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แหลงขอมูลที่ไดมีการสืบคนมาแลวและผลการสืบคนขอมูล 

    

ขอมูลคําถาม  

 คําถามแรกรับ (Initial question) : อยากทราบวาจะใชยา Metadoxil รวมกับสมุนไพรที่

ชวยบํารุงรักษาตับไดหรือไม จะมีผลอะไรไหม 

 ขอมูลภูมิหลังของคําถาม (Background information)  

- ขอมูลทั่วไปของผูปวย  อาย ุ............. เพศ ............... นน. ............. สวนสูง 

.................... 

- ขอมูลเกี่ยวกับโรค        โรคที่เปน/โรครวม/โรคในอดีต. 

- ขอมูลเกี่ยวกับยา          

- ยาที่ใชอยู............ ขนาดยา............ระยะเวลาที่ใช.................... 

- ยาที่ใชรวม….........ขนาดยา............ระยะเวลาที่ใช.................... 

- ขอมูลการแพยา/แพอาหาร………........................................... 

 สรุปคําถามที่แทจริงเพ่ือการสืบคน (Ultimate question) โดยใชหลัก PICO 

 P =  ผูปวยที่กําลังใชยา Metadoxil  

  I =  การใชยา Metadoxil รวมกับสมุนไพรท่ีชวยบํารุงรักษาตับ 

 C =  การใชยา Metadoxil โดยไมใชสมุนไพรบํารุงรักษาตับรวมดวย 

  O =  ประสิทธิภาพ ผลขางเคยีง อันตรกิริยาของยาและสมุนไพรที่สงผลตอสุขภาพ 



 คําถามที่แทจริงคอื 

1 ยา Metadoxil มีขอบงใชในการรักษาโรคอะไร 

2 สมุนไพรชนิดใดบางที่มีฤทธิ์ในการบํารุงรักษาตับ 

3 ผลขางเคยีงของยา Metadoxil 

4 อาการไมพึงประสงคจากการใชยา Metadoxil รวมกับยาหรือสมุนไพร 

 การจัดประเภทของคําถามที่แทจริงเพ่ือการสืบคน : Drug Interaction 

 เอกสารอางอิงที่ควรใช : MIMS, Uptodate , Handbook of Drug Interactions 

การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ (Search strategy and conduct on systematic search) 

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือทั้งหมดท่ีเลือกใชและสรุปคําตอบจากแตละแหลงขอมูล 

แหลงขอมูลตติยภูมิ 

แหลงขอมูล:  

 1. MIMS Thailand 

คําตอบ   

ยาชื่อการคา Metadoxil ที่ผลิตโดยบริษัท Eurodrug นั้นเปนยาทีป่ระกอบดวยตัวยา 

Metadoxine ซึ่งมีขอบงใชในโรค พิษจากแอลกอฮอลฉับพลัน ไขมันพอกตับ และโรคตบัอักเสบรื้อรัง 

โดยอาจมีการลดการทํางานของยา Levodopa 

 2. Uptodate 

คําตอบ 

ยา Metadoxine นั้นเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ไดรับการอนุมัติใหใชในการรักษาโรคตับ

อักเสบจากพิษสุราเรื้อรังในประเทศยุโรป โดยประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระ 2 ชนิด ไดแก  

pyridoxine และ pyrrolidone ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาชวยลดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน

ซึ่งเปนสาเหตุหลักของโรคตับอันมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล 

โรคตบัอันมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอลนั้นมีความกี่ยวของกับภาวะขาดสารอาหารจําพวก

พลังงานและโปรตีน การขาดวิตามินและแรธาตุ เชน วิตามิน A, B1, B6, B9, D และสังกะส ีโดย

ผูปวยตับอักเสบเนื่องจากแอลกอฮอลนั้นหากมีภาวะขาดสารอาหารอาจจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอน

อ่ืนๆตามมา เชน การติดเชื้อ โรคสมองจากตับ และภาวะทองมานได 

 

 



แหลงขอมูลทุติยภูมิ 

แหลงขอมูล:  

1. Herbal remedies for liver fibrosis: A review on the mode of action of fifty 

herbs 

คําตอบ 

 พืชในตระกูล fabaceae, asteraceae และ lamiaceae นัน้จัดเปนกลุมพืชที่มีฤทธิ์ตานการ

อักเสบของตับไดดีที่สุด โดยพืชเหลานี้มักมีสารเคมีที่พบตามธรรมชาติจําพวก flavonoids, 

alkaloids, phenols, quinones, glycosides และสารอ่ืนๆ สารบางกลุมที่กลาวมาขางตนบางสวน

นั้นไดเขามามีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคตับ เชน  

1. Silymarin พบใน ตนมิลคทิสเซิล Milk Thristle (Silybum marianum) 

2. Armepavine พบใน บัวหลวง (Nelumbo nucifera)  

3. Plumbagin พบใน เจตมูลเพลิงขาว (Plumbago zeylanica) 

4. Rhein พบใน ตั้งอึ๊ง (Rheum officinale) 

5. Glycyrrhetinic acid พบใน ชะเอมเทศ (Glycirrhiza glabra) 

6. Ginseng พบใน โสมจีน (Panax ginseng) 

7. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) พบใน ชาเขียว (Camellia sinensis) 

8. Curcumin พบใน ขมิ้นชัน (Curcuma longa) 

9. Salvianolic acid (SA) พบใน ตังเซียม (Salvia miltiorrhiza) 

10. Osthole พบใน ผล Cnidium monnieri 

ซึ่งในบรรดาสมุนไพรที่กลาวมาขางตนสาร Silymarin ที่พบใน ตนมิลคทิสเซลิ Milk Thristle 

เปนสมุนไพรที่ไดมีการทําการวิจัยและยืนยันประสิทธิ์ภาพในมนุษย 

 

 



2. Investigation of redox homeostasis of liver in experimental and human studies 

คําตอบ  

 การใชสารตานอนุมูลอิสระในการปองกันและรักษาภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันมาเปน

เวลานานหลายปแลว ในขณะเดียวกันสารตานอนุมูลอิสระก็อาจเรงกระบวนการออกซิเดชันได โดย

การใหสารตานอนุมูลอิสระหลายชนิดพรอมกันจึงใหผลลัพทที่ดีวาการใหสารตานอนุมูลอิสระเพียงตัว

เดียวเนื่องจากสารตานอนุมูลอิสระมีความจําเพาะตอ อนุมูลอิสระ บริเวณ และเนื้อเยื่อที่แตกตางกัน 

รวมถึงชวยฟนฟูซึ่งกันและกันอีกดวย 

 

สรุปคําคนที่ใช (Keywords) : Metadoxil, Metadoxine ,Liver protective herb 

การวิเคราะหและสังเคราะหคําตอบ 

          ยา Metadoxil นั้นเปนชื่อการคาของยา Metadoxine ซึ่งมีขอบงใชในโรค พิษจาก

แอลกอฮอลฉับพลัน ไขมันพอกตับ และโรคตบัอักเสบรื้อรัง ที่ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระ 2 

ชนิด ไดแก  pyridoxine และ pyrrolidone ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาชวยลดภาวะเครียดที่เกิดจาก

ออกซิเดชันซึ่งเปนสาเหตุหลักของโรคตับอันมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล ตัวยานั้นอาจมีการลดการ

ทํางานของยา Levodopa แตไมพบอันตรกิริยากับยาและสมุนไพรตัวอื่น 

สมุนไพรที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคตับแข็งท่ีมีการศึกษา ไดแก ตนมิลคทิสเซลิ บัว

หลวง เจตมูลเพลิงขาว ตั้งอ๊ึง ชะเอมเทศ โสมจีน ชาเขียว ขมิ้นชัน ตังเซียม และ Cnidium monnieri 

เปนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบ และเปน Antioxidant ที่มีผลลดการอักเสบของตับ ซึ่งในบรรดา

สมุนไพรที่กลาวมาขางตน Silymarin ที่พบใน ตนมิลคทิสเซิล Milk Thristle เปนสมุนไพรที่ไดมีการ

ทําการวิจัยและยืนยันประสิทธิ์ภาพในมนุษย 

การใชสารตานอนุมูลอิสระในการปองกันและรักษาภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันมาเปน

เวลานานหลายปแลว ในขณะเดียวกันสารตานอนุมูลอิสระก็อาจเรงกระบวนการออกซิเดชันได โดย

การใหสารตานอนุมูลอิสระหลายชนิดพรอมกันจึงใหผลลัพทที่ดีวาการใหสารตานอนุมูลอิสระเพียงตัว

เดียวเนื่องจากสารตานอนุมูลอิสระมีความจําเพาะตอ อนุมูลอิสระ บริเวณ และเนื้อเยื่อที่แตกตางกัน 

รวมถึงชวยฟนฟูซึ่งกันและกันอีกดวย 

 

 

 



ขอมูลการตอบคาํถาม 

สรุปคําตอบที่ตอบแกผูถาม 

 Metadoxil® หรือชื่อสามัญทางยา คือ metadoxine ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระ 2 

ชนิด ไดแก  pyridoxine และ pyrrolidone  ยานี้ใชในการรักษาพิษจากแอลกอฮอลฉับพลัน ไขมัน

พอกตับ และโรคตับอักเสบรื้อรัง[1]  จากการศึกษาพบวา metadoxine ชวยลดภาวะเครียด (stress) 

ที่เกิดจากออกซิเดชั่นซึ่งเปนสาเหตุหลักของโรคตับจากพิษของแอลกอฮอล[2]   ยา metadoxine อาจ

ลดการทํางานของ levodopa แตไมพบรายงานการเกิดอันตรกิริยากับยาและสมุนไพรตัวอ่ืน[1]  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศกึษาเพื่อนําสมุนไพรมาใชชะลอการเกิดเนื้อเยื่อไฟบรัสแทรก

ในตับ (liver fibrosis) มากกวา 50 ชนิด เชน มิลคทิสเทลิ (Milk thistle มีสารสําคัญ คือ silymarin) 

บัวหลวง (มีสารสําคัญ คือ armepavine) เจตมูลเพลิงขาว (Plumbago zeylanica ซมีสารสําคัญ คือ 

plumbagin) ตั้งอ๊ึง (Rheum officinale มีสารสําคัญ คือ rhein) ชะเอมเทศ (มีสารสําคัญ คือ 

glycyrrhetinic acid) โสมจีน (มีสารสําคัญกลุม ginsenosides) ชาเขียว (มีสารสําคัญ คือ 

epigallocatechin-3-gallate) ขมิ้นชัน (สารสําคัญกลุม curcuminoids) ตังเซียม (Salvia 

miltiorrhiza มีสารสําคัญ คือ salvianolic acid) เปนตน ซึ่งในบรรดาสมุนไพรที่กลาวมาขางตน 

สมุนไพรที่มีขอมูลการศึกษาวิจัยและยืนยันประสิทธิภาพในมนุษยมากที่สุด คือ Milk thistle ซึ่งสวน

ใหญเปนการศึกษาในโรคตับอักเสบรื้อรัง ผลการศึกษาพบวาสาร Silymarin ที่พบในเมล็ดของตน 

Milk thistle นั้นเปนสารตานอนุมูลอิสระที่สามารถตานการอักเสบของตับได[4] 

 เนื่องจากสารตานอนุมูลอิสระแตละชนิดมีความจําเพาะตอ อนุมูลอิสระ บริเวณ และเนื้อเยื่อ

ที่แตกตางกัน ดังนั้นการใหสารตานอนุมูลอิสระมากกวา 1 ชนิดพรอมกันจึงสามารถเสริมฤทธิ์ในการ

ฟนฟูเซลลได  ปจจุบันมีผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นํา metadoxine รวมกับสารสกัดจากสมุนไพร 

silymarin ที่พบในตน Milk Thistle เพื่อตานอนุมูลอิสระและชวยบํารุงตับ[5] แตขอมูลการศึกษาดาน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑดังกลาวยังมีจํากัด  

เอกสารอางองิ 

1. Mims.com. (2020). Metadoxine: Indication, Dosage, Side Effect, Precaution | 

MIMS.com Thailand. [online] Available at: 

https://www.mims.com/thailand/drug/info/metadoxine/ [Accessed 8 Jan. 

2020]. 

2. Friedman S. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2018 [cited 8 January 2020]. 

Available from: https://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-

management-of-alcoholic-fatty-liver-disease-and-alcoholic-

cirrhosis?search=metadoxine&source=search_result&selectedTitle=1~3&usage

_type=default&display_rank=1#H112726943 



3. Friedman S. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2018 [cited 8 January 2020]. 

Available from: https://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-

management-of-alcoholic-fatty-liver-disease-and-alcoholic-

cirrhosis?search=alcoholic%20cirrhosis%20treatment&source=search_result&se

lectedTitle=1~78&usage_type=default&display_rank=1#H16 

4. Latief U, Ahmad R. Herbal remedies for liver fibrosis: A review on the mode of 

action of fifty herbs. J Tradit Complement Med. 2017 Nov 22;8(3):352-360. doi: 

10.1016/j.jtcme.2017.07.002. 

5. Hagymási K, Blázovics A, Lengyel G, Lugasi A, Fehér J. Investigation of redox 

homeostasis of liver in experimental and human studies [Abstract]. Acta 

Pharm Hung. 2004;74(1):51-63.  

วิธีการสงคาํตอบ :  

ชื่อผูตอบคําถาม : นศภ.ณัชพล ติวงค 

วันที่ตอบคําถาม : 9/1/2563       เวลา : 9:00  

รวมระยะเวลาที่ใชในการตอบคาํถาม : 4 วัน 

การติดตามผลการใชขอมูลท่ีตอบ :  


