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บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดลองแบบอ�ำพรางฝ่ายเดียวเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับ
ยานาพรอกเซนในการลดภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง อายุ
ระหว่าง 22-55 ปี จ�ำนวน 82 คน โดยสุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อรับยาธรณีสัณฑะฆาตและยานาพรอกเซน เป็นเวลา 14 วัน ดังนี้
ยาธรณีสัณฑะฆาต ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ1 ครั้งก่อนนอน และกลุ่มที่ได้รับยานาพรอกเซน ขนาด
250 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น ในวันที่ 0 และวันที่ 15 (ก่อนและหลังการได้รับยา) มี
การวัดระดับ isoprostane ในปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันร่วมกับการประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ผลข้างเคียงจากการรับประทานยาและความพึงพอใจจากการใช้ยา ผลการศึกษาพบว่า ระดับ isoprostane ของทั้ง 2 กลุ่ม
อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตพบว่า
มีอาการถ่ายเหลวมากสุด ร้อยละ 47.37 ส่วนกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนพบว่ามีอาการท้องผูกมากสุด ร้อยละ
24.39 ในภาพรวมพบว่าอาสาสมัคร มีความพึงพอใจในการได้รบั ยาในเกณฑ์สงู ถึงสูงมากในทุกเกณฑ์การประเมินและไม่พบ
อันตรายจากการใช้ยา
ค�ำส�ำคัญ: ยาธรณีสัณฑะฆาต ภาวะเครียดออกซิเดชัน อาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง คุณภาพการนอนหลับ
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Abstract

The current study employs a single-blind randomized controlled trial to evaluate the effectiveness
of ya-thor-ra-nee-san-tha-kat (TRK) compared with naproxen for the reduction of oxidative stress in
patients with myofascial pain syndromes. Eighty-two participants, ages ranged from 22 to 55, were
randomly allocated to the TRK and naproxen groups as follows: TRK 500 mg, two capsules once daily
at bedtime and naproxen tablets 250 mg, twice a day after breakfast and dinner. The oxidative stress
measured by the ELISA kit, the sleep quality index, adverse drug reactions and levels of satisfaction were
measured at day 0 and day 15 (before and after experiments). The results revealed that the isoprostane
level of both groups were still within the normal limit. The sleep quality index of both groups were
significantly improved (p<0.05). The survey of adverse drug reactions of TRK group revealed the highest
incidence related to watery stool (47.37%) and group 2 revealed the highest incidence related to
constipation (24.39%). The overall satisfactions of the participants in both groups regarding the treatments
were high and very high in all criteria without the harmful side effects.
Keywords: Ya-thor-ra-nee-san-tha-kat, oxidative stress, myofascial pain syndromes, Sleep Quality
บทน�ำ

ภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั น เป็ น ที่ รู ้ จั ก ดี ว ่ า มี ส ่ ว น
เกีย่ วข้องทีท่ ำ� ให้เกิดโรคต่าง ๆ ในปัจจุบนั เป็นภาวะทีม่ อี นุมลู
อิสระมากเกิน แต่ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมีไม่เพียงพอ
ส่งผลให้เกิดการท�ำลายดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน และโมเลกุล
อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น การท� ำ ลายแบบออกซิ เ ดชั น (oxidative
damage) ผลเสียหายต่อโมเลกุลเป้าหมายและเซลล์จะขึ้น
กับลักษณะของโครงสร้างโมเลกุล ชนิดเซลล์ ชนิดอวัยวะ
และความรุ น แรงของภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หากเกิดประจ�ำต่อเนื่องก็จะท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
ต่าง ๆ โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคทางระบบประสาท ภาวะเสื่อมสภาพของ
ร่างกาย และแก่ก่อนวัย [1] ซึ่งการเจ็บป่วยเรื้อรัง การ
รับประทานยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ การ
ออกก�ำลังกายแบบหักโหม การท�ำงานหนัก ความเครียด การ
สูบบุหรี่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมถึงสิง่ แวดล้อมรอบ
ตัว มลพิษต่าง ๆ เป็นเหตุสง่ เสริมให้รา่ งกายมีสารอนุมลู อิสระ
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วนอกจากจะมีผลกระทบ
ต่อร่างกายแล้วยังมีผลต่ออารมณ์ จิตใจ การประกอบอาชีพ

และการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการป่วยเรือ้ รังต้อง
มีชีวิตอยู่กับอาการป่วยเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้คุณภาพ
และวิถกี ารด�ำเนินชีวติ เปลีย่ นไป ต้องแสวงหาแนวทางในการ
รักษาอาการป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปัจจุบันนี้มีการ
ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร ยาไทย หรืออาหารที่มีความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านออกซิเดชัน และปกป้องอวัยวะ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บ และอักเสบของร่างกายจากการท�ำลายของ
อนุมูลอิสระ เช่น ว่านพญาวานร [2] และข้าวหมากจาก
ข้าวเหนียวด�ำพันธุ์ลืมผัว [3] เป็นต้น แต่ยังไม่มีการวิจัยของ
ยาในรู ป แบบต� ำ รั บ ยาแผนไทยในการลดภาวะเครี ย ด
ออกซิเดชัน
ยาธรณีสัณฑะฆาตเป็นต�ำรับยาที่ใช้รักษาโรคมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ พบมีการบันทึกไว้ในต�ำราเวชศึกษาของ
พระยาพิศณุ ประสาตรเวช ตามต�ำราบันทึกสรรพคุณไว้ว่า
เป็นยาแก้โรคในกลุ่มกษัยกล่อน ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดจาก
เส้นเอ็นเป็นต้นเหตุทำ� ให้เกิดโรค ได้รบั คัดเลือกเข้าเป็นต�ำรับ
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง
ปัจจุบัน มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมด 26 ชนิด ได้แก่
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พริกไทยล่อน ยาด�ำ เนือ้ ลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร รงทอง
ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์
ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนด�ำ เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง
รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกษฐ์กระดูก โกษฐ์เขมา
และโกษฐ์น�้ำเต้า มีสรรพคุณแก้กษัยเส้น [4] จากการศึกษา
วิจัยในสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนในประกอบในต�ำรับพบว่า
สมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ลดอาการปวด ลดไข้ ฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเครียดออกซิเดชัน
เช่น พริกไทย [5] มะขามป้อม [6, 7] ลูกจันทน์และดอกจันทน์
[8] กานพลู [9] ยาด�ำ [10] สมอไทย [11] และการบูร [12]
เป็นต้น ปัจจุบันมีการผลิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาล เพื่อรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อาการท้องผูก รวมทั้งผลิตเพื่อ
จ�ำหน่ายในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ป่วยสามารถซื้อได้
ตามร้านขายยาทั่วไป มีการศึกษาความปลอดภัยของต�ำรับ
ยาธรณีสัณฑะฆาตโดยมีการทดสอบพิษเฉียบพลันและพิษ
เรื้อรังในหนูทดลอง พบว่ามีความปลอดภัย LD50 มากกว่า
10 กรัมต่อกิโลกรัม ขนาดที่ใช้ในหนูทดลองสูงกว่าขนาดใช้
ในคน 1,600 เท่า [13] และมีงานวิจยั ทางคลินกิ ของยาธรณีสั
ณฑะฆาตในการลดอาการปวด ผู้ป่วยที่ได้รับยามีระดับ
อาการปวดลดลง องศาการเคลื่อนไหวของข้อได้มากขึ้น
สามารถทนต่อแรงกดบนกล้ามเนื้อได้มากขึ้น [14]
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาประสิทธิผล
ของยาธรณีสัณฑะฆาตในการลดภาวะเครียดออกซิเดชันใน
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการปวดกล้ า มเนื้ อ และเยื่ อ พั ง ผื ด เรื้ อ รั ง
ประสิทธิผลของยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตต่อคุณภาพการนอนหลับ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และความพึงพอใจหลัง
การใช้ยา เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนในการสัง่ จ่ายยาของแพทย์
แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุข มีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย
ในการเป็นทางเลือกใช้ยาเมื่อเกิดอาการปวด ลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน และยัง
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ที่ยอมรับ เห็นผลเชิงประจักษ์ ตามนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ น�ำการแพทย์แผนไทยให้เป็นการแพทย์
ผสมผสานที่มีคุณภาพในอนาคต
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม
(randomized controlled trial) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตเปรียบเทียบกับยานาพรอกเซนในการ
รักษาอาการปวดกล้ามเนือ้ และเยือ่ พังผืดเรือ้ รัง กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยเพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 20-60 ปี ที่มี
อาการปวดกล้ามเนือ้ บริเวณคอ หรือบ่า หรือไหล่ หรือสะบัก
หรือหลังส่วนบน ไม่ต�่ำกว่า 3 เดือน มารับการตรวจรักษาที่
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (OPD10) โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ�ำนวน 82 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละเท่าๆกัน กลุม่ ที่ 1
รักษาด้วยยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทาน
ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลา
14 วัน และกลุ่มที่ 2 รักษาด้วยยานาพรอกเซน ขนาด 250
มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร
เช้าและหลังอาหารเย็นทันที ติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน
1. เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 20-60 ปีทมี่ ารับ
การตรวจรักษาทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ว่ ยนอกเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู (OPD
10) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
1.2 มีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ หรือบ่า หรือไหล่ หรือ
สะบัก หรือหลังส่วนบน
1.3 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและ
เยื่อพังผืดที่เข้าได้ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของแนวทางเวช
ปฏิบัติกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่ง
ประกอบด้วย
- มีจุดปวดที่ไวต่อการกระตุ้น (active trigger
point) อย่างน้อย 1 ต�ำแหน่ง
- มีอาการนานมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
1.4 ไม่มีโรคประจ�ำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคอ้วน
1.5 ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารแพ้ ย าสมุ น ไพรทุ ก ชนิ ด และไม่ มี
ประวัตกิ ารแพ้ยานาพรอกเซนหรือยาแก้ปวดกลุม่ ยาต้านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
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1.6 ไม่ได้รับการผ่าตัดบริเวณคอ หรือบ่า หรือไหล่ หรือหลัง
ส่วนบน ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
1.7 ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การนวด
การฝังเข็ม กายภาพบ�ำบัด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และ
รวมทั้งไม่ได้รับการรักษาที่อื่นร่วมด้วย
1.8 ไม่มีไข้ อุณหภูมิในร่างกายต�่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
1.9 ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมโครงการ
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ตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน หรือเสียชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องจาก
การใช้ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตหรือยานาพรอกเซนในโครงการวิจยั
เท่านั้น ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

5. การบริหารยา
5.1 กลุม่ ที่ 1 จะได้รบั การรักษาด้วยยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต ขนาด
แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ 2 แคปซูล วันละ
1 ครั้ง ก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน
5.2 กลุ ่ ม ที่ 2 จะได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยานาพรอกเซน
2. เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการ
ขนาดเม็ดละ 250 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ
2.1 สตรีในระหว่างตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
2.2 ปวดจากสาเหตุอื่นๆที่ท�ำให้มีอาการใกล้เคียงกับกลุ่ม 2 ครัง้ หลังอาหารเช้าและเย็นทันที ติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน
อาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ได้แก่ radiculopathy,
myelopathy, disc herniation และ osteoarthritis 6. การประเมินประสิทธิผลในการรักษาของยา
เป็นต้น
6.1 วัดปริมาณ 8-isoprostane และตรวจ urine creatinine
2.3 ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเรื้อรัง โรควัณโรค โรค ในปั ส สาวะโดยให้ อ าสาสมั ค รเก็ บ ปั ส สาวะปริ ม าณ 30
มะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง มิลลิลิตร หรือ 6 ช้อนชา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 15
แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ ตรวจปริ ม าณ 8-isoprostane โดยใช้
โรคตับ โรคลมชัก หรือร่างกายพิการ เป็นต้น
8-Isoprostane Elisa Kit ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของภาวะเครียด
2.4 ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ออกซิเดชันในร่างกาย และตรวจ urine creatinine ใน
ตัวเองได้
ปัสสาวะ ในวันที่ 1 และ วันที่ 15
2.5 ผู้ที่ใช้ยา antiplatelet และ anticoagulant
6.2 ประเมินคุณภาพการนอนหลับ ในวันที่ 1, 8 และวันที่
15 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับเป็นแบบสัมภาษณ์ที่
3. เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา
ดัดแปลงมาจาก The Pittsburgh Sleep Quality Index
3.1 ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการแพ้ ย าธรณี สั ณ ฑะฆาตหรื อ ยา (PSQI) มีค�ำถามทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
นาพรอกเซน เช่น มีผื่นคัน ผิวหนังบวม เป็นต้น หรือมี 6.3 ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยอาสา
ผลข้างเคียงอืน่ ๆ ทีร่ นุ แรงจากการใช้ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตหรือ สมัครจะได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมินอาการข้างเคียงที่
ยานาพรอกเซน เช่น วิงเวียน ตาพร่า อาเจียน ท้องเสีย และ เกิดขึ้นทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน
ปวดศีรษะ เป็นต้น
6.4 ประเมินความพึงพอใจจากการใช้ยา โดยอาสาสมัครจะ
3.2 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือบ�ำบัดด้วยวิธีอื่นที่นอกเหนือ ต้องท�ำการประเมินตามแบบสอบถามที่ได้ ในวันที่ 15 คือ
จากการใช้ ย าในโครงการ เช่ น นวดประคบสมุ น ไพร วันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการ
อบสมุนไพร ฝังเข็ม และกายภาพบ�ำบัด เป็นต้น
7. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
3.3 อาสาสมัครไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัยต่อ
7.1 สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อาชีพ อายุ
4. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ การศึกษา รายได้ ลักษณะการเจ็บป่วยต่าง ๆ น�ำมาแจกแจง
ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการผู้ป่วยมีอาการแพ้ เป็นร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
และมีภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องนอนพักรักษา มาตรฐาน (standard division)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 21

7.2 สถิติเชิงอนุมาน โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ (α =
0.05) การประเมินประสิทธิผลในการรักษา ได้แก่ ระดับ
isoprostane ประเมินคุณภาพการนอนหลับ ก่อนการรักษา
และหลังการรักษาด้วยยาธรณีสัณฑะฆาตและยานาพรอก
เซน ของผูป้ ว่ ยแต่ละรายโดยข้อมูลทีม่ กี ารกระจายแบบปกติ
(normal distribution) เปรียบเทียบค่าผลต่างภายในกลุ่ม
เดียวกัน โดยใช้สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบระดับ
อาการปวดกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ unpaired
t-test ข้อมูลที่มีการกระจายแบบไม่ปกติ (non-normal
distribution) ใช้สถิติ nonparametric test

โดยการสุ่มอาสาสมัครเข้ากลุ่ม เก็บข้อมูลที่ห้องตรวจผู้ป่วย
นอกเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู (OPD10) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผู้
ป่วยเข้ามารับการคัดกรองเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด
จ�ำนวน 125 คน มีผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วม
โครงการวิจัยทั้งหมด จ�ำนวน 43 คน สาเหตุที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการวิจัยได้เนื่องจาก มีโรคประจ�ำตัว ได้แก่ ความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การท�ำงานของตับ และการกรอง
ของไตไม่ดี มีประวัติแพ้ยากลุ่ม NSAIDs อยู่ในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นต้น โดยมีอาสาสมัครที่ผ่าน
เกณฑ์เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิ้น จ�ำนวน 82 คน โดยแบ่ง
ผลการวิจัย
เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน จ�ำนวน 41 คน
การศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ การลดภาวะ และกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต จ�ำนวน 41
เครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อ คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ผลดังตารางต่อไปนี้
พังผืดเรื้อรังของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซน
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปอาสาสมัครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรังของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะ
ฆาต และกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน
ลักษณะทั่วไป

นาพรอกเซน
จ�ำนวน (%)
(n=41)
1 (2.44%)
40 (97.56%)
37.66±10.133
22-53

p-value

เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย (ปี)
ช่วงอายุ (ปี)

ธรณีสัณฑะฆาต
จ�ำนวน (%)
(n=41)
2 (4.88%)
39 (95.12%)
38.17±9.354
24-55

ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.
อนุปริญญาหรือปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

(n=41)
1 (2.44%)
1 (2.44%)
6 (14.63%)
8 (19.51%)
6 (14.63%)
17 (41.47%)
2 (4.88%)

(n=41)
1 (2.44%)
6 (14.63%)
5 (12.20%)
6 (14.63%)
8 (19.51%)
12 (29.27%)
3 (7.32%)

0.612

0.556
0.813
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ธรณีสัณฑะฆาต
จ�ำนวน (%)

นาพรอกเซน
จ�ำนวน (%)

p-value

สถานภาพ
โสด
คู่
ม่าย
แยกกันอยู่
หย่าร้าง

(n=41)
15 (36.58%)
23 (56.10%)
0 (0.00%)
1 (2.44%)
2 (4.88%)

(n=41)
12 (29.27%)
24 (58.53%)
1 (2.44%)
1 (2.44%)
3 (7.32%)

0.876

อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้าง รพ./แม่บ้าน
พนักงานราชการ
นักศึกษา

(n=41)
11 (26.83%)
2 (4.88%)
12 (29.27%)
5 (12.19%)
3 (7.32%)
8 (19.51%)

(n=41)
5 (12.20%)
2 (4.88%)
13 (31.70%)
8 (19.51%)
4 (9.76%)
9 (21.95%)

0.392

รายได้
10,000 บาทหรือน้อยกว่า
มากกว่า 10,000-20,000 บาท
มากกว่า 20,000-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

(n=41)
23 (56.10%)
9 (21.95%)
6 (14.63%)
3 (7.32%)

(n=41)
24 (58.54%)
11 (26.83%)
2 (4.88%)
4 (9.75%)

0.374

ลักษณะทั่วไป

จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ ่ ม อาสาสมั ค รที่ ไ ด้ รั บ ยา
ธรณีสณ
ั ฑะฆาตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 95.12 มีอายุตงั้ แต่
24-55 ปี และอายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.17±9.354 ปี ระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 41.47
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�ำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.51 ระดับอนุปริญญา/ปวส. และมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 สถานภาพส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะคู่ จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมา
สถานะโสด จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 รองลงมาคือ
รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
26.38 และนักศึกษา จ�ำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 19.51 รายได้
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า จ�ำนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.10 รองลงมาคือ มากกว่า 10,000-20,000 บาท
จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 และมากกว่า 20,000-30,000
บาท จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63

กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 97.56 มีอายุตั้งแต่ 22-53 ปี อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 37.66±10.133 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส.
จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. และประถมศึกษา จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63
สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานะคู่ จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
58.53 และสถานภาพโสด จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70
รองลงมาคือ นักศึกษา จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 ลูกจ้าง
รพ./แม่บา้ น จ�ำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 19.51 และ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รายได้
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า จ�ำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.54 รองลงมาคือ มากกว่า 10,000-20,000 บาท

จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 และมากกว่า 30,000
จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75
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ตารางที่ 2 ระดับ isoprostane ของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตและกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน

ยานาพรอกเซน (n=41)

ยาธรณีสัณฑะฆาต (n=38)

กลุ่ม

ผลการศึกษา
Urine isoprostane
(pg/ml)1

วันที่รักษา
Median
Median ค่าเฉลี่ย p-value
df.
ผลต่าง
วันที่ 0
วันที่ 15 วันที่ 0 วันที่ 15
780.90±578.794 1074.38± 715.75 955.30 -239.55 -293.47 <0.001*
785.511

Urine creatinine
(mg/dl)1
Urine isoprostane
/creatinine
(pg/mg creatinine)1

77.45±
62.612
1.25±
1.224

86.47±
58.207
1.34±
0.697

60.60

77.90

-17.30

-9.02

<0.001*

0.96

1.15

-0.19

-0.09

0.530

Urine isoprostane
(pg/ml)1
Urine creatinine
(mg/dl)1
Urine isoprostane
/creatinine
(pg/mg creatinine)1

672.11±752.905

619.30±
696.029
100.60±
65.449
0.67±
0.635

371.50 398.70

-27.20

52.81

0.326

101.40

85.80

15.60

10.43

0.005*

0.57

0.62

-0.05

-0.03

0.137

111.03±82.372
0.64±
0.517

หมายเหตุ 1Nonparametric test, ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* มีนัยส�ำคัญ (p<0.05)

จากตารางที่ 2 ระดับ isoprostane ของกลุ่มอาสา
สมัครทีไ่ ด้รบั ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตและกลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั ยานา
พรอกเซนการวัด isoprostane ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ ชุดทดสอบ
8-isoprostane elisa kit โดยมีค่า validation curve ของ
standard มีคา่ R² = 0.9935 ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ อาสาสมัคร
ที่ ไ ด้ รั บ ยาธรณี สั ณ ฑะฆาตหลั ง รั บ ประทานยาในวั น ที่ 15 มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ของ isoprostane ค่าเฉลีย่ ผลต่างเท่ากับ -293.47
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ(p<0.05) แต่ก็ยังอยู่ในช่วงปกติ (500-

3000 pg/mg urinary creatinine) [10] ค่า urine creatinine
เพิ่มขึ้นหลังรับประทานยาค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ -9.02 แตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ส่วนกลุม่ อาสา
สมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนมีแนวโน้มลดลงของ isoprostane
ค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ 52.81 แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
(p<0.05) ค่า urine creatinine ลดลงหลังรับประทานยาค่าเฉลีย่
ผลต่างเท่ากับ 10.43 แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05)
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ตารางที่ 3 คุณภาพการนอนหลับเปรียบเทียบภายในกลุ่มของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตและกลุ่มอาสา
สมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน
กลุ่มอาสาสมัคร
วันที่รักษา
ค่าเฉลี่ยผลต่าง p-value
วันที่ 0

วันที่ 8

วันที่ 15

ยาธรณีสัณฑะฆาต (n=38)

5.85±2.297

4.54±2.156

3.95±2.156

1.90±2.518

<0.001*

ยานาพรอกเซน (n=41)

5.76±1.923

4.24±1.852

3.66±1.864

2.111±1.928

<0.001*

ตารางที่ 4 คุณภาพการนอนหลับเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตและกลุ่มอาสา
สมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน
วันที่
กลุ่มอาสาสมัคร
p-value
ยาธรณีสัณฑะฆาต (n=38)
ยานาพรอกเซน (n=41)
0.851
วันที่ 0
(n=41) 5.85±2.297
(n=41) 5.76±1.923
วันที่ 8
0.443
(n=39) 4.24±1.852
(n=41) 4.54±1.598
วันที่ 15
0.521
(n=38) 3.66±1.864
(n=41) 3.95±2.156
ค่าคะแนนจากแบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับ
อาสาสมัครประเมินตัวเองถ้าได้คะแนนระดับ 5 ขึน้ ไป หมาย
ถึงว่าคุณภาพการนอนหลับไม่ดี จากตารางที่ 3 การวิจัย
เปรียบเทียบภายในกลุม่ ของกลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั ยาธรณีสั
ณฑะฆาตและกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนพบว่า
อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มหลังรับประทานยาในวันที่ 15 มีค่า

คะแนนการนอนหลับลดลง อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) แสดง
ว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
จากตารางที่ 4 พบว่าคุณภาพการนอนหลับเมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต
และกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนพบว่าหลังการ
รักษาในวันที่ 15 ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 อาการไม่พงึ ประสงค์หลังจากได้รบั ประทานยาของกลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตและกลุม่ อาสาสมัคร
ที่ได้รับยานาพรอกเซน
อาการข้างเคียง
ผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียง
คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องอืด
ปวดท้อง
ท้องผูก
ปวดศีรษะ
มึนงง
ถ่ายเหลว
บวม
ผื่น
คัน
ใจสั่น
สับสน
วิตกกังวล
แผลในปาก
ชา
ชัก
ซีด
อื่นๆ

ยาธรณีสัณฑะฆาต
จ�ำนวน (%)
(n=38)
9 (23.68%)
1 (2.63%)
6 (15.79%)
2 (5.26%)
2 (5.26%)
8 (21.05%)
8 (21.05%)
18 (47.37%)
0 (0.00%)
1 (2.63%)
2 (5.26%)
5 (13.16%)
1 (2.63%)
1 (2.63%)
1 (2.63%)
1 (2.63%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
2 (5.26%)

หมายเหตุ ข้อค�ำถามที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ทดสอบด้วย Chi-square test
* มีนัยส�ำคัญ (p<0.05)

จากตารางที่ 5 อาการไม่พงึ ประสงค์หลังจากได้รบั
ประทานยาของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต
และกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนพบว่ากลุ่มอาสา
สมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตมีอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ
มากที่สุดคือ ถ่ายเหลว จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (p<0.05) แต่ไม่ใช่อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา
ในต�ำรับยาธรณีสัณฑะฆาตมีสมุนไพรที่ช่วยในการระบาย มี

ยานาพรอกเซน
จ�ำนวน (%)
(n=41)
6 (14.63%)
0 (0.00%)
7 (17.07%)
3 (7.32%)
10 (24.39%)
8 (19.51%)
5 (12.20%)
7 (17.07%)
1 (2.44%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
2 (4.88%)
2 (4.88%)
2 (4.88%)
1 (2.44%)
4 (9.76%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
8 (19.51%)

p-value

0.305
0.296
0.878
0.708
0.018*
0.865
0.289
0.004*
0.333
0.296
0.137
0.196
0.602
0.602
0.957
0.194
0.057

สรรพคุณช่วยแก้ เถาดาน พรรดึก (ท้องผูก) ได้แก่ ยาด�ำ
รงทอง และโกษฐ์น�้ำเต้า เป็นต้น รองลงมาคือ อาการคลื่นไส้
จ�ำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.68 อาการปวดศีรษะและ
อาการมึนงงอย่างละเท่ากัน จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
21.05 ส่วนกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซนมีอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดคือ ท้องผูก จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.39 ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั
ธรณีสัณฑะฆาตอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05)
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจหลังรับประทานยาของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตและกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยา
นาพรอกเซน
ความพึงพอใจ

ยาธรณีสัณฑะฆาต จ�ำนวน (%)
(n=38)

ยานาพรอกเซน จ�ำนวน (%)
(n=41)

p-value

6 (15.79%)
27 (71.05%)
5 (13.16%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

4 (9.76%)
26 (63.41%)
10 (24.39%)
1 (2.44%)
0 (0.00%)

0.420
0.470
0.203
0.333
-

รูปลักษณ์ของยา
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก
การนอนหลับ
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก
การระบาย
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

14 (36.84%)
16 (42.11%)
7 (18.42%)
0 (0.00%)
1 (2.63%)

10 (24.39%)
22 (53.66%)
8 (19.51%)
1 (2.44%)
0 (0.00%)

0.229
0.304
0.902
0.333
0.296

18 (47.37%)
14 (36.84%)
6 (15.79%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

6 (14.63%)
15 (36.59%)
16 (39.02%)
3 (7.32%)
1 (2.44%)

0.002*
0.981
0.021*
0.089
0.333

ความปลอดภัย
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

14 (36.84%)
19 (50.00%)
4 (10.53%)
1 (2.63%)
0 (0.00%)

8 (19.51%)
22 (53.66%)
7 (17.07%)
3 (7.32%)
1 (2.44%)

0.086
0.745
0.401
0.343
0.333

ลดความเครียด
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

11 (28.95%)
20 (52.63%)
5 (13.16%)
2 (5.26%)
0 (0.00%)

10 (24.39%)
23 (56.10%)
8 (19.51%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

0.647
0.757
0.447
0.137
-
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ความพึงพอใจ
ภาพรวมทั้งหมด
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก
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ยาธรณีสัณฑะฆาต จ�ำนวน (%)
(n=38)

ยานาพรอกเซน จ�ำนวน (%)
(n=41)

p-value

17 (44.74%)
20 (52.63%)
1 (2.63%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

15 (36.58%)
24 (58.54%)
2 (4.88%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

0.461
0.598
0.602
-

จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของอาสาสมัครหลัง
เข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย ของกลุ ่ ม อาสาสมั ค รที่ ไ ด้ รั บ ยา
ธรณีสัณฑะฆาตและกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยานาพรอกเซน
พบว่า กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตส่วนใหญ่
พึงพอใจในประเด็นรูปลักษณ์ของยาที่ได้รับประทานอยู่ใน
ระดับชอบ จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 คุณภาพ
การนอนหลับอยูใ่ นระดับชอบมาก จ�ำนวน 14 คน ระดับชอบ
จ�ำนวน 16 คน คิด เป็นร้อยละ 36.84 และ 42.11 ตามล�ำดับ
การระบายอยู่ในระดับชอบมาก จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.37 แตกต่างจากลุม่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั ยานาพรอกเซน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) อยู่ในระดับชอบ จ�ำนวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.84 ความปลอดภัยจากการใช้ยาอยู่ใน
ระดับชอบมาก จ�ำนวน 14 คน ระดับชอบ จ�ำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.84 และ 50.00 ตามล�ำดับ ลดความเครียด
อยู่ในระดับชอบ จ�ำนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 52.63 และ
ภาพรวมทัง้ หมดของการเข้าร่วมโครงการวิจยั พึงพอใจอยูใ่ น
ระดับชอบมาก จ�ำนวน 17 คน ระดับชอบ จ�ำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.74 และ 52.63 ตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มอาสา
สมัครทีไ่ ด้รบั ยานาพรอกเซนส่วนใหญ่พงึ พอใจในประเด็นรูป
ลักษณ์ของยาที่ได้รับประทานอยู่ในระดับชอบ จ�ำนวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 คุณภาพการนอนหลับอยู่ในระดับ
ระดับชอบ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 การระบายอยู่ใน
ระดับชอบ จ�ำนวน 15 คน อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 16
คนแตกต่างจากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาต
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) คิดเป็นร้อยละ 36.59 และ 39.02
ตามล�ำดับ ความปลอดภัยจากการใช้ยาอยู่ในระดับชอบ

จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 ลดความเครียดอยู่ใน
ระดับชอบ จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 และภาพ
รวมทัง้ หมดของการเข้าร่วมโครงการวิจยั พึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ชอบมาก จ�ำนวน 15 คน ระดับชอบ จ�ำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.58 และ 58.54 ตามล�ำดับ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ของยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตซึง่
เป็นต�ำรับยาไทยทีบ่ รรจุเป็นต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
มีสรรพคุณในการรักษากษัยเส้น เถาดาน พรรดึก ซึ่งเป็น
ลักษณะของโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งที่มีอาการเส้นเอ็นตึง แข็ง
พันกันเป็นเกลียว อาการท้องผูกเรื้อรัง จนแข็งเป็นเถาดาน
เป็นหิน ยาธรณีสณ
ั ฑะฆาตนีจ้ งึ มีหน้าทีใ่ นการระบายของเสีย
และสิ่งสกปรกสะสมในล�ำไส้ ขับลมในท้อง ในล�ำไส้ ใน
เส้นเอ็น โดยอุจจาระที่ขับออกมาจะเป็นรูปของเหลว เมื่อ
สิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วในวันที่ 15 อาสาสมัครไม่มาติดตาม
ผลการรักษาจ�ำนวน 3 ราย จึงเหลืออาสาสมัครเพียง 79 คน
เป็นกลุ่มที่ได้รับยานาพรอกเซน 41 คน และกลุ่มที่ได้รับยา
ธรณีสัณฑะฆาต 38 คน ผลการศึกษาพบว่าการรับประทาน
ยาธรณีสัณฑะฆาต ขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล
ก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลานาน 14 วัน ไม่มีผลในการลด
ภาวะเครียดออกซิเดชัน ซึง่ อาจมีปจั จัยอืน่ ๆ เข้ามาเกีย่ วข้อง
เช่น ระยะเวลาทีร่ บั ประทานยา ขนาดยาทีร่ บั ประทาน ซึง่ ยัง
ไม่มีข้อสรุปของประสิทธิผลของยาที่ชัดเจน ทั้งนี้ควรจะวัด
ประสิทธิผลในการลดภาวะเครียดออกซิเดชันในวิธอี นื่ ๆ เพิม่
เติม เช่น FRAB และ MDA เพือ่ ยืนยันประสิทธิผลใน หลาย ๆ
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วิธี ส่วนการประเมินคุณภาพการนอนหลับของอาสาสมัครที่
ได้รับยาธรณีสัณฑะฆาตหลังได้รับยา พบว่ามีคุณภาพการ
นอนหลับดีขนึ้ อย่างชัดเจน ซึง่ สาเหตุทที่ ำ� ให้การนอนหลับได้
ดีขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงมาจากการเจ็บป่วย เมื่ออาสาสมัคร
มีอาการปวดเรื้อรัง ในทางแพทย์แผนไทยอาการปวดนี้เกิด
จากลมในเส้นเดินไม่สะดวก ท�ำให้เส้นเอ็นรัด พัน กันเป็น
เกรียว ท�ำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็งบริเวณส่วนต่าง ๆ เช่น
คอ บ่า ไหล่ และหลัง รวมไปถึงท้องซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้
ท้องผูกร่วมด้วย อาการไม่สบายดังกล่าวท�ำให้อาสาสมัครเกิด
ความเครียดและวิตกกังวล เป็นผลให้เกิดการนอนไม่หลับ
เมื่ อ ได้ รั บ ยาธรณี สั ณ ฑะฆาตเข้ า ไป ยาจะไปช่ ว ยขั บ ลม
ลดอาการปวด และระบาย ท�ำให้อาการเจ็บป่วยลดน้อยลง
ความวิตกกังวลลดลงจึงท�ำให้อาสาสมัครนอนหลับได้ดีขึ้น
[14, 15] อาการหลังรับประทานยาธรณีสัณฑะฆาตที่พบคือ
อาการถ่ายเหลวซึง่ หากเป็นยาตัวอืน่ อาจจะเป็นอาการไม่พงึ
ประสงค์ ไ ด้ แต่ ใ นยาธรณี สั ณ ฑะฆาตไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ผิ ด ปกติ
เนื่องจากสรรพคุณของยาธรณีสัณฑะฆาตนั้นมีสรพพคุณใน
การระบาย จะท�ำให้เกิดการถ่ายเหลว จากการสอบถามอาสา
สมัครทีไ่ ด้รบั ยาถึงอาการถ่ายเหลว พบว่าอาสาสมัครมีความ
พึงพอใจในสรรพคุณการระบายของยาธรณีสัณฑะฆาต ไม่มี
อาการปวดมวนท้องก่อนการขับถ่ายและขับถ่ายครั้งเดียวก็
หยุด ไม่เรือ้ รัง ความพึงพอใจหลังการได้รบั ยาในภาพรวมอยู่
ในระดับชอบถึงชอบมาก ส่วนค่า Urine creatinine เพิม่ ขึน้
นั้นไม่มีผลต่อไต เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพศชาย (40278 mg/dL) เพศหญิง (29-226 mg/dL) [16] ดังนั้นสรุป
ได้ว่ายาธรณีสัณฑะฆาตมีประโยชน์ในการช่วยให้นอนหลับ
ได้ดขี นึ้ ผลข้างเคียงน้อย และช่วยในการระบายได้ดี จึงเหมาะ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการรักษาด้วยสมุนไพรหรือแผนทางเลือก
ในการรักษา นับเป็นทางเลือกของบุคลากรสาธารณสุขในการ
เลือกใช้ยาได้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
ภก.อรรถพล คนต�ำ่ ภญ.ฉัตรชนก นุกลู กิจ และภญ.พิมพิชญา
แสงชาติ ทีใ่ ห้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ อนุเคราะห์อปุ กรณ์ ช่วยเหลือ
เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย จนสามารถส� ำ เร็ จ ผลได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
ขอขอบคุณทุนวิจัยส�ำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ขอขอบคุ ณ กองทุ น
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก ที่สนับสนุนทุนศึกษาวิจัย และขอขอบคุณ
นางนวลฉวี แท่นค�ำ มารดาผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จทุก
อย่าง ให้ความเอาใจใส่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีเยี่ยมสนับสนุนการ
ศึกษาอย่างเต็มที่

เอกสารอ้างอิง
1. สมาคมเพือ่ การวิจยั อนุมลู อิสระไทย. อนุมลู อิสระและ
สารต้านอนุมลู อิสระ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. เชียงใหม่: สมาร์ท
โคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส; 2555.
2. สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์. ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับและต้าน
ออกซิเดชันของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum
palatiferum) ต่ อ ความเสี ย หายจากปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันที่เหนี่ยวน�ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ในเซลล์ HepG2. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยาทางสั ต ว
แพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ; 2554.
3. ยศพร พลายโถ. ฤทธิ์ ก ารป้ อ งกั น ภาวะเครี ย ดจาก
ออกซิเดชันในเซลล์ลำ� ไส้มนุษย์ของข้าวหมากจากข้าว
เหนี ย วด� ำ พั น ธุ ์ ลื ม ผั ว . วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี 2559; 24(5):813-30.
4. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. บัญชียาหลัก
แห่งชาติ. [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 20 ม.ค.
2562]. เข้าถึงได้จาก: http://www.fda.moph.
go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/
กิตติกรรมประกาศ
nlem2561.PDF
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ รศ.ดร.นุ จ รี ประที ป ะวณิ ช 5. Wang B, Zhang Y, Huang J, Dong L, Li T, Fu X.
จอห์นส ผศ.พญ.รัตนา วิเชียรศิริ รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
Anti-inflammatory activity and chemical
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
composition of dichloromethane extract from

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Piper nigrum and Piper longum on permanent
focal cerebral ischemia injury in rats. Rev Bras
Farmacogn 2017;27:369-74.
6.
Liu X, Zhao M, Wang J, Yang B, Jiang Y.
Antioxidant activity of methanolic extract of
emblica fruit (Phyllanthus emblica L.) from
six regions in China. J Food Compos Anal
2008;21(3):219-28.
7. Chatterjee UR, Bandyopadhyay SS, Ghosh D,
Ghosal PK, Ray B. In vitro anti-oxidant activity
fluorescence quenching study and structural
features of carbohydrate polymers from
Phyllanthus emblica. Int J Biol Macromol
2011;49(4):637-42.
8.
Cao GY, Xu W, Yang XW, Gonzalez FJ, Li F.
New neolignans from the seeds of Myristica
fragrans that inhibit nitric oxide production.
Food Chem 2015;173:231-7.
9. Baghshahi H, Riasi A, Mahdavi AH, Shirazi A.
Antioxidant effects of clove bud (Syzygium
aromaticum) extract used with different
extenders on ram spermatozoa during
cryopreservation. Cryobiology 2014;69(3):48287.
10. Kumar S, Yadav A, Yadav M, Yadav J.P. Effect
of climate change on phytochemical diversity,
total phenolic content and in vitro antioxidant
activity of Aloe vera (L.) Burm.f. BMC Res Notes
2017;10(1):60.

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 29
11. Saha S, Verma RJ. Antioxidant activity of
polyphenolic extract of Terminalia chebula
Retzius fruits. Integr Med Res 2016;10(6):80512.
12. Su J, Chen J, Liao S, Li L, Zhu L, Chen L.
Composition and biological activities of the
essential oil extracted from a novel plant of
Cinnamomum camphora Chvar. Borneol J
Med Plants Res 2012;6:3487-94.
13. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ยาธรณีสัณฑะฆาต:
คุณภาพวัตถุดิบและความปลอดภัยของต�ำรับ. พิมพ์
ครัง้ ที่ 1. นนทบุร:ี บริษทั 1241 มิราคูลสั จ�ำกัด; 2555.
14. อมลวัทน์ แท่นค�ำ. ประสิทธิผลของยาธรณีสณ
ั ฑะฆาต
เทียบกับยานาพรอกเซนในการรักษาอาการปวดกล้าม
เนื้อและเยื่อพังพืดเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น; 2560.
15. Jason D, Morrow L, Jackson R. Quantification
of noncyclooxygenase derived prostanoids as
a marker of oxidative stress. Free Radic Biol
Med 1991;10(3-4):195-200.
16. คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล. คูม่ อื การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ
17 มิ.ย. 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://www.si.
mahidol.ac.th/th/manual/Project/pdf/
creatinine.pdf

