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นิพนธ์ต้นฉบับ
กรณีศึกษาของการใช้ยาต�ำรับเบญจกูล
ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔
ปะการัง จันทร์โท*, หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล**, อรุณพร อิฐรัตน์*
บทคัดย่อ
บทนำ�:

ในทางการแพทย์แผนไทยใช้ยาตำ�รับเบญจกูลเป็นยาปรับธาตุซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิดคือ ผลดีปลี
รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง และเหง้าขิง ในอัตราส่วน ๑:๑:๑:๑:๑ จากการสำ�รวจการใช้ของหมอ
พื้นบ้านภาคใต้ พบว่ามีการใช้ตำ�รับเบญจกูลเพื่อปรับสมดุลของธาตุในร่างกายก่อนการรักษาด้วยตำ�รับยามะเร็ง
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ ทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยตำ�รับยาเบญจกูล
วิธีการศึกษา:
อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าจะได้รับยาตำ�รับเบญจกูลในขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อแคปซูล
โดยรับประทานครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยไม่ได้รับประทานร่วมกับยาอื่น หรือได้
รับการรักษาโดยวิธีอื่นใด ติดตามและประเมินผลด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และคุณภาพชีวิต ก่อนรักษาและระหว่างการรักษาทุก ๔ สัปดาห์
ผลการศึกษา:
อาสาสมัคร ๑ คน เพศชาย อายุ ๕๒ ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ อาสาสมัคร
รับประทานยาเป็นเวลา ๕.๙ เดือน และหยุดยาเนื่องจากโรคกำ�เริบ จากการศึกษาพบว่าหลังรับประทานยา
ตำ�รับเบญจกูลค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด และค่าการทำ�งานของไตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ยกเว้น
ค่าเอนไซม์ตับ (เฉพาะค่า AST และ ALP) ค่าไขมันในเลือด (เฉพาะค่า cholesterol, triglyceride,
LDL-cholesterol, HDL-cholesterol) และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเฉพาะค่า neutrophil มีแนวโน้มสูงขึ้น
เล็กน้อย อาสาสมัครมีอาการเหงือ่ ออกและรูส้ กึ ร้อนหลังรับประทานยา อัตราการตอบสนองต่อยาของอาสาสมัคร
อยูใ่ นระยะคงทีข่ องโรคถึง ๕.๙ เดือน และเปลีย่ นเป็นระยะโรคกำ�เริบในเวลาต่อมา คุณภาพชีวติ จากการประเมิน
โดยใช้ T-FLIC version 2 หลังเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนจากระดับดี เป็นดีมาก
วิจารณ์ และ
การรับประทานยาตำ�รับเบญจกูลเป็นระยะเวลา ๕.๙ เดือน ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔
ุ ภาพชีวติ
สรุปผลการศึกษา: พบว่า การตอบสนองเป็นแบบ stable disease ไม่พบผลข้างเคียงทีร่ นุ แรง และช่วยให้อาสาสมัครมีคณ
ที่ดีขึ้น ดังนั้นยาตำ�รับเบญจกูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์
ไม่เล็กระยะสุดท้าย
คำ�สำ�คัญ: ยาตำ�รับเบญจกูล, มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔, คุณภาพชีวิต
วันที่รับบทความ: ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

* สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
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บทน�ำ
จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
พบมะเร็งปอดเป็นสาเหตุมะเร็งอันดับ ๒ มีอุบัติการณ์สูงสุด
ช่วงอายุ ๖๐ - ๗๐ ปี๑ ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักตรวจ
พบในระยะที่มีการแพร่กระจายแล้ว อัตราการรอดชีวิตระยะ
แพร่กระจายหรือระยะที่ ๔ ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ ๕ ปี ประมาณ
ร้อยละ ๑ ซึ่งการรักษาในระยะแพร่กระจาย ได้แก่ การให้ยา
มุ่งเป้า (targeted therapy) ยาเคมีบ�ำบัด การฉายรังสีในกรณี
ที่มีการแพร่กระจายไปกระดูก หรือสมอง ซึ่งการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (non-small cell lung cancer)
ด้วยยาเคมีบ�ำบัดท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีระยะเวลารอดชีวติ เฉลีย่ ยาวนาน
ขึ้นเมื่อเทียบกับการให้การรักษาแบบประคับประคอง (best
supportive care) เพียงอย่างเดียว คือ ๕.๗ เดือน เพิ่มเป็น
๘ เดือน๒ เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิด
ลุกลามระยะที่ ๔ ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อยาเคมีบ�ำบัดและ
ยามุ่งเป้าได้แพทย์จะให้การรักษาแบบประคับประคองเพียง
อย่างเดียว
ในด้านการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านภาคใต้มี
การใช้สมุนไพรในการรักษามะเร็ง๓ โดยจะมองว่าร่างกาย
ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ อันได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่เรียกว่า ธาตุ
สมุฏฐาน ซึ่งต้องอยู่ในภาวะที่สมดุล ยาต�ำรับ เบญจกูล ซึ่ง
ประกอบด้วยพืช ๕ ชนิดคือ ผลดีปลี (Piper chaba Hunter
วงศ์ PIPERACEAE), รากช้าพลู (Piper sarmentosum
Roxb. วงศ์ PIPERACEAE), เถาสะค้าน (Piper rostratum
วงศ์ PIPERACEAE), รากเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica
Linn. วงศ์ PLUMBAGINACEAE), และเหง้าขิง (Zingiber
officinale Roscoe. วงศ์ ZINGIBERACEAE) เป็นต�ำรับที่ใช้
กันมานานและอยูใ่ นต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต�ำรับยา
ที่ใช้ปรับสมดุลร่างกาย
มีการศึกษาประสิทธิผลของต�ำรับยาเบญจกูลอย่าง
เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาเชิงคุณภาพจากคัมภีร์แพทย์แผน
ไทยที่สืบทอดกันมา และเมื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า
สารสกัดเอทานอลของยาต�ำรับเบญจกูลมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
ปอด (IC50= ๑๙.๘, ๓๓.๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และมี
ผลต่อเซลล์ปรกติของปอดเล็กน้อย (IC50= ๔๘.๙ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร)๔ เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านการกระตุ้นเนื้องอกใน
หนูทดลอง สารสกัดเอทานอลของต�ำรับก็สามารถยับยั้งการ
เพิ่มจ�ำนวนและขนาดก้อนเนื้องอกบนผิวหนังของหนูได้ และ
ได้ทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังโดยป้อนสารสกัดให้หนูกินนาน
๖ เดือน ก็ไม่พบความผิดปรกติ ๕ นอกจากนี้เมื่อให้ยาเม็ด
สารสกัดเบญจกูลในขนาด ๑๐๐ และ ๒๐๐ มิลลิกรัม ใน
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อาสาสมัครสุขภาพดีเป็นเวลา ๑๔ วัน ก็ไม่พบความผิดปรกติแต่
อย่างใด๖ แต่ยงั ไม่มรี ายงานประสิทธิผลของยาต�ำรับเบญจกูลใน
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาต�ำรับเบญจกูลในทางคลินิกในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ ที่ไม่ตอบสนองต่อ
ยาเคมีบ�ำบัดหรือยามุ่งเป้า ตามแนวทางการรักษาของแพทย์
แผนปัจจุบันแล้ว ซึ่งต�ำรับยานี้อาจน�ำไปสู่ทางเลือกใหม่ในการ
ดูแลบั้นปลายชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental study)
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
๑. ตรวจวั ด ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒. ตรวจพยาธิ ส ภาพของปอดด้ ว ย Computer
Tomography Scan (CT scan) ทุก ๖๐ วัน ที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๓. ย า ต�ำ รั บ เ บ ญ จ กู ล ช นิ ด แ ค ป ซู ล ข น า ด
๑๐๐ มิลลิกรัมต่อแคปซูล ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพ
โดยหน่วยวิจัย สมุนไพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๔. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และเอกสารการให้ ข ้ อ มู ล
แก่ผู้ป่วย ได้แก่ ๑) แบบฟอร์มการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๒) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ๓) ECOG
Performance status ๔) Case record form ๕) แบบคัดกรอง
อาสาสมัคร และ ๖) แบบประเมินคุณภาพชีวิตของ The
Thai-Modified Function Living Index Cancer Questionnaire Version 2 (T-FLIC 2)๗ เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิต
การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
๑. เพศหญิงหรือเพศชายอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
๒. ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
ระยะที่ ๔ จากการยืนยันทางพยาธิวิทยา และการตรวจทาง
รังสีวิทยา
๓. ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ�ำบัดอย่างน้อยสองสูตร
และไม่สามารถรับการรักษาด้วยยามุ่งเป้า
๔. ไม่เคยใช้สมุนไพรในการรักษามะเร็งปอดชนิด
เซลล์ไม่เล็ก

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐
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๕. สมรรถภาพผู้ป่วยตาม ECOG Performance
status อยู่ในระดับ ๐ ถึง ๒
๖. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ดังนี้
๑) เม็ดเลือดขาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๐ x ๑๐๙ / ลิตร ๒) เม็ด
เลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลมากกว่า ๑.๕ x ๑๐๙ / ลิตร ๓) เกล็ดเลือด
มากกว่า ๗๕ x ๑๐๙ / ลิตร ๔) aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline
phosphatase (ALP) และค่า bilirubin ไม่เกิน ๓ เท่าของ
ค่ามาตรฐาน และ ๕) ค่า creatinine ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร
๗. อาสาสมัครมารับยาและรับการตรวจติดตามได้
ตามก�ำหนด
๘. อาสาสมั ค รจะต้ อ งมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงานวิจัยได้เอง
๙. อาสาสมัครเข้าใจและลงนามยินยอมเข้าร่วมใน
การวิจัย
เกณฑ์การยุตเิ ข้าร่วมโครงการ (Discontinuation criteria)
๑. มีโรคก�ำเริบหรือเข้าสู่ระยะโรคก�ำเริบ (progressive disease) ตามเกณฑ์ Response Evaluation Criteria
in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 โดยการยืนยันด้วย
การตรวจทางรังสีวิทยา
๒. ไม่ ไ ด้ รั บ ยาต�ำรั บ เบญจกู ล ติ ด ต่ อ กั น นานเกิ น
๒ สัปดาห์
๓. มีอาการไม่พึงประสงค์จากยาต�ำรับเบญจกูล
รุนแรงระดับ ๓ ซึ่งไม่สามารถบรรเทาหลังหยุดยาวิจัย หรือเกิด
เป็นซ�ำ้ อีก หรือมีอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาวิจยั รุนแรงระดับ ๔
ตามเกณฑ์ Common Terminology Criteria for Adverse
Events (CTCAE) version 4.0
๔. ไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำระหว่างที่ท�ำการศึกษา
๕. อาสาสมัครต้องการออกจากโครงการ

วิธีการศึกษา
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ
หนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๑ (คณะแพทยศาสตร์) รหัส
โครงการวิจัย MTU-EC-IM-064/57 เมื่ออาสาสมัครตัดสินใจ
และเซ็นใบยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการจะท�ำการคัดกรอง
อาสาสมัครตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้และตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ต่อไป หากผลตรวจของอาสาสมัครเป็นไปตามเกณฑ์การคัด
อาสาสมัครเข้าโครงการ อาสาสมัครจะเริ่มรับประทานยาวิจัย
คือสารสกัดยาต�ำรับเบญจกูลขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อแคปซูล

ครัง้ ละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครัง้ (๖๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน) หลังอาหาร
ทันที ติดต่อกันจนกว่าผู้ป่วยจะมีโรคก�ำเริบ (progressive
disease) โดยก�ำหนดระยะเวลาการรับประทานยานานที่สุด
คือ ๒๔ สัปดาห์ หรือตามเกณฑ์ยุติเข้าร่วมโครงการที่ก�ำหนดไว้
อาสาสมัครจะต้องมาพบผู้วิจัยเพื่อติดตามประเมินผลด้วยการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ทุก ๔ สัปดาห์
การวิเคราะห์ผลทางวิจัย ดังนี้ ๑) วิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ ไปเกีย่ วกับผูป้ ว่ ย ตัวโรค และการรักษา อัตราการตอบสนอง
อาการไม่พึงประสงค์ คุณภาพชีวิต ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
๒) วิเคราะห์ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยปราศจากโรคก�ำเริบ
และระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวม

ผลการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครและการตรวจประเมินความ
ปลอดภัย
อาสาสมัคร ๑ คน เพศชาย อายุ ๕๒ ปี ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ จากการ
ตรวจ Histology อาสาสมัครให้ข้อมูลประวัติการรักษา โดย
รับการรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรีด้วยยาเคมีบ�ำบัดสูตรแรกคือ
Platinum Paclitaxel หลังจากได้รับการรักษายาเคมีบ�ำบัด
สูตรแรกมีการตอบสนองแบบ progressive disease และ
ได้รับการรักษายาเคมีบ�ำบัดสูตรที่สองคือ Docetaxel หลัง
จากได้รับการรักษายาเคมีบ�ำบัดสูตรสองมีการตอบสนองแบบ
stable disease ต่อมามีการตอบสนองแบบ progressive
disease หลังหยุดยาเคมีบ�ำบัด ๑ เดือน ผู้ป่วยไม่สามารถรับ
การรักษาด้วยยามุ่งเป้าได้ จึงมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการวิจัยนี้ ตรวจร่างกาย
แรกรั บ สั ญ ญาณชี พ อุ ณ หภู มิ ก าย ๓๖.๕ องศาเซลเซี ย ส
ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๙๒ ครั้ง
ต่อนาที และอัตราการหายใจ ๒๐ ครัง้ ต่อนาที อาสาสมัครมีคา่ ดัชนี
มวลกายเท่ากับ ๒๔.๔ ถือว่าปรกติ ค่าการประเมินผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ECOG PS อยู่ในระดับ ๑ หมายถึง ไม่สามารถท�ำ
กิจกรรมที่ออกแรงมากได้ แต่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและ
งานเบา ๆ ได้ การประเมินระยะโรคของมะเร็งโดยใช้ TNM system
พบว่าการประเมินขนาดของก้อนมะเร็ง (T stage) โดยการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอด (CT chest) พบว่า LUL mass
มีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่มีขนาด ๑๐.๙ เซนติเมตร และติดกับ
กระดูกสันหลัง (T4) การประเมินการกระจายไปต่อมน�้ำเหลือง
(N stage) ไม่พบการแพร่กระจาย และการตรวจการแพร่
กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น (M stage) พบว่าอยู่ใน
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ระยะ (M1b) ซึ่งมีการกระจายของมะเร็งลามไปที่ตับและต่อม
หมวกไต พบว่าเป็นระยะ T4N0M1b; stage 4 ผลการประเมิน
ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ พบว่าเป็นชนิด
Adenocarcinoma ซึ่งหมายถึงมะเร็งที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อ
ต่อม (glandular tissue) ซึ่งเป็นเยื่อบุผิว (epithelium)
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ชนิดหนึ่ง และได้รับการตรวจประเมินสัญญาณชีพ ปริมาณ
ออกซิเจนในเลือด ค่าการท�ำงานของตับ ค่าการท�ำงานของไต
ค่าไขมันในเลือด ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และสมรรถภาพ
ของผู้ป่วย ก่อนรับประทานต�ำรับยาเบญจกูลและระหว่าง
รับประทานยา ดังแสดงในตารางที่ ๑, ๒ และตารางที่ ๓

ตารางที่ ๑ สัญญาณชีพ ปริมาณออกซิเจนในเลือด และสมรรถภาพผู้ป่วย ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๐ - ๒๔
สัญญาณชีพ

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๐
๔
๘
๑๒
๑๖
๒๐
๒๔

ความดันโลหิต
ความดันโลหิตค่าบน (Systolic)
(อ้างอิง ๙๐ - ๑๔๐ มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตค่าล่าง (Diastolic)
(อ้างอิง ๖๐ - ๙๐ มิลลิเมตรปรอท)
ชีพจร (PR)
(อ้างอิง ๖๐ - ๑๐๐ ครั้งต่อนาที)
การหายใจ (RR)
(อ้างอิง ๒๐ - ๓๐ ครั้งต่อนาที)
อุณหภูมิ (T)
(อ้างอิง ๓๖.๘ - ๓๗.๔ องศาเซลเซียส)
ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด
(O2 saturation) (อ้างอิง ๙๕ - ๑๐๐%)
ECOG PS
(อ้างอิง ๐ - ๒)

๑๑๐

๙๙

๑๐๙

๑๑๗

๑๒๔

๑๑๑

๑๐๙

๗๐

๖๖

๗๒

๗๔

๘๒

๘๐

๗๓

๙๒

๑๐๖

๑๐๗

๙๓

๑๐๓

๙๗

๙๙

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๓๖.๕

๓๖.๓

๓๕.๙

๓๖.๔

๓๖.๗

๓๖.๘

๓๖.๓

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

๙๗

๙๕

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

จากตารางที่ ๑ การประเมินสัญญาณชีพ พบว่าความดันโลหิต (BP) ชีพจร (PR) การหายใจ (RR) อุณหภูมิ (T) และ
ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด (O2 saturation) ของอาสาสมัครก่อนและหลังรับประทานยาเบญจกูลเป็นระยะเวลา
๒๔ สัปดาห์ อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
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ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐

ตารางที่ ๒ การท�ำงานของไต (Renal function test) และตับ (Liver function test) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๐ - ๒๔
การท�ำงานของไต

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๐
๔
๘
๑๒
๑๖
๒๐
๒๔

ค่ายูเรียไนโตรเจน (BUN)
๑๒
๑๓
๑๔
๑๒
๑๒
๑๙.๖
(อ้างอิง ๕ - ๒๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ค่าครีอะตินีน (Creatinine)
๐.๗๒
๐.๘
๐.๗
๐.๘
๑
๑
(อ้างอิง ๐.๖ - ๑.๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
Na
๑๓๖
๑๔๑
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๐
(อ้างอิง ๑๓๖ - ๑๔๕ มิลลิโมลต่อลิตร)
K
๔.๓
๔.๑
๔
๔.๒
๔.๓
๔.๔
(อ้างอิง ๓.๕ - ๕.๑ มิลลิโมลต่อลิตร)
Cl
๑๐๒
๑๐๕
๙๘
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๔
(อ้างอิง ๙๘ - ๑๐๗ มิลลิโมลต่อลิตร)
ค่าความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออนของเลือด ๒๖
๒๖.๗
๒๘.๖
๒๘.๕
๒๗.๓
๒๗.๕
(HCO3)
(อ้างอิง ๒๑ - ๓๒ มิลลิโมลต่อลิตร)
การท�ำงานของตับ							
ค่าแอลบูมิน (albumin)
๓.๒
๓.๔
๓.๔
๓.๓
๓.๔
๓.๑
(อ้างอิง ๓.๕ - ๕ กรัมต่อเดซิลิตร)
ค่ากลอบูลิน (globulin)
๓.๗
๔.๒
๔.๒
๔.๔
๔.๖
๔.๒
(อ้างอิง ๒.๕ - ๓.๕ กรัมต่อเดซิลิตร)
ระดับบิลิรูบินทั้งหมด (total bilirubin) ๐.๒๕
๐.๒๙
๐.๓
๐.๒
๐.๒๗
๐.๒๕
(อ้างอิง ๐.๐ - ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)
Direct bilirubin
๐.๑๒
๐.๑๔
๐.๒๒
๐.๐๙
๐.๑๑
๐.๑๖
(อ้างอิง ๐.๐ - ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร)
Aspartate aminotransferase (AST) ๒๒
๒๓
๒๖
๓๖
๒๗
๒๗
(อ้างอิง ๑๕ - ๓๗ ยูนิตต่อลิตร)
Alanine aminotransferase (ALT)
๓๒
๒๗
๓๓
๓๔
๒๘
๒๒
(อ้างอิง ๓๐ - ๖๕ ยูนิตต่อลิตร)
Alkaline phosphatase (ALP)
๑๒๙
๑๔๕*
๑๖๔*
๑๖๗*
๑๕๙*
๑๗๐*
(อ้างอิง ๕๐ - ๑๓๖ ยูนิตต่อลิตร)

๑๘.๖
๐.๙
๑๓๓
๔.๓
๑๐๐
๓๐.๑

๓.๓
๔.๗
๐.๒
๐.๑๓
๓๒
๓๑
๒๖๓*

* คือ ค่าที่สูงกว่าค่าปรกติ

จากตารางที่ ๒ พบว่าค่าการท�ำงานของไต (Renal function test) อยู่ในเกณฑ์ปรกติ และการท�ำงานของตับ (Liver
function test) พบว่าค่า AST และ ALP มีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ อาจจะส่งผลมาจากการกระจายของมะเร็งลามไปทีต่ บั แต่การเปลีย่ นแปลง
ค่า AST ยังอยู่ในเกณฑ์ปรกติ แต่ค่า ALP สูงขึ้นกว่าค่าปรกติแต่ไม่เกิน ๓ เท่าของค่ามาตรฐาน
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ตารางที่ ๓ ค่าไขมันในเลือด (Lipid profile) และค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) ตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ ๐ - ๒๔
ค่าไขมันในเลือด
		

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๐
๔
๘
๑๒
๑๖
๒๐
๒๔

คอเลสเตอรอล (cholesterol)
๑๘๙
๒๑๒*
๑๘๔
๒๐๐
๒๐๐
๒๑๖*
(อ้างอิง ๕๐ - ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides)
๑๔๗
๑๗๑*
๑๖๒*
๒๒๐*
๒๒๐*
๑๓๒
(อ้างอิง ๓๐ - ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (high density
๓๔
๓๓
๓๕
๓๔
๓๔
๔๔
lipoprotein; HDL)
(อ้างอิง ๓๕ - ๖๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ไขมันที่ความหนาแน่นต�่ำ (low density
๑๔๕*
๑๒๗*
๑๓๖*
๑๓๖*
๑๕๒*
๑๖๙*
lipoprotein; LDL)
(อ้างอิง ๐ - ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด							
เม็ดเลือดขาว (White blood cell; WBC)
๘.๖
๘.๓
๙.๐
๘.๙
๙.๕
๑๑.๐
(อ้างอิง ๔ - ๑๑ K/cumm.)
นิวโทรฟิล (Neutrophil; N)
๗๖*
๗๖*
๗๕
๗๙*
๗๘*
๘๗*
(อ้างอิง ๔๕ - ๗๕ %)
ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte; L)
๑๒**
๑๓**
๑๔**
๑๐**
๑๒.๗**
๖.๙**
(อ้างอิง ๒๕ - ๔๐ %)
โมโนไซต์ (Monocyte; M)
๘
๘
๘
๖
๖.๕
๔.๓
(อ้างอิง ๒ - ๑๒ %)
ค่าระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hb)
๙**
๙.๘**
๑๐**
๑๐**
๑๐.๔**
๙.๓**
(อ้างอิง ๑๓.๕ - ๑๗.๕ gm%)
ค่าระดับความเข้มข้นเลือด (Hematocrit; Hct) ๒๘**
๓๐**
๓๑**
๓๓**
๓๒.๖** ๒๙.๒**
(อ้างอิง ๔๐ - ๕๒ %)
ค่าเฉลี่ยปริมาตรเม็ดเลือดแดง (Mean cell
๗๖**
๗๕**
๗๖**
๗๗**
๗๗.๑** ๗๗.๘**
volume; MCV)
(อ้างอิง ๘๐ - ๙๕ fl)
การตรวจปริมาณของเกล็ดเลือด (Platelet
๓๓๗
๓๓๘
๓๔๘
๓๓๘
๓๓๗
๓๐๐
count)
(อ้างอิง ๑๕๐ - ๔๐๐ K/cumm.)

๒๔๗*
๑๕๐
๔๕
๑๔๕*

๑๑.๐
๘๑*
๙.๘**
๕.๙
๑๐.๑**
๓๑.๕**
๗๘.๔**
๓๗๓

* คือ ค่าที่สูงกว่าค่าปรกติ, ** คือ ค่าที่ต�่ำกว่าค่าปรกติ

จากตารางที่ ๓ พบว่า cholesterol สูงกว่าค่าปรกติ
หลังรับประทานยาในสัปดาห์ที่ ๔, ๒๐ และ ๒๔ ค่า triglyceride สูงกว่าค่าปรกติหลังรับประทานยาในสัปดาห์ที่ ๔, ๒๐
และค่า LDL- cholesterol สูงกว่าค่าปรกติทั้งก่อนและหลัง
รับประทานยาเบญจกูล อย่างไรก็ตามไม่อาจสรุปได้ว่ายาต�ำรับ
เบญจกูลมีผลต่อค่าไขมันในเลือด เนื่องจากค่าไขมันในเลือด

สามารถเพิ่มขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การรับประทานอาหาร
และพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่าค่า WBC,
monocyte, และค่า platelet count อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
ค่า hemoglobin, hematocrit, MCV ก่อนเริ่มการทดลองมี
ค่าต�่ำกว่าเกณฑ์ปรกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่า neutrophil
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ก่อนและหลังรับประทานยาสูงกว่าเกณฑ์ปรกติ ยกเว้นค่า
lymphocyte ก่อนเริ่มการทดลองของอาสาสมัครมีค่าต�่ำกว่า
เกณฑ์ปรกติ และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ ๒๐ อาสา
สมัครมีไข้ตำ�่ ๆ จาก upper respiratory tract infection จึงน่า
จะเป็นสาเหตุให้ neutrophil เพิม่ ขึน้ และ lymphocyte ลดลง
การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่า
อาสาสมัครมีอาการเหงื่อออกและรู้สึกร้อนหลังรับประทาน
ยา ซึ่งมีระดับความรุนแรงอยู่ใน grade ๑ หมายถึง มีอาการ
เพียงเล็กน้อย ตามเกณฑ์ Common Terminology Criteria
Adverse Event (CTCAE )

ประสิทธิผลการตอบสนองต่อการรักษาและคุณภาพชีวิต
การวัดผลการตอบสนองต่อการรักษาสามารถท�ำได้
จากการซักประวัติอาการของผู้ป่วย ที่เรียกว่า subjective
response rate หรือจากการตรวจอาการแสดงต่าง ๆ การวัด
ขนาดของรอยโรคด้วยวิธีการทางรังสีวิทยาเรียกว่า objective
response เทียบขนาดก้อนมะเร็งก่อนและหลังการรักษา
แล้วน�ำมาประเมินการตอบสนองตามเกณฑ์ของ Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)
version 1.1 ดังแสดงในตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แสดงการวัดผลอัตราการตอบสนองต่อการรักษา โดยตรวจพยาธิสภาพของปอดด้วย Computer Tomography Scan
(CT scan) โดยท�ำการตรวจวัดทุก ๖๐ วัน
การติดตาม
		

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๐
๔

Method CXR / CT

-

% Change
การตอบสนอง

-

CXR

สัปดาห์ที่
๘
CT

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๑๒
๑๖
๒๐
CXR

CT

CXR

สัปดาห์ที่
๒๔
CT

Increase size ๘.๒๖% - Increase size ๑๓% - Increase size ๒๕%
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable Progressive

จากตารางที่ ๔ ศึกษาอัตราการตอบสนอง (Objective response rate) โดยตรวจพยาธิสภาพของปอดด้วย (CT
scan) ทุก ๖๐ วัน พบว่าหลังรับประทานยาต�ำรับเบญจกูลใน
สัปดาห์ที่ ๔ ถึง ๒๐ มีการตอบสนองของการรักษาเป็นระยะ
คงที่ของโรค (stable disease) คือ ผลรวมขนาดก้อนลดลง
ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ หรือเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ ๒๐ และพบว่าการ

ติดตามผลในสัปดาห์ที่ ๒๔ มีการตอบสนองของการรักษาเป็น
ระยะโรคก�ำเริบ (Progressive disease) คือ ผลรวมขนาดก้อน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ จากผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT scan) พบขนาดก้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ เมื่อพบระยะโรค
ก�ำเริบจึงให้หยุดการรับประทานยาต�ำรับเบญจกูล

ตารางที่ ๕ แสดงระยะเวลาการรอดชีวิตโดยปราศจากโรคก�ำเริบ และระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวม
ระยะเวลา

			
ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยปราศจากโรคก�ำเริบ (progression free survival, PFS)
ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวม (overall survival, OS)
จากตารางที่ ๕ จากการศึกษาอาสาสมัครที่ได้รับยา
ต�ำรับเบญจกูล พบว่ามีระยะเวลาการรอดชีวิตโดยปราศจาก
โรคก�ำเริบโดย วัดจากวันแรกที่ได้รับยาต�ำรับเบญจกูลจนถึง
วันทีโ่ รคก�ำเริบหรือเสียชีวติ มีระยะเวลา ๕.๙ เดือน และระยะเวลา

๕.๙ เดือน
๖.๗ เดือน

การรอดชีวิตโดยรวม วัดจากวันแรกที่ได้รับยาต�ำรับเบญจกูล
จนเสียชีวิตมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๖.๗ เดือน ซึ่งท�ำการติดตามและ
ประเมินผลทุก ๔ สัปดาห์หรือจนถึงวันสุดท้ายที่สามารถติดต่อ
อาสาสมัครได้
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ตารางที่ ๖ การประเมินคุณภาพชีวิต*
การติดตาม
		
Total QOL score (๐ - ๖๖)
ระดับ

สัปดาห์ที่
๐
๔๖
ดี

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
๔
๘
๑๒
๑๖
๒๐
๒๔
๔๘
ดี

๖๐
ดีมาก

๕๙
ดีมาก

๕๓
ดีมาก

๕๒
ดีมาก

๕๕
ดีมาก

* ใช้แบบประเมิน T-FLIC version 2 (Thai-Modified Function Living Index Cancer Questionnaire)

จากตารางที่ ๖ ประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต จากแบบ
สอบถามทีใ่ ช้ประเมินภาวะการท�ำหน้าทีจ่ ากค�ำถามทัง้ หมด ๒๒
ข้อ เป็นการประเมินความผาสุกทางด้านร่างกาย สภาพจิตใจ
การปฏิสมั พันธ์ภายในครอบครัว และสังคม ค่าจากแบบทดสอบ
ก่อนรับประทานยาอยู่ในเกณฑ์ดี และหลังรับประทานยาต�ำรับ
เบญจกูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จากการสัม ภาษณ์อาสาสมัครหลังรับ ประทานยา
ต�ำรับเบญจกูลในสัปดาห์ที่ ๑๖ อาสาสมัครกล่าวว่า “ไม่คอ่ ยเหนือ่ ย
เดินเร็วได้” ติดตามผลต่อหลังรับประทานยาต�ำรับเบญจกูล
ในสัปดาห์ที่ ๒๐ อาสาสมัครกล่าวว่า “ออกก�ำลังกายเดินไกล ๆ
ได้หลายกิโลเมตร ออกแรงได้ไม่เหนื่อย” จากข้อความดังกล่าว
และผลจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตจึงสามารถสรุปได้ว่า
อาสาสมัครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
อาสาสมัคร ๑ คน เพศชาย อายุ ๕๒ ปี ได้รับการ
วินจิ ฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดลุกลามระยะที่ ๔ และแพทย์วนิ จิ ฉัย
ว่าไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ�ำบัดและไม่สามารถใช้ยามุ่งเป้าได้
ผลการประเมินขนาดของก้อนมะเร็งโดยวิธี CT chest พบว่า
เป็นระยะ T4N0M1b มีการกระจายไปตับและต่อมหมวกไต
หลังรับประทานยาต�ำรับเบญจกูลมีการตอบสนองต่อการใช้ยา
ในระยะคงที่ (stable disease) จนกระทัง่ ถึงวันติดตามสัปดาห์
ที่ ๒๔ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๕ เดือน และเปลี่ยนเป็นระยะ
โรคก�ำเริบ (progressive disease) ในเวลาต่อมา เป็นระยะ
เวลารวม ๕.๙ เดือน ทั้งนี้หลังจากรับประทานยาพบอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการรั บ ประทานต�ำรั บ ยาเบญจกู ล คื อ
รู้สึกร้อน และเหงื่อออกเล็กน้อย อาจมีสาเหตุจากสมุนไพรใน
ต�ำรับทุกตัวมีรสร้อน และสารส�ำคัญในต�ำรับที่พบมากที่สุดคือ
piperine ซึง่ มีงานวิจยั พบว่า piperine จากพริกไทยด�ำ (Piper
nigrum Linn.) มีฤทธิ์ไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร้อนหรือ
ระคายเคือง๘ ส�ำหรับผลการตรวจร่างกายและการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพบว่ า ค่ า สั ญ ญาณชี พ และค่ า ความเข้ ม ข้ น
ของออกซิเจนในกระแสเลือดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์
ปรกติ ส�ำหรั บ ค่ า จากการประเมิ น การท�ำหน้ า ที่ ข องไต

พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ใ นเกณฑ์ ป รกติ ทั้ ง หมด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาความปลอดภัยในการรับประทานยา
เบญจกู ล ในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพปรกติ (งานวิ จั ย คลิ นิ ก
ระยะที่ ๑)๖ จากการประเมินการท�ำหน้าที่ของตับพบว่าค่า
AST และ ALP มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลมาจาก
การกระจายของมะเร็ ง ลามไปที่ ตั บ การประเมิ น ผลค่ า
ไขมันในเลือดพบว่าค่า cholesterol, triglyceride, LDLcholesterol, HDL- cholesterol มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่า
กว่าค่าปรกติ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจสรุปได้ว่ายาต�ำรับเบญจกูล
มีผลต่อค่าไขมันในเลือด เนื่องจากค่าไขมันในเลือดสามารถ
เพิ่มขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การรับประทานอาหาร และ
พฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน การประเมินผลของการตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่าค่า neutrophil ก่อนเริ่มการ
ทดลองของอาสาสมัครมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปรกติ ซึ่งเป็นภาวะ
ที่พบได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอด เกิดจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์บางจุด
ขาดเลือด และการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามการด�ำเนินโรค
ส่วนค่า lymphocyte, hemoglobin, hematocrit และ
MCV พบว่าค่าดังกล่าวก่อนเริม่ การทดลองของอาสาสมัครมีคา่
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปรกติ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
โรคมะเร็งปอดและช่วงเวลานั้นอาสาสมัครมีการติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินหายใจ ซึง่ เมือ่ ติดตามอาการของอาสาสมัครค่าดังกล่าว
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการเริ่มวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่ใช้ยาต�ำรับเบญจกูล
ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ พบว่า
การตอบสนองต่อการรักษาของอาสาสมัครที่ได้รับประทาน
ต�ำรับยาเบญจกูล มีระยะเวลาการรอดชีวิตโดยปราศจากโรค
ก�ำเริบเป็นระยะเวลา ๕.๙ เดือน มีระยะเวลารอดชีวิตโดยรวม
ทั้งสิ้น ๖.๗ เดือน ซึ่งมีงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าผลของค่า
median overall survival ของการให้ยา docetaxel ทีใ่ ห้เป็น
ยาเคมีบ�ำบัดสูตรที่ ๒ ขึน้ ไปในมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก พบว่า
มีระยะเวลาการรอดชีวติ รวม เป็น ๗ เดือน ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
รักษาประคับประคองเพียงอย่างเดียว และไม่ได้รับเคมีบ�ำบัด
มีระยะเวลาการรอดชีวิตรวมเพียง ๔.๖ เดือน(๒) งานวิจัยก่อน
หน้านี้พบว่าการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะ
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ที่ ๔ ที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนและหลัง
ได้รับยาเคมีบ�ำบัดเท่ากับ ๔๗.๙๓ (จากค่าคะแนน ๐ - ๖๖)๙
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของสุมติ รา ทองประเสริฐ และคณะ๗
ซึ่งประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลังได้รับยาเคมีบ�ำบัดมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ ๔๕.๗ ส�ำหรับงานวิจัยนี้พบว่าเมื่ออาสาสมัครได้
รับประทานยาต�ำรับเบญจกูลคุณภาพชีวิตก่อนและหลัง มีการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕๓.๒๘ ซึ่งใกล้เคียงกับงาน
วิจัยทั้งสองที่กล่าวไปแล้ว แสดงถึงว่าการใช้ยาต�ำรับเบญจกูล
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ดีขึ้น
สรุปได้วา่ การรับประทานยาต�ำรับเบญจกูลเป็นระยะ
เวลา ๕.๙ เดือน ผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔
พบว่าการตอบสนองเป็นแบบ stable disease ไม่มผี ลข้างเคียง
ที่ รุ น แรง และช่ ว ยให้ อ าสาสมั ค รมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แต่ ยั ง
ไม่สามารถสรุปได้ว่าการรักษาด้วยต�ำรับยาเบญจกูลนั้นเพิ่ม
ระยะเวลาการรอดชีวติ โดยปราศจากโรคก�ำเริบ (PFS) และระยะ
เวลาการรอดชีวิตโดยรวม (OS) ได้ เนื่องจากไม่ได้มีกลุ่มที่ไม่ได้
ใช้ยาเบญจกูลเป็นกลุม่ เปรียบเทียบ ดังนัน้ ยาต�ำรับเบญจกูลอาจ
จะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ จะปลอดภัยในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ ๔ ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ�ำบัด
และไม่สามารถรับการรักษาด้วยยามุ่งเป้าได้ เพื่อช่วยส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
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คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์รังสิต ที่กรุณาอนุญาตให้เก็บข้อมูล และศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจ�ำสถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ส�ำหรับค�ำปรึกษา และข้อแนะน�ำอันมีค่ายิ่งต่อการ
ด�ำเนินการวิจยั และคณะผูว้ จิ ยั มุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผลงานวิจยั
นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผน
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Abstract

Case studies of Benjakul recipes in treating stage 4 non – small cell lung cancer
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Introduction:

Benjakul is an elemental remedy consisting of five types of herb; Piper chaba fruits, Piper
sarmentosum root, Piper rostratum stem, Plumbago indica root, and Zingiber officinale
rhizome, weighted by the fixed-ratio (1:1:1:1:1). From selective interviews of folk healers in
Southern Thailand, it was used as an adaptogenic drug for cancer patients. Objective was to
study the effectiveness and safety of patients with stage 4 non-small cell lung cancer treated
with Benjakul recipe.
Method:
A volunteer patient who met the inclusion criteria, received 2 capsules of 100 mg of benjakul
recipe 3 times daily for 6 months and stopping of other drugs or treatments was required.
The patient was followed up by interviewing, physical examination, laboratory testing and
quality of life assessment before and every 4 weeks during treatment.
Result:
A patient who received our treatment was a 52-year-old male with a diagnosis of stage 4
non-small cell lung cancer (NSCLC). He received the benjakul drug for 5.9 months, but stopped
the drug after that because the disease was progresses. After taking Benjakul recipe, the results
showed that the O2 saturation level was in normal range and renal function was no toxicity.
But the liver function (only AST and ALP levels), the lipid profile (cholesterol, triglyceride,
LDL-cholesterol, HDL-cholesterol) and neutrophil level were increased. Moreover, sweating
and feeling hot after taking the Benjakul drug were reported as adverse events. However,
the objective response rate was evaluated as stable disease for 5.9 months, and changed
to progressive disease after that. Additional, the Thai-modified Function Living Index Cancer
questionnaire version 2 (T-FLIC2), showed good improvement of quality of life of the patient
from “good” to “very good” statement.
Discussion
This study showed that taking the Benjakul recipe capsule for 5.9 months in stage 4 non-small
and Conclusion: lung cancer patient had less systemic side effects and improvement their quality of life. So,
Benjakul recipe will be a good alternative choice for end stage non-small cell lung cancer
patient.
Key words: Benjakul recipe, Stage 4 non – small cell lung cancer, Quality of life

