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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยเบือ้ งต้นของการใช้ยาแคปซูลสารสกัดประสะเปราะใหญ่ขนาด
300 มิลลิกรัมในอาสาสมัครกลุ่มเล็กทีม่ อี าการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้ทม่ี รี ะดับความรุนแรงของโรคปานกลางถึงมาก วิ ธีการ:
รูปแบบงานวิจยั เป็ นแบบกึง่ ทดลองในอาสาสมัคร 20 คน ทีม่ อี าการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้ได้แก่ คัดจมูก คันจมูก จามและ
น้ามูกไหล อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก อาสาสมัครได้รบั ประทานยาแคปซูลสารสกัดประสะเปราะใหญ่ ขนาด 100 มิลลิกรัม ครัง้
ละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ การศึกษาประเมินประสิทธิผลเบือ้ งต้นจากการเปลีย่ นแปลงหลัง
รับประทานยาของอาการทางจมูกด้วยแบบประเมินอาการโดยรวมทางจมูก พืน้ ทีห่ น้าตัดขวางของโพรงจมูก และปริมาตรของ
โพรงจมูกด้วยเครื่อง acoustic rhinometry ร่วมกับการประเมินคุณภาพชีวติ ด้วยแบบประเมินคุณภาพชีวติ เฉพาะโรคจมูกและตา
อักเสบจากภูมแิ พ้ (RCQ-36) รวมทัง้ การประเมินความปลอดภัยจากการสอบถามอาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับประเมินค่าการ
ทางานของตับและไต ผลการวิ จยั : หลังจากรับประทานยา 6 สัปดาห์ อาสาสมัครมีคะแนนอาการโดยรวมทางจมูกลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจาก 6.40±1.00 ในสัปดาห์ท่ี 0 เป็ น 4.15±1.98 ในสัปดาห์ท่ี 6 ตัวอย่างมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดยมีคะแนน
ผลกระทบของโรคลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (3.10±.45 เป็ น 2.50±.89) พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางและปริมาตรของโพรงจมูก ยังมี
แนวโน้ ม เพิ่ม แต่ ไ ม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิติ การสอบถามอาการข้า งเคีย งพบว่ า มีอ าสาสมัค รเพีย ง 1 คนที่มีอ าการเรอ
อาสาสมัครทุกคนมีค่าการทางานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ สรุป: ผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถนาไปต่อยอดในการวิจยั ทาง
คลินิกระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อไป
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Abstract
Objective: To preliminarily study the effectiveness and safety of 300 mg prasaprohyai extract capsules in a
small group pf patients with moderate to severe allergic rhinitis. Method: The study design was a quasi-experimental
study in 20 volunteers with moderate to severe symptoms of allergic rhinitis such as nasal congestion, itchy nose,
sneezing and runny nose. Volunteers orally received prasaprohyai extract capsules 100 mg after the meal three times
a day for 6 weeks. The study assessed preliminary effectiveness from the changes after taking the drug of the Total
Nasal Symptom Score, nasal cross- sectional area and volume as measured by acoustic rhinometry and quality of life
measured by the RCQ-36. The study also assessed safety by history taking for side effects and liver and renal function
test. Results: After taking prasaprohyai extract for 6 weeks, subjects had a significantly reduced nasal symptoms score
from 6.40±1.00 in week 0 to 4.15±1.98 in week 6. Quality of life improved with score on impact of disease significantly
decreasing from 3.10±.45 to 2.50±.89. Cross-sectional area and volume of nasal cavity tended to increase but had no
significant difference. History taking of side-effects revealed one volunteer with belching. All volunteers showed normal
liver and renal function tests. Conclusion: The preliminary results of this study could be used to support the conduct
of clinical trial in phase 2 for further investigation of effectiveness and safety.
Keywords: prasaprohyai extract, moderate to severe allergic rhinitis, preliminary study
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บทนา
โรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้ (allergic rhinitis) เกิด
จากความผิด ปกติช นิ ด หนึ่ ง ของระบบภู มิคุ้ม กัน ภายใน
ร่ า งกาย โดยเป็ น IgE mediated type I hypersensitivity
reaction บริเวณเยื่อบุจมูก หลังจากที่ร่างกายได้รบั สารก่อ
ภูมแิ พ้ท่เี ข้าไปทาปฏิกริ ยิ ากับ IgE ชนิดจาเพาะต่อสารก่อ
ภูมแิ พ้นนั ้ แล้วเกิดการอักเสบของเยื่อบุจมู กทาให้มอี าการ
คัน จาม น้ ามูกไหล และคัดจมูก (1) อาการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย ได้แก่ การเข้าสังคม การ
ทางาน การศึกษา หรือแม้แต่การนอนหลับเมื่อเทียบกับคน
ปกติ (2-4) ในประเทศไทยพบอุบตั กิ ารณ์ของโรคนี้เพิม่ ขึน้
3 - 4 เท่าภายในเวลา 40 ปี ทผ่ี ่านมาและยังคงเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง (3, 5) วิธกี ารรักษาที่ดที ่สี ุดของโรคนี้ ได้แก่ การ
หลีกเลีย่ งสิง่ ทีท่ าให้เกิดการแพ้และการควบคุมสิง่ แวดล้อม
(6) อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยไม่สามารถปฏิบตั วิ ธิ กี ารดังกล่าวได้
ทุกคนดังเห็นได้จากการศึกษาของอรวรรณ มุขตา ทีพ่ บว่า
ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีค ะแนนพฤติก รรมการ
ดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางท่านัน้ (4) ดังนัน้
การใช้ยาและหัตถการอื่น จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญเพื่อช่วย
ลดการแพ้และการอักเสบทีก่ ่อให้เกิดอาการของโรคนี้ ได้แก่
เช่น ยาต้านฮีสตามีน ยาลดการคัดจมูก ยาสเตียรอยด์ การ
ผ่าตัด หรือ การฉีดวัคซีน เป็ นต้น นอกจากวิธดี งั กล่าวแล้ว
การแพทย์ท างเลือ กและการแพทย์เ สริม เช่ น การใช้ย า
สมุนไพร ก็เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีม่ ผี ใู้ ช้ในการรักษาโรคนี้มากขึน้
ทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย (6)
ยาประสะเปราะใหญ่ เ ป็ น ยาสมุน ไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ประกอบไปด้วยสมุนไพร 21 ชนิด มีสรรพคุณ
รักษาโรคตานซางในเด็ก ร่วมกับมีการใช้บรรเทาอาการ
หวัดและหอบหืด (7) นอกจากนี้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
โบราณกล่าวว่า เปราะหอมซึง่ เป็ นสมุนไพรทีม่ สี ดั ส่วนมาก
ทีส่ ุดในตารับถึงร้อยละ 50 มีสรรพคุณ แก้หวัด คัดจมูกได้
(8) มีการศึกษาพบว่า สารสาคัญของสารสกัดตารับประสะ
เ ป ร า ะ ใ ห ญ่ ชั ้ น เ อ ท า น อ ล ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ethyl- pmethoxycinnamate และ eugenol (9) การศึก ษาเกี่ยวกับ
ฤทธิทางชี
์ วภาพของสารสกัดตารับประสะเปราะใหญ่ชนั ้ เอ
ทานอลร้อยละ 95 พบว่ามีฤทธิที์ เ่ กี่ยวข้องกับการต้านการ
แพ้โดยสามารถยับยัง้ การหลังเอนไซม์
่
ß-hexosaminidase
จากเซลล์ RBL-2H3 ( IC50 เท่ า กับ 11.71 ไมโครกรัมต่ อ
มิลลิลติ ร) และมีฤทธิต้์ านการอักเสบโดยสามารถยับยัง้ การ
หลังเอนไซม์
่
ไนตริกออกไซด์ จากเซลล์ RAW 24.6 (IC50
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เท่ า กับ 49.95 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิลิต ร) (10) ร่ ว มกับ มี
การศึกษาฤทธิต้์ านการอักเสบในสัตว์ทดลองพบว่า หลังจาก
ให้ส ารสกัด ขนาด 1,000, 2,000 และ 4,000 มิล ลิก รัม ต่ อ
น้าหนักตัวแล้ว 3 ชัวโมง
่
สามารถลดอาการบวมของอุง้ เท้า
หนูทถ่ี ูกกะตุน้ ให้เกิดการอักเสบด้วย carrageenan ซึง่ ได้ผล
เช่นเดียวกับหนูทไ่ี ด้รบั ยาอินโดเมทาซิน ขนาด 10 มิลลิกรัม
ต่อน้ าหนักตัว (11) เมื่อศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดนี้
ไม่พบความเป็ นพิษทัง้ ชนิดเฉียบพลับและชนิดเรือ้ รังในหนู
ทดลอง (12) การศึกษาในผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้
จ านวน 60 คน ที่ไ ด้ร ับ ประทานผงยาประสะเปราะใหญ่
ขนาด 3,000 มิลลิกรัม เปรียบเทียบกับยาลอราทาดีนขนาด
10 มิล ลิก รัม เป็ น เวลา 6 สัป ดาห์ พบว่ า ผงยาประสะ
เปราะใหญ่ สามารถลดอาการทางจมูกได้ดีไม่แตกต่ างกับ
ยาลอราทาดีน (13) ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า สารสกัดตารับ
ประสะเปราะใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะใช้รกั ษาอาการของโรคจมูก
อักเสบจากภูมแิ พ้ได้
บัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ ร ะบุ ให้ใช้ยาประสะเปราะ
ใหญ่ ในรูปแบบของผงยาสมุนไพรที่บรรจุในแคปซูล ซึ่งมี
การวิจ ัย ทางคลินิ ก ในยานี้ เ พื่อ รัก ษาโรคจมูก อัก เสบจาก
ภู มิแ พ้ โดยให้ ร ับ ประทานครัง้ ละ 1000 มิล ลิก รัม (500
มิลลิกรัมต่อแคปซูล) วันละ 3 ครัง้ รวมเป็ นวันละ 6 แคปซูล
(13) ซึง่ อาจจะไม่สะดวกต่อการรับประทานของผูป้ ่ วย หรือ
ใช้ใ นรูป แบบยาต้ ม ซึ่ง มีร สชาติท่ีร ับ ประทานได้ย ากกว่ า
รูปแบบอื่น (7) ดังนัน้ จึงได้มกี ารพัฒนายาประสะเปราะใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบสารสกัด เพื่อลดปริมาณการรับประทานใน
แต่ ล ะครัง้ การศึก ษาความปลอดภัย ในอาสาสมัค รปกติ
จานวน 24 คน โดยรับประทานแคปซูลสารสกัดขนาด 100
มิลลิกรัมต่อแคปซูล วันละ 3 ครัง้ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า
ไม่ทาให้เกิดความเป็ นพิษต่อตับและไต (14) ) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึ ง มี ค วามสนใจศึก ษาประสิท ธิผ ลและความปลอดภัย
เบื้องต้นของยาแคปซูลสารสกัดตารับประสะเปราะใหญ่ใน
อาสาสมัค รกลุ่ ม เล็ก เพื่อ เป็ น การศึก ษาน าร่ อ ง เพื่อ ให้ได้
ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการวิจยั ทางคลินิกระยะที่ 2 ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบของงานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง โดย
อาสาสมัคระถูกวัดผลก่อนและหลังการทดลอง การศึกษานี้
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสโครงการ
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การเตรียมและควบคุมคุณภาพยา
พืชสมุนไพรทีน่ ามาเตรียมยา มีส่วนประกอบและ
สัด ส่ ว นของสมุ น ไพร ดัง ตารางที่ 1 การศึก ษาควบคุ ม
คุ ณ ภาพวัต ถุ ดิบ สมุ น ไพรด้ ว ยวิธี ก ารตาม Thai Herbal
Pharmacopoeia 2019 (การทดสอบการปนเปื้ อน ความชืน้
ปริม าณเถ้า ทัง้ หมดและเถ้า ที่ละลายในกรด และปริม าณ
สารส าคัญ ) จากนั น้ น าสมุ น ไพรทัง้ หมดมาล้า งท าความ
สะอาด อบให้ แ ห้ ง และบดด้ ว ยเครื่อ งบดเป็ นผงหยาบ
จากนัน้ นามาหมักด้วยเอทานอล (ร้อยละ 95) เป็ นเวลา 3
วัน กรองแล้ว น าส่ว นที่ก รองได้ม าระเหยแห้ง ด้ว ยเครื่อง
ระเหยแบบหมุ น และเป็ น สุญ ญากาศ (rotary evaporator)
และกากทีเ่ หลือนามาหมักซ้าแบบเดียวกันอีก 2 ครัง้ ส่วนที่
กรองได้น ามาระเหยและน ามารวมกัน น าสารสกัด ต ารับ
ประสะเปราะใหญ่ท่ไี ด้มาผสมกับสารช่วยต่าง ๆ (14) แล้ว

นาผงยาทีไ่ ด้บรรจุในแคปซูลเบอร์ 0 (ขนาด 500 มิลลกรัม
ต่อแคปซูล) โดยกาหนดให้มปี ริมาณสารสกัด 100 มิลลิกรัม
ต่อแคปซูล จากนัน้ นาไปบรรจุในแผงอลูมิเนียมเพื่อป้ องกัน
ความชืน้
การความคุณภาพของยาใช้เกณฑ์ตามเภสัชตารับ
(15) ในเรื่องลักษณะทางกายภาพของยา น้ าหนักของเม็ด
ยา (weight variation) ความชืน้ ของผงยา (loss on drying)
และการแตกกระจายตัวของเม็ดยา ยาเม็ดจากสารสกัดประ
สระเปราะใหญ่ถูกตรวจสอบการปนเปื้ อนของเชือ้ และโลหะ
หนักที่ห้องปฏิบตั ิการของศูนย์ความเป็ นเลิศทางการวิจยั
แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จากนัน้ นามาวิเคราะห์
ปริ ม าณสารส าคั ญ ด้ ว ยวิ ธี ก าร HPLC เพื่ อ หาปริ ม าณ
สารสาคัญในเม็ดยาคือ ethyl-p- methoxycinnamate และ

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบของพืช ส่วนทีใ่ ช้ และสัดส่วนของพืชทีป่ ระกอบเป็ นยาประสะเปราะใหญ่ตามบัญชียาหลักแห่งชาติซง่ึ ใช้
ในการวิจยั นี้
สมุนไพร
ส่วนทีใ่ ช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
สัดส่วนในตารับ
เปราะหอม
โกฐเขมา
โกฐจุฬาลัมพา
โกฐเชียง
โกศสอ
โกฐหัวบัว
เทียนขาว
เทียนข้าวเปลือก
เทียนแดง
เทียนดา
เทียนตาตักแตน
๊
จันทน์แดง
จันทน์เทศ
ดอกจันทน์
ลูกจันทน์
พิกุล
สารภี
บุนนาค
เกสรบัวหลวง
กระวาน
กานพลู

เหง้า
เหง้า
ทุกส่วน
ราก
ราก
เหง้า
ผล
ผล
เมล็ด
เมล็ด
ผล
ลาต้น
ลาต้น
รก
เมล็ด
ดอก
ดอก
ดอก
เกสร
ผล
ดอก

Kaempferia galanga L.
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
Artemisia annua L.
Angelica sinensis (Oliv.) Diels
Angelica dahurica Benth.
Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong
Cuminum cyminum L.
Foeniculum vulgare Mill. var. dulce (Mill.) Thell.
Lepidium sativum L.
Nigella sativa L.
Anethum graveolens L.
Dracaena loureiri Gagnep
Myristica fragrans Houtt.
Myristica fragrans Houtt.
Myristica fragrans Houtt.
Mimusops elengi L.
Mammea siamensis Kosterm.
Mesua ferrea L.
Nelumbo nucifera Gaertn
Amomum testaceum Ridl.
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry

Zingiberaceae
Compositae
Compositae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Cruciferae
Ranunculaceae
Umbelliferae
Dracaenaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Sapotaceae
Guttiferae
Guttiferae
Nelumbonaceae
Zingiberaceae
Myristicaceae

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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eugenol ได้ ป ริ ม าณ 227.1 และ 52.9 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม
ตามลาดับ การควบคุมฤทธิต้์ านการแพ้ของสารสกัดทาโดย
ศึกษาการยับยัง้ การหลังเอนไซม์
่
ß-hexosaminidase จาก
เซลล์ RBL-2H3 ซึ่งต้องมีค่า IC50 น้อยกว่า 30 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลติ ร จึงจะถือว่ายามีคุณภาพ
การคัดเลือกอาสาสมัคร
ขนาดตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาในครั ง้ นี้ ม าจาก
คาแนะนาของ จุฬาลักษณ์ โกมลต ทีว่ ่า การศึกษานาร่องใน
ผู้ป่วยจานวนหนึ่งที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาจริง เพื่อให้ได้ค่าประมาณต่าง ๆ ที่จาเป็ น
ส าหรับ การค านวณขนาดตัว อย่ า งในการศึก ษาจริง นั น้
จานวนตัวอย่างในการศึกษานาร่องจะไม่มากนัก เช่น ไม่
เกิน 20 ราย (16) ประกอบกับมีการศึกษาความปลอดภัย
ของยาแคปซู ล จากสารสกัด ต ารับ ประสะเปราะใหญ่ ใ น
อาสาสมัค รปกติ จ านวน 24 คนซึ่ง ไม่ พ บความผิด ปกติ
เกิด ขึ้น (14) ดัง นั น้ ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย จึง ก าหนด
ขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้เก็บข้อมูลเบือ้ งต้น จานวน 20 ราย
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคจมูกอัก เสบจากภูมแิ พ้ ที่
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีเกณฑ์คดั เลือกอาสาสมัครดังนี้ คือ 1. ผูป้ ่ วยเพศชาย
และหญิง ที่มีอ าการคัด จมูก จาม คัน จมูก และน้ า มูกไหล
ร่วมกับได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้
ระดับปานกลางถึงมากตามเกณฑ์ของ Allergic Rhinitis and
its Impact on Asthma (ARIA) (17) โดยแพทย์ เ ฉพาะ
ทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 2. มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี
(ตามข้อมูลอายุผู้ป่วยจากงานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ
จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ ฉลิมพระเกีย ริต) 3. มีค่า
คะแนนอาการโดยรวมทางจมูกโดยรวมตัง้ แต่ 5 คะแนนขึน้
ไปจากแบบประเมินอาการโดยรวมทางจมูก (Total Nasal
Symptoms Score) เกณฑ์ค ัด ผู้ป่ วยออกมีด ัง นี้ 1. ผู้เ ป็ น
โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ริดสีดวงจมูก โรค
หอบหืดในระยะรุนแรง 2. มีประวัตโิ รคประจาตัว ได้แก่ โรค
ไต โรคหัวใจ โรคตับ โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคนิ่วในถุงน้ าดี 3. ผู้ท่รี บั ประทานยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดและหรือยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด 4. มีประวัติ
การแพ้ย าประสะเปราะใหญ่ และสมุ น ไพรในต ารับ 5. มี
ภาวะตัง้ ครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร 6. มีการใช้
ยาแอนตี้ฮสี ตามีนหรือยาสเตียรอยด์พ่นจมูกก่อนเข้าร่วมใน
โครงการวิจยั น้อยกว่า 7 วัน และ 7. อยู่ในระหว่างการเข้า
ร่วมโครงการอื่น
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เกณฑ์ ก ารยุ ติ โ ครงการ คื อ เมื่ อ อาสาสมัค รมี
อาการไม่ พึง ประสงค์ห รือภาวะอัน ตรายร้า ยแรงจากการ
รับ ประทานยา คือ มีอ าการบวม คลื่น ไส้อ าเจีย นรุ น แรง
แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก และ/หรือมีค่าเอนไซม์ตบั (AST,
ALT) และค่ า ไนไตรเจนจากสารยู เ รี ย ในเลื อ ด ( BUN)
มากกว่ า 2.5 เท่ า ของค่ า สู ง สุ ด ในภาวะปกติ และมีค่ า
creatinine มากกว่า 1.5 เท่าของค่าสูงสุดของภาวะปกติ
อาสาสมัครจะได้รบั การรักษาตามมาตรฐานหากมีอาการ
ผิดปกติท่เี กิดจากการเข้าร่วมโครงการทุกกรณีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
เกณฑ์การยกเลิกทัง้ โครงการ คือ ระหว่างการทา
วิ จ ั ย ห า กมี อ า สา สมั ค รที่ มี แ นว โ น้ ม ที่ ส า ม า รถ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขัน้ อาจเสียชีวติ เช่น ตรวจพบ
การถูกทาลายของตับและไต โดยเกิดจากยาสารสกัดประสะ
เปราะใหญ่จานวน 1 คนขึน้ ไปโครงการวิจยั นี้จะถูกยุตทิ นั ที
วิ ธีการศีกษา
ผู้วจิ ยั ประชาสัมพันธ์และคัดกรองอาสาสมัครตาม
เกณฑ์คดั เข้า-คัดออก ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้
ผ่านเกณฑ์โดยอธิบายโครงการวิจยั พร้อมให้อาสาสมัคร
อ่านรายละเอียดโครงการในเอกสารการให้ข้อมูลเพื่อการ
ตัด สิน ใจ การตัด สิน ใจเข้า หรือ ไม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการวิจ ัย
เป็ นไปอย่ า งอิ ส ระ การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจมี
รายละเอีย ดข้อ มู ล ตัง้ แต่ ช่ือ โครงการวิจ ัย วัต ถุ ป ระสงค์
ความเสี่ ย ง ความไม่ ส ะ ดวกสบายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่
อาสาสมัค ร และการเก็บ รัก ษาความลับ ของอาสาสมัค ร
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จ ั ย ลงนามในเอกสารยิ น ยอมเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั
อาสาสมัครได้รบั คาแนะนาในการเตรียมตัวในการ
ตรวจเพื่อคัดกรอง โดยให้อาสาสมัครงดน้ าและอาหารก่อน
เจาะเลือดเป็ นเวลา 8 ชัวโมง
่
และจะได้ร ับรหัสประจาตัว
เมื่อผลการคัดกรองของอาสาสมัครเข้าตามเกณฑ์การคัด
อาสาสมัค รเข้า โครงการ ผู้วิจ ัย จึง ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล
ได้แ ก่ การประเมินอาการโดยรวมทางจมูก การประเมิน
คุณภาพชีวติ การประเมินพืน้ ทีห่ น้าตัดขวางของโพรงจมูก
และปริมาตรของโพรงจมูกด้วยเครื่อง acoustic rhinometry
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้อาสาสมัครรับประทานยาแคปซูล
สารสกัดประสะเปราะใหญ่ขนาด 500 มิลลิกรัม ทีม่ สี ารสกัด
ประสะเปราะใหญ่ 100 มิ ล ลิ ก รัม ซึ่ ง ผ่ า นการควบคุ ม
มาตรฐานสมุ น ไพรแล้ว โดยรับ ประทานยา 3 เวลา เช้า
กลางวัน และเย็น หลังอาหารเป็ นเวลาติดต่อกัน 6 สัปดาห์

ทัง้ นี้ ใ นระหว่ า งที่เ ข้า ร่ ว มโครงการ อาสาสมัค รต้ อ งไม่
รับประทานยาแก้แพ้ (ยาต้านฮีสตามีน) หากอาสาสมัครมี
อาการของโรคจากอักเสบจากภูมแิ พ้กาเริบขึน้ อาสาสมัคร
สามารถออกจากโครงการได้ทนั ทีแ ละจะได้รบั การรัก ษา
ตามมาตรฐานต่อไป
ผู้ วิจ ัย นั ด หมายอาสาสมัค รเพื่อ ติ ด ตามอาการ
หลังจากรับประทานยาในสัปดาห์ท่ี 6 ซึ่งประกอบด้วยการ
ซักประวัติ การให้ทาแบบประเมินอาการโดยรวมทางจมูก
และแบบประเมินคุณภาพชีวิต การประเมินพื้นที่ห น้ า ตัด
ขวางของโพรงจมูก และปริมาตรของโพรงจมูกด้วยเครื่อง
acoustic rhinometry และการเจาะเลือด ทัง้ นี้เพื่อประเมิน
อาการและเปรียบเทียบปริมาตรและพืน้ ทีข่ องโพรงจมูกเมื่อ
เทียบกับก่อนรับประทานยา รวมถึง สอบถามถึง การใช้ยา
และการรักษาอื่น ๆ ในระหว่างเข้าร่วมการวิจยั
ผู้วิจยั ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ท่อี าจเกิด ขึ้น
อย่างใกล้ชดิ โดยการโทรศัพท์สอบถามอาการหลังจากทาน
ยา และให้อ าสาสมัครโทรศัพท์แจ้งเมื่อ มีค วามผิดปกติท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทุก
ครัง้ ทีพ่ บว่าเกิดขึน้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
Total Nasal Symptom Score (TNSS) เป็ น แบบ
ประเมิน ที่ให้ผู้ป่วยประเมิน ตนเอง เป็ น เครื่อ งมือ วัดแบบ
ปฐมภูมทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพสาหรับการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคจมูก
อักเสบจากภูมแิ พ้ (18) ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อคือ น้ ามูก
ไหล คันจมูก คัดจมูก และจามซึ่งมีเกณฑ์คะแนน 4 ระดับ
(0 = ไม่มอี าการ - 3 = มีอาการรุนแรงมาก) การรวมคะแนน
ในแต่ละหัวข้อทาให้ได้คะแนนโดยรวมทางจมูก เกณฑ์การ
ประเมินผล คือ คะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน ถือว่ามีอาการ
เล็กน้อยมาก 3-6 คะแนน มีอาการเล็กน้อย 7-9 คะแนน มี
อาการปานกลาง และ 10-12 คะแนน มีอาการรุนแรง
แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ทีใ่ ช้เป็ นแบบวัดเฉพาะ
โรคจมู ก และตาอัก เสบจากภู มิแ พ้ (Rhinoconjunctivitis
Quality of Life Questionnaire: RCQ-36) (19) อาสาสมัคร
เป็ นผูป้ ระเมินตนเองด้วยแบบวัดฉบับภาษาไทยที่ผ่านการ
ทดสอบความตรงชนิด convergent และ divergent validity
(19) แบบวัดประกอบด้วย 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1 อาการทาง
จมูก ได้แก่ น้ามูกไหล คันจมูก คัดแน่นจมูก และจาม ด้านที่
2 อาการทางตา ได้แก่ คันตา เคืองตา น้ าตาไหล และไม่
สบายตา ด้า นที่ 3 อาการที่ไ ม่ ใ ช่ อ าการทางจมูก หรือ ตา
ได้แก่ ไอ คอแห้ง ปากแห้ง มีเสมหะ สมองไม่โล่ง อ่อนเพลีย

เหนื่ อ ยง่ า ย ปวดเมื่อ ยตามตัว ปวดศีร ษะ และง่ ว งนอน
ตลอดเวลา ด้านที่ 4 ปั ญหาในการทางานหรือเรียน ได้แก่
ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียน ไม่มีสมาธิในการทางานหรือ
เรียนหนังสือ และเป็ นอุปสรรคต่ อการท างาน เช่น ทาให้
ทางานติด ๆ ขัด ๆ ด้านที่ 5 กิจกรรมทีท่ าได้จากัด) ได้แก่
เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายหนัก ๆ หรือทากิจกรรมทีต่ อ้ งใช้
แรงมาก ๆ เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายปานกลางหรือ ท า
กิจ กรรมที่ ใ ช้ แ รงปานกลาง และเดิน เป็ นระยะทางครึ่ง
กิโ ลเมตร ด้า นที่ 6 ปั ญ หาการนอนหลับ ได้แ ก่ ต้ อ งตื่น
กลางดึกบ่อย ๆ นอนหลับยาก และนอนหลับไม่สนิท ด้านที่
7 ปั ญหาการเข้าสังคม ได้แก่ รูส้ กึ สูญเสียความมันใจในการ
่
พบปะคนอื่น พบปะสังสรรค์กบั ผู้อ่นื หรือคนอื่น ๆ น้อยลง
และรู้ สึก ไม่ อ ยากออกไป ด้ า นที่ 8 อารมณ์ ได้ แ ก่ รู้ สึก
ราคาญตนเอง กังวลใจ หงุดหงิด ไม่แจ่มใสเบิกบาน ราคาญ
ที่ต้องพกกระดาษชาระหรือผ้าเช็ดหน้ามากกว่าปกติ และ
ด้านที่ 9 คุณภาพชีวติ โดยรวม ได้แก่ สุขภาพโดยรวมของ
อาสาสมัคร แต่ละข้อย่อยจะมีระดับคะแนนจาก1 ถึง 5 ซึ่ง
หมายถึง ไม่มเี ลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ตามลาดับ คะแนนในแต่ละด้าน คานวณจากการรวมคะแนน
จากแต่ละข้อย่อยแล้วนามาหาค่าเฉลีย่ คะแนนทีไ่ ด้แสดงถึง
ผลกระทบของโรคต่อคุณภาพชีวติ ในด้านต่าง ๆ คะแนนสูง
หมายถึงโรคมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ มาก
การศึก ษาใช้ เ ครื่อ ง Acoustic Rhinometry (20)
วัดพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางของโพรงจมูกในระดับความลึกต่าง ๆ
กัน เมื่อ วัด ทางรู จ มูก ทางด้า นหน้ า เข้า ไป โดยอาศัย การ
สะท้อนกลับของคลื่นเสียง ซึ่งนามาสร้างเป็ นกราฟ rhino
gram ซึ่งสามารถบอกค่าพื้นที่ตัดขวาง (minimum crosssectional area, MCA) ของต าแหน่ ง ของโพรงจมูกที่แคบ
ทีส่ ุด ปริมาตรจมูก (nasal volume) และระยะทางจากรูเปิ ด
ด้านหน้าของจมูกถึงพืน้ ทีห่ น้าตัดแคบสุด (distance) ทาให้
สามารถบอกจุดอุดกัน้ ในช่องจมูกว่าอยู่บริเวณใด ลึกเข้าไป
ในจมูกเป็ นระยะทางเท่าใด และทาให้มอี าการคัดจมูกมาก
น้ อ ยเพีย งใด การวัด ใช้เ วลาในการตรวจสัน้ อาศัย ความ
ร่ ว มมื อ ในการตรวจจากผู้ ป่ วยน้ อ ย และสามารถบอก
ปริมาณโพรงจมูกได้ ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นแพทย์เป็ นผูใ้ ช้เครื่องวัดนี้
การศึก ษาใช้ก ารตรวจเลือ ดทางห้อ งปฏิบ ัติการ
เพื่อประเมินความปลอดภัย โดยตรวจค่าการทางานของไต
ได้แ ก่ ค่ า blood urea nitrogen (BUN), creatinine และค่ า
อัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate: eGFR)
ร่วมกับค่าการทางานของตับ ได้แก่ เอนไซม์ aspartate
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ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบคะแนนอาการทางจมูก (Total nasal symptom score: TNSS) (N=20)
ข้อมูล
คะแนนเต็ม ก่อนรับประทานยา หลังรับประทานยา 6 สัปดาห์ P1
น้ามูกไหล
3
1.80±0.70
1.05±0.69
0.001
คันจมูก
3
1.45±0.69
1.00±0.73
0.049
คัดจมูก
3
1.90±0.64
1.15±0.75
0.003
จาม
3
1.25±0.55
0.95±0.83
0.034
อาการโดยรวมทางจมูก
12
6.40±1.00
4.15±1.98
0.001
1: Wilcoxon signed rank test
transaminase (AST), alanine transaminase (ALT) และ
alkaline phosphatase (ALP)
การวิ เคราะห์ผล
การศึก ษาใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุ ป ข้อ มู ล
ทัว่ ไปของอาสาสมัค ร และใช้ Wilcoxon signก rank test
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งก่ อ นและหลัง
รับประทานยาทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95

ผลการวิ จยั
อาสาสมัค รในโครงการจานวน 20 คน เป็ น เพศ
ชาย 4 คนและเพศหญิง 16 คน อาสาสมัค รมีอ ายุ เ ฉลี่ย
24.65±3.65 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ยและชีพจรอยู่ในเกณฑ์
ปกติ คือ 19.96±2.21 kg/m2 และ 72.70±7.69 ครัง้ ต่อนาที
ตามลาดับ
อาการทางจมูก
จากตารางที่ 2 ก่อนรับประทานยา อาสาสมัครมี
คะแนน TNSS ทีบ่ ่งชีอ้ าการทางจมูกโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เล็กน้อยถึงปานกลาง เมื่อศึกษาอาการทางจมูกในแต่ละ
ด้าน พบว่า อาการคัดจมูกเป็ นอาการทีอ่ าสาสมัครมีมาก
ทีส่ ดุ และอาการทีม่ นี ้อยทีส่ ดุ คือ อาการจาม หลังจาก
รับประทานยาครบ 6 สัปดาห์พบว่า อาสาสมัครมีคะแนน
ประเมินอาการทางจมูกลดงลงในทุก ๆ อาการอย่างมี

นัยสาคัญทางสถิติ โดยอาการคัดจมูกและน้ามูลไหลมี
คะแนนลดลงมากทึส่ ดุ (ลดลง 0.75 คะแนน) รองลงมาคือ
อาการคันจมูก (ลดลง 0.45 คะแนน) อาการทีท่ ม่ี คี ะแนน
ลดลงน้องทีส่ ดุ คือ อาการจาม โดยมีคะแนนลดลง 0.30
คะแนนผลการวัดด้วย acoustic rhinometry
จากตารางที่ 3 การประเมินด้วยเครื่อง acoustic
rhinometry ก่ อ นรับ ประทานยา พื้น ที่ห น้ า ตัด ที่แ คบที่สุด
ด้านขวาของอาสาสมัครมากกว่าพื้นที่หน้ าตัดที่แคบที่สุด
ด้านซ้าย หลังจากอาสาสมัครรับประทานยาเป็ นเวลา 6
สัป ดาห์ พบว่ า อาสาสมัค รมี พ้ื น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ แ คบที่ สุ ด
ด้านซ้ายและขวา ตลอดจนปริมาตรโพรงจมูกซ้ายและขวา
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั
ช่วงก่อนรับประทานยา
คุณภาพชีวิต
จากตารางที่ 4 ก่อนรับประทานยา โรคจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยอาการทางจมูกส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
มากเป็ นอันดับหนึ่ง อาการที่ไม่ใช่อาการทางจมูกหรือ ตา
ส่ง ผลกระทบเป็ น อัน ดับ สอง และปั ญ หาการเข้าสัง คมส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ น้อยทีส่ ดุ
หลังจากรับประทานยาครบ 6 สัปดาห์พบว่า โรค
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ลดน้อยลงกว่าในช่วงก่อนให้

ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบผลการวัดด้วยเครื่อง acoustic rhinometry (N=20)
ค่าทีว่ ดั
ก่อนรับประทานยา หลังรับประทานยา 6 สัปดาห์
พืน้ ทีห่ น้าตัดทีแ่ คบทีส่ ดุ ด้านซ้าย
0.43±0.19
0.52±0.25
พืน้ ทีห่ น้าตัดทีแ่ คบทีส่ ดุ ด้านขวา
0.45±0.21
0.49±0.21
ปริมาตรโพรงจมูกซ้าย
5.79±2.59
6.79±4.35
ปริมาตรโพรงจมูกขวา
4.98±1.65
5.51±1.77
1: Wilcoxon signed rank test
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P1
0.117
0.380
0.455
0.296

ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบผลกระทบในด้านต่าง ๆต่อคุณภาพชีวติ (RCQ-36) (N=20)
ข้อมูล
คะแนนเต็ม ก่อนรับประทานยา หลังรับประทานยา 6 สัปดาห์
อาการทางจมูก
5
2.99±0.59
2.16±0.62
อาการทางตา
5
2.44±0.92
1.87±0.71
อาการทีไ่ ม่ใช่อาการทางจมูกหรือตา
5
2.63±0.75
1.75±0.63
ปั ญหาในการทางานหรือเรียน
5
2.03±0.86
1.43±0.39
กิจกรรมทีท่ าได้จากัด
5
2.00±0.90
1.52±0.67
ปั ญหาการนอนหลับ
5
2.07±0.95
1.37±0.52
ปั ญหาด้านการเข้าสังคม
5
1.73±0.57
1.30±0.34
ปั ญหาด้านอารมณ์
5
2.39±0.92
1.52±0.46
ปั ญหาด้านคุณภาพชีวติ โดยรวม
5
3.10±0.45
2.50±0.89
1: Wilcoxon signed rank test
ยาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ ด้านอาการทางจมูก อาการ
ทางตา อาการทีไ่ ม่ใช่อาการทางจมูกหรือตา ปั ญหาในการ
ทางานหรือเรียน กิจกรรมทีท่ าได้จากัด ปั ญหาการนอนหลับ
ปั ญหาด้านการเข้าสังคม อารมณ์ และคุณภาพชีวติ โดยรวม
ความปลอดภัยในการใช้ยา
จากตารางที่ 5 การประเมินความปลอดภัยในการ
ใช้ยาจากการทางานของตับและไต พบว่า ก่อนรับประทาน
ยา อาสาสมัค รมีค่ า การท างานขอบตับ (AST, ALT และ
ALP) และค่ า การท างานของไต (BUN, creatinine และ
eGFR) อยู่ ใ นเกณฑ์ป กติ เมื่อ ใช้ย าต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลา 6
สัปดาห์บว่า การทางานของตับและไตไม่แตกต่างจากช่วง
ก่ อ นใช้ ย า โดยมี ค่ า BUN, creatinine, eGFR, ALT และ
ALP มีค่ า ลดลงเล็ก น้ อ ย แต่ ไ ม่ มีนัย สาคัญ ทางสถิติ และ
AST มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับก่อน
รับ ประทานยา แต่ ท ัง้ นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วไม่ มี
ความสาคัญทางคลินิก เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ทป่ี กติ

P1
<0.001
0.029
<0.001
0.009
0.006
0.002
0.001
<0.001
0.007*

อาการไม่พึงประสงค์
ในอาสาสมัครที่ไ ด้ร ับยาแคปซูลสารสกัดประสะ
เปราะใหญ่ เ ป็ นระยะเวลา 6 สัป ดาห์ พบอาการไม่ พึ ง
ประสงค์คือ การเรอและร้อนในท้องหลังรับประทานยา 1
ราย โดยอาสาสมัครมีอาการหลังรับประทานยาไม่เกิน 30
นาที และมีอาการเพียงสองวันหลังรับประทานยาครัง้ แรก
หลังจากนัน้ พบว่าอาการนี้หายไป

การอภิ ปรายและสรุปผล
การประเมิน ประสิท ธิผ ลเบื้อ งต้นของการศึกษา
ครัง้ นี้ มีก ารวัด ผลทัง้ จากการวัด เชิง อัต วิส ัย (subjective
measurements) และเชิ ง วัต ถุ วิ ส ัย (objective measurements) การวัดเชิงอัตวิสยั เป็ นการสอบถามจากผู้ป่วยว่ามี
อาการทางจมูกอยู่ในระดับใด ผู้วิจยั เลือกใช้แบบประเมิน
TNSS ที่ได้รบั การยอมรับและแนะนาว่าเป็ นเครื่องมือที่ดี
ทีส่ ดุ ในการศึกษาประสิทธิผลในการพัฒนายาใหม่สาหรับ

ตารางที่ 5. การเปรียบเทียบการทางานของตับและไต (N=20)
ค่าเลือด (ค่าปกติ)
ก่อนรับประทานยา
BUN (6-20 mg/dl)
11.25±3.43
Creatinine (ชาย: 0.67-1.17, หญิง: 0.51-0.95 mg/dl)
0.73± 1.72
2
EGFR (>90 ml/min/1.73m )
118.39±19.55
AST (ชาย: 0-40, หญิง: 0-32 u/l)
20.15±4.02
ALT (ชาย: 0-41, หญิง: 0-33 u/l)
13.35±5.07
ALP (ชาย: 40-129, หญิง: 35-104 u/l)
58.85±14.42
1: Wilcoxon signed rank test

หลังรับประทานยา 6 สัปดาห์
10.65±3.15
0.73± 1.49
114.33±13.01
18.30±3.06
12.70±4.43
60.95±16.28

P1
0.610
1.000
0.655
0.016
0.339
0.521
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อาการทางจมูก (21) การประเมินคุณภาพพชีวติ ของผูป้ ่ วย
ใช้แบบสอบถาม RCQ-36 เนื่องจากแบบสอบถามนี้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม
อาการของโรคจมูกและตาอักเสบจากภูมแิ พ้ (18) ในส่วน
ของการวัดเชิงวัตถุวสิ ยั คือ การวัดเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
ทางกายภาพของบุ ค คลหรือ วัต ถุ ใ นโรคจมูก อัก เสบจาก
ภู มิแ พ้ การวัด มัก ประเมิน จากอาการคัด แน่ น จมู ก การ
ป ร ะ เ มิ น มี ห ล า ย วิ ธี เ ช่ น rhinomanometry, acoustic
rhinometry และ peak nasal inspiratory flow (20) สาหรับ
การศึกษานี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้ acoustic rhinometry เนื่องจาก
เป็ นการวัดขนาดพื้นที่ของโพรงจมูกโดยการใช้คลื่นเสียง
เข้า ไปในโพรงจมูก ให้ก ระทบกับพื้น ผิว ในโพรงจมูก แล้ว
สะท้อ นกลับ มาและแปลงเป็ น สัญ ญาณดิจิต อล เครื่อ งนี้
แสดงผลการวัดเป็ นเส้นกราฟบอกขนาดพืน้ ทีต่ ดั ขวาง (ใน
หน่ วยตารางเซนติ เ มตร) และระยะห่ า งจากรู จ มู ก
(เซนติเมตร) การวัดพืน้ ทีต่ ดั ขวางด้วยวิธนี ้มี คี วามน่าเชื่อถือ
เพี ย งพอในการประเมิ น ภาวะคั ด แน่ นจมู ก ( 20, 22)
นอกจากนี้ acoustic rhinometry ยัง สามารถวัด โครงสร้าง
ภายในจมูกได้ ทีส่ ามารถใช้ตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีม่ มี รี ดิ สีดวง
จมูกเกิดขึน้ ซึง่ เป็ นภาวแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยในผูป้ ่ วยโรค
ผ ลกา รศึ ก ษ า ด้ า นป ระ สิ ท ธิ ผ ลพ บ ว่ า กา ร
รับประทานยาแคปซูลสารสกัดประสะเปราะใหญ่ ขนาด 300
มิลลิกรัมต่อวัน สามารถลดอาการทางจมูก ได้แก่ อาการคัด
จมูก คันจมูก จาม และน้ ามูกไหล ร่วมกับช่วยเพิม่ คุณภาพ
ชีวติ เพิม่ พื้นที่ภาคตัดขวางในโพรงจมูก และเพิม่ ปริมาตร
อากาศในโพรงจมู ก ได้ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั การศึกษาฤทธิต้์ านการแพ้ และฤทธิต้์ านการอักเสบ
ของสารสกัดตารับประสะเปราะใหญ่ในหลอดทดลอง (10)
และการศึกษาประสิทธิผลของการผงยาตารับประสะเปราะ
ใหญ่ในผูป้ ่ วยโรคจมูกออักเสบจากภูมแิ พ้ (13) ซึง่ แสดงให้
เห็น ว่ า สารสกัด ตารับ ยาประสะเปราะใหญ่ สามารถรักษา
อาการของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้ได้ โดยทานใน
ปริม าณที่น้ อ ยลง และสะดวกกว่ า การทานผงยาประสะ
เปราะใหญ่ เพื่อลดปั ญหาผูป้ ่ วยไม่ใช้ยาตามแผนการรักษา
การประเมิ น ความปลอดภั ย เบื้ อ งต้ น จากการ
ทดสอบการท างานของตับ และไต รวมถึง การสอบถาม
อาการข้างเคียงที่เกิดขึน้ ระหว่างการรับประทานยา พบว่า
หลังจากรับประทานยาแคปซูลสารสกัดประสะเปราะใหญ่
ครบ 6 สัปดาห์ ไม่ทาให้ค่าการทางานของตับและไตผิดปกติ
และพบอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อยในอาสาสมัคร คือ การ
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เรอ และไม่มอี าการข้างเคียงอื่นๆ อาการเรออาจเกิดจาก
ต ารั บ ยาประสะเปราะใหญ่ ที่ มี เ หง้ า เปราะหอมเป็ น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งเป็ นพืชตระกูล Zingiberaceae ซึ่งมี
ฤทธิข์ ับ ลม (23) อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ ได้พ ัฒ นายาเป็ น ยา
แคปซูลจากสารสกัดแล้ว พบว่าสามารถลดอาการเรอและ
อาการไม่พงึ ประสงค์อ่นื ๆ ให้เหลือน้อยกว่าการรับประทาน
ในรูปผงยาตารับประสะเปราะใหญ่ ซึ่งทาให้เกิดอาการเรอ
ร้อยละ 23.3 อาการคลื่นไส้ ร้อยละ 13.3 เวียนศีรษะ ร้อยละ
3.3 ท้องอืด ร้อยละ 3.3 และง่วงนอนกับปากแห้ง ร้อยละ
3.3 (13)
ข้ อ จ า กั ด ใ นกา รศึ ก ษ า ครั ้ง นี้ คื อ เ ป็ นกา ร
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังรับประทานยา ในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปควรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม เช่น เก็บข้อมูลในสัปดาห์ท่ี
3 หลังรับประทานยาเพิม่ เติมดังการศึกษาในอดีต (24) เป็ น
ต้น การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเบือ้ งต้น ทัง้ นี้ควรมีการต่อ
ยอดโดยศึกษาเปรียบเทียบกับยาแผนปั จจุบนั ในอาสาสมัคร
กลุ่มใหญ่เพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้
ต่อไป
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