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Glucosamine กับการรักษาข้อเข่าเสื่อมในคนไทย
สถานการณ์โรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และมีแนวโน้มว่ำผู้สูงอำยุที่มี
อำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มจำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ จำกสถิติในปี พ.ศ.2553 พบว่ำ
ประเทศไทยมีประชำกรผู้สูงอำยุจำนวน 7.5 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของ
ประชำกรทั้งหมด และหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบมำกในผู้สูงอำยุ ได้แก่ โรคข้อเข่ำเสื่อม
โดยจำกสถิติของผู้ ป่ วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยของมูล นิธิโ รคข้อในปี
2549 พบว่ำมีผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมกว่ำ 6 ล้ำนคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกใน
ทุกๆปี

แนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อมในประเทศไทย

แนวทำงกำรรักษำโรคข้อเสื่อมในประเทศไทยล่ำสุดเมื่อปี 2554 นั้นแนะนำให้รักษำโดยกำรไม่ใช้ยำคือกำร
ปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย เช่น กำรออกกำลังกำยที่เหมำะสม กำรควบคุมน้ำหนัก ร่วมกับกำรใช้ยำ เพื่อบรรเทำ
อำกำรปวด เช่น พำรำเซตำมอล ยำในกลุ่ม NSAIDs เช่น Diclofenac แต่จะไม่แนะนำให้ใช้ กลูโคซำมีนซึ่งเป็นยำใน
กลุ่ม SYSADOA (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis) เป็นกำรรักษำในอันดับแรก
กลู โ คซำมี น ซั ล เฟตที่ มี จ ำหน่ ำ ยในประเทศไทยมี 2
รู ป แบบคื อ แคปซู ล และผงละลำยน้ ำ ขนำดที่ แ นะน ำให้
รับประทำนคือ 1500 มิลลิกรัมต่อวัน
ตำมประกำศบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2558 กลูโคซำ
มีนซัลเฟตถูกจัดเป็นยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ เนื่องจำกกลูโค
ซำมีนซัลเฟตมีหลักฐำนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนประสิทธิผลใน
กำรรักษำ บรรเทำ หรือป้องกันข้อเข่ำเสื่อม จึงถือว่ำกำรใช้กลูโค
ซำมีนซัลเฟตทำให้ประเทศชำติสูญเสียค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไม่คุ้มค่ำ

ชนิดแคปซู ล (เม็ดละ 500 มิลลิกรัม) ชนิดผงละลายน้า (ซองละ 1500 มิลลิกรัม)
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล รับประทานวันละ 1 ซอง ก่อนอาหาร 15 นาที
โดยละลายยาในน้ า 1 แก้วก่อนรับประทาน
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบ
การออกกาลังกายกับการรับประทานกลูโคซามีน

Kwoh และคณะ(2014) ได้ทำกำรศึกษำรูปแบบ Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial โดยทำ
กำรคัดเลือกผู้ป่วย Knee Osteoarthritis เข้ำร่วมกำรศึกษำทั้งสิ้น 70 รำยแล้วแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ที่ 1 ผู้ป่วยจะได้รับกลูโคซำมีนวันละ 1500 มิลลิกรัม (n=40) และกลุ่มที่2 จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ออกกำลังกำยที่บ้ำน โดย
เป็นกำรออกกำลังกำยที่เน้นกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อเพื่อลดแรงกระแทกต่อข้อเข่ำ โดยทั้งสองกลุ่มจะไม่อ นุญำตให้ใช้ยำ
กลุ่ม NSAIDs เพื่อบรรเทำอำกำรปวดข้อเข่ำ แล้วจะทำกำรวัดผลกำรศึกษำหลังจำกรับกำรรักษำไปแล้ว 6 เดือน
โดย นสภ จิราภรณ์ เอมใจ รหัส 53234464 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา ผลัด 4
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต
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เมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำที่ 6 เดือน จะทำกำรวัดผลกำรศึกษำ ได้แก่
อาการทางคลินิก: อำกำรปวดเข่ำโดยใช้ Visual analog scale (VAS), อำกำรปวดเข่ำและข้อเข่ำติด โดยใช้ WOMAC score
การดาเนินไปของโรค: กำรพัฒนำของกระดูกอ่อน โดยใช้ Magnetic resonance images (MRIs)

ผลการศึกษา

จำกรูป ที่ 1 แสดงให้ เห็น ว่ำผู้ป่ ว ยทั้งสองกลุ่ มมี
อำกำรทำงคลินิกที่ดีขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บระหว่ ำ งกลุ่ ม พบว่ ำ ผลลั พ ธ์ ท ำงคลิ นิ ก ใน
ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มให้ผลไม่แตกต่ำงกันเมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำ

จำกรู ป ที่ 2 เมื่ อ พิ จ ำรณำผลกำรกำรด ำเนิ น ของ
พบว่ำผู้ป่วยในกลุ่มที่ออกกำลังกำยมีกำรพัฒนำของกระดูก
อ่อนบริเวณ medial femoral condyle area (MFC) ที่ดี
ขึ้นเมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ

รูป1 แสดงการเปรียบเทียบผลทางคลินิกของทั้ง 2 กลุ่ม

รูป2 แสดงผลการพัฒนาของกระดูกอ่อนของทั้ง 2 กลุ่ม

สรุปผลการศึกษา

แม้ว่ำกำรศึกษำนี้จะมีจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเพียง 70 คน แต่ก็สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ กำรออกกำลังกำยสำมำรถ
บรรเทำอำกำรปวดข้อเข่ำในผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมได้ดีเทียบเท่ำกับ กำรรับประทำนกลูโคซำมีนซัลเฟต และมีแนวโน้มที่จะ
ชะลอกำรเสื่อมของกระดูกอ่อนในบริเวณ MFC ดีกว่ำกลุ่มที่รับประทำนกลูโคซำมีนซัลเฟตอีกด้วย
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มแรก ควรได้รับคาแนะนาให้ออกกาลังกายที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกต่อข้อต่า เช่น ว่าย
น้า รามวยจีน เต้นลีลาศ หรือเต้นแอโรคบิคน้า ครั้งละ 20-40 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน เนื่องจากการออกกาลังกาย
สามารถลดอาการปวดและชะลอการดาเนินไปของโรคได้เทียบเท่ากับการรับประทานกลูโคซามีนซัลเฟต อย่างไรก็
ตาม หากผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ออกกาลังกาย ร่วมกับการรับประทานยาบรรเทาปวดข้อแล้วอาการ
ไม่ดีขึ้นภายใน 6 สัปดาห์ อาจพิจารณาเริ่มให้การรักษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟตได้
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