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96 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบเปน randomized, double blind, comparative study, parallel design มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลขางเคียงของขมิ้นชันเปรียบเทียบกับยา ranitidine ในผูปวย 
uninvestigated dyspepsia โดยใชคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน Severity Of Dyspepsia Assessment 
(SODA) ในการประเมินประสิทธิผล กลุมตัวอยางคือ ผูปวยชวงอายุ 13 – 40 ป เขารับการรักษาที่แผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลราชบุรี ดวยอาการ dyspepsia ที่ไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง ผูปวยจํานวน 
120 คน ถูกสุมแบงออกเปน 2 กลุม ดวยวิธี permuted block ขนาด block 4 โดยผูปวยกลุมที่ 1 ไดรับขมิ้นชัน
แคปซูล 250 mg รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร และกอนนอน และกลุมที่ 2 ไดรับ 
ranitidine 150 mg บรรจุแคปซูลที่มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขมิ้นชัน 1 แคปซูล รวมกับยาหลอกอีก 1 แคปซูล 
รับประทานหลังอาหารเชาและเย็น และรับประทานยาหลอกมื้อละ 2 แคปซูล หลังอาหารกลางวัน และกอนนอน 
ประเมินผลการรักษาโดยใหผูปวยทําแบบประเมิน SODA กอนรับประทานยา และหลังจากรับประทานยาครบ 
14 และ 28 วัน เปรียบเทียบประสิทธิผลระหวาง 2 กลุมโดยใชคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน SODA ระหวาง           
กอนรับประทานยา และหลังจากรับประทานยาครบ 14 และ 28 วัน เก็บขอมูลอาการขางเคียงของทั้งสองกลุม
แลวนํามาเปรียบเทียบกัน 
 หลังจากใหขมิ้นชันหรือยา ranitidine เปนระยะเวลา 14 วัน พบวาผลตางเฉลี่ยคะแนน SODA ของทั้ง
สองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ทั้งผลการรักษาอาการปวดทอง (- 8.7 + 6.4 vs -7.6 + 
5.6) อาการอื่นๆ (- 3.0 + 3.2 vs - 2.9 + 2.7) รวมถึงความพึงพอใจตอผลการรักษา (3.6 + 3.1 vs 2.8 + 3.3) 
หลังจากการให 28 วัน พบวาผลตางเฉลี่ยคะแนน SODA แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ทั้ง
ผลการรักษาอาการปวดทอง (- 11.6 + 6.9 vs - 11.2 + 7.5) และอาการอื่นๆ (- 5.4 + 3.2 vs - 4.7 + 2.9) แต
ขมิ้นชันมีผลทําใหความพึงพอใจในผลการรักษาอาการ dyspepsia สูงขึ้นมากกวายา ranitidine (6.4 + 4.0 vs 
4.7 + 3.9) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การวิจัยครั้งนี้พบผลขางเคียงจากการใชยานอย ผลขางเคียง
จากการใชขมิ้นชันที่พบมากที่สุด ไดแก อาการหิวบอย (18%) สวนผลขางเคียงจากการใชยา ranitidine ที่พบ
มากที่สุด ไดแก อาการทองผูก (23%)  

เมื่อใหรับประทานยาเปนระยะเวลา 28 วัน พบวาทั้งขมิ้นชันและยา ranitidine มีประสิทธิผล            
ไมแตกตางกันในการรักษาอาการปวดทอง และอาการอื่นๆ แตขมิ้นชันมีผลทําใหความพึงพอใจในผลการรักษา
อาการ dyspepsia สูงขึ้นมากกวายา ranitidine อยางมีนัยสําคัญ การวิจัยครั้งนี้พบผลขางเคียงจากการใชยา
นอย สวนใหญเปนผลขางเคียงที่เคยมีรายงานมากอนแลว และเปนอาการที่ไมรุนแรง สามารถหายเองได 
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This research format is randomized, double blind, comparative study, parallel design. 
The aim of this study was to compare efficacy and side effects of Curcuma longa and 
ranitidine in patients with uninvestigated dyspepsia. Severity Of Dyspepsia Assessment 
(SODA) presented as mean scores was employed to evaluate  the efficacy. Subjects were 
120 selected patients, age between 13 to 40 years and from the out-patient department, 
Ratchaburi hospital, who came with dyspepsia without alarm features. They were randomly 
allocated into two groups by permuted blocks of four. Each patient in Group 1 received two 
250 mg Curcuma longa powder capsules four times a day after meals and before bedtime, 
whereas each patient in Group 2 received one 150 mg ranitidine filled capsule plus one 
dummy capsule after breakfast and dinner, and received two dummy capsules after lunch and 
before bedtime. SODA was performed before and after administration at 14 and 28 days. 
Mean scores of the differences from the baseline 14 and 28 days were compared between 
the two groups. Side effects presented in patients of both groups were also recorded and 
compared. 

After administration of Curcuma longa or ranitidine for 14 days, Mean differences of 
SODA scores were not significantly different between both groups (p < 0.05); Mean pain 
intensity scores (-8.7 + 6.4 vs -7.6 + 5.6), mean non-pain symptomps scores (-3.0 + 3.2 vs -
2.9 + 2.7) and satisfaction scores (3.6 + 3.1 vs 2.8 + 3.3). At 28 days pain intensity scores (-
11.6 + 6.9 vs -11.2 + 7.5) and non-pain symptomps scores (-5.4 + 3.2 vs -4.7 + 2.9) were also 
not significantly different (p < 0.05), except mean satisfaction scores of Curcuma longa group 
was significantly different from the ranitidine group (6.4 + 4.0 vs 4.7 + 3.9, p < 0.05). The most 
frequent side effect in the Curcuma longa group was frequent hungry (18%), whereas the 
most frequent side effect in the ranitidine group was constipation (23%). 

In conclusion, this study (28 days treatment) found that both Curcuma longa and 
ranitidine had no significant difference in terms of efficacy for the treatment of pain and other 
symptoms, while Curcuma longa appeared to have higher satisfaction than ranitidine in 
dyspepsia. Side effects found in this study were also few and mild with self-limited symptoms 
of which most have been already reported. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
Dyspepsia เปนกลุมอาการที่พบบอยที่สุดในโรคระบบทางเดินอาหาร1 พบมากถึง 50% ของผูปวย

ที่มาพบแพทยดวยอาการของระบบทางเดินอาหารในเวชปฏิบัติทั่วไป ประชากรประมาณ 25% สามารถเกิด
อาการ dyspepsia ไดเปนครั้งคราวในเวลา 1 ป โดยอาการมักเปนๆ หายๆ เรื้อรัง ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย
แยลง หรือประสิทธิภาพในการทํางานลดลง สงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจไมนอยในแตละป  

อาการ dyspepsia เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน ทั้งจากยา อาหารบางอยาง โรคในระบบ
ทางเดินอาหาร และโรคของระบบอื่นๆ ของรางกาย2 ประมาณ 40% ของผูปวย dyspepsia สามารถตรวจพบ
สาเหตุของอาการ (organic cause) ได แตมากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยจะหาสาเหตุของอาการไมพบ ซึ่งเรามัก
เรียกผูปวยในกลุมนี้วา functional dyspepsia หรือ non-ulcer dyspepsia2 ลักษณะอาการของ dyspepsia 
ไดแก อาการปวดหรืออึดอัดไมสบายทองบริเวณลิ้นปหรือกลางทองชวงบนเหนือสะดือ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ 
ของทางเดินอาหารสวนบน ไดแก แนนทอง อิ่มงายกวาปกติ ทองอืดเฟอ มีลมในทอง เรอบอย เบื่ออาหาร คล่ืนไส 
อาเจียน แสบรอนบริเวณลิ้นป ฯลฯ1-3 
 วิธีการจัดการปญหาในผูปวยที่ยังไม เคยได รับการสืบคนหาสาเหตุมากอน  (uninvestigated 
dyspepsia) มีอยูดวยกันหลายวิธี4,5 ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมๆ ไดดังนี้ 

1. Empiric antisecretory therapy แลวจึงทํา investigation เมื่อการรักษาไมไดผล  
2. Early endoscopy  
3. “Test and Investigate” คือ การตรวจหา Helicobacter pylori ดวยวิธี non-invasive เชน urea 

breath test (UBT) หรือ serology แลวจึงทําการสองกลองในรายที่ไดผลการทดสอบเปนบวก 
4. “Test and treat” คือ การตรวจหา H. pylori ดวยวิธี non-invasive กอนแลวใหการจํากัดเชื้อใน

รายที่ผลเปนบวก 
5. Empiric eradication เชื้อ H. pylori 
Cochrane investigation group5 ไดเปรียบเทียบวิธีการจัดการปญหา dyspepsia ดวยวิธีตางๆ จาก

การทํา systematic review โดยเปรียบเทียบ effectiveness, acceptability และ cost-effectiveness ของ
วิธีการจัดการปญหาตางๆ ในผูปวย uninvestigated dyspepsia พบวา ไมมีหลักฐานยืนยันการทํา endoscopy 
ในผูปวยทุกรายที่มีอาการ dyspepsia สวนวิธี empiric antisecretory therapy พบวายากลุม proton pump 
inhibitor มีประสิทธิภาพดีกวายากลุม H2-receptor antagonists และ antacids สําหรับวิธี H. pylori testing 
อาจมีประโยชนในผูปวย dyspepsia บางราย แตไมใชวิธีที่มี cost effective เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดการ
ปญหา dyspepsia วิธีอื่นๆ 
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 ณัฐพล ไชยนุวัติ4 แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรศาสตร สาขาโรคทางเดินอาหาร ไดใหความเห็นวา ถา
พิจารณาจากความชุกของผลบวกจาก serology test ของเชื้อ H. pylori วิธีการ test and treat อาจไมเหมาะสม
สําหรับประเทศไทย การดูแลรักษาผูปวย uninvestigated dyspepsia ในประเทศไทย นาจะเริ่มตนดวยวิธี 
empirical antisecretory therapy ซึ่งไดแกการใชยากลุม proton pump inhibitors หรือ H2 receptor 
antagonists3,6 เชน ranitidine เปนตน อยางไรก็ตาม ยาดังกลาวเปนยาแผนปจจุบัน ซึ่งในแตละป ประเทศไทย
ตองสูญเสียเงินตราในการนําเขาเปนมูลคานับหมื่นลานบาท7 เพื่อเปนการลดการสูญเสียเงินตราออกนอก
ประเทศ การใชยาสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิผลในการรักษาอาการ dyspepsia อันไดแก ขมิ้นชัน ยอมชวยลดการ
เสียดุลทางการคาของประเทศไทยไดทางหนึ่ง  

ขมิ้นชันเปนพืชสมุนไพรที่พบไดทั่วไปในแถบเขตรอนของทวีปเอเชีย เหงาขมิ้นชันไดถูกนํามาใชเปนทั้ง
เครื่องสําอาง ใชแตงสีและกลิ่นรสของอาหาร ในขณะเดียวกันขมิ้นชันไดถูกนํามาใชเปนยารักษาโรคมาอยาง
ยาวนานจนถึงปจจุบัน มีสรรพคุณเปนที่ยอมรับจนเปนสมุนไพรที่อยูในตํารายาของหลายประเทศของทวีปเอเชีย 
ทั้งเอเชียใต เชน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี รวมทั้งในยุโรป เชน 
เยอรมัน8 

ชาวอินเดียในสมัยโบราณทราบถึงคุณสมบัติทางยาของขมิ้นชันที่ใหกล่ินหอม เปนยากระตุน และชวย
ขับลม นอกจากนี้ ผงขม้ินผสมกับน้ํามะนาวยังเปนตํารับยาประจําบานที่ใชพอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ เคล็ด
ขัดยอก บวม ชาวอินเดียในปจจุบันยังมีการใชขมิ้นชันเปนยาแผนโบราณในการรักษาความผิดปกติของระบบ 
น้ําดี รักษาอาการเบื่ออาหาร โรคหวัด อาการไอ แผลจากโรคเบาหวาน ความผิดปกติของตับ โรคขอรูมาติซึม 
(rheumatism) และไซนัสอักเสบ ในประเทศจีนก็มีตํารับยาแผนโบราณที่ใชขมิ้นชันในการรักษาอาการปวดทอง 
(abdominal pain) ทองมาน (ascites) และดีซาน (icterus) ฯลฯ8 ในตํารายาแผนโบราณของไทย ขมิ้นชันเปน
สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหลายประการ เชน แกไขเรื้อรัง ผอมเหลือง แกโรคผิวหนัง แกเสมหะและ
โลหิต แกทองรวง สมานแผล รวมถึงสรรพคุณดานการขับลม รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ แกธาตุพิการ อาหาร
ไมยอย และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร10-15 สรรพคุณทางยาของเหงาขมิ้นชันอาจแตกตางกันไปบางในแตละ
ประเทศ แตสรรพคุณอยางหนึ่งที่คลายกันในเกือบทุกประเทศก็คือ ชวยบรรเทาอาการอาหารไมยอย ซึ่งสรรพคุณ
นี้ไดมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง รวมทั้งการศึกษาทางคลินิกยืนยัน
ประสิทธิผลแลว14,16-17 

การศึกษาทางวิทยาศาสตรในปจจุบันพบวา เหงาขมิ้นชันประกอบดวยสารสําคัญ 2 กลุม คือ 
curcuminoids ซึ่งเปนกลุมสารใหสีเหลืองสมที่มีอยูประมาณ 1.8 – 5.4% ประกอบดวย curcumin, 
desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin และสารสําคัญอีกกลุมหนึ่งคือน้ํามันหอมระเหย 
(volatile oils) สีเหลืองออน ที่มีอยูประมาณ 2 – 6% ประกอบดวยสารประกอบ monoterpenes และ 
sesquiterpenes เชน turmerone, zingeberene, curcumene, borneol เปนตน9,18,19 

สารประกอบทั้งกลุม curcuminoids และกลุมน้ํามันหอมระเหยเปนสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
นาสนใจหลายประการ โดยเฉพาะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการรักษาอาการ dyspepsia ไดแก ฤทธิ์ลด
การเกิดแกสในทางเดินอาหาร ซึ่งเปนผลของ curcumin และสารสกัดแอลกอฮอลที่มีผลยับยั้งการสรางแกสของ
เชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร การศึกษาฤทธิ์ปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารพบวา ผงขมิ้นชันมีฤทธิ์
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ในการปองกันและเสริมการสมานตัวของแผลในกระเพาะอาหารเมื่อไดรับในขนาดที่เหมาะสม แตในทาง   
ตรงกันขาม หากไดรับในปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้นได ซึ่งอาจเปนเพราะ
สาร curcuminoids มีผลยับยั้งการหลั่ง mucin แตการศึกษาสารสําคัญในสวนที่เปนน้ํามันของขมิ้นชันพบวามี
ฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  การศึกษาฤทธิ์ในการตานการอักเสบพบวาสารในกลุม 
curcuminoids มีฤทธิ์ตานการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จึงชวยบรรเทาอาการปวดทองเนื่องจากแผล
ในกระเพาะอาหารได โดยพบวาสารกลุม curcuminoids มี COX-2/COX-1 selectivity มากกวายา aspirin, 
ibuprofen และ naproxen นอกจากนี้ สารกลุม curcuminoids ยังมีฤทธิ์ขับน้ําดี และกระตุนการหล่ังสารที่
เกี่ยวกับการยอยอาหารจากตับออน จึงชวยใหการยอยอาหารดีขึ้น เปนผลใหอาการจุกเสียดแนนบรรเทาลง 
curcumin ยังมีฤทธิ์ปองกันตับอักเสบเนื่องจากสารพิษ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาตับเปนแหลงกําเนิดของน้ํายอย
หลายชนิด การที่ curcumin สามารถปองกันการอักเสบเนื่องจากสารพิษ จึงเปนกระบวนการทางออมในการลด
อาการจุกเสียดได การศึกษายังพบวาขมิ้นชันมีฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบ จึงชวยบรรเทาอาการปวดเกร็งในชอง
ทองได  

การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวกับการรักษาแผลในกระเพาะอาหารดวยขมิ้นชันพบวา ผลการรักษาไมคอย
ดีนัก แตการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาอาการทองอืดเฟอ จุกเสียดแนน (dyspepsia) พบวาขมิ้นชันมี
ประสิทธิผลดีในการรักษาอาการดังกลาว ในแงของความปลอดภัย ขมิ้นชันเปนยาที่จัดวามีความปลอดภัยสูง 

จากรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาทั้งในแงประสิทธิผลและความปลอดภัย องคการอนามัยโลกจึง
ไดรับรองสรรพคุณในการชวยบรรเทาอาการอาหารไมยอยของขมิ้นชันในเอกสาร WHO monographs on 
selected medicinal plants-Volume I ป ค.ศ. 19999 และคณะทํางานคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ คณะกรรมการแหงชาติดานยา ก็ไดคัดเลือก
ขมิ้นชันเขาในบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อรักษาอาการแนน จุกเสียด เนื่องจากอาหารไมยอยเชนกัน20 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบผลในการรักษาอาการ dyspepsia ระหวาง
ขมิ้นชันกับยากลุมตานการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเปรียบเทียบผลของขมิ้นชันกับยา
ในกลุมตานการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ไดแก ranitidine ซึ่งเปนยาที่มีการส่ังจายเพื่อรักษาอาการ 
dyspepsia มากในโรงพยาบาลราชบุรี โดยหวังวาผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลสําคัญที่สนับสนุนใหมีการใช
ขมิ้นชันในการรักษาอาการ dyspepsia ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของขมิ้นชันเปรียบเทียบกับยา ranitidine ในการรักษาผูปวย uninvestigated 
dyspepsia โดยเปรียบเทียบผลตางของคะแนน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) กอนและหลัง
การรักษา 

2. เพื่อเก็บขอมูลผลขางเคียงของขมิ้นชันแคปซูลและยา ranitidine 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

ผูปวยที่ใชขมิ้นชันแคปซูลมีผลตางของคะแนน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) กอน
และหลังการรักษา ไมแตกตางจากผูปวยที่ใชยา ranitidine 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ randomized, double blind, comparative study, parallel design 

เก็บขอมูลในผูปวยที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผูปวยที่มาดวยอาการ dyspepsia ที่ไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง อานและเขียนภาษาไทยได 
และยินยอมเขารวมการศึกษา แบงผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดรับขมิ้นชันแคปซูล 250 มก. รับประทาน
ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร และกอนนอน และกลุมที่ 2 ไดรับ ranitidine 150 มก. บรรจุแคปซูลที่
มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขมิ้นชัน รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เชา เย็น และให
รับประทานยาหลอก (placebo) ที่มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขมิ้นชันรวมดวย เพื่อใหรูปแบบการบริหารยา
เหมือนกับขมิ้นชันแคปซูล ใชแบบประเมิน SODA ในการประเมินอาการของผูปวยกอนและหลังไดรับยาครบ 14 
และ 28 วัน หากผูปวยไมสามารถมาไดตามนัด ใหผูปวยกรอกแบบประเมินอาการที่แนบไปพรอมกับยาที่จายให
ผูปวยในวันแรก แลวสงกลับมาที่โรงพยาบาลราชบุรี 

 
ขอจํากัดของการวิจัย 

 
 การศึกษานี้เก็บขอมูลในกลุมผูปวยชวงอายุ 13 – 40 ป ที่ไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง 
(alarm features) ไมสูบบุหรี่ และ/หรือ ดื่มเหลาเปนประจํา และไมไดอยูในระหวางการรับประทานยากลุม 
NSAIDS อยู 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
ขมิ้นชันแคปซูล  

หมายถึง ยาขมิ้นชันแคปซูลที่มีผงเหงาขมิ้นชันอบแหง 250 มก. ผลิตและวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ 
(volatile oils 0.02 มล., curcuminoids 0.024 มก.) โดยบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 
Ranitidine  

หมายถึง ยา ranitidine 150 มก. ชื่อการคา Zantac® ผลิตและวิเคราะหปริมาณสารสําคัญโดยบริษัท 
GlaxoSmithKline 
Dyspepsia  
 หมายถึง อาการปวดหรืออึดอัดไมสบายทองบริเวณบริเวณลิ้นป หรือกลางทองชวงบนเหนือสะดือ หรือ
อาการผิดปกติอื่นๆ ของทางเดินอาหารสวนบน ไดแก อิ่มงายกวาปกติแนนทอง ทองอืดเฟอ มีลมในทอง เรอบอย 
เบื่ออาหาร คล่ืนไส อาเจียน แสบรอนบริเวณ ล้ินป  เปนผูปวย dyspepsia ที่มีอาการระดับนอยถึงปานกลาง 
(mild to moderate) ที่ยังไมไดรับการสืบคนหาสาเหตุมากอน (uninvestigated dyspepsia) โดยมีอาการมาเปน
เวลาอยางนอย 4 สัปดาห และไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features)  
ลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features)  

หมายถึง ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี คือ อายุมากกวา 40 ป น้ําหนักตัวลดลงผิดสังเกต 
(มากกวา 5% ใน  1 เดือน หรือมากกวา 10% ใน 3 เดือน) เบื่ออาหารมาก อาการไขไมทราบสาเหตุ กลืนลําบาก 
(dysphagia) อาเจียนบอยครั้ง ตื่นกลางดึกดวยอาการ dyspepsia ถายอุจจาระดํามากหรือมีเลือดปน การ
ขับถายอุจจาระเปลี่ยนไปจากเดิม ซูบ ซีด โลหิตจาง อาการปวดทอง หรือคล่ืนไส อาเจียนอยางรุนแรง strong 
family history of GI malignancy, anemia, icterus / jaundice, cervical lymphadenopathy, abnormal 
distension, abdominal mass, hepatomegaly, ascites, rectal mass, stool occult blood positive 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 
 1. ทราบวาขมิ้นชันกับยา ranitidine มีประสิทธิผลเทาเทียมกัน และสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไป
ประกอบการพิจารณาสั่งจายยารักษาอาการ dyspepsia 
  2. ผลการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูลเชิงคลินิกที่สนับสนุนใหมีการใชยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคมาก
ยิ่งขึ้น 
  3. สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อหาคําตอบ
วาขมิ้นชันกับยา ranitidine มีประสิทธิผลแตกตางกันหรือไม อยางไร 
  4. สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของขมิ้นชันกับยารักษาอาการ dyspepsia ชนิดอื่นๆ ตอไป 

5. ทราบขอมูลผลขางเคียงของขมิ้นชันแคปซูลและยา ranitidine เพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ขมิ้นชัน 
 

1. ขอมูลทางพฤกษศาสตร 
ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) เปนพืชที่อยูในวงศ (family) Zingiberaceae สกุล (genus) 

Curcuma 
 1.1. ช่ือพอง9 

Curcuma domestica Valeton 
Ammomum curcuma Jacq 

1.2. ช่ือทองถิ่นในประเทศไทย10 
ขมิ้น (ทั่วไป), ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยวก, ขมิ้นหัว (เชียงใหม), ขี้ม้ิน, หมิ้น (ภาคใต)  

 1.3. ช่ือทองถิ่นในประเทศตางๆ9 
  Acafrao, arqussofar, asabi-e-safr, avea, cago rerega, chiang-huang, common 
tumeric, curcum, curcuma, dilau, dilaw, Gelbwurzel, gezo, goeratji, haladi, haldi, haldu, haku halu, 
hardi, haridra, huang chiang, hsanwen, hurid, Indian saffron, jianghuang, kaha, kakoenji, kalo 
haledo, khamin chan, khaminchan, kilunga kuku, kitambwe, kiko eea, koening, koenit, koenjet, 
komdin, kooneit, kunyit, kurcum, Kurkumawurzelstock, luyang dilaw, mandano, manjano, manjal, 
nghe, nisha, oendre, pasupu, rajani, rame, renga, rhizome de curcuma, saffran vert, safran, safran 
des indes, skyer-rtsa, tumeric, ukon, ul gum, wong keong, wong keung, yellow root, yii-chin, 
zardchob 
 1.4. ถ่ินที่อยูและการกระจายพันธุ9,18 
  ขมิ้นชันมีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมปรากฏหลักฐาน
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหลงธรรมชาติในสภาพพืชปา มีขอสันนิษฐานวา ขมิ้นชันเปนพืชปลูกที่เกิดกระบวนการผสม
พันธุตามธรรมชาติและมีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเปนหมัน มีการสืบทอดพันธุกันตอมาโดยวิธีการคัดเลือกพันธุและ
ปลูกขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ปจจุบันมีเขตการกระจายพันธุปลูกทั่วไปในประเทศที่มีอากาศรอนหรือรอนชื้น
ทั่วโลก ไดแก กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาดากาสกา มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ไทย รวมถึงบาง
ประเทศในเขตรอนชื้นของทวีปแอฟริกา แหลงที่ปลูกขมิ้นชันเปนการคาขนาดใหญของโลกคืออินเดีย มีแหลงอื่น
บางแถบเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค ไดแก ประเทศจีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และไทย 
 6 
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 1.5.  ลักษณะพืช18 
  ขมิ้นชันเปนพืชลมลุกอายุหลายป ลําตนใตดินเปนเหงา มีทั้งเหงาหลักที่เจริญชูตั้ง รูปไข หรือ
รูปไขแกมรี บางครั้งเรียกเหงาหลักวา “หัว” ดานขางของเหงาหลักแตกแขนงในแนวระนาบ แตละแขนงมักแตก
ยอยตอไปไดอีก 1 - 2 ครั้ง เหงาแขนงรูปคลายทรงกระบอก หรือคลายนิ้วมือ ตรงหรือโคงเล็กนอย บางครั้งเรียก
เหงาแขนงวา “แงง” เนื้อเหงาสีสม และมีกล่ินเฉพาะ ลําตนเหนือดินเปนลําตนเทียมที่มีกาบใบเรียงซอนอัดแนน 
สูงไดถงึ 1 เมตร หรือมากกวา มีใบ 6 – 10 ใบตอตน ใบเดี่ยว ออกสลับถี่ กาบใบยาว 40 – 60 เซนติเมตร แผนใบ
รูปรีหรือรีแกมขอบขนาน กวาง 10 – 20 เซนติเมตร ยาว 30 – 70 เซนติเมตร โคนใบสอบแคบหรือมน ปลายใบ
แหลมมาก ชอดอกรูปทรงกระบอก กวาง 5 – 9 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร มีใบประดับจํานวนมาก รูปรี
แกมขอบขนานเรียงเวียนถี่รอบแกนชอดอก ใบประดับที่อยูบริเวณโคนชอดอกมีสีเขียวออนหรือสีขาวแกมเขียว 
ยาว 5 – 6 เซนติเมตร กวาง 2 – 3 เซนติเมตร ขอบโคนใบประดับประกบติดกับใบประดับที่อยูใกลเคียงและติด
กับแกนชอดอกเกิดเปนซอกคลายกระเปาะ ใบประดับที่อยูบริเวณปลายชอดอกมีสีขาวแกมเขียวออน ปลายใบ
ประดับมีแถบสีเขียวออนหรือแถบสีชมพูออน โคนใบประดับไมประกบติดกันเปนกระเปาะ ดอกออกในซอก
กระเปาะใบประดับ 3 – 5 ดอกตอซอก และทยอยบาน ดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กลีบเล้ียงสีขาวใส ติดกัน
เปนหลอดสั้น ปลายหยักไมเทากัน กลีบดอกสีขาว โคนติดกันเปนหลอดยาว ปลายผาย และแยกเปน 3 กลีบ 
เกสรตัวผูที่เปนหมันแผเปนกลีบขนาดใหญ 3 กลีบ กลีบกลางรูปไขกลับ สีเหลืองออนและมีแถบสีเหลืองเขม
บริเวณกลางกลีบ สองกลีบขางรูปรีแกมขอบขนานสีเหลืองออน เกสรตัวผูที่สมบูรณมีกานสั้น อับเรณูเล็กเรียว
และมีจะงอย โอบรอบกานชูยอดเกสรตวัเมีย รังไข 3 หอง ผลกลมหรือรี แตมักไมติดผล 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของตนขมิ้นชันที่โตเต็มที1่8 
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ข. ลําตนเทียม 
ค. ใบ 
ง.  ชอดอกมุมมองดานขาง 
จ. ภาพขยายมุมมองดานบนของชอดอก 
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ภาพที่ 2 ใบขม้ินชัน12  ภาพที่ 3 ชอดอกขมิ้นชัน18 
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 1.6.  วิธีการขยายพันธุและการเจริญเติบโต18 
  ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ สวนที่ใชขยายพันธุคือ ลําตนใตดินหรือเหงา ใชไดทั้งหัวและแงง 
โดยทั่วไปเหงาขมิ้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมีจํานวนหัวตอกอนอยกวาแงง และหัวมีน้ําหนักรวมตอกอนอยกวา
แงง ประมาณ 2 – 10 เทา แตหัวมีขนาดใหญกวาแงง และมีปริมาณอาหารที่สะสมตอชิ้นมากกวาแงง ยกเวนการ
ปลูกดวยแงงที่มีขนาดใหญ  

ขมิ้นชันมีการเจริญเติบโตตามฤดูกาล โดยเริ่มปลูกในฤดูฝน และเขาสูระยะพักตัวในฤดูแลง 
ชีพจักรการเจริญเติบโตในหนึ่งฤดูปลูกประมาณ 7 – 10 เดือน อายุปลูกจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวันที่เริ่มปลูกถึง
วันที่เก็บเกี่ยว 
2. ขอมูลของขมิ้นชันในทางเวชศาสตรพันธุชาติ (ethnomedical) 
 2.1.  ขอมูลการใชเหงาขมิ้นชันในทางเวชศาสตรพันธุชาติ 
  แพทยแผนโบราณหลายประเทศใชเหงาขมิ้นชันในการรักษาโรคตางๆ ดังในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การใชเหงาขมิ้นชันในการรักษาโรคตางๆ ตามแนวทางการแพทยแผนโบราณ8-15 
ประเทศ สรรพคุณทางยา 
อินเดีย - ใหกล่ินหอม เปนยากระตุน และชวยขับลม 

- ผงขมิ้นผสมกับน้ํามะนาวใชพอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ เคล็ด ขัดยอก บวม  
- รักษาความผิดปกติของระบบน้ําดี  
- รักษาอาการเบื่ออาหาร  
- โรคหวัด  
- แกไอ  
- แผลจากโรคเบาหวาน 
- ความผิดปกติของตับ  
- โรคขอรูมาติซึม (rheumatism)  
- ไซนัสอักเสบ (sinusitis) 

จีน - ปวดทอง (abdominal pain) 
- ทองมาน (ascites)  
- ดีซาน (icterus) 

ไทย - แกไขเรื้อรัง 
- รักษาอาการผอมเหลือง  
- แกโรคผิวหนัง   
- แกทองรวง  
- สมานแผล  
- ขับลม  
- รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ แกธาตุพิการ อาหารไมยอย 
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
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จากขอมูลในตารางที่ 1 จะเห็นไดวาประเทศตางๆ มีการใชขมิ้นชันในการรักษาโรคตางๆ มาตั้งแตครั้ง
โบราณกาล ถึงแมสรรพคุณทางยาของขมิ้นชันอาจแตกตางกันไปบางในแตละประเทศ แตสรรพคุณอยางหนึ่งที่
คลายกันในเกือบทุกประเทศก็คือ การรักษาอาการจุกเสียด ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย (dyspepsia) 
3. องคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับการรักษาอาการ dyspepsia 

การศึกษาทางวิทยาศาสตรในปจจุบันพบวา เหงาขมิ้นชันประกอบดวยสารสําคัญ 2 กลุมคือ 
curcuminoids ซึ่งเปนกลุมสารที่ใหสีเหลืองสม มีประมาณ 1.8 – 5.4% ประกอบดวย curcumin และสาร
อนุพันธของ curcumin ไดแก desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin และสารสําคัญอีกกลุม
หนึ่งคือน้ํามันหอมระเหย (volatile oils) สีเหลืองออน ที่มีอยูประมาณ 2 – 6% ประกอบดวยสารประกอบ 
monoterpenes และ sesquiterpenes เชน turmerone, zingeberene, curcumene, borneol เปนตน8,18,20 
(สูตรโครงสรางของสารสําคัญบางชนิด ดังภาพที่ 5)  

ภาพที่ 5 สูตรโครงสรางของสารสําคัญบางชนิดในเหงาขมิ้นชัน9 
 

4. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชันที่เกี่ยวของกับการรักษาอาการ dyspepsia 
สารประกอบทั้งกลุม curcuminoids และกลุมน้ํามันหอมระเหยเปนสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่

นาสนใจหลายประการ โดยเฉพาะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการรักษาอาการ dyspepsia เชน ฤทธิ์ลด
การเกิดแกสในทางเดินอาหาร การปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร การรักษาอาการอาหารไมยอย   
การตานการอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ชวยขับน้ําดี ตานการหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบ ยับยั้งการ
เกิดพิษตอตับ ตานเชื้อแบคทีเรีย เปนตน 

4.1. ฤทธิ์ลดการเกิดแกสในทางเดินอาหาร 
Bhavanishankar และคณะ21 ทําการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ถึงฤทธิ์ของ curcumin และสาร

สกัดแอลกอฮอลจากเหงาขมิ้นชัน พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแกสโดยไมมีผลยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย      
Escherichia coli อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ผงขมิ้นชันและสวนที่เปนน้ํามันของขมิ้นชันไมมีผลยับยั้งการเกิด
แกส โดย curcumin และสารสกัดแอลกอฮอลเขาจับกับ iron ทําใหเกิดการยับยั้งการสรางเอนไซม formic 
hydrogenlyase เปนผลใหลดการสรางแกส ลดการนํากลูโคสไปใชของ E. coli และทําใหเกิดความเปนกรดมาก
ขึ้น 
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รายงานการศึกษาวิจัยของ Bhavani และคณะ9 เก่ียวกับผลของ curcumin ตอการเกิดแกสในทางเดิน
อาหาร ทําการศึกษาเปน 2 สวน คือ ในหลอดทดลอง (in vitro) และในหนูขาว (rat) โดยในหลอดทดลอง เม่ือใส 
curcumin ปริมาณ 0.005% ถึง 0.035% ลงในอาหารที่มีเช้ือ Clostridium perfringens พบวามีการสรางแกส
ลดลง และเมื่อใส curcumin ในปริมาณ 0.05% พบวาไมมีการสรางแกสขึ้นเลย โดยผลที่เกิดขึ้นนี้ไมนาจะ
เก่ียวกับฤทธิ์การเปน antibacterial ของ curcumin เนื่องจากพบวา curcumin ในปริมาณ 0.035% ไมมีผลลด
การนํากลูโคสไปใชของเชื้อ Clostridium perfringens  

สวนการศึกษาในหนูขาว (rat) เม่ือใหอาหารที่ทําใหเกิดแกส (chickpea flour diet) เกิดการสรางแกส
ขึ้น 3.45 มล. เทียบกับกลุมควบคุมท่ีใหอาหารปกติ เกิดการสรางแกสขึ้น 1.36 มล. เม่ือให curcumin รวมกับ 
chickpea flour diet พบวาการสรางแกสลดลงจนถึงระดับปกติเม่ือให curcumin ในปริมาณ 0.1%  

4.2. ฤทธิ์ตอการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
Gupta และคณะ22 ไดทําการศึกษาสาร curcumin จากเหงาขม้ินชัน ซ่ึงมีฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-

inflammatory) อยางมีนัยสําคัญ โดยให curcumin ขนาด 100 มก./กก. (ขนาดมากเปน 2 เทา ของที่ออกฤทธิ์ 
anti-inflammatory ED50) ทางปาก ในหนูอัลบิโน (albino rat) เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน 6 วัน พบวาหนูเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร โดยมีปริมาณ mucin ในกระเพาะอาหารลดลงอยางมาก ซ่ึงนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร  การใหยาปองกัน (pretreatment) กลุม adrenergic, cholinergic, tryptaminergic 
และ histaminergic (H1) receptor antagonists ชวยปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจาก curcumin ได
บางสวน ในขณะที่ metiamide สามารถปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารไดอยางสมบูรณ และยังชวย
ปองกันการลดลงของการหลั่ง mucin ไดอีกดวย ซ่ึงแสดงวา H2 receptor เก่ียวของกับการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารจาก curcumin นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารจาก curcumin คือ การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณ mucin ในกระเพาะอาหาร 
 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน และคณะ23 ไดทําการศึกษาฤทธิ์ของขมิ้นชันในการตานการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารของหนูขาว (rat) โดยไดทําการกระตุนใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว 3 วิธี คือ การใหกรดเกลือ 
หรือแอสไพรินขนาดสูงทางปาก หรือทําใหหนูเกิดความเครียด พบวาขนาดของน้ําค้ันและผงขมิ้นชันซ่ึงปองกัน
การเกิดแผลจากกรดเกลือหรือแอสไพรินไดมากกวา 50% คือ 10 กรัม/กิโลกรัม และ 156 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ และพบวาตองใชนํ้าค้ันหรือผงขม้ินชันในขนาดสูงกวานี้จึงจะปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
เนื่องจากความเครียดได และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดที่ละลายไดใน hexane และ สารสกัดที่ไม
ละลายใน hexane พบวาสวนของสารสกัดที่ไมละลายใน hexane เทานั้นที่สามารถปองกันการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารได 

Pannangpetch และคณะ24 ไดทําการศึกษาฤทธิ์ของผงขมิ้นชันในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ของหนูขาว (rat) โดยใชหนูขาวเพศผูหนัก 180 – 220 กรัม แผลในกระเพาะอาหารถูกเหนี่ยวนําใหเกิดขึ้นโดย
การฉีด indomethacin 12 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม และโดยภาวะเครียดอันเนื่องจากอุณหภูมิตํ่าและ
ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว ในการศึกษาฤทธิ์ปองกันแผลในกระเพาะอาหาร จะปอนหนูขาวดวยผงขมิ้นขนาด 0.25, 
0.5  และ 0.75 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เปนเวลา 3 วัน กอนที่จะถูกเหนี่ยวนําทําใหเกิดแผล และใน
การศึกษาฤทธิ์เสริมการสมานตัวของแผล จะปอนผงขมิ้นในขนาดดังกลาว หรือ curcuminoids ขนาด 5 
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มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมเปนเวลา 3 วัน หลังจากหนูขาวถูกเหนี่ยวนําทําใหเกิดแผลแลว ตรวจวัดความ
ยาวของแผลในกระเพาะอาหารดวยกลอง stereomicroscope สําหรับการตรวจวัดปริมาณทั้งของ soluble และ 
insoluble mucus ใชวิธี spectrophotometry  ผลการทดลองพบวาผงขมิ้นขนาด 0.5 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัม มีฤทธิ์ท้ังปองกันและเสริมการสมานตัวของแผลในกระเพาะอาหารอันเนื่องจาก indomethacin เปนที่
นาสนใจอยางยิ่งวา ผงขม้ินในขนาด 0.75 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ไมมีฤทธิ์ปองกันหรือเสริมการสมานของ
แผลแตอยางใด ในทางตรงกันขาม กลับมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดแผลรุนแรงมากกวากลุมควบคุม สารสกัด 
curcuminoids ขนาด 5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ไมมีฤทธิ์เสริมการสมานตัวของแผลในกระเพาะ
อาหารอันเนื่องจาก indomethacin แตมีฤทธิ์ยับย้ังสารคัดหล่ังในกระเพาะอาหาร สวนที่เปน soluble mucus 
หลังจากใหสารสกัด curcuminoids ไปแลว 3.5  ช่ัวโมง สรุปไดวา ผงขม้ินชันมีฤทธิ์ในการปองกันและเสริมการ
สมานตัวของแผลในกระเพาะอาหาร เม่ือไดรับในขนาดที่เหมาะสม แตในทางตรงกันขาม หากไดรับในปริมาณ
มากเกินไปอาจทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้นได ซ่ึงอาจเปนเพราะสาร curcuminoids มีผลยับย้ังการ
หล่ัง insoluble mucus 

Kitsupa N และคณะ25 ทําการศึกษาฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของน้ํามันขม้ินชัน 
(turmeric oil) โดยใหหนูขาว (rat) กินน้ํามันขม้ินชันในขนาด 0.075, 0.15, และ 0.3 กรัม/กิโลกรัม หลังจากนั้น
30 นาที กระตุนหนูขาวใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช 0.6 N HCl และ indomethacin ผลการศึกษาพบวา
นํ้ามันขม้ินชันในขนาด 0.3 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยางมีนัยสําคัญ โดยใน
กลุมท่ีถูกกระตุนดวย 0.6 N HCl และ indomethacin นํ้ามันขม้ินชันสามารถปองกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารได 97% และ 100% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม โดยน้ํามันขม้ินชันในขนาดดังกลาวนี้
แสดงฤทธิ์เทียบไดกับ atropine 1.25 มก./กก. และ misoprostol 100 มคก./กก. ผูทําการศึกษาคาดวาฤทธิ์
ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอาจเปนเพราะคุณสมบัติในการเปน antioxidant ของน้ํามันขม้ินชัน จึงได
ทําการทดสอบเบื้องตนถึงคุณสมบัติดังกลาวดวยวิธี thin layer chromatography (TLC) และ 
spectrophotometric assay ท่ี λ 517 nm ดวย 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPHH) ผลการทดสอบแสดง
วาน้ํามันขม้ินชันมีคุณสมบัติในการเปน antioxidant ตํ่า โดยมีคุณสมบัติเปน radical scavenger 36% เม่ือ
เทียบกับสารทดสอบมาตรฐาน gallic acid 95% และ 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (BHA) 1000 ppm 
94.8% การศึกษานี้ไดขอสรุปวา นํ้ามันขม้ินชันมีฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาว โดยมี
คุณสมบัติในการเปน antioxidant ตํ่า 

4.3. ฤทธิ์ตานการอักเสบ 
Arora และคณะ26 ไดทําการศึกษาสารจากเหงาขม้ินชันที่สกัดดวย petroleum ether และแยกไดสาร

ออกมา 2 สวน โดยสารสวนแรกมีลักษณะเปนน้ํามันสีแดงเขมท่ีมีความหนืดสูง และสารอีกสวนหนึ่งเปนผลึก
ของแข็งสีขาว นําสารดังกลาวไปทดสอบฤทธิ์การตานการอักเสบในหนูขาว (rat) ท่ีทําใหเกิดการอักเสบ 4 วิธี (1. 
Cotton pellet method, 2. Formaline induced arthritis, 3. Granuloma pouch method, 4. Adjuvant 
arthritis) และใหสารสกัดทางชองทอง (intraperitoneal) เปรียบเทียบกับ hydrocortisone acetate และ 
phenylbutazone ผลการทดลองพบวามีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) และยัง
พบวาสารสกัดมีฤทธิ์ตานการอักเสบเทียบเทากับ hydrocortisone acetate นอกจากนี้ยังมีการหาคา LD50 ใน
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หนูขาวไดเทากับ 12.2 กรัม/กิโลกรัม การศึกษาพิษวิทยากึ่งเฉียบพลัน (subacute toxicity) โดยใชสารสกัดใน
ขนาด 1 และ 2 กรัม/กิโลกรัม เปนระยะเวลา 4 สัปดาห ไมพบการเกิดพิษอยางมีนัยสําคัญ 

Ghatak และคณะ27 ศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ตานการอักเสบระหวาง curcumin กับสารอนุพันธของ 
curcumin ท่ีละลายน้ําได ไดแก sodium curcuminate และ potassium curcuminate โดยใช hydrocortisone 
acetate เปนสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ทําการทดลองในหนูขาว (rat) ดวยวิธี carrageenin-induced rat 
paw edema และวิธี formalin-induced arthritis ผลการศึกษาพบวา sodium curcuminate มีฤทธิ์ตานการ
อักเสบดีกวา curcumin และ hydrocortisone acetate โดยวิธี carrageenin-induced rat paw edema คา 
ED50 ของ curcumin และ sodium curcuminate มีคาเทากับ 2.10 มก./กก. และ 360 มคก./กก. ตามลําดับ 
และวิธี formalin-induced arthritis คา ED50 ของ sodium curcuminate มีคาเทากับ 144 มคก./กก. 

Srimal และคณะ28 ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ curcumin ในหนูขาว (rat) หนูถีบจักร (mice) และ
แมว พบวา curcumin แสดงฤทธิ์ตานการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยมีฤทธิ์เทียบเทากับ 
phenylbutazone ในการทดลองดวยวิธี carrageenin-induced edema แตมีฤทธิ์ตานการอักเสบแบบเรื้อรัง
ออนกวา phenylbutazone คร่ึงหนึ่ง และ curcumin มีคา ulcerogenic index ตํ่ากวา phenylbutazone 
นอกจากนี้ยังพบวา curcumin สามารถปองกันไมใหระดับ SGPT และ SGOT เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการอักเสบได 
curcumin  ไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ adrenal function ไมมีฤทธิ์แกปวดและลดไข และคา LD50 ใน
หนูถีบจักร (mice) เม่ือให curcumin ทางปาก มีคามากกวา 2.0 ก./กก.  

Rao และคณะ29 ศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของอนุพันธของ curcumin ไดแก feruloyl 4-hydroxy 
cinnamoyl methane (FHM) และ bis (4-hydroxy cinnamoyl) methane (BHM) โดยใชหนูขาว (rat) ท่ีถูก
กระตุนใหอุงเทาเกิดการอักเสบดวย carrageenin และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ sodium curcuminate 
(NaC)  และ phenylbutazone (PB) พบวา FHM มีฤทธิ์ตานการอักเสบแรงที่สุดในกลุม โดยคา ED50 ของ FHM, 
NaC และ PB เทากับ 8.7, 18.6 และ 44.7 มก./กก. ตามลําดับ ฤทธิ์ในการตานการอักเสบของ FHM ในขนาด           
30 มก./กก. เทียบเทากับ PB ในขนาด 100 มก./กก. รูปแบบการออกฤทธิ์ตานการอักเสบของสารอนุพันธ 
curcumin เปนแบบ dose-dependent จนถึงขนาด 30 มก./กก. แตเม่ือเพิ่มขนาดขึ้นเปน 60 มก./กก. ฤทธิ์ตาน
การอักเสบกลับลดลง แตในสวนของ PB (10-100 มก./กก.) แสดงฤทธิ์ตานการอักเสบแบบ dose-dependent  
นอกจากนี้ยังพบวา NaC สามารถยับย้ังการหดตัวของ isolated ileum ของหนูตะเภา (guanine pig) ท่ีถูก
กระตุนดวย nicotine, acetylcholine, 5-hydroxytryptamine, histamine และ barium chloride ได NaC ยังลด 
pendular movement และจังหวะการบีบตัวของ isolated ileum ของกระตายดวย การลดลงของ pendular 
movement และจังหวะการบีบตัวของลําไสกระตาย และการยับย้ังการหดตัวของ isolated ileum ของหนูตะเภา
เนื่องจาก NaC เหมือนกับการออกฤทธิ์ของยาในกลุม NSAIDS 

อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน และคณะ23 ไดทําการศึกษาฤทธิ์ของขมิ้นชันในการตานการอักเสบของอุงเทา 
หนูขาว (rat) เนื่องจากสาร carrageenan พบวาน้ําค้ันหรือผงขม้ินชันเม่ือใหทางปากไมมีฤทธิ์ตานการอักเสบ
ของอุงเทาหนูเนื่องจากไดรับสาร carrageenan แตเม่ือใหนํ้าค้ันขม้ินชันทางชองทองพบวาสามารถตานการ
อักเสบได และสารสกัดที่ละลายไดใน hexane มีฤทธิ์ตานการอักเสบมากกวาสารสกัดที่ไมละลายใน hexane 
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Masuda และคณะ30 ศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของสารในกลุม curcuminoids 6 ชนิด ท่ีสกัดได        
จากเหงาขม้ินชัน ไดแก 1.) 1,5-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-penta-(1E,4E)-1,4-dien-3-one,                         
2.) 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-(4-hydroxyphenyl)-penta-(1E,4E)-1,4-dien-3-one, 3.) curcumin,           
4.) demethoxycurcumin, 5.) bisdemethoxycurcumin, และ 6.) 5’-methoxycurcumin โดยนําสารแตละชนิด
ไปทดลองในหนูถีบจักร (mouse) ท่ีกระตุนใหเกิดการอักเสบที่หูดวย tumor promoter ไดแก                            
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) ผลการศึกษาพบวาสารสกัด 5.) มีฤทธิ์ตานการอักเสบสูงที่สุด 
และสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบรองลงมาไดแก 6.), 4.), 3.), 1.) และ 2.) ตามลําดับ 

Ammon และคณะ31 ศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของ curcumin จากเหงาขม้ินชัน ในหลอดทดลอง    
(in vitro) เพื่อทดลองการออกฤทธิ์ยับย้ัง 5-lipoxygenase ใน rat peritoneal neutrophils และ                     
12-lipoxygenase, cyclooxygenase ใน platelets ของมนุษย พบวา curcumin ออกฤทธิ์ยับย้ัง                     
5-lipoxygenase, 12-lipoxygenase และ cyclooxygenase ซ่ึงนาจะเกิดจากคุณสมบัติการเปน antioxidant 
ของ curcumin 

Venkateshwarlu32 ไดทําการศึกษาสาร 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)1,6-heptadiene-3,5-
dione (curcumin) และ p-hydroxycinnamoyl feruloylmethane จากเหงาขม้ินชันพบวามีฤทธิ์ยับย้ัง enzyme 
ท่ีใชในการสราง prostaglandin (cyclo-oxygenase, PG synthetase) โดยทําการศึกษาในหลอดทดลอง (in 
vitro) ดวยวิธี bioassay ในเลือดมา ใช flunixin meglumine เปนสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบฤทธิ์ในการ
ยับย้ัง cyclo-oxygenase และใชวิธี radioimmunoassay tromboxane B2 (TxB2) ในการประเมินความเขมขน
ของ tromboxane A2 (TxA2) ใน serum 

Ramsewak และคณะ33 ทําการศึกษาสารสกัดกลุม curcuminoids จากเหงาขม้ินชัน ในหลอดทดลอง 
(in vitro) พบวาสารดังกลาวมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม COX-I และ COX-II โดย curcumin, demethoxycurcumin 
และ bisdemethoxycurcumin ท่ีความเขมขน 125  มคก./มล. ออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม COX-I 32, 38.5, และ 
39.2% ตามลําดับ โดย positive controls ไดแก aspirin, ibuprofen, naproxen ออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม COX-I 
41.13, 44.26 และ 51.96% ตามลําดับ curcumin, demethoxycurcumin  และ bisdemethoxycurcumin ออก
ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม COX-II 89.7, 82.5 และ 58.9% ตามลําดับ positive controls ออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม   
COX-II 40, 34.26, 29.96% ตามลําดับ 

Hong และคณะ34 ศึกษาผลการยับย้ังการสราง prostaglandin E2 และ nitric oxide ของสารสกัด
ขม้ินชันดวย methanol ทําการศึกษาใน lipopolysaccharide (LPS)-induced mouse macrophages ผล
การศึกษาพบวาสารสกัดขม้ินชันดวย methanol เปนตัวยับย้ังที่มีศักยภาพ โดยออกฤทธิ์ยับย้ัง nitric oxide 
synthase ได 88.4% ท่ีความเขมขน 10 มคก./มล. และยับย้ัง cyclooxygenase (COX-2) ได 74.0% ท่ีความ
เขมขน 10 มคก./มล. 

Lantz และคณะ35 ทําการศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของสารประกอบสวนตางๆ ท่ีสกัดจากเหงา
ขม้ินชันในหลอดทดลอง (in vitro) โดยใช HL-60 cells ท่ีใส lipopolysaccharide (LPS) จาก Escherichia coli           
(1 มก./มล.) แลวใสสารสกัดจากขมิ้นชัน เปรียบเทียบกับกลุมท่ีไมไดใสสารสกัด หลังจากนั้น 24 ช่ัวโมง เก็บ
ตัวอยาง supernatants แลวนําไปวิเคราะหหาการสราง tumor necrosis factor alpha (TNF-a) และ 
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prostaglandin E2 (PGE2) โดยใชวิธีวิเคราะหมาตรฐาน ELISA ผลการวิเคราะหพบวาสารประกอบสวนที่
ละลายน้ําไมมีสารที่เปนพิษตอเซลลและไมมีฤทธิ์ทางชีววิทยา สารประกอบสวนที่ไมละลายน้ําพบสารที่เปนพิษ
ตอเซลลท่ีความเขมขนมากกวา 50 มก./มล. และมีฤทธิ์ในการยับย้ัง LPS-induced TNF-α (IC50 = 15.2 มคก./
มล.) และการสราง PGE2 (IC50 = 0.92 มคก./มล.) โดย curcumin มีฤทธิ์มากวา demethoxycurcumin หรือ 
bisdemethoxycurcumin สวนสกัดตางๆ ท่ีแยกไดจาก HPLC มีฤทธิ์แตกตางกัน ต้ังแตไมมีฤทธิ์ทางชีววิทยาเลย
จนถึง IC50 < 1 มคก./มล. สวนสกัดบางสวนมีปฏิกิริยารวมกันในการออกฤทธิ์ตานการอักเสบ สวนสกัดที่รวมกัน
อยูในสวนของ turmeric oils มีประสิทธิภาพมากกวาสวนสกัดในสวนของ curcuminoids ในการยับย้ัง PGE2 

ในขณะที่ curcumin มีฤทธิ์ยับย้ัง COX-2 แต turmeric oils กลับไมมีผลตอระดับ COX-2 mRNA 
Selvam และคณะ36 ทําการศึกษาฤทธิ์ของสารประกอบกลุม curcuminoids และอนุพันธ pyrazole 

และ isoxazole ท่ีถูกสังเคราะหขึ้น ในการยับย้ัง COX-1/COX-2 และตานการอักเสบ พบวาสารสังเคราะหมีผล
เพิ่ม COX-2/COX-1 selectivity อยางมีนัยสําคัญ และแสดงฤทธิ์ตานการอักเสบอยางมีนัยสําคัญในหนูขาว 
(carrageenan induced rat paw edema) 

4.4. ฤทธิ์ขับน้ําดี 
Ramprasad และคณะ37 ทําการศึกษาฤทธิ์ของ curcumin และน้ํามันหอมระเหย ของขมิ้นชันตอการ

ขับนํ้าดี โดยทําการทดลองในสุนัขที่ถูกทําใหสลบ พบวาการให sodium curcuminate ทางหลอดเลือดดําใน
ขนาด 25 มก./กก. มีฤทธิ์กระตุนการขับนํ้าดีเพิ่มขึ้นเกือบ 100% โดยไมมีผลกระทบตอความดันโลหิตและการ
หายใจของสัตวทดลอง สวนน้ํามันหอมระเหยมฤีทธิ์กระตุนการขับนํ้าดีนอยกวา 
 Ramprasad และคณะ38 ทําการศึกษาฤทธิ์ของ sodium curcuminate ตอการเปล่ียนแปลง
สวนประกอบของน้ําดี โดยทําการทดลองในสุนัขที่ถูกทําใหสลบ พบวาเม่ือฉีด sodium curcuminate เขาหลอด
เลือดดําในขนาด 5, 10, 25 มก./กก. พบวามีผลเพิ่มปริมาณน้ําดี แตลดปริมาณสวนประกอบที่เปนของแข็ง และ
ยังพบวามีการขับ bile salt, bilirubin และ cholesterol เพิ่มขึ้น แตไมพบการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมนั 
 Deters และคณะ39 ทําการศึกษาฤทธิ์ของ curcumin ในการปองกัน cyclosporin ท่ีมีผลลดการหลั่ง 
bilirubin และ biliary cholesterol และอิทธิพลของ cyclosporin และสาร metabolites ตอการขับนํ้าดี ทําการ
ทดลองในหนูขาว (rat) โดยให curcumin ทางหลอดเลือดดําในขนาด 25 และ 50 มก./กก. หลังจากเพิ่มขนาด 
curcumin ในอัตราเร็ว 30 มคล./กก./นาที เปนเวลา 30 นาที พบวามีการขับนํ้าดี bilirubin และ biliary 
cholesterol เพิ่มขึ้น 200, 150 และ 113% ตามลําดับ  

การให cyclosporin ทางหลอดเลือดดํา 30 มก./กก. เปนเวลา 30 นาที มีผลลดการขับนํ้าดี bilirubin 
และ biliary cholesterol ลงจากระดับปกติ 66, 33 และ 33% ตามลําดับ หลังจากนั้น 30 นาที ให curcumin 
ทางหลอดเลือดดําในขนาด 25 และ 50 มก./กก. พบวามีการขับนํ้าดีเพิ่มขึ้น 130% ในเวลา 1 ช่ัวโมง มีการขับ 
bilirubin และ biliary cholesterol เพิ่มขึ้น 100% ภายในเวลา 30 และ 150 นาที ตามลําดับ  

การให curcumin ทางหลอดเลือดดําในขนาด 50 มก./กก. กอนให cyclosporin เปนเวลา 15 นาที 
สามารถปองกันการลดลงของการขับนํ้าดีโดย cyclosporin ได และการให curcumin ในขนาด 25 มก./กก. ยัง
ปองกันการลดลงของการขับ bilirubin ไดจนส้ินสุดการศึกษา (180 นาที) แตไมสามารถปองกันการลดลงของ
การขับ biliary cholesterol โดย cyclosporin ได 
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4.5. ฤทธิ์ปองกันตับอักเสบ 
Kiso และคณะ40 ทําการศึกษาสารสกัดจากเหงาขม้ินชัน ทําการสกัดแยกสวนดวย ethyl acetate  และ

นํ้า พบวาสารสกัดที่อยูในสวนน้ําไมมีฤทธิ์ตานการอักเสบของตับ แตสารสกัดที่อยูในสวน ethyl acetate ไดแก 
curcumin, p-coumaroylferuloylmethane และ di-p-coumaroylmethane มีฤทธิ์ตานการอักเสบของตับ ใน
หลอดทดลอง (in vitro) โดยทดลองในเซลลตับของหนูขาว (rat) ท่ีถูกกระตุนดวย carbon tetrachloride และ 
galactosamine พบวาสารทั้ง 3 ตัวมีฤทธิ์ตานการอักเสบของตับอยางมีนัยสําคัญ 

Subramanian และคณะ41 ทําการศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากเหงาขม้ินชันในสวนที่เรียกวา turmeric 
antioxidant protein (TAP) เก่ียวกับฤทธิ์ในการเปน antioxidant โดยทดลองในหนูขาว (rat) ท่ีให carbon 
tetrachloride ผลการทดลองพบวา TAP สามารถยับย้ังการเกิด lipid peroxide ได 40-70% เม่ือทําการวัดระดับ 
antioxidant enzyme ไดแก superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase 
(GPx), glutathione-S-transferase (GST) พบวาเอนไซมท้ัง 4 ชนิดมีระดับลดลง ในกลุมท่ี pretreatment ดวย 
TAP กอนให CCl4 พบวามีการลดลงของ glutathione (GSH), sulphydryl contents (TSH, PSH และ NPSH) 
และ ascorbic acid ในตับใกลเคียงคาปกติ สวนเอนไซม phosphate dehydrogenase (G6PD), lactate 
dehydrogenase (LDH), alanine transaminase (ALT) และ aspartate transminase (AST) พบวา TAP มีผล
ปองกันการเพิ่มสูงขึ้นของเอนไซมดังกลาวได 50-80% นอกจากนี้ TAP ยังมีผลทําใหเอนไซม Glucose-6-
phosphatase (G6Pase) และ membrane bound ATPase ท่ีลดลงเนื่องจากสาร carbon tetrachloride กลับสู
ระดับปกติ ดังนั้น TAP จึงนาจะมีผลปกปองการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือไดโดยการตาน oxidative stress 

Chuang และคณะ42 ทําการศึกษาฤทธิ์ของ curcumin ในหนูขาว (rat) ท่ีถูกกระตุนดวย 
diethylnitrosamine (DEN) ใหเกิดภาวะตับอักเสบและ hyperplasia โดยเมื่อให curcumin ในขนาด 200 มก./
กก. หรือ 600 มก./กก. ผลการศึกษาทาง histopathological พบวา curcumin มีผลยับย้ังภาวะดังกลาว ผลการ
วิเคราะหดวยวิธี immunoblotting analysis แสดงวา curcumin ยับย้ัง DEN ท่ีสงผลกระตุนการแสดงออกของ 
oncogenic p21ras และ p53 proteins ในเนื้อเย่ือตับของหนู ใน cell-cycle-related proteins พบวา curcumin 
มีผลลดการแสดงออกอยางจําเพาะเจาะจงตอ proliferating cell nuclear antigen (PCNA), cyclin E และ 
p34cdc2 แตไมมีผลตอ Cdk2 หรือ cyclin D1 นอกจากนี้ยังพบวา curcumin ยับย้ัง DEN ท่ีสงผลกระตุน 
transcriptional factor NF-kappa B อยางไรก็ตาม curcumin ไมมีผลยับย้ังการแสดงออกของ c-Jun และ      
c-Fos  ซ่ึงเปนที่ทราบกันวาการเกิด hepatocellular carcinoma น้ันมีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังจากไวรัส 
แบคทีเรีย หรือสารเคมี ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา curcumin มีบทบาทสําคัญในการปองกันการเกิด 
hepatocellular carcinoma 

Naik และคณะ43 ทําการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ในเซลลตับ โดยใช ethanol เปนสารกระตุน
ใหเกิดพิษตอตับ ประเมินความเปนพิษตอตับจากการหลั่งของ LDH ผลการศึกษาพบวา ethanol กระตุนใหมี
การหล่ังของ LDH จากเซลลตับมากขึ้น 3.5 เทา และปริมาณของ lipid peroxidation เพิ่มขึ้น 2 เทา เม่ือเทียบ
กับเซลลตับปกติ เม่ือให curcumin 5 µM พบวาระดับของ LDH และ lipid peroxidation ลดลงอยางมี
นัยสําคัญ เม่ือทําการวัดระดับ antioxidant enzyme ไดแก superoxide dismutase, catalase และ 
peroxidase ในเซลลตับท่ีถูกกระตุนดวย ethanol พบวาเอนไซมท้ัง 3 ตัวมีระดับเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม เม่ือให 
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curcumin รวมกับ ethanol พบวาเอนไซมท้ัง 3 ตัว อยูในระดับตํ่า แสดงวา curcumin มีคุณสมบัติเปน 
antioxidant ซ่ึงสามารถลดภาวะ oxidative stress จากการกระตุนดวย ethanol และมีคุณสมบัติปกปองเซลล
ตับในหลอดทดลอง 

4.6. ฤทธิ์ตอการหลั่งสารจากตับออน 
Chey และคณะ44 ทําการศึกษาฤทธิ์ของ 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane ซ่ึงเปนอนุพันธท่ีสังเคราะห

ขึ้นจากสารประกอบในขมิ้นชันตอการหลั่งของ secretin, gastrin, และการหลั่ง bicarbonate และโปรตีนจาก 
ตับออน โดยไดทําการศึกษาทั้งในสุนัขและในมนุษย 

การศึกษาในสุนัขที่งดใหอาหาร โดยใชวิธี gastric fistulas และ modified Herrera’s pancreatic 
fistulas ใหสาร 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane ดวยวิธี intraduodenal ในขนาดตางๆ กัน (25, 50, และ 100 
มก./กก.) ผลการศึกษาพบวาความเขมขนของ secretin ใน plasma และการหลั่ง bicarbonate เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ โดยเปนการเพิ่มขึ้นแบบสัมพันธกับขนาดสาร 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane ท่ีให แตไมพบการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทั้งการหลั่งโปรตีนจากตับออนและความเขมขนของ gastrin ใน plasma 
นอกจากนี้ ยังทําการศึกษาผลของ 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane ตอการหลั่ง secretin และสารอื่นจากตับ
ออน ในภาวะที่มีการยอยอาหาร เม่ือคา gastric  pH เทากับ 5.5 โดยการให 1 N NaOH หลังจากใหสารสกัด
จากตับ 5% การให 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane 100 มก./กก. ทําใหความเขมขนของ secretin ใน 
plasma และการหลั่ง bicarbonate เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของ 
gastrin ใน plasma ในขณะที่การหล่ังกรดในกระเพาะอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

ในอาสาสมัคร 6 คน เม่ือฉีด (infused) สารละลาย 1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane 2% เขาทาง 
upper jejunum ในอัตรา 30 มล./30 min พบวาไมมีการหล่ังโปรตีนจากตับออนเพิ่มขึ้น การศึกษานี้แสดงใหเห็น
ถึงการกระตุนการหลั่ง endogenous secretin โดยสารอื่นที่ไมใชกรด และพบวาการหลั่งของ bicarbonate จาก
ตับออนมีความสัมพันธกับความเขมขนของ secretin ใน plasma จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสาร          
1-phenyl-1-hydroxy-N-pentane มีประโยชนในการกระตุนการหลั่งของ secretin 

4.7. ฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบ 
อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน และคณะ23 ทําการศึกษาฤทธิ์ของขมิ้นชันในการตานการหดเกร็งของกลามเนื้อ

เรียบของกระเพาะอาหารหนูขาว (rat) พบวาน้ําค้ันขนาด 40 ก./มล. ของ physiological solution, สวนสกัดดวย 
95% เอธานอล 2.5 มก./มล. และสวนสกัดดวยเอธานอลที่ละลายในเฮกเซน (hexane soluble) ขนาด 0.75 มก./
มล. สามารถตานฤทธิ์ของ acetylcholine, barium chloride และ serotonin ในการทําใหกระเพาะอาหารหดตัว
ได 

Gilani และคณะ45 ทําการศึกษาฤทธิ์ของขมิ้นชันตอการหดตัวของลําไส โดยทดลองใน jejunum ของ
กระตาย พบวาขม้ินชันมีผลลดการหดตัวของ jejunum ท้ังแบบ spontaneous และเมื่อถูกกระตุนดวย K+       
(80 mM) และมีผลให CaCl2 concentration-response curves เล่ือนไปทางขวา 
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4.8. ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย 
Banerjee และคณะ46 ทําการศึกษาคุณสมบัติในการตานจุลชีพของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน ใน

หลอดทดลอง (in vitro) กับเช้ือในกลุม saprophytic, กลุมเช้ือกอโรคในพืช กลุมเช้ือกอโรคในมนุษยท้ังแบคทีเรีย
และเชื้อรา พบวาน้ํามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและเชื้อรากอโรคไดดี 

Shankar และคณะ47 ทําการศึกษาผลของขมิ้นชันตออัตราการเติบโตและการสรางกรดของเชื้อ
แบคทีเรียในลําไสบางชนิด พบวาขม้ินชันมีผลยับย้ังการเติบโตและการสรางกรดของเชื้อ Lactobacilli ในขณะที่
กระตุนการเติบโตและการสรางกรดของเชื้อ Streptococci และ E. coli เล็กนอย โดย minimum effective 
concentration ของขมิ้นชันมีคา 0.5% 

Shankar และคณะ48 ทําการศึกษาผลของสารสกัดสวนตางๆ จากเหงาขม้ินชันตออัตราการเติบโตของ
เช้ือแบคทีเรียในลําไสเล็ก แบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียที่สรางสารพิษ โดยพบวาสารสกัดสวนที่เปนน้ํามัน 
(turmeric oil) ของขมิ้นชันมีผลยับย้ังการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียดังกลาวได สวนสาร curcumin ไมแสดงฤทธิ์
ยับย้ังการเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Bacillus aureus สารสกัดในสวนแอลกอฮอลและสาร
สกัดสวนที่เปนน้ํามันมีผลเหนี่ยวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเชื้อ Streptococci, Lactobacilli  และ 
Staphylococci 

Huhtanen และคณะ49 ทําการศึกษาฤทธิ์การยับย้ังเชื้อ Clostridium botulinum ของสารสกัด
แอลกอฮอลจากพืชสมุนไพรที่เปนเครื่องเทศ ทําการทดลองในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเครื่องเทศตัวหนึ่งที่
ทําการศึกษาก็คือ ขม้ินชัน ซ่ึงพบวาฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ Clostridium botulinum ของขม้ินชันจัดอยูในกลุมท่ีมีฤทธิ์
ออน (MIC = 500 มคก./มล.) โดยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงที่สุดไดแก จันทนเทศ (Myristica fragrans) และ 
achiote (Bixa orellano) ซ่ึงมีคา MIC = 31 มคก./มล. 

Martins และคณะ50 ทําการศึกษาฤทธิ์ในการตานจุลชีพของพืชในวงศ Zingiberaceae ในหลอด
ทดลอง (in vitro) ซ่ึงขม้ินชันเปนพืชตัวหนึ่งในวงศน้ีท่ีนํามาทําการศึกษา โดยศึกษาสวนที่เปนน้ํามันหอมระเหยที่
ไดจากการกลั่นดวยไอนํ้า นําน้ํามันหอมระเหยไปทดลองดวยวิธี agar diffusion method พบวาน้ํามันหอม
ระเหยจากเหงาขม้ินชันมีฤทธิ์ออนในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย เม่ือเทียบกับยา chloramphenicol และ ampicillin 
5. เภสัชจลนพลศาสตร (pharmacokinetics)9 

5.1. การดูดซึม (absorption) 
เม่ือให curcumin ขนาด 1 กรัม ทางปาก ในหนูขาว (rat) curcumin ถูกขับถายออกทางอุจจาระ

ประมาณ 75% นอกจากนี้ยังพบไดปสสาวะในปริมาณเล็กนอย  
เม่ือให [3H] curcumin ในขนาด 0.6 มก. ทางปาก ในหนูขาว (rat) ภายในระยะเวลา 72 ช่ัวโมง พบ      

[3H] curcumin ในอุจจาระและปสสาวะ 89% และ 6% ตามลําดับ และเมื่อให [3H] curcumin ทาง i.p. พบ  
[3H] curcumin ในอุจจาระและในน้ําดี 73% และ 11% ตามลําดับ 

รายงานการศึกษาของ Ravindranath และ Chandrasekhare พบวา เม่ือให curcumin ขนาด 400 
มก. ทางปาก ในหนูขาว(rat) พบวามีการดูดซึมประมาณ 60% โดยประเมินจากปริมาณ curcumin ท่ีตรวจพบ
ในอุจจาระ นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังพบวา เม่ือครบระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ยังพบ curcumin ในลําไสสวนลาง 
(caecum, colon) ประมาณ 38% ของปริมาณที่ไดรับ อยางไรก็ตาม ไมพบ curcumin ในตัวอยางเลือดจาก
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หลอดเลือดหรือจากหัวใจ แตพบ curcumin ปริมาณเล็กนอยในเนื้อเย่ือตับและไต โดยเก็บตัวอยางระหวาง 0.25 
ถึง 24 ช่ัวโมง หลังการให curcumin ขอมูลดังกลาวนี้แสดงวา curcumin ไมถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด  อยางไร
ก็ตาม ยังไมทราบวา curcumin สวนที่ไมถูกขับออกทางอุจจาระหายไปไหน สันนิฐานวาอาจถูกดูดซึมเขาไปใน
ผนังลําไส และเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสาร (transformation)  

5.2. การกระจายตัว และระดับสารในเลือด (distribution and blood levels) 
ผลการศึกษาของ Ravindranath และ Chandrasekhare โดยการสุมตัวอยางเลือดจากหัวใจและนําไป

ตรวจสอบดวยวิธี colorimetric ระหวางระยะเวลา 15 นาที ถึง 24 ช่ัวโมงตั้งแตเร่ิมให curcumin ทางปาก ขนาด 
400 มก. ตรวจไมพบปริมาณ curcumin ในเลือด (ใชเกณฑวัดที่ปริมาณสูงกวา 0.5 มคก./มล.) ตรวจพบใน 
portal vein ปริมาณเล็กนอย (นอยกวา 5 มคก./มล.) และตรวจพบในตับและไต 20 มคก./ก. 

5.3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงสาร / การขับถาย (metabolism / excretion) 
เม่ือฉีด i.v. หรือผสม curcumin ลงในของเหลวแชตับท่ีถูกตัดออกมา พบวา curcumin เกิด

กระบวนการ active transport เขาสูนํ้าดีในปริมาณมาก และในสารแขวนตะกอน hepatocytes หรือ liver 
microsomes พบวา curcumin 90% ถูก metabolize ภายใน 30 นาที 

อีกการศึกษาหนึ่งของ Holder และคณะ รายงานวาสาร metabolite หลักของ curcumin ไดแก 
glucoronides ของ tetrahydrocurcumin และ hexahydrocurcumin สวนสาร metabolite รอง ไดแก  
dihydroferulic acid และ ferulic acid ในปริมาณเล็กนอย  

การศึกษาของ Ravindranath และ Chandrasekhare ไมพบวา curcumin ถูกขับออกทางปสสาวะ 
จากขอมูลการศึกษาที่ผานมาสรุปวา curcumin ท่ีถูกดูดซึมท้ังหมด หลังจากถูก metabolize ท่ีตับแลว 

สวนใหญถูกขับออกผานทางน้ําดี 
6. การศึกษาทางคลินิก 
 อัญชลี อินทนนท และคณะ51 ไดทําการทดลองใชขม้ินชันรักษาผูปวยที่มีอาการปวดทอง  ซ่ึงเชื่อวาเปน
อาการของโรคแผลเปปติค (peptic ulcer) โดยเปรียบเทียบกับการใชไตรซิลิเกต (trisilicate) ซ่ึงเปนยาลดกรด
ขององคการเภสัชกรรม ไดผลดังนี้ คือ อาการดีขึ้นมากหลังรักษาดวยขม้ินชันครบ 12 สัปดาห จํานวน 15 ราย 
คิดเปน 88 % หายปกติ 1 ราย คิดเปน 5.8% อาการดีขึ้นมากหลังรักษาดวยไตรซิลิเกต 5 ราย คิดเปน 50% หาย
ปกติ 4 ราย คิดเปน 40% 
 ฉวีวรรณ พฤกษสุนันท และคณะ52 ทําการศึกษาผลของขมิ้นชันแคปซูลในการรักษาโรคแผลเปอย     
เปปติคดวยวิธีการสองกลองในผูปวยโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กดูโอดีนัมท่ีมีอาการปวดทอง โดย
ใหขม้ินชันในรูปแคปซูลขนาด 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 คร้ัง กอนอาหารครึ่งถึงหนึ่งช่ัวโมง 
และกอนนอน ทําการสองกลองตรวจตั้งแตเร่ิมการรักษาและเมื่อครบ 4, 8 และ 12 สัปดาหหลังการรักษา มี
ผูปวยที่เขารับการรักษาจนส้ินสุดการศึกษา   ท้ังส้ิน 10 ราย เปนชาย 8 ราย และหญิง 2 ราย มีอายุระหวาง  16 - 
60 ป ผูปวยสวนใหญ (8 ราย) มีแผลเปอยในลําไสเล็กดูโอดีนัม และอีก 2 รายเปนแผลเปอยในกระเพาะอาหาร 
ขนาดแผลที่พบมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.5-1.5 ซม. จากผูปวยทั้งส้ิน 10 ราย มีการหายของแผลเปนปกติ
ภายใน 4 สัปดาห 5 ราย (50%) หรือหายเปนปกติภายใน 4 ถึง 12 สัปดาห 7 ราย (70%)  
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 มีการศึกษาผลการตรวจทางเคมีในเลือดในผูปวยที่มีอาการปวดทอง 30 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยที่
ไดรับการตรวจยืนยันดวยวิธีการสองกลองวามีแผลเปอยในกระเพาะอาหาร 10 ราย ผูปวยที่เหลือไดรับการตรวจ
อาการทางคลินิกและการตรวจรางกายเพื่อวินิจฉัยวาเปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบหรือ
ลําไสเล็กสวนตนอักเสบ หรือโรคอาหารไมยอยโดยไมมีแผลในทางเดินอาหาร การศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ตรวจทางเคมีในเลือดกอนและหลังการรักษา 4 สัปดาห แสดงใหเห็นวาไมมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทํางาน
ของระบบเลือด และการทํางานของตับและไต52  

พบอาการไมพึงประสงคเล็กนอยคือ ทองผูก 3 ราย และมีผ่ืน (rash) ท่ีผิวหนัง 2 ราย ขณะที่ผูปวยราย
อ่ืนๆ ไมพบอาการไมพึงประสงค52 

Thamlikitkul และคณะ17 ทําการศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันในการรักษาอาการทองอืดเฟอ 
(dyspepsia) เปรียบเทียบกับยาหลอกและยา flatulence 
 การศึกษานี้กระทําที่โรงพยาบาลชุมชน 5 แหงและโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โดยใชแบบแผนการศึกษา
เดียวกัน ผูปวยที่ไดทําการศึกษาเปนผูปวยผูใหญท่ีมีอาการตางๆ ไดแก ปวดแสบทองเวลาหิวหรือรับประทาน
อาหารรสจัด จุกแนนบริเวณล้ินปเนื่องจากมีลมในกระเพาะอาหาร เรอแลวอาการดีขึ้น จุกเสียดทองทั่วๆ ไป
เนื่องจากมีลมในกระเพาะอาหารและลําไส นอกจากนี้ผูปวยดังกลาวจะตองไมมีโรคตางๆ หลายชนิดที่ตรวจพบ
ไดชัดเจน เชน ตับอักเสบ น่ิวในถุงน้ําดี  การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เปนตน แบงกลุมผูปวยใชวิธีสุม 
ผูปวยทุกรายจะไดรับยาแคปซูลรับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 4 คร้ังนาน 7 วัน ในแคปซูลดังกลาวอาจมียา
หลอกหรือยา flatulence หรือขม้ินผงซ่ึงเตรียมจากเหงาขนาด 250 มิลลิกรัมตอแคปซูล โดยมีปริมาณของน้ํามัน
หอมระเหย 0.02 มิลลิลิตรและ curcuminoids รวม 0.024 กรัม การประเมินผลกระทําวันที่ 7 โดยสอบถาม
อาการตางๆ จากผูปวยวาหาย ดีขึ้น เหมือนเดิม หรือเลวลง นอกจากนี้ยังซักถามถึงอาการขางเคียงอันอาจเกิด
จากยาที่ใชรักษาและความพึงพอใจของผูปวยตอการรักษา ผูปวยทุกรายจะไดรับแบบสอบถามขอมูลตางๆ 
ดังกลาวขางตนแนบกับไปรษณียบัตรสําหรับสงกลับมายังโรงพยาบาลในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถกลับมาให
ประเมินผลการรักษาไดโดยตรง 
 ผลการศึกษาพบวามีผูปวยทั้งหมด 116 ราย ผูปวย 41 รายไดรับยาหลอก 36 รายไดรับยา flatulence 
และ 39 รายไดรับขม้ินชัน ลักษณะสําคัญตางๆ ของผูปวยทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกัน ไมสามารถติดตามผูปวยได
จํานวน 10 ราย (รอยละ 9) จากการวิเคราะหผูปวยจํานวน 106 รายพบวากลุมท่ีไดรับยาหลอกมีอาการดีขึ้นหรือ
หายไปรอยละ 53 ในขณะที่กลุมยา flatulence และขมิ้นมีอาการดีขึ้นหรือหายไปรอยละ 83 และ 87 ตามลําดับ 
ซ่ึงประสิทธิภาพของยา flatulence หรือขม้ินชันดีกวายาหลอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสําคัญทาง
คลินิก อัตราการเกิดผลแทรกซอนจากการรักษาไมแตกตางกันระหวาง 3 กลุม ซ่ึงพบไดรอยละ 24 ถึง 30 โดยที่
อาการตางๆ น้ันไมรุนแรงและหายไดเอง ผูปวยประมาณรอยละ 50 มีความพึงพอใจตอการรักษาที่ไดรับ 
 การศึกษานี้พอสรุปไดวาขม้ินชันมีประสิทธิภาพดีในการรักษาทองอืดเฟอ จึงสมควรที่จะเผยแพร
แนะนําใหประชาชนปลูกและใชสมุนไพรดังกลาวเมื่อมีอาการทองอืดเฟอ อยางไรก็ตามเนื่องจากอาการดังกลาว
อาจมีสาเหตุจากโรคหรือภาวะที่อาจเปนอันตรายถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง จึงสมควรแนะนําผูท่ีใชเองดวย
วาถาอาการดังกลาวไมดีขึ้นภายใน 1 สัปดาหก็สมควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทยเพื่อการวินิจฉัยและการ
รักษาที่ถูกตองตอไป 
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Kositchaiwat และคณะ53 ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางยาลดกรดชนิดน้ํา และสมุนไพรขมิ้นชัน
ในการรักษาแผลกระเพาะอาหาร (gastric ulcer) ในระยะเวลา 6 สัปดาห โดยใชกลองสองกระเพาะอาหาร 
(Fiberoptic gastroscope) เปนเคร่ืองวัดผล มีผูปวยคัดเขาทําการศึกษา 60 ราย เม่ือครบ 6 สัปดาหมีผูปวย
เหลือ 50 ราย แบงออกเปนกลุมยาลดกรด 23 ราย และกลุมขม้ินชัน 27 ราย ในกลุมขม้ินชัน แผลหายสนิท 9 
ราย (33.3%) แผลมีขนาดเล็กลง 14 ราย (51.9%) ขนาดแผลเทาเดิม 2 ราย (7.4%) และแผลมีขนาดใหญขึ้น 2 
ราย (7.4%) โดยมีผูปวย 1 ราย มีอาการเลือดออกจากทางเดินอาหารสวนตนรวมดวย สวนในกลุมยาลดกรด 23 
ราย แผลหายสนิท 15 ราย (65.2%) แผลดีขึ้น 8 ราย (34.8%) 
 เม่ือครบ 12 สัปดาห กลุมขม้ินชันแผลหายสนิท 12 ใน 17 ราย (70.6%) กลุมยาลดกรดแผลหายสนิท 
16 ใน 17 ราย (94.1%) 

สรุปวา ยาลดกรดมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลกระเพาะอาหารดีกวาขม้ินชัน 

Deitelhoff และคณะ16 ศึกษาคุณสมบัติในการรักษาอาการ dyspepsia ของขมิ้นชันในผูปวย 440 คน 
(อายุเฉล่ีย 48.5 ป เปนเพศหญิง 58% คาเฉล่ียของ BMI 24.3 กก./ตร.ม.) ท่ีมีอาการ dyspepsia ทําการติดตาม
ผลเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยผูปวยจะไดรับยา Sergast® ซ่ึงเปนสารสกัดของเหงาขม้ินชัน (1 แคปซูล = 81 
มก.) รับประทานวันละ 2 แคปซูล ผลการศึกษาแสดงวายาดังกลาวมีฤทธิ์แกคล่ืนไสอาเจียน ชวยขับลม และตาน
การหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบ และยังพบวามีผลชวยบรรเทาอาการทองผูกไดดวย ยาสามารถบรรเทาอาการ
ตางๆ ไดดังตอไปนี้ คล่ืนไส 71% อาเจียน 84.4% ปวดทองชวงบน 66.1% ปวดทองชวงลาง 65.8% อาการแนน
ทอง 64.4% อาการเรอ 62.2% จุกเสียด 60.8% มีลมในทอง 57.7%และทองผูก 57.7% ผลการประเมิน global 
efficacy ในผูปวยเปนดังตอไปน้ีคือ ดีมาก 27% ดี 60% ปานกลาง 8% นอย 3% และไมไดผล 2% ผลการ
ประเมิน global tolerance เปนดังตอไปนี้คือ ดีมาก 45% ดี 47% ปานกลาง 5% นอยหรือแย 2% ไมมีขอมูล 
2% ไมมีรายงานอาการไมพึงประสงค  

ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันขอมูลการรักษาที่มีอยูเดิมของยา Sergast® คือ เปนยาสมุนไพรที่มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ dyspepsia  

อุดม คชินทร และคณะ54 ทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลขางเคียงของแคปซูลขม้ินชันกับ 
cimetidine ในการรักษาผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารและแผลในลําไสสวนตน โดย
ใชวิธี double blinded controlled study ยาที่ใชผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เม็ดยามี
ลักษณะเหมือนกันทั้งขม้ินชัน และ cimetidine  
 กลุมตัวอยางไดแกผูปวยที่เขารับการตรวจกระเพาะดวยการสองกลองใน 2 สถาบัน คือ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชและโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 175 ราย ท่ียินยอมเขารวมในการทดลองโดยแบงกลุม
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีไดรับขม้ินชัน 2 กรัมตอวัน และกลุมท่ีไดรับ cimetidine 800 มิลลิกรัมตอวัน โดยแบง
ให 4 เวลา เปนระยะเวลา 4 สัปดาห ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ยุติการวิจัยดวยสาเหตุตางๆ ท้ังหมด 34 ราย (รอยละ 
19.4) ผูปวยที่สามารถดําเนินการวิจัยไดจนครบมี 141 ราย โดยแบงเปนกลุมขม้ินชัน  73 ราย และ cimetidine 
68 ราย ประเมินผลการรักษาดวยการซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจดวยการสองกระเพาะ การตรวจทาง
พยาธิวิทยา และตรวจการติดเชื้อ Helicobacter pylori  
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 ผลการรักษาพบวา ผูปวยกลุมขม้ินชันที่มีอาการหาย อาการดีขึ้น อาการเหมือนเดิม และอาการแยลงมี
รอยละ 13.7, 47.9, 27.4 และ 10.9 ตามลําดับ ในขณะที่กลุม cimetidine เปน 14.7, 55.9, 23.5 และ 5.9 
ตามลําดับ การประเมินดวยการสองกระเพาะและการตรวจทางพยาธิวิทยาไมพบวามีความแตกตางระหวางกอน
และหลังการรักษาทั้งสองกลุม ผูปวยจํานวน 64 ราย มีการติดเชื้อ Helicobacter pylori ซ่ึงสามารถตรวจพบได
ทุกรายหลังการรักษาทั้งสองกลุม แสดงวาทั้งขม้ินชันและ cimetidine ไมสามารถกําจัดการติดเชื้อดังกลาวได 
ผูปวยทั้งสองกลุมไมพบอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรงใดๆ จากการรักษา 
 สรุปการวิจัยครั้งนี้พบวาขม้ินชันเปนยาสมุนไพรไทยที่ไมมีอันตราย ขม้ินชันสามารถรักษาอาการของ 
dyspepsia ใหหายไดประมาณรอยละ 13.7 และอาการดีขึ้น (รวมหาย) รอยละ 61.6 ซ่ึงไดผลประมาณรอยละ 
87 ของ cimetidine โดยขมิ้นชันและ cimetidine ไมมีผลตอการอักเสบของกระเพาะอาหารทั้งจากการสองกลอง
กระเพาะลําไสและการตรวจทางพยาธิวิทยา และขมิ้นชันไมสามารถรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori 
7. ขอมูลดานความปลอดภัย  

7.1. การทดสอบความเปนพิษ 

การศึกษาพิษในหนูขาว (rat), หนูตะเภา (guinea pig) และลิง โดยใหขม้ินชันทางปาก ไมพบการเกิด
พิษท้ังการศึกษาทางจุลกายวิภาคของเนื้อเย่ือ (histology) และเซลลวิทยา (cytology) ของหัวใจ ตับ และไต9 

 ไมพบการเกิดพิษเฉียบพลันในหนูขาว (rat) โดยใหสาร curcumin ทางปากในขนาดสูงถึง 5 ก./กก.9  

การศึกษาในหนูขาว (rat) โดยใหขม้ินชันหรือสาร curcumin ทางปากในขนาดที่มนุษยบริโภค
โดยทั่วไปหรือขนาดที่สูงกวานั้น (1.25-125 เทา) ไมทําใหเกิดผลไมพึงประสงคตอการเติบโต การกินอาหาร, 
erythrocytes, leukocytes, สารประกอบในเลือด (Hb, total serum protein, albumin, globulin, serum 
aminotransferase และ alkaline phosphatase)9 

  สารสกัดดวยแอลกอฮอล 50% เม่ือฉีดเขาทางทองหนูขาว (rat) ในขนาด 500 มก./กก. ทําใหหนูตาย
คร่ึงหนึ่ง และหนูทนตอสารสกัดนี้ไดถึง 250 มก./กก. สวนสารสกัดดวยปโตรเลียม อีเทอร แอลกอฮอลและน้ํา ทํา
ใหหนูตายครึ่งหนึ่งเม่ือใหสารสกัดขนาด 525, 398 และ 430 มก./กก. ตามลําดับ สวนพิษเฉียบพลันนั้น มีผู
ทดลองในสัตวทดลองชนิดไมพบวามีพิษเฉียบพลัน เม่ือใหขม้ินชันในขนาด 2.5 ก./กก. หรือสารสกัดดวย
แอลกอฮอล 300 มก./กก.15 

 การศึกษาพิษเร้ือรังของขมิ้นชันในหนูขาวพันธุวิสตาร (vistar rat) ท่ีแบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุม
ควบคุมไดรับนํ้า และกลุมทดลองไดรับผงขม้ินชันทางปากในขนาด 0.03, 2.5 และ 5.0 ก./กก./วัน ซ่ึงเทียบเทา
กับ 1, 83 และ 166 เทาของขนาดที่ใชในคนคือ 1.5 กรัม/นํ้าหนักตัว 50 กิโลกรัม/วัน เปนเวลานาน 6 เดือน 
พบวาหนูเพศผูท่ีไดขม้ินชันในขนาด 2.5 และ 5.0 ก./กก./วัน มีนํ้าหนักตัวและการกินอาหารนอยกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญ แตไมพบการเปลี่ยนแปลงนี้ในเพศเมียที่ไดรับยาขนาดเทากัน ขม้ินชันในขนาดตางๆ ท่ีใหแก
หนู ไมทําใหเกิดอาการพิษใดๆ รวมท้ังไมมีผลตอคาทางโลหิตวิทยาหรือคาเคมีคลินิก และไมทําใหเกิดพยาธิ
สภาพตออวัยวะภายในของหนูท้ังสองเพศ19 
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 การศึกษาพิษเร้ือรังนาน 6 เดือน ของ curcuminoids ในหนูขาวพันธุวิสตารท่ีแบงออกเปน 6 กลุม  
กลุมละ 15 ตัวตอเพศ แบงเปนกลุมควบคุมท่ีไดรับนํ้า กลุมควบคุมท่ีไดรับ tragacanth และกลุมทดลองที่ไดรับ
นํ้ายาแขวนตะกอน curcuminoids ใน tragacanth ทางปากในขนาด 10, 50 และ 250 มก./กก./วัน ซ่ึงเทียบเทา
กับ 1, 5 และ 25 เทาของขนาดที่ใชในคนตอวัน สวนหนูขาวกลุมท่ี 4 ไดรับนํ้ายาแขวนตะกอน curcuminoids 
ขนาด 250 มก./กก./วัน นาน 6 เดือน แตหยุดใหยา 2 สัปดาหกอนผาซาก เพื่อดูวาหากมีอาการพิษจาก 
curcuminoids เกิดขึ้น จะกลับมาหายเปนปกติไดหรือไมหลังจากหยุดยา พบวาอัตราการเจริญของหนูเพศผูท่ี
ไดรับ curcuminoids 50 มก./กก./วัน สูงกวากลุมท่ีไดรับ tragacanth อยางมีนัยสําคัญ curcuminoids ไมทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของคาทางโลหิตวิทยาใดๆ ท่ีมีความสัมพันธกับขนาดของสารที่ใหในหนูเพศผูท่ีไดรับ 
curcuminoids 250 มก./กก./วัน พบวาน้ําหนักจริงและน้ําหนักสัมพัทธของตับ และระดับ alkaline phosphate 
สูงกวากลุมควบคุมท้ังสองกลุม แตยังอยูในชวงของคาปกติ แมวาหนูขาวกลุมน้ีดูเหมือนจะมีอุบัติการณของ
ไขมันสะสมในตับและชั้น cortex ของตอมหมวกไตสูง แตอุบัติการณดังกลาวไมไดแตกตางจากกลุมควบคุมท้ัง
สองอยางมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการให curcuminoids ขนาดที่ใชในคน 10 มก./กก./วัน ติดตอกัน
เปนเวลานาน ไมทําใหเกิดพิษในหนู ขาว อยางไรก็ตาม curcuminoids ในขนาดสูงอาจมีผลตอการทํางานและ
โครงสรางตับได แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่กลับเปนปกติใหมไดเม่ือหยุดใช curcuminoids19 

 จากการศึกษาความปลอดภัยของน้ํามันขม้ินชัน (turmeric oil) ทางคลินิกระยะที่ 1 ในคนปกติ 9 ราย 
กอนที่จะนําไปศึกษาประสิทธิผลในการรักษา oral submucous fibrosis ซ่ึงเปน precancerous change ของ
มะเร็งชองปากในระยะที่ 2 ตอไปนั้น พบวาเม่ือใหนํ้ามันขม้ินชัน 0.6 มล. วันละ 3 คร้ัง นาน 1 เดือน ตามดวย
ขนาด 1 มล. แบงใหวันละ 3 คร้ัง 2 เดือน พบวาอาสาสมัคร 1 คนถอนตัว เนื่องจากมีไข ท่ีเหลืออีก 7 ราย พบวา
ไมทําใหเกิดพิษทางคลินิก ทางโลหิตวิทยา หรือพิษตอตับ ไต หลังไดรับนํ้ามันขม้ินชันนาน 1 หรือ 3 เดือน19 

จากการวิจัยทางคลินิกของฉวีวรรณ พฤกษสุนันท และคณะ52 ไดศึกษาเคมีในเลือดผูปวยที่เขารวม
การศึกษาจํานวน 30 คน กอนและหลังการรับประทานขมิ้นติดตอกันนาน 4 สัปดาห ไมพบวามีการเปล่ียนแปลง
ผลเคมีในเลือดที่บงถึงการตรวจหนาที่ตับและไตและ hematology  

7.2. การศึกษาฤทธิ์กอกลายพันธุ (mutagenicity)19 

ไมพบวา curcumin มีฤทธิ์กอกลายพันธุใน Salmonella typhimurium สายพันธุ TA 98 และ TA 100 
นอกจากนี้ยังพบวาขม้ินชันและ curcumin ไมกอกลายพันธุเม่ือผสมในอาหารหนูถีบจักร (mice) 0.5 และ 
0.01% ตามลําดับ 

7.3. ผลตอทารกในครรภ9 

 ยังไมมีขอมูลความปลอดภัยของการใชขม้ินชันในสตรีมีครรภ การใชในสตรีมีครรภจึงควรอยูภายใต
คําแนะนําของแพทย9 

7.4. ผลตอสตรีใหนมบุตร9 

ยังไมมีขอมูลของขม้ินชันเกี่ยวกับการขับออกทางน้ํานมและผลตอทารกแรกเกิด การใชในสตรีใหนม
บุตรจึงควรอยูภายใตคําแนะนําของแพทย 
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7.5. การใชในเด็ก9  

ยังไมมีขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใชขม้ินชันในเด็ก 

7.6. ขอหามใช9,18,19 

หามใชในผูปวยที่มีการอุดตันของทอนํ้าดี หรือผูท่ีแพขม้ินชัน (hypersensitivity) ผูปวยโรคนิ่วควร
ปรึกษาแพทยกอนใชยา 

7.7. อาการไมพึงประสงค (adverse effect)17-19,52 

อาการไมพึงประสงคของขม้ินชันที่เคยมีรายงาน มีดังตอไปน้ี คือ คล่ืนไส ทองเสีย ทองผูก  ปวดศีรษะ 
งวงนอน ผ่ืน (rash) 

7.8. อันตรกิริยาระหวางยา (drug interaction) 
ยังไมมีรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา 
7.9. ขนาดที่ใชในการรักษาอาการ dyspepsia18-19  
รับประทานผงขมิ้นชันในขนาด 1.5 - 4 กรัมตอวัน โดยแบงใหวันละ 3 - 4 คร้ัง หลังอาหารและกอน

นอน หรือรับประทานขมิ้นชันในรูปแบบแคปซูลท่ีมีผงเหงาขม้ินชันอบแหง 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 – 4 
แคปซูล วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและกอนนอน  

7.10. สรุป 
รายงานการศึกษาวิจัยที่ผานมาของขมิ้นชันทั้งการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิก

แสดงใหเห็นวาขม้ินชันเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษาอาการ dyspepsia โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีการ
ศึกษาวิจัย ไดแก ฤทธิ์ลดการเกิดแกสในทางเดินอาหาร ซ่ึงเปนผลของ curcumin และสารสกัดแอลกอฮอลท่ีมี
ผลยับย้ังการสรางแกสของเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร การศึกษาฤทธิ์ปองกันและรักษาแผลในกระเพาะ
อาหารพบวา ผงขม้ินชันมีฤทธิ์ในการปองกันและเสริมการสมานตัวของแผลในกระเพาะอาหารเมื่อไดรับในขนาด
ท่ีเหมาะสม แตในทางตรงกันขาม หากไดรับในปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้น
ได ซ่ึงอาจเปนเพราะสาร curcuminoids มีผลยับย้ังการหลั่ง mucin แตการศึกษาสารสําคัญในสวนที่เปนน้ํามัน
ของขมิ้นชันพบวามีฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร การศึกษาฤทธิ์ในการตานการอักเสบพบวาสาร
ในกลุม curcuminoids มีฤทธิ์ตานการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จึงชวยบรรเทาอาการปวดทอง
เนื่องจากแผลในกระเพาะอาหารได โดยพบวาสารกลุม curcuminoids มี COX-2/COX-1 selectivity มากกวา
ยา aspirin, ibuprofen และ naproxen นอกจากนี้ สารกลุม curcuminoids ยังมีฤทธิ์ขับนํ้าดี และกระตุนการ
หล่ังสารที่เก่ียวกับการยอยอาหารจากตับออน จึงชวยใหการยอยอาหารดีขึ้น เปนผลใหอาการจุกเสียดแนน
บรรเทาลง curcumin ยังมีฤทธิ์ปองกันตับอักเสบเนื่องจากสารพิษ เปนที่ทราบกันดีวาตับเปนแหลงกําเนิดของ
นํ้ายอยหลายชนิด การที่ curcumin สามารถปองกันการอักเสบเนื่องจากสารพิษ จึงเปนกระบวนการทางออมใน
การลดอาการจุกเสียดได การศึกษายังพบวาขม้ินชันมีฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบ จึงชวยบรรเทาอาการปวดเกร็ง
ในชองทองได สวนฤทธิ์ในการตานจุลชีพ ผลการศึกษายังขัดแยงกันอยู ในสวนของการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับ
การรักษาแผลในกระเพาะอาหารพบวา ผลการรักษาดวยขม้ินชันใหผลการรักษาไมคอยดีนัก แตการศึกษาทาง
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คลินิกเกี่ยวกับการรักษาอาการทองอืดเฟอ จุกเสียดแนน (dyspepsia) พบวาขม้ินชันมีประสิทธิผลดีในการรักษา
อาการดังกลาว ในแงของความปลอดภัย ขม้ินชันเปนยาที่จัดวามีความปลอดภัยสูง  

จากรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาทั้งในแงประสิทธิผลและความปลอดภัย องคการอนามัยโลกจึง
ไดรับรองสรรพคุณในการชวยบรรเทาอาการอาหารไมยอยของขม้ินชันในเอกสาร WHO monographs on 
selected medicinal plants-Volume I ป ค.ศ. 1999 และคณะทํางาน คัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรบรรจุใน
บัญชียาหลักแหงชาติ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี ยาหลักแหงชาติ คณะกรรมการแหงชาติดานยา ก็ได
คัดเลือกขม้ินชันเขาในบัญชียาหลักแหงชาติป 2542 เพื่อรักษาอาการแนนจุกเสียดเนื่องจากอาหารไมยอย
เชนกัน 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาทางคลินิกที่เปรียบเทียบประสิทธิผลระหวางขมิ้นชันกับยาแผนปจจุบัน
ในการรักษาอาการ dyspepsia จึงควรมีการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบระหวางขมิ้นกับยาแผนปจจุบัน เพื่อนํา
ผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลสําคัญที่จะสนับสนุนใหมีการใชขม้ินชันในการรักษาอาการ dyspepsia อยาง
แพรหลายตอไป 
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Ranitidine55 
 

1. กลุมยา 
Histamine H2 antagonists 

2. กลไกการออกฤทธิ์ 
Ranitidine ซ่ึงเปนยาในกลุม histamine H2 antagonists ออกฤทธิ์เปน competitive inhibitors ของ 

histamine ท่ี H2 receptors สงผลใหเกิดการยับย้ังการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ลดปริมาณกรดในกระเพาะ
อาหาร และลดความเขมขนของ hydrogen ion แตไมมีผลตอการหล่ัง pepsin, pentagastrin-stimulated 
intrinsic factor หรือระดับ gastrin ในซีร่ัม     
3. เภสัชจลนพลศาสตร (ใหยาโดยการรับประทาน) 
 การดูดซึม     50%  

การกระจายตัว    Vd 1.7 ลิตร/กิโลกรัม 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสาร (ท่ีตับ)  N-oxide, S-oxide, และ N-desmethyl metabolites 
ชีวประโยชน (bioavailability)   48% 

 เวลาที่ความเขมขนในเลือดสูงสุด   2 – 3 ช่ัวโมง 
 คาครึ่งชีวิต     2.5 – 3 ช่ัวโมง 
 การขับถาย    ทางปสสาวะ 30% 
4. ขอหามใช 
 หามใชในผูท่ีแพยาหรือสวนประกอบในตํารับยา ranitidine 
5. อาการไมพึงประสงค (adverse effect) 
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด: Arrhythmias, vasculitis 
 ระบบประสาทสวนกลาง: มึนงง วิงเวียนศีรษะ อาการประสาทหลอน ปวดศีรษะ สับสน งวงนอน  
 ระบบผิวหนัง: Erythema multiforme, rash 
 ระบบทางเดินอาหาร: ตับออนอักเสบ ทองผูก คล่ืนไส 
 ระบบโลหิต: Acquired hemolytic anemia, agranulocytosis, aplastic anemia, granulocytopenia,  

ระบบกระดูกและกลามเนื้อ: ปวดเมื่อย 
6. อันตรกิริยาระหวางยา (drug interaction) 
 6.1 เพิ่มฤทธิ์หรือพิษของ cyclosporine, gentamicin, glipizide, glyburide, midazolam, 
metoprolol, pentoxifylline, phenytoin, quinidine, triazolam 
 6.2 Antacid ลดการดูดซึมของยา ranitidine; Ranitidine ลดการดูดซึมของ ketoconazole, 
itraconazole, cyanocobalamin; ลดฤทธิ์ของ procainamide, ferrous sulfate, nondepolarizing muscle 
relaxants, cefpodoxime, diazepam, oxaprozin 
7. ขนาดยาที่ใชในการรักษาอาการ dyspepsia 
 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (150 มก.) วันละ 2 คร้ัง หลังอาหาร เชา – เย็น 
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Dyspepsia 
 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมอาการ dyspepsia1-3   
Dyspepsia เปนกลุมอาการที่พบบอยที่สุดในโรคระบบทางเดินอาหาร พบมากถึง 50% ของผูปวยที่มา

พบแพทยดวยอาการของระบบทางเดินอาหารในเวชปฏิบัติท่ัวไป ประชากรประมาณ 25% สามารถเกิดอาการ
อาการ dyspepsia ไดเปนครั้งคราวในเวลา 1 ป โดยอาการมักเปนๆ หายๆ เร้ือรัง ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย
แยลง หรือประสิทธิภาพในการทํางานลดลง สงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจไมนอยในแตละป อาการ 
dyspepsia เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน ท้ังจากยา อาหารบางอยาง โรคในระบบทางเดินอาหาร และโรค
ของระบบอื่นๆ ของรางกาย ลักษณะอาการของ dyspepsia ไดแก อาการปวดหรืออึดอัดไมสบายทองบริเวณ  
ล้ินป หรือกลางทองชวงบนเหนือสะดือ หรืออาการผิดปกติอ่ืนๆ ของทางเดินอาหารสวนบน ไดแก แนนทอง     
อ่ิมงายกวาปกติ ทองอืดเฟอ มีลมในทอง เรอบอย เบ่ืออาหาร คล่ืนไส อาเจียน แสบรอนบริเวณล้ินป เปนตน  
2. สาเหตุของอาการ dyspepsia2 
 Dyspepsia อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ ไดหลายอยาง เชน ยา อาหารบางอยาง โรคของทางเดินอาหาร 
หรือโรคของระบบอื่นๆ ของรางกาย ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ประมาณ 40% ของผูปวย dyspepsia สามารถตรวจพบสาเหตุของอาการ (organic cause) ได แต
มากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยจะหาสาเหตุของอาการไมพบ ซ่ึงเรามักเรียกผูปวยในกลุมน้ีวา functional 
dyspepsia หรือ non-ulcer dyspepsia  

สาเหตุท่ีอาจทําใหเกิดอาการ dyspepsia ไดแก  
1. ยา มียาเปนจํานวนมากที่อาจทําใหเกิดการระคายเคืองของทางเดินอาหาร และทําใหเกิดอาการ 

dyspepsia ได ดังแสดงในตารางที่ 2 
2. อาหาร มีอาหารจํานวนมากที่ทําใหอาการ dyspepsia เปนมากขึ้น เชน อาหารเผ็ด อาหารมัน เหลาหรือ

แอลกอฮอล และกาแฟ เปนตน โดยกลไกที่ทําใหเกิดอาการ dyspepsia จากอาหารไดแก การรับประทาน
อาหารมากเกินไป การระคายเคืองตอเย่ือบุผิวทางเดินอาหาร การเคลื่อนผานของอาหารออกจากกระเพาะ
อาหารชา (delay gastric emptying) เปนตน 

3. โรคของกระเพาะอาหารและลําไส ดังแสดงในตารางที่ 2 
4. โรคของตับและตับออน ดังแสดงในตารางที่ 2 
5. โรคทางกายจากระบบอื่นนอกทางเดินอาหาร เชน ผูปวยเบาหวาน ผูปวยที่มีโรคของตอมไทรอยด   

ตอมหมวกไตทํางานนอย และ collagen vascular disease เปนตน 
6. Functional dyspepsia หรือ non-ulcer dyspepsia  
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ตารางที่ 2 สาเหตุตางๆ ของอาการ dyspepsia 
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3. วิธีการจัดการปญหาในผูปวยที่ยังไมเคยไดรับการสืบคนหาสาเหตุมากอน (uninvestigated 
dyspepsia)4,5  

 สามารถแบงวิธีการจัดการปญหาเปนกลุมๆ ไดดังนี้ 
1.) Empiric antisecretory therapy แลวจึงทํา investigation เม่ือการรักษาไมไดผล  
2.) Early endoscopy  
3.) “Test and Investigate” คือ การตรวจหา H. pylori ดวยวิธี non-invasive เชน urea breath test 

(UBT) หรือ serology แลวจึงทําการสองกลองในรายที่ไดผลการทดสอบเปนบวก 
4.) “Test and treat” คือ การตรวจหา H. pylori ดวยวิธี non-invasive กอนแลวใหการจํากัดเชื้อใน

รายที่ผลเปนบวก 
5.) Empiric eradication เช้ือ H. pylori 
Cochrane investigation group ไดเปรียบเทียบวิธีการจัดการปญหา dyspepsia ดวยวิธีตางๆ จาก

การทํา systematic review โดยเปรียบเทียบ effectiveness, acceptability และ cost-effectiveness ของ
วิธีการจัดการปญหาตางๆ ในผูปวย uninvestigated dyspepsia พบวา ไมมีหลักฐานยืนยันการทํา endoscopy 
ในผูปวยทุกรายที่มีอาการ dyspepsia สวนวิธี empiric antisecretory therapy พบวายากลุม proton pump 
inhibitor มีประสิทธิภาพดีกวายากลุม H2-receptor antagonists และ antacids สําหรับวิธี H. pylori testing 
อาจมีประโยชนในผูปวย dyspepsia บางราย แตไมใชวิธีท่ีมี cost effective เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการจัดการ
ปญหา dyspepsia วิธีอ่ืนๆ 
 ณัฐพล ไชยนุวัติ แพทยผูเช่ียวชาญดานอายุรศาสตร สาขาโรคทางเดินอาหาร ไดใหขอเสนอแนะวา ถา
พิจารณาจากความชุกของผลบวกจาก serology test  ของเชื้อ H. pyroli แลว วิธีการ test and treat อาจไม
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย การดูแลรักษาผูปวย uninvestigated dyspepsia ในประเทศไทย นาจะเริ่มตน
ดวยวิธี empirical antisecretory therapy 
4. การศึกษาทางคลินิก 

การศึกษาทางคลินิกที่จะกลาวถึงตอไปน้ี จะมุงเนนเกี่ยวกับการรักษาอาการ dyspepsia ดวยวิธีการ 
empirical therapy 
 4.1. การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 
- Meineche-Schmidt และคณะ56 ทําการศึกษาเพื่อคนหาคําตอบวา omeprazole มีประโยชนตอผูปวย
ท่ีมีอาการ dyspepsia หรือไม โดยทําการศึกษาแบบ randomized controlled trial (multicenter) มีผูปวย
ท้ังหมด 471 คน ท่ีมีอาการ ulcer-like หรือ reflux-like dyspepsia โดยแบงกลุมใหยา omeprazole วันละ 20 
มก.   (243 คน) หรือ placebo (228 คน) เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ทําการวิเคราะหดวยวิธี logistic regression 
analysis ผูปวยจะไดรับการสุมแยกเขาในแตละ model (n = 236) เพื่อหาความสัมพันธระหวางการตอบสนอง
ตอยา omeprazole กับตัวแปรเชิงพรรณนาตางๆ 
 ใน model high body mass index การใช antacids หรือ H2-blockers ภายใน 1 เดือนที่ผานมา หรือ
อาการปวดทองเวลากลางคืน มีความสัมพันธกับการตอบสนองที่ดีตอยา omeprazole ในขณะที่อาการคลื่นไสมี
ความสัมพันธกับการตอบสนองที่ไมดีตอยา omeprazole เม่ือใชตัวแปรตางๆ หาความสัมพันธกับ therapeutic 
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index จะแบงกลุมตัวอยางที่มีการตอบสนองตอยาระดับตางๆ ไดดังนี้ กลุมท่ีมีการตอบสนองดี (n = 56), 
ตอบสนองปานกลาง (n = 88), และตอบสนองนอย (n = 91) โดยมีเปอรเซ็นตการตอบสนอง 39.4%, 19.3%, 
และ 4.6% (p = 0.013) ตามลําดับ 
 การรักษาผูปวยที่มีอาการ dyspepsia ดวยยา omeprazole ใหมีศักยภาพสูงสุด สามารถทําไดโดย
การพิจารณาลักษณะเฉพาะและอาการของผูปวยที่มีการตอบสนองตอยาดี ขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้สามารถ
นําไปทําเปนแผนผังยอเพื่อชวยในการพิจารณาเลือกใชยา omeprazole แบบ empirical ในการรักษาผูปวยที่มี
อาการ dyspepsia สําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปได 
- Rabeneck และคณะ57 ไดทําการศึกษายากลุม proton pump inhibitor ในการรักษาผูปวย 
uninvestigated dyspepsia โดยทําการศึกษาแบบ double blind, randomized, placebo-controlled trial ใน
ผูปวย uninvestigated dyspepsia โดยผูปวยจะไดรับการสุมใหไดรับยา omeprazole 20 มก. p.o. b.i.d. หรือ 
placebo capsules p.o. b.i.d. เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ติดตามผลการรักษาตอเปนระยะเวลา 1 ป เกณฑการ
คัดเลือกผูปวยที่เขารวมการศึกษา คือ มีอายุไมนอยกวา 18 ป เกิดอาการ dyspepsia ภายใน 1 สัปดาหท่ีผาน
มา และไมมีอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features) ประเมินอาการ dyspepsia โดยใชแบบ
ประเมินอาการ Severity of Dyspepsia Assessment (SODA) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีมี validity, reliable, และมี
ความจําเพาะเจาะจงตอโรค primary outcome ไดแก การรักษาลมเหลวระหวางการติดตามผลการรักษา โดย
นิยามจากคะแนน SODA Pain Intensity score > 29 (scores 2–47) ผูปวยที่การรักษาลมเหลวจะไดรับการสง
ตอไปสองกลองทางเดินอาหาร 

มีผูปวยที่รวมทําการศึกษาทั้งส้ิน 140 คน อายุเฉล่ีย 51 ป และเปนเพศหญิง 7 คน (5%) เม่ือครบ 2 
สัปดาห กลุมท่ีไดรับยา omeprazole มีผลการรักษาลมเหลวนอยกวา โดยผูปวย 12 คน จาก 71 คน (17%) ใน
กลุมท่ีไดรับ omeprazole มีผลการรักษาที่ลมเหลว เทียบกับกลุมท่ีไดรับ placebo 24 คน จาก  69 คน (35%) 
(p = 0.037, log rank test) เม่ือครบ 6 สัปดาห กลุมท่ีไดรับยา omeprazole มีผลการรักษาลมเหลวนอยกวา
เชนเดียวกัน โดยผูปวย 21 คน จาก 71 คน (30%) ในกลุมท่ีไดรับ omeprazole มีผลการรักษาที่ลมเหลว เทียบ
กับกลุมท่ีไดรับ placebo 31 คน จาก 69 คน (45%) (p = 0.067, log rank test) อยางไรก็ตามเมื่อติดตาม
ผลการรักษาจนครบ 1 ป ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของผลการรักษาที่ลมเหลวระหวางทั้งสองกลุม 
โดยในกลุมท่ีไดรับ omeprazole มีผลการรักษาที่ลมเหลว 37 คน จาก 71 คน (52%) เทียบกับกลุมท่ีไดรับ 
placebo 41 คน จาก 69 คน (59%) (p = 0.28, log rank test) 

ในผูปวย uninvestigated dyspepsia การใหยา placebo หรือ omeprazole เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
ชวยลดการสงตรวจ endoscopy ในระยะเวลา 1 ป ของการติดตามผลการรักษา และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 
placebo กับ omeprazole การใหยา omeprazole เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ชวยชลอการทํา endoscopy แตไม
ชวยลดการสงตรวจ endoscopy และหากตองการใหยา proton pump inhibitor เพื่อชวยลดการสงตรวจ 
endoscopy อาจมีความจําเปนตองใหยาอยางตอเนื่อง 
- Koskenpato และคณะ58 ศึกษาเกี่ยวกับการใหยา omeprazole เปนระยะเวลา 3 เดือน และการกําจัด
เช้ือ Helicobacter pylori ในผูปวย functional dyspepsia โดยผูปวยที่มีผลการตรวจ  H. pylori เปนบวก 
จํานวน 151 คน ถูกสุมใหรับยากําจัดเชื้อ H. pylori หรือ placebo-antibiotics โดยใหยาแบบ double-blind 
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ผูปวยทุกรายจะไดรับยา omeprazole ในระยะเวลา 3 เดือนแรก ประเมินอาการ dyspepsia ทุก 3 เดือน โดยใช
แบบสอบถาม และประเมินคุณภาพชีวิตโดยใชแบบสอบถาม validated RAND 36-item health survey 1.0 
ต้ังแตเร่ิมตนการศึกษา และเมื่อครบ 12 เดือน การวัดผล (main outcome) ดูจากคะแนนของผูปวยที่ไดรับยา
กําจัดเชื้อ H. pylori และ omeprazole เปรียบเทียบกับผูปวยกลุมท่ีไดรับ placebo และ omeprazole ระหวาง
การติดตามผลการรักษาเปนระยะเวลา 12 เดือน 

มีผูปวยที่ติดตามผลการรักษาไดเม่ือครบระยะเวลา 1 ป เปนจํานวน 136 คน จากผูปวยที่เร่ิมตน
การศึกษา 151 คน ผูปวย 77 คนไดรับยากําจัดเชื้อ H. pylori และอีก 74 คน เปนกลุมควบคุม เม่ือครบ 12 เดือน 
คาเฉล่ีย (mean) ของ dyspepsia score ลดลง 28.8% ในผูปวยที่ไดรับยากําจัดเชื้อ H. pylori และ 21.7% ใน
กลุม control ซ่ึง dyspepsia score ลดลงอยางมีนัยสําคัญทั้งสองกลุม (p < 0.0001) เม่ือเทียบกับคาเริ่มตน แต
ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของ อาการ dyspepsia หรือคุณภาพชีวิตระหวางทั้งสองกลุมเม่ือครบ 1 ป 
หลังจากหยุดยา omeprazole ไปแลว 3 เดือน ผูปวยทั้งสองกลุมมีอาการ regurgitation (p < 0.001) และ 
heartburn (p < 0.01) กําเริบขึ้นอีก  

ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของอาการ dyspepsia หรือคุณภาพชีวิตระหวาง ท้ังสองกลุม
เม่ือครบ 1 ป และหากไมคํานึงถึงวาตรวจพบเชื้อ H. pylori หรือไม ยา omeprazole ชวยลดอาการ heartburn 
และ regurgitation ได และการศึกษานี้ยังพบวามีผล placebo effect ตอท้ังอาการ functional dyspepsia  และ
คุณภาพชีวิต 
- Peura และคณะ59 ทําการศึกษาผลของยา lansoprazole ในการรักษาอาการ functional dyspepsia 
แบบ double-blind, randomized, placebo-controlled trials โดยคัดเลือกผูปวยจํานวน 921 คน ท่ีมีอาการ 
functional dyspepsia (นิยาม คือ อาการไมสบายในทองชวงบน ท่ีเปนๆ หายๆ หรือเปนอยูตลอด ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนกอนหนานี้) และมีอาการไมสบายในทองสวนบนระดับปานกลางอยางนอย 30% ในวันที่ทํา
การตรวจประเมินเบื้องตน การศึกษานี้ไมมีผูปวยที่มีอาการ gastroesophageal reflux หรือมีหลักฐานจากการ   
สองกลองทางเดินอาหารพบวาเปน erosive หรือ ulcerative esophagitis และ gastric หรือ duodenal ulcer 
หรือ erosion ผูปวยถูกสุมใหไดรับยา lansoprazole 15 มก. (n = 305), lansoprazole 30 มก. (n = 308), หรือ 
placebo (n = 308) ตอวัน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ใหผูปวยจดบันทึกความถี่และความรุนแรงของอาการลงใน
แบบบันทึกอาการประจําวัน 

เม่ือครบ 8 สัปดาห คาเฉล่ีย (mean) ของรอยละของอาการไมสบายในทองในกลุมท่ีไดรับยา 
lansoprazole 15 มก. (35%) หรือ 30 มก. (34%) ลดลงมากกวากลุมท่ีไดรับ placebo (19%) อยางมีนัยสําคัญ 
(p < 0.001) ในทํานองเดียวกัน จํานวนผูปวยที่หายจากอาการไมสบายในทองในกลุมท่ีไดรับยา lansoprazole 
15 มก. (44%) หรือ 30 มก. (44%) (นิยาม คือ ไมมีอาการไมสบายในทองชวงบน ภายใน 3 วัน กอนวันนัด
ติดตามผลการรักษา) มีมากกวากลุมท่ีไดรับ placebo เม่ือครบ 8 สัปดาห (29%, p < 0.001) อยางไรก็ตาม 
อาการไมสบายในทองชวงบนที่ทุเลาลง พบเฉพาะในผูปวยที่มีอาการ heartburn รวมดวยตั้งแตเร่ิมตนการศึกษา 

ยา lansoprazole ขนาด 15 มก. หรือ 30 มก. ตอวัน มีผลชวยบรรเทาอาการไมสบายในทองชวงบนที่
เปนๆ หายๆ หรือเปนอยูตลอดไดดีกวา placebo ในผูปวยที่มีอาการ heartburn รวมดวย 
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- Furman และคณะ60 ทําการศึกษาถึงปจจัยดานตางๆ ไดแก ลักษณะประชากร เศรษฐศาสตรสังคม 
และความเครียด ในผูปวยที่มีอาการ dyspepsia วามีผลกระทบตอการรักษาดวยยา cisapride หรือไม โดย
ทําการศึกษาแบบ open-label ในผูปวย 129 คน ท่ีมีอาการ dyspepsia มาเปนระยะเวลาอยางนอย 4 สัปดาห 
และใหยา cisapride 5 มก. รับประทานวันละ 3 คร้ังเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ใหผูปวยตอบแบบสอบถามขอมูล
เก่ียวกับลักษณะประชากร เศรษฐศาสตรสังคม ความเครียด และประวัติสวนตัว ผูปวยจะไดรับการประเมิน
อาการตอนเริ่มตนการศึกษาและหลังจากครบ 4 สัปดาห ผูปวย 27 คน ถูกคัดออกจากการศึกษาเนื่องจาก
ละเมิดกฎเกณฑการศึกษา (n = 13) และเกิดอาการไมพึงประสงค (n = 14) ซ่ึงสวนใหญเปนอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหาร  

ผลการศึกษาวัดจากคะแนนของอาการ dyspepsia กอนและหลังการศึกษา เม่ือนําคะแนนของอาการ
ตอนเริ่มตนและคะแนนที่เปล่ียนแปลงไประหวางการรักษาไปคํานวณดวย stepwise multiple linear 
regression model พบวาอาการตางๆ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) หลังจากใหยา cisapride โดยคะแนน
ของอาการตอนเริ่มตนและคะแนนที่เปล่ียนแปลงไประหวางการรักษาไมสามารถอธิบายดวย linear regression 
model ไดดีนัก แตเม่ือแบงผูปวยตามเชื้อชาติเปนกลุมคนผิวขาวและคนผิวสี สามารถอธิบายความสัมพันธของ
อาการกับ linear regression model ไดดีขึ้น การศึกษานี้ไดสรุปวา cisapride เปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
บรรเทาอาการ dyspepsia ความแตกตางระหวางแตละกลุมประชากรมีผลตอการทํานายการตอบสนองตอยา 
cisapride อยางไรก็ตาม บางปจจัยก็ไมสามารถชี้ชัดลงไปได จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมตัวอยางที่ใหญ
กวานี้ 
- Kearney และคณะ61 ทําการศึกษาผลของการใชยา cisapride ในการรักษาอาการ uninvestigated 
dyspepsia ในผูปวยที่มีผลการตรวจ Helicobacter pylori เปนลบ โดยผูปวย chronic dyspepsia ท่ีมีผลการ
ตรวจ H. pylori เปนลบ ถูกสุมใหไดรับยา cisapride 10 มก. t.i.d. หรือ placebo t.i.d. เปนระยะเวลา 30 วัน 
ประเมินอาการเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน ทําการวัดผลคะแนนความรุนแรงของอาการ dyspepsia 
และความสําเร็จในการรักษา 

ผูปวยไดรับการสุมเม่ือเร่ิมตนการศึกษาจํานวน 60 คน เม่ือครบ 1 เดือน ติดตามผลการรักษาได 56 คน 
และเมื่อครบ 3 เดือน ติดตามผลการรักษาได 40 คน คาเฉล่ียคะแนนความรุนแรงของอาการของผูปวยทั้งหมดที่
เร่ิมตนการศึกษามีคา 11.0 และลดลงเหลือ 8.3 และ 8.2 เม่ือครบ  1 เดือน และ 3 เดือนตามลําดับ ท่ีระยะเวลา 
1 เดือน และ 3 เดือน แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของจํานวนผูปวยที่ประสบความสําเร็จในการ
รักษาระหวางกลุมท่ีไดรับ cisapride กับกลุมท่ีไดรับ placebo คะแนนความรุนแรงของอาการ dyspepsia ท่ี
ลดลงก็ไมแตกตางกันระหวางกลุมท่ีไดรับ cisapride กับกลุมท่ีไดรับ placebo เม่ือครบ 1 เดือน (mean, -2.8 vs 
-3.1; difference = 0.3, p = 0.74) และ 3 เดือน (-3.1 vs -2.6, difference = -0.5, p = 0.58) 

ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของความรุนแรงของอาการ dyspepsia ในผูปวย
uninvestigated dyspepsia ท่ีมีผลการตรวจ H. pylori เปนลบ เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูปวยที่ไดรับยา 
cisapride กับ placebo 
- Froehlich และคณะ62 ทําการศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled, 
multicenter trial เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการใหยากําจัดเชื้อ Helicobacter pylori (lansoprazole 15 
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มก. b.i.d., amoxicillin 1 g b.i.d., และ clarithromycin 500 มก. b.i.d.) เปนระยะเวลา 7 วัน กับกลุมควบคุม 
(lansoprazole 15 มก. b.i.d. และ placebo) ในผูปวย nonulcer dyspepsia ท่ีมีการติดเชื้อ H. pylori  ใชวิธี  
13C breath tests ในการทดสอบเมื่อเร่ิมการศึกษาและระหวางการติดตามผล คณะผูทําการศึกษาไดประเมิน
อาการผูปวย สถานะทางสุขภาพ (โดยใช SF-12 questionnaire) ความพึงพอใจของผูปวย การรับประทานยา 
พฤติกรรมการปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย และการขาดการรักษา เพื่อหาความสัมพันธกับอาการ 
dyspepsia ภายในระยะเวลา 1 ป 

ผูปวยทั้งหมด 74 คน ถูกสุมใหไดรับยากําจัดเชื้อ H. pylori และอีก 70 คน ไดรับ placebo อัตราการ
กําจัดเชื้อ H. pylori เทากับ 75% ในกลุมทดลอง และ 4% ในกลุมควบคุม (p < 0.005) คะแนนของอาการ 
dyspepsia ท่ีดีขึ้น ไมแตกตางกันทั้งกลุมทดลอง (-4.0; 95% CI = -5.0 to -3.0) และกลุมควบคุม  (-3.6; 95% 
CI = -4.5 to -2.7) การตอบสนองตอการรักษาไมมีความสัมพันธกับความรุนแรง หรือระยะเวลาตั้งแตเร่ิมมี
อาการครั้งแรก หรือความรุนแรงของโรค gastritis จากการตรวจชิ้นเนื้อ คะแนนคุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุม
เทากันเม่ือครบ 12 เดือน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางการขาดการรักษา หรือความพึงพอใจตอ
การรักษา สวนจํานวนผูปวยในกลุมทดลองที่ไมตองรักษาอาการ dyspepsia ภายในเวลา 12 เดือน มีมากกวา
กลุมควบคุม (60.8% vs 44.3%; p = 0.047) 

การศึกษานี้ไมพบหลักฐานที่แสดงถึงประโยชนของการกําจัดเชื้อ H. pylori ในผูปวย nonulcer 
dyspepsia และการศึกษานี้ยังไดพบขอมูลเพิ่มเติมวาเชื้อ H. pylori ไมไดเปนสาเหตุหลักหรือเปาหมายหลักใน
การรักษาผูปวยกลุม nonulcer dyspepsia 
- Veldhuyzen van Zanten และคณะ63 ทําการศึกษาแบบ double-blind, randomized, controlled 
clinical trial ในผูใหญท่ีเปน functional dyspepsia และ มีผลการตรวจ H. pylori เปนบวก ผูปวยจะถูกสุมให
ไดรับยา lansoprazole, clarithromycin, และ amoxycillin (LCA) เปนเวลา 7 วัน หรือไดรับยา placebo ทําการ
ตรวจยืนยันการติดเชื้อ H. pylori ดวยวิธี urea breath test ตอนเริ่มตนการศึกษา เม่ือครบ 6 สัปดาห 6 เดือน 
และ 12 เดือน วัดความรุนแรงของอาการในทางเดินอาหารดวย five-point Likert scale วัดผลการเปลี่ยนแปลง
ของคาเฉล่ียของคะแนนรวม และสัดสวนของผูปวยที่มีคะแนนรวมของอาการ dyspepsia เพิ่มขึ้น > 4 คะแนน  

ผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งหมด 157 คน ทําการวิเคราะหผลการศึกษาแบบ intention-to-treat 
analysis ผลการศึกษาพบวา LCA กําจัดเชื้อ H. pylori ได 82% เทียบกับกลุม placebo 6% พบวาความรุนแรง
ของอาการ dyspepsia ดีขึ้นภายใน 12 เดือน ท้ังสองกลุม แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุม 
LCA และกลุม placebo 
- Chuang และคณะ64 ทําการศึกษาเปรียบเทียบสูตรยาที่ใชในการกําจัดเชื้อ H. pylori ระหวาง 
ranitidine bismuth citrate-based กับ omeprazole-based ในผูปวย nonulcer dyspepsia โดยผูปวย จํานวน 
59 คน ถูกสุมใหไดรับยาสูตร metronidazole, amoxycillin และ ranitidine bismuth citrate [RAM group] หรือ 
omeprazole [OAM group] เพื่อประเมินความสําเร็จในการกําจัดเชื้อ ทําการตรวจการติดเชื้อ H. pylori  ดวยวิธี 
13C breath tests เม่ือครบระยะเวลา 6 สัปดาห และ 1 ปหลังเริ่มการรักษา มีการประเมินคะแนนของอาการ 
dyspepsia ต้ังแตเร่ิมตนทําการศึกษา เม่ือครบระยะเวลา 6 สัปดาห และ 1 ป  
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วิเคราะหผลการศึกษาแบบ per-protocol และ intention-to-treat พบวาอัตราการกําจัดเชื้อในกลุม 
RAM อยูท่ี 77.7% และ 70% สวนกลุม OAM 83.8% และ 68.9% (ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ) เม่ือครบ
ระยะเวลา 6 สัปดาห และ 1 ปหลังเริ่มการรักษา คาเฉล่ียของคะแนนของอาการ dyspepsia ตํ่ากวาเม่ือกอนทํา
การรักษาโดยไมคํานึงถึงวาการรักษาจะประสบผลสําเร็จหรือไม อยางไรก็ตาม ไมวาการกําจัดเชื้อ H. pylori  ใน
ผูปวยจะประสบความสําเร็จหรือไม คาเฉลี่ยของคะแนนของอาการ dyspepsia เม่ือครบระยะเวลา 6 สัปดาห 
และ 1 ป ก็ไมแตกตางกัน  

การใหยาสูตร RAM triple therapy เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ซ่ึงมีราคาถูกกวาสูตร OAM เปน
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ H. pylori ในชาวไตหวัน แตการใหยาแบบ triple 
therapy ในการกําจัดเชื้อ H. pylori ก็ไมใชวิธีการที่จะจัดการกับอาการ dyspepsia ในผูปวย non-ulcer 
dyspepsia ไดท้ังหมด 
- Mearin และคณะ65 ศึกษาเปรียบเทียบยา levosulpiride และ cisapride ในการรักษา dysmotility-like 
functional dyspepsia โดยทําการศึกษาแบบ multicenter, randomized, double-masked trial เปรียบเทียบ
ผลระหวางยา levosulpiride 25 มก. วันละ 3 เวลา (n = 69) กับยา cisapride 10 มก. วันละ 3 เวลา (n = 71) 
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ทําการประเมินอาการตางๆ ไดแก pain/discomfort, fullness, bloating, early 
satiety, and nausea/vomiting, global symptom score, effect on health-related quality of life (HRQoL), 
anxiety-state และ anxiety-trait รวมถึงเก็บขอมูลอาการไมพึงประสงค  

ท้ังยา levosulpiride และ cisapride มีผลชวยบรรเทาอาการ dyspepsia และชวยลด total symptom 
score (79.9% และ 71.3% ตามลําดับ) โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางทั้ง 2 กลุม (p = 0.07) 
HRQoL เพิ่มขึ้นเหมือนกันทั้ง 2 กลุม ในขณะที่ไมพบความเปลี่ยนแปลงของอาการ anxiety พบอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา levosulpiride 13 คน จาก 69 คน (18.8%) และยา cisapride 8 คน จาก 71 คน 
(11.3%) โดยผูปวยในกลุมท่ีไดรับยา cisapride ออกจากการศึกษาเนื่องจากอาการไมพึงประสงคมากกวาอยาง
มีนัยสําคัญ (p = 0.03)  

Levosulpiride มีประสิทธิภาพเทียบเทากับ cisapride ในการรักษาอาการ dysmotility-like functional 
dyspepsia  
- Veldhuyzen van Zanten และคณะ66 ทําการศึกษาเปรียบเทียบการใชยาระหวาง omeprazole, 
ranitidine, cisapride, กับ placebo ในการรักษาอาการ dyspepsia โดยคัดเลือกผูปวย dyspepsia ท่ีมีผลการ
ตรวจ Helicobacter pylori เปนลบ ท่ีมีความรุนแรงของอาการระดับปานกลาง (seven-point Likert scale > 4) 
จากสถานพยาบาล 35 แหง ผูปวยจะถูกสุมใหไดรับยา omeprazole 20 มก. od, ranitidine 150 มก. bid, 
cisapride 20 มก. bid หรือ placebo เปนระยะเวลา 4 สัปดาห และใหยาตามความจําเปนตออีก 5 เดือน ทํา
การประเมินอาการเมื่อครบ 4 สัปดาห และ 6 เดือน โดยคํานิยามของการรักษาประสบผลสําเร็จ คือ ไมมีอาการ 
หรือมีอาการเล็กนอย (คะแนน < 2 จาก 7)  

มีผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งส้ิน 512 คน วิเคราะหผลแบบ intention-to-treat (ITT) เม่ือครบ 4 สัปดาห 
อัตราการรักษาประสบผลสําเร็จ (95% CI) มีดังนี้ กลุม omeprazole 51% (69/135; 43-60%), ranitidine 36% 
(50/139, 28-44%), cisapride 31% (32/105, 22-39%) และ placebo 23% (31/133, 16-31%) โดย
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ผลการรักษาในกลุม omeprazole ดีกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) สัดสวนของผูปวยที่ตอบสนองตอ
การรักษาเมื่อครบ 4 สัปดาห และ 6 เดือน ในกลุม omeprazole มากกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
omeprazole 31% (42/135, 23-39%), cisapride 13% (14/105, 7-20%) และ placebo 14% (18/133, 8-
20%) (p= 0.001), แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกลุม ranitidine 21% (29/139, 14-27%) (p =  
0.053) คาเฉล่ียของปริมาณยาลดกรดทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ําที่ผูปวยรับประทานเพื่อบรรเทาอาการตามความ
จําเปน ไมแตกตางกันระหวางแตละกลุม  

ยา omeprazole ชวยบรรเทาอาการ dyspepsia ไดดีกวายา ranitidine, cisapride และ placebo ใน
การรักษาผูปวย dyspepsia ท่ีมีผลการตรวจ H. pylori เปนลบ  
- Jones และคณะ67 ทําการศึกษาเปรียบเทียบยา lansoprazole 30 มก. ตอวัน กับยา ranitidine 150 
มก. b.i.d. ในการรักษาอาการ acid-related dyspepsia ใน general practice โดยทําการศึกษาแบบ double-
blind, parallel group, randomized, mutlicentre study ในประเทศอังกฤษ มีแพทย general practices เปนผู
ทําการศึกษา 32 คน ผูปวยที่เขารวมการศึกษา 213 คน ถูกสุมใหไดรับยา lansoprazole 30 มก. ตอวัน และอีก 
219 คน รับยา ranitidine 150 มก. b.i.d. เปนระยะเวลา 4 สัปดาห โดยผูปวยที่รวมการศึกษาตองมีอาการ  
reflux-like หรือ ulcer-like dyspepsia อยางนอย 4 ใน 7 วันกอนการศึกษา ผูปวย 75% คน เคยมีประวัติการ
เกิดอาการ dyspepsia มากอนหนานี้ ผูปวยในกลุม lansoprazole 74 คน และในกลุม ranitidine 77 คน มี
บันทึกทางการแพทยวาเคยมีประวัติการเกิดภาวะ acid-related disorders จากการทดสอบทางรังสีวิทยาหรือ
การสองกลองทางเดินอาหาร 

หลังการรักษา 2 สัปดาห ผูปวยหายจากอาการ dyspepsia 55% ในกลุม lansoprazole และ 33% ใน
กลุม ranitidine (p = 0.001, chi 2 = 7.12) เชนเดียวกันกับท่ีระยะเวลา 4 สัปดาห ผูปวยหายจากอาการ 
dyspepsia 69% และ 44% ตามลําดับ (p = 0.001, chi 2 = 18.03) ในกลุม lansoprazole ท่ีระยะเวลา 4 
สัปดาห ผูปวย 80% หายจากอาการ heartburn และ 81% หายจากอาการ epigastric pain เวลากลางคืน 
เปรียบเทียบกับ 55% (p = 0.001, chi 2 = 15.44) และ 65% (p = 0.01, chi 2 = 6.10) ในกลุม ranitidine  

ยา lansoprazole 30 มก. ตอวัน บรรเทาอาการ ulcer-like และ reflux-like dyspepsia ไดดีกวา 
ranitidine 150 มก. วันละ 2 คร้ัง 
- Goves และคณะ68 ศึกษาเปรียบเทียบการใชยา omeprazole กับ antacid/alginate ในการรักษา
อาการ dyspepsia ของแพทย general practice โดยผูปวยที่มีอาการ dyspepsia (n = 674) ถูกสุมใหไดรับยา 
omeprazole 10 มก. o.d. หรือantacid/alginate liquid 10 มล. q.i.d. เปนระยะเวลา 4 สัปดาห โดย
ทําการศึกษาแบบ open, parallel group 

ผลการรักษาอาการ heartburn ท่ีหายขาด ในกลุมท่ีไดรับยา omeprazole มีมากกวากลุมท่ีไดรับยา 
antacid/alginate (64% vs 30%, ตามลําดับ เม่ือครบ 4 สัปดาห; p < 0.0001) รอยละของผูปวยที่อาการตางๆ 
หายขาด ในกลุมท่ีไดรับยา omeprazole (41% เม่ือครบ 4 สัปดาห) มีมากกวากลุมท่ีไดรับยา antacid/alginate 
(16% เม่ือครบ 4 สัปดาห; p < 0.0001) ผลของการประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตในกลุม omeprazole ดีกวา ท่ี
ระยะเวลา 2 และ 4 สัปดาห ท้ังแบบประเมิน Psychological General Well-Being Index และ 
Gastrointestinal Symptom Rating Scale (each p < or = 0.0009) นอกจากนี้ สัดสวนของผูปวยที่ใหคะแนน
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ยา omeprazole วามีประสิทธิภาพดีกวาและใชสะดวกกวา มีมากกวากลุมท่ีใหคะแนน antacid/alginate อยาง
มีนัยสําคัญ (p = 0.0001) 

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวายา omeprazole 10 มก. o.d. มีประสิทธิภาพดีกวายา antacid/alginate 
liquid 10 มล. q.i.d. ในการรักษาอาการ dyspepsia และเปนทางเลือกที่ผูปวยพึงพอใจมากกวา  
- Holtmann และคณะ69 ทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางยา simethicone, cisapride 
และ placebo ในการรักษาผูปวย functional dyspepsia โดยผูปวย 185 คน ถูกสุมแบบ double-dummy ให
ไดรับยาsimethicone (105 มก. t.i.d.), cisapride (10 มก. t.i.d.) หรือ placebo (t.i.d.) โดย primary outcome 
ไดแก O'Brien global measure โดยใหผูปวยประเมินคะแนนระดับอาการในระบบทางเดินอาหาร 10 อาการ 
(ไมมีอาการ = 0, ปานกลาง = 1, รุนแรง = 2 หรือ รุนแรงมาก = 3) วัดผลการศึกษาตั้งแตเร่ิมตนการศึกษา และ
เม่ือครบ 2, 4 และ 8 สัปดาห หลังการรักษา (intention-to-treat) 

เม่ือครบ 2, 4 และ 8 สัปดาห หลังการรักษา กลุมท่ีไดรับยา simethicone และ cisapride อาการดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.0001) เม่ือเทียบกับกลุมท่ีไดรับ placebo, ท่ีระยะเวลา 2 สัปดาห ยา simethicone 
ชวยใหอาการดีขึ้นมากกวายา cisapride อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.0007) แตความแตกตางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติหลังทําการศึกษาครบ 4 และ 8 สัปดาห ผูปวย46% ในกลุมท่ีไดรับยา simethicone มีความพึงพอใจตอยา
ในระดับดีมาก ในขณะที่กลุมท่ีไดรับยา cisapride และ placebo มีความพึงพอใจตอยาในระดับ ดีมาก 15% 
และ 16% ตามลําดับ 

ยา simethicone และ cisapride ชวยใหอาการของผูปวย functional dyspepsia ดีขึ้นมากกวา 
placebo อยางมีนัยสําคัญ เม่ือใหการรักษาครบ 2, 4 และ 8 สัปดาห นอกจากนี้ เม่ือใหการรักษาครบ 2 สัปดาห 
ยา simethicone ชวยใหอาการดีขึ้นมากกวายา cisapride อยางมีนัยสําคัญ 
 4.2. การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรและวิธีการอื่นๆ  
- Thamlikitkul และคณะ17 ทําการศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันในการรักษาอาการทองอืดเฟอ 
(dyspepsia) เปรียบเทียบกับยาหลอกและยา flatulence 
- Deitelhoff และคณะ16 ศึกษาคุณสมบัติในการรักษาอาการ dyspepsia ของยา Sergast®  

- Oikawa และคณะ70 ศึกษาผลของการใชยา Kampo, Hange-koboku-to (HKT) ในการรักษาอาการ 
functional dyspepsia (dysmotility-like type) 15 คน และในอาสาสมัครสุขภาพดี 14 คน เก่ียวกับผลตอการ
เคล่ือนไหวของทางเดินอาหาร โดยคา gastric emptying rate (GER) ในผูปวย functional dyspepsia ตํ่ากวา
ในอาสาสมัครสุขภาพดี ผลการศึกษาพบวา GER ในผูปวย functional dyspepsia และในอาสาสมัครสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นหลังจากใหยา HKT เปนระยะเวลา 2 สัปดาห นอกจากนี้ อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารตางๆ ในผูปวย 
functional dyspepsia ก็ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการรักษา โดยทําการประเมิน
จากแบบสอบถาม gastrointestinal symptom rating scale (GSRS) ผลการศึกษานี้แสดงวายา HKT มีผลชวย
เพิ่ม gastric emptying rate โดยออกฤทธิ์เปน prokinetic agent 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

38

สวนประกอบของยา HKT  
Pinelliae tuber   6 g 
Hoelen    5 g 
Magnoliae cortex  3 g 
Perillae herba   2 g 
Zingiberis rhizoma  1 g 

- Marakis และคณะ71 ทําการศึกษาสารสกัดจากใบ artichoke ในการบรรเทาอาการ mild dyspepsia 
โดยการศึกษาในระยะ post-marketing กอนหนานี้พบวา สารสกัดมาตรฐานจากใบ artichoke (ALE) ในขนาด
สูง ชวยบรรเทาอาการ dyspepsia ได เพื่อยืนยันการคนพบดังกลาว จึงไดทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพ
ของ ALE ขนาดต่ํา ในการบรรเทาอาการ dyspepsia และผลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ทําการศึกษาแบบ open, dose-ranging postal study ใหผูปวยที่มีอาการ dyspepsia ทําแบบ
ประเมินอาการ The Nepean Dyspepsia Index และ The State-Trait Anxiety Inventory เม่ือเร่ิมการศึกษา
และหลังการรักษาดวย ALE เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยผูปวยจะถูกสุมใหไดรับยา 320 มก. หรือ 640 มก. ตอ
วัน มีผูปวยที่เขารวมการศึกษาทั้งหมด 516 คน ผูปวยที่รวมการศึกษาจนส้ินสุดการศึกษา 454 คน อาการ 
dyspepsia ทุเลาลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับตอนเริ่มตน โดย global dyspepsia score ลดลง 40% 
อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางแตละขนาดยาที่ให ยกเวนอาการ state anxiety 
ทุเลาลงมากกวาในกลุมท่ีใหยาในขนาดสูงกวา (p = 0.03) ผลการประเมินคุณภาพชีวิตพบวาคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
ท้ังสองกลุมเม่ือเทียบกับตอนเริ่มตน 

การศึกษานี้สรุปไดวา ALE แสดงฤทธิ์ในการบรรเทาอาการ dyspepsia และชวยใหคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยดีขึ้น 
- Hamilton และคณะ72 ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาอาการ chronic functional dyspepsia ดวยวิธี 
psychotherapy ในผูปวยที่มีอาการ functional dyspepsia เร้ือรัง ท่ีไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา โดย
ผูปวย 37 คน ไดรับการทํา brief psychodynamic-interpersonal psychotherapy (PI) และอีก 36 คน เปนกลุม
ควบคุม (supportive therapy) ใหผูปวยทําแบบสอบถามกอนการศึกษาและหลังการรักษา 12 เดือน โดยทําการ 
ปกปดแพทยทางเดินอาหารผูตรวจประเมินอาการทั้งกอนและหลังการรักษาไมใหทราบวาผูปวยแตละคนไดรับ
การรักษาวิธีใด ผูปวย 49 คน ไดรับการตรวจ radioisotope gastric emptying รวมดวย ทําการวิเคราะหผล
การศึกษาแบบ intention-to-treat  

เม่ือส้ินสุดการศึกษาพบวาการรักษาดวยวิธี PI มีผลดีกวาอยางมีนัยสําคัญ จากการประเมินโดยแพทย
ทางเดินอาหาร (p = 0.002) และจากคะแนน total symptom score ของผูปวย (p = 0.015) แตหนึ่งปหลังการ
รักษา คะแนน symptom score ของผูปวยไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหกลุมยอยโดยไมรวมผูปวย
ท่ีมีอาการ heartburn พบวาเม่ือครบระยะเวลา 1 ป การรักษาดวยวิธี PI มีผลดีกวา และไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญระหวางผูปวยที่มี gastric emptying ปกติและผิดปกติ 

การรักษาดวยวิธี PI มีผลท้ังระยะส้ันและระยะยาวตอผูปวยที่มีอาการ dyspepsia แตควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมมากกวานี้ และควรทําการประเมิน cost-effectiveness ดวย 
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- Calvert และคณะ73 ทดลองใชการสะกดจิตในการรักษาอาการ functional dyspepsia โดยผูปวย 
functional dyspepsia จํานวน 126 คน ถูกสุมใหไดรับการสะกดจิต หรือใหการรักษาแบบประคับประคอง
รวมกับการให placebo หรือใหการรักษาดวยยา ranitidine 150 มก. 2 คร้ังตอวัน เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
ประเมินรอยละของอาการที่เปล่ียนแปลงไปจากขอมูลพ้ืนฐานเมื่อครบ 16 สัปดาห (ประเมินระยะส้ัน) และเมื่อ
ครบ 56 สัปดาห (ประเมินระยะยาว) โดยผูปวยไดรับการสะกดจิต 26 คน ใหการรักษาแบบประคับประคอง 24 
คน และใหการรักษาดวยยา 29 คน  secondary outcome ท่ีทําการวัดคือ คุณภาพชีวิต  

คะแนนของอาการระยะสั้นในกลุมท่ีไดรับการสะกดจิตดีขึ้น (median, 59%) มากกวากลุมท่ีใหการ
รักษาแบบประคับประคอง (41%; p = 0.01) หรือกลุมท่ีใหการรักษาดวยยา (33%; p = 0.057) กลุมท่ีไดรับการ
สะกดจิตยังมีผลทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น (42%) เปรียบเทียบกับกลุมท่ีใหการรักษาแบบประคับประคอง      
(10% [p < 0.001]) หรือกลุมใหการรักษาดวยยา (11% [p < 0.001])  

อาการระยะยาวในกลุมท่ีไดรับการสะกดจิตดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (73%) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีให
การรักษาแบบประคับประคอง  (34% [p < 0.02]) หรือกลุมใหการรักษาดวยยา (43% [p < 0.01]) กลุมท่ีไดรับ
การสะกดจิตยังมีผลทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (44%) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมใหการรักษาดวย
ยา (20% [p < 0.001]) สวนในกลุมท่ีใหการรักษาแบบประคับประคองผลทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น (43%) แตมี
ผูปวยในกลุมน้ี 5 คน เร่ิมใชยา antidepressants ในระหวางการติดตามผลการรักษา และยังพบวาผูปวย 90% 
ในกลุมท่ีใหการรักษาดวยยา และ 82% ของกลุมท่ีใหการรักษาแบบประคับประคองตองใชยา antidepressants 
ระหวางการติดตามผลการรักษา ในขณะที่กลุมท่ีไดรับการสะกดจิตไมจําเปนตองใชยาดังกลาว  (p < 0.001) 
กลุมท่ีไดรับการสะกดจิตตองไปพบแพทยนอยกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ  (median, 1) โดยกลุมท่ีใหการ
รักษาแบบประคับประคอง (median, 4) และกลุมท่ีใหการรักษาดวยยา (median, 4) (p < 0.001) 

การสะกดจิตมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ functional dyspepsia ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนี้ วิธีการสะกดจิตยังชวยลดการใชยาและลดจํานวนครั้งของการไปพบแพทยลงดวย  
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แบบประเมินอาการ dyspepsia 
 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบประเมินอาการ dyspepsia 
   
ตารางที่ 3 ขอมูลท่ัวไปของแบบประเมินอาการ dyspepsia แบบตางๆ ท่ีมีการตีพิมพ74  
 

แบบประเมิน โรค/อาการ หัวขอการประเมิน จํานวนคําถาม 
(ขอ) 

ประเมินอาการ
ยอนหลัง 
(สัปดาห) 

Aberdeen 
Dyspepsia 
Questionnaire 
(ADQ) 

Dyspepsia Quality of life 12 2 

Digestive Symptoms 
and Impact 
Questionnaire 
(DSIQ) 

Dyspepsia 
GERD 

Psychosocial/ 
psychological 
Symptom/functioning 

18 1 

Quality of Life 
Questionnaire for 
Functional Digestive 
Disorders (FDDQL) 

Dyspepsia 
IBS 

Quality of life 43 2 

Gastrointestinal 
Symptom Rating 
Scale - self-
administered 
version  
(GSRS-self) 

Dyspepsia 
GERD 
IBD 
IBS 
Peptic Ulcer 

Symptom/functioning 15 1 

Leeds Dyspepsia 
Questionnaire 
(LDQ) 

Dyspepsia Symptom/functioning 15  
(Short form: 9) 

4 

Nepean Dyspepsia 
Index  
(NDI/NDI-SF ) 

Dyspepsia 
GERD 

Quality of life 
Symptom/functioning 

NDI: 42 or 25 
(depending on the 

version), 
 NDI-SF: 10 

2 
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แบบประเมิน โรค/อาการ หัวขอการประเมิน จํานวนคําถาม 
(ขอ) 

ประเมินอาการ
ยอนหลัง 
(สัปดาห) 

Patient Assessment 
of Upper 
Gastrointestinal 
Disorders-Quality of 
Life (PAGI-QOL) 

Dyspepsia 
GERD 
Gastroparesis 

Quality of life 30 2 

Patient Assessment 
of Gastrointestinal 
Disorders Symptom 
Severity Index 
(PAGI-SYM) 

Dyspepsia 
GERD 
Gastroparesis 

Symptom/functioning 20 2 

Quality Of Life in 
Reflux And 
Dyspepsia 
(QOLRAD) 

Dyspepsia 
GERD 

Quality of life 25 1 

Questionnaire for 
Peptic Disease-32 
items  
(QPD-32) 

Dyspepsia Symptom/functioning 32 4 

Severity of 
Dyspepsia 
Assessment  
(SODA) 

Dyspepsia Satisfaction 
Symptom/functioning 

17 1 

 
 เนื่องจากแบบประเมินอาการ dyspepsia ท่ีมีการตีพิมพในปจจุบัน มีอยูหลายแบบดวยกัน ดังนั้น จึง
ตองมีการคัดเลือกแบบประเมินที่เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยเมื่อพิจารณาจากความจําเพาะเจาะจงตอ
โรคและอาการ dyspepsia พบวา มีแบบประเมินที่เขาเกณฑจํานวน 4 แบบ ไดแก Aberdeen Dyspepsia 
Questionnaire, Leeds Dyspepsia Questionnaire, Questionnaire for Peptic Disease-32 items และ 
Severity of Dyspepsia Assessment เม่ือพิจารณาหัวขอท่ีตองการประเมิน คือ อาการ dyspepsia 
(Symptom/functioning) ก็จะเหลือแบบประเมินจํานวน 3 แบบ ไดแก Leeds Dyspepsia Questionnaire, 
Questionnaire for Peptic Disease-32 items และ Severity of Dyspepsia Assessment ประเด็นตอมาในการ
พิจารณาก็คือ จํานวนขอคําถามไมควรมากเกินไป เพื่อสะดวกในการเก็บขอมูล และชวยใหผูตอบแบบประเมิน
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ไมเสียเวลามากนัก ก็พบวา Leeds Dyspepsia Questionnaire และ Severity of Dyspepsia Assessment มี
จํานวนขอคําถามที่ไมมากนัก และในประเด็นสุดทายคือ ระยะเวลาในการนึกยอนถึงอาการ dyspepsia  ไมควร
นานเกินไป เพื่อใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด และในการวิจัยครั้งนี้ ตองการประเมินอาการ
ยอนหลัง 2 คร้ัง ในชวงระยะเวลาทุก 2 สัปดาห เม่ือพิจารณาแบบประเมิน Leeds Dyspepsia Questionnaire 
พบวาผูปวยตองนึกยอนเวลากลับไปนานถึง 4 สัปดาห ในขณะที่ Severity of Dyspepsia Assessment นึกยอน
เวลากลับไปเพียง 1 สัปดาห ซ่ึงไมนานเกินไป และอยูในชวงระยะเวลาที่ตองการ คือ ไมเกิน 2 สัปดาห ดังนั้น 
เม่ือพิจารณาในประเด็นตางๆ แลว จึงเลือกแบบประเมิน Severity of Dyspepsia Assessment มาใชกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ 

จากการสืบคนคา validity และ reliability ของแบบประเมินตางๆ ไมพบวามีการตีพิมพขอมูลดังกลาว 
ยกเวน แบบประเมิน Severity of Dyspepsia Assessment ท่ีไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากผูสรางแบบประเมิน ซ่ึงได
แสดงรายละเอียดไวในหัวขอตอไป 

 
2. ขอมูลดาน validity และ reliability ของแบบประเมิน SODA 

ขอมูลจากการวิจัยในผูปวย uninvestigated dyspepsia 98 คน ท่ี Houston Center for Quality of 
Care and Utilization Studies, Department of Veterans Affairs แสดงใหเห็นวาแบบประเมิน SODA มีคา 
internal consistency ดีมาก จากการประเมินอาการดวยแบบประเมิน 8 คร้ังภายในระยะเวลา 1 ป มีคา  
reliability และ validity ดังตารางที่ 475 
ตารางที่ 4 คา reliability และ validity ของแบบประเมิน SODA ท้ัง 3 สวน 
 

 
ขอมูลจากการวิจัยอีกแหงหนึ่ง ทําการศึกษาแบบ double blind, randomized controlled trial ใน

ผูปวย rheumatoid arthritis และ osteoarthritis ประเมินอาการ dyspepsia ท่ีเกิดจากยา NSAIDS จํานวน 
3,907 คน โดยใชแบบประเมิน SODA ประเมินอาการที่ baseline, ท่ี 4, 13, 26 และ 52 สัปดาห และ/หรือ เม่ือ
หยุดยา ขอมูลจากการประเมินอาการที่ baseline และที่ 4 สัปดาห reliability เม่ือพิจารณาจากคา Cronbach's 
alphas ท้ัง 3 สวนมีดังนี้ คือ ระดับความปวด 0.93 ระดับอาการอื่นๆ 0.82 และระดับความพึงพอใจ 0.8976  
 จากการวิจัยที่ผานมาจะเห็นไดวา SODA เปนแบบประเมินอาการ dyspepsia ท่ีมีคา validity และ 
reliability ดี ท้ัง 3 สวน ซ่ึงทําใหเช่ือม่ันไดวา สามารถนําแบบประเมิน SODA มาใชในการประเมินอาการของ
ผูปวย dyspepsia ในงานวิจัยนี้ไดเปนอยางดี 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคลินิกแบบ randomized, double blind, comparative study, parallel 
design การแบงกลุมผูปวยใชการสุมตัวอยางแบบ permuted block ขนาด block 4 แบง อาสาสมัครเปน 2 
กลุม คือ กลุมท่ี 1 จะไดรับขม้ินชันแคปซูล 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร และ
กอนนอน และกลุมท่ี 2 จะไดรับ ranitidine 150 มก. บรรจุแคปซูลท่ีมีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชัน 
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 คร้ัง หลังอาหาร เชา เย็น และใหรับประทานยาหลอก (placebo) ท่ีมี
ลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชันรวมดวย เพื่อใหรูปแบบการบริหารยาเหมือนกับขม้ินชันแคปซูล ประเมิน
ผลการรักษาโดยใหผูปวยทําแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) กอนรับประทานยา 
และหลังจากรับประทานยาครบ 14 และ 28 วัน 

 
กลุมตัวอยาง 

 
1. การประมาณขนาดกลุมตัวอยาง 

-      ใชตาราง sample size table for the independent sample t-test เปนเครื่องมือในการประมาณ
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชคา alpha 0.05 คา power of statistic 0.80 ประมาณคา ES 0.50 ดังนั้น จะ
ไดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 64 คน 

-      ประมาณการจํานวนผูปวยที่ออกจากการศึกษา 20% คิดเปนขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 77 คน รวม
เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 154 คน แตเพื่อใหทําการสุมตัวอยางแบบ permuted block ขนาด block 4 
ไดลงตัว จึงไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน 156 คน โดยแบงเปนกลุมละ 78 คน 

2. เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมโครงการ (inclusion criteria) 
- ผูปวยที่มีอาการ dyspepsia ระดับ mild to moderate ท่ียังไมไดรับการสืบคนหาสาเหตุมากอน 

(uninvestigated dyspepsia) และไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features) 
ท่ีมารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี 

- อายุ 15 – 40 ป ไมจํากัดเพศ 
- อานและเขียนหนังสือภาษาไทยได 
- ใหความยินยอมในการเขารวมการศึกษาวิจัย 
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- ถารับประทานยา antacid, H2 receptor antagonist, antispasmodic, carminative, prokinetic 
drug ตองหยุดยามาไมนอยกวา 3 วัน กอนเขารวมการศึกษา 

- ถารับประทานยา proton pump inhibitor ตองหยุดยามาไมนอยกวา 7 วัน กอนเขารวมการศึกษา 
3. เกณฑการแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (exclusion criteria) 

- ผูปวยที่แพยาหรือสวนประกอบในยา ranitidine และ/หรือ ขม้ินชันแคปซูล 
- ผูท่ีต้ังครรภ วางแผนวาจะตั้งครรภ และ/หรือ อยูในระหวางใหนมบุตร 
- ผูท่ีมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features)  
- สูบบุหร่ี และ/หรือ ด่ืมเหลา เปนประจํา 
- กําลังรับประทานยากลุม NSAIDS อยู 
- เคยใชยากลุม antisecretory กอนการศึกษาเปนเวลา 4 สัปดาหแลวอาการไมดีขึ้น 

 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

 
1. ยาที่ใชในการวิจัย 

1.1. ขม้ินชันแคปซูล  
 เปนยาขมิ้นชันแคปซูล (Lot No. CTU 4940) ท่ีมีผงเหงาขม้ินชันอบแหง 250 มก. ผลิตและวิเคราะห

ปริมาณสารสําคัญ (volatile oils 0.02 มล., curcuminoids 0.024 มก.) โดยบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย  
1.2. Ranitidine 
ยา ranitidine 150 มก. ช่ือการคา Zantac(R) (Lot No. DL0916) ผลิตและวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ

โดยบริษัท GlaxoSmithKline นําไปบด แลวบรรจุลงในแคปซูลเปลาที่มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชัน 
1.3. ยาหลอก (placebo) 
แคปซูลเปลาที่มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชัน ภายในบรรจุแปงขาวโพด แคปซูลละ 250 มก.  

2. แบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) 
2.1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบประเมิน SODA 
เปนแบบประเมินอาการ dyspepsia ท่ีสรางโดย Linda Rabeneck, MD, MPH, และคณะ ท่ี Houston 

Center for Quality of Care and Utilization Studies. Department of Veterans Affairs. ตีพิมพคร้ังแรกในป 
2001 แบบประเมิน SODA ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 17 ขอ โดยแบงการประเมินอาการออกเปน 3 สวน 
ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ รูปแบบของคําถามจะมีท้ัง visual analog scale 
และคําถามที่มีคําตอบใหเลือก โดย SODA เปนแบบประเมินชนิดที่ตอบแบบประเมินดวยตนเอง ใชเวลาในการ
ทําแบบประเมินประมาณ 10 นาที 

2.2. ขั้นตอนการแปลแบบประเมิน SODA เพ่ือนํามาใชกับคนไทย 
เนื่องจากตนฉบับแบบประเมิน SODA เปนภาษาอังกฤษ จึงตองมีกระบวนการในการแปลแบบประเมิน

เปนภาษาไทยอยางเปนระบบ เพื่อนําแบบประเมินไปใชประเมินอาการ dyspepsia ของผูปวยชาวไทย            
ในการศึกษาทางคลินิกตอไป โดยขั้นตอนการแปล มีดังตอไปนี้ 
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2.2.1. ผูเช่ียวชาญดานการแปลเครื่องมือ 2 คน แยกกันแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย (forward) 

2.2.2. นําฉบับภาษาไทยที่ท้ัง 2 คนแปล มาปรับรวมกัน 
2.2.3. นําฉบับภาษาไทยที่ปรับรวมกันแลว สงใหผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ แปลจากภาษาไทย

กลับเปนภาษาอังกฤษ (backward) 
2.2.4. นําฉบับ backward มาเทียบกับตนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบความถูกตอง 
2.2.5. นําแบบประเมินที่ทดสอบความถูกตองแลว ไปใหแพทยตรวจสอบ เพื่อขอความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
2.2.6. นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํา 5 - 10 คน เพื่อทดสอบความเขาใจ 
2.2.7. ปรับถอยคํา สํานวนภาษาใหเขาใจงาย และเหมาะกับการนําไปใชจริง 

3. แบบประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา Naranjo’s algorithm 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
 

1. เสนอโครงรางการวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน  
เสนอโครงรางการวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน ดานการแพทยแผนไทยและแพทย

ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในการศึกษาวิจัยกับผูปวย 
2. การคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1. คัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการ และคัดแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ ตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว  

2.2. ช้ีแจงและขอความยินยอมจากอาสาสมัครในการเขารวมการศึกษาวิจัย (Informed 
consent) 
   ช้ีแจงใหอาสาสมัครทราบถึงรายละเอียดตางๆ ในการศึกษาวิจัย ดังรายละเอียดในเอกสารแนะนํา
สําหรับอาสาสมัคร ในภาคผนวก 1 
  ขอความยินยอมในการเขารวมการศึกษาวิจัยโดยการใหอาสาสมัครลงนามในใบยินยอมดวยความ
สมัครใจ ดังรายละเอียดในภาคผนวก 2 

2.3. ตรวจรางกาย และซักประวัติ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากขอ 2.1 และยินยอมเขารวมการศึกษาวิจัย จะไดรับการซักประวัติ 

ตรวจรางกาย และบันทึกผลการตรวจรางกายไวเปนขอมูลพ้ืนฐานในบันทึกประจําตัว ดังนี้ 
- เพศ 
- อายุ 
- ผลการตรวจรางกาย (physical examination) 
- ประวัติการเกิดโรคที่เก่ียวของกับอาการ dyspepsia 
- ลักษณะอาการ dyspepsia และระยะเวลาที่เกิดอาการ 
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2.4. สุมอาสาสมัครเขากลุม 
  ใชตารางเลขสุมเปนเครื่องมือในการสุมตัวอยางแบบ permuted block ขนาด block 4 แบง
อาสาสมัครออกเปน 2 กลุม คือ 

- กลุมท่ี 1 จะไดรับขม้ินชันแคปซูล 250 มก. เปนระยะเวลา 28 วัน 
- กลุมท่ี 2 จะไดรับ ranitidine 150 มก. เปนระยะเวลา 28 วัน 

2.5. จายขมิ้นชันแคปซูลหรือยา ranitidine 
- กลุมท่ี 1 จะไดรับขม้ินชันแคปซูล 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 เวลา หลังอาหาร 

และกอนนอน  
- กลุมท่ี 2 จะไดรับ ranitidine 150 มก. บรรจุแคปซูลท่ีมีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชัน 

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 เวลา หลังอาหาร เชา เย็น และใหรับประทานยาหลอก 
(placebo) ท่ีมีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชันรวมดวยเพื่อใหรูปแบบการบริหารยา
เหมือนกับขม้ินชันแคปซูล 

- ใหผูปวยทําแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) กอนรับประทานยา  
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยา การปฏิบัติตัวระหวางการใชยา และในกรณีท่ีผูปวยรับประทาน

ยาไมครบ แนะนําใหผูปวยนํายาที่เหลือกลับมาดวย เพื่อนับจํานวนแคปซูลยา โดยหากผูปวย
รับประทานยาไมถึง 80% ของจํานวนยาที่จายไป จะไมนําผลการประเมินอาการของผูปวย
รายนั้นมาวิเคราะหผล 

- นัดผูปวยมาพบแพทยหลังจากไดรับยาครบ 14 วัน และ 28 วัน หลังจากไดรับยาและใหแบบ
ประเมิน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) อีก 2 ชุด พรอมแนบซองตอบกลับ
ถึงโรงพยาบาลราชบุรีใหผูปวยกลับไปดวย สําหรับใชในกรณีท่ีผูปวยมีเหตุจําเปน ไมสามารถ
มาตามนัดได  

2.6. นัดติดตามผลเมื่อกินยาครบ 14 วัน และ 28 วัน 
เม่ืออาสาสมัครมาโรงพยาบาลตามนัด ใหผูปวยทําแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia 

Assessment (SODA) อีกครั้ง และจายคาเดินทางใหอาสาสมัคร สวนผูปวยที่ไมสามารถมาไดตามนัด 
ใหทําแบบประเมินสงกลับมาทางไปรษณีย 
2.8. เก็บรวบรวมขอมูล 

 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลของอาสาสมัครวิจัย ดังนี้ 
- เพศ 
- อายุ 
- ผลการตรวจรางกาย 
- ประวัติการเกิดโรคที่เก่ียวของกับอาการ dyspepsia 
- ลักษณะอาการ dyspepsia และระยะเวลาที่เกิดอาการ 
- ผลขางเคียงจากยา และอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (ถามี) โดยใชแบบประเมิน

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา Naranjo’s algorithm 
- จํานวนแคปซูลยาที่เหลือ ในกรณีท่ีผูปวยรับประทานยาไมครบ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

1. หาผลตางของคะแนน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) กอนและหลังรับประทานยา
ของผูปวยแตละราย แลวเปรียบเทียบผลตางของคะแนนภายในกลุมเดียวกันโดย ใชสถิติ Student paired t test 
หากขอมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) หากขอมูลมีการกระจายไมเปนแบบปกติ ใชสถิติ 
Wilcoxon signed rank test ในการวิเคราะห 

2. เปรียบเทียบผลตางของคะแนน Severity Of Dyspepsia Assessment (SODA) ระหวางกลุมท่ีไดรับ
ขม้ินชันแคปซูลกับกลุมท่ีไดรับยา ranitidine โดยใชสถิติ Student unpaired t test หากขอมูลมีการกระจายแบบ
ปกติ (normal distribution) หากขอมูลมีการกระจายไมเปนแบบปกติ ใชสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney test 
ในการวิเคราะห 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบรอยละของการเกิดผลขางเคียงระหวางขมิ้นชันแคปซูลกับยา ranitidine ดวย    
Chi-square test 
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ผูปวยนอกที่มีอาการ dyspepsia  

 
 

ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการใหผูปวยทราบ 
 และขอความยินยอมในการเขารวมการศึกษาวิจัย 

 
 

ซักประวัติ และตรวจวินิจฉัยโดยแพทย  

 
 

สุมผูรวมการศึกษาทั้งหมด 156 คน 
แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 78 คน 

 
 

    ขมิ้นชัน                       Ranitidine 
 

 
     ประเมินอาการกอนกินยา            ประเมินอาการกอนกินยา 

14 วัน 
 

  ประเมินอาการหลังกินยาครั้งที่ 1   ประเมินอาการหลังกินยาครั้งที่ 1 
14 วัน 

 

             ประเมินอาการหลังกินยาครั้งที่ 2  ประเมินอาการหลังกินยาครั้งที่ 2 

 
 

รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิจัยเร่ือง “ การศึกษาประสิทธิผลและผลขางเคียงของขมิ้นชันเปรียบเทียบกับยา ranitidine ใน
ผูปวย uninvestigated dyspepsia ” มีผูปวยที่รวมโครงการวิจัยทั้งหมด 120 คน ถูกสุมแบงออกเปน 2 กลุม 
กลุมละ 60 คน ดังนี้ 

- กลุมท่ี 1 ไดรับขม้ินชันแคปซูล 250 มก. เปนระยะเวลา 28 วัน 
- กลุมท่ี 2 ไดรับ ranitidine 150 มก. เปนระยะเวลา 28 วัน 
เม่ือส้ินสุดการวิจัย มีผูปวยที่สามารถติดตามผลการรักษาไดจํานวนทั้งส้ิน 104 คน โดยอยูในกลุมท่ี

ไดรับขม้ินชันแคปซูลจํานวน 55 คน และกลุมท่ีไดรับ ranitidine จํานวน 53 คน ผูวิจัยรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการ
ตอบแบบประเมิน SODA มาวิเคราะห รวบรวมขอมูลดานผลขางเคียงและอาการไมพึงประสงคของขมิ้นชันและ
ยา ranitidine นําเสนอผลการวิจัยโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย โดยจําแนกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน SODA 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหประสิทธิผลของยาแตละตัวในการรักษาอาการ dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก 

ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลของขมิ้นชันกับยา ranitidine ในการรักษาอาการ 

dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 
ตอนที่ 4 รายงานผลการวิจัยดานผลขางเคียงของขมิ้นชันและยา ranitidine และวิเคราะหเปรียบเทียบ

รอยละของการเกิดผลขางเคียงระหวางยาทั้งสองตัว 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน SODA 

ขอมูลท่ัวไปของผูปวยที่สามารถติดตามผลการรักษาได จากผูปวยที่เขารวมโครงการวิจัยทั้งหมด 
จํานวน 120 คน สามารถติดตามผลการรักษาได 108 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาที่เร่ิมมีอาการครั้งแรก  
ประวัติการเปนโรคกระเพาะ ประวัติการใชยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ประวัติการผาตัดทางเดินอาหาร 
คะแนนระดับความปวด คะแนนระดับอาการอื่นๆ และคะแนนความพึงพอใจจากแบบประเมิน SODA          
กอนการศึกษา โดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ คาสูงสุด-ตํ่าสุด คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 
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ผูปวยนอกที่เขาเกณฑ inclusion criteria  

เขารวมโครงการทั้งส้ิน 150 คน 

 
 

คัดแยกผูปวยที่เขาเกณฑ exclusion criteria ออกจากโครงการ   
      เหลืออาสาสมัครทั้งส้ิน 120 คน 

 
 

สุมผูปวยทั้งหมด 120 คน 
แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 60 คน 

 
 

 
           กลุมท่ีไดรับขม้ินชัน จํานวน 60 คน        กลุมท่ีไดรับยา ranitidine จํานวน 60 คน 

 
 

          เม่ือกินยาครบ 14 วัน           เม่ือกินยาครบ 14 วัน  
         เหลือผูปวยที่ติดตามผลได จํานวน 55 คน       เหลือผูปวยที่ติดตามผลได จํานวน 53 คน 

 
 

          เม่ือกินยาครบ 28 วัน           เม่ือกินยาครบ 28 วัน  
         เหลือผูปวยที่ติดตามผลได จํานวน 55 คน       เหลือผูปวยที่ติดตามผลได จํานวน 53 คน 
 
 
 

           เม่ือส้ินสุดการวิจัย 
       เหลือผูปวยที่ติดตามผลไดท้ังส้ิน 108 คน 

 
 
แผนภาพที่ 2 แสดงจํานวนผูปวยที่อยูในกระบวนการวิจัยขั้นตอนตางๆ 
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ตารางที่ 5 ขอมูลท่ัวไปของผูปวยที่สามารถติดตามผลการรักษาได 
 

ขอมูลท่ัวไป กลุมท่ีไดรับยา 
ขม้ินชัน 

กลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine 

นัยสําคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) 

จํานวนผูปวย (ราย) 
ผูปวยที่ไมสามารถติดตามผลการรักษาได (ราย) 
เพศ  

ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย (ป) # 
ชวงอายุ (ป) 
คาเฉล่ียของระยะเวลาตั้งแตมีอาการครั้งแรก (วัน) # 
ชวงของระยะเวลาตั้งแตมีอาการครั้งแรก (วัน) 
ประวัติการเปนโรคกระเพาะ (%) 
ประวัติการใชยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร (%) 
ประวัติการผาตัดทางเดินอาหาร (%) 
คาเฉล่ียคะแนนระดับความปวด # 
คาเฉล่ียคะแนนระดับอาการอื่นๆ # 

อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ # 

55  
5 
 

4 
51 

22.7 + 6.1 
18 – 40 

608.9 + 797.7 
30 – 3,285 

45.5 
43.6 
1.8 

25.5 + 4.0 
17.4 + 2.3 
2.3 + 1.0 
2.6 + 1.2 
3.3 + 0.7 
2.6 + 0.9 
1.6 + 0.9 
2.1 + 1.3 
1.6 + 1.0 

10.5 + 2.2 

53  
7 
 

4 
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22.6 + 5.8 
18 – 39 

701.9 + 1,115.1 
30 – 5,475 

30.2 
35.8 
 0.0 

25.3 + 3.8 
16.5 + 2.1 
2.1 + 0.8 
2.4 + 1.2 
3.1 + 0.8 
2.4 + 0.9 
1.4 + 0.7 
2.0 + 1.0 
1.4 + 0.8 

11.1 + 2.3 

 
 

p = 0.957 (♣) 

 
 

p = 0.562 (♥) 
 

p = 0.867 (♥) 
 

p = 0.104 (♣) 
p = 0.411 (♣) 
p = 0.326 (♣) 
p = 0.761 (♥) 
p = 0.052 (♦) 
p = 0.250 (♦) 
p = 0.650 (♦) 
p = 0.151 (♦) 
p = 0.452 (♦) 
p = 0.162 (♦) 
p = 0.760 (♦) 
p = 0.256 (♦) 
p = 0.422 (♦) 

#  คาเฉล่ียเลขคณิต + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
♣ Chi-square test 
♥ Student unpaired t test 
♦ Wilcoxon-Mann-Whitney test 
 จากตารางที่ 5 พบวา เม่ือส้ินสุดโครงการมีผูปวยที่สามารถติดตามผลการรักษาไดจํานวนทั้งส้ิน 108 
คน โดยอยูในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันแคปซูลจํานวน 55 คน และกลุมท่ีไดรับ ranitidine จํานวน 53 คน ผูปวยที่เขา
รวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 93 เปนเพศชาย 8 ราย คิดเปนรอยละ 7     
มีอายุเฉล่ีย 23 ป อายุตํ่าสุดที่เขารวมการศึกษา 18 ป และอายุสูงสุดที่เขารวมการศึกษา 40 ป ขอมูลท่ัวไป   
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ดานตางๆ ของทั้งสองกลุม ไมแตกตางกันทั้งเพศ อายุ ระยะเวลาตั้งแตมีอาการครั้งแรก ประวัติการเปนโรค
กระเพาะ ประวัติการใชยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ประวัติการผาตัดทางเดินอาหาร และขอมูลตางๆ ท่ีได
จากการประเมินดวยแบบประเมิน SODA กอนการวิจัย ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ  และความ   
พึงพอใจตออาการที่เปน ไมมีความแตกตางกันทั้ง 2 กลุม  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหประสิทธิผลของยาแตละตัวในการรักษาอาการ dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก 
ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 6 รอยละของผูปวยที่มีอาการ/ความพึงพอใจดีขึ้น เหมือนเดิน หรือแยลง เม่ือรับประทานยาครบ 14 วัน 
 

กลุมท่ี 
ไดรับยา หัวขอท่ีประเมิน 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ 
ดีขึ้น 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ
เหมือนเดิม 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ 
แยลง 

ขม้ินชัน 

อาการปวด 
อาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

ความพึงพอใจ 

96.4 
80.0 
38.2 
52.7 
72.8 
49.2 
32.7 
40.0 
27.3 
89.1 

1.8 
10.9 
38.2 
45.5 
21.8 
40.0 
58.2 
49.1 
69.1 
10.9 

1.8 
9.1 

23.6 
1.8 
5.4 
10.8 
9.1 
10.9 
3.6 
0.0 

Ranitidine 

อาการปวด 
อาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

ความพึงพอใจ 

94.3 
81.2 
43.4 
62.3 
71.7 
45.2 
20.7 
52.8 
24.5 
75.5 

0.0 
7.5 
39.6 
28.3 
26.4 
34.0 
73.6 
37.7 
73.6 
13.2 

5.7 
11.3 
17.0 
9.4 
1.9 

20.8 
5.7 
9.5 
1.9 

11.3 
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ตารางที่ 7 รอยละของผูปวยที่มีอาการ/ความพึงพอใจดีขึ้น เหมือนเดิน หรือแยลง เม่ือรับประทานยาครบ 28 วัน 
 

กลุมท่ี 
ไดรับยา หัวขอท่ีประเมิน 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ 
ดีขึ้น 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ
เหมือนเดิม 

รอยละของผูปวย 
ท่ีมีอาการ/ 

ความพึงพอใจ 
แยลง 

ขม้ินชัน 

อาการปวด 
อาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

ความพึงพอใจ 

98.2 
96.4 
54.5 
69.1 
92.7 
69.1 
36.4 
43.6 
34.6 
98.2 

1.8 
3.6 
36.4 
30.9 
5.5 
30.9 
58.2 
49.1 
61.8 
1.8 

0.0 
0.0 
9.1 
0.0 
1.8 
0.0 
5.4 
7.3 
3.6 
0.0 

Ranitidine 

อาการปวด 
อาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

ความพึงพอใจ 

98.1 
98.1 
43.4 
66.0 
88.7 
51.0 
28.3 
62.3 
28.3 
86.8 

0.0 
1.9 
49.1 
30.2 
11.3 
37.7 
69.8 
35.8 
69.8 
9.4 

1.9 
0.0 
7.5 
3.8 
0.0 

11.3 
1.9 
1.9 
1.9 
3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

54

ตารางที่ 8 คาเฉล่ียของผลตางคะแนนของยาแตละตัวเม่ือรับประทานยาครบ 14 วัน 
 

กลุมท่ี 
ไดรับยา หัวขอท่ีประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
กอนรับประทาน

ยา 

คะแนนเฉลี่ย
หลังรับประทาน

ยา 

คาเฉล่ียของ 
ผลตางคะแนน# 

นัยสําคัญ 
ทางสถิติ * 

ขม้ินชัน 

คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

25.5 + 4.0 
17.4 + 2.3 
2.3 + 1.0 
2.6 + 1.2 
3.3 + 0.7 
2.6 + 0.9 
1.6 + 0.9 
2.1 + 1.3 
1.6 + 1.0 

10.5 + 2.2 

16.8 + 5.8 
14.4 + 2.6 
2.1 + 0.7 
1.6 + 0.9 
2.2 + 0.8 
2.2 + 0.9 
1.3 + 0.5 
1.4 + 0.7 
1.3 + 0.6 
14.1 + 2.7 

- 8.7 + 6.4 
- 3.0 + 3.2 
- 0.3 + 1.1 
- 0.9 + 1.2 
- 1.2 + 1.1 
- 0.4 + 1.2 
- 0.4 + 0.9 
- 0.7 + 1.2 
- 0.4 + 0.8 
3.6 + 3.1 

p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.070 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.009 
p = 0.003 
p = 0.000 
p = 0.005 
p = 0.000 

Ranitidine 

คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

25.3 + 3.8 
16.5 + 2.1 
2.1 + 0.8 
2.4 + 1.2 
3.1 + 0.8 
2.4 + 0.9 
1.4 + 0.7 
2.0 + 1.0 
1.4 + 0.8 

11.1 + 2.3 

17.7 + 6.2 
13.7 + 2.2 
1.7 + 0.7 
1.5 + 0.7 
2.1 + 0.8 
2.1 + 0.7 
1.2 + 0.4 
1.4 + 0.6 
1.1 + 0.4 
14.0 + 2.7 

 - 7.6 + 5.6 
 - 2.9 + 2.7 
- 0.4 + 0.9 
- 0.9 + 1.1 
- 1.0 + 0.9 
- 0.3 + 1.1 
- 0.2 + 0.7 
- 0.6 + 1.1 
- 0.3 + 0.7 
2.8 + 3.3 

p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.009 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.009 
p = 0.018 
p = 0.000 
p = 0.008 
p = 0.000 

 

# เปรียบเทียบกับกอนการรักษา 
*  p < 0.05 : คะแนนระดับความปวด ใชสถิติ Student paired t test, คะแนนระดับอาการอื่นๆ และคะแนน
ความพึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon signed rank test ในการวิเคราะห 
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ตารางที่ 9 คาเฉล่ียของผลตางคะแนนของยาแตละตัวเม่ือรับประทานยาครบ 28 วัน 
 

กลุมท่ี
ไดรับยา หัวขอท่ีประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
กอนรับประทาน

ยา 

คะแนนเฉลี่ย
หลังรับประทาน

ยา 

คาเฉล่ียของ 
ผลตางคะแนน # 

นัยสําคัญ 
ทางสถิติ * 

ขม้ินชัน 

คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

25.5 + 4.0 
17.4 + 2.3 
2.3 + 1.0 
2.6 + 1.2 
3.3 + 0.7 
2.6 + 0.9 
1.6 + 0.9 
2.1 + 1.3 
1.6 + 1.0 

10.5 + 2.2 

13.9 + 6.5 
12.1 + 2.6 
1.6 + 0.6 
1.2 + 0.5 
1.7 + 0.6 
1.6 + 0.7 
1.1 + 0.4 
1.3 + 0.5  
1.2 + 0.4 
16.9 + 3.4 

- 11.6 + 6.9 
- 5.4 + 3.2 
- 0.7 + 1.0 
- 1.3 + 1.2 
- 1.6 + 1.0 
- 1.0 + 0.8 
- 0.5 + 1.0 
- 0.8 + 1.2 
- 0.5 + 0.9 
6.4 + 4.0 

p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.001 
p = 0.000 
p = 0.001 
p = 0.000 

Ranitidine 

คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 
อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

25.3 + 3.8 
16.5 + 2.1 
2.1 + 0.8 
2.4 + 1.2 
3.1 + 0.8 
2.4 + 0.9 
1.4 + 0.7 
2.0 + 1.0 
1.4 + 0.8 

11.1 + 2.3 

14.1 + 7.2 
11.8 + 2.3 
1.6 + 0.7 
1.2 + 0.5 
1.6 + 0.7 
1.7 + 0.6 
1.1 + 0.2 
1.1 + 0.3  
1.1 + 0.2 
15.8 + 3.3 

- 11.2 + 7.5 
- 4.7 + 2.9 
- 0.5 + 0.8 
- 1.3 + 1.2 
- 1.5 + 1.0 
- 0.7 + 1.1 
- 0.3 + 0.7 
- 0.9 + 1.0 
- 0.4 + 0.7 
4.7 + 3.9 

p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.000 
p = 0.001 
p = 0.000 
p = 0.001 
p = 0.000 

 

# เปรียบเทียบกับกอนการรักษา 
*  p < 0.05 : คะแนนระดับความปวด ใชสถิติ Student paired t test, คะแนนระดับอาการอื่นๆ และคะแนน
ความพึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon signed rank test ในการวิเคราะห 
 

ท้ังขม้ินชันและยา ranitidine เปนยาที่มีขอบงใชในการรักษาอาการ dyspepsia และเปนที่ยอมรับกัน
วามีประสิทธิผลในการรักษาอาการดังกลาว3,4,16 - 19  ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบประเมิน SODA มาเปน
เครื่องมือในการประเมินอาการ ซ่ึงก็ไดผลสอดคลองกับขอมูลทางคลินิกที่มีในปจจุบัน คือ ขม้ินชันและยา 
ranitidine มีผลในการลดระดับความปวดทอง ลดระดับอาการอื่นๆ ท่ีไมใชอาการปวดทอง และชวยใหผูปวยมี
ความพึงพอใจตออาการ dyspepsia มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 และ 9 
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 เม่ือพิจารณาระดับอาการอื่นๆ ท่ีไมใชอาการปวดทอง แยกแตละอาการพบวา เม่ือรับประทานยาครบ 
14 วัน ขม้ินชัน ไมสามารถทําใหระดับอาการเรอลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือรับประทานยาครบ  
28 วัน ขม้ินชันชวยใหระดับอาการเรอลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 และ 9 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลของขมิ้นชันกับยา ranitidine ในการรักษาอาการ 
dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน ระหวางกลุมท่ีไดรับขม้ินชันกับกลุมท่ีไดรับยา ranitidine เม่ือ
รับประทานยาครบ 14 วัน 
 

ผลการศึกษา กลุมท่ีไดรับยา 
ขม้ินชัน 

กลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine 

นัยสําคัญ
ทางสถิติ * 

( p < 0.05 ) 
คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 

อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

- 8.7 + 6.4 
- 3.0 + 3.2 
- 0.3 + 1.1 
- 0.9 + 1.2 
- 1.2 + 1.1 
- 0.4 + 1.2 
- 0.4 + 0.9 
- 0.7 + 1.2 
- 0.4 + 0.8 
3.6 + 3.1 

- 7.6 + 5.6 
 - 2.9 + 2.7 
- 0.4 + 0.9 
- 0.9 + 1.1 
- 1.0 + 0.9 
- 0.3 + 1.1 
- 0.2 + 0.7 
- 0.6 + 1.1 
- 0.3 + 0.7 
2.8 + 3.3 

p = 0.348 
p = 0.867 
p = 0.502 
p = 0.671 
p = 0.526 
p = 0.334 
p = 0.379 
p = 0.629 
p = 0.790 
p = 0.220 

 

*  คะแนนระดับความปวด ใชสถิติ Student unpaired t test, คะแนนระดับอาการอื่นๆ และคะแนนความ        
พึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney test ในการวิเคราะห 
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉล่ียของผลตางของคะแนน ระหวางกลุมท่ีไดรับขม้ินชันกับกลุมท่ีไดรับยา ranitidine เม่ือ
รับประทานยาครบ 28 วัน 
 

ผลการศึกษา กลุมท่ีไดรับยา 
ขม้ินชัน 

กลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine 

นัยสําคัญ
ทางสถิติ * 

( p < 0.05 ) 
คะแนนระดับความปวด 
คะแนนระดับอาการอื่นๆ 

อาการเรอ 
ปวดแสบใตล้ินป 
ทองอืด 
ผายลม 
เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส 
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

- 11.6 + 6.9 
- 5.4 + 3.2 
- 0.7 + 1.0 
- 1.3 + 1.2 
- 1.6 + 1.0 
- 1.0 + 0.8 
- 0.5 + 1.0 
- 0.8 + 1.2 
- 0.5 + 0.9 
6.4 + 4.0 

 - 11.2 + 7.5 
- 4.7 + 2.9 
- 0.5 + 0.8 
- 1.3 + 1.2 
- 1.5 + 1.0 
- 0.7 + 1.1 
- 0.3 + 0.7 
- 0.9 + 1.0 
- 0.4 + 0.7 
4.7 + 3.9 

p = 0.766 
p = 0.280 
p = 0.185 
p = 0.787 
p = 0.597 
p = 0.190 
p = 0.402 
p = 0.203 
p = 0.449 
p = 0.037 

 

*  คะแนนระดับความปวด ใชสถิติ Student unpaired t test, คะแนนระดับอาการอื่นๆ และคะแนนความ        
พึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney test ในการวิเคราะห 
 

เม่ือใหผูปวยแตละกลุมรับประทานขมิ้นชัน หรือยา ranitidine จนครบ 14 วันแลวทําการประเมิน
ผลการรักษาดวยแบบประเมิน SODA คร้ังที่ 1 พบวากลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มีคะแนน
ระดับความปวดทองและคะแนนระดับอาการอื่นๆ ลดลง และมีคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้น แตไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางทั้งสองกลุม ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

เม่ือส้ินสุดการวิจัย ทําการประเมินผลการรักษาผูปวยทั้งสองกลุมดวยแบบประเมิน SODA อีกครั้ง 
พบวากลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มีคะแนนระดับความปวดทองและคะแนนระดับอาการ
อ่ืนๆ ลดลง โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางทั้งสองกลุม แตพบวาผูปวยในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน
มีคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้นมากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine อยางมีนัยสําคัญ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
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ตอนที่ 4 รายงานผลการวิจัยดานผลขางเคียงของขมิ้นชันและยา ranitidine 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของผูปวยที่เกิดผลขางเคียงในแตละกลุม  
 

ยา  จํานวนผูปวย (ราย) รอยละ 
ขม้ินชัน 31 17.05 

Ranitidine 26 14.84 
 
ตารางที่ 13 ขอมูลผลขางเคียงจากการใชขม้ินชันที่เคยมีรายงานมากอนแลว 
 

ผลขางเคียงจากการใชยา  จํานวนผูปวย 
(ราย) รอยละ ระดับ 

ความนาจะเปน 
ปวดศีรษะ 
งวงนอน 
หิวบอย 
คล่ืนไส 
ทองผูก 
ทองเสีย 

5 
4 
10 
6 
5 
6 

9 
7 
18 
11 
9 
11 

possible 
possible 
probable 
possible 
possible 
probable 

 
ตารางที่ 14 ขอมูลผลขางเคียงจากการใชขม้ินชันที่ยังไมเคยมีรายงานมากอน 
 

ผลขางเคียงจากการใชยา  จํานวนผูปวย 
(ราย) รอยละ ระดับ 

ความนาจะเปน 
มึนงง 
เรอบอย 
ปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้น 

7 
9 
2 

13 
16 
4 

possible 
probable 
possible 
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ตารางที่ 15 ขอมูลผลขางเคียงจากการใชยา ranitidine ท่ีเคยมีรายงานมากอนแลว 
 

ผลขางเคียงจากการใชยา  จํานวนผูปวย 
(ราย) รอยละ ระดับ 

ความนาจะเปน 
ปวดศีรษะ 
งวงนอน 
นอนไมหลับ 
มึนงง 
ใจส่ัน 
คล่ืนไส 
ทองผูก 
ปวดเมื่อย 

2 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
1 

4 
9 
2 
2 
2 
2 
23 
2 

possible 
possible 
possible 
possible 
probable 
possible 
probable 
possible 

  
ตารางที่ 16 ขอมูลผลขางเคียงจากการใชยา ranitidine ท่ียังไมเคยมีรายงานมากอน 
 

ผลขางเคียงจากการใชยา  จํานวนผูปวย 
(ราย) รอยละ ระดับ 

ความนาจะเปน 
หิวบอย 
เบ่ืออาหาร 

4 
3 

8 
6 

possible 
possible 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบผลขางเคียงจากการใชยานอย โดยอาการที่พบสวนใหญเปนผลขางเคียงที่

เคยมีรายงานมากอนแลว ผลขางเคียงที่พบเปนอาการที่ไมรุนแรง และสามารถหายเองได จากการประเมินดวย
แบบประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา Naranjo’s Algorithm พบวาระดับความนาจะเปนอยูในระดับ 
probable และ possible โดยผลขางเคียงจากการใชยาที่พบมากที่สุดในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการหิว
บอย รองลงมาไดแก อาการคลื่นไส และทองเสีย ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 สวนกลุมท่ีไดรับยา ranitidine 
ผลขางเคียงที่พบมากที่สุดไดแก อาการทองผูก รองลงมาไดแกอาการงวงนอน ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
สวนของผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการเรอบอย อาการมึนงง และ
ปสสาวะมีสีเหลืองเขมขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 สวนผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนกลุมท่ี
ไดรับยา ranitidine ไดแก อาการหิวบอย และเบื่ออาหาร ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
 เม่ือนําขอมูลผลขางเคียงของกลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มาเปรียบเทียบกัน
พบวา ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน เกิดอาการทองเสีย เรอบอย และปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้น โดยอาการดังกลาวนี้    
ไมพบในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine สวนผลขางเคียงตางๆ ท่ีพบเฉพาะในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine แตท่ีไมพบใน
กลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการนอนไมหลับ ใจส่ัน ปวดเมื่อย และเบื่ออาหาร 
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลขางเคียงจากการใชยาระหวางขมิ้นชันและยา ranitidine 
 

ผลขางเคียงจากการใชยา  กลุมท่ีไดรับยา 
ขม้ินชัน (%) 

กลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine (%) 

นัยสําคัญทางสถิติ  
( p < 0.05 ) 

ปวดศีรษะ 
งวงนอน 
มึนงง 
หิวบอย 
คล่ืนไส 
ทองผูก 

9 
7 
13 
18 
11 
9 

4 
9 
2 
8 
2 
23 

      P = 0.166 
      P = 0.796   

P = 0.005 * 
      P = 0.050 

P = 0.013 * 
P = 0.013 * 

 

* Chi-square test 
 
 จากตารางที่ 17 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติดวย Chi-square test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ            
p < 0.05 เพื่อเปรียบเทียบรอยละของการเกิดผลขางเคียงระหวางกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน กับกลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine พบวา รอยละของอาการมึนงง อาการคลื่นไส และอาการทองผูก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
โดยในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันเกิดอาการมึนงง และอาการคลื่นไสมากกวา สวนในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine        
เกิดอาการทองผูกมากกวา 
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บทที่ 5 

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยเร่ือง “ การศึกษาประสิทธิผลและผลขางเคียงของขมิ้นชันเปรียบเทียบกับยา ranitidine ใน
ผูปวย uninvestigated dyspepsia ” คร้ังนี้ เปนการวิจัยทางคลินิก มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของยา 2 ตัว ระหวางขมิ้นชัน กับยา ranitidine ในผูปวย uninvestigated dyspepsia ในดานผลการลดระดับ
ความปวดทอง ผลการลดระดับอาการอื่นๆ ไดแก อาการเรอ แสบใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว 
คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ินเหม็น และความพึงพอใจตอผลการรักษา และเพื่อเก็บขอมูลผลขางเคียงจากการใชยา
ของยาทั้งสองตัว โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2549 ท่ีโรงพยาบาลราชบุรี ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ และมีผูปวยอาการ dyspepsia จํานวนมาก  

ยาสมุนไพรชนิดหนึ่งในบัญชียาของโรงพยาบาลราชบุรีท่ีมีขอบงใชในการรักษาอาการ dyspepsia ก็
คือ ขม้ินชันแคปซูล ซ่ึงเปนยาที่ผลิตโดยบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ในเครือองคการเภสัชกรรม นอกจากนี้ ยัง
มียาแผนปจจุบันอีกหลายรายการที่มีขอบงใชในการรักษาอาการ dyspepsia เชนเดียวกัน เชน ranitidine ซ่ึง
เปนยาที่มีการส่ังจายมากเพื่อใชรักษาอาการ dyspepsia ในโรงพยาบาลราชบุรี แตเนื่องจากยา ranitidine ท่ีใช
ในโรงพยาบาลราชบุรี เปนยาของบริษัทที่ผลิตในประเทศไทย ไมใชยาของบริษัทตนแบบ ดังนั้น เพื่อเปนการ
ปองกันปญหาดานความแตกตางของชีวสมมูลระหวางบริษัทตางๆ จึงเลือกใชยา Zantac(R) ของบริษัทตนแบบ 
คือ บริษัท GlaxoSmithKline ในการวิจัยครั้งนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ถูกออกแบบใหเปน double blind เนื่องจากอาการ dyspepsia เปนอาการที่สามารถ
หายเองไดในผูปวยบางราย และวิธีวัดผลการวิจัยเปนเชิง subjective จึงตองหาทางปองกันการเกิดอคติท้ังจาก
ตัวผูปวยเองและจากแพทยผูตรวจวินิจฉัยอาการหลังการรักษา 

กลุมตัวอยาง เปนผูปวยที่มาดวยอาการ uninvestigated dyspepsia ท่ีไมมีลักษณะอาการเตือนวา
อาจเกิดโรครายแรง ซ่ึงไดมาเขารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี ผูปวยที่ไดรับการ
คัดเลือกเขารวมการวิจัยตามเกณฑ และไมเขาเกณฑท่ีตองคัดออกจากการวิจัย จํานวนทั้งส้ิน 120 คน ถูกสุม
แบงออกเปน 2 กลุม ตามลําดับการรับยา โดยกลุมท่ี 1 ไดรับขม้ินชันแคปซูล 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 
แคปซูล วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร และกอนนอน และกลุมท่ี 2 ไดรับยา ranitidine 150 มก. บรรจุแคปซูลท่ีมี
ลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชัน รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 คร้ัง หลังอาหาร เชา เย็น และให
รับประทานยาหลอก (placebo) ท่ีมีลักษณะเหมือนกับแคปซูลขม้ินชันรวมดวย เพื่อใหรูปแบบการบริหารยา
เหมือนกับขม้ินชันแคปซูล ประเมินผลการรักษาโดยใหผูปวยทําแบบประเมิน Severity Of Dyspepsia 
Assessment (SODA) กอนรับประทานยา และหลังจากรับประทานยาครบ 14 และ 28 วัน และเก็บขอมูล
ผลขางเคียงจากการใชยาทั้งสองตัว ท้ังผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอน  และที่เคยมีรายงานมากอนแลว 
เม่ือส้ินสุดการวิจัย มีผูปวยที่สามารถติดตามผลการรักษาไดครบถวน จํานวนทั้งส้ิน 108 คน สาเหตุท่ีติดตาม
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ผลการรักษาไมได เกิดจากผูปวยขาดยามากกวา 20% ของยาที่ไดรับ หรือไมมาพบแพทยตามนัด โดยเมื่อแบง
ตามกลุมท่ีไดรับยา พบวาแตละกลุมมีผูปวยที่ติดตามผลการรักษาไมไดในจํานวนที่ใกลเคียงกันคือ กลุมท่ีไดรับ
ขม้ินชัน จํานวน 5 คน และกลุมท่ีไดรับยา ranitidine จํานวน 7 คน  

เม่ือทําการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี post hoc analysis จากขอมูลของผูปวยจํานวน 108 คน พบวามี 
power of statistic 0.80 ซ่ึงมากเพียงพอ จึงไมจําเปนตองเก็บขอมูลผูปวยถึง 156 ตามที่ไดประมาณการไวตอน
กอนเริ่มการวิจัย 

การรวมรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบประเมิน SODA ซ่ึงเปนแบบประเมินอาการ dyspepsia 
ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 17 ขอ แบงการประเมินอาการออกเปน 3 สวน ไดแก ระดับความปวด ระดับ
อาการอื่นๆ และความพึงพอใจ โดยรูปแบบของคําถามมีท้ัง visual analog scale และคําถามที่มีคําตอบให
เลือก แบบประเมินดังกลาวนี้สรางโดย Linda Rabeneck, MD, MPH, และคณะ ท่ี Houston Center for 
Quality of Care and Utilization Studies. Department of Veterans Affairs. และถูกนํามาแปลเปนภาษาไทย
อยางเปนระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการแปล กอนนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้ คือ วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ และคาสูงสุด-ตํ่าสุด ใชสถิติเชิงอนุมานวิเคราะหประสิทธิผลของ
ยาแตละตัวในการรักษาอาการ dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก ระดับความปวด ดวยสถิติ Student paired t 
test สวนระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney test ในการวิเคราะห เนื่องจาก
ขอมูลมีการกระจายไมเปนแบบปกติ วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลของขมิ้นชันกับยา ranitidine ในการรักษา
อาการ dyspepsia ในดานตางๆ ไดแก ระดับความปวด ดวยสถิติ Student unpaired t test สวนระดับอาการ
อ่ืนๆ และความพึงพอใจ ใชสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney test ในการวิเคราะห เนื่องจากขอมูลมีการกระจาย
ไมเปนแบบปกติ วิเคราะหเปรียบเทียบรอยละของการเกิดผลขางเคียงระหวางยาทั้งสองตัวดวย Chi-square test 
 
1. ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูปวย dyspepsia ท่ียังไมไดรับการสืบคนหาสาเหตุมากอน 
(uninvestigated dyspepsia) โดยมีอาการมาเปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาห ไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจ
เกิดโรครายแรง (alarm features) และไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีอาการอยูในระดับ mild to moderate 
โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนระดับความปวดที่ไดจากการประเมินดวยแบบประเมิน SODA มีคาเฉล่ียเทากับ 25 
คะแนน  

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกันทั้งเพศ อายุ ระยะเวลาตั้งแตมีอาการครั้งแรก 
ประวัติการเปนโรคกระเพาะ ประวัติการใชยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ประวัติการผาตัดทางเดินอาหาร และ
ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการประเมินดวยแบบประเมิน SODA กอนการวิจัย ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการ
อ่ืนๆ และความพึงพอใจตออาการที่เปน ผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงอาจเปนเพราะผูปวยชายสวนหนึ่ง
เขาเกณฑคัดออกจากการวิจัย ไดแก มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ/หรือ ด่ืมเหลาเปนประจํา นอกจากนี้ ยังมี
อาสาสมัครที่เขารวมโครงการสวนหนึ่งเปนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซ่ึงสวน
ใหญเปนเพศหญิง  
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2. อภิปรายประสิทธิผลของขมิ้นชันและยา ranitidine ในการรักษาอาการ dyspepsia ดานตางๆ ไดแก 
ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 

ท้ังขม้ินชันและยา ranitidine เปนยาที่มีขอบงใชในการรักษาอาการ dyspepsia และเปนที่ยอมรับกัน
วามีประสิทธิผลในการรักษาอาการดังกลาว3,4,16 - 19  ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบประเมิน SODA มาเปน
เครื่องมือในการประเมินอาการ ซ่ึงก็ไดผลสอดคลองกับขอมูลทางคลินิกที่มีในปจจุบัน คือ ขม้ินชัน และยา 
ranitidine มีผลในการลดระดับความปวดทอง ลดระดับอาการอื่นๆ ท่ีไมใชอาการปวดทอง และชวยใหผูปวยมี
ความพึงพอใจตออาการ dyspepsia มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
 จากการศึกษาที่ผานมาในหนูขาว (rat) พบวาขม้ินชันมีฤทธิ์ปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
โดยการลดสารคัดหล่ังในกระเพาะอาหารและกระตุนการหลั่ง mucin ออกมาเคลือบกระเพาะอาหาร23-25 จึงชวย
บรรเทาอาการปวดทองเนื่องจากแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ การศึกษาฤทธิ์ในการตานการอักเสบใน
หลอดทดลองและในสัตวทดลองพบวาสารในกลุม curcuminoids มีฤทธิ์ตานการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและ
เร้ือรัง จึงชวยบรรเทาอาการปวดทองเนื่องจากแผลในกระเพาะอาหาร6-36 นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยของอุไรวรรณ 
เพิ่มพิพัฒน และคณะ23 พบวาขม้ินชันมีฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบของกระเพาะอาหารหนูขาว (rat) ขม้ินชันจึง
นาจะมีผลชวยบรรเทาอาการปวดทองเนื่องจากการหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบในผูปวยที่เปนแผลในกระเพาะ
อาหาร การศึกษาตางๆ ท่ีผานมาสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ท่ีพบวา ขม้ินชันมีผลชวยบรรเทาอาการปวด
ทองจากสาเหตุตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอาการ dyspepsia ได 

เม่ือพิจารณาระดับอาการอื่นๆ ท่ีไมใชอาการปวดทอง แยกแตละอาการพบวา เม่ือรับประทานยาครบ 
14 วัน ขม้ินชันไมสามารถทําใหระดับอาการเรอลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือรับประทานยาครบ 28 
วัน กลับพบวาระดับอาการเรอลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงในปจจุบันยังไมทราบขอมูลวา กลไกการ
ออกฤทธิ์ของขมิ้นชันในการบรรเทาอาการเรอเปนอยางไร ปรากฏการณดังกลาวนี้ สันนิษฐานวา อาจเกิดจาก
ปฏิกิริยาระหวางสารสําคัญในขมิ้นชัน ไดแกสารในกลุม curcuminoids กับแกสในกระเพาะอาหาร โดยแกสใน
กระเพาะอาหารถูกทําปฏิกิริยาหมดไปหรือเหลือนอยมากในชวง 14 วันแรก ดังนั้น ในชวง 14 วันตอมาจึงไม
เหลือแกสในกระเพาะอาหารที่ทําใหเกิดอาการเรอ สงผลใหอาการเรอลดลงอยางมีนัยสําคัญ สวน volatile oils 
ในขม้ินชัน ท่ีมีรายงานวามีฤทธิ์ขับลม19 นาจะมีกลไกการออกฤทธิ์เชนเดียวกับ volatile oils ตัวอื่นๆ เชน 
cinnamon oil, fennel oil, oil of dill และ peppermint oil เปนตน โดยสารเหลานี้เม่ือรับประทานเขาไปจะทําให
รูสึกอุนที่ทางเดินอาหาร และทําให intrasphincter tone ของ esophageal sphincter ลดลง77 แตกลไกดังกลาว
น้ีไมสอดคลองกับปรากฏการณอาการเรอที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญเฉพาะในชวง 14 วันสุดทายของการ
รับประทานขมิ้นชัน เพราะกลไกดังกลาวเกิดขึ้นต้ังแตชวงแรกที่ไดรับ volatile oils ของขมิ้นชันเขาไป ดังนั้น 
สารสําคัญที่ชวยใหอาการเรอลดลง นาจะเปนสารในกลุม curcuminoids 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาขม้ินชันมีผลชวยบรรเทาอาการผายลมไดอยางมีนัยสําคัญ โดยกลไกการ
ผายลมเกิดจากการยอยสลายอาหารจําพวกแปงที่ไมถูกดูดซึมโดยแบคทีเรียในลําไส ทําใหเกิดแกสขึ้น78 ซ่ึง 
curcumin ในขมิ้นชัน มีผลยับย้ังกลไกดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ Bhavani และคณะ9 และ
Bhavanishankar และคณะ21  
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การศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวาสารกลุม curcuminoids มีฤทธิ์ขับนํ้าดี ดังในการวิจัยของ Ramprasad
และคณะ37 การวิจัยของ Deters และคณะ39 Chey และคณะ44 ซ่ึงการศึกษาวิจัยในสัตวทดลองและในมนุษยท่ี
ผานมาแสดงใหเห็นวาสารกลุม curcuminoids มีฤทธิ์ขับนํ้าดี จึงชวยใหการยอยอาหารดีขึ้น เปนผลใหอาการจุก
เสียดแนนบรรเทาลง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาขม้ินชันมีผลกระตุนการหล่ังสารที่เก่ียวกับการยอย
อาหารจากตับออน จึงชวยใหการยอยอาหารดีขึ้น เปนผลใหอาการจุกเสียดแนนบรรเทาลงไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยนี้ท่ีพบวาขม้ินชันชวยบรรเทาอาการทองอืด จุกเสียด ไดอยางมีนัยสําคัญ 

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการใชขม้ินชันในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารที่ผานมามัก
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคกระเพาะอาหารเปนสวนใหญ ซ่ึงพบวาขม้ินชันใหผลการรักษาไมคอยดีนัก 
แตการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาอาการทองอืดเฟอ จุกเสียดแนน อาหารไมยอย (dyspepsia) กลับ
พบวามีประสิทธิผลดี อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยที่ผานมายังมีนอยมาก โดยมีเพียง 2 เร่ือง คือ  การวิจัยของ 
Thamlikitkul และคณะ17 และการวิจัยของ Deitelhoff และคณะ16  

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาทางคลินิกในครั้งนี้กับการศึกษาของ Thamlikitkul และคณะ พบวามีผล
การศึกษาไปในแนวทางเดียวกันคือ ขม้ินชันมีประสิทธิผลดีในการรักษาอาการ dyspepsia และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการศึกษาของ Deitelhoff และคณะ ก็พบวามีผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน คือ ขม้ินชันมีผลบรรเทา
อาการปวดทองชวงบน อาการเรอ แนนทอง ทองอืด จุกเสียด คล่ืนไสได นอกจากนี้ จากการสัมภาษณอาการ
ผูปวย ทําใหทราบขอมูลเพิ่มเติมวาขม้ินชันชวยใหการขับถายดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Deitelhoff 
และคณะ ท่ีพบวาขม้ินชันมีผลชวยบรรเทาอาการทองผูกไดเชนเดียวกัน 

ในแงของระยะเวลาในการรักษาอาการ uninvestigated dyspepsia การวิจัยครั้งนี้พบวา เม่ือใหผูปวย
รับประทานขมิ้นชันและยา ranitidine เปนระยะเวลาเพียง 14 วัน ยาทั้งสองตัวสามารถชวยทําใหอาการ 
dyspepsia ท้ังในแงของอาการปวดทอง และระดับอาการอื่นๆ ไดแก ปวดแสบใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็น
เปร้ียว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ินเหม็น บรรเทาลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และชวยใหความพึงพอใจตอ
ผลการรักษาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนอาการเรอ ท่ีขม้ินชันไมสามารถบรรเทาอาการลงไดอยางมี
นัยสําคัญ ในขณะท่ียา ranitidine สามารถชวยบรรเทาอาการลงไดอยางมีนัยสําคัญ แตเม่ือรับประทานยาครบ 
28 วัน อาการเรอในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันบรรเทาลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้แสดงใหเห็น
วา หากตองการรักษาอาการ dyspepsia ดวยขม้ินชัน ในผูปวยที่มีอาการเรอรวมดวย อาจจําเปนตองใหยานาน
ถึง 28 วัน จึงจะบรรเทาอาการเรอได แตหากตองการรักษาอาการอื่นๆ การใหขม้ินชันหรือ ranitidine เพียง 14 
วัน ก็สามารถบรรเทาอาการลงได 
 
3. อภิปรายเปรียบเทียบประสิทธิผลของขมิ้นชันกับยา ranitidine ในการรักษาอาการ dyspepsia ใน
ดานตางๆ ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการอื่นๆ และความพึงพอใจ 

เม่ือใหผูปวยแตละกลุมรับประทานขมิ้นชัน หรือยา ranitidine จนครบ 14 วันแลวทําการประเมิน
ผลการรักษาดวยแบบประเมิน SODA คร้ังที่ 1 พบวากลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มีคะแนน
ระดับความปวดทองและคะแนนระดับอาการอื่นๆ ลดลง และมีคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้น แตไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางทั้งสองกลุม 
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เม่ือส้ินสุดการวิจัย ทําการประเมินผลการรักษาผูปวยทั้งสองกลุมดวยแบบประเมิน SODA อีกครั้ง 
พบวากลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มีคะแนนระดับความปวดทองและคะแนนระดับอาการ
อ่ืนๆ ลดลง โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางทั้งสองกลุม แตพบวาผูปวยในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน
มีคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้นมากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาคะแนนระดับ
ความปวดทองและคะแนนระดับอาการอื่นๆ แยกยอยลงไปแตละอาการพบวา ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันมีผลตาง
ของคะแนนระดับอาการปวดแสบใตล้ินป อาการทองอืด และอาการผายลม พอๆ กับกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มี
เพียงระดับอาการเรอที่มีผลตางของคะแนนนอยกวา ในขณะที่มีผลตางของคะแนนระดับความปวด ระดับอาการ
เรอเหม็นเปรี้ยว อาการคลื่นไส และอาการลมหายใจมีกล่ินเหม็น มากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine ถึงแมวาจะ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอาจมีนัยสําคัญทางคลินิก เนื่องจากพบวาคะแนนความพึงพอใจในผลการรักษาใน
กลุมท่ีไดรับขม้ินชันสูงขึ้นมากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
4. อภิปรายผลขางเคียงของขมิ้นชันและยา ranitidine 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบผลขางเคียงจากการใชยาไมมากนัก โดยอาการที่พบสวนใหญเปน
ผลขางเคียงที่เคยมีรายงานมากอนแลว และเปนอาการที่ไมรุนแรง สามารถหายเองได จากการประเมินดวยแบบ
ประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา Naranjo’s Algorithm พบวาระดับความนาจะเปนอยูในระดับ 
probable และ possible ผลขางเคียงจากการใชยาที่พบมากที่สุดในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการหิวบอย 
(18%) ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ขม้ินชันถูกใชเปนเครื่องเทศเพื่อแตงสีและกล่ินรสของอาหารหลายชนิดให
นารับประทาน นอกจากนี้ ในตํารายาแผนโบราณก็ไดมีการใชขม้ินชันในการรักษาอาการเบื่ออาหารดวย ดังนั้น 
อาการหิวบอย จึงอาจจัดเปนผลขางเคียง หรืออาจจัดเปนอีกขอบงใชหนึ่งในการรักษาผูท่ีมีอาการเบื่ออาหารก็ได 
ผลขางเคียงจากการใชขม้ินชันที่พบมากรองลงมาไดแก อาการคลื่นไส โดยพบวาในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันเกิด
อาการคลื่นไสมากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine อยางมีนัยสําคัญ (11% และ 2% ตามลําดับ) และเม่ือ
เปรียบเทียบรายงานการเกิดผลขางเคียงกับการวิจัยของ Thamlikitkul และคณะ17 ก็พบวากลุมท่ีไดรับขม้ินชัน
เกิดอาการคลื่นไส 7.9% ในขณะที่กลุมท่ีไดรับยาหลอกเกิดอาการคลื่นไสเพียง 2.6% จึงเปนไปไดวาสาเหตุหลัก
ของอาการคลื่นไสในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันไมนาจะเกิดจากอาการของผูปวยเอง แตนาจะเกิดจากขม้ินชัน สวน
ผลขางเคียงที่พบมากพอๆ กับอาการคลื่นไส ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันไดแก อาการทองเสีย ซ่ึงจากการสัมภาษณ
ผูปวยก็พบวาเปนเพียงอาการถายเหลวมากกวาปกติ หรือถายบอยมากกวาเดิม แตไมพบวาอาการรุนแรงจน
ถึงกับตองใหการรักษา ในขณะเดียวกัน ผูปวยบางสวนกลับบอกวาพึงพอใจที่ยาชวยใหการขับถายดีขึ้น ดังนั้น 
อาการทองเสียหรือถายบอยขึ้น อาจเปนไปไดท้ังอาการที่พึงประสงคหรือผลขางเคียง ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการ
ขับถายในชีวิตประจําวันของผูปวยเองดวย ในทางตรงกันขาม กลุมที่ไดรับยา ranitidine กลับพบวา ผลขางเคียง
ท่ีเกิดขึ้นมากที่สุดไดแก อาการทองผูก ซ่ึงพบสูงถึง 23% มากกวากลุมท่ีไดรับขม้ินชันอยางมีนัยสําคัญ รองลงมา
ไดแกอาการงวงนอน (9%) ซ่ึงเปนผลขางเคียงที่เคยมีรายงานมากอนแลว  

ผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการเรอบอย (16%) ซ่ึงนาจะ
เปนผลมาจาก volatile oils ในขมิ้นชัน ในขณะที่ไมพบรายงานผลขางเคียงดังกลาวเลยในกลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine ผลขางเคียงที่พบมากรองลงมาไดแก อาการมึนงง (13%) ซ่ึงพบมากกวากลุมท่ีไดรับยา ranitidine 
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(2%) อยางมีนัยสําคัญ และมีผูปวยรายงานวามีมีปสสาวะมีสีเหลืองเขมขึ้น (4%) ซ่ึงอาจเกิดจากสารที่มีสีเหลือง
ในกลุม curcuminoids ถูกขับออกทางปสสาวะ สวนผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนกลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine ไดแก อาการหิวบอย (8%) และเบื่ออาหาร (6%)  
 เม่ือนําขอมูลผลขางเคียงของกลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มาเปรียบเทียบกัน
พบวา ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน เกิดอาการทองเสีย เรอบอย และปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้น โดยอาการดังกลาวนี้    
ไมพบในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine สวนผลขางเคียงตางๆ ท่ีพบเฉพาะในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine แตท่ีไมพบใน
กลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการนอนไมหลับ ใจส่ัน ปวดเมื่อย และเบื่ออาหาร 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูปวยพบวา ผูปวยที่ไดรับขม้ินชันแคปซูล มีอาการเรอออกมามีกล่ิน
จําเพาะ ซ่ึงผูปวยบางรายไมพึงพอใจ เม่ือส้ินสุดการวิจัย ผูวจัิยจึงไดแจงใหผูปวยทราบวาเปนกล่ินของขมิ้นชัน  
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
  การศึกษานี้เก็บขอมูลในกลุมผูปวยชวงอายุ 13 – 40 ป ท่ีไมมีลักษณะอาการเตือนวาอาจเกิดโรค
รายแรง (alarm features) ไมสูบบุหร่ี และ/หรือ ด่ืมเหลาเปนประจํา และไมไดอยูในระหวางการรับประทานยา
กลุม NSAIDS อยู 
 ผูปวยในการศึกษานี้มีอาการอยูในระดับ  mild  to moderate และคะแนนระดับความปวดที่ไดจากการ
ประเมินดวยแบบประเมิน SODA มีคาเฉล่ียเทากับ 25 คะแนน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกันทั้งเพศ อายุ ระยะเวลาตั้งแตมีอาการครั้งแรก 
ประวัติการเปนโรคกระเพาะ ประวัติการใชยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ประวัติการผาตัดทางเดินอาหาร และ
ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการประเมินดวยแบบประเมิน SODA กอนการวิจัย ไดแก ระดับความปวด ระดับอาการ
อ่ืนๆ และความพึงพอใจตออาการที่เปน  
 2. เม่ือใหยาเปนระยะเวลา 14 วัน ยา ranitidine สามารถรักษาอาการปวดทอง และอาการอื่นๆ ท่ีไมใช
อาการปวดทอง ไดแก อาการเรอ ปวดแสบใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ิน
เหม็น และชวยใหผูปวยมีความพึงพอใจตออาการ dyspepsia มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. เม่ือใหยาเปนระยะเวลา 14 วัน ขม้ินชันแคปซูล สามารถรักษาอาการปวดทอง และอาการอื่นๆ ท่ี
ไมใชอาการปวดทอง ไดแก อาการปวดแสบใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ิน
เหม็น ยกเวน อาการเรอ และชวยใหผูปวยมีความพึงพอใจตออาการ dyspepsia มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

4. ท้ังขม้ินชันและยา ranitidine เปนยาที่มีประสิทธิผลดีในการรักษาอาการ uninvestigated 
dyspepsia โดยมีผลในการลดระดับอาการปวดทอง ลดระดับอาการอื่นๆ ท่ีไมใชอาการปวดทอง ไดแก อาการ
เรอ ปวดแสบใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ินเหม็น และชวยใหผูปวยมีความ       
พึงพอใจตออาการ dyspepsia มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือใหยาเปนระยะเวลา 28 วัน 
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5. เปรียบเทียบระหวางขมิ้นชันกับยา ranitidine เม่ือใหรับประทานเปนระยะเวลา 14 วัน พบวายาทั้ง
สองตัวมีประสิทธิผลไมแตกตางกันในการรักษาอาการปวดทอง และอาการอื่นๆ ไดแก อาการเรอ  ปวดแสบ     
ใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ินเหม็น และมีผลใหความพึงพอใจตอ
ผลการรักษาอาการ dyspepsia สูงขึ้น โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางยาทั้งสองตัว  

6. เปรียบเทียบระหวางขมิ้นชันกับยา ranitidine เม่ือใหรับประทานเปนระยะเวลา 28 วัน พบวายาทั้ง
สองตัวมีประสิทธิผลไมแตกตางกันในการรักษาอาการปวดทอง และอาการอื่นๆ ไดแก อาการเรอ ปวดแสบ      
ใตล้ินป ทองอืด ผายลม เรอเหม็นเปรี้ยว คล่ืนไส ลมหายใจมีกล่ินเหม็น แตขม้ินชันมีผลทําใหความพึงพอใจตอ
ผลการรักษาอาการ dyspepsia สูงขึ้นมากกวายา ranitidine อยางมีนัยสําคัญ 

7. ในการวิจัยครั้งนี้พบผลขางเคียงจากการใชยาไมมากนัก โดยอาการที่พบสวนใหญเปนผลขางเคียงที่
เคยมีรายงานมากอนแลว และเปนอาการที่ไมรุนแรง สามารถหายเองได จากการประเมินดวยแบบประเมิน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา Naranjo’s Algorithm พบวาระดับความนาจะเปนอยูในระดับ probable และ 
possible 

 7.1 ผลขางเคียงจากการใชขม้ินชันที่พบมากที่สุด ไดแก อาการหิวบอย รองลงมาไดแก 
อาการคลื่นไส และทองเสีย 

7.2 ผลขางเคียงจากการใชยา ranitidine ท่ีพบมากที่สุด ไดแก อาการทองผูก รองลงมาไดแก
อาการงวงนอน 

7.3 ผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการเรอบอย   
มึนงง และปสสาวะมีสีเหลืองเขมขึ้น 

7.4 ผลขางเคียงที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนกลุมท่ีไดรับยา ranitidine ไดแก อาการหิวบอย 
และเบื่ออาหาร 

7.5 เม่ือนําขอมูลผลขางเคียงของกลุมท่ีไดรับขม้ินชันและกลุมท่ีไดรับยา ranitidine มา
เปรียบเทียบกันพบวา ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน เกิดอาการทองเสีย เรอบอย และปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้น โดย
อาการดังกลาวนี้ ไมพบในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine สวนผลขางเคียงตางๆ ท่ีพบเฉพาะในกลุมท่ีไดรับยา 
ranitidine แตท่ีไมพบในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน ไดแก อาการนอนไมหลับ ใจส่ัน ปวดเมื่อย และเบื่ออาหาร 

7.6 จากการทดสอบทางสถิติดวย Chi-square test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
พบวา รอยละของการเกิดอาการมึนงง อาการคลื่นไส และอาการทองผูก ในกลุมท่ีไดรับขม้ินชัน และยา 
ranitidine มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยในกลุมท่ีไดรับขม้ินชันเกิดอาการมึนงง และอาการคลื่นไส
มากกวา สวนในกลุมท่ีไดรับยา ranitidine เกิดอาการทองผูกมากกวา 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาขม้ินชันมีประสิทธิผลดีพอๆ กับยา ranitidine ในการรักษา
อาการ dyspepsia ในผูปวยที่ไมเคยไดรับการ investigated มากอน แตความพึงพอใจในผลการรักษาดีกวายา 
ranitidine หลังจากใหยาครบ 28 วัน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหมีการใชขม้ินชันซ่ึงเปนสมุนไพรไทย ในการรักษา
อาการ dyspepsia ตอไป 
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 2. การนําผลการวิจัยไปใชอางอิง ควรพิจารณาลักษณะอาการ และระดับอาการของผูปวยดวย โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนผูปวย uninvestigated dyspepsia ท่ีมีอาการมาเปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาห ไมมีลักษณะ
อาการเตือนวาอาจเกิดโรครายแรง (alarm features) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีอาการอยูในระดับ  mild  
to moderate และคะแนนระดับความปวดที่ไดจากการประเมินดวยแบบประเมิน SODA มีคาเฉล่ียเทากับ 25 
คะแนน  
 3. ระยะเวลาในการรักษาอาการ dyspepsia ดวยขม้ินชันแคปซูล ควรใหยาอยางนอย 28 วัน 
 4. การใชขม้ินชันในการรักษาอาการเรอ ควรใหยาอยางนอย 28 วัน จึงจะเห็นผลในการรักษาชัดเจน 
 5. ควรใหคําแนะนําผูปวยที่ไดรับขม้ินชันวา ยานี้อาจทําใหเรอออกมามีกล่ินจําเพาะ และในระยะแรก
ของการใชยา อาจมีอาการเรอบอยขึ้น ถายบอยขึ้น และอาจมีปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้นได โดยไมเปนอันตรายตอ
ผูปวย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. เนื่องจากการวิจัยทางคลินิกในการรักษาอาการ dyspepsia ดวยขมิ้นชันยังมีนอยมาก โดยเฉพาะ
การวิจัยเปรียบเทียบกับยาแผนปจจุบัน จึงควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกับยาอื่นที่มีขอบงใชในการรักษาอาการ 
dyspepsia ตอไป เชน ยากลุม proton pump inhibitors เปนตน 
 2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการใชขม้ินชันในโรงพยาบาลชุมชน หรือในเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับขม้ินชันในงานวิจัยเชิงคุณภาพชีวิต เชิงเศรษฐศาสตรคลินิก ฯลฯ 
 4.  ควรทําวิ จัยเพิ่มเติมในสวนของสารสกัดจากขมิ้นชันตอผลการรักษาอาการ  dyspepsia 
นอกเหนือจากการใชประโยชนทางยาจากขมิ้นชันในรูปแบบดั้งเดิม 
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เอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมัคร 
1. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบยารักษาอาการ dyspepsia (ทองอืด  ทองเฟอ จุกเสียด) 
2. ชื่อผูวิจัย  ภก.โสมนัส ศิริจารุกุล 
    ตําแหนง  เภสัชกร 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนยแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กลุมงานผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี 
    หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก 
     ที่ทํางาน 0-32327999 ตอ 1417  
     ที่บาน 0-3232-8276 
4. เนื้อหาสาระของโครงการและความเกี่ยวของอาสาสมัคร ไดแก 
  กลุมผูทําการศึกษายินดีรับทานเขารวมการศึกษาเปรียบเทียบยารักษาอาการทองอืด ทองเฟอ จุกเสียด
(dyspepsia) ซึ่งยาที่ใชในการศึกษาทั้งสองตัวเปนยาที่มีความปลอดภัยสูงและมีผลขางเคียงนอย แตยังไมทราบ
ขอมูลวายาตัวใดมีประสิทธิผลดีกวากัน จึงจําเปนตองทําการศึกษาเปรียบเทียบยาทั้งสองตัว โดยผลการศึกษาที่
ไดจะเปนประโยชนในการพิจารณาเลือกใชยาที่มีประสิทธิผลดีกวาในการรักษาผูปวยที่มีอาการทองอืด ทองเฟอ 
จุกเสียด ตอไป 
 เมื่อทานยินดีเขารวมในการศึกษานี้ ทานจะไดรับการตรวจวินิจฉัยอาการและสั่งจายยาโดยแพทย โดย
ทานจะไดรับยาไปรับประทานเปนเวลา 14 วัน เมื่อรับประทานยาครบตามที่แพทยส่ัง ใหทานมาพบแพทยตาม
นัดครั้งที่ 1 เพื่อที่แพทยจะไดทําการประเมินผลการรักษา และรับยาตออีก 14 วัน หลังจากนั้นใหทานมาพบ
แพทยตามนัดครั้งที่ 2 แตหากทานไมสามารถมาพบแพทยไดตามนัด ขอใหทานกรอกขอมูลใหครบถวนลงใน
แบบประเมินอาการและใสซองตอบกลับ ที่ผูทําการศึกษาใหไป แลวสงไปรษณียกลับมาท่ีโรงพยาบาลราชบุรีโดย
ไมตองติดแสตมป 
 ระหวางที่ทานเขารวมการศึกษา หากทานรูสึกวามีอาการผิดปกติใดๆ ทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล ทาน
มีสิทธิที่จะบอกกับผูทําการศึกษาโดยตรง หรือโทรศัพทมาปรึกษาไดตลอดเวลา ถาทานตองการปรึกษาแพทย
หรือจําเปนตองไดรับการรักษา กลุมผูทําการศึกษาก็ยินดีใหการรักษาพยาบาลตามแนวทางการรักษามาตรฐาน
ทางการแพทย โดยไมคิดมูลคา 
 หากทานจะไมเขารวมการศึกษาครั้งนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการดูแลรักษาตามปกติที่ควรจะไดรับ
จากโรงพยาบาล และหากทานเขารวมการศึกษานี้ ทานสามารถขอยุติการเขารวมในการศึกษานี้เมื่อใดก็ไดที่
ตองการ โดยไมมีผลกระทบใดๆ เชนกัน นอกจากนี้ ขอมูลของทานทั้งหมดในการศึกษานี้จะถูกเก็บเปนความลับ 
 หากทานมีปญหาสงสัย ทานมีสิทธิที่จะซักถามผูศึกษาไดทันที และเมื่อทานมีปญหาขอสงสัยใน
ภายหลังทานสามารถติดตอ 
 นพ.ธนะบุญ ประสานนาม 
 แผนกผูปวยนอก กลุมงานผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี 
 หมายเลขโทรศัพท 0-3232-7999 ตอ 1517 
 

ภก.โสมนัส ศิริจารุกุล 
ศูนยแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กลุมงานผูปวยนอก โรงพยาบาลราชบุรี 
หมายเลขโทรศัพท 0-3232-7999 ตอ 1417 
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ใบยินยอมดวยความสมัครใจ 
-------------------------------------------------------------------- 

การวิจยัเรื่อง “ การศึกษาเปรยีบเทยีบยารกัษาอาการ dyspepsia (ทองอืด  ทองเฟอ จุกเสียด) “ 
 

วันใหคํายนิยอม วนัที.่.....................เดือน.........................................พ.ศ............................ 
 
 กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช 
รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว 

ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน 
จนขาพเจาพอใจ 

ขาพเจามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเขารวมในโครงการวิจัยนี้ เมื่อใดก็ได และเขารวม
โครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจและการบอกเลิกการเขารวมการวิจัยนี้ จะไมมีผลตอการรักษาโรคที่
ขาพเจาพึงไดรับตอไป 

ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยได
เฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย หรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน
และกํากับดูแลการวิจัย 

ผูวิจัยรับรองวาหากเกิดอันตรายใดๆ  จากการวิจัยดังกลาว  ขาพเจาจะไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา  

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ
ยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ 

ลงนาม..........................................................................................................ผูยินยอม 
ลงนาม.............................................................................................................พยาน 

  ลงนาม.............................................................................................................พยาน 
 

ในกรณีผูถูกทดลองยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองหรือผู
อุปการะโดยชอบดวยกฎหมาย 

ลงนาม...............................................................ผูปกครอง/ผูอุปการะโดยชอบกฎหมาย 
ลงนาม.............................................................................................................พยาน 

  ลงนาม..............................................................................................................พยาน 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมิน Severity of Dyspepsia Assessment (SODA) 

ตนฉบับภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมิน Severity of Dyspepsia Assessment (SODA) 

ฉบับภาษาไทย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสืออนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิจัย 

โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 
ดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

95

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

96

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ    นายโสมนัส ศิริจารุกุล 
ที่อยู   1/3 หมู 14 ถนนเพชรเกษม ตําบลเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
ที่ทํางาน   โรงพยาบาลราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540 – 2542  

เภสัชกร โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน  

เภสัชกร 7 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



