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ยา Antihaemorrhoidal preparations ชนิดรับประทาน และ
ยา Diosmin + Hisperidin ในโรคเสนเลือดขอด
ก. ขอมูลเบื้องตน
ยาในกลุมนี้หมายถึงยาชนิดกินที่ใช
ในการบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร
จัดเปนยาในกลุม flavanoid compounds มี
ชื่อพองคือ bioflavonoids; flavonoides;
vitamin P substances หรือ micronized
purified flavonoid fraction (MPFF) มี
จํ า หน า ยใน 20 ประเทศในทวี ป ยุ โ รปเช น
อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส กรีซ และในทวีปเอเชีย
เชน ไทย มาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปร ไมมี
จําหนายในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และออสเตรเลีย มีจําหนายในประเทศไทย
ภายใตชื่อการคาดังตอไปนี้
ก. ยาผสมระหวาง Diosmin +
Hesperidin เชน Daflon 500 mg
film-coated tab, Dafomin และ
Heroid 500 sugar-coated tab
ข. ยาเดี่ยวของ Diosmin เชน
Flavon tab และ Heteroid tab
ค. ยาผสมระหว า ง Hesperidin
กับยาอื่น ๆ เชน Cyclo 3 Fort cap
ง . ย า อื่ น ๆ เ ช น Circanetten
sugar-coated tab, Essaven cap,
Ginkor Fort cap, Hemorhin tab,
Reparil coated tab, Siduol cap
และ Venoruton 300 cap

ข. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของยา
ขนาดยาและวิธีใช
เนื่องจากยาในกลุม ก. ขางตน เปน
ยาที่นิยมใชสูงสุด จึงใชเปนตัวอยางในการ
นําเสนอในบทนี้
Daflon® 500 mg film-coated tab
ประกอบดวย 1 micronized purified
flavonoid fraction 500 mg
(corresp to diosmin 450 mg,
flavonoids expressed as
hesperidin 50 mg). ขอบงใช
Disorders of the venous
circulation (heavy legs, pain,
early morning restless legs),
functional symptoms related to
an acute hemorrhoidal episode.
ขนาดยา Chronic
venous
insufficiency 2 tab daily. Acute
hemorrhoidal attacks 6 tab/day
for the 1st 4 days, then 4 tab.
ยาในกลุมนี้เปนที่นิยมใชทั้งในกรณี
การบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวารและ
โรคหลอดเลือดขอด
ค. คุณสมบัติทั่วไป
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Flavonoides เปนสารที่พบตาม
ธรรมชาติ ใ นผั ก ผลไม ชา และไวน แ ดง
จัดเปนตัวตานออกซิเดชัน (antioxidant) เชื่อ
วา ช วยปรับปรุง หนา ที่ ของหลอดเลือดฝอย
โดยการลดการรั่ ว ซึ ม ที่ ผิ ด ปรกติ ข องผนั ง
หลอดเลือด 2
MPFF เปนยาผสมระหวาง 10%
hesperidin และ 90% micronised diosmin
โดย hesperidin เปนสารสกัดจากสมผลเล็ก
ที่ยังไมสุก (immature small orange) สวน
diosmin เปนสารสังเคราะหจาก hesperidin
ซึ่ ง ถู ก ทํ า ให เ ป น ผงขนาดเล็ ก มากเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดูดซึม 3
MPFF จัดเปน phlebotropic drug
ในกลุ ม benzopyrone
derivatives
เช น เดี ย วกั บ
coumarin
และ
hydroxyethylrutosides
ยาอื่ น ในกลุ ม
phlebotropic drug ไดแก saponins เชน.
escin ซึ่งเปนสารสกัดจาก horsechestnut
สารสกัดจากพืชอื่น เชน bilberry และสาร
สังเคราะห เชน calcium dobesilate3
ง. คําแนะนําการรักษาโรคริดสีดวงทวาร
จาก treatment guidelines ตาง ๆ

สําหรับการรักษาโดยไมใชการผาตัด
Prodigy Guidance4 แนะนําใหรักษาโดย
การเพิ่มไฟเบอรในอาหาร ดื่มน้ําเพิ่มขึ้น ใช
ยาเฉพาะที่ ปรับปรุงพฤติกรรม แตไมแนะนํา
ให ใชยาในกลุม
MPFF
เนื่องจาก
ผลการรักษายังไมแนนอน ซึ่งขอสรุปนี้อางอิง
เอกสารจากงานวิจัยที่ทําในประเทศไทย ยา
ในกลุมนี้ไมมีจําหนายในประเทศอังกฤษ
“Dietary supplementation with semisynthetic flavonoids has been assessed
in several studies. Flavonoids act
primarily to increase venous tone,
lymphatic drainage, and capillary
resistance, and to normalize capillary
permeability. Results are currently
inconsistent for micronized purified
flavonoid fraction (MPFF), and further
studies are needed to determine its
place in therapy [Thanapongsathorn
and Vajrabukka, 1992; Ho et al, 2000].
MPFF does not have a license for use in
the UK.”

แนวทางการรักษาในสหรัฐอเมริกา
แนะนําใหใชเพียง การกินอาหารที่มีไฟเบอร
และการดื่มน้ําใหพอเพียง การใหสเตรอยด
เฉพาะที่ ยาแกปวด และ bulk-forming
laxatives. 5 6 โดยมีการกลาวถึงการใชยาใน
กลุม MPFF วาใหผลบวกในบางการศึกษา
และใหผลลบในบางการศึกษา5 ยาในกลุมนี้
ไมมีจําหนายในสหรัฐอเมริกา
4

2
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purified flavonoid fraction: a review of its use in
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Alonso-Coello
P และคณะ
(2003) 7 จาก Iberoamerican Cochrane
Centre and the Catalan Health Institute,
Barcelona, Spain ระบุวา MPFF ใหผลบวก
ในบางอาการคื อ ระยะเวลาของการมี
เลือดออก แตใหผลขัดแยงกันในบางอาการที่
สําคัญคืออาการปวดและ prolapse
“Moderate reduction of duration of
bleeding during acute episodes of
internal hemorrhoids; conflicting results
for other outcomes (pain and prolapse)”

จ. ราคายา
ยานี้ มี จํ า หน า ยในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ราคาเม็ดละ 10.20 บาท คิด
เปนคาใชจายประมาณ 1,200 บาทตอเดือน
โดยถูกจัดอยูในบัญชี 2 8 ซึ่งหมายถึง “เปน
ยาที่ มี ไ ว เ พื่ อ ขายเท า นั้ น โดยทั่ ว ไปไม
สามารถเบิกคาใชจายจากสภากาชาดไทย
หรือทางราชการได ยกเวนไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ท างราชการกํ า หนด”
ทั้ ง นี้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณจัดยาดังกลาวไวใน
กลุมยา 22. UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS ซึ่งประกอบดวยยาอื่น ๆ เชน
aescin และ serratiopeptidase เปนตน

เอกสารวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
diosmin + hesperidin และ diosmin เดี่ยว
ไดสรุปรวมไวใน appendix ทายบท โดย
เอกสารหมายเลข 16 9 เปนเอกสารสําคัญที่
Prodigy Guidance อางอิงในการสรุปวา
ประสิ ท ธิภ าพของยายัง ไม แน นอน เป น
การศึกษาในคนไทย 100 คน ใชยา Daflon®
2 เม็ด วันละ3 ครั้ง ใน 4 วันแรก ตอดวย 2
เม็ด วัน ละ 2 ครั้ง นาน 10 วัน เทีย บกั บ ยา
หลอก วัดผลดวยการสังเกตอาการโดยแพทย
และการซักถามอาการจากผูปวย ยาใหผล
บวกเฉพาะจากการสังเกตอาการโดยแพทย
ในวันที่ 4 ของการรักษา แตไมไดผลจากการ
ซักถามอาการจากผูปวย ในวันที่ 14 ของการ
รักษายาไมไดผลทั้งจากการวัดผลโดยแพทย
และจากผูปวย
“Two parallel groups (50 in each) were
treated with Daflon 500 mg (diosmin
group) or placebo (placebo group).
During the first four days, the patients
received 12 tablets in three divided
doses, and then they received two
tablets twice daily for another 10 days.
RESULTS: The diosmin group showed
statistically
significant
objective
improvement (P < 0.01) without
accompanying
subjective
improvement on the fourth day.
However, at day 14, there was no
significant
difference
in
either
subjective or objective improvement
between the two groups.”

ฉ. หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา
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Alonso-Coello P, Castillejo MM. Office evaluation
and treatment of hemorrhoids. J Fam Pract. 2003
May;52(5):366-74. Review.
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Thanapongsathorn W, Vajrabukka T. Clinical trial of
oral diosmin (Daflon) in the treatment of hemorrhoids.
Department of Surgery, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Dis
Colon Rectum. 1992 Nov;35(11):1085-8. 8
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ธนิต วัชรพุกก และคณะ (2537) 10
รายงานผลการทดลองแบบ prospective,
randomized,
double-blind
ใน
โ ร ง พ ย า บ า ล 9 แ ห ง จํ า น ว น ผู ป ว ย
ทั้งหมด 226 คน โดยใชยา Daflon 500
mg เ ป น เ ว ล า 7 วั น เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
placebo รักษาโรคริดสีดวงทวารภายใน ซึ่ง
มี อ า ก า ร ม า ก อ น ก า ร ท ด ล อ ง ไ ม
เกิ น 3 วั น ระยะเวลาที่ ใ ช รั ก ษา 7 วั น เมื่ อ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงของอาการแตละ
อยางแยกกัน พบวายาทําใหอาการกนแฉะ
(discharge) ดีขึ้นกวาการใช placebo อยาง
ชัดเจน แตไมพบผลตางที่เดนชัดระหวางยา
กั บ placebo ใ น ก า ร รั ก ษ า อ า ก า ร
อื่น ๆ ไดแก เลือดออก (bleeding), ปวด
ก น (pain) แ ล ะ ไ ม ส บ า ย ก น (anal
discomfort) การเปลี่ ย นแปลงรู ป ลั ก ษณะ
ของหัวริดสีดวงทวารภายในไมแตกตางกันใน
ผู ป ว ย ทั้ ง ส อ ง ก ลุ ม เ มื่ อ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ ย นแปลงการดํ า เนิ น โรคโดยพิ จ ารณา
อาการทั้งหมดรวมกันพบวาผูปวยพอใจการ
รักษาดวยยาพอ ๆ กับยาหลอก เนื่องจากใน
การศึ ก ษานี้ ย าหลอกให ผ ลการรั ก ษาใน
เกณฑ สู ง อย า งไรก็ ต ามกลุ ม ได รั บ ยามี
ผลตอบสนองในระดั บ ดี ม ากและดี ชั ด กว า
กลุ ม placebo
และจํ า นวนผู ที่อ าการ
หายขาดในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ ยามี ม ากกว า กลุ ม
placebo.ในการวิจัยนี้พบวายาใหผลบวกใน
10

ธนิต วัชรพุกก และคณะ ผลการใชยาเดฟลอน 500 มก. ใน

การรักษาอาการของโรคริดสีดวงทวาร
2537 ; 38,2 : 77-83

จุฬาลงกรณเวชสาร

ก.พ.

บางผลการรั ก ษา และให ผ ลลบในบาง
ผลการรักษาที่สําคัญเชนเลือดออกและการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ลั ก ษณะของหั ว ริ ด สี ด วง
ทวารภายใน จึงยังไมสามารถสรุปไดอยาง
มั่นใจวายามีประสิทธิภาพอยางแทจริง
Ho YH และคณะ (1995) 11 ศึกษา
ประสิทธิภาพของ Daflon® ในการปองกัน
เลื อ ดออกหลั ง การผ า ตั ด ริ ด สี ด วงทวารใน
ผูปวย 228 คน ในงานวิจัยชนิด RCT พบวา
การให ย าในผู ป ว ย 114 คน นาน 7 วั น
ป อ งกั น เลื อ ดออกหลั ง การผ า ตั ด ริ ด สี ด วง
ทวารได 6 คน เหนื อ การไม ใ ช ย า คิ ด เป น
NNT ได เ ท า กั บ 19 ซึ่ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ยามี
ประสิทธิภาพคอนขางต่ํา ใน guideline ตาง
ๆ ทางศัลยกรรมเชน Standards
Task
Force; American Society of Colon and
Rectal Surgeons (2003) 12,13 จึงไมได
11

Ho YH, Foo CL, Seow-Choen F, Goh HS.
Prospective randomized controlled trial of a
micronized flavonidic fraction to reduce bleeding
after haemorrhoidectomy. Br J Surg. 1995
Aug;82(8):1034-5.
12
Place R, Hyman N, Simmang C, Cataldo P,
Church J, Cohen J, Denstman F, Kilkenny J,
Nogueras J, Orsay C, Otchy D, Rakinic J, Tjandra J;
Standards Task Force; American Society of Colon
and Rectal Surgeons. Practice parameters for
ambulatory anorectal surgery. Dis Colon Rectum.
2003 May;46(5):573-6.
13
Cataldo P, Ellis CN, Gregorcyk S, Hyman N, Buie
WD, Church J, Cohen J, Fleshner P, Kilkenny J 3rd,
Ko C, Levien D, Nelson R, Newstead G, Orsay C,
Perry WB, Rakinic J, Shellito P, Strong S, Ternent C,
Tjandra J, Whiteford M; The Standards Practice Task
Force, The American Society of Colon and Rectal
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ก ล า ว ถึ ง ก า ร ใ ช ย า ดั ง ก ล า ว ใ น post
operative management ของการผาตัด
ริดสีดวงทวารแตอยางใด
MacKay (2001) 14 ทํ า การทบทวน
งานวิจัย (review) เกี่ยวกับการรักษาริดสีดวง
ทวารและหลอดเลือดขอด ตีพิมพในวารสาร
แพทยทางเลือก สรุปวา flavonoid mixture
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการ
ใช
”There has been extensive research on
the flavonoid mixture containing 90percent
diosmin
and
10-percent
hesperidin.
Several
randomized
controlled studies have established its
efficacy in the treatment of varicose
veins and hemorrhoids. The safety of
these flavonoids has been established
through animal studies, and confirmed
clinically in longterm trials.”

Lyseng-William
และ Perry
(2003)3ทํ า การทบทวนงานวิ จั ย (review)
เกี่ยวกับการรักษาริดสีดวงทวารและหลอด
เลือดขอด ตีพิมพในวารสาร Drugs สรุปวา
MPFF อาจชวยลดระยะเวลาและความ
รุนแรงของอาการของโรคริดสีดวงทวารเกรด
1 และ 2 และการใช ย าระยะยาวอาจช ว ย
บรรเทาอาการในผูปวยที่เปนริดสีดวงทวาร
แบบเรื้อรัง

MPFF for the prevention of relapse of
acute internal haemorrhoids remains to
be clarified, the frequency of acute
symptoms and the severity of the signs
and
symptoms
of
chronic
haemorrhoids may be reduced with
long-term MPFF treatment.”

หากพิ จ ารณาจากงานวิ จั ย ชนิ ด
review ทั้ ง สองข า งต น ดู เ สมื อ นว า MPFF
เปนยาที่มีประสิทธิภาพชัดเจน อยางไรก็ตาม
ในงานวิจัยชนิด systematic review
(Cochrane Review) เรื่อง “Phlebotonics
for venous insufficiency”.โดย Martinez
และคณะ (2005) 15 ซึ่งศึกษา MPFF และยา
อื่น ๆ อีกหลายชนิดในการรักษาและบรรเทา
อาการจากโรคหลอดเลือดขอด ไดชี้ใหเห็น
ขอบกพรองของงานวิจัยชนิด review บาง
รายงานที่เกี่ยวของกับการทบทวนเอกสารไว
ว า “ผู วิ จั ย ใช ร ะเบี ย บวิ ธี ท บทวนเอกสารที่
บกพรองกลาวคือ ไมระบุวิธีการคนและการ
ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร ไม ร ะ บุ แ ห ล ง ข อ มู ล
ตลอดจนไมแสดงวิธีการคัดกรองขอมูลและ
วิธีการวัดผลทางสถิติ”
Discussion:
Several reviews have tried to evaluate
the clinical benefit of phlebotonics. Some
of these used poor methodologies,
which did not include information on
search strategies and data collection
sources, extraction and statistical
treatment (diosmine, escin and and
calcium dobesilate (Markwardt 1996
rutosides (Diehm 1996b); avonoids,
tribenosides,
escin
and
calcium
dobesilate (Markwardt 1996)”

“MPFF may reduce the duration
and/or intensity of symptoms of grade
1 or 2 acute internal haemorrhoids.
Although the duration of treatment with

Surgeons, USA. Practice parameters for the
management of hemorrhoids (revised). Dis Colon
Rectum. 2005 Feb;48(2):189-94.
14
Douglas MacKay, ND Candidate 2001.
Hemorrhoids and Varicose Veins: A Review of
Treatment Options Altern Med Rev 2001;6(2):126140. 9

ดังนั้นงานวิจัยชนิดทบทวนเอกสารที่
ไม ไดใช ระเบีย บวิธี ท บทวนเอกสารที่รัดกุม
15

Martinez MJ, Bonfill X, Moreno RM, Vargas E,
Capella D. Phlebotonics for venous insufficiency.
Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul
20;(3):CD003229. 10
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อาจเลือกนําเสนอขอมูลที่ใหผลทางใดทาง
หนึ่ง หรื อ อาจงดเว น ไม นํ า เสนอข อมูล จาก
บางรายงานได เช น งานวิ จั ย ของ MacKay
และ Perry
(2001) 9 Lyseng-William
(2003)3 ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น ไม ก ล า ว ถึ ง
งานวิจัยที่ระบุวา MPFF ไมมีผลในการรักษา
โรคริดสีดวงทวาร เชนไมไดกลาวถึงงานวิจัย
ของ Thanapongsathorn และคณะ (1992)8
นอกจากนี้การไมแสดงคาทางสถิติใหปรากฏ
ทําใหไมทราบขนาดของผลการรักษา (effect
size) วาไดผลมากนอยเพียงใด มีความ
คุ ม ค า กั บ ค า ใช จ า ยหรื อ ไม หรื อ แม แ ต
งานวิ จั ย ที่ มี ร ะเบี ย บวิ ธี ท บทวนเอกสาร
ถูกตองสมบูรณ ก็อาจเลือกแสดงผลเฉพาะ
บาง outcome เชน งานวิจัยชนิด Metaanalysis โดย Poynard (1994) สรุปวายาที่
ศึกษา (rutoside) มีประสิทธิภาพเหนือกวา
ยาหลอกในการบรรเทาอาการต า ง ๆ
(subjective outcome) แตไมไดกลาวถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาต อ อาการแสดงของ
ผูปวย (sign) ซึ่งเปน objective outcome10
งานวิจัยบางเรื่องคํานวณผลการรักษาดวย
วิธี per protocol ซึ่งหากมีผูปวยที่หยุดการ
รักษากอนกําหนดหรือติดตามผลการรักษา
ไมไดเปนจํานวนมาก อาจหมายถึงการรักษา
ไ ม ไ ด ผ ล ใ น ผู ป ว ย ก ลุ ม นั้ น ห รื อ เ กิ ด
ผลขางเคียงที่ผูปวยทนไมไดเปนตน จึงควร
ใชคาสถิติชนิด intention to treat (ITT)
analysis เช น งานวิ จั ย ชนิ ด meta-analysis
ของ Boada (1999) ซึ่งใชคาสถิติชนิด per

protocol ในการสรุปวายามีประสิทธิภาพใน
โรคหลอดเลือดขอด10
งานวิจัยสวนใหญของ MPFF ในการ
รั ก ษาโรคริ ด สี ด วงทวาร ได ถู ก แสดงไว ใ น
appendix ทายบท เมื่อดูใน comment ที่
กํ า กั บ อยู ใ นงานวิ จั ย แต ล ะเรื่ อ งพบว า
ง า น วิ จั ย ส ว น ใ ห ญ มี ข อ บ ก พ ร อ ง ใ น
กระบวนการวิจัย ทําใหนําผลการศึกษา
ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ดย าก หากพิ จ ารณาจาก
และคณะ
ข อ สรุ ป ของ Martinez
(2005)10ซึ่งศึกษา MPFF ในการรักษาโรค
หลอดเลือดขอดกลาววา “หากนําขอมูลการ
วิจัยที่มีคุณภาพระดับดีเทานั้นมาวิเคราะห
(Jadad score 4-5) จะไมพบประสิทธิภาพ
ของยาในการบรรเทาอาการของโรคเมื่อ
เทียบกับยาหลอก แตหากรวมงานวิจัยทุก
ระดับคุณภาพเขาดวยกันจะพบแนวโนมวา
ยามีประสิทธิภาพ” แสดงใหเห็นวาคุณภาพ
งานวิจัยมีผลอยางยิ่งตอการแปลผลงานวิจัย
“When the studies with a Jadad score
of four or more were assessed, the
results of the variables trophic disorders,
swelling, cramps, heaviness and global
assessment by the patient were not
different to placebo.

และคณะ
ทายที่สุด Martinez
(2005)10 ไดสรุปใน Author’s conclusion
ว า “ไม มี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น
ประสิท ธิภาพรวมของ
phlebotonics
(รวมทั้ง MPFF) ในโรคหลอดเลือดขอด มี
ก า ร แ น ะ นั ย ( suggestion) ว า ย า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพบ า งในอาการขาบวม แต
ประสิ ท ธิ ภ าพในอาการดั ง กล า วมี ค วาม
เคลือบคลุม (uncertain)
ในความตรง
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ประเด็น (relevance) ทางคลินิก (หมายถึง
ประโยชนอยางแทจริงทางคลินิก) เนื่องจาก
ขอจํากัดของหลักฐานเทาที่มีอยูในปจจุบัน
ควรมีการวิจัยชนิด RCT เพิ่มขึ้นโดยใหความ
ใส ใจเปน พิเศษกั บคุ ณภาพของระเบีย บวิธี
วิจัย” ซึ่งขอสรุปขางตนนาจะเปนขอสรุป
เดียวกันกับประสิทธิภาพของ MPFF ในการ
รั ก ษาโรคริ ด สี ดวงทวาร ซึ่ ง ยัง ไม ไ ด รั บ การ
review แบบ Cochrane Review จึงใชขอมูล
ของ MPFF ในโรคหลอดเลื อ ดขอดมาเป น
ขอมูลเปรียบเทียบ
Authors' conclusions:
There is not enough evidence to globally
support the efficacy of phlebotonics for
chronic venous insufficiency. There is a
suggestion
of some
efficacy
of
phlebotonics on oedema but this is of
uncertain clinical relevance. Due to the
limitations of current evidence, there is a
need for further randomised, controlled
clinical trials with greater attention paid
to methodological quality.

เมื่อพิจารณาจากขอสรุปของ BMJ
Clinical Evidence ในหัวขอ Venous Leg
Ulcers โดย Nelson และคณะ (2004) 16 ซึ่ง
ศึกษา oral flavonoids (MPFF) ในการรักษา
แผลที่ ข าที่ มี ส าเหตุ จ าก
venous
insufficiency จากงานวิจัยชนิด RCT 2 เรื่อง
ในงานวิจัยเรื่องแรกไมพบวายาชวยใหแผล
หายเร็ ว ขึ้ น เมื่ อ ติ ด ตามผลนาน 2 เดื อ น
ในขณะที่งานวิจัยเรื่องที่ 2 พบวายาชวยให
แผลหายเร็วขึ้นเมื่อติดตามผลนาน 6 เดือน
16

E Andrea Nelson, Nicky Cullum, and June Jones.
Venous leg ulcers in BMJ Clinical Evidence. Available
at http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/
wnd/1902/1902.jsp. Search and appraisal July 2004.

จึงจัดใหยานี้อยูในกลุมการรักษาที่ “นาจะมี
ประโยชนในการรักษา” (Likely to be
beneficial)
ซึ่ ง มี ค วามหมายว า
ประสิทธิภาพของยาในกลุมการรักษานี้
ยั ง ไม ไ ด รั บ การพิ สู จ น อ ย า งชั ด เจน
(effectiveness is less well established)
กล า วโดยสรุ ป ถึ ง แม ง านวิ จั ย ชนิ ด
review จะระบุ ว า MPFF
เป น ยาที่ มี
ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรค
ริดสีดวงทวาร แตเมื่อพิจารณาจากคุณภาพ
ของเอกสาร และผลการศึ ก ษาที่ ยั ง มี ก าร
ขั ด แย ง กั น ยั ง ไม ส ามารถระบุ ไ ด ว า MPFF
เปนยาที่มีประสิทธิภาพอยางปราศจากขอ
สงสัย ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปจากงานวิจัย
ชนิด Systematic Review ของ Cochrane
Review และ BMJ Clinical Evidence ที่
ศึกษาคุณสมบัติการเปน phlebotrophic
drug ของ MPFF ในการนํามาใชรักษา
venous
insufficiency ซึ่ ง สรุ ป ได ว า
“ประสิทธิภาพของยายังไมไดรับการพิสูจน
อยางชัดเจน”
สรุป
Diosmin + Hesperidin (MPFF)
เปนยาที่ยังไมไดรับการแนะนําใหใชในการ
รักษาโรคริดสีดวงทวาร จาก standard
treatment guidelines เชน Prodigy
Guidance และ American Gastroenterological Association
ย า ดั ง ก ล า ว ไ ม มี จํ า ห น า ย ใ น
สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า และ
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ออสเตรเลีย จึงอาจเปนเหตุผลที่ยาไมไดรับ
การแนะนําไวในแนวทางการรักษาขางตน
จากข อ มู ล หลายแห ง สรุ ป ได ว า
ประสิ ท ธิ ภ าพของยายั ง ไม ไ ด รั บ การพิ สู จ น
อยางชัดเจนทั้งในโรคริดสีดวงทวารและโรค
หลอดเลือดขอด
ในประเทศไทยผูปวยจํานวนมากใช
ยาดั ง กล า วในระยะยาว ซึ่ ง มี ค า ใช จ า ย
ประมาณ 1,200 บาทตอเดือน (Daflon® 4
เม็ดตอวัน) ซึ่งมีคาใชจายตอเดือนมากกวา
การรักษาผูปวย 1 คนที่ตองใชยา ASA,
HCTZ, simvastatin และ metformin รวมกัน

ในโรคหลอดเลื อดหั ว ใจ ความดัน โลหิ ตสู ง
ไขมั น สู ง ในเลื อ ด และเบาหวาน ซึ่ ง มี
คาใชจายเพียง 132 บาทตอเดือน (ASA 81
มก. 1 เม็ด HCTZ 50 มก. ครึ่งเม็ด
Bestatin® 10 มก. 1 เม็ด และ Miformin®
500 มก. 2 เม็ด ตอวัน)
บัญชียาหลักแหงชาติ จึงไมคัดเลือก
MPFF (และยาอื่นในกลุม phelbotrophic)
ไวในบัญชี เนื่องจากไมมีหลักฐานวาการใช
ยาดังกลาวมีความจําเปนขาดเสียมิไดและ
เกิดความคุมคาสมประโยชน

Appendix ทายบท
สรุปงานวิจัยทีเ่ ปน Clinical Trial เกี่ยวกับ diosmin + hesperidin ที่คนไดจาก pubmed และ
แหลงอื่น ๆ หลังป 1990 หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 3 ไมเปนเอกสารในฐานขอมูล Pubmed
1. Dimitroulopoulos D, Tsamakidis K, Xinopoulos D, Karaitianos I, Fotopoulou A,
Paraskevas E. Prospective, randomized, controlled, observer-blinded trial of combined
infrared photocoagulation and micronized purified flavonoid fraction versus each alone
for the treatment of hemorrhoidal disease. Clin Ther. 2005 Jun;27(6):746-54.
Year Type of Study Subjects
Method
2005 prospective,
351 compare the efficacy of a treatment combining IRP
randomized,
(Infrared photocoagulation) and oral micronized
controlled,
purified flavonoid fraction (MPFF) versus each
single-blind
treatment used alone, (117 patients in each).
study.
RESULTS: The percentage of patients with no bleeding after 5 days of treatment was
higher in the combined treatment group (74.8%) compared with MPFF alone (59.6%; P =
0.023) or with IRP alone (55.6%; P = 0.004). MPFF alone was as effective as IRP alone at
stopping bleeding.
CONCLUSIONS: Five days of treatment combining MPFF with IRP significantly reduced
bleeding status in these study patients with grades I and II acute internal hemorrhoids
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compared with each treatment used alone.
Comment เปน single blind study อาจเกิดความลําเอียงในการวัดผลได
2. Meshikhes AW. Daflon for haemorrhoids: a prospective, multi-centre observational
study. Surgeon. 2004 Dec;2(6):335-8, 361.
Year
Type of Study
Subjects
Method
2004 multicentre
non268
diosmin (450 mg) + hesperidin (50 mg)
randomised
four tablets per day, in two divided
observational study with
doses for four weeks
no placebo arm
RESULTS: There was a statistically significant improvement (p<0.001) in all
haemorrhoidal symptoms (pain, heaviness, bleeding, pruritus and anal discharge) and
in the proctoscopic appearance of the 'piles,' comparing baseline visit findings with the
last visit four weeks after treatment with Daflon
CONCLUSIONS: Daflon has been shown to be effective in alleviating (variable degree)
haemorrhoidal symptoms and improving the proctoscopic appearance of haemorrhoids.
Therefore, it should be considered initially for patients presenting with haemorrhoidal
symptoms. However, prospective randomised trials and longer follow-up are needed to
confirm the findings of this study and delineate more precisely the role of Daflon in the
management of haemorrhoidal disease
Comment เปน observational study มีความนาเชื่อถือในระดับต่ํา
3. Sandhu PushpinderS, Singh Karam. A randomized comparative study of micronised
flavonoids and rubber band ligation in the treatment of acute internal haemorrhoids.
Indian Journal of Surgery, Vol. 66, No. 5, September-October, 2004, pp. 281-285
Year
Type of Study
Subjects
Method
100
One hundred patients of acute internal
2004 Randomized
Controlled Trial
haemorrhoids were treated with Rubber Band
Ligation or Daflon 500 mg (50 each).
RESULTS: 84% of patients on Daflon 500 and 60% of patients undergoing Rubber Band
Ligation were completely cured (P<0.01) on the 7th day but this statistical significance
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was lost during consequent follow-up.
CONCLUSION: Daflon gives rapid relief from symptoms of acute internal haemorrhoids
as compared to Rubber Band Ligation but the long duration of treatment and its high
cost leads to poor patient acceptability and compliance. In the present study, Daflon
was very effective in the first 30 days of treatment and led to the rapid relief of various
associated symptoms. Daflon was more effective than Rubber Band Ligation during the
acute phase of the disease.
Comment เปนการเปรียบเทียบยากับหัตถการ (rubber band ligation) จึงไมสามารถ blind
ผูวิจัยและผูปวยได อาจเกิดความลําเอียงในการวัดผลได
4. La Torre F, Nicolai AP. Clinical use of micronized purified flavonoid fraction for
treatment of symptoms after hemorrhoidectomy: results of a randomized, controlled,
clinical trial. Dis Colon Rectum. 2004 May;47(5):704-10. Epub 2004 Mar 25.
Year Type of Study Subjects
Method
50
compare routine antibiotic and anti-inflammatory
2004 prospective,
randomized,
treatment alone (control patients) or a combination
controlled,
of micronized purified flavonoid fraction with
single-blind
identical antibiotic and anti-inflammatory treatment
study.
(micronized purified flavonoid fraction patients).
RESULTS: The global scores for each symptom are as follows: pain after 3 days, 6.16
(SD = 1.9) in the control group vs. 3.48 (SD = 1.8) in the micronized purified flavonoid
fraction group (P < 0.0001); tenesmus, 5.36 (SD = 1.8) in the control group vs. 1.48 (SD
= 1.5) in the micronized purified flavonoid fraction group (P < 0.0001); pruritus, 4.04 (SD
= 1.9) in the control group vs. 1.84 (SD = 1.4) in the micronized purified flavonoid
fraction group (P < 0.0001); bleeding, 4.4 (SD = 2.1) in the control group vs. 2.0 (SD =
1.3) in the micronized purified flavonoid fraction group (P < 0.0001). A significant
difference (P < 0.0001) between groups was also shown in favor of micronized purified
flavonoid fraction patients when global scores were calculated over the entire study
period (60 days).
CONCLUSIONS: Micronized purified flavonoid fraction used in combination with shortterm antibiotic and anti-inflammatory treatment can reduce both the duration and extent
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of postoperative symptoms and wound bleeding following hemorrhoidectomy.
Comment เปน single blind study อาจมีความลําเอียงในการวัดผลได
5. Colak T, Akca T, Dirlik M, Kanik A, Dag A, Aydin S. Micronized flavonoids in pain
control after hemorrhoidectomy: a prospective randomized controlled study. Surg
Today. 2003;33(11):828-32.
Year
Type of Study
Subjects
Method
2003 Randomized
112
compare MFF (group 1) for 1 week or not to
Controlled Trial receive MFF, as a control (group 2), after
hemorrhoidectomy.
RESULTS: on postoperative day 2 and 3, both the pain score (P = 0.033 and P = 0.011,
respectively) and the number of patients who required intramuscular analgesic
injections were significantly less in group 1 (P = 0.022 and P = 0.007, respectively).
Moreover, the hospital stay was shorter and patient satisfaction was superior in group 1
(P = 0.001 and P = 0.001, respectively). After 1 week, the pain score and number of
intramuscular analgesic injections given were significantly less in group 1 (P = 0.001
and P = 0.021).
CONCLUSIONS: Using MFF after hemorrhoidectomy reduced the severity of pain and
intramuscular analgesic requirement..
Comment เปนการเปรียบเทียบการใหยากับการไมใหยา จึงไมเปน blind study อาจมีความ
ลําเอียงในการวัดผลได
6. Meshikhes AW. Efficacy of Daflon in the treatment of hemorrhoids. Saudi Med J. 2002
Dec;23(12):1496-8.
Year
Type of Study
Subjects
Method
2002 prospective
105
diosmin (450 mg) + hesperidin (50 mg) four
clinical study
tablets per day, in two divided doses for four
weeks
RESULTS: There was a statistically significant (p<0.001) improvement in pain,
heaviness, bleeding, pruritus, and mucosal discharge from baseline to last visit. There
was also a significant (p<0.001) improvement on the proctoscopic appearance.
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CONCLUSION: Daflon is a very safe and effective drug in the treatment of all
hemorrhoidal symptoms in the population of Eastern KSA.
Comment ไมไดระบุวาเปน RCT หรือ blind study
7. Lyseng-Williamson KA, Perry CM. Micronised purified flavonoid fraction: a review of its
use in chronic venous insufficiency, venous ulcers and haemorrhoids. Drugs.
2003;63(1):71-100.
Year Type of Study
Subjects
Method
2003 review
diosmin (450 mg) + hesperidin (50 mg) in
various dosage
RESULTS: There was a statistically significant improvement (p<0.001) in all
haemorrhoidal symptoms (pain, heaviness, bleeding, pruritus and anal discharge) and
in the proctoscopic appearance of the 'piles,' comparing baseline visit findings with the
last visit four weeks after treatment with Daflon
CONCLUSIONS: MPFF may reduce the frequency, duration and/or intensity of
symptoms of grade 1 or 2 acute internal haemorrhoids, and also the severity of the signs
and symptoms of chronic haemorrhoids.
Comment เปนการ review เอกสาร ไมใชการทดลองทางคลินิก ในการ review นี้ ไมไดกลาวถึง
งานวิจัยหมายเลข 16 ซึ่งใหผลการวิจัยที่แตกตางจากขอสรุปขางตน
8. Misra MC, Parshad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early
control of bleeding from acute internal haemorrhoids. Br J Surg. 2000 Jul;87(7):868-72.
Year
Type of Study
Subjects
Method
2000 Randomized
100
90-day randomized, double-blind study
Controlled Trial
treatment with a micronized purified flavonoid
fraction (MPFF) was compared with placebo
RESULTS: Of 50 patients randomized to each group, acute bleeding ceased by the third
day in 40 (80 per cent) who received MPFF compared with 19 (38 per cent) who had
placebo (P < 0.01). Mean (s.d.) duration of acute bleeding from onset to cessation of 4.9
(1.6) days was 2.1 (95 per cent confidence interval 1.2-2.9) days less than that in
patients receiving placebo (P < 0.01). Continued treatment in patients with no bleeding
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prevented a relapse in 30 of 47 patients, compared with 12 of 30 receiving placebo (P <
0.05).
CONCLUSIONS: Patients with acute internal haemorrhoids treated with MPFF had rapid
cessation of bleeding and a reduced risk of relapse. This could be of value in the more
convenient timing of treatment with invasive outpatient procedures.
Comment เปนการศึกษาที่มีกระบวนการวิจัยที่ดี และใหผลการรักษาที่ชัดเจน
9. Ho YH, Tan M, Seow-Choen F. Micronized purified flavonidic fraction compared
favorably with rubber band ligation and fiber alone in the management of bleeding
hemorrhoids: randomized controlled trial. Dis Colon Rectum. 2000 Jan;43(1):66-9.]
Year
Type of Study Subjects
Method
162
ispaghula husk alone (66), rubber band ligation
2000 Randomized
Controlled Trial
plus ispaghula husk (57), or micronized purified
flavonidic fraction plus ispaghula husk (39).
RESULTS: Hemorrhoidal bleeding was relieved most expediently in the micronized
purified flavonidic fraction plus ispaghula husk group, 10.6, 5.6 and 3.9
days.respectively, P=0.03. However, there were no significant differences in the
recurrences at six months of follow-up, P = 0.075)
CONCLUSIONS: micronized purified flavonidic fraction used with fiber supplements
rapidly and safely relieved bleeding from nonprolapsed hemorrhoids..
Comment การศึกษานี้ระบุวาใช blind observers ในการบันทึกผล แตไมได blind ผูปวยและ
ผูวิจัย จึงไมใช double blinded study และจํานวนผูปวยในแตละกลุมไมควรแตกตางกันมากหาก
ไดรับการสุมอยางถูกตอง
10. Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N. Micronized flavonoid therapy in internal
hemorrhoids of pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 1997 May;57(2):145-51.
Year
Type of Study
Subjects
Method
1997 open study on
50
micronized purified flavonidic fraction for a
hospital outpatients
median of 8 weeks before delivery and 4
weeks after delivery.
RESULTS: 66% (95% confidence interval, range 79.1-52.9) had relief from acute
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symptoms by the 4th day; 53.6% (95% confidence interval, range 70-37.1, P < 0.001)
fewer patients had relapse in the antenatal period.
CONCLUSION: In the short term, micronized diosmin 90% and hesperidin 10% is safe,
acceptable, and effective in the treatment of hemorrhoids of pregnancy.
Comment เปน open study ไมมีกลุมเปรียบเทียบ ไมสามารถบอกประสิทธิภาพของยาไดอยาง
ชัดเจน
11. Deen KI. Outpatient treatment of isolated strangulated haemorrhoids with single
dose injection sclerotherapy and oral Daflon. Eur J Surg. 1996 May;162(5):403-5.
Year
Type of Study
Subjects
Method
1996 Prospective non
15
single, large dose injection sclerotherapy
randomised
together with oral Daflon 500 mg
study.
RESULTS: 14 patients were evaluated at 12 weeks, and symptoms had resolved
completely in 13. In all of these patients, the prolapsed haemorrhoid was restored within
the anal canal..
CONCLUSION: Single, large dose injection sclerotherapy combined with Daflon 500 mg
was beneficial in the short term in patients with isolated strangulated haemorrhoids.
Comment เปน observational study ไมมีกลุมเปรียบเทียบ ไมสามารถบอกประสิทธิภาพของยา
ไดอยางชัดเจน
12. Ho YH, Foo CL, Seow-Choen F, Goh HS. Prospective randomized controlled trial of a
micronized flavonidic fraction to reduce bleeding after haemorrhoidectomy. Br J Surg.
1995 Aug;82(8):1034-5.
Year Type of Study Subjects
Method
1995 Randomized
228
Some 114 patients were randomized to receive
Controlled Trial
Daflon 500 mg for 1 week after operation
(group 1), and there were 114 controls (group
2).
RESULTS: One patient (0.9 per cent) from group 1 and seven (6.1 per cent) from group
2 had postoperative bleeding (P = 0.03). All bleeding occurred from 6 to 15 days after
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haemorrhoidectomy.
CONCLUSION: The risk of secondary bleeding from haemorrhoidectomy is reduced with
postoperative Daflon.
Comment ไมไดระบุวา control group ไดรับ placebo หรือเพียงแตไมไดรับยา ซึ่งหากเปนกรณี
หลังการวิจัยไมจัดเปน blind study หากคํานวณจากผลการวิจัยขางตนอาจไดขอสรุปวา การใหยา
ในผูปวย 114 คนปองกันเลือดออกหลังการผาตัดริดสีดวงทวารได 6 คน เหนือการไมใชยา คิดเปน
NNT ไดเทากับ 19
13. Meyer OC. Safety and security of Daflon 500 mg in venous insufficiency and in
hemorrhoidal disease. Angiology. 1994 Jun;45(6 Pt 2):579-84.
Year
Type of
Subjects
Method
Study
1994 review
2,850 Daflon 500 mg at the dosage of two tablets per day
for six weeks to one year.
RESULTS: Satisfactory clinical acceptability already confirmed in the short term was
equally found in long-term treatment..
Comment เปนงานวิจัยเอกสารของการทดลองที่ทํากอนป 1994 งานวิจัยที่ทําการทบทวนไมได
ระบุวาเปนชนิด double blind, RCT
14. Godeberge P. Daflon 500 mg in the treatment of hemorrhoidal disease: a
demonstrated efficacy in comparison with placebo. Angiology. 1994 Jun;45(6 Pt 2):5748.
Year
Type of Study
Subjects
Method
120
Daflon 500 mg (group D, n = 60) or
1994 Randomized
Controlled Trial
placebo (group P, n = 60) two tablets
daily for two months
RESULTS: In group D, 40% of patients had an attack during the trial with a mean
duration of 2.6 days and a mean severity of 1.1 scored on a scale from 1 to 3. These
values were significantly different (P < 0.01) from the corresponding values in the P
group: 70%, 4.6 days and 1.6 respectively. In groups D and P, mean overall symptom
scores fell from 6.6 and 6.1 (NS), respectively, to 1.1 and 4.0 (p < 0.01), and mean
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overall sign scores from 4.9 and 4.5 (NS) to 0.9 and 2.9 (p < 0.01).
Conclusion: This study confirms that Daflon 500 mg is an effective treatment for
haemorrhoids in terms of both cardinal symptoms and clinical course. A 6-month open
study in 20 patients confirmed that its efficacy and tolerance were sustained long term.
Comment งานวิจัยนี้ใชยาเพียงวันละ 2 เม็ดก็ไดผล ในขณะที่ขนาดยาปกติคือ 4 เม็ดตอวัน
15. Cospite M. Double-blind, placebo-controlled evaluation of clinical activity and safety
of Daflon 500 mg in the treatment of acute hemorrhoids. Angiology. 1994 Jun;45(6 Pt
2):566-73.
Year Type of Study Subjects
Method
1994 Randomized
100 two parallel groups were treated with Daflon 500
Controlled Trial
mg* (D500) or placebo (PL). Daflon 500 mg was
administered at the dosage of three tablets bid the
first four days and two tablets bid the following
three days.
RESULTS: Overall improvement of symptoms was greater in the D500 group than in the
PL group, from D2 up to D7. The clinical severity of proctorrhagia, anal discomfort, pain,
and anal discharge diminished in both groups but to a greater extent in the D500 group
(P < 0.001 for all parameters except protorrhagia, P = 0.006). Inflammation, congestion,
edema, and prolapse were more markedly improved in the D500 group than in the PL
group. Duration and severity of the current hemorrhoidal episode, as assessed by
patient self-evaluation, were less important in the D500 group as compared with
previous episodes. Use of analgesics and topical medications diminished in both
groups, with a major reduction in the D500 group from D4 (P < 0.001).
CONCLUSION: In summary, treatment with D500 resulted in a quicker and more
pronounced relief of signs and symptoms of acute hemorrhoids than with the placebo.
Comment เปนการศึกษาที่มีกระบวนการวิจัยที่ดี และใหผลการรักษาที่ชัดเจน
16. Thanapongsathorn W, Vajrabukka T. Clinical trial of oral diosmin (Daflon) in the
treatment of hemorrhoids. Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand. Dis Colon Rectum. 1992 Nov;35(11):1085-8.
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Year Type of Study Subjects
Method
1992 Randomized
100 two parallel groups were treated with Daflon 500
Controlled Trial
mg* (diosmin group) or placebo (placebo group).
During the first four days, the patients received 12
tablets in three divided doses, and then they
received two tablets twice daily for another 10 days.
RESULTS: The diosmin group showed statistically significant objective improvement (P
< 0.01) without accompanying subjective improvement on the fourth day. However, at
day 14, there was no significant difference in either subjective or objective improvement
between the two groups.
Comment ไมไดระบุวิธีวัดผลทั้งจากการวัดผลโดยแพทยและผูปวย ไมไดระบุวิธี randomized แต
งานวิจัยนี้ใหผลแตกตางจากงานวิจัยอื่นในแงที่แสดงวายาไมมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
ของโรคริดสีดวงทวาร และถูกนําไปอางอิงในหลายแหลง
สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ diosmin (ไมผสม hesperidin) ที่คนไดจาก pubmed
1. Diana G, Catanzaro M, Ferrara A, Ferrari P. [Activity of purified diosmin in the
treatment of hemorrhoids]. Clin Ter. 2000 Sep-Oct;151(5):341-4. [Article in Italian]
Year
Type of Study
Subjects
Method
2000 Evaluation
66
diosmin (450 mg) bid for the first 7 days,
Studies
then at 1 tablet bid for up to 2 months
RESULTS: Our results confirmed diosmin efficacy in decreasing both pain and bleeding:
reduction rates of 79% and 67%, respectively, were reached in the first treatment week.
In the second week, figures were 98% and 86%, respectively.
CONCLUSIONS: Diosmin tolerability was excellent: this characteristic makes the drug
very easy to handle by the general practitioner and also useful to the proctologist in the
preparation of patient to further treatments.
Comment เปนการศึกษาที่ไมมีกลุมเปรียบเทียบ แตแสดงใหเห็นวา diosmin เพียงขนานเดียว ซึ่ง
เปนสวนผสม 90% ของ MPFF ใหผลการรักษาที่ตองการ จึงเกิดคําถามวามีความจําเปนเพียงใดที่
ตองใชยาสูตรผสม การมี hesperidin อีก 10% ในสูตรยามีผลตอประสิทธิภาพของยามากนอย
เพียงใด
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สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ antihaemorrhoidal agents อื่นๆ ที่วิจัยในไทย ที่คนไดจาก pubmed
1. Sumboonnanonda K, Lertsithichai P. Clinical study of the Ginko biloba--TroxerutinHeptaminol Hce in the treatment of acute hemorrhoidal attacks. Department of Surgery,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok 10400,
Thailand. J Med Assoc Thai. 2004 Feb;87(2):137-42.
Year Type of Study Subjects
Method
2004 prospective
22
studied the effect of Ginko biloba--Troxerutinclinical study
Heptaminol Hce for a week in adults (18-70
years old) with acute hemorrhoidal attacks.
RESULTS: On intention to treat analysis, bleeding, pain, tenesmus and discharge were
significantly improved.
CONCLUSION: In the short-term, Ginko biloba--Troxerutin-Heptaminol Hce is effective,
acceptable and safe in the treatment of patients with acute hemorrhoidal attacks.
Comment ไมมีกลุมเปรียบเทียบ และมีผูปวยจํานวนนอย
2. Titapant V, Indrasukhsri B, Lekprasert V, Boonnuch W. Trihydroxyethylrutosides in the
treatment of hemorrhoids of pregnancy: a double-blind placebo-controlled trial.
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University, Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai. 2001 Oct;84(10):1395-400.
Year Type of Study
Subjects
Method
2001 Randomized 53 hemorrhoids The dosage of Trihydroxyethylrutosides was 1
Controlled
of pregnancy tablet of 300 milligrams twice daily for the first
Trial
(16th-34th 2 weeks. If the treatment was successful, the
week)
treatment was stopped. If the clinical signs or
symptoms still persisted, the treatment was
continued for another two weeks.
RESULTS: The study revealed improvement of symptoms in the study group which was
better than in the control group after 2 weeks of treatment but the clinical signs were not
different. After a further 2 weeks of treatment, the result showed improvement of both
clinical signs and symptoms in this study.
Comment ไมมีรายละเอียดของวิธีการวัดผล ไมแสดงตัวเลขหรือคาทางสถิติ
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