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ผู้สูงอายุกับโรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร?
ข้อเข่ำเสื่อมเป็นโรคที่พบมำกในผู้สูงอำยุ เกิดจำกกำรสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจำกมีปริมำณ
ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ “โปรตีโอไกลแคน (Proteoglycans)” ลดลง ทำให้ควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง จึงเกิดอำกำรปวดขึ้นเมื่อมีกำรลงน้ำหนัก โดยข้อที่พบได้มำก
คือ ข้อเข่ำ ข้อสะโพก

แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
กำรรักษำโรคข้อเข่ำเสื่อมจะรักษำแบบกำรไม่ ใช้ยำและกำรใช้ยำร่วมกัน โดยกำรรักษำแบบไม่ใช้
ยำจะเน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น กำรลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน กำรออกกำลังกำยที่ก่อให้เกิด
แรงกระแทกต่ อข้ อ ต่ ำร่ว มกั บ กำรใช้ ย ำเพื่ อ บรรเทำอำกำรปวด เช่ น พำรำเซตำมอล หรื อ ยำในกลุ่ ม
NSAIDs เช่น ไดคลอฟีแนค (Diclofenac)โดยหำกทำ
กำรรักษำเบื้องต้นแล้วภำยใน 6 สัปดำห์อำกำรปวดเข่ำไม่ดีขึ้น
จึงจะพิจำรณำใช้กลูโคซำมีนซัลเฟต

กลูโคซามีนซัลเฟตคืออะไร ชะลอข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไร?
กลูโคซำมีนซัลเฟต คือยำที่ใช้รักษำโรคข้อเข่ำเสื่อมเนื่องจำก
กลู โ คซำมี น เป็ น สำรตั้ ง ต้ น ในกำรสร้ ำ งโปรตี โ อไกลแคนที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของกระดูกอ่อน ดังนั้นจึงเชื่อว่ำกำรรับประทำนกลูโค- ซำ
มีนซัลเฟตจะช่วยชะลออำกำรข้อเสื่อมได้ และมีกำรนำมำใช้เพื่อรักษำ
โรคข้อเข่ำเสื่อม

ผลิตภัณฑ์กลูโคซามีนในประเทศไทย

กลูโคซำมีนแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กลูโคซำมีนซัลเฟต (Glucosamine Sulfate) และ กลูโคซำมีน
ไฮโดรคลอไรด์ (Glucosamine Hydrochloride) โดยในประเทศไทยจัดให้กลูโคซำมีนซัลเฟตเป็นยำ และ
อยู่นอกรำยกำรบัญชียำหลักแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2558
ขนำดกำรรับประทำนกลูโคซำมีนซัลเฟตที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่ำ
เสื่อมคือ รับประทำนวันละ 1500 มิลลิกรัม โดยในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบแคปซูลและแบบผงละลำยน้ำ
จัดทำโดย นสภ จิรำภรณ์ เอมใจ รหัส 53234464 นิสติ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ฝึกปฏิบตั ิงำนบริ บำลเภสัชกรรมด้ ำนสำรสนเทศทำงยำ ผลัด 4
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต
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ผลิตภัณฑ์ กลูโคซามีนในประเทศไทย

ชนิดผงละลายน้า (ซองละ 1500 มิลลิกรัม)
รับประทำนวันละ 1 ซอง ก่อนอำหำร 15 นำที
โดยละลำยยำในน้ำ 1 แก้วก่อนรับประทำน

ชนิดแคปซูล (เม็ดละ 500 มิลลิกรัม)
รับประทำนครั้งละ 1 แคปซูล
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร

ข้อควรระวังในการรับประทานกลูโคซามีน
อำกำรข้ำงเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อำเจียน ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ
ผู้ที่แพ้อำหำรทะเลควรหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนกลูโคซำมีน เนื่องจำกกลูโคซำมีนเตรียมจำกสัตว์
ทะเล อำจทำให้เกิดอำกำรแพ้ได้

กลูโคซามีนชะลอข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือ?
กำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกล่ำสุดในปี ค.ศ. 2014 พบว่ำ “กำรออกกำลังกำยช่วยลดอำกำรปวดและ
ชะลอกำรเสื่อมของข้อได้เทียบเท่ำกับกำรรับประทำนกลูโคซำมีนซัลเฟต”
ดังนัน ในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมในระยะแรก อาจยังไม่จ้าเป็นต้องรับประทานกลูโคซา
มีนเพียงแค่ออกก้าลังกายอย่างถูกต้อง และสม่้าเสมอ ก็สามารถลดอาการปวดเข่าและชะลอข้อเข่า
เสื่อมได้

การออกก้าลังกายที่เหมาะสมส้าหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
 ควรออกก้าลังกายที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกต่อข้อต่้า เช่น ว่ายน้า ร้ามวยจีน เต้น
ลีลาศ แอโรคบิกน้า เป็นต้น
 ออกก้าลังกายครังละ 20-40 นาที จ้านวน 3-5 วัน ต่อสัปดาห์
 หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาทีต่ ้องกระโดด เช่น วิ่ง เทนนิส เป็นต้น
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