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สรุปยอโครงการวิจัย 
 

โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักชีบดแหงชนิดแคปซูลตอประสิทธิผลการทํางานของไต
ในผูปวยไตเรื้อรัง ระยะ 3 : การทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม ทําการศึกษาในผูปวยไตเรื้อรังระยะท่ี 3 ท่ีไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากอาสาสมัครท่ีผานเกณฑการคัดเขาท่ีกําหนดไว ทํา
การสุมกลุมตัวอยางและแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จํานวนกลุมละ 50 คน โดยกลุมควบคุมไดรับการ
รักษาตามแนวทางการดูแลผูปวยไตเรื้อรังตามมาตรฐานรวมกับยาหลอก (ผงแปงขาวโพดบรรจุในแคปซูล) สําหรับ
กลุมทดลองไดรับการรักษาตามแนวทางการดูแลผูปวยไตเรื้อรังตามมาตรฐานรวมกับการรับประทานผักชีบดแหง
ชนิดแคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม 2 แคปซูล วันละครั้ง หลังอาหารเชา 15 นาที เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ตอเนื่องกัน โดยทุก ๆ 1 สัปดาห จะมีการนัดผูปวยมาทําการตรวจระดับ serum creatinine, eGFR, BUN, SGPT 
และ SGOT CBC และโปรตีนในปสสาวะ และประเมินความปลอดภัยโดยจัดกลุมอาการและความรุนแรงตาม 
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.0 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ Chi 
square test นอกจากนี้ขอมูลยังมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม treatment ดวย คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
Regression analysis หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาสรุปผลการศึกษาถึงผลของการรับประทานผักชีไทยบดแหงชนิด
แคปซูลตอผลเลือดท่ีแสดงถึงการทํางานของไต  

อนึ่ง การดําเนินการ ณ ปจจุบัน (31 สิงหาคม 2562) อยูในระหวางข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล โดยหาก
ทําการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลวจะจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานสืบไป 
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บทท่ี 1 ความเปนมา เหตุผลและความจําเปนของการศึกษาวิจัย 
 

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease; CKD) เปนโรคท่ีพบไดบอยและไมสามารถรักษาใหหายขาดไดใน
ปจจุบัน โรคนี้เปนปผักชีไทยญหาสาธารณสุขท่ัวโลกรวมท้ังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ผูปวย
ตองรับภาระคาใชจายในการดูแลสุขภาพตนเองและผลท่ีเกิดข้ึนนํามาสูปญหาระดับชาติ จากการศึกษาในประเทศ
ไทยพบวาความชุกของโรคไตเรื้อรังตั้งแตระยะท่ี 3 ข้ึนไปมีประมาณรอยละ 6.4 – 8.9 จากประชากรท้ังประเทศ
ประมาณ 70 ลานคน หรืออยูในชวงประมาณ ตั้งแต 2 ลาน ถึงกวา 9 ลานคน สาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังของ
ประเทศไทยเกิดจากเบาหวานรอยละ 36.3ความดันรอยละ 23.3 ภาวะทางเดินปสสาวะอุดก้ัน รอยละ 4.79 
และโรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบรอยละ2.43 ป อีกท้ังคาใชจายในการบําบัดทดแทนไตโดยการลางไตทางชองทอง
หรือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทตอคนตอปซ่ึงคาใชจายนี้ยังไมรวมถึงคาใชจาย
ดวยยา คาใชจายทางออมอ่ืน ๆโดยสํานักงานหลักประกัน 

สุขภาพแหงชาติตองใชงบประมาณการลางไตเปนการเฉพาะแยกจากงบบริการทางการแพทยเหมาจายราย
หัว (Capitation) โดยในปงบประมาณ 2558 สูงถึง 5,247 ลานบาท และจะเพ่ิมสูงข้ึนเปน 6,318 ลานบาท ใน
ป 2559 ซ่ึงถารวมงบประมาณ สําหรับบริการผูปวยไตเรื้อรังในสิทธิอ่ืน ๆ ไดแกสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการ
ขาราชการแลว รัฐจําเปนตองใชงบสูงกวาหนึ่งหม่ืนลานบาทตอป ซ่ึงจะเห็นไดวาตองใชเงินจํานวนมากในการดูแล
ผูปวยไตเรื้อรังเหลานี้ ในหลายโครงการมีวิธีการดูแลเก่ียวกับโรคไตในวิธีการท่ีหลากหลายและไดผลในระดับท่ีนา
พอใจระดับหนึ่ง แตวาการดูแลโครงการเหลานั้นตองมีทีมหลายฝายในการดูแลซ่ึงอาจจะเหมาะกับหนวยงานท่ีมี
กําลังคนในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพการทํางานเปนทีม แตในบางหนวยงานก็ไมมีความพรอมในแนวทางการดูแลใน
ลักษณะนี้ จุดมุงหมายการดูแลผูปวยไตในดานการดําเนินการของโรคท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การทําใหไตไม
สูญเสียหนาท่ีการทํางานและอาจกลับคืนสภาพมาไดถายังไมมีการสูญเสียหนาท่ีอยางถาวร เชน การใชกลุมยาขับ
ปสสาวะ ยากลุมปรับความสมดุลเกลือแรและความเปนกรด-ดาง เปนแนวทางการรักษาตามแนวทางของการแพทย
แผนปจจุบัน เปนตน ซ่ึงยากลุมนี้มีการใชมาอยางยาวนาน ลวนแลวแตเปนสารเคมีท้ังสิ้นและยาบางชนิดตองมีการ
นําเขาจากตางประเทศซ่ึงถาจํานวนผูปวยไตเรื้อรังมีจํานวนเพ่ิมข้ึนมาก การนําเขาก็เพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัวเชนกัน 
และประเทศก็ตองใชเงินสวนนี้จายไปเพ่ือนําเขายาเหลานี้ดวย ฉะนั้นแนวทางหนึ่งท่ีรัฐบาลสงเสริมในขณะนี้ คือ 
การลดการใชยาหรือวิธีการท่ีไมตองใชยาและหาแนวทางการใชสมุนไพรโดยถาเปนสมุนไพรไทยจะชวยทําใหมูลคา
ทางเศรษฐกิจดีข้ึน และประหยัดเงินท่ีตองเสียไปในการนําเขายาจากตางประเทศ 

ซ่ึงจากแนวคิดขางตน จึงเห็นวาการใชสมุนไพรไทยเพ่ือลดคาใชจายท่ีตองเสียไปจากการนําเขายาและเปน
การสงเสริมการใชยาท่ีผลิตข้ึนเองอีกท้ังกระตุนการสรางรายไดใหกับประชาชน จะเปนทางออกท่ีชวยแกปญหา
ดังกลาวขางตนได กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงหาแนวทางท่ีจะ
แกปญหาโดยทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของผักชีบดแหงชนิดแคปซูลในการเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานของไต จาก
การศึกษาพบวาผักชี หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Coriander sativum L. ในวงศ Apiaceae เปนผักพ้ืนบาน
จําพวกพืชลมลุก การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา ผักชีไทย มีสารฟลาโวนอยด (flavonoid) โพลีฟโนลิก 
(polyphenolic) และอัลคาลอยด (alkaloid) ซ่ึงเปนสารสําคัญมีสวนชวยตอตานสารบางชนิดท่ีมีผลทําใหไตเสีย
หนาท่ี โดยมีการศึกษาวิจัย ถึงสารปองกันความเปนพิษตอไตจากผักชีเพ่ือตอตานความเปนพิษของยาเจนตามัยซิน
(gentamycin) ในหนู พบวา ผักชีไทยสกัดท่ีขนาด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมใหหนูรับประทาน เปนเวลา 8 วัน ทําให
ระดับครีเอตินิน (creatinine) ลดลง นอกจากนี้ยังพบวา เม็ดของผักชีไทย มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีดี เนื่องจากมีสาร
ตานอนุมูลอิสระเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ฟลาโวนอยด ชวยลดออกซิเดทีฟ สเตรทในไตของหนูท่ีเหนี่ยวนํา
ดวยสาร เสตรปโตโซโทซิน (streptozotocin)ใหหนูเปนเบาหวานและยังพบอีกดวยวาผักชีไทยแบบสกัดยังเปนยา

3 
 



ขับปสสาวะคลายกับยาขับปสสาวะชื่อฟูโรซิไมด (furosemide) นอกจากประโยชนของผักชีไทยท่ีมีผลตอไตแลว ยัง
พบวาสารสําคัญอีกจําพวกหนึ่งท่ีสําคัญ ไดแก catechin, quercetin, kampferol และ coriandrin โดยพบวา สาร 
catechins คือสารกลุม phenolic เปนสารโภชนเภสชั (nutraceutical) ท่ีมีศักยภาพเปนประโยชนกับสุขภาพ มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และเปน chelating agent มีคุณสมบัติท่ีดีในการเขาจับ และรวมตัวกับไออนของโลหะหนัก 
ซ่ึงสารสําคัญในผักชีไทย มีองคประกอบโครงสรางทางเคมีท่ีประกอบดวยกลุมสารท่ีมีประจุลบ จึงมีประสิทธิผลสูงใน
การเขาจับกับโลหะหนักท่ีมีประจุบวก เชน ตะก่ัว (Pb++) สวน quercetin เปนสารพฤกษเคมี (phytonutrients) 
ท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบเฉพาะในพืช มีฤทธิ์ตอตานหรือปองกันโรคไดหลายประเภท เชน มีฤทธิ์ในการปองกันการ
อักเสบ ปองกันแบคทีเรียและไวรัส ปองกันอาการแพ ปกปองหลอดเลือด ปองกันมะเร็ง ชะลอความชรา เปนตน 

การศึกษาทางเคมี พบสารประกอบหลักในผักชีไทย ไดแก Volatile components, flavonoids และ 
isocoumarins สารประกอบท่ีพบในสวนของใบ คือ 2-decenoic acid, E-11-tetradecenoic acid และ capric 
acid มีรายงานวิจัยดานฤทธิ์ทางชีวภาพของผักชีไทยเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑ พบวา ผักชีไทยมีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และมีคุณสมบัติเปน antidiabetic และ hepatoprotective ท่ีดี รายงานผล
การใชใบผักชีไทยสกัดดวยเอธานอลทดสอบกับเซลลมะเร็ง พบวา สารสกัดใบผักชีไทย มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูล
อิสระ และตานมะเร็งลําไส สวนการทดสอบฤทธิ์ตอสารตะก่ัว มีผลการวิจัย สารสกัดผักชีไทยสามารถปองกันภาวะ
ตะก่ัวเปนพิษในหนูทดลอง ซ่ึงผลการทดลองมีความสัมพันธกับฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัด และโครงสราง
สารประกอบทางเคมีท่ีพบในผักชีไทย  

นอกจากนี้จากการลงพ้ืนท่ีศึกษากับผูปวย พบวา ผักชีชวยเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานของไตใหดีข้ึนไดนั้น 
สืบเนืองจากในป 2558 มีนโยบายและคําสั่งจากผูบริหารประเทศใหกระทรวงสาธารณสุขแกไขปญหาสุขภาพของ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากพิษโลหะหนัก โดยเฉพาะจากเหมืองทองคํา โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพท่ี
สําคัญในการแกไขปญหาดานสุขภาพและสั่งการใหกรมในกระทรวงสาธารณสุขรวมกันแกไขปญหาดังกลาว กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยกองการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานหนึ่งท่ีรับนโยบายนั้นมา
ดําเนินการโดยกอนการใชแนวทางการแกปญหาผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากพิษโลหะหนักดวยการแพทยผสมผสาน
นั้น ไดลงพ้ืนท่ีในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ือสํารวจความตองการแนวทางการดูแลของผูปวย ซ่ึงผูปวยสวนใหญ
ไมตองการท่ีจะไดรับการรักษาแนวทางของแพทยปจจุบัน นั่นคือ การเจาะเลือดและรักษาตามอาการซ่ึงไดรับการ
รักษาในแนวทางนี้มาหลายครั้งและอาการตางๆ ก็ไมดีข้ึน ดังนั้น กองการแพทยทางเลือกจึงไดประชุมคณะทํางาน
และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาถึงการแพทยผสมผสานในการแกไขปญหาเหลานั้นกับผูปวยท่ีสมัครใจ โดยใชการทําคี
เลชั่นบําบัดจํานวน 20 ครั้ง เปนเวลา 20 สัปดาห (1 ครั้ง/สัปดาห) ในผูปวยท่ีมีสารหนูในเลือดเกินคาปกติรวมกับ
มีอะเซนิคัลเคอรราโตซีส (arsenical keratosis) จํานวน 14 คน และใหผักชีไทยบดแหงชนิดแคปซูลรับประทาน 
จํานวน 2 คน ในผูปวยท่ีทําคีเลชั่นไมไดเนื่องจากมีคาครีเอตินิน (creatinine) สูงกวาปกติ และมีสารหนูเกินปกติ
ดวยในปริมาณ 800 มิลลิกรัม เปนเวลา ประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ในผูปวยท่ีอยูในกลุมเสี่ยงจากพิษโลหะหนัก
จํานวน 44 คน ใหผักชีไทยบดแหงชนิดแคปซูลรับประทาน ขนาด 800 มิลลิกรัม เปนเวลา 3 เดือน หลังใหการ
บําบัดดวยการแพทยผสมผสานเหลานี้และทําการติดตามผล พบวา ผูปวยท่ีทําคีเลชั่นบําบัด จํานวน 14 คน มีอะเซ
นิคัลเคอรราโตซีส (arsenical keratosis) ลดลงอยางเห็นไดชัด 12 คน อีก 2 คนจางลงไมชัดเจน สวนคนท่ี
รับประทานผักชีไทย 2 คน พบวาคาครีเอตินิน (creatinine) ลดลงเปนปกติ ท้ัง 2 คน รวมท้ังมี 1ใน 2 คนท่ีเปน
โรคเบาหวานพบวาระดับน้ําตาลในเลือดเปนปกติดวยโดยแพทยตองงดยาเบาหวานลงในชวงท่ีไดรับผักชีไทย สวน
กลุมผูเสี่ยงจํานวน 44 คน พบวาสวนใหญ น้ําหนักเพ่ิมข้ึน รับประทานอาหารได อาการปวดขา ลดลง นอนหลับได 
ไมพบรายงานถึงความเปนพิษ 
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จากขอมูลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนประกอบกับการศึกษาเบื้องตนในการใหผูปวยรับประทานผักชีบด
แหงชนิดแคปซูลท่ีใหในผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากพิษโลหะหนักและกลุมเสี่ยง ซ่ึงในประเทศไทยยังไมเคยมี
การศึกษานํารองเชนนี้มากอนดวยนั้น นาจะมีความเปนไปวาผักชีไทยมีผลทําใหประสิทธิผลการทํางานของไตดีข้ึน
รวมถึงมีความปลอดภัยสามารถนํามาชวยทดแทนการใชยาแผนปจจุบันซ่ึงสวนใหญเปนสารเคมี ใหเกิดประโยชนใน
อนาคตตอไป 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 แบงการทบทวนองคความรูท่ีเก่ียวของออกเปน 3 สวน ไดแก 
  2.1 โรคไตเรื้อรัง 
  2.2 ผักชีไทย 
  2.3 ผักชีไทย 
2.1 โรคไตเรื้อรัง  
 โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD)  
  หมายถึง ผูปวยท่ีมี ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในสองขอตอไปนี้เปนระยะเวลานานเกิน 3 เดือน 
ดังนี้ 
  1. ผูปวยท่ีมีลักษณะแสดงความผิดปกติของไตอยางใดอยาง หนี่งดังตอไปนี้โดยไมข้ึนกับอัตรา
การกรองของไต (Glomerular filtrationrate, GFR)  
    I. ตรวจพบอัลบูมินในปสสาวะ (albuminuria) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง
ติดตอกันในชวงระยะเวลา 3 เดือนโดยใชคา albumin excretion rate (AER) มากกวา 30 มก.ตอวัน หรือ 
albumin-to-creatinine ratio (ACR) มากกวา 30 มก.ตอกรัมของครีอะตินีน 
    II. ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง
ติดตอกันในชวงระยะเวลา 3 เดือน 
    III. มีความผิดปกติของเกลือแร (electrolyte) ท่ีเกิดจาก ความผิดปกติของ
หลอดฝอยไต     IV. ตรวจพบความผิดปกติของไตทางรังสีวิทยา 
    V. ตรวจพบความผิดปกติทางพยาธิสภาพของไต  
    VI. มีประวัติการไดรับการผาตัดปลูกถายไต  
  2. ผูปวยท่ีมีอัตราการกรองของไตต่ํากวา 60 มล./นาที/ 1.73 ตร.ม. ติดตอกันเกิน 3 เดือน 
   การแบงความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง  
  ในปจจุบัน เกณฑท่ีใชในการระบุระยะของโรคไตเรื้อรังอางอิงตามเกณฑ ของKidney 
DiseaseImproving Global Outcomes (KDIGO) ปพ.ศ. 2555) โดยใชคาอัตราการกรองของไต ดังนี้  
  ตารางท่ี 1 การแบงระยะของโรคไตเรื้อรังตามเกณฑของอัตราการกรองของไต  

ระยะของโรคไตเรื้อรัง อัตราการกรองของไต (มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 
ระยะท่ี 1  >90 
ระยะท่ี 2  60-89 
ระยะท่ี 3a  45-59 
ระยะท่ี 3b  30-44 
ระยะท่ี 4  15-29 
ระยะท่ี 5 
 

<15  

 
*** หมายเหตุ โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย หมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 ท่ีมีระดับอัตราการกรองของไตต่ํา
กวา 6 มล./นาที/1.73ตร.ม. หรือจําเปนตองได รับการบําบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง 
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สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง  
  สาเหตุท่ีพบบอยท่ีสุดของโรคไตเรื้อรัง คือ เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง และโรค 
หลอดเลือดฝอยไตอักเสบเรื้อรัง (chronic glomerulonephritis) อาทิเชน โรคไตอักเสบชนิด IgA (IgA 
nephropathy) โรคไตอักเสบลูปส (lupus nephritis) โรคไตอักเสบตามหลังการติดเชื้อ (post-infections 
glomerulonephritis) โ ร ค ไ ต อัก เ ส บ ช นิด membranous ( membranous nephropathy) หรือโรค
ไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) นอกจากนี้ ยังพบวาผูปวยโรคไตเรื้อรังใน
ประชากรไทย สวนหนึ่งเกิดจากนิ่วในไต โดยเฉพาะประชากรในแถบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดจาก
การใชยา แกปวดกลุม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) เปนระยะเวลานานทาใหเกิด 
analgesic nephropathy ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และตีบ ทําใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตลดลงเกิดภาวะ 
ischemic nephropathy ภาวะอุดตันท่ีทอไต ท้ังสองขางจากนิ่วในทอปสสาวะ หรือภาวะอุดตันในทางเดิน
ปสสาวะ จากตอมลูกหมากโต มีเพียง สวนนอยท่ีเกิดจากโรคไตเรื้อรังจากโรคถุงน้ําในไต (polycystic kidney 
disease) ซ่ึงถายทอดทางพันธุกรรม 
  การดําเนินของโรคไตเรื้อรัง  
  เม่ือมีการสูญเสียการทํางานของหนวยไต หนวยไตท่ีเหลืออยูจะมีการปรับตัวโดยมีการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังโครงสราง และหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมอัตราการกรองของหนวยไตภาพรวมมากข้ึนเรียกวา adaptive 
hyperfiltration ทําใหรางกายสามารถรักษาระดับของโซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม ฟอสเฟตในเลือด และ
ปริมาณสารนน้ําในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ หนวยไตสวนท่ีเหลือนี้จะมีการ สังเคราะหโปรตีนเพ่ิมภายใน
เซลล (compensatory hypertrophy) ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะมี ระดับสูง (peak) ในระยะเวลา 2 – 3 วัน
แรก หลังจากนั้นจะถึงระดับคงท่ี (steady state) ท่ีระยะเวลาประมาณ 21 วัน ในบางรายอาจสามารถ 
ปรับตัวไดมากเกือบเทาภาวะปกติ การปรับตัว ดังกลาวมีประโยชนในชวงแรก แตอาจกอใหเกิดพยาธิสภาพ ตอ
โกลเมอรูลัส (glomerulus) ท่ีเหลือ ได คือมีการเพ่ิมข้ึนของ single nephron glomerular filtration rate 
(SNGFR) รวมกับมีการเปลี่ยนแปลงท่ี glomerular barrier ทาใหมีโปรตีนรั่วออกมาในปสสาวะ (glomerular 
proteinuria) โดยเชื่อวาสัมพันธกับการเพ่ิมข้ึนของสารแองจิโอเทนซินทู (angiotensin II) 
  อาการและอาการ 
  อาการและอาการแสดงของโรคไตเรื้อรัง สวนใหญข้ึนอยูกับสาเหตุของการเกิดโรค และระยะ 
การดําเนินของโรคไตเรื้อรังในผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะแรก คือระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สวนใหญไม มีอาการ 
หรืออาการแสดงใด ๆ สวนมากจะมีอาการ อาการแสดงของความผิดปกติเม่ือโรคไตเรื้อรังมี ความรุนแรงมาก
ข้ึน และจะเริ่มชัดเจนในโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 – 4 ซ่ึงไดแกปสสาวะบอยชวง กลางคืน (nocturia) ปริมาณ
ปสสาวะมากกวา 3 ลิตรตอวัน (polyuria) หรือนอยกวา 400 มิลลิลิตร ตอวัน (oliguria) หรือปริมาณ
ปสสาวะนอยมาก นอยกวา 50 มิลลิลิตรตอวัน (anuria) มีภาวะความดันโลหิตสูง อาการบวม และปสสาวะ
เปนฟองในผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีเกิดจากโรคไตอักเสบ หรืออาจ มาดวยปญหาท่ีมีเลือดออก หรือ มีโปรตีนรั่วใน
ปสสาวะ ในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4 และ 5 อาจมี อาการเหนื่อยงาย ออนเพลียงาย    จากภาวะโลหิตจาง 
เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน บางรายอาจมี อาการทางระบบประสาท เชนความจาเสื่อมลง การตอบสนองชาลง 
หรือมีอาการปวดตามกระดูก จากโรคความผิดปกติของกระดูกในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (renal osteodystrophy) 
  ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในผูปวยไตเรื้อรัง  
  ความผิดปกติในการควบคุมสารน้ํา  
  เม่ือระดับการทางานของไตลดลงจนเริ่มสงผลตอความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขน 
เนื่องจากทอไตไมสามารถดูดซึมน้ํากลับไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหความเขมขนของปสสาวะมีความ เจือจาง 
ผูปวยจึงมักมีอาการปสสาวะบอยชวงกลางคืน หรือมีปริมาณปสสาวะในแตละวันมากผิดปกติและเม่ือการทา
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งานของไตลดลงจนไตไมสามารถขับน้ําสวนเกินออกจากรางกายได เนื่องจากไมสามารถเจือจางให ปสสาวะมี
ความเขมขนท่ีต่ํากวา 300 – 350 mosm/กก.รวมกับมีอัตราการกรองและ tubular flow ต่ําเกินไป เรียก
ระดับคา urine osmolarity ท่ีเทากับระดับความเขมขน ของคา plasma osmolarity วา sotheuria 
นอกจากนี้ยังพบวาการลดการตอบสนองของทอไตสวน ปลาย (collecting duct) ท่ีมีตอฮอรโมนวาโสเพรสซิน 
(vasopressin) เปนอีกกลไกหนึ่งท่ีทาใหเกิด ความผิดปกติในการควบคุมสารน้ําเชนกัน 
  ความผิดปกติในการควบคุมโซเดียม  
  ผูปวยโรคไตเรื้อรังจะมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึมกลับของเกลือโซเดียม ท่ี
ทอไต และมี ปริมาณ tubular flow rate ท่ีลดลงตามความรุนแรงของภาวะไตเรื้อรัง ดังนั้นผูปวย โรคไตเรื้อรัง
จึงควรตองจากัดการรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณเกลือหรือโซเดียมในปริมาณท่ี พอเหมาะ การรับประทาน
เกลือโซเดียมท่ีมากเกินกวาความสามารถของไตจะขับออกได จะเกิดภาวะ น้ําเกิน และบวมน้ําตามมา อาจ
รุนแรงทาใหเกิดภาวะน้ําค่ัง ปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) ในทางกลับกัน การรับประทานอาหารท่ีมี
โซเดียมนอยเกินไป (low sodium intake) จะทําใหเกิด ภาวะไตวายฉับพลันซํ้าเติมภาวะไตเรื้อรังได เพราะ
เม่ือไตมีความสามารถในการดูดซึมกกลับนอยลงในกรณีนี้จะทําใหมีการสูญเสียเกลือ (salt losing) และเกิด
ภาวะรางกายขาดน้ําได 
  ความผิดปกติในการควบคุมโปแตสเซียม  
  เม่ือมีการทํางานของไตลดลง จนไตไมสามารถขับโปแตสเซียมออกจากรางกายไดเพียงพอ 
เนื่องจากการขับโปแตสเซียมทางไตข้ึนอยูกับปริมาณของโซเดียมท่ีสงผานมาถึงทอไตสวนปลาย เพราะฉะนั้น
เม่ือหนาท่ีของไตลดลง การขับโซเดียมและสงผานมาบริเวณทอไตสวนปลายไดลดลง จึงไมเพียงพอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนอนุภาคโมเลกุลกับโปแตสเซียม ทําใหเกิดภาวะระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงในท่ีสุด นอกจากนี้
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงอาจเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมี โปแตสเซียมในปริมาณสูง การสลายของ
เนื้อเยื่อเพ่ิมข้ึน ภาวะความเปนกรดในเลือด และภาวะความ ผิดปกติในการขับกรดของทอไต (type IV renal 
tubular acidosis; RTA) ซ่ึงพบในผูปวยท่ีมีการอุดกลั้นในระบบทางเดินปสสาวะ หรือมีภาวะ 
hypoaldosteronism จากการไดรับยา ACEI หรือ ARB 
  ความผิดปกติในการรักษาสมดุลกรด-ดาง  
  ในภาวะปกติไตมีความสามารถในการขับกรดซัลฟวริกท่ีไดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของ 
กรดอะมิโนท่ีมีสวนประกอบของซัลเฟอร (sulfur-containing amino acid) ไดปริมาณเฉลี่ยวันละ 1 mEq/
กก./วัน โดยผานกระบวนการสรางสารแอมโมเนียท่ีหนวยไต ท้ังนี้พบวาผูปวยโรคไตเรื้อรัง ระยะ G3 จะมีคาไบ
คารบอเนตในเลือด (serum bicarbonate) ต่ํารวมกับมี normal anion gap ได เนื่องจากไตยังสามารถขับ 
anion ได ขณะท่ีผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะทาย (ระยะ G4 และ G5) จะมี คาไบคารบอเนตในเลือดต่ํา 
รวมกับมี high anion gap metabolic acidosis เนื่องจากไตไมสามารถ ขับฟอสเฟต ซัลเฟต และ anion 
ของกรดอินทรีย (organic acid) ได 
  ภาวะโลหิตจาง  
  ภาวะโลหิตจางในผูปวยโรคไตเรื้อรัง เกิดไดจาก 4 สาเหตุหลัก ไดแก 1. มีการสูญเสียเม็ด
เลือดแดงจากสาเหตุตาง ๆ เชนภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะยูรีเมีย (uremic gastritis) หรือเกิด
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกงาย (hemolysis) จากภาวะยูรีเมีย เปนตน 2. มีการสรางสารอิริโทรพอยอิติน 
(erythropoietin) จากไตลดลง โดยเริ่มพบภาวะโลหิตจางในผูปวยโรคไตเรื้อรังต้ังแตระยะ ท่ี 3 ท้ังนี้ลักษณะ
รูปรางของเม็ดเลือดแดงจะมีขนาด และการติดสีปกติ (normocytic และ normochromic) ซ่ึงใชแยกจาก
ภาวะโลหิตจางจากภาวะเลือดออกท่ีมักมีขนาดของเม็ดเลือดแดงเล็ก กวาปกติ (microcytic) 3. การลดลงของ
แรธาตุท่ีจําเปนตอการสรางเม็ดเลือดแดง ไดแกธาตุเหล็ก (iron) และกรดโฟลิก (folic acid) เปนตน 4. มี
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ภาวะธาตุอะลูมิเนียมเกินในรางกาย (aluminium toxicity) มักเกิดในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะทายท่ี
รับประทานยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซดตอเนื่องเปนเวลานาน เพ่ือจับกับสารฟอสเฟตในอาหาร หรือเกิดใน
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะรับการรักษาบาบัด ทดแทนไตดวยการฟอกเลือด เนื่องจากผูปวยอาจไดรับธาตุ
อะลูมิเนียมท่ีปนเปอนจากการฟอกเลือด โดยธาตุอะลูมิเนียมท่ีสูงผิดปกติในรางกายจะไปยับยั้งกระบวนการ
สรางฮีม (heme synthesis) ซ่ึงเปนสารตั้งตนท่ีสําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง 
  ภาวะความดันโลหิตสูง เปนผลมาจากการค่ังของสารน้ํา และเกลือแรในรางกาย หรือจาก
การกระตุนระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system) ในรางกาย บางรายอาจเกิดจากการมี
การใชยาบางชนิด เชน สเตียรอยด หรือ cyclosporine ภาวะความดันโลหิตสูง เปนไดท้ัง สาเหตุ และผลจาก
การเกิดโรคไตเรื้อรัง  

ภาวะหัวใจลมเหลว เปนผลมาจากภาวะนาเกินในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูปวยจะมีอาการหอบ 
เหนื่อย แนนหนาอก อยางไร  ก็ตามภาวะหัวใจลมเหลวอาจเกิดจากค่ังของสารยูรีเมียในรางกาย จนทําให
กลามเนื้อหัวใจสูญเสียความสามารถในการบีบตัวทําใหเกิด low pressure pulmonary edema ได  
  ภาวะเย่ือหุมหัวใจอักเสบ มีอุบัติการณการเกิดภาวะเยื้อหุมหัวใจอักเสบในผูปวยโรคไต 
เรื้อรงัประมาณรอยละ 10 ของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะรับการรักษาบําบบัดทดแทนไต ซ่ึงเปนผลมาจาก การ
ค่ังของสารยูรีเมียในรางกาย ในรายท่ีรุนแรงอาจเกิดการสะสมของน้ําในชองวางระหวางเยื่อหุมหัวใจ จนเกิด
เปน cardiac tamponade ได  
  ภาวะหองหัวใจโต มักเกิดเปนลักษณะหองหัวใจดานลางซายโต ( left ventricular 
hypertrophy) จําแนกได 2 ลักษณะ คือ ชนิด concentric ซ่ึงเปนผลมาจากภาวะความดันโลหิตสูง และชนิด 
eccentric ซ่ึงเกิดจากภาวะน้ําเกินในรางกายเปนระยะเวลานาน (volume overload) หรือเปน
ภาวะแทรกซอนจากภาวะโลหิตจาง 
  ความผิดปกติของฮอรโมนเกี่ยวกับตอมไทรอยด โดยท่ัวไปพบวาผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะมี
ระดับ total T4, free T4 และ T3 ลดลง มีระดับ thyroid-stimulating hormone (TSH) เปน ปกติ มีระดับ
ของ thyroid hormone-binding globulin และ thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation 
test เปนปกติหรือลดลงเล็กนอย ซ่ึงมีลักษณะโดยรวมเขาไดกับภาวะ sick euthyroid syndrome  
  ความผิดปกติของฮอรโมนเพศ ในชายพบมีระดับ free testosterone, 
dihydrotestosterone และ androgen ลดลง ในขณะท่ีในเพศหญิงมีการเพ่ิมข้ึนของ luteinizing hormone 
(LH) และ follicle-stimulating hormone (FSH) รวมกับมีระดับของ estrogen ลดลง และมีการเสียสมดุล
ของ LH pulsatile และ LH surge ทําใหเกิดภาวะไขไมตก (anovulation)  
  ความผิดปกติของโกรทฮอรโมน (growth hormone (GH)) พบวาผูปวยโรคไตเรื้อรังมักมี
การดื้อตอการออกฤทธิ์ของ GH (GH resistance) เพราะมีการเพ่ิมข้ึนของ insulin growth factor-blinding 
protein ดังนั้นจะพบวาหากเกิดภาวะไตเรื้อรังตั้งแตอยูในเด็กหรือวัยรุน จะสงผลตอการเจริญเติบโต โดยผูปวย
มักตัวเตี้ย และมีพัฒนาการทางรางกายเขาสูวัยรุนชา ซ่ึงพบไดในวัยรุนท่ีมีโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายถึงสองในสาม  
  ความผิดปกติของอินซูลิน ในผูปวยโรคไตเรื้อรังนั้น เม่ือการทํางานของไตลดลงจนอัตราการ
ขจัดอินซูลินจะลดลงอยางมาก รวมกับมีกระบวนการเมแทบอลิซึมทําลายอินซูลินท่ีตับลดลงจากผล ของภาวะยู
รีเมีย หรือผูปวยรับประทานอาหารไดนอย จึงทาใหพบการเกิดภาวะระดับนาตาลในเลือด ต่ํา 
(hypoglycemia) ไดบอย  
  ความผิดปกติของระบบผิวหนัง โรคไตเรื้อรังจะมีการค่ังของสารยูรีเมีย ทําใหเกิด uremic 
frost จากความเขมขนของยูเรียในเลือดมาก เรียกอาการคันตามตัวในโรคไตเรื้อรังวา uremic pruritus ซ่ึงไม
คอยตอบสนองตอการรักษา  
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  ความผิดปกติของระบบกระดูก ผูปวยโรคไตเรื้อรังจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก เรียกวา 
ความผิดปกติของกระดูกในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (renal osteodystrophy) เปนการเปลี่ยนแปลงทาง เมแทบอลิ
ซึมของเกลือแร และโครงสรางของกระดูก สามารถเกิดไดตั้งแตระยะแรกของโรคไต และมีการดําเนินของโรคท่ี
รุนแรงมากข้ึนตามระยะของโรคไตเรื้อรัง หรืออาจเปนผลจากการรักษา เชน การ ไดรับวิตามินดี หรือเกิดจาก
การขับฟอสฟอรัสทางไตลดลง ทําใหมีการค่ังของฟอสเฟตในรางกาย หรือ มีภาวะรางกายขาดสาร calcidiol 
หรือ 25-hydroxyvitamin D และมีระดับของฮอรโมนพารา ไทรอยดในเลือดเพ่ิมข้ึน ผูปวยบางรายอาจมี
อาการปวดกระดูก เดินไดลําบาก หรือโครงสรางของกระดูกผิดรูปรางได 
   หลักการดูแลและรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรัง  
  การคนหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง เปนการคนหาจากการซักประวัติ และตรวจรางกาย 
รวมถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยแยกโรค ถามีการพบสาเหตุท่ีสามารถแกไขได จะ
มีการใหการแกไข หรือรักษาทันที เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาท่ีการทํางานของไตถาวร  
  การดูแลและรักษาเพ่ือชะลอการเส่ือมของไต วัตถุประสงคสําคัญของการดูแลผูปวยโรคไต
เรื้อรัง คือการชะลอไมใหไตเสื่อมใหไดนานท่ีสุด ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรไดรับการประเมินหาสาเหตุ ของภาวะไต
วายเฉียบพลันท่ีเกิดรวมกับภาวะไตเรื้อรังทุกครั้งท่ีการทํางานของไตลดลงอยางผิดปกติ ไดแกภาวการณขาด
เลือดของไต หรือเลือดไปเลี้ยงไตนอย จากสาเหตุตาง ๆ เชน ทองเสียรุนแรง การใชยาขับปสสาวะ ภาวะ
เลือดออก ภาวะความดันโลหิตต่ํา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และการใชยาท่ีมีผลทําใหอัตราการกรองไต
ลดลงโดยเฉพาะยากลุมตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด หรือยา กลุม angiotensin-converting enzyme 
inhibitors (ACEIs) รวมท้ังการหลีกเลี่ยง การใชยา และสารท่ีสงผลเสียตอไต (nephrotoxic drugs) เชน ยา
ปฏิชีวนะกลุม aminoglycosides และสารทึบรังส ี(contrast media agent)  
  การดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมระดับความดันโลหิตใน
ผูปวยโรคไตเรื้อรังเปนการรักษาท่ีสําคัญท่ีสุด ผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีมีความดันโลหิตสูง ควรไดรับยาลด ความดัน
โลหิต เพ่ือชะลอการเสื่อมของไต การลดระดับความดันโลหิตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะสามารถลดอุบัติการณ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตของ ผูปวยได และในการดูภาวะความดัน
โลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรัง คือผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน และไมมีโรคเบาหวาน รวมกับมีระดับอัลบูมิน
ในปสสาวะเล็กนอยหรือเปนปกติ แนะนําใหมีเปาหมาย ควบคุมระดับความดัน โลหิต 140/90 มม.ปรอท 
และผูปวยโรคไตเรื้อรังแนะนําใหมีเปาหมายควบคุม ระดับความดันโลหิต ≤130/80 มม.ปรอท และผูปวย
สูงอายุท่ีมีโรคไตเรื้อรังแนะนําใหเปาหมายการ รักษาตามแตละบุคคล (individual target approach) โดย
อาจพิจารณาใหมีเปาหมายควบคุมระดับความดันโลหิตสูงข้ึน โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 80 ป รวมถึง
ผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงรวม จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (life-style modification) 
เพ่ือควบคุมความดัน โลหิต โดยใหผลในการรักษาท่ีดี ถาทาไดอยางมีประสิทธิภาพใชรวมดวยเสมอในการรักษา
ผูปวยท่ีมี ความดันโลหิตสูง ขอดีของการรักษาดวยวิธีนี้ คือไมพบผลขางเคียงจากการใชยา และไมจําเปนตอง 
ตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแกการควบคุมน้ําหนักใหคาดัชนีมวลกายนอยกวา 25 กก./ตร.ม. การออกกําลัง
กายระดับปานกลางอยางนอยวันละ 30 นาที 4 – 5 วัน/สัปดาห การจํากัดปริมาณเครื่องดื่ม แอลกอฮอล 
การงดสูบบุหรี่ และการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม เพ่ือควบคุมความดันโลหิต หรือ dietary approach to 
stop hypertension (DASH) สําหรับการเลือกใชยาลดความดันโลหิตข้ึนอยู กับขอบงชี้ของยาแตละชนิดตาม
กลุมอาการของโรค โดยผูปวยโรคไตเรื้อรังนั้น ยาลดความดันโลหิตสูง ไดแกยากลุม angiotensin-converting 
enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin II receptor blockers (ARBs) โดยท่ียาท้ังสองกลุมนี้
สามารถลดการรั่วของโปรตีนในปสสาวะ และชวยชะลอการ เสื่อมของไตได ท้ังในผูปวยโรคไตท่ีเกิดจาก
โรคเบาหวาน และไมเกิดจากโรคเบาหวาน การใหยาท้ัง สองกลุมนี้ จะตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 
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GFR และระดับโปแตสเซียมในเลือดเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 – 2 เดือนแรก หากมีการลดลง
ของ GFR มากกวารอยละ 30 หรือระดับ โปแตสเซียมในเลือดสูงกวา 5.5 mEq/L ใหหยุดยา และยาท้ังสอง
กลุมนี้ไมใหใชในภาวะตั้งครรภภาวะหลอดเลือดแดงของไตตีบท้ังสองขาง หรือเคยมีประวัติแพยาในกลุมนี้
รุนแรง 
  การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาระดับน้ําตาลอยางเครงครัด (tight control) 
ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 พบวาชวยลดอุบัติการณการเกิดอัมพฤกษ อัมพาต ความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตรวมท้ังชวยชะลอการเสื่อมของไตได โดยคําแนะนาของ KDIGO ในป 
พ.ศ.2555 แนะนําเปาหมายของระดับ HbA1C ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ท่ีระดับประมาณรอยละ 7 โดยหากมี
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า (hypoglycemia) แนะนําเปาหมายของระดับ HbA1C ท่ีระดับ
ไมควรนอยกวารอยละ 7  
  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ผูปวยโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิด 
ภาวะแทรกซอนทางดานหัวใจและหลอดเลือด ขอมูลจากการศึกษาพบวาการไดรับยาลดไขมันใน เลือดสามารถ
ลดอุบัติการณครั้งแรกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง หรือการผาตัด หลอดเลือด สวน
ปลายลงรอยละ 17 แตไมมีผลในการชะลอความเสื่อมของหนาท่ีของไต โดยผูปวย โรคไตเรื้อรังตองลดการ
รับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูงรวมกับการออกกําลังกายอยางสมาเสมอ และใชยาลดไขมันรวมดวย ถายังไม
สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดใหอยูในเกณฑท่ีตองการ 
  การควบคุมระดับแคลเซียม ฟอสเฟต และฮอรโมนพาราไทรอยด ในป พ.ศ.2552 KDIGO 
ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการควบคุม และการรักษาภาวะสมดุลแคลเซียม และฟอสเฟตใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง 
ดังนี้ รักษาระดับแคลเซียม และระดับฟอสเฟตในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ แตยังไมทราบระดับเปาหมายของ
ฮอรโมนพาราไทรอยดในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 – 5 ท่ียังไมไดรับการรักษาบาบัดทดแทนไตวาควรจะเปน
เทาใด แตควรตรวจหาภาวะระดับฟอสเฟตในเลือดสูง (hyperphosphatemia) ภาวะระดับแคลเซียมในเลือด
ต่ํา (hypocalcemia) และภาวะรางกายพรองวิตามินดี (vitamin D deficiency) 
  การรักษาไตวาย  
  ภาวะไตวายเรื้อรังไมสามารถรักษาใหหายได ดังนั้นการรักษาจึงมีเปาหมายเพ่ือชะลอการ
ลุกลามของภาวะไตวาย ลดภาวะแทรกซอน และควบคุมอาการ โดยตองควบคุมโรคท่ีสําคัญ อาทิ โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ เปนตน ผูปวยควรจะไปพบแพทยเพ่ือติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดในเรื่องอาหาร ออกกําลังกายและการรักษาดวยยาเพ่ือควบคุมภาวะ
ดังกลาว โดยมีการรักษา ดังนี้ 
  (1) การรักษาดวยยา ไดแก 

    - ยาสําหรับควบคุมความดันโลหิต อาทิ ยาลดความดันโลหิตในกลุมแองจิโอเทนซิน-คอน
เวอรติงเอนไซม (ACE) หรือ แองจิโอเทนซิน ทูรีเซบเตอรบลอคเกอร สําหรับปกปองการทํางานของไต  
 - อีริโทรโปเอติน เพ่ือเสริมสรางเซลลเม็ดเลือดแดง  
 - วิตามินดี เพ่ือชวยการสันดาปของกระดูก 
 - ยาลดการดูดซึมฟอสเฟตเพ่ือลดความเขมขนของฟอสเฟตในเลือด  
 (2) การรักษาเพ่ือทดแทนการทํางานของไต ซ่ึงมี 3 วิธีคือ 
  1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
  การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม คือ กระบวนการท่ีเลือดถูกกรองแยกสารท่ีเปนของเสียท่ี
เกิดจาก    เมแทบอลิซึม เชน ยูเรีย ครีแอทินิน ออกนอกรางกายโดยเลือดท่ีออกมาจากเสนเลือดของผูปวยจะ
ผานตัวกรอง (hemodialysis) เพ่ือแลกเปลี่ยนน้ําและสารตาง ๆ ท่ีละลายอยูในเลือดกับน้ํายาฟอกเลือด 
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(dialysate) โดยเลือดของผูปวยจะอยูเฉพาะในสวนดานเลือด ( bloodcompartment) และน้ํายาฟอกเลือด
จะอยูบริเวณรอบ ๆ ไมไดปะปนกับเลือดโดยตรง โดยท้ังสวนเลือดและน้ํายาจะถูกแยกออกจากกันดวยแผนเยื่อ
บุท่ียอมใหสารละลายบางชนิดผานไดกระบวนการฟอกเลือดประกอบดวยกระบวนการซึมผาน การนําพา และ
การกรอง โดยท่ัวไปสารละลายท่ีถูกกําจัดออกดวยวิธีการฟอกเลือดไดดีจะมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 500-
2,000 ดาลตัน ประสิทธิภาพจะสูงมากข้ึนในการฟอกสารละลายท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลนอยกวา 300 ดาลตัน
  
  ภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมท่ีพบบอย  
   1. ความดันโลหิตต่ํา พบเฉลี่ยรอยละ 20-50 ของการรักษา อาจพบรวมกับอาการ
อาเจียน และตะคริว พบบอยในผูสูงอายุผูปวยเบาหวาน ผูท่ีมีรูปรางบอบบาง ผูท่ีมีโรคหัวใจรวมดวย สาเหตุท่ี
พบบอยอาจเกิดจากปริมาณน้ําในเลือดลดลงอยางรวดเร็วขณะฟอกเลือดทําใหเลือดไหลเขาสูหัวใจลดลง ทําให
เกิดความดันโลหิตต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีน้ําหนักผูปวยเพ่ิมมากเกินไป การเลือกน้ํายาฟอกไตท่ีมีโซเดียมต่ํา
หรือน้ํายาทีอะซีเตรทเปนสวนประกอบการใชยาลดความดันโลหิต และภาวะติดเชื้อ เปนตน 
   2. ตะคริว พบไดมากกวารอยละ 20 ของการรักษา สวนใหญพบในผูปวยสูงอายุ
และผูท่ีมีความวิตกกังวล มักเกิดอาการท่ีขามากกวาบริเวณอ่ืน เกิดบอยในชวงทายของการฟอกเลือดมีความ
สัมพันธกับการลดลงอยางรวดเร็วของระดับน้ําภายนอกเซลล (extracellular fluid) และการลดลงของความ
เขมขนซีรัม (serum osmolarity) อันเนื่องมาจากเครื่องไตเทียมขจัดน้ําและครีแอทินินออกจากรางกายอยาง
รวดเร็วระหวางการฟอกเลือด  
   3. คลื่นไส อาเจียน พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 5-20 ของการรักษา สาเหตุไม
แนชัด มักพบในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตต่ําลง สงผลใหเกิดการกระตุนของเสนประสาทระบบประสาทอัตโนมัติ
หรืออาจเกิดจากความไมสมดุลของปริมาณของเสียภายในและนอกเซลลขณะฟอกเลือด (dialysis 
disequilibrium syndrome) [10] 
   4. ปวดศีรษะ พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 5-10 ของการรักษา อาจเกิดรวมกับ
ขณะทีมีความดันโลหิตตต่ําลง ภาวะวิตกกังวล หรือเกิดจากความไมสมดุลของปริมาณของเสียในรางกายขณะ
ฟอกเลือด 
   5. เจ็บหนาอก พบภาวะนี้ไดประมาณรอยละ 2-5 ของการรักษา มีความสัมพันธกับ
ความดันโลหิตต่ํา ความไมสมดุลของปริมาณของเสียในรางกายขณะฟอกเลือด และอาจเกิดจาก ภาวะหัวใจ
ขาดเลือดชั่วคราว (angina) การแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) และฟองอากาศ (air embolism) 
  การลางไตทางชองทอง  
  การลางไตทางชองทออาศัยหลักการของการแลกเปลี่ยนของเลือดกับ สารละลายภายใน
ชองทอง โดยมีเยื่อบุชองทองทําหนาท่ีเปนเยื่อก้ันระหวางน้ํายาลางไตกับเลือดของผูปวย โดยอาศัยความ
แตกตางของความเขมขนของสารละลายในเลือดกับน้ํายาลางไต ประกอบ ดวย 3 กระบวนการไดแก 
กระบวนการซึมผาน (diffusion) กระบวนการขจัดน้ําออกจากรางกายโดยอาศัยแรงดึงน้ํา (convection) และ
กระบวนการดูดซึมกลับ (reabsorption) 
  ภาวะแทรกซอนการรักษาดวยการลางไตทางชองทองท่ีพบบอยมีดังนี้  
  1. การอุดตันของสายหนาทอเกิดจากกอนเลือดไฟบรินอุดตัน หรือสายหักพับงอ หรืออยู
ผิดตําแหนง 
  2. การรั่วของน้ํายา (failure of ultrafiltration) เกิดจากการท่ีน้ํายาลางไตมีความเขมขนสูง 
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กวาเลือดจึงดึงน้ําผาน peritoneal membrane เร็วกวาปกติแรงดันในชองทองลดลงอยางรวดเร็วทําใหการดึง
น้ําเสียไปและเกิดน้ํายาอาจรั่วซึมออกมารอบ ๆ ทอหรือใตผิวหนัง อาจคลาพบกอนใตผิวหนัง มีแรงดันในชอง
ทองสูงข้ึน อาจทําใหผูปวยมีอาการทองอืดได และมีโอกาสเกิดการติดเชื้องายข้ึน 
  3. ภาวะติดเชื้อของชองสายออก (exit site infection) นําไปสูการอักเสบของเยื่อบุชอง
ทอง (peritonitis) ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหไมสามารถทําการลางไตตอไปได พบบอยในชวง 6 เดือนหรือ1 
ปแรกของการรักษา 
  4. ภาวะแทรกซอนตอระบบทางเดินหายใจ (respiratory complication) เชน มีน้ําใน
ชองเยื่อหุมปอด (hydrothorax) อาจพบไดในชวงแรกของการใสน้ํายาทําใหเกิดอาการกายใจลําบากเหนื่อย 
ความดันโลหิตต่ํา หรือภาวะปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) เกิดข้ึนไดหากผูปวยสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจ
ลมเหลว [12] 
  5. ไสเลื่อน (hernia) และอวัยวะเพศบวม (genital edema) พบไดบอยรอยละ 11 – 
20 โดยเฉพาะในผูสูงอายุ หญิงท่ีตั้งครรภบอย อวน สาเหตุเกิดจากความดันในชองทองเพ่ิมข้ึนจาก การมีน้ํายา
ลางไตในชองทอง ทําใหชองทองขยายจึงเกิดไสเลื่อนข้ึนไปบริเวณท่ีออนแอของชองทอง ภาวะอวัยวะเพศบวม
เกิดจากน้ํายาลางไตไหลรั่วซึมเขาอวัยวะสืบพันธุ ทําใหเกิดการบวมได 
  6. ภาวะแทรกซอนเก่ียวกับระบบการเผาผลาญ (metabolic complications) ไดแก 
    1) hypernatremia และ hypernatremia เกิดจากการดึงน้ํายามากเกินไป
ซ่ึงไมเปนอันตราย เพราะเปนอาการท่ีพบไดบอย 
    2) hyperkalemia และ hypokalemia สวนใหญผูปวยจะมีภาวะ 
hypokalemiaจากการท่ีน้ํายาดึงสารอิเล็กโทรไลทออกมากเกินไป 
    3) hypervolemia และ hypovolemia พบไดในระยะแรกของการลางไต
ทางชองทองเกิดจากไมสามารถควบคุมการปริมาณน้ํายาได 
  7. อาการปวดทองขณะปลอยน้ํายาเขา เกิดไดจากขณะปลอยน้ํายาเขาเยื่อบุชองทองเกิด
การฉีกขาด นอกจากนี้อาจพบอาการปวดหลัง เนื่องจากปริมาณน้ํายาลางไตในชองทองกดกระดูกสันหลัง
อาการจะดีข้ึนเม่ือปลอยน้ํายาออก 
  8. ปอดบวมน้ํา เกิดข้ึนไดเม่ือผูปวยมีอาการหัวใจลมเหลว หรือดื่มน้ํามาก หรือ 
รับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไป 
  9. ภาวะซึมเศรา เกิดจากการเผชิญความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว หรือการ มี 
ขอจากัดตางๆ รูสึกเปนภาระสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง 
 การผาตัดเปล่ียนไต  
 การผาตัดเปลี่ยนไตเปนวิธีการรักษาวิธีหนึ่งสาหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ สุดทาย โดย
การเปลี่ยนไตจากผูบริจาคไต (donor) ไปยังผูปวยหรือผูรับ (recipient) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูบริจาคไต
และผูรับ รวมท้ังมีการทดสอบความเขากันไดของระบบภูมิคุมกัน การรักษาโดยการผาตัดไตเปนวิธีท่ีไดรับความ
นิยมมาก เนื่องจากทําใหสุขภาพของผูปวยแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถกลับไปทางานไดตามปกติ การ
เปลี่ยนไตเปนวิธีการรักษาท่ีมีอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวสูงสุดเม่ือเทียบกับการรักษาวิธีอ่ืน ๆ สามารถ
จําแนกการรักษาไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
    1. Living related kidney transplantation วิธีนี้ผูปวยไดรับไตจากบุคคลท่ีเปน
ญาติ เชนพอ แม ลูก หรือพ่ีนอง 
   2. Living related kidney transplantation (spousal) เปนวิธีการเปลี่ยนไตจากผู
บริจาคไตซ่ึงเปนสามีภรรยาให  
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   3. Cadaveric donor kidney transplantation เปนวิธีการเปลี่ยนไตโดยการไดไต
จากผูบริจาคท่ีมีภาวะสมองตาย (brain death)  
 ภาวะแทรกซอนหลังการเปล่ียนไตท่ีพบบอยมีดังนี้  
   1. ภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อ พบไดบอยหลังการผาตัดเปลี่ยนไตเนื่องจาก
ผูปวยจําเปนตองไดรับยากดภูมิคุมกันเพ่ือปองกันการปฏิเสธไต พบอุบัติการณการติดเชื้อหลังเปลี่ยนไต
ประมาณรอยละ 38-58 เชื้อท่ีเปนสาเหตุพบไดท้ังเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา  
   2. ภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสาคัญเกิดจากความดัน 
โลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูง และการใชยากดภูมิคุมกันกลุมสเตียรอยด (steroid) พบอัตราการเกิดโรคหัวใจ 
สัมพันธกับปริมาณการสะสมของยากลุมนี้ นอกจากนี้ผูปวยบางรายอาจมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคอยูแลว เชน 
ผูปวยเบาหวาน ผูปวยสูงอายุ ผูปวยท่ีเคยมีประวัติหัวใจวายกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การสูบบุหรี่หรือการดื่ม
แอลกอฮอล 
   3. ภาวะความดันโลหิตสูงหลังการผาตัดเปลี่ยนไต พบภาวะความดันโลหิตสูงท่ีมีอยู
กอนผาตัดเปลี่ยนไต อุบัติการณความดันโลหิตสูงหลังผาตัดเปลี่ยนไตพบไดรอยละ 50-80 สาเหตุสําคัญ ไดแก 
การทําหนาท่ีของไตบกพรอง 
   4. ภาวะไขมันในเลือดสูงหลังการผาตัดเปลี่ยนไต ซ่ึงเปนผลขางเคียงจากการใชยากด
ภูมิคุมกัน ซ่ึงสัมพันธกับชนิดและปริมาณยาท่ีผูปวยไดรับ นอกจากนั้นปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก เพศ อายุ 
เบาหวาน ความอวน การไดรับยาขับปสสาวะ การทําหนาท่ีของไตบกพรองและ ปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของ
ผูปวยแตละคน ภาวะไขมันในเลือดสูงอาจจะลดลงไดเองหลังจากผาตัดเปลี่ยนไตแลวอยางนอย 6 เดือน 
   5. ภาวะเบาหวาน พบอุบัติการณการเกิดภาวะเบาหวานหลังผาตัดเปลี่ยนไตรอยละ 
4-20พบอุบัติการณสูงสุด 2-3 เดือน หลังการเปลี่ยนไต กลไกการเกิดสัมพันธกับการใชยากดภูมิคุมกันสเต
รียรอยด ไซโคลสปอริน (cyclosporine) และแทคโครลิมัส (tacrolimus) ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก อายุ
มากกวา 45 ป ภาวะอวน ประวัติเบาหวานในครอบครัว การไดรับไตจากผูท่ีเสียชีวิต และการใชยากด
ภูมิคุมกันในขนาดสูง 
   6. ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง พบรอยละ 56-84 ของผูปวยท่ีใชยาไซโคลสปอริน 
และเกิดโรคเกาตรอยละ 28 โดยมักพบหลังจากผาตัดเปลี่ยนไตอยางนอย 3 เดือน มักพบในผูปวยท่ีมีการ
ทํางานของไตบกพรองและใชยาขับปสสาวะ 
   7. ภาวะแทรกซอนทางระบบโลหิต พบอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบ
โลหิตรอยละ 17-30 มักพบภายใน 1 ป หลังผาตัดเปลี่ยนไตสามารถพบไดสามลักษณะ คือภาวะเม็ดเลือด
แดงมากกวาปกติ (erythrocytosis) ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําจากยากดไขกระดูกและภูมิคุมกัน(leukopenia) 
และเกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) จากการกดไขกระดูก 
2.2 ผักชีไทย  
  ผักชีในชื่อตามภูมิภาคตางๆของประเทศไทย ผักหอม ผักหอมนอย ผักหอมปอม ผักหอมผอม 
ยําแย ช่ือวิทยาศาสตร Coraindrum sativum L. ช่ือวงศ Apiaceae (Umbelliferae - Parsley family) 
เปนผักพ้ืนบานจําพวกพืชไมลมลุกฤดูเดียว ทุกสวนมีกลิ่นเฉพาะตัว ลําตนเรียวยาว สูง 10-40 ซม. ใบ
ประกอบแบบขนนกสามชั้น ใบยอยเปนเสนฝอย ดอกชอแบบซ่ึรมสองชั้น ออกท่ีปลายยอดและซอกก่ิง ดอก
ยอยสีขาวหรือขาวแกมชมพู ผลแหงรูปไขแกมทรงกลมสีน้ําตาลออน แยกเปน 2 ฝา การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ 
พบวา ผักชี มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีดี เนื่องจากมีสารตานอนุมูลอิสระเปนสวนประกอบ ไดแก catechin, 
quercetin, kampferol และ coriandrin สาร catechins คือสารกลุม phenolic  เปนสารโภชนเภสัช 
(nutraceutical) ท่ีมีศักยภาพเปนประโยชนกับสุขภาพ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และเปน chelating agent มี
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คุณสมบัติท่ีดีในการเขาจับ และรวมตัวกับไออนของโลหะหนัก ซ่ึงสารสําคัญในผักชี มีองคประกอบโครงสราง
ทางเคมีท่ีประกอบดวยกลุมสารท่ีมีประจุลบ จึงมีประสิทธิภาพสูงในการเขาจับกับโลหะหนักท่ีมีประจุบวก เชน 
ตะก่ัว (Pb++) สวน quercetin เปนสารพฤกษเคมี (phytonutrients) ท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบเฉพาะในพืช มี
ฤทธิ์ตอตานหรือปองกันโรคไดหลายประเภท เชน มีฤทธิ์ในการปองกันการอักเสบ ปองกันแบคทีเรียและไวรัส 
ปองกันอาการแพ ปกปองหลอดเลือด ปองกันมะเร็ง ชะลอความชรา  
  การศึกษาทางเคมี พบสารประกอบหลักในผักชี ไดแก Volatile components, flavonoids และ 
socoumarins สารประกอบท่ีพบในสวนของใบ คือ 2-decenoic acid, E-11-tetradecenoic acid และ 
capric acid มีรายงานวิจัยดานฤทธิ์ทางชีวภาพของผักชีเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑ พบวา ผักชีมีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และมีคุณสมบัติเปน antidiabetic และ hepatoprotective ท่ีดี รายงาน
ผลการใชใบผักชีสกัดดวยเอธานอลทดสอบกับเซลลมะเร็ง พบวา สารสกัดใบผักชี มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูล
อิสระ และตานมะเร็งลําไส สวนการทดสอบฤทธิ์ตอสารตะก่ัว มีผลการวิจัย สารสกัดผักชีสามารถปองกันภาวะ
ตะก่ัวเปนพิษในหนูทดลอง ซ่ึงผลการทดลองมีความสัมพันธกับฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัด และ
โครงสรางสารประกอบทางเคมีท่ีพบในผักชี 
 สารออกฤทธิ์ในสวนของผักชีท่ีมีการศึกษา  
 ใบและลําตน มีสารสําคัญท่ีมีฤทธิ์ ดังนี้ 
 สารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) เชน quercetin, quercetin 3-glucuronide, isoquercitrin, 
quercetin-3-O-beta-glucuronide, rutin 
 สารกลุมแลคโตน (lactones) เชน coumarins, coriandrin (furoisocoumarin), coriandrones 
(isocoumarins), alantolactone, isoalantolactone 
 สารกลุม phenolic acids เชน tannic, gallic, caffeic, cinnamic, chlorogenic, ferulic, และ 
vanillic acids 
 สารกลุมแทนนิน (tannins) 
 สารกลุมคาโรทีนอยด (carotenoids) เชน beta-carotene 
 น้ํามันหอมระเหย ประกอบดวยสารกลุม monoterpenes และ sesquiterpenes ไดแก 2E-
decenal, decanal, 2E-decen-1-ol, และ n-decanol 
 ผลและน้ํามันหอมระเหย  
 สารกลุมแอลกอฮอลิก (Alcohols) เชน linalool 
 สารกลุมไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons) เชน monoterpenes 
 สารกลุมคีโตน (Ketones) เชน camphor 
 สารกลุมเอสเตอร (Esters) เชน geranyl acetate, linalyl acetate 
 สารกลุม Fatty acids เชน petroselinic acid, linoleic acids  

 สารกลุม Polyunsaturated fatty acid เชน α-linolenic acid 

 สารกลุม Sterols เชน stigmasterol,  β-sitosterol β-Carotene 

15 
 



               

 
                           รูปท่ี 1 โครงสรางทางเคมีของสารสําคัญท่ีพบในผักชีไทย   
                       
 ขอควรระวัง  
 เม่ือรับประทานพรอมกับยาหรือสมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด  ผลผักชีและสารสกัดจากผล
ผักชีมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดได ดังนั้น ความระวังเม่ือรับประทานพรอมกับยาหรือสมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ลด
น้ําตาลในเลือด เชน glimepiride, glyburide, insulin, pioglitazone, rosiglitazone, กรงเล็บปศาจ 
(devil's claw), ลูกซัด(fenugreek), guar gum, โสมเกาหลี (Panax ginseng), โสมไซบีเรีย (Siberian 
ginseng) เปนตน เนื่องจากอาจจะเสริมฤทธิ์กันสงผลใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได  
 เม่ือรับประทานพรอมกับยาหรือสมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต ผลผักชีมีฤทธิ์ลดน้ําตาลใน
เลือดได ดังนั้น ความระวังเม่ือรับประทานพรอมกับยาหรือสมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต เชน 
captopril, enalapril, losartan, valsartan, diltiazem, amlodipine, hydrochlorothiazide, 
furosemide, ฟาทะลายโจร (andrographis), casein peptides, ตนเล็บแมว (cat's claw), coenzyme Q-
10, น้ํามันปลา (fish oil),  
L-arginine, เกาก้ี (lyceum), stinging nettle และ theanine เปนตน เนื่องจากอาจจะเสริมฤทธิ์กันสงผลให
เกิดภาวะความดันโลหิตต่ําได  
 เม่ือรับประทานพรอมกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง สาร
สกัดผลผักชีมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ดังนั้น ความระวังเม่ือรับประทานพรอมกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ
เสริมอาหารท่ีมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง เชน 5-Hydroxytryptophan (5-HTP), calamus, หญาแมว 
(catnip), hops, Jamaican หมาไม (dogwood), kava, St. John's wort, skullcap, valerian และ yerba 
mansa เปนตน เนื่องจากอาจจะเสริมฤทธิ์การกดประสาทสวนกลางได  

16 
 



อาการไมพึงประสงค  
การใชทางผิวหนัง อาจทําใหแพไดถาถูกแสง เนื่องจากผลผักชีมีสารกลุมคูมาริน  
การศึกษาทางพิษวิทยาและความปลอดภัย  
ผลการทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดของผลผักชีดวยเอทานอล 50% โดยใหหนูทดลองกินในขนาด 10 
กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเปน 6,250 เทา เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และใหโดยการฉีดเขาใต
ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไมพบอาการเปนพิษ  
สรรพคุณของผักชีในการศึกษาและแหลงขาวตางๆ 
 1.พบวาผักชีสามารถปองกันการการสะสมของตะก่ัวในหนูขาว เพ่ือปองกันไมใหนําไปสูผลเสียตอไต
ของหนูขาวได 
 2.มีรายงานท่ีพบวาการรับประทานซุปผักชีชวยลดสารปรอทในผูท่ีมีสารอะมัลกัมของฟนได  
 3. สารสกัดจากผักชีชวยเพ่ิมการทํางานของไต ในเด็ก 3-7 ขวบท่ีมีตะก่ัวในเลือดได 
 4. ดักลาส ชาวเวอร หัวหนาโครงการเพ่ือเทคโนโลยีดานสารเคมีท่ีวิทยาลัยชุมชน Ivy Tech 
Community College (TECK) ในเมือง Lafayette รัฐ Indiana สหรัฐเอมริกา ไดนําทีมนักศึกษาจากยานทูลา 
วัลเลย ท่ีอยูใกลกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโก เพ่ือทําการคนหาวัสดุธรรมชาติท่ีราคาถูก มีอยูอุดม
สมบูรณท่ัวไปในพ้ืนท่ีและสามารถกรองสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปนเปอนในน้ําใตดินได 
ทีมงานท่ีนําโดยคุณชาวเวอรไดทําการทดสอบพืชหลายพันธุท่ีพบท่ัวไปในเม็กซิโก โดยไดนําพืชเหลานี้ไปตาก
แหงและบดละเอียด คุณชาวเวอร หัวหนาทีมวิจัยกลาวกับผูสื่อขาววีโอเอวาหลังจากทีมงานนําพืชทดลองไป
ตากแหงและบดละเอียดแลว ทีมงานไดนําผงพืชบดละเอียดผสมในของเหลวและเติมสารตะก่ัวลงไปตาม
ปริมาณท่ีกําหนด โดยทีมงานใชสารตะก่ัวเปนตัวทดลอง หลังจากนั้นไดเขยาสวนผสมใหเขากัน วางท้ิงไวให
ตกตะกอน กอนจะทําการวัดดูระดับสารตะก่ัวในสวนผสมวามีอยูปริมาณเทาไหรคุณเชาเวอรกลาววาการ
ทดสอบของทีมนักศึกษาพบวาผักชีไทยมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการกรองสารตะก่ัวออกจากน้ําท่ีปนเปอน
สารโลหะหนัก คุณเชาเวอรกลาววาเชื่อวาคุณสมบัติของพืชบางชนิดในการดูดซับทางชีวภาพนาจะมาจากเซลล
พิเศษในผนังเซลลของพืช ซ่ึงเล็กมาจนมองดวยตาเปลาไมเห็น แมจะไมสามารถอธิบายไดวาผักชีจะดูดซับสาร
ตะก่ัวไดอยางไร คุณเชาเวอรแนะนําวาผูคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีใกลโรงงานอุตสาหกรรมหรือในเขต ทูลา วัลเลย 
ใกลกรุงนิวเม็กซิโกซิตี้ ควรใชผักชีไทยในการกรองน้ําดื่ม คุณชาวเวอร หัวหนาทีมวิจัยกลาววาคนท่ีอาศัยใน
พ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษในน้ําใตดิน สามารถเด็ดผักชีท่ีปลูกไวในสวนหลังบานสักกํามือใหญๆไปตากใหแหงบนกอนหิน
กลางแดด แลวนําไปกรองน้ําดื่มหนึ่งเหยือก คุณเชาเวอร หัวหนาทีมวิจัยเชื่อวาวันหนึ่งในอนาคต ผักชีไทยตาก
แหงจะสามารถนําไปแปรรูปเพ่ือพรอมใช คลายกับชาถุง หรือ อาจจะทําเปนใสกรองน้ําเพ่ือชวยดูดกรองเอา
สารโลหะหนักออกจากน้ําใตดินได  
 5.รายงานถึงน้ํามันหอมระเหยท่ีสะกัดจากใบผักชี สามารถปองกันการเจริญเติบโตของ เชื้อ C. 
albicans ได สวนในอนาคตมีการศึกษาถึงความเปนพิษของน้ํามันหอมระเหยในหองทดลอง ถามีความ
ปลอดภัยคาดวานาจะนํามาใชในการรักษาโรคทางชองปาก เชน ผูมีปญหาทางชองปากจากการใสฟนปลอม   
 6. ผักชีไทย มีสารแอนตี้ออกซิเดนทท่ีสามารถปองกันมะเร็งได โดยพบวาพืชชนิดนี้ทําให oxidative 
stress ลดลง ซ่ึงคาดวาในอนาคตสามารถผลิตเปนยาท่ีชวยรักษามะเร็งได  
 7. ผักชีซ่ึงมี  protease (เอนไซม ท่ีทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการไฮโดรไลซโปรตีน (protein)) ท่ีสามารถ
กําจัดโลหะหนักท่ีเดน ๆ คือ ปรอทและสังกะสีได  
 8. ผลผักชีเม่ือนํามาสกัดในรูปของไซรับ มีประสิทธิผลในการลดอาการปวดและความถ่ีในไมเกรนได  
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 9.สารสกัดจากเม็ดผักชีทําใหหนูท่ีฉีดดวยสาร Streptozotocin ( สารท่ีฉีดจําเพาะตอ beta-cells 
ของตับออน ทําใหสัตวทดลองไมสามารถผลิตอินสุลินไดอีกเลย นั่นคือ ทําใหสัตวทดลองเปนเบาหวานชนิดพ่ึง
อินสุลิน) กลับมีการเพ่ิมของเบตาเซลในเซลของตับออน และลดระดับกลูโคสในหนูท่ีฉีดดวยสาร 
Streptozotocin อยางมีนัยสําคัญ 
 10. สารละลายท่ีสกัดจากผักชี  (aqueous extract of coriander) สามารถลดระดับน้ําตาลในหนูท่ี
ฉีดดวยสาร Streptozotocin(สารท่ีฉีดแลวทําใหหนูเปนเบาหวาน) โดยสารสกัดจากผักชีนี้ทําใหมีการหลั่งอินสุ
ลินท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน (insulin-like activity  
 11.  สารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากผักชี สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ( Candida 
albicans) ท่ีอยูในชองปากของผูท่ีมีปญหาเหงือกและฟน     
 
2.3 ผักชีในตํารับยาไทย    
ช่ือเครื่องยา   ผักชีลา 
สวนท่ีใช       ผล 
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา ผลแกแหงรูปทรงกลม (mericarps) สีน้ําตาลออน ประกอบดวย cremocarp 
2 อัน ผลแกแหงแลวแตก แตละ cremocarp มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-4 มิลลิเมตร ผิวนอกสีเหลือง
น้ําตาลถึงสีน้ําตาล มีสันประมาณ 10 อัน ผนังเปนคลื่น พบสวนกลีบเลี้ยงและเกสรตัวเมียหลงเหลืออยู ผลมี
กลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ด 
 

 
รูปท่ี 2 ลูกผักชี 

ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีท่ีดีของผักชีลา  
            ปริมาณความชื้นไมเกิน 13% w/w  (เภสัชตํารบัอังกฤษ) ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไมเกิน 2% w/w  
ปริมาณเถารวมไมเกิน 6% w/w  ปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด ไมเกิน 1.5% w/w  ปริมาณสารสกัดเอทา
นอล ไมนอยกวา 10% w/w  สารสกัดน้ํา ไมนอยกวา 19% w/w  ปริมาณน้ํามันหอมระเหย ไมนอยกวา 
0.3% v/w (เภสัชตํารับอินเดีย) 
 
สรรพคุณของผักชีลาตามหลักการแพทยแผนไทย  
            ตํารายาไทย ผลผักชีลา มีรสหวานฝากรอนหอม (สุขุม) แกพิษตานซาง ขับลม แกทองอืดเฟอ บํารุง
ธาตุ แกสะอึก แกกระหายน้ํา แกคลื่นไสอาเจียน เปนน้ํากระสาย ยาแกอาเจียน แกตาเจ็บ แกลมวิงเวียน บํารุง
กระเพาะอาหาร ทําใหเจริญอาหาร แกบิด ถายเปนเลือด ค่ัวบดผสมสุรากินแกริดสีดวงทวารมีเลือดออก ตมเอา
น้ําอมบวนปาก แกปวดฟน แกเจ็บในปากคอ 
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            บัญชียาจากสมุนไพร ท่ีมีการใชตามองคความรูดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแหงชาติดานยา 
ระบุการใชผลผักชีลา ในยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปรากฏในตํารับ “ยาธาตุบรรจบ” มี
สวนประกอบของผลผักชีลารวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ในตํารับ มีสรรพคุณ บรรเทาอาการทองอืดเฟอ และ
อาการอุจจาระธาตุพิการ ทองเสียท่ีไมติดเชื้อ 
 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา  
      ฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
      ทําการทดลองโดยใหผงเมล็ดผักชีลา นํามากระจายตัวในน้ํา ในขนาด 250 และ 500 mg/kg แกหนู
แรท สายพันธุวิสตาร โดยใหสายอาหารไปยังกระเพาะอาหารหนู เปนเวลา 30 นาที กอนจะไดรับสารท่ีกระตุน
ใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ไดแก 25% NaCl, 0.2M NaOH, 80% ethanol และยาตานการอักเสบ 
indomethacin (30mg/kg) ผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พบวาผงผักชีลา ขนาด 250 mg/kg 
ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารท่ีเหนี่ยวนําดวย NaCl ได ผลผักชีลาขนาด 500 mg/kg ลดการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารท่ีเหนี่ยวนําดวย NaCl และ ethanol ได ผลตอการปกปองเยื่อเมือกท่ีกระเพาะอาหาร ท่ี
เหนี่ยวนําใหเยื่อเมือกในกระเพาะอาหารลดลง ดวย 80% ethanol พบวาการใหผงผักชีลาในขนาด 250 
และ 500 mg/kg แกหนูแรท กอนใหเอทานอล ทําใหระดับของเยื่อเมือกกลับมาสูภาวะปกติได  แตผงผักชีลา
ไมสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารท่ีเหนี่ยวนําดวย indomethacin 
     ฤทธิ์คลายความวิตกกังวล 
      การศึกษาฤทธิ์คลายกังวล ของสารสกัดน้ําจากเมล็ดผักชีลา ในหนูถีบจักรเพศผู เม่ืออยูใน
สภาพแวดลอมท่ีอันตราย โดยถาสารมีฤทธิ์คลายกังวล หนูจะเขาไปใน open arm หรือใชเวลาใน open arm 
นานข้ึนภายในเวลา 5 นาที การทดสอบใชสารสกัดในขนาด 10, 25, 50,100 mg/kg โดยการฉีดเขาชอง
ทองของหนู พบวาท่ีขนาด 100 mg/kg มีฤทธิ์ในการคลายกังวล โดยทําใหหนูใชเวลาอยูใน  open arm นาน
ข้ึน ดังนั้นสารสกัดน้ําจากเมล็ดผักชีลา จึงมีศักยภาพในการนําไปพัฒนายาคลายความวิตกกังวล และอาจมีฤทธิ์
เปนยานอนหลับไดดวย  
ฤทธิ์ทางชีววิทยาของผักชี (biological activity)  

ท่ีผานมามีการใชผักชีสําหรับลดน้ําตาลในเลือดในการแพทยพ้ืนบานของหลายประเทศ เชน 
ซาอุดิอาระเบีย และโมรอคโค เปนตน โดยมีการศึกษาท่ีพบวาสารสําคัญในในผลผักชีลดน้ําตาลในเลือดได อาทิ 
การศึกษาสารสกัดจากเม็ดผักชีทําใหหนูทดลองท่ีฉีดดวยสาร Streptozotocin (สารท่ีฉีดจําเพาะตอ beta-
cells ของตับออน ทําใหไมสามารถผลิตอินสุลินไดอีกเลย นั่นคือ ทําใหสัตวทดลองเปนเบาหวานชนิดพ่ึงอินสุ
ลิน)  ผลการศึกษาพบวา หนูทดลองท่ีรับประทานสารสกัดดวยเอทานอลจากผลผักชีขนาด 200 และ 250 
มก./กก. กลับมีการเพ่ิมของเบตาเซลในเซลของตับออน และระดับกลูโคสลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใหสารละลายท่ีสกัดจากผักชี  (aqueous extract of 
coriander) ในหนูทดลอง พบวา สามารถลดระดับน้ําตาลในหนูท่ีฉีดดวยสาร Streptozotocin เนื่องจากสาร
สกัดจากผักชีทําใหมีการหลั่งอินสุลินท่ีมีประสิทธิภาพ (insulin-like activity)   มีการศึกษาในหลอดทดลอง 
พบวา ผักชีสงผลเพ่ิมการนํากลูโคสเขาสูเซลล (glucose uptake), เรงปฎิกิริยา oxidation ของกลูโคส, มีผล
ตอการสรางไกลโคเจน รวมถึงมีผลเพ่ิมการหลั่งอินซูลินอีกดวย  

 ในป ค.ศ. 1999 Chithra and Leelamma และคณะอธิบายกลไกการลดน้ําตาลของสารสําคัญใน
ผักชี ไววาการไดรับผงของลูกผักชี (seed powder) สงผลเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญคารโบไฮเดรต เพ่ิม
ปริมาณของไกลโคเจนภายในตับและเพ่ิมการสังเคราะห glycogen สงผลลดกระบวนการ glycogenolysis 
และ gluconeogenesis ตลอดจนเรงการทํางานของเอนไซม glucose-6-phosphate dehydrogenase 
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สงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลง นอกจากนี้ มีการศึกษาถึงผลการขับปสสาวะของสารสกัดจากผลผักชีตอ
การขับปสสาวะในหนูทดลองท่ีทําใหสลบ ผลการศึกษา พบวาสารสกัดจากผลผักชีมีผลเพ่ิมการขับน้ําปสสาวะ 
(urine output), เพ่ิมการขับ electrolytes และเพ่ิมอัตราการกรองท่ีไตดวยกลไกเชนเดียวกับยาขับปสสาวะ 
furosemide การศึกษาของ Jabeen และคณะในป 2009 ศึกษาผลของสารสกัดจากลูกผักชี (aqueous-
methanolic extract) พบวามีผลตอภาวะ dyspepsia, abdominal colic, diarrhea, ความดันโลหิต และ
ขับปสสาวะในสัตวทดลอง โดยมีผลลดความดันโลหิตในหนูท่ีสลบ ผานสารท่ีสงผลตอการขยายตัวของหลอด
เลือด และ endothelial-dependent (cholinergic) และ independent (Ca++ channel blockade) 
pathways ) 

 

 
แผนภาพ แสดงกลไกออกฤทธิ์ของสาร linalool ในผักชีท่ีมีผลตอการเผาผลาญคารโบไฮเดรตและไขมัน 
และลดความดันโลหิตในรางกาย  
การใชผักชีในการแพทยพ้ืนบานของประเทศตาง ๆ  
ประเทศ สวนท่ีใช ขอบงใชในการแพทยพ้ืนบาน 

Fiji ใบ น้ําค้ันจากใบรักษาโรคผิวหนัง 
ผล น้ําจากผล (infusion of seeds) ใชลางตาในการรักษาโรคตา  

Paste of ground seeds ใชบรรเทาอาการปวดศีรษะ ยาตมจากผล 
(decoction of seeds) นํามากลั้วปากเพ่ือลดกลิ่นปาก 
สวนผลนํามาใชขับลม ขับปสสาวะ เปนยาธาตุ (tonic) ยาเจริญอาหาร 
(stomachic) กระตุนความตองการทางเพศ (aphrodisiac) 

Iran ใบ น้ําค้ันจากใบออนใชคลายกังวลและรักษาอาการนอนไมหลับ 
ผล ใชผลรักษาลมชัก นอนไมหลับ วิตกกังวล เพ่ิมความอยากอาหาร  

Palestine ผล ผลใชเพ่ิมความยาวในเด็ก และเพ่ิมการสรางน้ํานม รักษาอาการติดเชื้อใน
ทางเดินปสสาวะ ความผิดปกติของตอมลูกหมาก และกระตุนความตองการ
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ประเทศ สวนท่ีใช ขอบงใชในการแพทยพ้ืนบาน 
ทางเพศ  

Pakistan ผล ผลใชขับปสสาวะ ขับลม ยาธาตุ บรรเทาปวด ลดไข (refrigerants)  
India ผล การแพทยอายุรเวทใชผลผักชีรักษาอาการไอ หลอดลมอักเสบ อาเจียน 

อาหารไมยอย ทองเสีย อาการปวดตามเสนประสาท (neuralgia) โรคบิด 
(dysentery) เกาท โรคไขขออักเสบ อาการเวียนศีรษะงวงงุน ลดอาการ
อักเสบ ชวยยอยอาหาร ปญหาเก่ียวกับกระเพาะอาหาร 

Saudi 
Arabia 

ผล ลดน้ําตาลในเลือด คุมกําเนิด 

Germany ใบและผล ชวยยอย 
Jordan ไมระบุ ลดน้ําตาลในเลือด 
Turkey ผล ชวยยอยอาหาร ขับลม และเพ่ิมความอยากอาหาร 
  
สารสําคัญท่ีพบในใบผักชี 
 แมวาจะมีการศึกษาสารออกฤทธิ์ในใบไมมากเทาสวนอ่ืนๆ ของผักชี เชน ผล และน้ํามันหอมระเหย 
แตก็มีขอมูลพบวาสารท่ีพบมากเปนพวก flavonoids, phenolic acids และ polyphenols ซ่ึงปริมาณ
สารสําคัญจะแตกตางกันตามทองท่ีท่ีเพาะปลุก ดังขอมูลในตาราง  
ตารางแสดง.สารออกฤทธิ์ท่ีพบในน้ํามันท่ีสกัดจากใบผักชี (hydro-distillated leaf essential oil) ในแตละ
ทองถ่ิน  
สวนประกอบท่ีพบในน้ํามัน
หอมระเหย (รอยละ) 

ประเทศ 
Bangladesh Brazil Fiji India Kenya Korea 

2-Decenoic acid 30.8 - - - - - 
(E)-11-tetradecenoic 
acid 

13.37 - - - - - 

Capric acid 12.71 - - - - - 
Dodecanoic acid 2.63 - - - - - 
Nonanoic acid 1.17 - - - - - 
Undecyl alcohol 6.42 - - - - - 
Tridecanoic acid 5.45 - - - - - 
(E)-undecanoic acid 4.97 - - - - - 
Undecanoic acid 2.13 - - - - - 
Cyclododecane 2.45 - - - - - 
Cyclododecanol - - - - - 23.11 
2-Undecenal 1.87 - - - - - 
(E)-2-decenal - - - 18.02 15.9 - 
(E)-2-decenol - 18 - - - - 
(Z)-2-dodecenol - 17.6 - - - - 
Decanal 1.39 4.8 6.56 14.36 14.3 2.33 
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สวนประกอบท่ีพบในน้ํามัน
หอมระเหย (รอยละ) 

ประเทศ 
Bangladesh Brazil Fiji India Kenya Korea 

(E)-2-decen-1-ol - - 26.0 - 14.2 - 
(E)-2-undecen-1-ol - - 2.01 - - - 
(E)-2-dodecen-1-ol - - 4.6 - - - 
Dec-9-en-1-ol - - - 11.66 - - 
1-Decanol - - 19.64 5.77 13.6 7.24 
1-Dodecanol - - - - - 6.54 
1-Undecanol - - - - - 2.28 
1-Decenol - 24.2 - - - - 
(E)-2-tridecen-1-al - - - - 6.75 - 
(E)-2-dodecenal - 2.9 - 8.72 6.23 - 
2-Dodecanal 1.32 - 2.99 - - 9.93 
Dodecanal 1.25 - - - 4.36 5.16 
Decamethylene glycol 1.15 - - - - - 
Undecanol - - - - 3.37 - 
Undecanal - - - - 3.23 - 
Tridecanal - 3.0 - - 1.16 - 
Tetradecanal - - - - - 17.86 
n-Tetradecanol - - - 6.09 - - 
Tetradecenol - 12 - - - 6.85 
Nonane - - 1.53 - - - 
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บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
วัตถุประสงค และสมมุติฐานการวิจัย 
 วัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคท่ัวไป 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักชีบดแหงชนิดแคปซูลตอการทํางานของไตในผูปวยไต
เรื้อรัง 
 วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับ serum creatinine ระหวางกลุมผูปวยไตเรื้อรังท่ีไดรับผักชีบดแหงชนิด
แคปซูลเสริมกับกลุมท่ีไดรับยาหลอก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับ estimated glomerular filtration rate (eGFR) ระหวางกลุมผูปวยไต
เรื้อรังท่ีไดรับผักชีบดแหงชนิดแคปซูลเสริมกับกลุมท่ีไดรับยาหลอก 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับ blood urea nitrogen (BUN) ระหวางกลุมผูปวยไตเรื้อรังท่ีไดรับผักชีบด
แหงชนิดแคปซูลเสริมกับกลุมท่ีไดรับยาหลอก 
           4. เพ่ือเปรียบเทียบผลตรวจโปรตีนในปสสาวะ (urine protein test) ระหวางกลุมผูปวยไตเรื้อรังท่ี
ไดรับผักชีบดแหงชนิดแคปซูลเสริมกับกลุมท่ีไดรับยาหลอก 
 5. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของผักชีผับดแหงชนิดแคปซูลตอการทํางานของไตในผูปวยไตเรื้อรัง 
 6. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูปวยไตเรื้อรังตอการใชผักชีบดแหงในโรคไตเรื้อรัง 
 7. เพ่ือประเมินความปลอดภัยในการใชผักชีบดแหงชนิดแคปซูลตอการทํางานของไตในผูปวยไตเรื้อรัง 
  สมมติฐานการวิจัย  
 การรับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูลมีประสิทธิผลทําใหการทํางานของไตดีข้ึนและปลอดภัย ใน
ผูปวยไตเรื้อรัง  

สถานท่ี และระยะเวลาการวิจัย 
 สถานท่ีทําการศึกษาวิจัย คือ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   จังหวัดสระบุรี  
 ระยะเวลาโครงการวิจัย ตั้งแต เดือน เมษายน – มิถุนายน  พ.ศ. 2562 หรือภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากโครงการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
  ผักชีบดแหงชนิดแคปซูล หมายถึง การนําสวนของใบและกานของผักชีมาทําใหแหงแลวทํา
การบดใสแคปซูล 
   
  ผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3 หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิฉัยจากอายุรแพทยวาเปนโรคไตเรื้อรัง 
ระยะ 3 ซ่ึงใชเกณฑแบงระยะของโรคไตเรื้อรังตามเกณฑของอัตราการกรองของไต ท่ี  44-59  มล./นาที/
1.73 ตร.ม. 
   ประสิทธิผล (efficacy) หมายถึง ผลตอบสนองจากการรับประทานผักชีบดแหงชนิด
แคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม 2 แคปซูล วันละครั้งเปนระยะเวลา 12 สัปดาห ในผูปวยไตเรื้อรัง โดย
ประเมินผลจากผลตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการของระดับ serum creatinine, BUN , eGFR, , Urine 
protein test  ท่ีบงบอกถึงการทํางานของไตดีข้ึน 
   ความปลอดภัย (safety) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใช
รับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูล โดยจัดกลุมอาการและระดับความรุนแรงตามแนวทางของ Common 
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Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.0 โดยประเมินจากการซักประวัติและ
ตรวจรางกายท่ัวไป      

รูปแบบการวิจัย 
 เปนการศึกษาทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุมแบบ randomize double-blind placebo 
controlled trial  เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักชีบดแหงชนิดแคปซูล ในกลุมผูปวยไต
เรื้อรังระยะท่ี 3 ณ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยประเมินผลการรักษา
รวมท้ังหมด 4 ครั้ง ในแตละครั้งหางกัน 4 สัปดาห  

ตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ ผักชีบดแหงชนิดแคปซูลและยาหลอก (placebo) 
ตัวแปรตาม คือ ผลทางหองปฏิบัติการท่ีแสดงการทํางานของไต ประสิทธิผลของผักชีบดแหงชนิดแคปซูลและ
ความปลอดภัย 

ความลําเอียง หรืออคติ 
 1. ความลําเอียงจากการคัดเลือกใหไดรับผักชีบดแหงชนิดแคปซูล หรือยาหลอก (Placebo) อาจเกิด
ความลําเอียงในกลุมใดกลุมหนึ่งได 
 วิธีปองกัน คือ การกําหนดหมายเลขประจําตัวอาสาสมัครหรือผูปวย และผลิตภัณฑสมุนไพร(ผักชีบด
แหง) ตามหมายแทําการสุมไวลวงหนาดวยการสุมหมายเลขในคอมพิวเตอรดวยวิธี block of six โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ผูปวยท่ีเขารวมโครงการจะไดรับซองบรรจุรหัสยาเพ่ือเปนการแบงกลุมผูปวยแบบสุมออกเปน
สองกลุม โดยใชรหัส 6 รหัส คือ A B C D E F โดยแบงรหัสท้ังหกออกเปนสองกลุมแบบสุม กลุมละ 3 รหัส 
เชน A B C อาจเปนผักชีบดชนิดแคปซูล สวน C E F อาจเปนยาหลอก สุมใสกระดาษท่ีเขียนรหัสลงในซอง 
100 ซอง ท่ีมีหมายเลขกํากับ รหัสละ 16 ซอง 2 รหัส และรหัส ละ 17 ซอง 4 รหัส  และปกปดขอมูล รหัส
ยาตอผูปวยและผูประเมินผล (double-blind) หนวยงานกลางจะจัดสงซองบรรจุรหัสยาและยารหัส A-F ใหแก
โรงพยาบาลท่ีผูปวยเขารวมโครงการ 
 ท้ังนี้ในการวิจัยท้ังผักชีบดแหงชนิดแคปซูลและยาหลอกจะผลิตใหมีลักษณะภายนอกของสี และขนาด
แคปซูลท่ีไมแตกตางกัน  
  2. ความลําเอียงจากการสัมภาษณจากการเก็บขอมูลผูปวย 
 วิธีปองกัน คือ อบรมผูเก็บขอมูลใหใชคําในการสัมภาษณท่ีเปนไปในทางเดียวกัน การประเมินผลทํา
การวัดผลแบบประเมินโดยเจาหนาท่ีท่ีไมเก่ียวของกับการรักษาและไมทราบวารักษาดวยวิธีใด เพ่ือจะไดขอมูล
จากกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางแทจริง 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผลการรักษาทางคลินิก โดยเก็บขอมูลจากผลการตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เปรียบเทียบกอนหลังการรักษาระหวางผักชีบดแหงแคปซูลและยาหลอก โดยดูคาท่ีแสดงผลการทํางานของไต 
ซ่ึงไดแก serum creatinine ,estimated glomerular filtration rate (eGFR) , blood urea nitrogen 
(BUN) และโปรตีนในปสสาวะ (urine protein test )  
 2. ความปลอดภัยจากการใชยา (safety) รวบรวมขอมูลเปรียบเทียบเหตุการณไมพึงประสงคตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการใชผักชีบดแหงแคปซูลโดยจัดกลุมอาการและความรุนแรงตาม Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4 
 3. ประสิทธิผลจากการใชยา เปรียบเทียบผลการรักษาระหวางผักชีบดแหงแคปซูลและยาหลอก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1 ผูวิจัยจากกองการแพทยทางเลือก แนะนําโครงการแกผูสนใจสมัครเขารวมโครงการวิจัย   
2 อาสาสมัครท่ีสนใจเขารวมโครงการ ไดรับแบบคําชี้แจงอาสาสมัคร และลงนามในใบยินยอมดวยความสมัคร
ใจ โดยผูวิจัยจากกองการแพทยทางเลือกเปนผูชี้แจงรายละเอียด ตามกระบวนการขอความยินยอม ดังนี้ 
 2.1 อาสาสมัครไดรับแบบคําชี้แจงอาสาสมัครและคําอธิบายสําหรับผูเขารวมวิจัยเพ่ือพิจารณากอนลง
นามในเอกสารใบยินยอมดวยความสมัครใจ อาสาสมัครสามารถซักถามผูวิจัย แพทยผูใหการรักษา หรือบุคคล
อ่ืน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย  
 2.2 อาสาสมัครไดรับเอกสารใบยินยอมดวยความสมัครใจ แลวลงนามใหความยินยอมท่ีจะเขารวมใน
โครงการวิจัยนี้ โดยลงนามพรอมวันท่ีในเอกสาร กอนดําเนินการตามโครงการวิจัย 
3. นักวิจัยผูทําหนาท่ีใหขอมูลและขอคํายินยอม โดยเปนผูวิจัยจากกองการแพทยทางเลือก ซ่ึงเปนผูมีความรู
และประสบการณ  
4. เอกสารแสดงความยินยอม จะสมบูรณเม่ือมีการลงนามพรอมลงวันท่ีใหคํายินยอมของอาสาสมัครและ
นักวิจัยผูทําหนาท่ีใหขอมูลและขอคํายินยอม เอกสารตนฉบับจะถูกเก็บรักษาไวท่ีกองการแพทยทางเลือก และ
สงสําเนาเอกสารท่ีลงนามสมบูรณแลว มอบใหแกอาสาสมัคร 1 ฉบับ 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตามเกณฑการคัดเลือกเขา-ออกโครงการ อาสาสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติผาน
เกณฑคัดเลือกเขาโครงการไดรับ 
  1 กลุมตัวอยางไดรับการตรวจรางกายเบื้องตน จากแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคไต 
  2 การซักประวัติโดยผูวิจัยบันทึกลงแบบคัดกรองกลุมตัวอยาง           

3 อาสาสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑคัดเลือกเขาโครงการ ไดรับคําแนะนําจาก
แพทยหรือทีมวิจัย เรื่องการปฏิบัติตัว ตามคูมือแนวทางการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง 
5. อาสาสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกเขาโครงการจะไดรับตรวจทางหองปฏิบัติการ โดย

ทําการเจาะเลือดปริมาตร 10 มิลลิลิตร และตรวจปสสาวะ โดยในวันท่ี 1 ปริมาตรเลือดท่ีไดจะตรวจ  blood 
urea nitrogen (BUN) serum creatinine (Cr) เพ่ือ คํานวณ estimated glomerular filtration rate 
(eGFR)   complete blood count (CBC)  liver function test  โดยตรวจ SOPT และ SGOP  และตรวจ
ปสสาวะ ทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล 

6.  ผูวิจัยทําการสัมภาษณขอมูลท่ัวไปและบันทึกผลตรวจทางหองปฏิบัติการผูปวยลงในแบบฟอรมท่ี
นํามาใชเก็บขอมูล ท้ังในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

7. ทําการสุมเลือกวิธีการรักษาใหกับอาสาสมัคร (Randomization) โดยอาสาสมัครท่ีเขารวม
โครงการจะไดรับซองบรรจุรหัสของยา เพ่ือเปนการแบงกลุมผูปวยแบบสุมออกเปนสองกลุม โดยใชรหัสท้ังหมด 
6 รหัส A B C D E F โดยแบงรหัสท้ังหก ออกเปนสองกลุมแบบสุม กลุมละ 3 รหัส เชน A B C อาจเปน
แคปซูลผักชีบดแหง สวน C D F อาจเปนแคปซูล หลอก สุมใสกระดาษท่ีเขียนรหัสลงในซอง 100 ซอง ท่ีมี
หมายเลขกํากับ รหัสละ 16 ซอง 2 รหัส และรหัส ละ 17 ซอง 4 รหัสรหัส และปกปดขอมูลรหัสยาตอผูปวย
และผูประเมินผล (double blind) หนวยงานกลางจะจัดสงซองบรรจุรหัสยาและรหัส A-F ใหโรงพยาบาลท่ี
เปนหนวยวิจัย 
  ท้ังนี้ในการวิจัยท้ังแคปซูลผักชีบดแหงกับแคปซูลยาหลอกจะผลิตใหมีลักษณะ สี และขนาดแคปซูลท่ี
ไมแตกตางกัน  

8. อาสาสมัครจะไดรับซองบรรจุแคปซูลซ่ึงมีท้ังผักชีบดแหงและยาหลอกตามรหัสท่ีกําหนดไวให
อาสาสมัคร จํานวน 1 ซอง ซ่ึงบรรจุแคปซูลอาจจะเปนผักชีบดแหงหรือยาหลอก  จํานวน ถุงละ 180 
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แคปซูล/คน  โดยแนะนําใหรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารประมาณ 15  นาที ทุกวัน จนครบ 90 
วัน   

9. นัดผูปวยท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลองมาติดตามผลในสัปดาหท่ี 4 8 12  โดยทําการตรวจผล
เลือด ซ่ึงไดแก blood urea nitrogen (BUN) serum creatinine (Cr) เพ่ือ คํานวณ estimated 
glomerular filtration rate (eGFR)   complete blood count (CBC)  liver function test  โดยตรวจ 
SOPT และ SGOP  และตรวจโปรตีนในปสสาวะ  

10. ระหวางท่ีทําการศึกษา จะมีการโทรศัพทติดตามผลการรักษาทุก ๆ 2 สัปดาห เพ่ือติดตามอาการ
ไมพึงประสงค และปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการศึกษา ท้ังนี้ผูปวยสามารถออกจากการศึกษาไดตามวาม
สมัครใจตลอดเวลา 

11. ประเมิน วิเคราะห สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัย   
การควบคุมการวิจัย 

 1. โครงการวิจัยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กอนเริ่มข้ันตอนการ
เก็บขอมูลการวิจัย 
 2. ผักชีบดแหงชนิดแคปซูลท่ีใชในการวิจัยผานการควบคุมคุณภาพโดยผูผลิตจากโรงงานท่ีผาน
มาตรฐานGMP  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. กองการแพทยทางเลือกจัดทําหนังสือขอความรวมมือการเปนหนวยงานรวมวิจัยไปยังหนวยงาน

อาสาสมัครเพ่ืออนุญาตใหทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. ทีมผูวิจัยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวิจัยหลัก ดําเนินการเก็บขอมูลจากหนวยงานอาสาสมัครท่ี
รวมวิจัย เปนระยะเวลา 12 สัปดาห จํานวน 4 ครั้ง โดยเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณขอมูลสุขภาพท่ัวไป แบบ
ประเมินอาการ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
 3. เอกสารขอมูลถูกเก็บรักษาเปนความลับ อาสาสมัครท่ีเขารวมโครงการวิจัยจะถูกระบุโดยใช
หมายเลขประจําตัว ในเอกสารการเก็บขอมูลของอาสาสมัคร ไมใชชื่อในเอกสารท่ีจําเพาะตอโครงการวิจัยทุก
อยาง ยกเวนเอกสารใบยินยอม 
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ตารางแสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
 

การประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
คัดกรอง ครั้งท่ี 1  

(สัปดาห 
0) 

ครั้งท่ี 2  
(สัปดาห 
4) 

ครั้งท่ี 3  
(สัปดาห 8) 

ครั้งท่ี 4 
(สัปดาห 
12) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของอาสาสมัคร      
-แบบสัมภาษณขอมูลสุขภาพ แบบประเมิน
อาการ 

√     

-สวนท่ี 2 แบบบันทึกผลการตรวจรางกาย
และผลทางหองปฏิบัติการ 

     

-อาการทางคลินิก (แพทยวินิจฉัย) √     
-การตรวจ BUN √     
-การตรวจ Cr √     
- การตรวจ estimated glomerular 
filtration rate (eGFR)    

√     

-การตรวจ CBC  √     
-การตรวจ SGPT √     
-การตรวจ SGOT √     
-การตรวจโปรตีนในปสสาวะ √     
สวนท่ี 3 ระหวางการทําวิจัย      
3.1 ประเมินประสิทธิผล      
-การตรวจ BUN  √ √ √ √ 
-การตรวจ Cr  √ √ √ √ 
- การตรวจ estimated glomerular 
filtration rate (eGFR)    

 √ √ √ √ 

-ตรวจโปรตีนในปสสาวะ  √ √ √ √ 
3.2 ประเมินความปลอดภัย      
-การตรวจ CBC   √ √ √ √ 
-การตรวจ SGPT  √ √ √ √ 
-การตรวจ SGOT  √ √ √ √ 
แบบรายงานอาการไมพึงประสงค  √ √ √ √ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะห ขอมูลสุขภาพท่ัวไป อาการทางคลินิก ความปลอดภัยในการใชผักชีบดแหงชนิดแคปซูล ดวย
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห 
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กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 
      กลุมประชากร คือ ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
      กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวม
โครงการ 
 ขนาดตัวอยาง  
 การคํานวณขนาดตัวอยางใชการออกแบบลักษณะ Independent เนื่องจากผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3 
แตละคนมีลักษณะความเปนอิสระตอกันดังนั้นเม่ือผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3 คนหนึ่งคนใดถูกใหการรักษาดวยการ
รับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูลท่ีมีการทําลักษณะภายนอกของแคปซูลเหมือนกัน(ยาหลอก) เพ่ือดูการ
ทํางานของไตจึงเปนการควบคุมไมใหเปนปจจัยท่ีจะสงผลตอการทํางานของไตในผูปวยคนอ่ืน รูปแบบของกลุม
วิจัยใชแบบ Case-Control เปนกลุมผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3 โดยใชวิธีการสุมแบบกลุมยอย (Block 
randomization) โดยคอมพิวเตอรเพ่ือใหท้ังสองกลุมมีจํานวนตัวอยางสมดุลกัน ณ ชวงเวลาท่ีทําการศึกษาโดย
เปนลักษณะ 1:1 ในการวางแผนการศึกษาของผูปวยไตเรื้อรังระยะ 3 ท่ีเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ท่ีมีการควบคุม 1 (s) ตอตัวอยาง จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบการศึกษาถึงการใชผักชีบดแหงชนิด
แคปซูลตอการทํางานของไตในทางคลินิกแบบสุมและมีกลุมควบคุม(RCT) จึงกําหนดให ความนาจะเปน
ขอผิดพลาดประเภทท่ี 1 หรือ Type I error เก่ียวของกับการทดสอบสมมติฐานนี้คือ 0.05 และความนาจะ
เปนของอํานาจการทดสอบท่ี 0.2 (power;0.2) โดยท่ี  
 nA = Sample size 

 1-α= Two-Side Type I Error Rate 5%  

1-β = 20% power 

𝜋𝜋A–𝜋𝜋B = Effect size 
คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชื่อ Power and Sample Size program ใชแถบเมนู Dichotomous 
เนื่องจากผลลัพธหลักท่ีเปนคําตอบสุดทาย (endpoint) ท่ีผูวิจัยสนใจคือหลังจาก คนไขโรคไตระยะ 3 ไดรับ
การบําบัดดวยการรับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูล แลวทําใหการทํางานของไตดีข้ึน โดยดูจากคา BUN Cr 
และ estimated glomerular filtration rate (eGFR)  (การทํางานของไตดีข้ึน หรือ เทาเดิม) ซ่ึงเม่ือเลือก
แถบเมนูบารและจะปรากฏหนาจอ แสดงขอความแรกคือ Output จะมีชองตัวเลือกประกอบดวย Sample 
size, Power และ Detectable alternative โดยเลือกท่ี sample size เนื่องจากตองการคํานวณขนาด
ตัวอยาง ชอง Design ประกอบ Matched or Independent  ประกอบดวยตัวเลือก Matched or Paired 
และ Independent เลือกท่ี Independent ชองถัดมาคือ Case control ประกอบดวยตัวเลือก Case 
control และ Prospective เลือกท่ี Case control เม่ือเลือกลักษณะของงานวิจัยแลว หนาจอจะปรากฎ 

Input คือการใสคาตัวแปร ประกอบไปดวย คาα คือType I error ใสคา 0.05 คาถัดมาคือ p0 คือคาความ
นาจะเปนท่ีจะเกิดexposure ในกลุมเปรียบเทียบ ใสคา 0.05  คา power ของงานวิจัยท่ีทํา ใสคา .20  
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของการท่ีจะเกิด exposure ระหวางคนไขโรคไตระยะ 3 ท่ีไดรับการบําบัดดวยการ
รับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูล กับกลุมคนไขโรคไตระยะ 3 ท่ีไมไดรับการบําบัด ใสคา.01 และคา
อัตราสวน กลุมเปรียบเทียบและกลุมทดลอง คือ m ใสคา 1 จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง  46 คน ตอกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบเพ่ิมอีกรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ดังนั้น กลุมศึกษาตอกลุมเปรียบเทียบ จึง
เทากับ 50.6  (กลุมผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ 3 ท่ีไดรับการบําบัดดวยการรับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูล 
n= 50  คน และกลุมผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ 3 ท่ีไดรับการบําบัดดวยยาหลอก n = 50 คน) ขอมูลท่ีเก็บจาก
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แบบสอบถามเปนการวัดแบบ Nominal level measurement ท่ีมีคําอธิบายท่ีแตกตางกันอีกท้ังขอมูลยังมี
ลักษณะเปนกลุม (categories variables) อยูสองกลุม คือ กลุมเปรียบเทียบและกลุมทดลอง จึงใชการทดสอบ
คาสถิติดวย Chi square  test นอกจากนี้ขอมูลยังมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม treatment ดวย คาสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะห Regression analysis 

 
ภาพแสดงแสดงการคํานวณกลุมตัวอยางโดยโปรแกรม Power and Sample Size Program 

 
  เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion Criteria)  
         1) ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนไตเรื้อรังท่ีมีอายุตั้งแต 18 - 65 ป  

2) ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนไตเรื้อรังระยะท่ี 3 มีคา eGFR อยู   
              ระหวาง 40-59 mL/min/1.73 m2    

3) ยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  
  เกณฑการแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)  

1) ผูปวยมีประวัติแพพืชตระกูลผักชีไทย 
2) ผูปวยกําลังตั้งครรภ หรือใหนมบุตร 

  เกณฑการใหเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) ประกอบดวย 
เกณฑใหอาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria for  
participant) 

             1) ผูปวยตองการออกจากการวิจัยไมวาดวยเหตุผลใด 
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        2) ผูปวยไมปฏิบัติตามขอกําหนดของการวิจัย 
3) ผูวิจัยหรือแพทยผูเชี่ยวชาญเห็นวาการใหออกจากการศึกษาจะเกิด
ประโยชนแกอาสาสมัครผูปวยนั้น 
เกณฑการพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาท้ังโครงการ (Termination 
criteria for the study) 
1) อาสาสมัครท่ีรับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูลเกิดภาวะช็อก                                                  

              ทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต ซ่ึงยืนยันไดวาอันเนื่องมาจากการับประทาน
ผักชไีทยบดแหงชนิดแคปซูล                      

ขอพิจารณาดานจริยธรรม 
 การศึกษานี้ยึดหลักการท่ีสําคัญตอไปนี้ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักการให
ประโยชน ไมกอใหเกิดอันตราย (Beneficence/Non-beneficence)  และหลักความยุติธรรม (Justice) 
  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและการปองกันแกไข 
 ผูปวยไตเรื้อรังท่ีเขารวมโครงการตองไดรับการเจาะเลือดเพ่ือประเมินการทํางานของตับและไต อาจมี
อาการเจ็บ บวม ช้ําบริเวณท่ีมีการเจาะเลือดซ่ึงอาการดังกลาวจะคอยๆ ทุเลาลงและหายไปไดเองภายใน 5-7 
วัน  อาการแพผักชีบดแหงในปริมาณ 800 มิลลิกรัมยังไมมีการศึกษาแตมีการกลาวถึงการสกัดดวยน้ําของ
เมล็ดผักชีมีพิษตอระบบการสืบพันธ โดยในการแพทยพ้ืนบานของประเทศซาอุดิอาระเบียใชเม็ดผักชีสกัดท่ีเปน
อาหารเสริมขนาด 250มิลลิกรัมและ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใหหนูรับประทาน พบวามีผลทําใหการฝงตัว
ของตัวออนของหนูลดลง โดยพบวาทําใหมีการลดลงของฮอรโมนโปเจสเตอโรน แตอยางไรก็ตาม ไมพบการยั้ย
ยังการฝงตัวของตัวออนท่ีสมบูรณอยางชัดเจน และไมพบความพิการหรือการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักในตัว
ออนของหนู [42] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความปลอดภัย โดยใหผักชีสกัดขนาด 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
เปนเวลา 7 วัน พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงเทสโทสเตอโรนฮอรโมนและเนื้อเยื่อใน
กระตายเพศผู [43] นอกจากนี้มีงานวิจัยของ เรเยสและคณะกลาววาการรับประทานใบผักชีสกัดสวนใหญ
ปลอดภัย [44] 
 แตอยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้เพ่ือปองกันผูท่ีอาจมีอาการแพผักชีซ่ึงมีโอกาสต่ํามาก จึงมีการซักถาม
อาการผิดปกติทุกครั้งท่ีมีการนัดหมายเพ่ือติดตามอาการผูปวย และการใหผูปวยลงบันทึกการรับประทานผักชี
ทุกวันและอาการท่ีผิดปกติท่ีนาจะมาจากการรับประทานผักชี เชน คลื่นไส ผื่น เปนตน โดยถามีอาการตาง ๆ 
แยลงสามารถปรึกษาแพทยผูวิจัยไดท่ี นายแพทยสุวัฒน ธนกรนุวัฒน เบอรโทรศัพท 0819943424 
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
 การตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษาและแกปญหาอ่ืนๆ กรณีเกิดผลแทรกซอนแกผูวิจัย 
  ผูปวยจะไดรับคาพาหนะในการเดินทางและคาอาหารเปนเงิน  320 บาท ในการมาตามนัด
หมาย หากเกิดอาการไมพึงประสงคจากการรับประทานผักชีบดแหงชนิดแคปซูล หรือการเจาะเลือด เชน มี
อาการบวมช้ํา เปนตน ผูปวยจะไดรับการดูแลรักษาจนอาการดีข้ึนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตามสิทธิการรักษาท่ีผูปวยมีอยู 
  ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับดานจริยธรรม 
  ขอมูลของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาอยางมิดชิด ผูท่ีเขาถึงขอมูลไดจะมีเพียงหัวหนาโครงการ
และผูทําวิจัยเทานั้น โดยบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรท่ีตองใชรหัสในการเขาถึงขอมูล และทําลายขอมูลภายใน 
10 ปหลังสิ้นสุดการวิจัย  หากมีการตีพิมพทางวิชาการจะไมมีการระบุชื่อผูปวย แตจะบอกขอมูลโดยรวมตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
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