Background
Glucosamine เปนสารประกอบที่พบตามธรรมชาติ
ในร า งกายของคน สั ต ว โดยทํ า หน า ที่ เ ป น สารตั้ ง ต น ของ
Glycosaminoglycan
และ Glycoprotein
ซึ่ ง เป น
สวนประกอบหลักของ joint cartilage ปจจุบันมีการนํามาทํา
เปนยาเตรียม โดยสกัดมาจาก chitosan จากเปลือกกุงและปู
มีจําหนายทั้งในรูปยาเม็ด capsule และ tablet ยาผงเพื่อชง
ดื่ม และยาฉีด มีทั้งชนิด crystalline form และ noncrystalline form นอกจากนี้ยังประกอบดวยเกลือแตกตางกัน
หลายชนิด เชน hydrochloride, sulfate, sulfate sodium
chloride หรือ sulfate potassium chloride เปนตน
บริษัทผูผลิตและผูจําหนายในประเทศไทยเองรวมถึง
ตางประเทศ มีการสงเสริมใหใช Glucosamine ในการรักษา
โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) อยางกวางขวาง โดยมีขนาด
รับประทานที่แนะนําคือ 1500 มิลลิกรัมตอวัน
Key Facts
Glucosamine มีผูจําหนายทั้งสิ้นในประเทศไทย 30
ราย มีทะเบียนตํารับยารวม 79 ตํารับ เฉพาะชื่อการคา Viatril
-S มีมูลคาจําหนายป 2549 เปนมูลคา 43.78 ลานบาท สูง
เปนอันดับที่ 16 ของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2549) ราคาขายของ Glucosamine sulfate
sachet 1500 mg ที่เปน original product (Viatril-S ของ
Rotta Pharm) ตามที่สํารวจจากโรงพยาบาลภาครัฐ ป 2552
อยูระหวาง 37-40 บาทตอซอง ดังนั้นตนทุนคายาตอเดือนจึง
อยูที่ประมาณ 1,110-1,600 บาท
ขอบงชี้ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ในประเทศไทยมี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเพี ย งรู ป แบบ
glucosamine sulfate complex อยางเดียวเทานั้น ขอบงใช
ตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวในประเทศไทย ระบุไวดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) ใชในการรักษาโรคขอเสื่อมทุก

ชนิด ทั้งที่เปนขอเสื่อมแบบปฐมภูมิ ที่เกิดจากการเสื่อมของขอ
เอง และขอเสื่อมแบบทุติยภูมิ มีการเสื่อมของขอมาจาก
สาเหตุอื่น เชน Lumbosacral arthrosis, Cervical arthrosis,
Coxofemoral arthrosis, Scapulohumeral arthrosis และ
Chronic and subacute arthritis
ทั้งนี้ไมพบเอกสารที่ระบุขอบงใชของ Glucosamine
จาก website ของ US FDA, UK eMC (Electronic Medicine
Compendium) และ EMEA (European Medicines
Agency)
การขึ้นทะเบียนของ Glucosamine ในตางประเทศ
ในสหรัฐอเมริกา Glucosamine ถูกจัดเปนอาหาร
เสริ ม ไม ใ ช เ ป น ยา ดั ง นั้ น จึ ง ไม จํ า เป น ต อ งมี ห ลั ก ฐานทาง
วิท ยาศาสตรสนับ สนุน ประสิท ธิภ าพ และไมอ ยูภ ายใตการ
ควบคุมคุณภาพที่เขมงวดเหมือนกับยา ดังนั้นจึงอาจพบความ
แตกต า งที่ เ ด น ชั ด ระหว า งอาหารเสริ ม เหล า นี้ ไ ด ทั้ ง ด า น
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความแรงและความบริ สุ ท ธิ์ ในคํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับการรักษาผูปวยโรคขอเสื่อมของสะโพกและขอเขาของ
American College of Rheumatology (2000) ซึ่งจนถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ยังคงเปนคําแนะนําฉบับลาสุดอยู) จัด
ให Glucosamine เปนสารที่อยูในระหวางการวิจัยตรวจสอบ
(Agent under investigation) เนื่องจากยังขาดหลักฐานที่
เชื่อถือไดทางการแพทยวารักษาโรคขอเขาเสื่อมไดจริง
ใ น ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร นั้ น มี ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
Glucosamine
เป น ยาเพี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ เ ดี ย ว คื อ
Glucosamine hydrochloride (Alateris® ) โดยเปนยาแบบ
prescription-only medicine ขนาดยาที่ผูผลิตแนะนําคือ 625
mg 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยเปนยาทางเลือกในการบรรเทา
อาการปวดจากโรคข อ เข า เสื่ อ ม ระดั บ น อ ยถึ ง ปานกลาง
(symptomatic relief of mild to moderate osteoarthritis of
the knee) ขอบงใชเดียวเทานั้น ไมแนะนําใหใชในอาการปวด
เฉียบพลัน หรือปวดที่อวัยวะสวนอื่น สําหรับผลิตภัณฑอื่นที่มี
ขายในทองตลาดในสหราชอาณาจักรและในสหภาพยุโรปนั้น
ถูกจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร

หลักฐานที่พบจากการศึกษา
ขอมูลจาก Cochrane review โดย Towheed และคณะ (2009) ทําการศึกษา meta-analysis ของการศึกษาที่
เปน randomized controlled trial จํานวน 25 งานวิจัย ในการวัดประสิทธิผลของ Glucosamine เทียบกับยาหลอกในการ
ลดขอเขาเสื่อม ผูปวยรวมทั้งสิ้น 4,963 คน พบวา ในการใชวิธีประเมินแบบ Lequesne Index1 Glucosamine ทําให
อาการปวดขอเขาดีขึ้น แตเมื่อเปรียบเทียบระหวาง Glucosamine (Sulfate หรือ Hydrochloride) และยาหลอกโดยใชวิธี
ประเมินแบบ WOMAC2 พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
Towheed และคณะ (2009) ไดตั้งขอสังเกตวา Randomized controlled trial ที่สืบคนและนํามาทบทวนในครั้ง
นี้ เกือบทุกงานไดรับทุนสนับสนุนจาก Rotta Research Laboratory ซึ่งผลสรุปการศึกษาของงานเหลานี้ ไมเปนใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงยังไมมีงานใดที่สามารถสรุปกลไกการออกฤทธิ์ของ Glucosamine ในการรักษาขอเขาเสื่อมได
และสวนใหญไมสามารถแสดงใหเห็นวา glucosamine มีประสิทธิภาพหากวัดดวย WOMAC pain score นอกจากนี้
งานวิจัยหลายชิ้นทําการศึกษาในผูปวยที่มีอาการนอย รวมทั้งมีการออกแบบวิธีการวิจัย การสุมตัวอยาง การปกปดและ
การคํานวณคาทางสถิติที่ไมเหมาะสม
กลูโคซามีนในการรักษาขอเขาเสื่อม
ในสหราชอณาจักร BNF และ NHS ไมแนะนําใหแพทยสั่งจายยานี้เพื่อการรักษาโรคขอเขาเสื่อม ทั้งในกรณีที่
เปนเล็กนอยจนถึงปานกลาง เชนเดียวกับในประเทศไทยเอง สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย ไมไดกลาวถึงการใช
กลูโคซามีนในการรักษาโรคขอเขาเสื่อมเลย

1

Lequesne index
คือแบบสอบถามที่ใชประเมินความรุนแรงของโรค ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือความรูสึกไม
สบายที่ขอเขา 5 คําถาม คําถามเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน 4 คําถามและคําถามสุดทายคือระยะทางที่เดินได
ไกลที่สุด โดยมีคะแนนรวมจากทุกคําถามเปน 24 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ต่ํากวาหมายถึงอาการโรคที่เปนนอยกวา

2

WOMAC Index - The Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis Index
คือแบบสอบถามที่ใชประเมินความรุนแรงของโรค ประกอบดวยคําถามใน 3 มิติเกี่ยวกับ ความเจ็บปวด ความ
ฝดของขอ และการเคลื่อนไหวของรางกาย รวมทั้งสิ้น 24 คําถาม โดยมีการจําลองสถานะการณตางๆ เพื่อประเมินระดับ
ความเจ็บปวด ความฝดและการเคลื่อนไหว โดยใช Visual analog scale และ Likert scale หลังจากนั้น ผลจะถูกแปลเปน
คะแนน โดยคะแนนที่ตํา่ กวาบอกถึงอาการของโรคที่เปนนอยกวา
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