การบาดเจ็บและ
มีก ารอัก เสบของร่ า งกาย ดัง นั น้ ยาที่เ ฉพาะเจาะจงกับ
COX2 จึงไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเหมือน NSAIDS (3)
โรงพยาบาลห้ว ยยอด จัง หวัด ตรัง มีก ารผลิต ยา
สมุ น ไพรเพื่ อ ใช้ ร ัก ษาผู้ ป่ วยที่ ม ารับ บริ ก ารทัง้ สิ้น 68
รายการ ในปี 2559 และยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ นไปยั ง
โรงพยาบาลอื่นอีกด้วย ยาเถาวัลย์เปรียงแคปซูล เป็ นหนึ่ง
ในยาสมุ น ไพรที่โ รงพยาบาลผลิต และเป็ น ที่ข้ึน ชื่อ ของ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีน โยบายให้แ พทย์ส งั ่ ใช้ย า
เถาวัลย์เปรียงทดแทนยาแก้ปวดแผนปั จจุบนั โดยจัดทา
แผ่นพับรายการยาทีแ่ นะนาให้ใช้และขนาดทีแ่ นะนาวางไว้
บนโต๊ะทางานของแพทย์เพื่อเป็ นการรณรงค์ให้มกี ารสังใช้
่
ยาสมุนไพร อีกทัง้ ยาเถาวัลย์เปรียงแคปซูลอยู่ในกลุ่มยา
เป้ าหมาย 5 รายการที่กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมการ
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ผลิ ต ได้ แ ก่ ขมิ้ น ชั น แคปซู ล ฟ้ าทะลายโจรแคปซู ล
เพ็ ช รสั ง ฆาตแคปซู ล มะขามแขกแคปชู ล และ
เถาวัลย์เปรียงแคปซูล
เถาวัลย์เปรียงมีฤทธิในการแก้
ปวดไม่ต่างจากยาใน
์
กลุ่ ม NSAIDs ยุ ท ธพงษ์ ศรีม งคลและคณะ (4) ศึก ษา
ประสิท ธิผ ลของการใช้เ ถาวัล ย์เ ปรีย งเปรีย บเทีย บกับ
diclofenac ในการรักษาผู้ป่วยทีม่ อี าการปวดหลังส่วนล่าง
ในคลินิกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
พบว่าการรับประทานยาเถาวัลย์เปรียงวันละ 3 ครัง้ ๆ ละ
1 แคปซู ล หลั ง อาหารนาน 7 วั น ช่ ว ยลดระดับ ความ
เจ็บปวดได้ไม่แตกต่างจาก diclofenac นอกจากนี้วริ ะพล
ภิมาลย์และคณะ (5) ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ
และวิเคราะห์อภิมานพบว่ามีงานวิจยั 3 ฉบับในประเทศ
ไ ท ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ล ด ป ว ดข อง
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง ผลการวิ จ ัย พบว่ า เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งมี
ประสิท ธิภ าพในการลดปวดได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกับ ยากลุ่ ม
NSAIDS ส่ ว นความปลอดภัย หรือ ผลข้า งเคีย งจากยา
เถาวัล ย์ เ ปรีย งยัง ไม่ มีก ารศึก ษา การศึก ษาครัง้ นี้ จึง มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาอาการไม่ พึง ประสงค์จากการใช้
เถาวัลย์เปรียง และ diclofenac เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผสู้ งใช้
ั ่ ยา
และผูใ้ ช้ยาเกิดความมันใจในการใช้
่
ยามากขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย โดยศึก ษาข้อ มู ล
ย้อนหลัง เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ ูแลระบบข้อมูลของโรงพยาบาลห้วย
ยอด ดึงประวัตผิ ปู้ ่ วยนอกทุกรายทีไ่ ด้รบั ยาเถาวัลย์เปรียง
หรื อ ยา diclofenac ระหว่ า ง ปี พ.ศ. 2554-2559 จาก
ฐานข้ อ มู ล HOSxP ของโรงพยาบาล ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยเลขที่โรงพยาบาล เพศ อายุ ยาที่แพ้ ขนาด
ยา (mg) ปริ ม าณยาที่ ไ ด้ ร ั บ ในแต่ ล ะครั ง้ รายการยา
นอกเหนือจาก diclofenac และเถาวัลย์เปรียงทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
ซึ่งมีโอกาสทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ โรคหลักของ
ผูป้ ่ วย โรครองของผูป้ ่ วย วันทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ยา วันทีผ่ ปู้ ่ วยหยุด
ยา ประวัตกิ ารเป็ นโรคต่าง ๆ เช่น โรคเกีย่ วกับระบบเลือด
โรคตับ โรคไต โรคลาไส้อกั เสบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร
โรคมะเร็ง ลาไส้ โรคริด สีด วงทวาร รวมทัง้ อาการไม่ พึง
ประสงค์ท่ีพ บที่ล งบัน ทึก ว่ า เกิด จากยา diclofenac หรือ
เถาวัลย์เปรียง
เกณฑ์ ใ นการคัด ออก คื อ ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ ยาที่
อาจจะส่งผลให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์เหมือนกับอาการ
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ไม่พงึ ประสงค์จากยาเถาวัลย์เปรียงและ diclofenac ได้แก่
aspirin, warfarin, prednisolone และยาต้า นการอักเสบที่
ไ ม่ ใ ช่ สตี ย รอย ด์ ไ ด้ แ ก่ Ibuprofen, mefenamic acid,
piroxicam แ ล ะ naproxen ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ป ร ะ วั ติ ก า รดื่ ม
แอลกอฮอล์ ผู้ป่วยที่มโี รคประจาตัวและมีอาการที่อาจทา
ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเกิดจากภาวะเลือดออก
จากการใช้เถาวัลย์เปรียงหรือ diclofenac เช่น โรคเกีย่ วกับ
ระบบเลือด โรคตับ โรคไต โรคลาไส้อกั เสบ โรคแผลใน
กระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลาไส้ และโรคริดสีดวงทวารที่
อาจมีภาวะเลือดออกได้ ผู้วจิ ยั เก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วย
เป็ นความลับ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทาได้โดยนักวิจยั
เท่านัน้ ผลการวิเคราะห์ถูกนาเสนอเป็ นภาพรวมโดยไม่
อ้างอิงถึงผูป้ ่ วยเป็ นรายบุคคล
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนา การ
วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเกิ ด อาการไม่ พึง
ประสงค์กบั ยาทีไ่ ด้รบั ใช้ logistic regression เพื่อตัดปั จจัย
รบกวนต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม

ผลการวิ จยั
ในระหว่า ง ปี พ.ศ. 2554-2559 ผู้ป่ วยที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การศึกษาได้รบั ยาเถาวัลย์เปรียง จานวน 5,456
ราย และได้รบั ยา diclofenac จานวน 9,740 ราย ผู้ป่วยที่
ได้รบั เถาวัลย์เปรียงเป็ นเพศหญิงร้อยละ 67.10 ซึง่ มากกว่า
กลุ่มทีไ่ ด้รบั diclofenac (ร้อยละ 55.10) (P<0.001) ผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั เถาวัลย์เปรียงอายุเฉลีย่ 55.40 ปี ซึง่ มากกว่ากลุ่ม
ที่ไ ด้ร ับ diclofenac (41.30 ปี ) (P<0.001) ส่ ว นโรคที่เ ป็ น
สาเหตุ ห ลัก ที่ท าให้ผู้ป่ วยมารัก ษามีค วามแตกต่ า งกัน
ระหว่างกลุ่ม กลุ่มที่ได้รบั เถาวัลย์เปรียงเป็ นโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 17.3, 7.1
และ 3.4 ตามลาดับ) มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั diclofenac (ร้อย
ละ 3.1, 1.3 และ 1.9 ตามลาดับ ) กลุ่มที่ได้รบั diclofenac
มาด้วยอาการหลัก คือ อาการปวดทีจ่ ุดยึดเส้นเอ็นหลายจุด
และกล้ า มเนื้ อ เคล็ด (ร้ อ ยละ 3.4 และ 2.2 ตามล าดับ )
มากกว่ากลุ่มที่ได้รบั เถาวัลย์เปรียง (ร้อยละ 0.1 และ 0.9
ตามลาดับ)
ตารางที่ 1 แสดงการเกิด อาการไม่ พึง ประสงค์
ของเถาวัลย์เปรียง และ diclofenac ซึง่ พบว่า มีอุบตั กิ ารณ์
ค่อนข้างน้อย เถาวัลย์เปรียงทาให้เกิดอาการใจสัน่ 2 ราย
(3.67 ต่อ 10,000 ราย) และอาการผื่นคัน 2 ราย (3.67 ต่อ
10,000 ราย) ในภาพรวมคือเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ รวม

ตารางที่ 1. การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
อาการไม่พงึ
จานวนคนทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์ (จานวน ต่อ 10,000 ราย) crude risk ratio
P
ประสงค์
(95%CI)
เถาวัลย์เปรียง (n=5,456)
Diclofenac (n=9,740)
ใจสัน่
2 (3.67)
0 (0)
4.8 (0.5-46.3) 0.16
ปวด/ไม่สบายท้อง
0 (0)
1 (1.02)
0.8 (0.1-8.8)
1.00
หน้า/ปากบวม
0 (0)
5 (5.13)
0.3 (0.03-2.2) 0.16
ผืน่ คัน
2 (3.67)
5 (5.13)
0.6 (0.1-3.3)
0.71
รวม
4 (7.33)
11 (11.29)
0.6 (0.2-2.0)
0.58
1: ปรับด้วย propensity score ทีค่ านวณจากตัวแปรทีเ่ ก็บทุกตัวซึง่ ๆ ไม่ใช่ตวั แปรตามและยาทีส่ นใจในการวิจยั

4 ราย คิ ด เป็ น 7.33 ต่ อ 10,000 ราย ส่ ว น diclofenac
พบว่า ทาให้เกิด อาการปวด/ไม่สบายท้อง 1 ราย (1.02
ต่ อ 10,000 ราย) เกิดอาการหน้ า/ปากบวม 5 ราย (5.13
ต่ อ 10,000 ราย) อาการผื่น คัน 5 ราย (5.13 ต่ อ 10,000
ราย) สรุปในภาพรวม คือ ทาให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
รวม 11 ราย (11.29 ต่อ 10,000 ราย) ทัง้ นี้ไม่พบอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ท้องผูก ระคายเคืองในกระเพาะ
เลือ ดออกในกระเพาะ หรือ มึน ศรีษ ะ การวิเ คราะห์ด้ว ย
logistic regression analysis เพื่อ ขจัด อิท ธิพ ลจากปั จ จัย
กวนต่าง ๆ พบว่ามีค่า adjusted risk ratio (95%CI) อยู่ท่ี
0.6 (P-0.45) :ซึง่ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากจานวนผู้
ทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์มนี ้อย
ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายที่สูญเสียจากการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ผูป้ ่ วยซึง่ เกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้เถาวัลย์เปรียงได้รบั การรักษาด้วย
การหยุดยา ทาให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายด้านยาทีใ่ ช้รกั ษาอาการ
ไม่ พึง ประสงค์ ส าหรับ ในกลุ่ ม diclofenac ผู้ ป่ วยที่เ กิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ 11 รายมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 23,918
บาทหรือ 2,277 บาทต่อ 1 อาการไม่พงึ ประสงค์

การอภิ ปรายผล
การใช้เ ถาวัลย์เปรียงลดความเสี่ย งต่ อการเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้โดยมีความเสีย่ งสัมพัทธ์ 0.60

adjusted risk
ratio1(95%CI)
0.6 (0.1-3.3)
0.6 (0.2-2.0)

P
0.59
0.45

(95% CI 0.2–2.0, P=0.45) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การใช้
diclofenac แต่ ไ ม่ มีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ซึ่ง อาจเกิด จาก
จ านวนตัว อย่ า งที่เ กิด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ มี น้ อ ย
การศึก ษานี้เ ก็บข้อ มูลแบบย้อ นหลัง ซึ่ง อาจเป็ นไปได้ว่า
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่ องจากผู้ป่วยบางรายที่เ กิด
อาการไม่พงึ ประสงค์เล็กน้อยอาจจะไม่ได้กลับมาแจ้งข้อมูล
หรือบางรายก็ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของอาการที่
เกิดขึน้ หรือผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ แต่ไม่ได้
มารับบริการทีโ่ รงพยาบาลทีศ่ กึ ษา
การศึกษาของยุทธพงษ์ ศรีมงคลและคณะในผู้ท่ี
มีอาการปวดหลังส่วนล่างในโรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัด
สระแก้ว มีค วามสอดคล้อ งกัน กับ การศึก ษานี้ คือ การ
รับประทาน เถาวัลย์เปรียง ครัง้ ละ 1 แคปซูล วันละ 3
ครัง้ นานเป็ นเวลา 7 วัน ไม่ ทาให้พบความผิดปกติทาง
โลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมี
แม้ ว่ า จ านวนเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ จ ะพบ
จานวนไม่มากในการศึกษานี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์กลับพบว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาเถาวัล ย์เ ปรีย งและเกิด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ นั น้
สามารถหยุดยาและกลับบ้านไปทางานได้ตามปกติ โดยไม่
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ เพิม่ เติม
ส่วนผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา diclofenac และเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์นัน้ มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมสาหรับรักษาอาการไม่พงึ
ประสงค์มากกว่ากลุ่มทีใ่ ช้เถาวัลย์เปรียง

ตารางที่ 2. มูลค่าของค่าใช้จ่ายทีส่ ญ
ู เสียจากการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ยาทีใ่ ช้
จานวนผูป้ ่ วย (ราย)
การรักษาหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
เถาวัลย์เปรียง
4
หยุดยา ไม่ตอ้ งใช้ยารักษาอาการแพ้
diclofenac
2
หยุดยา ไม่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล และไม่ตอ้ งใช้ยารักษา
3
หยุดยา ไม่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล แต่ตอ้ งใช้ยารักษา
6
หยุดยา ต้องนอนในโรงพยาบาล

มูลค่าการใช้จ่าย
0 บาท
0 บาท
565
23,353
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิ ง

อัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในผู้ได้รบั ยา
เถาวัล ย์ เ ปรี ย งและ diclofenac ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยาเถาวัลย์เปรียงแคปซูล มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ผื่น
คัน ใจสัน่ ซึ่งไม่รุนแรงถึงขนาดต้องนอนรักษาอาการที่
โรงพยาบาลและไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการไม่พงึ
ประสงค์ ในขณะทีผ่ ทู้ ใ่ี ช้ยา diclofenac และเกิดอาการไม่
พึงประสงค์ มีอาการที่รุนแรงมากกว่า คือ 6 ราย จาก 11
รายที่มอี าการไม่พงึ ประสงค์ (ร้อยละ 55.5) เกิดอาการที่
รุนแรง เช่น angioedema จนต้องนอนพักรักษาอาการที่
โรงพยาบาล และมีค่ า ใช้จ่ า ยตามมาจากการรัก ษาด้ว ย
ดังนัน้ แม้ว่ายาเถาวัลย์เปรียงแคปซูลมีอตั ราการเกิดอาการ
ไม่ พึง ประสงค์ ไ ม่ ต่ า งจาก diclofenac แต่ อาการไม่ พึง
ประสงค์จากเถาวัลย์เปรียงไม่รุนแรง ข้อมูลนี้น่าจะส่งผลดี
ต่อความเชื่อมันของแพทย์
่
ในการสังใช้
่ ยาและความมันใจ
่
ในการใช้ยาของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เพื่อยืนยันผลเบื้องต้นทีพ่ บในการ
วิจยั นี้ต่อไป
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