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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและวิเคราะห์อภิมานเกีย่ วกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั สืบค้นข้อมูลงานวิจยั ที่ถูก
ตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Pubmed, Embase, Scopus, CENTRAL, AMED, CINAHL, Web of science,
www.clinicaltrials.gov และฐานข้อมูลในไทยตัง้ แต่เริม่ ต้นฐานข้อมูล จนถึงสิน้ เดือนกรกฎาคม 2560 ผูว้ จิ ยั คัดเลือกงานวิจยั ทาง
คลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมทัง้ ชนิดทีม่ กี ารสุม่ และไม่มกี ารสุม่ ทีป่ ระเมินผลการใช้ผกั เชียงดาในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การศึกษา
ใช้โมเดลการวิเคราะห์แบบสุม่ และรายงานผลการวิเคราะห์เป็ น Weighted Mean Difference (WMD) กับช่วงความเชื่อมัน่ 95%
(95%CI) ผลลัพธ์หลัก คือ ระดับน้ าตาลในเลือด ผลลัพธ์รอง คือ ระดับไขมันในเลือด ผลการวิ จยั : การสืบค้นพบงานวิจยั ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์คดั เข้า 5 ฉบับ งานวิจยั ศึกษาผลของผักเชียงดาโดยใช้เป็ นการรักษาเสริมนาน 4-12 สัปดาห์ในผูป้ ่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ภี าวะไขมันในเลือดสูงจานวน 215 คน งานวิจยั 4 ใน 5 ฉบับ มีคุณภาพปานกลางเมื่อประเมินด้วย
ROBINS-I ผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่า กลุ่มที่ใช้ผกั เชียงดามีแนวโน้ มที่ระดับน้ าตาลในเลือด (FBG) ลดลงเฉลี่ย 2.86
มิลลิกรัม/เดซิลติ ร (95%CI; -18.15, 12.43) (I2 = 0.0%, P = 0.98) และระดับน้ าตาลเฉลีย่ สะสมในเลือด (HbA1c) ลดลงร้อยละ
0.21 (95% CI; -0.84, 0.42) (I2= 0.0%, P = 0.46) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้ยาหลอก กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผักเชียงดายังสามารถลด
ระดับไขมันรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ได้มากกว่ากลุม่ ยาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยลดไขมันรวม 28.26 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
(95% CI; -36.19, -20.34) (I2 = 0.0%, P = 0.40) และไตรกลีเซอไรด์ลดลง 21.03 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร (95% CI; -27.93, -14.13)
(I2 = 0.0%, P = 0.59) กลุ่มของผักเชียงดามีผลข้างเคียงโดยเฉพาะต่อตับและไตไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม สรุป: งานวิจยั ที่
ศึกษาผลของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ไี ขมันในเลือดสูงยังมีจากัด
หลักฐานทางคลินิกในปจั จุบนั ยังมีไม่เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุ นการใช้ผกั เชียงดาในการลด FBG และ HbA1c แต่สนับสนุ นการใช้ผกั
เชียงดาเป็ นการรักษาเสริมเพื่อลดระดับไขมันรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดของผูป้ ่วยกลุ่มดังกล่าว การใช้ผกั เชียงดามีความ
ปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามควรมีการวิจยั เพิม่ เติมในตัวอย่างขนาดใหญ่และมีการออกแบบการวิจยั ทีด่ ี
คาสาคัญ: ผักเชียงดา โรคเบาหวาน การวิเคราะห์อภิมาน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
รับต้นฉบับ: 7 มิ.ย. 2560, รับลงตีพมิ พ์: 17 ก.ย. 2560
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Abstract
Objective: To undertake a systematic review and meta-analysis of the effectiveness and safety of Gymnema
sylvestre in glycemic and lipid control in patients with type 2 diabetes. Methods: The researchers searched published
reports through the electronic databases including Pubmed, Embase, Scopus, CENTRAL, AMED, CINAHL, Web of
science, www.clinicaltrials.gov and databases in Thailand from inception to July 2017. The researchers selected
randomized or non-randomized trials with a control group on the effectiveness of Gymnema sylvestre in patients with
type 2 diabetes. The study employed random effect model and reported Weighted Mean Difference (WMD) with
confident interval 95% (95%CI). The primary outcome was FBG and the secondary was HbA1c. Results: The search
identified 5 studies consistent to inclusion criteria. The studies determined the effects of Gymnema sylvestre as a
supplemental therapy for 4-12 weeks in 215 type 2 diabetes. Four-fifth of the studies showed moderate quality as
assessed using ROBINS-I. Meta-analysis showed that patients in Gymnema sylvestre tended to have a decrease in
fasting blood sugar (FBS) for 2.86 mg/dl (95%CI; -18.15, 12.43) (I2 = 0.0%, P = 0.98) and in HbA1c 0.21% (95% CI; 0.84, 0.42) (I2= 0.0%, P = 0.46) when compared to placebo group. Gymnema sylvestre group had a significant
reduction in total cholesterol for 28.26 (95%CI; -36.19, -20.34) (I2= 0.0%, P = 0.40) and in triglyceride for 21.03 mg/dl
(95% CI; -27.93, -14.13) (I2 = 0.0%, P = 0.59). The adverse effects on liver and kidney found in Gymnema sylvestre
group were not different from those in the control. Conclusion: The studies on the effects of Gymnema sylvestre on
glycemic and lipid control in patients with type 2 diabetes with hyperlipidemia were scarce. Present evidence is not
enough to support the use of Gymnema sylvestre for reducing FBS and HbA1c. However, it supports the use as a
supplement for reducing total cholesterol and triglyceride in such group of patients. The use of Gymnema sylvestre is
safe. However, additional studies with a large sample size and strong design are needed.
Keywords: Gymnema sylvestre, type 2 diabetes, meta-analysis, systematic review
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บทนา
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 เป็ น โรคเรื้อ รัง ที่เ กิด จาก
การมี ภ าวะดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งใน
กระบวนการสังเคราะห์น้ าตาลจากตับจนมีการผลิตน้ าตาลที่
มากเกิน นอกจากนี้ยงั พบความบกพร่องในการทางานของ
เบต้าเซลล์ทต่ี บั อ่อนทาให้มคี วามสามารถในการทางานและ
การหลังสารควบคุ
่
มระดับน้ าตาลลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง (1) โรคนี้เป็ นปญั หาสาธารณสุขทีส่ าคัญ
ของทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย เนื่ องจากมีจานวนผู้ป่วย
เพิม่ ขึน้ ทุกปี (2) เบาหวานเป็ นโรคเรือ้ รังทีร่ กั ษาไม่หายขาด
ต้ อ งใช้ เ วลานาน และใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษามาก
โดยเฉพาะผู้ ท่ี ม ี ภ าวะแทรกซ้ อ นจากโรคเบาหว าน
นอกจากนี้ผปู้ ่วยเบาหวานมักมีภาวะอ้วนหรือไขมันในเลือด
ผิดปกติร่วมด้วย ซึง่ เป็ นปจั จัยส่งเสริมทาให้ผปู้ ่วยเกิดภาวะ
ดื้อต่ออินซูลนิ และควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดยากขึน้ อีก
ทัง้ ยัง เป็ น ป จั จัย เสี่ย งของการเกิด โรคหลอดเลือ ดหัว ใจ
ผู้ป่วยเบาหวานจึงจาเป็ นต้องควบคุมน้ าหนักและไขมันใน
เลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยารักษาโรคเบาหวานใน
ปจั จุบนั ยังมีขอ้ จากัดในการควบคุมระดับน้ าตาลและไขมัน
ในเลือด อีกทัง้ ยังมีอาการข้างเคียงหลายอย่าง (3) ทาให้
ผูป้ ว่ ยแสวงหาการรักษาทางเลือกในการรักษาโรคเพิม่ เติม
สมุ น ไพรเป็ น ทางเลือ กส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ที่ก าลัง
ได้รบั ความนิยมในผู้ป่วยหลายโรครวมทัง้ ผู้ป่วยเบาหวาน
ดังจะเห็นได้จากรายงานของ National Health Interview
Survey ในสหรัฐอเมริกาปี 2550 ซึ่งพบว่า ประชากร
สหรัฐอเมริกาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไปมีการใช้สมุนไพรและ
การแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคประมาณร้อยละ 40 (4)
วิภา อุทยานินทร์และคณะ สารวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพร
ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานในประเทศไทยจ านวน 1,922 ราย
พบว่ า ผู้ป่ ว ยร้อ ยละ 41 มีก ารใช้ส มุ น ไพรเพื่อ ลดระดับ
น้ าตาล (5) นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จ ั ย ทั ้ง ในไทยและ
ต่างประเทศที่ศกึ ษาผลของสมุนไพรหลายชนิดต่อการลด
ระดับน้ าตาลในเลือด (6-7) แต่งานวิจยั ข้างต้นยังไม่รวมผัก
เชีย งดาในรายการสมุ น ไพรที่ศึก ษา ทัง้ ๆ ที่ม ีร ายงาน
การศึกษาระยะก่อนคลินิก (pre-clinic) (8) และทางคลินิก
(9) ที่บ่งชี้ว่า ผักเชียงดาสามารถลดน้ าหนักและลดระดับ
น้ าตาลในเลื อ ดได้ ดี ใบของผั ก เชี ย งดามี ส ารกลุ่ ม
triterpenoid saponins ทีป่ ระกอบด้วย oleanane และ
dammarene classes และมีสารสาคัญ คือ gymnemic acid
(oleanane saponin class) ซึง่ มีฤทธิ ์ในการลดระดับน้ าตาล

ในเลือดโดยไปกระตุน้ การหลังอิ
่ นซูลนิ จากตับอ่อน และยังมี
กลไกอื่น ๆ ได้แ ก่ กระตุ้น การสร้าง islet
cells เพิ่ม
กระบวนการสลายน้ า ตาลกลูโคสและลดการดูดซึมน้ าตาล
กลูโคสที่ลาไส้เล็ก (10) ในตารายาไทยมีการขนานนามผัก
เชีย งดาว่า เป็ น เป็ น สมุ น ไพรฆ่า น้ า ตาล นอกจากนี้ ยัง มี
ผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาที่มจี าหน่ ายในหลายประเทศซึ่ง
อ้างว่า สามารถใช้ควบคุมระดับน้ าตาลและ/หรือระดับไขมัน
ในเลือดได้
ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารสรุปข้อมูลการศึกษาในมนุ ษย์ท่ี
ชัด เจนว่า ผัก เชีย งดาสามารถใช้ใ นข้อ บ่ ง ใช้ด ัง กล่ า วได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลของผักเชียงดาในการลดระดับ
น้ าตาลในเลือด (FBS) ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
ระดับไขมันในเลือด และความปลอดภัยของการใช้ผกั เชียง
ดาในผูป้ ว่ ยเบาหวาน

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน
(meta-analysis) จากงานวิจยั ทางคลินิกทีม่ กี ลุ่มควบคุมทัง้
ในรูปแบบสุม่ (randomized controlled trial; RCT) และ
แบบไม่มกี ารสุ่ม (non-randomized clinical trial; non
RCT) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับผลของผักเชียงดาต่อการควบคุม
ระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้วิจ ยั ท าการศึก ษาตามแนวทางการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบของ Cochrane collaboration framework
guidelines (11) และรายงานผลการศึกษาตามรูปแบบ
PRISMA Statement (12) โดยมีการลงทะเบียนโปรโตคอล
ของการศึกษาในเวปไซด์ PROSPERO มีรหัสโปรโตคอล
คือ CRD 42017068079
การสืบค้นและคัดเลือกงานวิ จยั
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ช้ในการสืบค้น ได้แก่
Pubmed, Embase, Scopus, Cochrane Central Register
of Control Trials (CENTRAL), Allied and Alternative
Medicine Database (AMED), Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of
science และ www.clinicaltrials.gov และฐานข้อมูล
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นประเทศไทย ได้แ ก่ Thai
library
integrated system: ThaiLIS, Thai thesis (http://tdc.thai
lis.or.th/), Thai Index Medicus (http://cuml.md.Chula.ac
.th/) สานักงานข้อมูลสมุนไพรมหิดล (http://medplant.ma
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hidol.ac.th/) และ กรมแพทย์แผนไทย (http://www.dtam.
moph.go.th/) นอกจากนี้ คณะผู้วจิ ยั ได้สบื ค้นจากเอกสาร
อ้างอิงในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบทีเ่ คยศึกษา
ก่ อ นหน้ า และเอกสารอ้า งอิง ที่อ ยู่ใ นรายงานต้น ฉบับ ใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย การสืบค้นใช้คาสาคัญ (key words)
หรือ คาค้นทางการแพทย์ (medical subject headings;
MeSH) ในการสืบค้นสาหรับฐานข้อมูล Pubmed เช่น ภาวะ
โรคใช้คาว่า “diabetes” ซึ่งเป็ นคาค้นทางการแพทย์ทร่ี วม
โรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานซึ่งรวมทัง้ ภาวะ
ก่อนเบาหวาน (pre-diabetes) ไว้ ส่วนคาค้นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับสมุนไพร โรคและรูปแบบการศึกษาที่สนใจ ได้แก่
“gymnema”, “human”, “clinical trial”, “ผักเชียงดา”,
“เบาหวาน”, “มนุ ษย์” โดยใช้คาเชื่อม และ/หรือ (and/or)
การสืบค้นตัง้ แต่เริม่ มีฐานข้อมูลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ผู้วจิ ยั 2 คน (นรินทรา และ ราตรี) คัดเลือก
งานวิจยั ที่สบื ค้นได้ตามเกณฑ์การคัดงานวิจยั เข้าและคัด
ออกที่กาหนดไว้อย่างเป็ นอิสระต่อกัน ทัง้ นี้เพื่อตรวจสอบ
ซึ่งกัน หากความเห็นไม่ตรงกันจะมีการปรึกษาหารือกันใน
ทีม วิจยั และให้ผู้วิจยั ที่ 3 (ณธร หรือ พีรยา) เป็ นผู้ตดั สิน
เกณฑ์ในการคัดเข้า คือ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองทางคลินิกที่
มีกลุ่มควบคุมทัง้ รูปแบบสุ่ม (RCT) และแบบไม่มกี ารสุ่ม
(non RCT) ทีศ่ กึ ษาผลของผักเชียงดารูปแบบต่าง ๆ (สาร
สกัด สมุ น ไพรเดี่ย วหรือ สมุ น ไพรผสม) ต่ อ การควบคุ ม
ระดั บ น้ าตาลและ/หรื อ ไขมั น ในเลื อ ดในผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ส่ ว นงานวิจ ัย ที่ไ ม่ ม ีก ารรายงานผล
การศึกษา หรือมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถติดต่อผู้
นิพนธ์เพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ จะถูกคัดออกจากการศึกษา
การสกัดข้อมูลและประเมิ นคุณภาพงานวิ จยั
ผูว้ จิ ยั 2 คน (นรินทรา และ ราตรี) คัดย่อหรือสกัด
ข้อมูลและประเมินคุณภาพงานวิจยั ที่ถูกคัดเข้าการศึกษา
อย่า งเป็ น อิส ระต่อ กัน โดยใช้แ บบฟอร์ม ที่พฒ
ั นาขึ้น ตาม
แนวทางของกลุ่ม Cochrane
(13) เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
รูปแบบเดียวกัน ประเด็นสาคัญทีพ่ จิ ารณา ได้แก่ 1) ชื่อ
ผู้วจิ ยั ปี ท่พี มิ พ์ ขนาดตัวอย่าง 2) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้รบั 3) ลักษณะของผู้ป่วย/กลุ่มประชากรของ
การศึกษา และ 4) การวัดผลลัพธ์ทงั ้ ด้านประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย ระยะเวลาในการติดตามผล เป็ นต้น
การวิจยั ประเมินคุ ณ ภาพงานวิจยั ทางคลินิก ที่ม ี
กลุ่มควบคุมและมีการสุม่ (RCT) ด้วย Jadad’s score (14)
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และ Cochrane risk of bias (ROB)(15) ส่วนงานวิจยั ทาง
คลินิกทีม่ กี ลุ่มควบคุมแต่ไม่มกี ารสุม่ (non-RCT) ประเมิน
คุณภาพโดยใช้แบบประเมิน Risk of Bias in NonRandomized Studies of Interventions หรือเรียกโดยย่อว่า
“ROBINS-I” (16)
ผลลัพธ์และการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
ผลลัพธ์หลักทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ คือ ระดับน้ าตาล
เฉลี่ยสะสม (HbA1c) และระดับน้ าตาลในเลือด (วัดหลังอด
อาหาร 8 ชัวโมง:
่
Fasting blood glucose; FBG) ส่วน
ผลลัพธ์รอง คือ ระดับไขมันในเลือดได้แก่ ระดับไขมันรวม
(Total cholesterol: TC), ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
(Triglyceride;TG), ระดับไขมันชนิดความหนาแน่นต่า (Low
Density Lipoprotein; LDL) และระดับไขมันชนิดความ
หนาแน่นสูง (High Density Lipoprotein; HDL) ซึง่ ทัง้ หมด
เป็ นข้ อ มู ล แบบต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั ้น ผลรวมการวิ เ คราะห์
(pooled estimate) จึงแสดงในรูป Weighted Mean
Difference (WMD) ร่วมกับช่วงความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(confidence interval; 95%CI) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด
โดยใช้ตวั แบบสุม่ (random-effects model หรือ DerSimonian-Laird
model)
การทดสอบความต่างแบบ
(heterogeneity) ใช้สถิติ chi-square และ I 2statistic ค่า I2
อยูใ่ นรูปร้อยละ ถ้ามีค่ามากแสดงว่ามีความต่างแบบหรือไม่
สอดคล้องกันมาก หากพบความต่างแบบกันปานกลางถึง
มาก เช่น ค่า I2 มากกว่าร้อยละ 50 (17) ผูว้ จิ ยั จะหาปจั จัยที่
มีผลต่อความต่างแบบและทาการวิเคราะห์ย่อยตามปจั จัยที่
คาดว่าจะมีผลต่อความต่างแบบของการศึกษา นอกจากนี้
ยังทดสอบอคติจากการตีพมิ พ์ (publication bias) ด้วย
Egger bias statistic และ funnel plots การศึกษาวิเคราะห์
ความไวของการศึกษาด้วยการใช้ตวั แบบตามหลัก MantelHaenszel (fixed-effects model) และทดลองตัดงานวิจยั ที่
ไม่มคี ุณภาพออกจากการวิเคราะห์

ผลการวิ จยั
ผลการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยค าค้ น ที่ ก าหนดใน
ฐานข้อมูลในไทยและต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
(จากเอกสารอ้างอิงในงานวิจยั หรือบทความที่เกี่ยวข้อง)
พบการศึก ษาหรือ บทความทัง้ หมด 1,060 ฉบับ เมื่อ คัด
การศึกษาที่ซ้าซ้อนกันและคัดเลือกการศึกษาตามเกณฑ์
การคัดเข้า-คัดออก พบว่ามีงานวิจยั เพียง 5 ฉบับถูกคัดเข้า
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์อภิมาน ได้แก่ การศึกษาทางคลินิก

ทีม่ กี ลุ่มควบคุมและมีการสุม่ (RCT) 1 ฉบับ และการศึกษา
ทางคลินิกที่มกี ลุ่มควบคุมแต่ไม่มกี ารสุ่ม (non-RCT) 4
ฉบับ (19-22) ดังแสดงในรูปที่ 1
กา รป ระ เมิ น คุ ณภ าพ งา นวิ จ ั ย ที่ ถู ก คั ด เ ข้ า
การศึก ษา พบว่า งานวิจ ยั เชิง ทดลองทางคลินิ ก ที่ม ีก ลุ่ ม
ควบคุมและมีการสุ่ม (RCT) (18) มีค่าคะแนน Jadad
เท่ากับ 2 และประเมิน ROB ได้ระดับไม่ชดั เจน (unclear)

การค้นหา
งานวิ จยั

เนื่องจากไม่มกี ารอธิบายวิธกี ารสุม่ และการปกปิด ดังแสดง
ในตารางที่ 1 งานวิจยั นี้จงึ จัดว่ามีคุณภาพต่า
ส่วนงานวิจยั ทางคลินิกทีม่ กี ลุ่มควบคุมแต่ไม่มกี าร
สุม่ (non-RCT) ผลการประเมิน ROBINS-I พบว่า ทัง้ 4
ฉบับ (19-22) มีความเสีย่ งในการเกิดอคติปานกลางหรือ
งานวิจยั มีคุณภาพปานกลางเนื่องจากมีโอกาสที่จะมีปจั จัย
รบกวน (confounder) และไม่มกี ารสุม่ แยกตัวอย่างเพือ่ รับ

127 การศึกษา จากฐานข้อมูล
PubMed

12 การศึกษา จากฐานข้อมูล
Cochrane Central

24 การศึกษา จากฐานข้อมูล
AMED

23 การศึกษา จากฐานข้อมูล
CINAHL

360 การศึกษา จากฐานข้อมูล
Embase

336 การศึกษา จากฐานข้อมูล
Scopus

173 การศึกษา จากฐานข้อมูล
Web of Science

4 การศึกษา จากฐานข้อมูล
www.clinicaltrial.gov

0 การศึกษา จากฐานข้อมูล
ประเทศไทย

1 การศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น

การคัดกรอง
งานวิ จยั

การศึกษา 1,060 ฉบับ
การศึกษา 454 ฉบับ สาหรับทาการคัดกรอง

การศึกษา 606 ฉบับ ถูกคัดออกเนื่องจาก
เป็ นการศึกษาทีซ่ ้าซ้อนกัน
การศึกษา 438 ฉบับ ถูกคัดออกเนื่องจาก
102 เป็ นการศึกษาในสัตว์ทดลอง
56 เป็ นการศึกษาสรรพคุณสมุนไพร

บทความที่

การศึกษา 16 ฉบับ สาหรับประเมินวารสาร

เป็ นไปตาม

109 เป็ นการศึกษารูปแบบการทบทวน
วิจยั อย่างเป็ นระบบ/การทบทวน

เกณฑ์
การศึกษา 11 ฉบับ ถูกคัดออกเนื่องจาก

บทความที่
ใช้ในการ

ผ่านเกณฑ์ 5 ฉบับถูกคัดเข้าการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์อภิมาน
- เป็ น RCT 1 ฉบับ
- เป็ น Non-RCT 4 ฉบับ

4 การศึกษาไม่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้
7 การศึกษา ไม่ได้นาเสนอ ผลลัพธ์หลัก

วิ จยั

รูปที่ 1. ผลการสืบค้นและคัดเลือกงานวิจยั เข้าการศึกษาผักเชียงดา (Gymnema sylvestre)
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ตารางที่ 1. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั เชิงทดลองทางคลินิกทีม่ กี ลุม่ ควบคุมและมีการสุม่ (randomized controlled trial;
RCT) ของผักเชียงดา: งานวิจยั โดย Kurian และคณะในปี 2014 (18)
การประเมิ นผลด้วย Jadad’s score
เกณฑ์ของ Jadad’s score
คะแนนทีไ่ ด้
1. ระบุวา่ มีการสุม่ แยกตัวอย่าง (มี = 1 คะแนน)
1
1.1 วิธกี ารทีใ่ ช้จดั ลาดับการได้สงิ่ ทดลองของตัวอย่างมีความเหมาะสม
0
(มีและอธิบายถูกต้อง = 1 คะแนน, อธิบายผิด = -1, ไม่อธิบาย = 0 คะแนน)
2. ระบุวา่ เป็ นการปกปิดสองทาง (double blind) (มี = 1 คะแนน)
0
2.1 วิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ ให้เกิดการปกปิดสองทางมีความเหมาะสม
0
(มีและอธิบายถูกต้อง = 1 คะแนน, อธิบายผิด = -1, ไม่อธิบาย = 0 คะแนน)
3. มีการกล่าวถึงการถอนตัวหรือการขาดหายไปของตัวอย่าง (มี = 1 คะแนน)
1
สรุป
2
การประเมิ นความเสี่ยงของการเกิ ดอคติ ด้วย Cochrane Risk of Bias (ROB)
เกณฑ์ของ Cochrane Risk of Bias
ผลการประเมิน
1. การกาหนดลาดับการรับสิง่ ทดลอง
ความเสีย่ งต่า
2. การปกปิดลาดับการรับสิง่ ทดลอง
ไม่ชดั เจน
่
3. การปกปิ ดผูป้ วยถึงชนิดสิง่ ทดลองทีไ่ ด้รบั
ไม่ชดั เจน
4. การปกปิดผูป้ ระเมินผลลัพธ์ถงึ ชนิดสิง่ ทดลอง
ไม่ชดั เจน
5. ข้อมูลของผลลัพธ์ทไ่ี ม่สมบูรณ์
ความเสีย่ งต่า
6. การเลือกทีจ่ ะรายงานผลลัพธ์บางตัว
ความเสีย่ งต่า
7. อคติจากแหล่งอื่น ๆ
ความเสีย่ งต่า
ไม่ชดั เจน1
สรุปภาพรวมผลการประเมิน ROB
1: ผลการประเมินภาพรวมเป็ น ”ความเสีย่ งต่า” เมือ่ ผลการประเมินในทุกเกณฑ์เป็ น ”ความเสีย่ งต่า”
ผลการประเมินภาพรวมเป็ น ”ความเสีย่ งสูง” เมือ่ ผลการประเมินในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็ น ”ความเสีย่ งสูง”
ผลการประเมินภาพรวมเป็ น “ไม่ชดั เจน” ผลการประเมินในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็ น “ไม่ชดั เจน” และไม่มเี กณฑ์ใดมีผลการ
ประเมินเป็ น ”ความเสีย่ งสูง”
สิง่ ทดลอง (intervention) ดังแสดงในตารางที่ 2
ข้อ มูล ทัว่ ไปของงานวิจ ัย ที่ถู ก คัด เข้า การศึก ษา
แสดงในตารางที่ 3 งานวิจยั ทัง้ 5 ฉบับศึกษาผลของผัก
เชียงดาในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รบั ยามาตรฐานอยู่
แล้ว ดังนัน้ งานวิจยั ทัง้ หมดจึงเป็ นการศึกษาผลการให้ผกั
เชียงดาเพือ่ เสริมการรักษามาตรฐานสาหรับผูป้ ่วยเบาหวาน
เทีย บกับ ยาหลอกหรือ ยารัก ษาเบาหวานเดิม ของผู้ป่ ว ย
งานวิจยั ส่วนใหญ่ (4 ใน 5 ฉบับ) ติดตามผูป้ ่วยนาน 4-12
สัปดาห์ ยกเว้น 1 ฉบับ(19) ติดตามผูป้ ่วยนาน 80 สัปดาห์
งานวิจยั ทัง้ หมดทาในทวีปเอเชีย คือ ในประเทศอินเดีย 3
ฉบับและในประเทศศรีลงั กาและประเทศจีนอย่างละ 1 ฉบับ
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งานวิจยั ทัง้ หมดรายงานผลลัพธ์เป็ นค่าระดับน้ าตาลในเลือด
(FBG)
และค่าระดับไขมันชนิดต่าง ๆ ในเลือด (lipid
profiles) แต่ม ี 3 ฉบับรายงานค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสม
(HbA1c) เพิม่ เติม (19, 21-22) งานวิจยั ทัง้ หมดมีขนาด
ตัวอย่างรวม 215 คน (ขนาดน้อยทีส่ ดุ -มากทีส่ ดุ คือ 24-60
คน) เป็ น ผู้ ป่ ว ยอายุ 40-60 ปี มีรู ป ร่ า งอวบถึง อ้ ว น (ค่ า
body mass index หรือ BMI >25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
และทัง้ หมดมีภาวะไขมันในเลือดสูงที่ยงั ไม่ได้รบั ยารักษา
นอกจากนี้ผปู้ ่วยร้อยละ 50 มีโรคร่วมอื่น ๆ เช่น ความดัน
โลหิต สู ง และโรคหลอดเลือ ดหัว ใจ เป็ น ต้ น ผู้ ป่ ว ยมีค่ า
พื้นฐานของ FBG
และ ประมาณ 150-190 มิลลิกรัม/

เดซิลติ ร และ 7-11% ตามลาดับ งานวิจยั ทัง้ หมดไม่ระบุว่า
มีการควบคุมอาหารและแนะนาการออกกาลังกายร่วมด้วย
หรือไม่ ค่าพืน้ ฐานของระดับไขมันชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไขมัน
รวม (TC), TG, LDL และ HDL แสดงในตารางที่ 4
ผักเชียงดาที่ใช้ในการศึกษาทัง้ หมดเป็ นสายพันธุ์
Gymnema sylvestre โดยส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบสารสกัด
จากใบ คือ gymnemic acid (18, 19, 21) หรือใบแห้งบด
เป็ นผงบรรจุแคปซูล (22) หรือรูปแบบสารละลายบรรจุซอง
(20) โดย 4 ฉบับ(19-22) ใช้ในรูปสมุนไพรเดีย่ ว ขนาดการ
รับประทานมีหลากหลาย ได้แก่ สารสกัด gymnemic acid
250-400 มิล ลิก รัม ต่ อ แคปซู ล หรือ ผงแห้ ง 100 กรัม ต่ อ
แคปซูล รับประทานวันละ 2 ครัง้ ก่อนหรือหลังอาหาร และ
1 ฉบับใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ผกั เชียงดาผสมขมิน้ ชันและ
สมุนไพรอื่น ตารางที่ 5 แสดงลักษณะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ควบคุม (control) และการบริหารยาใน
งานวิจยั ผักเชียงดาทีถ่ กู คัดเข้าการศึกษา
ผลของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
งานวิจยั 2 ฉบับ (20-21) รายงานผลของผักเชียง
ดาต่อระดับ HbA1c
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 และ

สามารถรวมผลการศึกษาได้ ผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่า
กลุ่มที่ได้รบั ผักเชียงดาเป็ นยาเสริมมี HbA1c ที่ลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ
โดยมีค่าความแตกต่างแบบถ่วงน้ าหนัก (WMD) เท่ากับ 0.21% (95% CI; -0.84%, 0.42%) ส่วนผลการวิเคราะห์อภิ
มานของงานวิจยั 3
ฉบับ (20-22) พบว่า ผักเชียงดา
สามารถลดระดับ FBG ในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
มากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ
โดยมี WMD เท่ากับ -2.86 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร (95%CI; 18.15,
12.43)
ทัง้ นี้ ไ ม่พบความต่า งแบบ (noheterogeneity) ของงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์ทงั ้ ผลต่อ
HbA1c (I2 = 0.0%, P= 0.45) และ FBG (I2 = 0.0%, P =
0.98) (รูปที่ 2)
ผลของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด
งานวิจยั 4 ฉบับรายงานผลของผักเชียงดาต่อ
ระดับไขมันรวมในเลือด (TC) ในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2
แต่มเี พียง 3 ฉบับที่สามารถรวมผลลัพธ์น้ีได้ (19-21) การ
วิเคราะห์อภิมาน พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผักเชียงดาเป็ นยาเสริม
มีระดับ TC ลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง

ตารางที่ 2. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั ทางคลินิกทีม่ กี ลุ่มควบคุมแต่ไม่มกี ารสุม่ (non randomized control trial; non-RCT)
ของผักเชียงดาตาม ROBINS-I
ความเสีย่ งต่ออคติในการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ROBINS-I
Baskaran และคณะ Bandara และคณะ Kumar และคณะ Li และคณะใน
ในปี 1990 (19)
ในปี 2009 (20)
ในปี 2010 (21) ปี 2015 (22)
อคติจากตัวแปรกวน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
อคติในการเลือกตัวอย่างเข้าการศึกษา
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
อคติในการตัดสินว่าตัวอย่างได้รบั สิง่
ทดลองหรือไม่
อคติจากการไม่ทาตามสิง่ ทดลองทีว่ างไว้

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

อคติเนื่องจากข้อมูลทีส่ ญ
ู หาย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

อคติในเรือ่ งการวัดผลลัพธ์

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

อคติในการเลือกรายงานผล

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สรุปความเสีย่ ง1

1: ผลการประเมินในภาพรวมจะเป็ น “ความเสีย่ งน้อย” เมือ่ ทุกเกณฑ์มผี ลประเมินเป็ น “ความเสีย่ งน้อย”
ผลการประเมินในภาพรวมจะเป็ น “ความเสีย่ งมาก” เมือ่ เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมีผลประเมินเป็ น “ความเสีย่ งมาก”
ผลการประเมินภาพรวมจะเป็ น “ความปานกลาง” เมือ่ เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมีผลประเมินเป็ น “ความเสีย่ งปานกลาง” และไม่ม ี
เกณฑ์โดทีม่ ผี ลประเมินเป็ น “ความเสีย่ งมาก”
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ตารางที่ 3. ลักษณะของงานวิจยั ผักเชียงดาทีถ่ ูกคัดเข้าการศึกษา
Baskaran และ Bandara และ
ลักษณะของงานวิจยั
คณะ (19)
คณะ (20)

Kumar และ
คณะ (21)

Kurian และคณะ
(18)

Li และคณะ
(22)

ปี ทศ่ี กึ ษา

1990

2009

2010

2014

2015

ประเทศทีศ่ กึ ษา

อินเดีย

ศรีลงั กา

อินเดีย

อินเดีย

จีน

รูปแบบการศึกษา1

Non-B, CT

SB, CT

Non-B, CT

DB, RCT

Non-B, CT

ประเภทผูป้ ว่ ย
จานวนผูป้ ว่ ย
(กลุม่ ทดลอง/ กลุ่มควบคุม)

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

22/25

12/14

39/19

30/30

8/8

ระยะเวลา ศึกษา (สัปดาห์)

80

4

12

8

6

สิง่ ทดลอง (intervention)2

GS แคปซูล
400 มก.
conventional
drug

GS powder
leaf 100 กรัม
ได้รบั เฉพาะยา
มาตรฐาน

GS แคปซูล
250 มก.
แคปซูลยา
หลอก

Poly g-400 (GS
40%)

GS แคปซูล
500 มก.
แคปซูลยา
หลอก

FBG, HbA1c,
lipid profiles

FBG, lipid
profiles

FBG, HbA1c,
lipid profiles

FBG, HbA1c,
lipid profiles

FBG, lipid
profiles

มีรายงาน

มีรายงาน

มีรายงาน

มีรายงาน

ไม่ตดิ ตาม

0, 40 และ 80

0, 2 และ4

0 และ 12

0 และ 8

ทุก 10 วัน

สิง่ ควบคุม (control)
การวัดผลลัพธ์3
อาการไม่พงึ ประสงค์
เวลาการติดตาม (สัปดาห์)

แคปซูลยาหลอก

1: Non-B = Non blinded, CT = Clinical controlled trial, DB = Double blinded, RCT = Randomized controlled trial
2: GS= Gymnema sylvestre
3: FBG = Fasting blood glucose, HbA1c = hemoglobin A1c
สถิติ โดยมี WMD เท่ากับ -28.26 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
(95%CI: -36.19, -20.34) (I2=0.0% P = 0.40) ผลของผัก
เชียงดาต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (TG) มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับ TC คือ ผลการวิเคราะห์อภิมานของงานวิจยั 4
ฉบับ (19-22) พบว่า กลุ่มที่ได้รบั ผักเชียงดาเป็ นยาเสริม
สามารถลด TG ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมี WMD เท่า กับ -21.03 มิล ลิก รัม /เดซิลิต ร
(95%CI: -27.93, -14.13) (I2=0.0% P = 0.59) ส่วนผลต่อ
ระดับไขมันในเลือดชนิดความหนาแน่นต่า (LDL) และไขมัน
ในเลือดชนิดความหนาแน่ นสูง (HDL) พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั
ผักเชียงดาเป็ นยาเสริมในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีระดับ
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ไขมัน ทัง้ 2 ชนิ ด นี้ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม ที่ไ ด้ร ับ ยาหลอก
การวิเคราะห์ผลต่อไขมันทัง้ หมดไม่พบความต่างแบบ (noheterogeneity) ของงานวิจยั ทีน่ ามาวิเคราะห์ (รูปที่ 3)
อคติ จากการตีพิมพ์และการวิ เคราะห์ความอ่อนไหว
การศึกษานี้มขี อ้ มูลไม่เพียงพอในการทดสอบอคติ
จากการตีพมิ พ์ (publication bias) เนื่องจากการประเมิน
อคติจากการตีพมิ พ์จากกราฟระฆังคว่า (Funnel plot) หรือ
วิธกี ารของ Egger จะให้ผลลัพธ์ท่นี ่ าเชื่อถือเมื่อเมื่อมี
งานวิจยั มากกว่า 10 ฉบับขึน้ ไป การศึกษานี้ยงั ไม่สามารถ
คัดงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพต่าออกเพือ่ วิเคราะห์ความอ่อนไหว

ได้ เนื่องจากมีจานวนการศึกษาจากัด แต่ได้ทดลองเปลีย่ น
โมเดลในการทดสอบซึ่ ง ผลการวิเ คราะห์ พ บว่ า ให้ ผ ล
การศึกษาไม่แตกต่างจากผลการวิเคราะห์หลัก

ความปลอดภัยของการใช้ผกั เชียงดา
งานวิจยั 4
ฉบับ (19-22) รายงานการเกิด
เหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ โดยอาการที่พบ คือ ปวดแปลบ

ตารางที่ 4. ลักษณะของประชากรในงานวิจยั ผักเชียงดาทีถ่ กู คัดเข้าการศึกษา
Baskaran และ Bandara และคณะ Kumar และคณะ
ลักษณะของงานวิจยั
คณะ (19)
(20)
(21)

Kurian และคณะ
(18)

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง
ไตวายเรือ้ รัง

36/47

12/26

29/58

NA/60

NA/16

อายุ (ปี)

48.50 ± 6.57

47.00± 10.00

56.00 ± 7.60

ไม่มรี ายงาน

48.00 ±7.00

ลักษณะรูปร่าง

ไม่มรี ายงาน

น้าหนักเกิน

น้าหนักเกิน

ไม่มรี ายงาน

น้าหนักเกิน

BMI (kg/m2)

ไม่มรี ายงาน

26.84 ± 6.25

27.10 ± 5.70

ไม่มรี ายงาน

29.10 ± 7.10

co-intervention
: ยาร่วม

ยามาตรฐาน
สาหรับเบาหวาน

ยามาตรฐาน
สาหรับเบาหวาน

co-intervention:
การรักษาทีไ่ ม่ใช่ยา

ไม่มกี ารควบคุม

ไม่มกี ารควบคุม

โคเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอร์
ไรด์สงู

ไขมันในเลือดสูง
แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ยา
ลดไขมัน

เป็ นเบาหวาน≥
8 ปี และไม่
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาล

ระยะเวลาเป็ นโรค (ปี)

4.64±2.06

ไม่มรี ายงาน

8.6±7.40

ไม่มรี ายงาน

ไม่มรี ายงาน

FBS (mg/dl)

174.00± 7.00

144.90± 32.22

188.90± 63.70

184.84± 292.74

178.0± 35.0

HbA1c (%)

11.91± 0.03

7.91± 1.72

9.60± 1.90

8.58± 0.10

ไม่มรี ายงาน

LDL (mg/dl)

170±2.00

155±20.00

130.90± 32.50

220.00 (NA)

ไม่มรี ายงาน

TG (mg/dl)

260±4.00

222.75±81.10

167.30±10.40

218.00 (NA)

231±15.00

Total cholesterol
(mg/dl)

ไม่มรี ายงาน

235.83±26.37

195±37.10

298.00 (NA)

ไม่มรี ายงาน

HDL (mg/dl)

ไม่มรี ายงาน

36.82±7.44

45.40±13.40

44.00 (NA)

ไม่มรี ายงาน

โรคร่วม
เพศชาย/ทัง้ หมด

ลักษณะอื่นๆ

HT, CVD, ไขมัน HT, retinopathy,
ในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง

Li และคณะ
(22)
ไขมันใน
เลือดสูง

ยามาตรฐาน
ยามาตรฐาน
สาหรับเบาหวาน สาหรับเบาหวาน
และ statin
ไม่มกี ารควบคุม ควบคุมอาหาร

ยามาตรฐาน
สาหรับ
เบาหวาน
ไม่มกี าร
ควบคุม
ไขมันในเลือด
สูง แต่ยงั
ไตรกลีเซอไรด์สงู
ไม่ได้เริม่ ยา
ลดไขมัน

HT = hypertension, CVD = cardiovascular disease; BMI= body mass index; FBS = Fasting blood sugar; HbA1c =
Hemoglobin A1c; kg/m2 = Kilogram per square meter; mg/dl = milligram per deciliter; LDL= Low density lipid;
TG=triglyceride; HDL= Height density lipid; NA=No Answer/No Available
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ตารางที่ 5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดสอบ (intervention) ผลิตภัณฑ์ควบคุม (control) และการบริหารยา ในงานวิจยั ผักเชียงดาที่
ถูกคัดเข้าการศึกษา
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดสอบ (intervention)
ผลิตภัณฑ์ควบคุม (control)
ลักษณะ
การบริหารยา
ลักษณะ การบริหารยา
- Gymnema sylvestre 4 สกัดจากใบผักเชียงดา โดยใช้
ครัง้ ละ 1 แคปซูล ไม่ได้รบั
ไม่มรี ายงาน
Baskaran
เอทานอลเป็ นตัวทาละลาย
วันละครัง้
และคณะ
- โดยบรรจุ Gymnema sylvestre 400 มิลลิกรัม ลงใน
(19)
แคปซูลชนิดแข็ง
Bandara - คัดเลือกผักเชียงดาทีม่ าจากการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี
ครัง้ ละ 100 กรัม ไม่ได้รบั
ไม่มรี ายงาน
และคณะ และปราศจากเชือ้ รา
หลังอาหาร เช้า(20)
- ใช้ในส่วนของใบผักเชียงดาทีโ่ ตเต็มวัย ตากแดด 4-5 วัน
เย็น
ในห้องปลอดเชือ้
- นาใบทีแ่ ห้งมาบดและร่อน มาบรรจุหอ่ ละ 100 กรัม
Kumar -สกัด Gymnema sylvestre 250 มิลลิกรัม จากใบของผัก ครัง้ ละ 1 แคปซูล
ได้รบั
ไม่มรี ายงาน
และคณะ เชียงดา บรรจุในแคปซูล (250 มิลลิกรัม/แคปซูล)
วันละ2 ครัง้ ก่อน แคปซูลยา
(21)
อาหารเช้า-เย็น
หลอก
Kurian - สมุนไพรทุกตัวปลูกที่ บริษทั Kerala Ayurvedic
ไม่มรี ายงาน
ไม่มกี าร
ไม่มรี ายงาน
และคณะ Pharmaceutical กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อธิบาย
(18)
อินเดีย
รายละเอียด
- ประกอบด้วยคิดตามน้าหนักแห้ง 40% Gymnema
sylvestre, 30% Salacia Oblonga leaves,10%
Tinospora Cordifolia,10% Emblica officinalis และ 10%
Curcuma longa
Li และ - ใช้ใบผักเชียงดาตามพืน้ บ้านไม่ได้มกี ารควบคุมการปลูก ครัง้ ละ 1 แคปซูล ได้รบั
ครัง้ ละ 1
คณะ (22) - นาใบผักเชียงดาบรรจุ ลงแคปซูลชนิดแข็ง ปริมาณ 500
ทุก 12 ชัวโมง
่
แคปซูลยา
แคปซูล ทุก
มิลลิกรัมต่อแคปซูล เก็บรักษาไว้ในทีแ่ ห้งและเย็น
หลอก
12 ชัวโมง
่
(napping pain) (19) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ผกั เชียงดาและ
กลุ่ ม ควบคุ ม รายงานการเกิด เหตุ การณ์ ไ ม่พึง ประสงค์ไ ม่
แตกต่ า งกัน และไม่ ม ีร ายงานการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง
ประสงค์ท่รี ุนแรง นอกจากนี้งานวิจยั ทัง้ 4 ฉบับมีการ
ประเมินผลของผักเชียงดาต่อตับและไต โดยการวัดค่าการ
ทางานของเอนไซม์ตบั (ค่า Aspartate aminotransferase:
AST และ Alanine transaminase: ALT) และการทางาน
ของไต (ค่าเครตินิน (Cr: mg%), ค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด
(BUN: mg%) พบว่าการใช้ผกั เชียงดามีผลเปลีย่ นแปลงการ
ทางานของตับและไต ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม
ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก

23

การอภิ ปรายผล
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน เป็ นการวิจยั ที่สาคัญรูปแบบหนึ่งที่มกี าร
ยอมรับและรูจ้ กั ในวงกว้าง ข้อสรุปทีไ่ ด้จากงานวิจยั รูปแบบ
นี้จดั ว่ามีระดับน่าเชื่อถือในระดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับรูปแบบ
การวิจ ยั แบบอื่น (23) ในยุค ที่ข้อ มูล สมุน ไพรก าลัง ได้ร บั
ความสนใจและมีการศึกษาเกีย่ วกับผลของสมุนไพรมากขึน้
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิ
มานจึงมีความสาคัญมากขึน้ ในวงการสมุนไพร ดังจะเห็นได้
จากมีงานวิจยั ด้านนี้ในสมุนไพรหลายชนิดตีพมิ พ์เพิม่ ขึ้น
เรื่อย ๆ (23-30) ซึ่งมีขอ้ ดี คือ ทาให้มขี อ้ มูลผลทางคลินิก
ของสมุ น ไพรเพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจใช้ส มุ น ไพรของ

รูปที่ 2. ผลของผักเชียงดาในการลดระดับน้าตาลในเลือด (FBS) และระดับน้าตาลสะสมในเลือดเฉลีย่ (HbA1c) ในผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2

รูปที่ 3. ผลของผักเชียงดาต่อระดับไขมัน ในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
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ประชาชนทั ว่ ไปและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ม ากขึ้ น
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาแรกที่ทบทวนอย่างเป็ นระบบถึง
ผลของผักเชียงดาต่อการลดระดับน้ าตาลและไขมันในเลือด
ในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ รี ะดับไขมันในเลือดสูงแต่ยงั
ไม่ได้รบั ยาลดระดับไขมันในเลือด ผลการวิเคราะห์อภิมาน
พบว่า การใช้ผกั เชียงดาทัง้ ในรูปสารสกัดจากใบหรือผงแห้ง
จากใบเป็ น ยาเสริม จากการรัก ษาเบาหวานมาตรฐานใน
ผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีผลลด FBG และ HbA1c ไม่
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทีไ่ ด้ยาหลอก แต่ผกั เชียง
ดาช่วยลดระดับไขมันรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ในผู้ป่วยได้
ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การศึกษานี้ให้ผลแตกต่างจากการศึกษาในระยะ
ก่อนคลินิกที่ผ่านมา (8-9) ที่มรี ายงานว่า ในผักเชียงดามี
สาร gymnemic acid ซึ่งมีฤทธิ ์กระตุ้นตับอ่อนให้หลัง่
อิ น ซู ลิ น เพิ่ ม ขึ้ น และช่ ว ยลดระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดใน
สัตว์ทดลองได้ (31) การศึกษานี้พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผักเชียง
ดามีระดับน้ าตาลในเลือดลดลงไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากงานวิจยั ทีค่ ดั เข้าการศึกษามีขนาดตัวอย่าง
น้อยโดยทัง้ 5 การศึกษา มีกลุ่มตัวอย่างรวมเพียง 215 คน
และมีเพียง 2-3 งานวิจยั (มีขนาดตัวอย่างรวม 100 คน) ที่
สามารถนาผลการศึกษามารวมกันได้ ทาให้อาจไม่มอี านาจ
ทางสถิติมากพอที่จะเห็นความแตกต่างของผลจากการใช้
ผักเชียงดาได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษานี้จงึ เป็ นเพียงข้อมูล
เบือ้ งต้นจากหลักฐานทีม่ ใี นปจั จุบนั แต่ยงั ไม่สามารถสรุปได้
ว่ า ผัก เชีย งดาไม่ ม ีป ระโยชน์ ใ นการลดน้ า ตาลในผู้ป่ ว ย
เบาหวาน ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงผลลัพธ์น้ีของ
ผักเชียงดาในผูป้ ว่ ยทีม่ ขี นาดตัวอย่างจานวนมากขึน้
การศึกษานี้มปี ระเด็นทีค่ วรสังเกต คือ ผลลัพธ์ต่อ
ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ มีค่าถ่วงน้ าหนัก (weighted) จาก
งานวิจยั ของ Baskaran และคณะ (ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ
95) มากกว่าค่าถ่วงน้ าหนักจากงานวิจยั ของ Kumar และ
คณะมาก (ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 3) ทัง้ ๆ ที่ขนาดตัวอย่าง
ใกล้กนั ในขณะทีผ่ ลลัพธ์ต่อระดับ LDL ค่าถ่วงน้ าหนักจาก
งานวิจยั ของ Kumar และคณะ มีค่ามาก (ค่าถ่วงน้ าหนัก
ร้อ ยละ 68) เหตุ ก ารณ์ น้ี ส ามารถอธิบ ายได้จ ากสูต รการ
ค านวณค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก ที่ ม าจากส่ ว นกลับ ของค่ า ความ
แปรปรวนของผลลัพธ์ ซึ่งปกติมกั จะแปรผกผันกับขนาด
ตัว อย่า ง ในกรณี ท่ีม ีข นาดตัว อย่า งใกล้เ คีย งกัน ค่ า นี้ จึง
แปรผกผันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เมื่อสังเกต
ผลลั พ ธ์ ต่ อ ระดั บ ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์ พ บว่ า ค่ า เบี่ ย งเบน
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มาตรฐานจากงานวิจยั ของ Baskaran และคณะมีค่าน้อย
มาก (ประมาณ 9) เมือ่ เทียบกับค่าเดียวกันจากงานวิจยั ของ
Kumar และคณะ (ประมาณ 63) การวิเคราะห์อภิมานของ
ผลลัพธ์น้ีจงึ ให้ค่าถ่วงน้ าหนักไปที่งานวิจยั ของ Baskaran
และคณะมาก ส่วนผลต่อระดับ LDL ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จากงานวิจยั ของ Kumar และคณะ มีค่าน้อยทีส่ ดุ เมื่อเทียบ
กับงานวิจยั อื่นทีน่ ามาวิเคราะห์อภิมาน ในผลลัพธ์น้ีจงึ มีการ
ให้คา่ ถ่วงน้าหนักมาทีง่ านวิจยั ของ Kumar และคณะมาก
ผลการวิเ คราะห์อภิม านของการศึกษานี้ บ่ง ชี้ว่า
ผักเชียงดามีประโยชน์ ในการช่วยลดระดับไขมันรวมและ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ไี ขมันในเลือดสูงแต่ยงั
ไม่ได้รบั ยาลดไขมันในเลือด ผลการลดไขมันทีพ่ บนี้ถอื ว่ามี
นัยสาคัญทัง้ ทางสถิตแิ ละทางคลินิก เนื่องจากกลุ่มที่ได้รบั
ผักเชียงดาสามารถลดระดับไขมันทัง้ สองชนิดได้ประมาณ
ร้อยละ 11-12 (95%CI: ร้อยละ 8-16) ซึง่ อยูใ่ นช่วงเดียวกับ
ยามาตรฐานที่ใช้ลดไขมันในเลือด เช่น simvastatin และ
gemfibrozil ที่สามารถลดไขมันในเลือดได้ในช่วงร้อยละ 555 (32) ความแตกต่างนี้สามารถเห็นได้แม้ในการศึกษาทีม่ ี
ขนาดตัวอย่างไม่มาก แสดงว่า ผักเชียงดาน่ าจะมีฤทธิ ์แรง
ในการลดไขมัน ต่ า ง ๆ ในคนได้ ดี ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาในระยะก่อนคลินิกทีบ่ ่งชี้ว่า ผักเชียงดามีฤทธิ ์ลด
ไขมัน ในเลื อ ดได้ ดี โดยสารส าคัญ ในการออกฤทธิ ์ คื อ
gymnemic acid ซึ่งออกฤทธิ ์โดยการเพิม่ การขับออกของ
โคเสลเตอรอลทางอุจจาระ (33-34)
การศึกษานี้ ม ีข้อดี คือ เป็ นการศึกษาแรกถึงผล
การใช้ผ ัก เชีย งดาในการลดน้ า ตาลและไขมัน ในเลือ ดใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล
อย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ผลลัพธ์ท่ผี ู้วจิ ยั
สนใจเป็ นข้อมูลแบบทีส่ ามารถจับต้องได้ (objective data)
ที่มเี ครื่องมือวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยา ซึ่งมีขอ้ ดี คือ ทาให้
เกิดอคติจากผูป้ ระเมินได้น้อย ดังนัน้ แม้ว่างานวิจยั ที่นาเข้า
สู่การศึกษานี้จะเป็ นการศึกษาที่มกี ลุ่มควบคุม (controlled
trial) โดย ไม่ปกปิ ดผูป้ ่วยและผูป้ ระเมินถึงชนิดของการ
แทรกแซงที่ต ัว อย่ า งได้ร ับ แต่ ก็ไ ม่ ม ีผ ลต่ อ การประเมิน
ผลลัพธ์มาก การศึกษานี้รวบรวมงานวิจยั ทีม่ กี ารใช้ผกั เชียง
ดาในขนาดและรูปแบบทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบสารสกัด
และผงแห้ง จากสมุ น ไพรที่ม ีก ารควบคุ ม การปลูก และไม่
ควบคุ ม การปลู ก ท าให้ ส ามารถน าผลการศึ ก ษาไป
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริงได้หลากหลาย

การน าผลการศึก ษาไปประยุก ต์ใ ช้ ควรท าด้ว ย
ความระมัด ระวัง เนื่ อ งจากการศึก ษานี้ ม ีข้อ จ ากัด หลาย
ประการ ได้แก่ มีจานวนงานวิจยั ที่ ถูกคัดเข้าสู่การศึกษา
น้อยเพียง 5 ฉบับ แต่ละงานวิจยั มีขนาดตัวอย่างน้อย (2660 คน) ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนประชากรที่ดี
และมีขอ้ จากัดด้านคุณภาพของงานวิจยั ทีค่ ดั เข้าการศึกษา
คือ ผลการประเมิน คุ ณ ภาพ พบว่ า งานวิจ ัย ส่ว นมากมี
คุณภาพปานกลาง โดย 4 ใน 5 การศึกษาเป็ นงานวิจยั ทีไ่ ม่
มีการสุ่มซึ่งมีโอกาสเกิดความลาเอียงในการวัดผลจากการ
ได้สงิ่ ทดลอง หรือมีการกระจายของปจั จัยที่มผี ลต่อระดับ
น้ าตาลในผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่มแตกต่างกันได้ นอกจากนี้รปู แบบ
และขนาดของผักเชียงดาทีใ่ ช้ยงั มีความหลากหลาย และไม่
มีรายละเอียดการควบคุ ม คุ ณภาพ หรือการทามาตรฐาน
สารสาคัญ (standardization) ของผักเชียงดา ทาให้ผลทีไ่ ด้
อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละครัง้ หรือต่างจากการศึกษานี้
ได้หากผักเชียงดาที่ใช้ม ีรูป แบบ ขนาดรับประทานหรือมี
สารส าคัญ ต่ า งจากงานวิจ ัย ในการศึก ษานี้ ทัง้ นี้ ก ารท า
มาตรฐานสารสาคัญ (standardization)
ไม่ว่าจะเป็ น
ส่วนประกอบหลักหรือปริมาณของสารสาคัญในผักเชียงดา
เป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ผู้ วิจ ัย หรือ ผู้ ใ ช้ ย าสมุ น ไพรควรค านึ ง ถึง
เนื่ องจากผลการออกฤทธิท์ างคลินิ ก ของสมุน ไพรต่ า ง ๆ
รวมทัง้ ผักเชียงดามักขึน้ กับปริมาณสารสาคัญในสมุนไพร
ปริมาณสารสาคัญของสมุนไพรขึน้ กับปจั จัยหลายอย่าง เช่น
อายุการเก็บเกี่ยว สภาวะทีใ่ ช้ปลูกและวิธกี ารสกัดสาร เป็ น
ต้น การศึกษานี้มกี ารวิเคราะห์อภิมานโดยรวมข้อมูลจาก
งานวิจยั ที่กลุ่ม ตัวอย่างมีค่าพื้นฐานของระดับน้ าตาลและ
ไขมันในเลือดทีห่ ลากหลาย มีความรุนแรงของโรคแตกต่าง
กัน ทัง้ กลุ่มที่คุมระดับน้ าตาลได้และคุ มไม่ได้ กลุ่มที่มโี รค
ร่วมหลายอย่าง เช่น โรคไต โรคตา การวิจยั ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่มคี วามหลากหลายและแตกต่างเช่นนี้ควรมีการวิเคราะห์
แยกกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลทีแ่ ม่นยาและสามารถนาผลทีไ่ ด้
ไปใช้กบั ประชากรที่จาเพาะ แต่เนื่องด้วยข้อมูลที่จากัดทา
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์กลุ่มย่อยดังกล่าวได้
ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า การใช้ผกั เชียงดามีความ
ปลอดภัยสูง เพราะแม้จะใช้ในผูป้ ่วยที่มโี รคร่วมหลายชนิด
ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคไต
วายเรือ้ รัง (20) โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ (21) แต่ผล
การใช้ยานี้ต่อเนื่องนานสูงสุด 20 เดือน (19) ไม่พบรายงาน
อาการไม่พงึ ประสงค์ทงั ้ ชนิดไม่รุนแรงและรุนแรง และจาก

การติดตามผลของผักเชียงดาต่อตับและไต พบว่าไม่มผี ล
เปลีย่ นแปลงการทางานของตับและไต
ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า ณ ปจั จุบนั ยังไม่ม ี
ข้อ มู ล สนั บ สนุ น ฤทธิล์ ดน้ า ตาลของผัก เชีย งดาในผู้ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 จึงยังไม่แนะนาให้ใช้ผกั เชียงดาเป็ นยา
เสริมเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว แต่อาจใช้เป็ นยาเสริมเพื่อ
ช่วยลดไขมันในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ภี าวะไขมันใน
เลือดสูงที่ยงั ไม่ตอ้ งการรับประทานยาลดไขมัน ทัง้ นี้ควรมี
การศึ ก ษาผลของผัก เชี ย งดาต่ อ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยข้ า งต้ น ใน
การศึกษาขนาดใหญ่ทม่ี คี ุณภาพสูงเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันผล
จากกลไกทีส่ าร gymnemic acid ในใบผักเชียง
ดา สามารถกระตุ้น การหลังอิ
่ น ซู ลิน ได้ (10) ดัง นัน้ ควร
ติดตามอาการน้ าตาลต่ าเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ีร่วมกับยา
แผนปจั จุบนั ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tiwari และ
คณะ (35) ที่ร ายงานว่ า การใช้ ผ ัก เชีย งดาในขนาดสู ง
สามารถทาให้เกิดอาการใจสัน่ เหงือ่ ออก และอ่อนแรงคล้าย
ภาวะน้ าตาลต่ าได้ และควรมีการศึกษาถึงผลการใช้ยาใน
ระยะยาวเพิ่ม เติ ม เนื่ อ งจากผลด้ า นความปลอดภัย ใน
การศึกษานี้มาจากการใช้ผกั เชียงดาประมาณ 4-12 สัปดาห์
เป็ นหลัก แต่การใช้ในทางคลินิกเพื่อลดน้ าตาลหรือไขมันใน
เลือดมักมีการใช้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน ยกเว้นการศึกษา
ของ Baskaran และคณะ (19) ทีม่ รี ะยะเวลาการศึกษานาน
ถึง 20 เดือน แต่กไ็ ม่พบอาการไม่พงึ ประสงค์แต่อย่างใด

สรุปผล
จากข้อ มู ล ที่ม ีใ นป จั จุ บ ัน พบว่ า ยัง ไม่ ม ีห ลัก ฐาน
สนับสนุ นการใช้ผกั เชียงดาในการลด FBG และ HbA1c ใน
เลือดในผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แต่มขี อ้ มูลเบือ้ ต้นว่า ผัก
เชียงดาสามารถลดระดับไขมันรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ใน
เลือดของผูป้ ่วยกลุ่มดังกล่าวได้และมีความปลอดภัยในการ
ใช้สูง แต่ค วรมีการศึกษาผลทางคลินิกเหล่านี้ เพิม่ เติม ใน
การศึกษาขนาดใหญ่ ท่ีม ีคุ ณภาพดี เนื่ องจากหลักฐานใน
ปจั จุบนั มีขอ้ จากัดด้านขนาดและคุณภาพการศึกษา
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