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บทคัดยอ
ขมิ้นชันเปนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบแตยังไมมีการนำมาใชรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดซึ่งเปน
โรคทีท่ ำใหเกิดขออักเสบและมีการทำลายขอรุนแรงและเรือ้ รัง ยาหลักทีใ่ ชในการรักษาประกอบดวยยาตานอักเสบ
ชนิดไมใชเสตียรอยดรว มกับยาปรับเปลีย่ นการดำเนินโรค แมไดรบั ยาเหลานีใ้ นขนาดสูงแลวยังมีผปู ว ยจำนวนหนึง่
ที่ไมสามารถควบคุมการอักเสบของโรคไดหรือทนผลขางเคียงจากยากลุมนี้ไมได จึงไดทำการศึกษาแบบสุมและ
มีกลุมควบคุมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดในผูปวย
เหลานีใ้ นโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ผปู ว ย 50 รายจะถูกสมุ กลมุ แรกจะไดรบั ขมิน้ ชัน (2กรัม/วัน) กลมุ ที่
สองไดรบั ยาหลอกนาน 8 สัปดาห การวัดผลลัพธหลักโดยวัดการลดลงของคาความรุนแรงของโรค (DAS28) ผลลัพธ
รองเปนการวัดสัดสวนของผปู ว ยทีม่ กี ารตอบสนองรอยละ 20, 50 และ 70ตามเกณฑของ American College of
Rheumatology response (ACR) criteria พบวากลมุ ทีไ่ ดรบั ขมิน้ ชันคา DAS28 ลดลง และมีสดั สวนของผปู ว ยทีม่ ี
การตอบสนองรอยละ 20, 50 และ 70 ตามเกณฑของ ACR สูงกวากลมุ ทีไ่ ดรบั ยาหลอกอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
โดยไมพบผลขางเคียงใดๆ การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในการรักษา
ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดที่ไมตอบสนองหรือตอบสนองไมดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด
ไมได อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาในผูปวยจำนวนมากและระยะเวลาการศึกษาควรนานกวานี้
คำสำคัญ: ขมิ้นชัน, โรคขออักเสบรูมาตอยด, ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดที่ไมตอบสนองหรือตอบสนองไมดี
ตอยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค, ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยดไมได
พุทธชินราชเวชสาร 2562;36(2):236-48.
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Abstract
Curcumin, an active ingredient of turmeric, is known potent anti-inflammatory and anti-rheumatic
properties. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic destructive joint disease. Many patients with severe
forms of the disease remain unresponsive to non-steroidal anti-inflammatory drugs and disease modifying
anti-rheumatic drugs (DMARDS) or DMARD-intolerance. This study conducts a randomized control study
to assess the efficacy and safety of turmeric compare with placebo in Buddhachinaraj Hospital Phitsanulok.
Fifty active rheumatoid arthritis patients who take maximum dose of DMARDS or DMARD-intolerance
were randomized into two groups with patients receiving turmeric (2gm/d) and placebo for 8 weeks.
The primary endpoints were reduction in Disease activity score (DAS) 28. The secondary endpoints were
American College of Rheumatology (ACR) criteria for reduction in tenderness and swelling of joint counts.
Patients in turmeric group showed statistically significant reduction in their DAS28 and ACR scores
(ACR20, 50 and 70). Turmeric treatment did not related with any adverse events. This study provides
the safety and efficacy of turmeric treatment in refractory RA, and highlights the need for future large-scale
trials to validate these findings.
Keywords: turmeric, rheumatoid arthritis, disease modifying anti-rheumatic drugs non- responsive, disease
modifying anti-rheumatic drugs intolerance
Buddhachinaraj Med J 2019;36(2):236-48.
บทนำ
โรคขออักเสบรูมาตอยดเปนโรคขออักเสบชนิด
ไมทราบสาเหตุที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุมขอ
ร ว มกั บ การอั ก เสบของอวั ย วะอื่ น ๆในร า งกาย
การอั ก เสบนี้ ก อ ให เ กิ ด การทำลายของกระดู ก อ อ น
กระดูกรอบขอและเนื้อเยื่อรอบขอ โดยมีอุบัติการณ
รอยละ 1-2 ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทย
พบอุบัติการณรอยละ 0.1-0.21 ซึ่งนาจะต่ำกวาความ
เปนจริง เพราะมีผูปวยเกือบรอยละ 50 ที่ยังไมเคย
ไดรบั การรักษากับอายุรแพทยโรคขอและรูมาติซมั่ เลย2
หากผูปวยไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว
หลังจากเปนโรคนีน้ าน 20 ปพบวามีผปู ว ยรอยละ 80
เกิดขอผิดรูปและทุพพลภาพ และเพิม่ ความเสีย่ งในการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร เฉลี่ย 3-18 ป3-5 การวินิจฉัย
และการรักษาทีเ่ หมาะสมตัง้ แตระยะแรกของโรคกอนที่
ผปู ว ยจะมีขอ พิการผิดรูปอยางถาวรเปนกลยุทธสำคัญ
ทีจ่ ะชวยปองกันภาวะทุพพลภาพ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผปู ว ยและลดอัตราการตายในผปู ว ยเหลานีไ้ ด และ
ถึงแมผูปวยจะไดรับการรักษาดวยสูตรยามาตรฐาน
ไดแก ยาตานการอักเสบทัง้ ชนิดไมใชเสตียรอยดและ
ยาตานอักเสบสเตียรอยด รวมกับยาปรับเปลี่ยนการ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

ดำเนินโรค (disease modifying anti-rheumatic drugs:
DMARDS) แล ว ก็ ต ามยั ง มี ผู ป ว ยจำนวนหนึ่ ง ที่ ไ ม
สามารถควบคุมการอักเสบของโรคได การรักษาผปู ว ย
กลมุ นีค้ อื ตองใชยากลมุ สารชีวภาพ (biologic drugs)
เชน etanercept, infliximab, adalimumab, golibumab,
rituximab, tofacitinib เปนตน ซึ่งลวนแตเปนยา
ราคาแพง และมีผูปวยจำนวนมากไมสามารถเขาถึง
ยาราคาแพงเหลานีไ้ ด
Curcumin เปนสารออกฤทธิส์ ำคัญทีอ่ ยใู นขมิน้ ชัน
พบว า มี ผ ลต อ กระบวนการชี ว ภาพโดยปรั บ transcription factors และ signaling pathways และตอตาน
กระบวนการ oxidation ในโรคภูมคิ มุ กันตอเนือ้ เยือ่ ตนเอง
curcumin ยังชวยควบคุม inflammatory cytokines
หลายชนิดเช น ตอตาน IL-1 beta, IL-6, IL-12,
TNF-alpha, INF-gamma and associated JAK-STAT,
AP-1 and NF-kappa B signaling pathways6-11
จากการศึกษาในหนูทที่ ำใหเกิดขออักเสบโดยการ
ฉีดคอลลาเจน พบวาขมิ้นชันชวยปองกันขอไมให
ถูกทำลายไดเทียบเทายา betamethasone12 ผลตอสุขภาพ
ในมนุษย พบวาชวยยับยัง้ กระบวนการ oxidation ยับยัง้
Volume 36 No.2 May-August 2019

238

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด

การอักเสบ โรคเมตาโบลิค ขออักเสบ การอาการ
วิตกกังวลและไขมันในเลือดสูง13 Chandran และ Goei
ไดทำการศึกษานำรองแบบสุมในผูปวย 45 รายนาน
8 สัปดาหใชขมิ้นชันขนาด 1 กรัมตอวัน การศึกษา
ของเขาเปนหลักฐานชิ้นแรกที่พบวาขมิ้นชัน มีความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า ยา diclofenac
ในผปู ว ยโรคขออักเสบรูมาตอยด14
ปญหาหลักของขมิน้ ชันคือมีการคงตัวทางชีวภาพ
ต่ำมาก (poor bioavailability) เนื่องจากการดูดซึมที่
ลำไสไมดี กระบวนการเผาผลาญที่ตับและลำไสเกิด
อยางรวดเร็ว และถูกกำจัดออกจากรางกายอยางรวดเร็ว
การนำมาใชในทางคลินกิ อาจไดผลไมดี การศึกษาของ
Hewlings และ Kalman และการศึกษาของ Shoba
และคณะ พบว า หลั ง รั บ ประทานขมิ้ น ชั น 2 กรั ม
ตรวจวัดระดับของ curcumin ไดต่ำมาก แตหลังจาก
ใหรบั ประทาน piperin ซึง่ เปนสารสกัดจากพริกไทยดำ
20 มิลลิกรัมรวมดวย พบวาชวยเพิ่มความคงตัวทาง
ชีวภาพได รอยละ 2000 จึงสรุปวา piperine ชวยเพิม่
ความการดูดซึม และเพิ่มความคงตัวทางชีวภาพของ
ขมิ้ น ชั น ทั้ ง ในหนู ท ดลองและมนุ ษ ย โดยไม พ บผล
ขางเคียง13,15
Shen และคณะ ไดทำการศึกษาในสัตวทดลองและ
ทบทวนหลักการทางทฤษฎี พบวาถึงแมขมิน้ ชันมีการ
คงตัวทางชีวภาพต่ำมาก เนื่องจากการดูดซึมที่ลำไส
ไมดี กระบวนการเผาผลาญที่ตับและลำไสเกิดอยาง
รวดเร็วและถูกกำจัดออกจากรางกายอยางรวดเร็ว
แตผลิตภัณฑยอยสลาย (degradation products)
มีบทบาทสำคัญในทางชีวภาพ และกิจกรรมทางเภสัชวิทยา
สามารถนำมาใชในการบำรุงรักษาสุขภาพไดตามปกติ16
Daily, Yang, และ Park ไดทำการทบทวนวรรณ
กรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) และทำการ
วิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) การศึกษาแบบสมุ
8 รายงานเกีย่ วกับผลของขมิน้ ชันตอการควบคุมอาการ
ขออักเสบ มี 7 การศึกษาที่ใชขมิ้นชันอยางเดียว
ขนาดที่ใช 1-2 กรัมตอวัน มีเพียงการศึกษาเดียวใน
ผู ป ว ยโรคข อ เสื่ อ มที่ ใ ช ข มิ้ น ชั น 1.5 กรั ม ร ว มกั บ
piperine 10 มิลลิกรัม โดยพบวาขมิ้นชันสามารถ
ควบคุมอาการขออักเสบไดโดยไมพบผลขางเคียง17
และจากการศึกษานำรองของ Chandran และ Goei
ที่พบวาขมิ้นชัน (มี curcumin รอยละ 95) มีความ
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ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า ยา diclofenac
ในผปู ว ยโรคขออักเสบรูมาตอยด14 และการศึกษาผลของ
ขมิน้ ชันในผปู ว ยโรคเขาเสือ่ ม ของ วิไล คุปตนริ ตั ศิ ยั กุล
และคณะ ใช แ คปซู ล สารสกั ด ขมิ้ น ชั น ขององค ก าร
เภสัชกรรม (มี curcumin รอยละ 95) ในขนาด 2 กรัม
ต อ วั น นาน 6 สั ป ดาห พบว า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ความปลอดภัยไมตางจากการรักษาดวย ibuprofen18
จะเห็นไดวาเกือบทุกงานวิจัยใชแต ขมิ้นชันโดยแทบ
ไมตองใช piperine เปนตัวชวยเพิ่มการคงตัวทาง
ชีวภาพเลย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของมีเพียง
การศึกษาเดียวของ Chandran และ Goei ทีท่ ำการศึกษา
ผปู ว ยโรคขออักเสบรูมาตอยดนำรองแบบสมุ ในประเทศ
อินเดีย จำนวน 45 ราย พบวาขมิน้ ชันขนาด 1 กรัม
ตอวัน ไมวา จะใหตวั เดียวหรือรวมกับ diclofenc ทำให
คาความรุนแรงของโรค (DAS28) ลดลง สัดสวนของ
ผปู ว ยทีม่ กี ารตอบสนองรอยละ 20 ,50 และ 70 ตามเกณฑ
ของ American College of Rheumatology response
criteria (ACR20, ACR50 และ CR70) ในกลุมที่ได
ขมิน้ ชันดีกวาการไดยา diclofenac อยางเดียวโดยไมพบ
ผลขางเคียง และสรุปวาการศึกษาของเขาเปนหลักฐาน
ชิน้ แรกทีพ่ บวาขมิน้ ชันมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
สูงกวายา diclofenac ในผปู ว ยโรคขออักเสบรูมาตอยด14
จากการทบทวนผปู ว ยรูมาตอยดทเี่ ขารับการรักษา
ในหนวยโรคขอและรูมาติซมั่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคมถึ ง ธั น วาคม 2560
มีจำนวน 540 ราย มีผปู ว ยทีย่ งั มีขอ อักเสบปานกลาง
ถึงรุนแรงวัดจากคา DAS28 มากกวา 3.2 แมวา จะไดรบั
ยาตานอักเสบและยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคใน
ขนาดสูงสุดแลวถึง 87 ราย มี 33 ไดรับยากลุมสาร
ชีวภาพซึ่งลวนเปนผูปวยที่เบิกได มีผูปวย 54 ราย
ทีไ่ มสามารถเขาถึงยาราคาแพงได ตองทนทุกขทรมาน
กับอาการปวดขอและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไมดี
จึงเปนเหตุใหผวู จิ ยั ไดทำการศึกษานีข้ นึ้ เพือ่ ศึกษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิน้ ชันในผปู ว ย
โรคขออักเสบรูมาตอยดทไี่ มตอบสนองหรือตอบสนอง
ไมดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด
ขนาดสู ง ไม ไ ด โ ดยใช จี พี โ อเคอร มิ น แคปซู ล ของ
องคการเภสัชกรรม (มีสาร curcumin มากวารอยละ 95)
โดยไมใช piperine เทียบกับยาหลอก
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วัสดุและวิธกี าร
ทำการศึกษาแบบสุมและมีกลุมควบคุมในผูปวย
รูมาตอยดที่ไดรับการวินิจฉัยโรคขออักเสบรูมาตอยด
ครบถวนตามเกณฑ revised 1987 American College
of Rheumatology (ACR) criteria19-20 ทีม่ คี วามรุนแรง
ของโรคปานกลางจนถึงรุนแรงมากโดยมีคา ความรุนแรง
ของโรคคือ DAS28 มากกวา 3.2 ในขณะที่ไดรับ
การรักษาดวยยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคขนาดสูง
หรือมีขอหามหรือไมสามารถทนยาปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินโรคได โดยตองไมมกี ารปรับยาตานอักเสบและ
ยาปรับเปลีย่ นการดำเนินโรคทุกชนิดอยางนอย 2 เดือน
กอนเขารวมการศึกษา ทั้งนี้ไมรวมผูปวยที่ไดรับการ
ฉีดยาสเตียรอยดเขาขอภายใน 4 สัปดาหกอ นเขารวม
การศึกษา ผปู ว ยทีม่ อี าการนอกขอของโรครูมาตอยด
ผูที่อยูในระหวางตั้งครรภหรือใหนมบุตร มีโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก มีประวัติแพขมิ้นชัน ผูปวยที่
สือ่ สารไมได เชน หูไมไดยนิ ตามองไมคอ ยเห็นมีอาการ
ทางสมองหรือจิตเวชที่ควบคุมอาการไมได ในหนวย
โรคข อ และรู ม าติ ซั่ ม แผนกอายุ ร กรรม โรงพยาบ
าลพุทธชินราชพิษณุโลก ในชวงเดือน เมษายน 2561 ถึง
เมษายน 2562 ผูปวยสามารถถอนตัวออกจากการ
ศึกษาไดเมือ่ DAS28 เพิม่ ขึน้ มากวา 1.2 หรือเกิดผล
ขางเคียงทีไ่ มสามารถแกไขได ตลอดระยะเวลาทีท่ ำการ
ศึกษา
ผปู ว ย 50 ราย จะถูกแบงเปน 2 กลมุ ดวยวิธสี มุ
โดยการจับสลากไวลว งหนา วิธกี ารสมุ ไมมอี คติ ตาราง
การสมุ และการจายยาทำโดยผชู ว ยพยาบาล กลมุ ตัวอยาง
ไมทราบวาอยใู นกลมุ ใด และผทู ำการศึกษาไมทราบวา
วิธีการที่ใหแกตัวอยางเปนการทดลองหรือควบคุม
ทัง้ สองกลมุ จะไดรบั ยาเดิมรวมกับ กลมุ ที่ 1 จะไดรบั
ขมิ้นชัน 250 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละสี่ครั้ง
กลมุ ที่ 2 จะไดรบั ยาหลอกครัง้ ละ 2 เม็ด วันละสีค่ รัง้
นาน 8 สัปดาห
การวัดผลลัพธหลัก (primary endpoint) โดยวัด
การลดลงของคา DAS28 คา DAS28 ทีล่ ดลงนอยกวา
0.6 ถือวาไมตอบสนอง คาลดลงมากกวาหรือเทากับ 0.6
ถือวาไดผลปานกลาง คาลดลงมากวาหรือเทากับ 1.2
ถือวาไดผลดี ตามเกณฑทกี่ ำหนดโดย The European
League Against Rheumatism (EULAR criteria)21
ผลลัพธรอง (secondary endpoint) เปนการวัดสัดสวน
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
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ของผูปวยที่มีการตอบสนองรอยละ 20, 50 และ 70
ตามเกณฑของ American College of Rheumatology
response criteria(ACR)21 โดยวัดผลในสัปดาหที่ 8
DAS28 เปนการประเมินความรุนแรงของโรค
โดยคำนวณจากจำนวนขอที่กดเจ็บทั้งหมด 28 ขอ
จำนวนขอที่บวมทั้งหมด 28 ขอและการประเมินโรค
โดยผูปวย คาการอักเสบวัดโดยอัตราการตกตะกอน
ของเม็ดเลือดแดง (ESR)
สัดสวนของผปู ว ยทีม่ กี ารตอบสนองรอยละ 20, 50
และ 70ตามเกณฑ ข อง American College of
Rheumatology response (ACR) criteria เปนการ
ประเมินการตอบสนองดวยการใชตวั ชีว้ ดั ดังนี้
1.การประเมินโรคโดยผปู ว ย
2.การประเมินโรคโดยแพทย
3.ระดับความปวดของผปู ว ย
4.ดัชนีความบกพรองทางกายภาพ
5.คาการอักเสบ ใชอัตราการตกตะกอนของเม็ด
เลือดแดง (ESR) หรือคา C reactive protein
ACR20 หมายถึง โรคดีขึ้นมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 ซึง่ จะรวมผปู ว ยทีเ่ ปน ACR50 และ ACR70
ACR50 หมายถึง โรคดีขึ้นมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 50 ซึง่ จะรวมผปู ว ยทีเ่ ปน ACR70 ดวย
ACR70 หมายถึง โรคดีขึ้นมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70
ผลขางเคียงของขมิน้ ชัน ไดแก อาการน้ำตาลต่ำ
ในผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั ยาลดระดับน้ำตาลอยู ผปู ว ย
ทีม่ นี วิ่ ถุงน้ำดีอาจมีอาการของนิว่ มากขึน้ ได ภาวะซีด
จากการขาดธาตุเหล็ก อาการอืดแนนทอง กรดไหลยอน
ทองเสีย ปวดศีรษะ คลืน่ ไส อาจพบการมีบตุ รยากได
ในผชู าย ประเมินในสัปดาหที่ 8 อุบตั กิ ารณเหลานีจ้ ะถูก
คิดเปนรอยละ
ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได แ ก ลั ก ษณะทางประชากร,
สารรูมาตอยดในเลือด, ภาพรังสีมอื และขอมือ,ประวัติ
ทางการแพทย, ยาที่ใช, ผลการตรวจรางกายรวมทั้ง
สั ญ ญาณชี พ ,อาการอั ก เสบของข อ , ผลการตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ ารไดแก การตรวจนับเม็ดเลือด, คาตับ,
คาไต, คาการอักเสบ (ESR), ระดับน้ำตาล (FBS), ระดับ
ไขมัน (LDL), การตรวจนับขอที่บวมและกดเจ็บทั้ง
28 ขอ, ระดับของการปวด (visual analog scale: VAS),
การประเมินโรคโดยผปู ว ย (patient global assessment),
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การประเมิ น โรคโดยแพทย (physician global
assessment),คาความรุนแรงของโรค (DAS28) และ
แบบสอบถามประเมินดัชนีความบกพรองทางกายภาพ
(disability index ใชแบบประเมิน Thai HAQ) และ
อาการของผลขางเคียง
ผูวิจัยจะเปนผูเก็บและบันทึกขอมูลโดยใชแบบ
เก็บขอมูลผปู ว ยทีเ่ ขารวมการศึกษาทัง้ หมดในครัง้ แรก
ที่ เ ข า ร ว มการศึ ก ษา และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาใน
สัปดาหที่ 8 ขอมูลทีไ่ ดจะนำมาตรวจสอบความถูกตอง
และความครบถ ว นก อ นจะลงรหั ส แล ว บั น ทึ ก ลง
คอมพิวเตอร จากนัน้ จะวิเคราะหโดย ขอมูลเชิงบรรยาย
วิ เ คราะห ค วามถี่ ร อ ยละค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และค า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน, มัธยฐาน และควอไทล วิเคราะห
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบคาสถิติกอนและหลังการศึกษา
ดวย pair-t test หรือ Wilcoxon signed_rank test
ความถี่ รอยละ โดยใช chi-squaretest หรือ Fisher
exact test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลมุ
ดวย Mann-Whitney test หรือ Fisher exact test
สวนผลขางเคียงจะถูกคิดเปนรอยละ วิเคราะหความถี่
รอยละ คาเฉลีย่ เลขคณิต และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การศึกษานีไ้ ดผา นการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลกเลขที่ IRB No. 081/61 วันทีร่ บั รอง 12 มีนาคม
2561 และ 12 มีนาคม 2562

Efficacy and Safety of Turmeric in Active Rheumatoid arthritis Patients

Alpha (α) = 0.05, Z (0.975) = 1.959964
Beta (β) = 0.200, Z (0.800) = 0.841621
Sample size: Group1 (n1) = 209, Group2
(n2) = 209
เนือ่ งจากผปู ว ยทีเ่ ขาเกณฑการศึกษาใน 1 ปยอ นหลัง
มีเพียง 54 ราย ผวู จิ ยั จึงศึกษาในผปู ว ยทัง้ หมด 50 ราย
ดังนัน้ แตละกลมุ จะมีจำนวนผปู ว ยกลมุ ละ 25 ราย
ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรและขอมูลพิ้นฐานที่จุด
เริม่ ตนการศึกษา
ทั้ ง สองกลุ ม ผู ป ว ยส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง ไม มี
ความแตกตางกันในเรื่องอายุ จำนวนยาปรับเปลี่ยน
การดำเนินโรค ยาตานอักเสบทีไ่ มใชสเตียรอยด ยาตาน
อั ก เสบสเตี ย รอยด การพบสารรู ม าตอยด ใ นเลื อ ด
การกัดกรอนของขอที่เห็นจากภาพรังสี โรครวมอื่นๆ
ดัชนีความบกพรองทางกายภาพ รวมทัง้ คาความรุนแรง
ของโรค (DAS28) คาเคมีพนื้ ฐานทัง้ กอนและเมือ่ สิน้ สุด
การศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึง 3

การคำนวณขนาดตัวอยาง โดยใชโปรแกรม n4
Studies22
ค า mean และ SD ได ม าจากงานวิ จั ย ของ
Chandranและ Goie14
The output of the sample size calculation
from n4Studies:
For testing two independent means (twotailed test)
Mean in group1 (μ1) = 3.58, SD. in group1
(σ1) = 0.71
Mean in grou2 (μ2) = 3.89, SD. in group2
(σ2) = 1.43
Ratio (r) = 1.00
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและขอมูลพืน้ ฐาน

อายุ (ป, มัธยฐาน (Q1, Q3))
เพศ
ชาย (รอยละ)
หญิง (รอยละ)
จำนวน DMARD, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
ขนาดยาตานอักเสบทีไ่ มใชสเตียรอยด
(มก./วัน,มัธยฐาน (Q1, Q3))
ขนาดยาตานอักเสบเตียรอยด
(มก./วัน,มัธยฐาน (Q1, Q3))
สารรูมาตอยดใหผลบวก (รอยละ)
การกัดกรอนขอจากภาพรังสี (รอยละ)
เบาหวาน (รอยละ)
ไขมันสูง (รอยละ)
หัวใจขาดเลือด (รอยละ)
หลอดเลือดสมอง (รอยละ)
วัณโรค (รอยละ)
ระดับความรุนแรงของโรค
(DAS28, มัธยฐาน (Q1, Q3)
ดัชนีความบกพรองทางกายภาพ (Thai HAQ)
มัธยฐาน (Q1, Q3)

ขมิน้ ชัน
n = 25

ยาหลอก
n = 25

p-value

58 (49,64)

56 (51,64)

0.815**
0.702*

5 (20.0)
20 (80.0)
4.64 ± 0.63
15 (15,15)

3 (12.0)
22 (88.0)
4.28 ± 0.73
15 (15,15)

0.071
0.419**

0 (0,1.25)

1.07 (0,5)

0.078**

20 (80.0)
19 (76.0)
1 (4.0)
2 (8.0)
0
0
0
5.10 (4.59, 5.57)

22 (88.0)
16 (64)
2 (8.0)
4 (16.0)
0
0
0
4.62 (4.47, 5.14)

0.702*
0.355
1.000*
0.667*
NA
NA
NA
0.127**

0.875 (0.500, 1.500)

0.750 (0.500, 1.125)

0.386**

*fisher exact test
** mannwhitney
ตารางที่ 2 ความแตกตางของผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารระหวางสองกลมุ กอนการศึกษา

เม็ดเลือดแดง (มก/ดล), คาเฉลีย่ (mean ± SD)
เม็ดเลือดขาว (เซลล/ลบมม.), มัธยฐาน (Q1,Q3)
เกล็ดเลือด (X1000 เซลล/ลบมม.), มัธยฐาน (Q1,Q3)
ครีเอตินนิ (มก/ดล), คาเฉลีย่ (mean ± SD)
เอ็นไซมตบั AST (ยูนติ /ลิตร), มัธยฐาน (Q1,Q3)
เอ็นไซมตบั ALT (ยูนติ /ลิตร), มัธยฐาน (Q1,Q3)
ไขมัน LDL (มก/ดล), มัธยฐาน (Q1,Q3)
น้ำตาลในเลือด (FBS) (มก/ดล), มัธยฐาน (Q1,Q3)

ขมิน้ ชัน
n = 25

ยาหลอก
n = 25

p-value

32.8 ± 4.6
6110 (5240, 6800)
290 (232,402)
0.687 ± 0.184
23 (21,28)
14 (11,18)
106 (95,126)
86 (80,94)

33.2 ± 4.1
5250 (4010, 6880)
281 (230, 336)
0.750 ± 0.68
26 (21,34)
15 (13,19)
98 (87,111)
89 (79,93)

0.727
0.415*
0.346*
0.251
0.189*
0.263*
0.281*
0.961*

*Mann-Whitney test
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ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารกอน และหลังการศึกษา
ขมิน้ ชัน
n = 25

เม็ดเลือดแดง
(มก/เดซิลติ ร)
คาเฉลีย่ (mean ± SD)
เม็ดเลือดขาว
(เซลล/ลบมม.)
,มัธยฐาน (Q1, Q3)
เกล็ดเลือด
(X 1000 เซลล/ลบมม.),
มัธยฐาน (Q1,Q3)
ครีเอตินนิ (มก/ดล),
คาเฉลีย่ (mean ± SD)
เอ็นไซมตบั AST
(ยูนิต/ลิตร),
มัธยฐาน (Q1,Q3)
เอ็นไซมตบั ALT
(ยูนิต/ลิตร),
มัธยฐาน (Q1,Q3)
ไขมัน LDL (มก/ดล),
มัธยฐาน (Q1, Q3)
น้ำตาลในเลือด
(FBS:มก/ดล),
มัธยฐาน (Q1, Q3)

ยาหลอก
n = 25

กอน
การศึกษา

สิ้นสุด
การศึกษา

p-value

กอน
การศึกษา

สิ้นสุด
การศึกษา

p-value

32.8 ± 4.6

33.7 ± 4.9

0.059

33.2 ± 4.1

33.4 ± 4.0

0.784

6110
(5240, 6800)

5970
(5260, 7240)

0.404*

5250
5210
(4010, 6880) (4170, 6220)

290
(232, 402)

317
(256, 389)

0.451*

0.687 ± 0.184 0.727 ± 0.231

281
(230, 336)

301
(222, 346)

0.281*
0.882*

0.088

0.750 ± 0.68 0.748 ± 0.672

0.896

23 (21, 28)

22 (20, 27)

0.050*

26 (21, 34)

25 (21, 30)

0.465*

14 (11, 18)

13 (10,17)

0.524

15 (13,19)

15 (12,18)

0.534

0.509*

98 (87, 111)

98 (89,120)

0.379*

0.525

89 (79, 93)

88 (81, 95)

0.017

106 (95, 126) 111 (91,127)
86 (80, 94)

86 (81, 93)

* Wilcoxon signed-rank test

การประเมินประสิทธิภาพของการรักษา
ผูปวยเขารวมการรักษาจนสิ้นสุดการศึกษาครบ
ทัง้ 50 ราย คาการอักเสบ (ESR) ไมลดลงในผปู ว ย
ทั้ ง สองกลุ ม ในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ ขมิ้ น ชั น ค า เฉลี่ ย ระดั บ
ความปวด (VAS) ลดลงจาก 4.3 ± 2.1 เหลือ 2.6 ± 1.7
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตไมลดลงในกลุมที่ไดรับ
ยาหลอก รวมทัง้ คามัธยฐานระดับความรุนแรงของโรค
(DAS28) ลดลงจาก 5.10 (4.59, 5.57) เหลือ 3.86 (3.41,
4.68) อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ในกลมุ ทีไ่ ดรบั ขมิน้ ชัน
ไดผลปานกลาง 13 ราย (คิดเปนรอยละ 52) ไดผลดี

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

9 ราย (คิดเปนรอยละ 36) มีผปู ว ยเพียง 3 ราย (คิดเปน
รอยละ 12) ทีไ่ มตอบสนองตอการรักษาในขณะที่ 23 ราย
(คิดเปนรอยละ 92) ของผทู ไี่ ดรบั ยาหลอกไมตอบสนอง
ตอการรักษา มี 2 ราย (คิดเปนรอยละ 8) ไดผลปานกลาง
และไมมรี ายใดไดผลดีเลยดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
เมื่อสิ้นสุดการศึกษากลุมที่ไดรับขมิ้นชันคามัธยฐาน
ของ DAS28 ลดลงเหลือ 3.86 (3.41, 4.68) กลมุ ทีไ่ ดรบั
ยาหลอกคามัธยฐานของ DAS28 ลดลงเหลือ 4.75
(4.31, 5.34) ซึง่ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของการรักษา

คาการอักเสบ (ESR)
ขมิน้ ชัน
ยาหลอก
คาความรุนแรงของโรค (DAS28)
ขมิน้ ชัน
ยาหลอก
ระดับความปวด (VAS)
ขมิน้ ชัน
ยาหลอก

เริม่ ตนการศึกษา
n = 25

สิน้ สุดการศึกษา
n = 25

p-value

69.0 ± 28.7
56.4 ± 26.6

64.4 ± 29.9
63.3 ± 29.3

0.088
0.120

5.10 (4.59, 5.57)
4.62 (4.47, 5.14)

3.86 (3.41, 4.68)
4.75 (4.31, 5.34)

< 0.001*
0.686*

4.3 ± 2.1
4.3 ± 2.0

2.6 ± 1.7
4.2 ± 2.2

< 0.001
0.791

*Wilcoxon signed-rank test
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงระดับความรุนแรงของโรค (Disease Activity Score: DAS28) หลังการศึกษา

ผลตางของ DAS28
นอยกวา 0.6 (ไมตอบสนอง)
0.6-1.19 (ตอบสนองปานกลาง)
มากกวาหรือเทากับ 1.2 (ตอบสนองดี)

ขมิน้ ชัน
n = 25

ยาหลอก
n = 25

p-value

3 (12.0)
13 (52.0)
9 (36.0)

23 (92.0)
2 (8.0)
0

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*

ยาหลอก
n = 25
63.3 ± 29.3
4.75 (4.31, 5.34)
4.2 ± 2.2

p-value

*Fisher exact test
ตารางที่ 6 แสดงคาชีว้ ดั ประสิทธิภาพหลังการรักษาในผปู ว ยทัง้ สองกลมุ

คาการอักเสบ (ESR)
DAS28
ระดับความปวดของผปู ว ย (VAS)

ขมิน้ ชัน
n = 25
64.4 ± 29.9
3.86 (3.41, 4.68)
2.6 ± 1.7

0.890
< 0.001*
0.006

*Mann-Whitney test

สัดสวนของผูปวยที่มีการตอบสนองรอยละ 20,
50 และ 70 ตามเกณฑของ American College of
Rheumatology response criteria (ACR20, ACR50
และ CR70) ตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตคิ อื ในกลมุ
ทีไ่ ดขมิน้ ชันเทากับ รอยละ 92, 48 และ 4 ตามลำดับ
ในกลมุ ทีไ่ ดรบั ยาหลอกมีผปู ว ยเพียง 2 ราย คิดเปนรอยละ
8 ทีม่ กี ารตอบสนองรอยละ 20 ตามเกณฑของ ACR ไมมี
รายใดทีต่ อบสนองตามเกณฑของ ACR50 และ ACR70
โดยมีรายละเอียดของผปู ว ยทีม่ กี ารตอบสนองตามเกณฑ
ของ ACR ทัง้ 6 ตัวชีว้ ดั ไดแก จำนวนขอทีก่ ดเจ็บ จำนวน
ขอทีบ่ วม ระดับความปวดขอ การประเมินภาพรวมของ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

โรคโดยผปู ว ย การประเมินภาพรวมของโรคโดยแพทย
ดัชนีความบกพรองทางกายภาพ ในผทู ไี่ ดรบั ขมิน้ ชันลดลง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมพบการเปลี่ยนแปลงนี้
ในกลมุ ยาหลอก ยกเวนคาการอักเสบทีไ่ มเปลีย่ นแปลง
ในทัง้ สองกลมุ ดังแสดงในตารางที่ 7 และ 8 เมือ่ สิน้ สุด
การศึกษากลุมที่ไดรับขมิ้นชันมีจำนวนขอที่กดเจ็บ
จำนวนขอทีบ่ วมการประเมินภาพรวมของโรคโดยแพทย
และดัชนีความบกพรองทางกายภาพนอยกวากลมุ ทีไ่ ดรบั
ยาหลอก อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 9
ความปลอดภัย ไมพบผลขางเคียงใดๆ ในผปู ว ย
ทัง้ สองกลมุ
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ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนของผปู ว ยทีม่ กี ารตอบสนองรอยละ 20, 50 และ 70 ตามเกณฑของ ACR
ขมิน้ ชัน
n = 25
23 (92.0)
12 (48.0)
1 (4.0)

acr20
acr50
acr70

ยาหลอก
n = 25
2 (8.0)
0
0

p-value
< 0.001*
< 0.001**
< 0.001**

*Fisher exact test
**Chi-square test
ตารางที่ 8 แสดงสวนประกอบของการตอบสนองตามเกณฑของ ACR
ขมิน้ ชัน
n = 25
กอน
การศึกษา

สิ้นสุด
การศึกษา

จำนวนขอทีก่ ดเจ็บ,
3 (2, 5)
1 (0, 2)
มัธยฐาน (Q1, Q3)
จำนวนขอทีบ่ วม,
3 (2, 6)
1 (1, 2)
มัธยฐาน (Q1, Q3)
ระดับความปวดของผปู ว ย,
4.3 ± 2.1
2.6 ± 1.7
คาเฉลีย่ (mean ± SD)
ภาพรวมของโรคประเมิน
4.2 ± 2.1
2.6 ± 1.7
โดยผปู ว ย, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
2.0+1.1
ภาพรวมของโรคประเมิน
4.3 ± 1.7
โดยแพทย, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
ความบกพรองทางกายภาพ,
0.875
0.375
มัธยฐาน (Q1, Q3)
(0.500, 1.500) (0.125, 0.500)
คาการอักเสบ (ESR),
คาเฉลีย่ (mean ± SD)
69.0 ± 28.7 64.4 ± 29.9

ยาหลอก
n = 25
p-value

กอน
การศึกษา

สิ้นสุด
การศึกษา

p-value

< 0.001*

2 (2,4)

2 (2, 4)

0.898*

< 0.001*

3 (2,4)

4 (2, 5)

0.077*

< 0.001*

4.3 ± 2.0

4.2 ± 2.2

0.791

< 0.001*

4.3 ± 2.0

4.2 ± 2.2

0.791

< 0.001*

3.9 ± 1.6

4.1 ± 1.7

0.204

< 0.001*
0.088

0.750
0.875
(0.500, 1.125) (0.500, 1.250)
56.4 ± 26.6

63.3 ± 29.3

0.045*
0.120
0.890

*Wilcoxon signed-rank test

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

Volume 36 No.2 May-August 2019

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

245

ตารางที่ 9 แสดงคาชีว้ ดั การตอบสนองตามเกณฑของ ACR ในผปู ว ยทัง้ สองกลมุ หลังสิน้ สุดการศึกษา
หลังสิ้นสุดการศึกษา
ขมิน้ ชัน n = 25
จำนวนขอทีก่ ดเจ็บ, มัธยฐาน (Q1, Q3)
1 (0, 2)
จำนวนขอทีบ่ วม, มัธยฐาน (Q1, Q3)
1 (1, 2)
2.6 ± 1.7
ระดับความปวดของผปู ว ย, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
ภาพรวมของโรคประเมินโดยผปู ว ย, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
2.6 ± 1.7
ภาพรวมของโรคประเมินโดยแพทย, คาเฉลีย่ (mean ± SD)
2.0 ± 1.1
ความบกพรองทางกายภาพ, มัธยฐาน (Q1, Q3)
0.375 (0.125, 0.500)
64.4 ± 29.9
คาการอักเสบ (ESR), คาเฉลีย่ (mean ± SD)

ยาหลอก n = 25
2 (2, 4)
4 (2, 5)
4.2 ± 2.2
4.2 ± 2.2
4.1 ± 1.7
0.875 (0.500, 1.250)
63.3 ± 29.3

p-value
< 0.001*
< 0.001*
0.006**
0.006**
< 0.001**
< 0.001*
0.890**

*Mann-Whitney test
**Independent t test

วิจารณ
ไดมีหลายการศึกษาถึงผลของสารสกัดขมิ้นชัน
ในการลดอาการปวดจากโรคขอเสือ่ ม แตการนำมาใช
รักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดพบเพียง1 การศึกษาคือ
งานของ Chandran และ Goei ทีไ่ ดทำการศึกษาผปู ว ย
โรคขออักเสบรูมาตอยดนำรองแบบสุม ที่ Nirmala
Medical Centre in Muvattupuzha, Kerala ประเทศ
อินเดีย ตีพมิ พผลงานในป 2012 การศึกษาของเขาเลือก
เฉพาะผูปวยที่มีอาการรุนแรง (โดยมี คา DAS28
มากกวา 5.1) จำนวน 45 ราย โดยไมไดรบั ยาอืน่ เชน
ยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด ยาปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินโรค หรือ ยาในกลมุ สารชีวภาพภายใน 4 สัปดาห
กอนเขารวมการศึกษา แบงผูปวยเปนสามกลุมๆละ
15 คน กลมุ ที่ 1 ไดรบั ขมิน้ ชัน 500 มิลลิกรัม วันละ
สองครัง้ กลมุ ที่ 2 ไดรบั 500 มิลลิกรัมรวมกับ diclofenac
50 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละสองครั้ ง และกลุ ม ที่ 3 ได รั บ
diclofenac 50 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ประเมินผล
การศึกษา ในสัปดาหที่ 8 พบวาขมิน้ ชันขนาด 1 กรัม
ตอวัน ไมวา จะใหตวั เดียวหรือรวมกับ diclofenc ทำให
คา DAS28 ลดลง โดยในกลมุ ที่ 1 คาเฉลีย่ ของ DAS28
ลดลงจาก 6.40 ± 0.73 เหลือ 3.55 ± 0.73 กลมุ ที่ 2
คาเฉลีย่ ของ DAS28 ลดลงจาก 6.44 ± 0.51 เหลือ
3.58 ± 0.71และกลมุ ที่ 3 คาเฉลีย่ ของ DAS28 ลดลง
จาก 6.72 ± 0.87 เหลือ 3.89 ± 0.1.43 ซึง่ มีความแตก
ตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ) สัดสวน
ของผูปวยที่มีการตอบสนองรอยละ 20, 50 และ 70
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามเกณฑของ American College of Rheumatology
response criteria (ACR20, ACR50 และ CR70)
ในกลุมที่ไดขมิ้นชันเทากับ รอยละ 93,73 และ 33
ตามลำดับ ซึง่ ดีขนึ้ กวาการไดยา diclofenac อยางเดียว
โดยไมพบผลขางเคียงจากขมิน้ ชันและสรุปวาการศึกษา
ของเขาเปนหลักฐานชิ้นแรกที่พบวาขมิ้นชันมีความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า ยา diclofenac
ในผปู ว ยโรคขออักเสบรูมาตอยด14
แตยังไมพบการนำมาใชในผูปวยที่ไมตอบสนอง
หรื อ ตอบสนองไม ดี หรื อ ทนยาต า นอั ก เสบและยา
ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยดไมได ซึ่งเปน
ปญหาใหญของหนวยโรคขอและรูมาติซมั่ โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลกทีพ่ บวา มีผปู ว ยทีย่ งั มีขอ อักเสบ
ปานกลางถึงรุนแรงแมวาจะไดรับยาตานอักเสบและ
ยาปรับเปลีย่ นการดำเนินโรคในขนาดสูงสุดแลวจำนวน
หนึ่งและไมสามารถเขาถึงยาชีวภาพที่มีราคาสูงได
ตองทนทุกขทรมานกับอาการปวดขอและมีคุณภาพ
ชีวติ ไมดี
จากผลการศึกษานี้ซึ่งเปนการศึกษาแบบสุมและ
มีกลมุ ควบคุม เมือ่ เพิม่ สารสกัดขมิน้ ชันในขนาด 2 กรัม
ตอวัน ผปู ว ยมีอาการดีขนึ้ คามัธยฐานระดับความรุนแรง
ของโรค (DAS28) ลดลง 1.24 (จาก 5.10 (4.59, 5.57)
เปน 3.86 (3.41, 4.68)) ระดับความปวดลดลงจาก
4.3 ± 2.1 เหลือ 2.6 ± 1.7 คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ โดยคา
ดัชนีความบกพรองทางกายภาพลดลงจาก 0.875
Volume 36 No.2 May-August 2019

246

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด

เปน 0.375 และการตอบสนองตามเกณฑของ ACR
สูงกวา กลุมที่ไดรับยาหลอกซึ่งมีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตสิ อดคลองกับการศึกษานำรอง
กอนหนานี้ การศึกษานีม้ ผี ปู ว ยสองรายทีห่ ลังไดรบั ขมิน้
ชันครบ 8 สัปดาหแลวอาการดีขนึ้ มากระดับความรุนแรง
ของโรค (DAS28) ลดลง1.45 และ 1.60 จึงใหขมิน้ ชัน
ตออีก 16 และ 12 สัปดาหพบวาระดับความรุนแรงของ
โรคลดลงอีก 0.32 และ 0.60 ตามลำดับ ในกลมุ ทีไ่ ด
ขมิน้ ชันมีผปู ว ย 3 ราย (คิดเปนรอยละ 12) ทีไ่ มตอบ
สนองตอการรักษา ซึง่ ถาใหยานานกวา 8 สัปดาหอาจ
ตอบสนองไดดขี นึ้ เนือ่ งจากยาปรับเปลีย่ นการดำเนิน
โรครูมาตอยดลวนเปนยาที่ออกฤทธิ์ชาเฉลี่ย 8-12
สัปดาห23
อาการน้ำตาลต่ำในผูปวยเบาหวานที่ไดรับยาลด
ระดับน้ำตาลอยู ในการศึกษานีม้ ผี ปู ว ยเบาหวานเพียง
3 ราย (รอยละ 6) ทุกรายมีระดับครีเอตินนิ ปกติซงึ่ ไมมี
ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เมือ่ ทบทวน
เวชระเบียนยอนหลังไมพบวามีรายใดเคยมาโรงพยาบาล
ดวยอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ และการศึกษานีท้ ำในชวง
ระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห จึงไมพบผลขางเคียงในขอนี้
ผูปวยที่มีนิ่วถุงน้ำดี อาจมีอาการของนิ่วมากขึ้นได
การศึกษานีไ้ มมผี ปู ว ยรายใดมีประวัตนิ วิ่ ในถุงน้ำดีรวม
ทั้งภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กและกรดไหลยอน
และไมพบภาวะการมีบุตรยากไดในผูชาย เนื่องจาก
การศึกษานีม้ ผี ปู ว ยเพศชายเพียง 8 ราย (รอยละ 16)
อายุนอ ยทีส่ ดุ คือ 49 ปซงึ่ พนวัยเจริญพันธแุ ลว จึงทำให
ไมพบผลขางเคียงเหลานี้ และไมพบอาการอืดแนนทอง
อาจเพราะขมิน้ ชันมีสรรพคุณชวยรักษาอาการนีไ้ ดดว ย
ไมพบทองเสีย ปวดศีรษะ และคลืน่ ไสซงึ่ ตรงกับการศึกษา
กอนหนานีท้ งั้ หมด
ขอจำกัดในการศึกษานี้คือเนื่องจากมีอายุรแพทย
โรคขอและรูมาติซมั่ เพียงคนเดียว และไมมบี คุ ลลากร
อืน่ ในหนวยเลย จึงใหเจาหนาทีท่ หี่ อ งตรวจผปู ว ยนอกที่
มีภาระงานลนมือชวยทำไดเพียงมีตารางการสมุ ทีท่ ำไว
ลวงหนาและจายยาแกผูปวยไมสามารถสัมภาษณ
ผปู ว ยตามแบบสอบถามเพือ่ ประเมินดัชนีความบกพรอง
ทางกายภาพได จึงทำโดยแพทยผูใหการรักษาทำให
ผูปวยอาจตอบแบบสอบถามดวยความเกรงใจขอมูล
ทีไ่ ดจงึ อาจมีความนาเชือ่ ถือลดลง
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ขนาดตัวอยางในการศึกษานี้ที่นอยเกินไปแตจำนวน
ผูปวยใกลเคียงกับการศึกษากอนหนานี้จึงมีคำถาม
เกีย่ วกับ power ของการศึกษา จึงคำนวณคา power
ของการศึกษาโดยใช คาเฉลีย่ ของ DAS28 ของกลมุ ที่
ไดขมิน้ ชันเทากับ 3.98 กลมุ ทีไ่ ดยาหลอกเทากับ 4.89
ดังนัน้ power ของการศึกษานีเ้ ทากับ 88.34 % ดังแสดง
powertwomeans 3.98 4.89, n1(25) n2(25)
Estimated power for a two-sample means test22
t test assuming sd1 = sd2 = sd
Ho: m2 = m1 versus Ha: m2 ! = m1
Study parameters:
Alpha = 0.0500
N = 50
N1= 25
N2 = 25
delta = 0.9100
m1 = 3.9800
m2 = 4.8900
sd = 1.0000
Estimated power:0.8834
และเนื่ อ งจากขมิ้ น ชั น ที่ ใ ช มี ข นาดเพี ย ง 250
มิลลิกรัม วันละ 8 เม็ดผูปวยตองรับประทานยาที่มี
ปริมาณเม็ดมากทำใหมีผูปวยจำนวนหนึ่งไมเขารวม
การศึกษาเนื่องจากเดิมนั้นยาที่ใชมีจำนวนเม็ดตอวัน
มากอยูแลว ในการศึกษาครั้งตอไปควรตองทำการ
ศึกษาในผูปวยจำนวนมากแบบสุมมีกลุมควบคุมและ
มีผชู ว ยงานวิจยั และควรศึกษาในระยะยาวกวานีเ้ พือ่ ให
ไดขอมูลที่เชื่อถือไดมากขึ้น และควรหาขมิ้นชันที่
ขนาดใหญเชน 500 หรือ 1,000 มิลลิกรัมเพือ่ ใหการ
บริหารยางายตอผปู ว ย
การศึกษานี้พบวาผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด
ทีไ่ มตอบสนองหรือตอบสนองไมดี หรือทนยาปรับเปลีย่ น
การดำเนินโรครูมาตอยดไมได ขมิน้ ชันชวยใหอาการดีขนึ้
ไดอยางปลอดภัย ชวยใหผปู ว ยเหลานีม้ คี ณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ ดวยยาราคาถูกหาไดงา ยเนือ่ งจากเปนสมุนไพร
พืน้ เมือง ซึง่ จะชวยลดการใชยาราคาแพง เหมาะสมกับ
เศรษฐานะของประเทศไทย และควรศึกษาประสิทธิภาพ
และผลข า งเคี ย งของขมิ้ น ชั น ในระยะยาวในผู ป ว ย
จำนวนมากต อ ไป นอกจากนี้ อ าจจะเกิ ด งานวิ จั ย
ประสิทธิภาพของขมิ้นชันในผูปวยรูมาตอยดที่อาการ
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ไมรนุ แรงเปรียบเทียบกับยาปรับเปลีย่ นการดำเนินโรค
ที่มีฤทธิ์ออนแตมีผลขางเคียงมาก เชน chloroquine
หรือ hydroxychloroquine ซึ่งมีผลอยางถาวรตอ
จอประสาทตาตามขนาดสะสมของยา ซึง่ เปนการเพิม่
ภาระงานใหจักษุแพทยในการเฝาระวังผลขางเคียง
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