ขอมูลและหลักฐานประกอบความเห็น
ก. ขอมูลเบื้องตน
Glucosamine เป น สารที่ ส กั ด มาจาก
chitosan ซึ่งพบไดในเปลือกกุงและปู

ตาม WHO ATC/DDD (Anatomical
Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose)
Index 2007 1 glucosamine จัดเปนสารเคมีใน

ดั ง นั้ น จึ ง ไ ม จํ า เ ป น ต อ ง มี ห ลั ก ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตรสนับสนุนประสิทธิภาพ และสาร
เหล า นี้ ไ ม อ ยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพที่
เขมงวดเหมือนกับยา ดังนั้นจึงอาจพบความ
แตกตางที่เดนชัดระหวางสารเหลานี้ไดทั้งดาน
ความแรงและความบริสุทธิ์”

กลุม M01AX (Other antiinflammatory and
antirheumatic agents, non-steroids) โดยมีรหัส
M01AX05 ตั ว อย า งสารเคมี อื่ น ในกลุ ม นี้ ไ ด แ ก
nabumetone

(M01AX01),

nimesulide

และ
chondroitin
sulfate
(M01AX25) เปน ต น
(รายละเอียดตาม appendix 1 ทายบท) สวน
2
MIMS Classification จัดให glucosamine เปน
ยาในกลุม Antirheumatic, Anti-inflammatory
Analgesics ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับ NSAIDs
ชนิดตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา glucosamine ถูก
จัดเปนสารในกลุม nutraceuticals ตาม Gold
3
Standard Clinical Pharmacology CD-ROM ซึ่ง
หมายเหตุคุณสมบัติของ nutraceuticals ไววา
“ในสหรั ฐ อเมริ ก าสารเหล า นี้ ไ ม จั ด เป น ยา
(M01AX17),

1

diacerein

“In the US, nutraceuticals are marketed
under the Dietary Supplement and Health
Education Act of 1994 (DSHEA).
Consequently, scientific data supporting
claimed benefit(s) are not always
available for nutraceuticals as they are for
traditional
pharmaceuticals
since
nutraceuticals are not regulated as drugs.
Consumers should also note that rigid
quality control standards are not
required
for
nutraceuticals
and
substantial variability can occur in both
the potency and the purity of these
products.”

(M01AX21)

Available at http://www.whocc.no/atcddd/indexdata
base/
2
Viartril-S Monograph in MIMS CliniConsult Thailand
3rd Issue 2007 CD ROM
3
Glucosamine in Drug Monograph. Gold Standard
Clinical Pharmacology CD-ROM Ver 2.25 Expired
November 2007.

ในสหภาพยุโรปบางประเทศเชนอิตาลี
เยอรมั น นี แ ละสเปน รวมทั้ ง ในประเทศไทย
glucosamine ขึ้นทะเบียนเปนยา โดยตํารับแรก
ขึ้ น ทะเบี ย นในประเทศไทยในป พ .ศ. 2541
ปจจุบันมีทะเบียนตํารับมากกวา 30 ทะเบียน 4
(แสดงรายละเอียดไวใน Appendix 2 ทายบท)
มีจําหนายทั้งในรูปยาเม็ด capsule และ tablet
ยาผงเพื่ อ ชงดื่ ม และยาฉี ด 4 มี ทั้ ง ชนิ ด
crystalline form และ non-crystalline form4
นอกจากนี้ยั ง ประกอบดว ยเกลือแตกต า งกัน
หลายชนิด4เชน hydrochloride, sulfate, sulfate
4

สืบคนทะเบียนยา glucosamine จาก website บัญชียา
ห ลั ก แ ห ง ช า ติ 2 5 4 7 สื บ ค น ไ ด จ า ก
http://wwwapp1.fda.moph. go.th/ed2547/?url=14

1

sodium chloride หรือ sulfate potassium chloride

เปนตน ปริมาณ glucosamine ในยาแตละ
รูปแบบหรือคนละบริษัทจึงอาจแตกตางกันไป
ซึ่งรูปแบบของยาและชนิดของเกลืออาจมีผล
ตอประสิทธิภาพของ glucosamine ที่แตกตาง
กันในแตละงานวิจัยซึ่งจะไดกลาวตอไป
Glucosamine เปนสารธรรมชาติใน
กลุม 6-carbon amino sugar ที่พบในรางกาย
มนุษยซึ่งมีมากมายหลายชนิด3

รูปที่ 1 สูตรโครงสรางของ glucosamine4
Glucosamine เ ป น ห น ว ย ก า ร ส ร า ง
(building block) ของ mucopolysac-charides
(เชน chondroitin sulfate, keratan sulfate,
heparan sulfate และ hyaluronic acid)
5

Connective tissue (เนื้อเยื่อยึดเสริม ,

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน5, เนื้อเยื่อยึดตอ5) ตาง ๆ ใน
ร า งกายมนุ ษ ย ป ระกอบขึ้ น ด ว ย collagen,
elastin และ ground substance (เนื้อพื้น5) ซึ่งพบ
ไดใน stratum corneum ของหนังแท (dermis),
เอ็นกลามเนื้อ (tendons), เอ็นยึด(ligaments),
กระดู ก อ อ น ( cartilage)
และ
5

ศัพทบัญญัติ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รูปแบบ
ซีดีรอม รุน ๑.๑ ราชบัณฑิตสถาน ในพระบรมมหาราชวัง

เมทริกซของกระดูก (bone matrix)3 เนื้อพื้นมี
สาร mucopolysaccharides เป น องค ป ระกอบ
บางส ว น จึ ง มี ท ฤษฎี ใ นการใช glucosamine
เพื่อเพิ่มการสรางเนื้อพื้น3ในเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่
เสื่อมสลายไปเนื่องจากวัยหรือการใชงาน
บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต 6 ร ะ บุ คุ ณ ส ม บั ติ
( Indication/Activity) ของยาไว ดั ง นี้ “Selective
symptom – and structure - modifying drug in
Osteoarthritis”

ขอบงใชของ glucosamine ตามที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวในประเทศไทย ระบุไวดังนี้ 7
ใช ใ นการรั ก ษาโรคข อ เสื่ อ มทุ ก ชนิ ด (All
forms of degenerative osteoarticular disease)
ทั้งที่เปนขอเสื่อมแบบปฐมภูมิ (Primary) ที่เกิดจาก
การเสื่อมของขอเอง และขอ เสื่อมแบบทุติยภูมิ
(Secondary) มีการเสื่อมของขอมาจากสาเหตุอื่น
เชน
- Cervical arthrosis
- Coxofemoral arthrosis
- Gonarthrosis
- Dosal Arthrosis
- Lumbosacral arthrosis
- Scapulohumeral arthrosis
- Periarthritis
- Lumbago
- Fractures
- Osteoarticular dystrophies
6

Products by therapeutic area in Rottapharm Website.
Available at http://www.rotta.com
7
ขอบงใชของยา Viartril-S Hard Capsule สืบคนไดจาก
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/temp/4800290.doc

2

- Chronic and subacute arthritis

S มีมูลคาจําหนายป 2549 43.78 ลานบาท สูง

ไม พ บเอกสารที่ ร ะบุ ข อ บ ง ใช ข อง
glucosamine จาก website ของ US FDA, UK
eMC (Electronic Medicine Compendium) และ

เปนอันดับที่ 16 ของประเทศไทย 9 ) มีผูผลิต/จัด
จําหนายทั้งสิ้น 30 ราย มีทะเบียนตํารับยารวม
79 ตํารับ
Glucosamine sulfate (capsule 250 mg)
ชนิด original product (Rotta Pharm) มีราคา
จั ด ซื้ อ เฉลี่ ย ของกระทรวงสาธารณสุ ข 10
เทากับ 5.75 บาทตอเม็ด สวนยา generic มี
ราคาจัดซื้อเฉลี่ยระหวาง 1.87-4.70 บาทตอเม็ด
ขนาดยาตาม defined daily dose1 เทากับ 1.5
กรัมตอวัน (6 เม็ด) จึงมีตนทุนคายาระหวาง
337-1,035 บาทตอการใชยา 30 วันขึ้นกับยี่หอ
ที่ใช สวนยาในรูปแบบ oral powder 1500 มก.
Sachet (3.95 กรัมตอซอง) มีตนทุนคายา
ระหวาง 860-1,086 บาทตอการใชยา 30 วัน
glucosamine ทั้ง หลายที่ มีจํ า หนา ยใ น
ประเทศไทยเปนชนิด glucosamine sulphate
(Appendix 1)

EMEA (European Medicines Agency)

ในแงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่เปน
กลไกก ารออกฤทธิ์ ข องยา เอกสารกํ า กั บ ยา
ภาษาอังกฤษตาม MIMS ระบุไว 4 ประการ
ดังนี้คือ
1. กระตุนการสังเคราะหของสารมิวโค
โพลีแซคคาไรด (stimulation of the
biosynthesis of
saccharides)

the

mucopoly-

2. กระตุนการสังเคราะหของเนื้อเยื่อมี

เซนไคมในกระดูก (stimulation of the
biosynthesis of bone mesen-chymal
tissues)
3. เพิ่มการสะสมแคลเซียมในกระดูก

(improvement of the bone calcium
uptake)
4.
เพิ่มการผลิตไขขอ (increasing
synovial fluid production)
Glucosamine เปนยาที่ไดรับความนิยม

มากในประเทศไทย มีปริมาณการนําเขา/ผลิต
ทั้งสิ้น เม็ด ในป พ.ศ.2549 มีมูลคาการผลิต/
นํ า เข า (ราคา ณ โรงงาน/ราคานํ า เข า ) รวม
915.6 ลานบาทตอป 8 (เฉพาะชื่อการคา Viatril8

ข. คําแนะนําจาก American College of
Rheumatology

9

IMS DATA

10

ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข
http://dmsic.moph.go.th/price/prepare.php?data=gluco
samine&method=drug&name=GLUCOSAMINE%20CAP
%20250%20mg. มค.-มิย. 2550

รายงานประจําปสาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3

ในปค.ศ. 2000 11 อนุกรรมการสาขา
โรคขอเสื่อมของ American College of
Rheumatology ไดออกคําแนะนําเกี่ยวกับการ
รักษาผูปวยโรคขอเสื่อมของสะโพกและขอเขา
(จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ยังคงเปน
คํ า แนะนํ า ฉบั บ ล า สุ ด อยู ) ในคํ า แนะนํ า
ดังกลาวจัดให glucosamine (และ chondroitin
sulfate) เปนการรักษาในกลุม agents under
investigation (สารที่อยูใ นระหวางการวิจัย
ตรวจสอบ) โดยให คํ า แนะนํ า ว า แม จ ะมี
ก า ร ศึ ก ษ า ห ล า ย ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส นั บ ส นุ น
ประสิทธิภาพของ glucosamine ในการบรรเทา
อาการปวดขอในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม แตยัง
ถือเปนการกระทํากอนเวลาอันควรหากจะมี
การแนะนําใหใช glucosamine ในโรคดังกลาว
ทั้ ง นี้ เ พราะยั ง มี ข อ ควรพิ จ ารณาอี ก หลาย
ประการเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช ใ น
การศึกษาประสิทธิภาพของ glucosamine เชน
การขาดวิธีการวัดผลการรักษาที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน (standardized outcome assessments)
โดยแนะนํ า ให ร อผลการวิ จั ย ที่ ทํ า อย า งเป น
ทางการโดย NIH (National Institute of Health)
ซึ่ ง ง า น วิ จั ย ดั ง ก ล า ว คื อ

Trial (GAIT) ไดเสร็จสิ้นลงบางสวนและตีพิมพ

แลวในเดือนกุมภาพันธ 2006
“While a number of studies support the
efficacy of both glucosamine and
chondroitin sulfate for palliation of joint
pain in patients with knee OA, the
subcommittee believes that it is premature
to make specific recommendations about
their use at this time because of
methodologic considerations, including
lack of standardized case definitions and
standardized outcome assessments, as
well as insufficient information about study
design in a number of these published
reports. A pivotal clinical trial being
planned by the NIH should help define
the role of these agents, singly and in
combination, in the treatment of
patients with knee OA.”

Glucosamine/chondroitin Arthritis Inter-vention
11

Recommendations for the medical management of
osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update.
American College of Rheumatology Subcommittee on
Osteoarthritis Guidelines. Arthritis Rheum. 2000
Sep;43(9):1905-15.

4

ค. ผลการศึกษาของ NIH

Glucosamine/
chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT)

จากรายงานของ GAIT (2006)

12

ซึ่ง

เปน multicenter, randomized, double-blind,
placebo- and celecoxib-controlled trial ซึ่งเปน
งานวิจัยที่ใหทุนโดย the National Center for
Complementary and Alternative Medicine และ
the National Institute of Arthritis and
Musculoskeletal and Skin Diseases
(NO1AR92236) งานวิจัยนี้ศึกษาผูปวยขอเขา

เสื่อม (knee osteoarthritis) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง ข อ เ ข า จ า ก ภ า พ รั ง สี ( tibiofemoral
osteophytes of at least 1 mm) และมีอาการของ
โรคขอเขาเสี่อม จากผูปวยที่เขารับการคัดกรอง
จํานวน 3,238 คน ผานเขาสูกระบวนการวิจัย
ทั้งสิ้น 1,583 คน ซึ่งเปนผูปวยที่มีอาการปวด
นอย (mild) จํานวน 78% และผูปวยที่ปวดปาน
กลางถึงปวดมาก (moderate to severe) จํานวน
22% ทั้งหมดเปนผูปวยอายุมากกวา 40 ป อายุ
เฉลี่ ย 58.6 ป เป น หญิ ง :ชาย ประมาณ 3 :2
และสวนใหญเปนคนอวน มี BMI เฉลี่ย 31.7
แบงผูปวยเปน 5 กลุม โดยให glucosamine
12

Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, Klein MA, O'Dell JR,
Hooper MM, Bradley JD, Bingham CO 3rd, Weisman
MH, Jackson CG, Lane NE, Cush JJ, Moreland LW,
Schumacher HR Jr, Oddis CV, Wolfe F, Molitor JA,
Yocum DE, Schnitzer TJ, Furst DE, Sawitzke AD, Shi H,
Brandt KD, Moskowitz RW, Williams HJ. Glucosamine,
chondroitin sulfate, and the two in combination for
painful knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2006 Feb
23;354(8):795-808.

hydrochloride 500 มก. วันละ 3 ครั้ง หรือ
sodium chondroitin sulfate 400 มก. วันละ 3

ครั้ง หรือ glucosammine + chondroitin วันละ 3
ครั้ง หรือ celecoxib 200 มก. วันละครั้ง หรือให
ยาหลอก (placebo) ติดตามผลที่ 4, 8, 16 และ
24 สัปดาหหลังการรักษา ผูปวยทุกกลุมไดรับ
อนุญาตใหใช acetaminophen ไดหากมีอาการ
ปวด (สูงสุดไมเกิน 4 กรัมตอวัน) ทําการวิจัย
ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2000 ถึงวันที่ 8
กรกฎาคม 2004 มี ผู ป ว ยที่ ถ อนตั ว จากการ
รักษารอยละ 20.5 ซึ่งกระจายไปในแตละกลุม
ในสั ด ส ว นใกล เ คี ย งกั น แต ถ อนตั ว จากกลุ ม
glucosamine มากที่สุดคือรอยละ 23.7 และ
นอยที่สุดในกลุม celecoxib คือรอยละ 16.4 ผล
การศึกษาหลัก (primary outcome) ที่ตองการวัด
คือ ”การตอบสนองตอการรักษา” ซึ่งหมายถึง
(กําหนดขึ้นโดยใชความเห็นรวมกันของกลุม
ผูเชี่ยวชาญ) การลดลงของคะแนน WOMAC
(Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index) เฉพาะสวนที่วัดความ

เจ็บปวด (WOMAC pain score) โดยมีคะแนน
รวมในส ว นนี้ ล ดลงร อ ยละ 20 จึ ง จะนั บ เป น
กรณีที่ไดผล สวนผลการศึกษารอง (secondary
outcomes) ยังมีอีกหลายประการเชน การลดลง
ของคะแนน WOMAC เฉพาะสวนที่วัดความ
แข็งตึง (stiffness) และการเคลื่อนไหวของขอ
(function) การประเมินผลการรักษาในภาพรวม
(global assessment) ดวย visual analog scale
โดยผูปวยและแพทยผูรักษา การวัดคุณภาพ
5

ชีวิตของผูปวย และปริมาณการใชยาแกปวด
(acetaminophen) เปนตน ตอมาเมื่อมีการ
ตีพิมพเกณฑการวัดผลการตอบสนองตอการ
รักษาโรคขอเสื่อมโดย OMERACT (the Outcome
Measures in Rheumatology Clinical Trials) และ
OARSI

(Osteoarthritis

Research

Society

International) task force ในเดือนพฤษภาคม

2004 คณะผูวิจัยก็ไดนําเกณฑดังกลาวมาเปน
องคประกอบในการวัดผลการศึกษารองดวย
ซึ่งเกณฑดังกลาวกําหนดให “การตอบสนอง
ต อ การรั ก ษา ” หมายถึ ง การดี ขึ้ น ของความ
เจ็ บ ปวดหรื อ การเคลื่ อ นไหวของข อ ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงแบบสัมบูรณ (absolute) โดยการ
วัดเปนเปอรเซ็นที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
แบบสัมพัทธ (relative) โดยการวัดดวย visual
analog scale วิธีการคํานวณคาทางสถิติใน
งานวิจัยนี้ใชวิธี intention to treat analysis และ
ใช ค า ที่ แ สดงนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.017
(98.3% confidence) แทนที่จะเปน 0.05 (95%
confidence) เนื่องจากเปนการวัดผลที่มีการ
เปรี ย บเที ย บกระบวนการรั ก ษาหลายวิ ธี
(multiple comparisons) ผลการศึกษาสรุปได
ดังนี้คือ
1. ในกลุ ม ผู ป ว ยทั่ ว ไปที่ มี ค วาม
เจ็บปวดขอในระดับนอย ปานกลาง และมาก
ปะปนกัน ทั้ง glucosamine, chondroitin และ
glycosamine + chondroitin ใหผลการศึกษา
หลัก (จํานวนผูปวยที่มี WOMAC pain score
ลดลงรอยละ 20) ไมแตกตางจากยาหลอก

โดยมีผ ลการรั ก ษาแตกต า งจากยาหลอกคิ ด
เปน 3.9% (P = 0.30), 5.3% (P = 0.17) และ
6.5% (P = 0.09) ตามลําดับ
“Analysis of the primary outcome
measure revealed that the rate of
response to glucosamine and chondroitin
sulfate, either alone or in combination, was
not significantly higher than the rate of
response to placebo.”

2. เมื่อวัดผลการรักษาดวยเกณฑของ
OMERACT-OARSI glucosamine, chondroi-tin

และ glycosamine + chondroitin ใหผลการรักษา
ไมแตกตางจากยาหลอก เชนเดียวกัน โดยมี
ผลการรั ก ษาแตกต า งจากยาหลอกคิ ด เป น
3.7% (P = 0.35), 6.6% (P = 0.09) และ 8.7%
(P = 0.02) ตามลําดับ
“The OMERACT–OARSI response rates
showed a simlar pattern, with differences
between the placebo group and the
glucosamine, chondroitin sulfate, and
combined-treatment groups not reaching
significance.”

ในส ว นของผลการศึก ษารอง
(secondary outcomes) อื่น ๆ ไดแก WOMAC
3.

stiffness score, WOMAC function score, Health
Assessment Questionnaire (HAQ) Alternative
Disability score, HAQ Pain score, Patient’s
global assessment of response to therapy
score, Patient’s global assessment of disease
status score, Physician’s global assessment of
disease status, Joint swelling, effusion, or both
on clinical examination และ No. of 500-mg
tablets of acetaminophen พบวา glucosamine,

ให ผ ลการศึ ก ษารอง ไม แ ตกต า งจากยา
หลอก ในทุกกรณีที่วัด
6

“For the secondary outcome measures,
there were no significant differences
between the placebo group and the
glucosamine groups.”

4. เมื่ อ แยกวิ เ คราะห ในกลุม ผู ปว ยที่
ปวดนอย (mild) และกลุมปวดปานกลางถึง
ปวดมาก (moderate to severe) ก็ไมพบวา
glucosamine ใหผลการรักษาใด (ทั้ง primary
และ secondary outcomes ทุกชนิดที่วัด) ที่
แตกตางจากยาหลอก
5. ผลการรักษาหลักที่ใหผลแตกตาง

จากยาหลอกพบไดเฉพาะในกลุมผูปวยที่ปวด
glucosamine
ปานกลางถึ ง ปวดมากที่ ใ ห
รวมกับ chondroitin เทานั้น
“Results for the primary outcome in this
stratum
(moderate-to-severe
pain
stratum), which included 22 percent of the
patients in the trial, indicated that
combined treatment was significantly
more effective than placebo (24.9
percentage points higher, P = 0.002).”

ในขณะที่กลุมผูปวยที่ปวดปานกลาง
ถึงปวดมากซึ่งไดรับ celecoxib, glucosamine
หรือ chondroitin ใหผลการรักษาไมแตกตาง
จากยาหลอก
“As compared with placebo, however,
celecoxib (difference, 15.1 percentage
points;
P
=
0.06),
glucosamine
(difference, 11.4 percentage points; P =
0.17), and chondroitin sulfate (difference,
7.1 percentage points; P = 0.39) were not
significantly better.”

ในการวิ จัย นี้ ก ลุ ม ยาหลอกให
ผลการรั กษาหลั กสูงถึ งร อยละ 60.1 ในกลุม
ผู ป ว ยทั้ ง หมด ร อ ยละ 61.7 ในกลุ ม ผู ป ว ยที่
ปวดน อ ย และร อ ยละ 54.3 ในกลุ ม ผู ป ว ยที่
6.

ปวดปานกลางถึงปวดมาก ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐาน
ว า อาจเกี่ ย วข อ งบางส ว นกั บ ไบแอส ( bias)
และความคาดหวัง (expectation) ของผูปวย
และการที่ ก ลุ ม ผู ป ว ยที่ ศึ ก ษาส ว นใหญ เ ป น
ผูปวยที่มีอาการนอย
“Elevated rates of response to placebo
have been reported in other osteoarthritis
trials and may relate, in part, to patients’
biases and expectations and to the
enrollment of patients with relatively mild
symptoms of osteoarthritis.”

ต อ งไม ลื ม ว า ผู ป ว ยกลุ ม ที่ เ รี ย กว า
“กลุมยาหลอก” สามารถใช acetaminophen ได
เมื่ อ มี อ าการปวด (เช น เดี ย วกั บ ผู ป ว ยกลุ ม
เปรียบเทียบอื่น ๆ อีก 4 กลุม) ซึ่งเปนวิธีการ
รักษามาตรฐาน ตามที่บัญชียาหลักแหงชาติ
พ.ศ. 2547 และ standard treatment guidelines
ตาง ๆ ไดแนะนําไว จึงอาจสันนิษฐานเพิ่มเติม
ว า ใ น ผู ป ว ย โ ร ค ข อ เ ข า เ สื่ อ ม ก า ร ใ ช
acetaminophen เปน rescue drug (ยา
ชวยเหลือ) เมื่อมีอาการปวด รวมกับการไดยา
หลอกที่ผูปวยมีไบแอสและความคาดหวังใน
ผลการรั ก ษา (ในกรณี นี้ คื อ glucosamine,
chondroitin และ celecoxib) จะใหผลการรักษา
ที่ตองการเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยทั้งหมด
โดยไม ต อ งใช ย าอื่ น ใดอี ก อี ก ประการหนึ่ ง
เพื่ อ ให ผู ป ว ยกลุ ม ยาหลอกได รั บ ยาที่ ไ ม
แตกต า งจากกลุ ม อื่ น ผู ป ว ยย อ มได รั บ ยา
ลักษณะเหมือนกับ glucosamine, chondroitin
หรือ glucosamine+chondroitin 2 แคปซูลวันละ
3 ครั้ง รวมกับยาลักษณะเหมือนกับ celecoxib
1 แคปซูลวันละ 1 ครั้ง รวมเปนเม็ดยาลักษณะ
7

ตาง ๆ กันจํานวนหลายเม็ดตอวัน ซึ่งนาจะมี
ผลตอไบแอสและความคาดหวังของผูปวยจึง
ช ว ยบรรเทาอาการปวดให กั บ ผู ป ว ยจํ า นวน
มากได
7. ผลลัพธเกี่ยวกับความสามารถของ
glucosamine (และ chondroitin) ในการเพิ่ม
ความกวางของ joint space ในงานวิจัยนี้ยังไม
เสร็ จ สิ้ น โดยคาดว า จะได รั บ การตี พิ ม พ ใ น
ระยะเวลาอันใกลนี้ จนถึงเดือนมกราคม 2551
งานวิจัยดังกลาวยังไมไดรับการตีพิมพ
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งของการวิจัย
GAIT คือประเด็นของ product selection คือการ
ไดมาซึ่ง glucosamine hydrochloride และ
sodium chondroitin sulfate เพื่อนํามาใชใน
งานวิจัยนี้ Barnhill และคณะ (2006) 13 ซึ่ง
ทํางานใหกับ Clinical Research Pharmacy
Coordinating Center ของรัฐ ไดรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ chondroitin ใน
ทอ งตลาดด า นความบริ สุ ท ธิ์ ความแรง และ
คุณภาพ เพื่อนํามาใชในงานวิจัย GAIT ผลการ
วิ เ คราะห พ บว า ไม มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ chondroitin
ชนิดใดเลยในทองตลาดที่มีคุณภาพเพียงพอ
จะนําไปใชในงานวิจัย GAIT เนื่องจากมีความ

แรง (potency) ไมคงที่ ซึ่งเปนปญหาที่พบกับ
สาร neutraceuticals อื่น ๆ ในทองตลาดเชน
glucosamine3 ดวยเชนกัน
RESULTS: No commercially available
chondroitin product was deemed
appropriate for use in GAIT. Samples of
sodium chondroitin powder from two
suppliers exhibited similar disaccharide
and glycosaminoglycan content. Each
contained approximately 2% hyaluronic
acid and 8%-9% unsulfated disaccharide.
Potency was inconsistent across groups,
which might have resulted from different
analytical methods and choice of reference
standard. Mean potency obtained by five
separate methods ranged from 82.2% to
95.5% for one supplier, 92.5% to 110.1%
for another, and 95.1% to 112.5% for a
commercially obtained reference standard.

ในงานวิจัย GAIT จึงตองทําการเตรียม
แคปซูลของ glucosamine hydrochloride และ
sodium chondroitin sulfate ขึ้นใชเองโดย
Clinical Research Pharmacy Coordinating
Center
“Capsules
containing
250
mg
of
glucosamine hydrochloride, 200 mg of
sodium chondroitin sulfate, the two in
combination, and matching placebo were
manufactured, distributed, and placed on a
shelf-life–stability program throughout the
study at the Pharmacy Coordinating
Center.”

ดั ง นั้ น ก า ร ซื้ อ ห า ส า ร เ ห ล า นี้ ใ น
ทองตลาดมาใช อาจไมไดผลตามที่ปรากฏใน
งานวิ จั ย เนื่ อ งจากความหลากหลายของ
มาตรฐานของสารเหล า นั้ น อั น แตกต า งจาก
มาตรฐานของสารที่ใชในงานวิจัยที่ถูกควบคุม
คุณภาพอยางใกลชิด

13

Barnhill JG, Fye CL, Williams DW, Reda DJ, Harris
CL, Clegg DO. Chondroitin product selection for the
glucosamine/chondroitin arthritis intervention trial. J Am
Pharm Assoc (Wash DC). 2006 Jan-Feb;46(1):14-24.
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ง. ข อ บกพร อ งของงานวิ จั ย อื่ น ๆ ก อ น
หนา GAIT
ระหว า งป ค .ศ. 1999-2004 ก อ น
งานวิจัย GAIT มีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของ glucosamine เกิดขึ้น 14 , 15 , 16 , 17 , 18
จํ า นวนไม น อ ย ซึ่ ง มี ห ลายงานวิ จั ย ที่ ร ะบุ ว า
glucosamine เปนยาที่มีประสิทธิภาพในการ
บรรเทาอาการของโรคขอเสื่อม โดยมีอยูหนึ่ง
การวิจิยที่ระบุวา glucosamine ชวยเพิ่มความ
กวางของ joint space ไดจากภาพรังสี14 แตการ
วิจัยเหลานี้ไดรับการวิจารณวามีขอบกพรอง
14

Houpt JB, McMillan R, Wein C, Paget-Dellio SD.
Effect of glucosamine hydrochloride in the treatment of
pain of osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 1999;
26:2423-30.
15
Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC, et al. Long-term
effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis
progression: a randomised, placebo-controlled clinical
trial. Lancet 2001;357:251-6.
16
Pavelka K, Gatterova J, Olejarova M, Machacek S,
Giacovelli G, Rovati LC. Glucosamine sulfate use and
delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year,
randomized, placebo-controlled, double-blind study.
Arch Intern Med 2002;162: 2113-23.
17
Cibere J, Kopec JA, Thorne A, et al. Randomized,
double-blind,
placebo-controlled
glucosamine
discontinuation trial in knee osteoarthritis. Arthritis
Rheum 2004;51:738-45.
18
McAlindon T, Formica M, LaValley M, Lehmer M,
Kabbara K. Effectiveness of glucosamine for symptoms
of knee osteoarthritis: results from an Internet-based
randomized double-blind controlled trial. Am J Med
2004;117:643-9.

(flaw)10 ซึ่งทําใหไมสามารถนําผลการวิจัย
เหล า นั้ น มาประยุ ก ต เ ป น คํ า แนะนํ า อย า ง
เหมาะสมได ขอบกพรองดังกลาวที่ไดรับการ
อุดชองโหวในงานวิจัย GAIT ประกอบดวย10
ก. การไมไดคํานวณคาทางสถิติดวย
วิธีการ intention to treat analysis
ข. การมี ผู ป ว ยในการศึ ก ษาจํ า นวน
นอย
ค . ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย จ า ก
บริษัทผูผลิตบางบริษัทซึ่งอาจสงผลให
เกิดไบแอส (และเกิดสมมุติฐานที่
กลาววาประสิทธิภาพของยาสัมพันธ
กั บ ชนิ ด ของเกลื อ ที่ ป ระกอบขึ้ น เป น
glucosamine เฉพาะเกลือบางชนิด
เทานั้นที่มีประสิทธิภาพหรือแมแตยา
จ า ก บ า ง บ ริ ษั ท เ ท า นั้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ)
ง. การไมไดปดบัง (masking) เม็ดยาที่
ผูปวยแตละกลุมไดรับอยางเพียงพอ
ทํ า ให สู ญ เสี ย การประเมิ น ผลแบบ
ปราศจากอคติ
“Several studies have evaluated the
efficacy of glucosamine and chondroitin
sulfate. Some have demonstrated efficacy
but have been criticized as having flaws,
which were addressed in the design of
GAIT, such as the failure to adhere to the
intention-to-treat principle, the enrollment
of small numbers of patients, potential bias
related to sponsorship of the study by the
manufacturers of the dietary supplements,
and inadequate masking of the study
agent.”

โดยทั่วไปงานวิจัยเหลานั้นมักศึกษา
ผูปวยที่มีอาการนอย (ไดแกงานวิจัยของ
9

Reginster13,

Pavelka14,

Cibere15 และ

McAlindon16) และมักไมสามารถแสดงใหเห็น

วา glucosamine มีประสิทธิภาพหากวัดดวย
19
WOMAC pain score
เชนงานวิจัยของ
Reginster13 และ Pavelka14 (ดูรายละเอียดใน
Appendix 3 ทายบท) ซึ่งตองใชการวัดผลวิธีอื่น
ๆ (Lequesne index) จึงจะแสดงไดวา
glucosamine มีประสิทธิภาพ

Tonks, A (2006)18 สรุปในหัวเรื่องวา
“Popular dietary supplements don’t relieve knee
pain caused by arthritis” โดยใชรูปดานลาง

แสดงผลการรักษาที่ 4 และ 24 สัปดาห ซึ่งเห็น
ไดชัดเจนวา glucosamine (แทงสีขาว) ให
ผลการรักษา (primary outcome) ไมแตกตาง
จากยาหลอก (แทงแรกซายมือ)

“In general, these studies have recruited
patients with lower levels of knee pain and
failed to show improvement in WOMAC
pain scores. However, in some instances,
benefits of glucosamine have been
demonstrated with the use of other
outcome measures.”

จ. ความเห็นและขอสรุปตาง ๆ ภายหลัง
การตีพิมพงานวิจัย GAIT
ถึงปจจุบันมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิ พ
และอางอิง GAIT เปนจํานวนมาก ในชวงแรก ๆ
ของการตีพิมพ มีบทความสําคัญที่นํางานวิจัย
GAIT มาสรุปเพื่อสื่อไปยังประชาชนที่ใชหรือ
ประสงคจะใช glucosamine 3 เรื่องคือ Tonks, A.
20
21
(2006) ; Journal Watch (2006)
และ
Hochberg, M. C. (2006)

22

ซึ่งบทความนี้กลาววาชาวอเมริกันใช
เงินมากกวา 700 ลานเหรียญตอปในการซื้อหา
glucosamine และ chondroitin มาใชบรรเทา
อาการของโรคขอเสื่อม
ใน Journal Watch (2006) โดย Allan S.
Brett,
MD.19 ให ก ารวิ เ คราะห ไ ว ว า การที่
glucosamine + chondroitin ใหผลเหนือกวายา
หลอกในกลุมผูปวยที่มีอาการปวดปานกลาง

19

Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, Shea B,
Houpt J, Robinson V, Hochberg MC, Wells G.
Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. The
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue
2. Art. No.: CD002946.pub2. DOI:10.1002/14651858.
20
Alison Tonks. What's new in the other general
journals. BMJ 2006;332;536-537.

21

Allan S. Brett, MD. Glucosamine and Chondroitin
Sulfate for Knee Osteoarthritis. Published in Journal
Watch February 28, 2006
22
Hochberg MC. Nutritional supplements for knee
osteoarthritis--still no resolution. N Engl J Med. 2006
Feb 23;354(8):858-60.
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ถึ ง มากเป น เรื่ อ งกระตุ น (ให เ กิ ด การวิ พ ากย
วิจารย) และควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติม

glucosamine
sulfate
rather
glucosamine hydrochloride.”

อย า งไรก็ ต ามคํ า แนะนํ า ข า งต น ไม
นาจะเปนคําแนะนําที่สมเหตุผลดวย
เหตุผลดังตอไปนี้คือ 1. งานวิจัย GAIT
ใหคําตอบแตเพียงวา glucosamine
hydrochloride ไมไดผล โดยไมมีขอมูล
เกี่ยวกับ glucosamine sulfate จึงควร
ส รุ ป ไ ด แ ต เ พี ย ง ว า ใ น ป จ จุ บั น
glucosamine sulfate ยังไมไดรับการ
ยืน ยัน ประสิ ท ธิภ าพจากงานวิจัย ที่ มี
กระบวนการวิจัยเขมงวดเชนเดียวกับ
งานวิจัย GAIT 2. นักเภสัชวิทยาจาก
23
PDR
ระบุ ว า ไม น า เป น ไปได
(unlikely) ที่เกลือของ glucosamine แต
ละชนิด (hydrochloride หรือ sulfate)
จะมีผลตอฤทธิ์ (action) หรือ เภสัช
จลนศาสตร ( pharmaco-kinetics) ของ
glucosamine สิ่งที่ควรทําความเขาใจ
คือ sulfate ใน glucosamine ที่นํามาใช
เป น ยาจั บ อยู ใ นรู ป ของแอนไอออน
(anion) ในขณะที่ sulfate ในสาร
mucopoly-saccharide ที่ เ ป น เ นื้ อ พื้ น
เชน keratan sulfate และ heparan
sulfate จับอยูในรูปของ ester ซึ่งไม
เกี่ยวข องกัน สิ่ง ที่นําไปใช เปนหนว ย

“In this trial, glucosamine hydrochloride,
chondroitin sulfate, or combination therapy
conferred no benefit in patients with mild
knee osteoarthritis. The observed benefit
from combined therapy in the subgroup
with moderate-to-severe symptoms is
provocative and deserves further
study.”

Hochberg, M. C. (2006)20 กลาวไวใน

บทบรรณาธิการของ The New England Journal
of Medicine เกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยนี้ไปให
คําแนะนํากับผูปวยไวดังนี้
ก . แ พ ท ย ค ว ร บ อ ก ผู ป ว ย ว า
glucosamine hydrochloride และ
chondroitin sulfate ชนิดที่เปนยาเดี่ยว
ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบรรเทา
อาการปวดในผูปวยที่เปนโรคขอเขา
เสื่อม เนื่องจากบรรเทาอาการปวดได
ไมแตกตางจากยาหลอก
“On the basis of the results from GAIT, it
seems prudent to tell our patients with
symptomatic osteoarthritis of the knee that
neither glucosamine hydrochloride nor
chondroitin sulfate alone has been shown
to be more efficacious than placebo for the
treatment of knee pain.”

ข. ถ า ผู ป ว ยเลื อ กที่ จ ะใช ส ารอาหาร
เหล า นี้ ใ นการควบคุ ม อาการของ
ตนเอง (หมายถึงผูปวยไปซื้อมาใชเอง
ไมใชโครงการหลักประกันสุขภาพที่รัฐ
เปนผูจาย) ผูปวยควรซื้อ glucosamine
sulfate มาใชมากกวา glucosamine
hydrochloride
“If patients choose to take dietary
supplements to control their symptoms,
they should be advised to take

than
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Glucosamine in PDRHealth. Available at
http://www.pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nut
supdrugs/glu_0122.shtml
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การสรางที่แทจริงคือ glucosamine 3.
glucosamine sulphate เมื่อเขาสู
รางกายแอนไอออน sulphate จะถูก
แยกออกจาก glucosamine อย า ง
รวดเร็ ว (desulfated) หลังจากนั้น
glucosamine จะถู ก ย อ ยสลายเป น
โ ม เ ล กุ ล ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ใน ที่ สุ ด
กลายเปนคารบอนไดออกไซด น้ําและ
ยูเรีย 24
“The counter anion of the glucosamine salt
(i.e. chloride or sulfate) is unlikely to play
any role in the action or pharmacokinetics
of glucosamine. Further, the sulfate in
glucosamine sulfate supplements should
not be confused with the glucosamine
sulfate
found
in
such
GAGs
(glycosaminoglycans) as keratan sulfate
and heparan sulfate. In the case of the
supplement, sulfate is the anion of the salt.
In the case of the above GAGs, sulfate is
present as an ester. Also, there is no
glucosamine sulfate in chondroitin sulfate.”
“Glucosamine sulfate is rapidly desulfated
following oral or parenteral administration;
glucosamine
is
metabolized
(predominantly in the liver) to smaller
molecules and ultimately to carbon
dioxide, water, and urea”

ค. ผูปวยที่มีอาการปวดรุนแรง การใช
chondroitin
sulfate
ร ว มกั บ
glucosamine sulfate อาจใหผลเสริม
ฤทธิ์กัน
“For those with severe pain, that taking
chondroitin sulfate with glucosamine
sulfate may have an additive effect.”

เชนเดียวกันที่คําแนะนํานี้ไมนาจะเปน
คําแนะนําที่สมเหตุผล เนื่องจาก
24

Glucosamine in Drugdex Drug Evaluation.
MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 134. Thomson
Micromedex 2007.

งานวิจัย GAIT สรุปวา chondroitin
ร ว มกั บ
glucosamine
sulfate
hydrochloride อาจใหผลเสริมฤทธิ์กัน
แต ใ นบทบรรณาธิ ก ารนี้ ก ลั บ เปลี่ ย น
glucosamine
ผลงานวิ จั ย จาก
hydrochloride เปน glucosamine sulfate
โดยที่ไมมีหลักฐานใดสนับสนุน
ง. หากประสงคจะใชยาควรทดลองใช
ไม เ กิ น 3 เดื อ น เนื่ อ งจากเป น ระยะ
เวลานานเพี ย งพอที่ จ ะทราบถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของยา หากใช ย าไป 3
เดื อ นแล ว ไม ไ ด ผ ล ควรหยุ ด ใช ย า
ดังกลาว
“Three months of treatment is a sufficient
period for the evaluation of efficacy; if
there is no clinically significant decrease in
symptoms by this time, the supplements
should be discontinued.

ข อ สั ง เกต คํ า แนะนํ า ข า งต น เป น
ประโยชนตอผูซื้อยามาใชดวยตนเอง
เพื่อชวยลดคาใชจายของผูปว ยหาก
ยาไมไดผล แตหากเปนระบบประกัน
สุขภาพที่เปนการใหเปลาจากรัฐ เชน
ระบบเบิกจายของราชการ หรือระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาหากยานี้
ได รั บ การบรรจุ ไ ว ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก
แห ง ชาติ แพทย แ ละผู ป ว ยอาจไม
ป ฏิ บั ติ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า ดั ง ก ล า ว
เนื่องจากไมไดเปนผูรับภาระคาใชจาย
ดวยตนเอง ไมวาจะไดผลหรือไมไดผล
เมื่อเริ่มใช glucosamine แลวอาจใช
12

อย า งต อ เนื่ อ งไปเรื่ อ ย ๆ เกิ ด เป น
คาใชจายที่ไมคุมคาขึ้นในระบบ
จ. ไมมีหลักฐานวาสารเหลานี้ ชวย
ปองกันโรคขอเสื่อมในผูที่มีสุขภาพดี
หรือในผูปวยที่ปวดเขาแตมีภาพรังสีที่
ปรกติ
“Furthermore, there is no evidence that
these agents prevent osteoarthritis in
healthy persons or in persons with knee
pain but normal radiographs.”

คําแนะนําขางตนเปนคําแนะนําที่ควร
ใหความสนใจอยางยิ่ง เนื่องจากการ
ใช glucosamine อยางไมสมเหตุผล
ประการหนึ่งในประเทศไทยคือการใช
ในลักษณะของ preventive measure
ในผูที่เกรงวาขอเขาจะเสื่อม หรือเกรง
วาขอเขาที่เสื่อมอยูจะยิ่งเสื่อมหนักขึ้น
หากใช glucosamine จะชวยฟนสภาพ
ของการเสื่อมนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูปวยที่มีอาการไมมากและภาพรังสี
ข อ ง ข อ ยั ง เ ป น ป ร ก ติ อ ยู ซึ่ ง
ประสิทธิภาพในประเด็นนี้ยังคงตองรอ
ผลการวิ จั ย ที่ จ ะให คํ า ตอบที่ ชั ด เจน
ตอไป
ฉ. ความเห็นและขอสรุปตาง ๆ กอนการ
ตีพิมพงานวิจัย GAIT
25

ทําการทบทวน
เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยขอ
Felson, D. T. (2006)

25

Felson DT. Clinical practice. Osteoarthritis of the
knee. N Engl J Med. 2006 Feb 23;354(8):841-8. Review.

เขาเสื่อม โดยกลาวถึง glucosamine และ
chondroitin sulfate วาเอกสารที่ไดรับการตีพิมพ
มักเปนเอกสารที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสาร
ทั้ ง สองจึ ง มี ลั ก ษณะที่ เ รี ย กว า publication
เมื่อนําเอกสารเหลา นั้น มาทํา การ
bias23
วิ เ คราะหร ว มกั น แบบ meta-analysis เช น
26
McAlindon ย อ มได
งานวิ จั ย ของ
ประสิทธิภาพของ glucosamine ที่เกินธรรมดา
(inflated)23 ภายหลังการตีพิมพงานวิจัยชนิด
meta-analysis ดัง กลา วในป ค.ศ. 2000 มี
งานวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 4 ชิ้น ในจํานวนนี้มีงานวิจยั
2 ชิ้น (ชิ้ นแรกมีผู เ ข า รับ การวิจัย 274 คน 27
ชิ้น ที่ส องมีผูเ ขา รั บการวิจัย 205 คน 1 6) ซึ่ง มี
ขนาดใหญเพียงพอที่จะตรวจพบประสิทธิภาพ
ของ glucosamine ได หากผลการรักษามีขนาด
ไม มี
ปานกลาง แต พ บว า glucosamine
ประสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น การกํ า เริ บ ทั น ที
(disease flare) ของอาการปวดขอเมื่อติดตาม
ผลนาน 6 เดือนเทียบกับยาหลอกในผูปวยที่ใช
glucosamine อยูเปนประจํา25 และไมสามารถ
บรรเทาอาการปวดของโรคขอเขาเสื่อมได เมื่อ
26

McAlindon TE, LaValley MP, Gulin JP, Felson DT.
Glucosamine and chondroitin for treatment of
osteoarthritis: a systematic quality assessment and
meta-analysis. JAMA. 2000 Mar 15;283(11):1469-75.
27
Cibere J, Kopec JA, Thorne A, Singer J, Canvin J,
Robinson DB, Pope J, Hong P, Grant E, Esdaile JM.
Randomized,
double-blind,
placebo-controlled
glucosamine discontinuation trial in knee osteoarthritis.
Arthritis Rheum. 2004 Oct 15;51(5):738-45.
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วัดผลจาก pain subscale ของ the Western

clinical guide ไววาดวยขอมูลการวิจัยใหผล

Ontario and McMaster Universities (WOMAC)

ขัดแยงกัน ขณะนี้จึงยังไมสามารถหาขอสรุป
ดานประสิทธิผลของ glucosamine ได

16

Osteoarthritis Index (Likert version)

“Publication bias was found as part of a
meta-analysis of published trials evaluating
these treatments, and this suggests that
efficacy results from only published reports
may be inflated. Four trials published
since this meta-analysis, including two that
were large enough to detect modest
treatment effects, have shown no efficacy
of glucosamine.15, 23”

ตั้งแตป 2005 BMJ Clinical Evidence
จัดให glucosamine เปนวิธีการรักษาโรคขอเขา
เสื่อมในกลุ ม Unknown
Effectiveness
(Description: for which there are currently
insufficient data or data of inadequate quality.)

หมายถึ ง ไม ส ามารถจั ด เป น ยาที่ มี ป ระโยชน
อยางแทจริง (beneficial) หรืออาจมีประโยชน
(likely to be beneficial) โดยการรักษาอื่น ๆ
ในกลุม Unknown Effectiveness คือ
chondroitin และ acupuncture เปนตน ซึ่ง
ผูเขียนสรุปความเห็นจาก systematic review
4 เรื่องกับ RCT ขนาดใหญ 1 เรื่องลาสุดคือ
GAIT Trial ที่ไดกลาวไวแลวขางตน ณ ปจจุบนั
BMJ Clinical Evidence Sept 2007 (Search Date
28

ซึ่งไดรวมงานวิจัย GAIT เขาไวใน
ส ว นของการวิ เ คราะห แ ล ว BMJ
Clinical
Evidence ยังคงจัดให glucosamine เปนวิธีการ
Unknown
รั ก ษาโรคข อ เข า เสื่ อ มในกลุ ม
Effectiveness เชนเดิมโดยสรุปไวในสวนของ
Oct 2006)

28

David Scott and Anna Kowalczyk. Osteoarthritis of
the knee. BMJ clinical evidence. Web publication date:
01 Sep 2007 (based on October 2006 search)

“There is conflicting evidence on the
effectiveness
of
glucosamine
for
osteoarthritis of the knee. Until this conflict
is clearly resolved conclusions regarding
its effectiveness cannot be drawn”

Cochrane Systematic Review (2005)17

สรุปไวในหัวขอ Implications for practice ไววา
ในการทบทวนเอกสารเมื่อธั นวาคม 1999 มี
การศึกษาที่นํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 12 งานวิจัย
จํา นวนผู ป ว ย 2 ,029 คน พบว า glucosamine
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
sulphate 1 ,500 มก. /วั น
เหนือกวายาหลอกอยางชัดเจนทั้งในแงการลด
ความเจ็บปวด (pain) และเพิ่มการเคลื่อนไหว
ของขอ (function) ซึ่งวัดผลโดยใช Lequesne
index
“The previous review (December 1999)
with 16 studies (12 included in metaanalysis)and 2029 patients showed that
glucosamine sulphate taken orally in
amounts of 1500 mg/day produced a 60%
(percent change from baseline) benefit in
pain and increase in function of 33%
(percent change in Lequesne index from
baseline) in osteoarthritis without side
effects.”

ข อสรุ ป ดัง กล า ว อาจชว ยสง เสริม ให
glucosamine sulphate เปนที่นิยมใชอยาง
กวางขวางในเวลาตอมา
ตอมาในป 2005 ผูวิจัยไดเพิ่มงานวิจัย
เขาไปในการทบทวนเอกสารเปน 20 งานวิจัย
จํานวนผูปวยทั้งสิ้น 2,570 คน พบวาประโยชน
(benefit) ที่ไดลดลงอยางมาก (ความเจ็บปวด
ลดลงจาก 60% เหลือ 28% หนาที่การทํางาน
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ของขอลดลงจาก 33% เหลือ 21% เมื่อวัดดวย
Lequesne index)
“Inclusion of eight new studies reduces the
overall benefit of pain to 28% and function
to 21% in the Lequesne index.”

เมื่อวิเคราะหขอมูลเฉพาะงานวิจัยที่มี
การออกแบบดีที่สุด และวัดผลดวย WOMAC
index ไมพบวา glucosamine มีประสิทธิภาพแต
อยางใด ไมวาจะใช glucosamine ชนิด sulphate
หรื อ
hydrochloride หรื อ ใช glucosamine
sulphate จากบริษัท Rotta (ประเทศอิตาลี)
หรือไม
“If only the best designed studies are
included, the benefit in pain and WOMAC
function is no longer present as shown in
this update which includes 20 studies and
2570 patients. WOMAC outcomes of pain,
stiffness and function did not show a
superiority of glucosamine over placebo for
both Rotta and non-Rotta preparations of
glucosamine.”

มี ง านวิ จั ย บางชิ้ น ที่ มี ก ารแนะนั ย
(suggest) วา glucosamine sulfate ของบริษัท
Rotta อาจชวยลดอัตราการเสื่อมสภาพของขอ
เมื่อติดตามผลดวยภาพรังสีของขอเขาเมื่อใช
ยาติดตอกันนาน 3 ป ซึ่งยังตองการงานวิจัย
อื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
“Some studies suggest the Rotta
preparation of glucosamine sulfate may
slow radiological progression of OA of the
knee over a three year period. The ability
of glucosamine to improve symptoms and
delay radiological progression of OA
affecting other joint sites also needs further
research.”

Glucosamine

เป น สารที่ มี ค วาม

ปลอดภัยสูง
“Glucosamine was as safe as placebo.”

ช . ข อ มู ล ที่ ใ ช ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
สมเหตุสมผล (validation studies) ของคํา
กลาวอางเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาในแง
ตาง ๆนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว
1. กรณี ก ลไกการออกฤทธิ์ ข อง
glucosamine ที่กลาวอางวาชวยสรางเสริม
กระดูกออนในขอ
29
Laverty และคณะ (2005) ศึกษา
ความเขมขนของ glucosamine HCl ในน้ําไขขอ
ของมา 8 ตัว ภายหลังการใหสารดังกลาวโดย
การฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือโดยการปอนผาน
ทออาหาร (NG intubation) ใช glucosamine HCl
ในขน าด 20 มก .ต อ น้ํ าหนั ก ตั ว 1 กก .
(ใกลเคียงกับ DDD 1,500 มก.ตอวันในมนุษย)
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า การให glucosamine
HCl ทางหลอดเลือดดําใหระดับความเขมขนใน
ซีรัมสูงกวาการให glucosamine HCl ทางปาก
ประมาณ 50 เทา โดยมี oral bioavailability
เท า กั บ 5.9 % ทั้ ง นี้ ร ะดั บ ความเข ม ข น ของ
glucosamine ในน้ําไขขอมีปริมาณต่ํากวาระดับ
ที่จะมีผลกระตุนการสรางคอนโดรไซตถึง 500
เทา ดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์ของ glucosamine
หากจะมีผลตอ การซอมแซมกระดูก ออ นจริง

29

Laverty S, Sandy JD, Celeste C, Vachon P, Marier
JF, Plaas AH. Synovial fluid levels and serum
pharmacokinetics in a large animal model following
treatment with oral glucosamine at clinically relevant
doses. Arthritis Rheum. 2005 Jan;52(1):181-91.
Validation Studies.
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ย อ มไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จากการเพิ่ ม ระดั บ ของ
glucosamine ในขอ
“CONCLUSION: Clinically relevant dosing
of glucosamine HCl in this large
monogastric animal model results in serum
and synovial fluid concentrations that are
at least 500-fold lower than those reported
to modify chondrocyte anabolic and
catabolic activities in tissue and cell culture
experiments. We conclude that the
apparent therapeutic benefit of dietary
glucosamine on pain and joint space width
in humans and animals may be secondary
to its effects on nonarticular tissues”

กอนหนางานวิจัยนี้ Hoffer และคณะ
(2001) 30 ได ให สมมุ ติฐ านว า ประสิ ท ธิภาพ
ของ glucosamine ไมเกี่ยวของกับความเขมขน
ของ glucosamine ในกระแสเลือดหรือในขอ แต
อยูที่การเพิ่มความเขมขนของ sulphate ใน
เ ลื อ ด แ ล ะ ใ น ข อ เ พื่ อ นํ า ไ ป ใ ช ส ร า ง
glycosaminoglycan (GAGs) ดังนั้นจึงทํานายวา
glucosamine HCl จะไมไดผลในทางคลินิก หาก
เปนเชนนี้จริงการรักษาโรคขอเสื่อมควรมุงไปที่
การใหสาร sulphate เพิ่มเติมแกผูปวย โดยไม
ตองพึ่งพา glucosamine ที่มีราคาแพง
“Glucosamine sulfate is a controversial
osteoarthritis remedy that is presumed to
stimulate
articular
cartilage
glycosaminoglycan synthesis by increasing
glucosamine concentrations in the joint
space. However, this is not plausible
because even large oral doses of the
product have no effect on serum
glucosamine concentrations. We propose
instead that sulfate could mediate the
clinical benefit attributed to this treatment.
This hypothesis is clinically relevant
because it predicts that nonsulfate salts of
glucosamine will be ineffective.”

30

Hoffer LJ, Kaplan LN, Hamadeh MJ, Grigoriu AC,
Baron M. Sulfate could mediate the therapeutic effect of
glucosamine sulfate. Metabolism. 2001 Jul;50(7):76770.

2. กรณี ก ลไกการออกฤทธิ์ ข อง
glucosamine ที่กลาวอางวาชวยเสริมการ
สังเคราะหน้ําไขขอ2
ขอกลาวอางดังกลาวเปนสมมุติฐาน
ไมไดรับการยืนยันจากงานวิจัยทางคลินิก
31
McCarty (1998) ตีพิมพสมมุติฐาน
ในวารสาร Medical Hypotheses อางวามีเกร็ด
reports) ที่ พ บว า
รายงาน ( Anecdotal
glucosamine ในขนาดสูงชวยบรรเทาอาการ
ของโรคขอเสื่อมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นทรรศนะ
view) ที่ ก ล า วว า
ดั้ ง เดิ ม ( traditional
glucosamine สงเสริมการสรางกระดูกออนจึง
ไม น า จะอธิ บ ายปรากฏการณ ข า งต น ได จึ ง
เสนอวากลไกนาจะเกิดจากการที่ glucosamine
กระตุนการสังเคราะห hyaluronic acid ในน้ําไข
ขอ
“Anecdotal reports of rapid symptomatic
response to high-dose glucosamine in
osteoarthritis are not credibly explained by
the traditional view that glucosamine
promotes
synthesis
of
cartilage
proteoglycans. An alternative or additional
possibility is that glucosamine stimulates
synovial production of hyaluronic acid
(HA), which is primarily responsible for the
lubricating and shock-absorbing properties
of synovial fluid.”

ขอสังเกต สมมุติฐานขางตนเริ่มตน
จาก anecdotal reports วา glucosamine บรรเทา
อาการใหกับผูปวยไดอยางรวดเร็ว หากเกร็ด
รายงานดังกลาวไมเปนความจริง สมมุติฐานที่
31

McCarty MF. Enhanced synovial production of
hyaluronic acid may explain rapid clinical response to
high-dose glucosamine in osteoarthritis. Med
Hypotheses. 1998 Jun;50(6):507-10. Review.
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ตามมาย อ มไม ส มเหตุ ผ ลสมผลตามไปด ว ย
นอกจากนี้สมมุติฐานดังกลาวยังไมไดรับการ
พิสูจนแตอยางใด ซึ่งตอมา McCarty และคณะ
(2000) 32 ยังไดตั้งตอกย้ําสมมุติฐานเดิมโดย
ไมมีขอพิสูจน และเพิ่มสมมุติฐานที่สองวา การ
ให glucosamine รวมกับ chondroitin sulfate จะ
ยิ่งชวยเพิ่มปริมาณ hyaluronic acid ในน้ําไขขอ
ดวยการออกฤทธิ์เสริมกัน
“The possibility that oral glucosamine and
CS (chondroitin sulfate) may interact in a
complementary or synergistic fashion to
improve synovial fluid HA content in OA
should be assessed in clinical studies, and
the
potential
of
adjunctive
CS
administration to improve the clinical
response achievable with optimal intakes
of glucosamine should likewise be
evaluated.”

3. กรณี ก ลไกการออกฤทธิ์ ข อง
glucosamine ที่กลาวอางวาชวยเพิ่มการ

สะสมแคลเซียมในกระดูก2
ไ ม พ บ ง า น วิ จั ย ใ ด ใ น Pubmed ที่
กลาวถึง glucosamine กับ bone calcium uptake
ซึ่งหาก glucosamine มีกลไกดังกลาวจริง ก็ไมมี
ผลต อ การรั ก ษาอาการของโรคข อ เสื่ อ มแต
อยางใด
4. กรณีขอบงใชของ glucosamine ที่

กลาวอางวาใชในการรักษาโรคขอเสื่อมทุก
ชนิด2

โดยข อ เท็ จ จริ ง งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก
เกือบทั้งหมดของ glucosamine คือการพิสูจน
ประสิทธิภาพของ glucosamine ในโรคขอเขา
เสื่ อ ม โดยมี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรคข อ เสื่ อ มที่
ตํ า แหน ง อื่ น ๆ น อ ยมาก จะเห็ น ได ว า แม แ ต
กรณีของขอเขาเสื่อมเองซึ่งมีขอมูลมากมายจน
และ
นํา มาวิ เ คราะห ใ นรู ป meta-analysis
systematic review ไดหลายเรื่องยังมีขอสรุป
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ glucosamine อยาง
คลุมเครือ กลาวคือคอนไปทางนาจะไมไดผล
มากกวาที่จะไดผล ดังนั้นการอางถึงการรักษา
โรคขอเสื่อมทุกชนิดจึงเปนการกลาวอางที่เกิน
กวาขอมูลที่มีอยู
การระบุข อ บ ง ใช ข อง
SYSADOA
สํ า หรับโรคข อ สะโพกเสื่อมชนิดปฐมภูมิ จึ ง
อาจจัดเปนการระบุขอบงใชเกินกวาขอมูลที่มี
อยูดวยเชนกัน
และคณะ (1981) 33
ศึก ษา glucosamine sulphate ชนิดฉีด
(intravenous หรือ intramuscular injection) ใน
ขนาด 400 มก.ตอวัน ติดตอกัน 7 วัน หลังจาก
นั้นให glucosamine กินในขนาด 1500 มก.ตอ
วัน ติดตอกันนาน 2 สัปดาห ศึกษาในผูปว ย
chronic degenerative articular disorders จํานวน
30 คน เปรียบเทียบกับยาหลอก ผูวิจัยสรุปผล
D'Ambrosio

32

McCarty MF, Russell AL, Seed MP. Sulfated
glycosaminoglycans and glucosamine may synergize in
promoting synovial hyaluronic acid synthesis. Med
Hypotheses. 2000 May;54(5):798-802.

33

D'Ambrosio E, Casa B, Bompani R, Scali G, Scali M.
Glucosamine sulphate: a controlled clinical investigation
in arthrosis. Pharmatherapeutica. 1981;2(8):504-8.
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วา
glucosamine มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นการ
บรรเทาอาการของโรคข อ เสื่ อ ม เมื่ อ วั ด ด ว ย
Lequesne index แตไมไดแสดงคาทางสถิติใด ๆ
ใหปรากฏในบทคัดยอ
“It is suggested that parenteral and/or oral
treatment with pure glucosamine sulphate
should be considered as basic therapy for
the management of primary or
secondary degenerative osteoarthrosis
disorders.”

เห็ น ได ว า ข อ ความเกี่ ย วกั บ ข อ บ ง ใช
ของ glucosamine ที่ขึ้นทะเบียนไวในประเทศ
ไทยและที่ปรากฏใน MIMS Monograph2 เปน
ใจความเดียวกันกับขอสรุปของงานวิจัยนี้ คือ
“All forms of degenerative osteoarticular
disease.
Primary
and
secondary
osteoarthrosis.” โดยเอกสารกํากับยา 2เพิ่มคํา

วา all form เขาไป และเพิ่มตัวอยางของ
secondary arthrosis เขาไปอีกมากมายดัง
แสดงไวในกรอบดานล าง ซึ่งรวมความไปถึง
ผูปวยที่มีอาการปวดหลัง ปวดไหล หรือปวด
ตนคอ เมื่ออานโดยรวมยอมเกิดความเขาใจวา
ใชไดกับอาการปวดขอที่ใดก็ไดในรางกาย และ
ยังเพิ่มกรณีขออักเสบชนิด subacute และ
เหตุอื่นซึ่งไมนาจะเกี่ยวของเชน periarthritis
และ fracture เขาไปดวย
- Cervical arthrosis
- Coxofemoral arthrosis
- Gonarthrosis
- Dosal Arthrosis
- Lumbosacral arthrosis
- Scapulohumeral arthrosis
- Periarthritis

- Lumbago
- Fractures
- Osteoarticular dystrophies
- Chronic and subacute arthritis

โปรดสังเกตวางานวิจัยนี้มีผูปวยเพียง
30 คน แบ ง ออกเป น 2 กลุม มี ผูป ว ยที่ ได รั บ
glucosamine เพียง 15 คน ดังนั้นขอบงใชที่ระบุ
ไว ใ นเอกสารกํ า กั บ ยาซึ่ ง อ า งอิ ง ข อ สรุ ป จาก
งานวิจัย ดัง กล า วจึง ตั้ง อยูบ นหลั ก ฐานที่ไมมี
น้ําหนักเพียงพอ (insufficient data or data of
inadequate quality) ซึ่งผูวิจัยเองยังใชคําวา
suggest (แนะนั ย ) ซึ่ ง ไม ไ ด มี ค วามหมายว า
ไดรับการพิสูจนวาเปนเชนนั้นจริง
จ า ก ง า น วิ จั ย ช นิ ด Cochrane
Systematic Review โดย Towheed และคณะ
(2005)17 ซึ่งวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
glucosamine ทั้งสิ้น 20 เรื่อง พบวา 16 เรื่องวิจัย
เฉพาะขอเขาเสื่อม มีเพียง 2 เรื่องที่วิจัยขอเขา
ขอสะโพก และขออื่น ๆ อีก 2 เรื่องไมระบุวา
วิจัยขอบริเวณใดของรางกาย และใน 20 เรื่อง
ดังกลาว มี 7 เรื่องที่ระบุวาวิจัย primary
osteoarthritis สวนอีก 13 เรื่องไมระบุวาวิจัย
primary หรือ secondary osteoarthritis ดังนั้นการ
ที่เอกสารกํากับยาระบุใหใช glucosamine ใน
secondary osteoarthritis ตลอดจนใหใชในโรค
ขอเสื่อมที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจากเขาและ
สะโพกจึงมีความนาเชื่อถือต่ํา
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5. กรณีการใช glucosamine ชนิดฉีด

ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง
เมื่อคนใน Pubmed ดวย keyword
glucosamine[tiab] AND (("injections"[TIAB] NOT
Medline[SB]) OR "injections"[MeSH Terms] OR
injection[Text Word]) AND Randomized
Controlled Trial[ptyp] AND "humans"[MeSH
Terms] ซึ่งหมายถึงการคนหาเอกสารที่วิจัย
glucosamine ชนิ ด ที่ เ ป น

RCT โดยใช

glucosamine ชนิดฉีด พบเอกสารทั้งสิ้นเพียง 2

เรื่อง คือ D'Ambrosio และคณะ (1981) ซึ่งได
กล าวถึง ไปแลวในข อ 4 ข างต น และอีกเรื่อง
หนึ่งคือ Reichelt และคณะ (1994) 34 ซึ่งศึกษา
glucosamine sulfate 400 มก. ฉีดเขากลาม
สัปดาหละ 2 ครั้ง นาน 6 สัป ดาห วัดผลดว ย
Lequesne index เทียบกับยาหลอก ในผูปวย
155 คน ที่ เ ป น โรคข อ เข า เสื่ อ มและมี ก าร
เปลี่ย นแปลงของภาพรัง สี ขอเข า พบวา กลุม
ผู ป ว ยที่ ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย เมื่ อ เริ่ ม ต น
มากกวา 10 แตม หมายถึงมีอาการรุนแรงมาก
(very severe) (โปรดดูคําจํากัดความของ
คะแนนในกรอบดานลาง) ภายหลังการรักษา
กลุมที่ไดรับ glucosamine มีคะแนนลดลงเฉลี่ย
3.3 ในกลุมยาหลอกมีคะแนนลดลงเฉลี่ย 2.0

ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อัน
เปนขอสรุปวา glucosamine ชนิดฉีดมี
ประสิทธิภาพจริงในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มี
อาการรุ น แรงมาก อย า งไรก็ ต ามเห็ น ได ว า
ภายหลั ง ผู ป ว ยได รั บ glucosamine ยั ง คงมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 8 ซึ่งจัดอยูในกลุม
อ า ก า ร รุ น แ ร ง ( severe) แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผูปวยไมมากนักเนื่องจากยังคงมีอาการรุนแรง
35

Lequesne Index This includes the
measurement of pain (5 questions), walking
distance (1 question), and activities of daily
living (4 questions), with versions available for
the hip and knee. Scores for each question are
added together to provide a combined disease
severity score. Scores of 1–4 are classified as
mild osteoarthritis, 5–7 moderate, 8–10 severe,
11–13 very severe, and 14 as extremely severe
osteoarthritis.
6. การใช glucosamine ในลักษณะ
ของ SYSADOA (Symptomatic Slow-Acting
Drugs for Osteoarthritis) ซึ่งกลาววาชวยชะลอ

การเปลี่ยนแปลงของโรคขอเสื่อมได

34

Reichelt A, Forster KK, Fischer M, Rovati LC,
Setnikar I. Efficacy and safety of intramuscular
glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. A
randomised, placebo-controlled, double-blind study.
Arzneimittelforschung. 1994 Jan;44(1):75-80.

35

Glossary item in clinicalevidence.com. Referenced
from Lequesne M, Mery C, Samson M, et al. Indexes of
severity for osteoarthritis of the hip and knee. Scand J
Rheumatol 1987;65(suppl):85–89.
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หลักฐานที่สนับสนุนคํากลาวขางตนมี
ขอนาสงสัยถึง validity และ accuracy ของ
ข อ มู ล การวิ จั ย ซึ่ ง ระบุ โ ดยบรรณาธิ ก ารของ
วารสาร Lancet (Lancet. 2001;357) วาการวัด
joint space ในงานวิจัยดังกลาวอาจไมเที่ยงตรง
รวมทั้ง joint-space narrowing จัดเปน predictor
ที่มี ค วามสํา คั ญ นอ ยที่ สุ ด ในการวั ด outcome
ของโรค OA ดังแสดงรายละเอียดไวในบทความ
ตอไปนี้
Dietary Supplements For Knee
Osteoarthritis Ineffective For Most
Patients
Published in UAB Insight, Summer 2006
Larry W. Moreland, MD, grant support
National Institutes of Health
http://www.uabhealth.org/16575/
A randomized placebo-controlled trial of
glucosamine sulphate found individuals
taking 1500 mg of the supplement once a
day for 3 years had no significant
tibiofemoral joint-space loss, while those
taking placebo experienced progressive
joint-space narrowing (Lancet.
2001;357:251-256). An editorial in the same
issue of Lancet noted that while important,
results raised a number of questions,
including the accuracy of joint-space
narrowing measurements, which might be
biased because patients experiencing
significant pain cannot fully extend their
knee for imaging, and whether such an
evaluation provides the most meaningful
measure of osteoarthritic severity. The
editorialist notes that compared with pain
and physical function, radiographic severity
is one of the least important predictors of
disease outcome (Lancet. 2001;357:247248).

แ ม ว า จ ะ มี ง า น วิ จั ย ที่ ส นั บ ส นุ น
ประสิทธิผลของ gludosamine ในแงนี้ก็ตาม แต
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญยังไมมีความเชื่อมั่น 36
Using this technique, a structural effect
has been demonstrated with diacerhein,
glucosamine sulfate, and chondroitin
sulfate. In addition, promising results were
recorded with avocado and soya
unsaponifiables in a patient subgroup.
These results failed to convince the
rheumatological community. The size of
the effect, together with entrenched
suspicion toward SySADOAs, may explain
this skepticism.

จึงควรรอผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่กําลังจะ
ตีพิมพในประเด็นนี้โดยเฉพาะงานวิจัย GAIT
7. ปญหาดาน conflict of interest

และ study design ในป 2003 McAlindon 37 ได
ชี้ใหเห็นวาในระยะหลัง ผลงานวิจั ยเกี่ยวกับ
glucosamine ไมไดใหผลการรักษาที่เปนบวก
อยางสม่ําเสมออีกตอไป เนื่องจากมีงานวิจัยที่
ไมไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตยาเพิ่ม
มากขึ้น แสดงใหเห็นวา conflict of interest อาจ
มีบทบาทสําคัญในการกําหนด outcome ของ
งานวิ จั ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง study
design และ patients characteristics อีกดวย
In contrast to earlier industry-funded trials
of for knee OA, recent studies have
generated negative results. While there

36

Maxime Dougadosa, Symptomatic slow-acting
drugs for osteoarthritis: what are the facts? Joint Bone
Spine Volume 73, Issue 6, December 2006, Pages 606609
37
McAlindon T.Why are clinical trials of glucosamine no
longer uniformly positive? Rheum Dis Clin North Am.
2003 Nov;29(4):789-801.
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will be a tendency to assume that these
studies were negative because of the
absence of any conflicts of interest, a
number of issues must be taken into
consideration
before
drawing
such
conclusions. These issues include design
issues and important differences in sample
characteristics. Ultimately, it is clear that
more work needs to be done to clarify
issues surrounding the efficacy and utility
of the various glucosamine compounds.

โดย EULAR 38
(The European League Against Rheumatism)
ในป ค.ศ. 2003 ได ร ะบุ ไ ว ใ น recommendation
ดังนี้คือ 8. SYSADOA (glucosamine
8. recommendation

sulphate, chondroitin sulphate, ASU avocado soybean unsaponifiable, diacerein
and hyaluronicacid) have symptomatic

โดยระบุ
level of evidence ของ glucosamine เปนระดับ
1A และ strength of recommendation = A ซึ่งมี
ซึ่ ง มี
ความหมายตามข อ มู ล ด า นล า ง
ความหมายเพี ย งว า เป น ข อ มู ล จาก metaeffects and may modify structure.

analysis

38

Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B,
Bijlsma JW, Dieppe P, Gunther K, Hauselmann H,
Herrero-Beaumont G, Kaklamanis P, Lohmander S,
Leeb B, Lequesne M, Mazieres B, Martin-Mola E,
Pavelka K, Pendleton A, Punzi L, Serni U, Swoboda
B,Verbruggen G, Zimmerman-Gorska I, Dougados M;
Standing Committee for International Clinical Studies
Including Therapeutic Trials ESCISIT. EULAR
Recommendations 2003: an evidence based approach
to the management of knee osteoarthritis: Report of a
Task Force of the Standing Committee for International
Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT).
Ann Rheum Dis. 2003 Dec;62(12):1145-55.

อย า งไรก็ ต ามข อ มู ล ที่ นํ า มาเป น
พื้นฐานใน recommendation เปน meta-analysis
ของขอมูลกอนปค.ศ. 1999 ซึ่ง EULAR เองได
ยอมรับวาอาจมี publication bias (ดังที่ไดกลาว
ไวในขอ 7 ขางตนเกี่ยวกับ conflict of interest)
Both
chondroitin
sulphate
and
glucosamine sulphate have been the focus
of a meta-analysis, including all studies up
to 1999. This report concluded that trials of
chondroitin and glucosamine compounds
demonstrated moderate to large effects on
pain and disability in OA compared with
placebo; however, these effects may have
been exaggerated by publication bias.

ดั ง นั้ น recommendation ของ EULAR
2003 จึ ง ไม ใ ช ห ลั ก ฐานที่ แ น น หนาเพี ย งพอที่
นํามาใชเพื่อสนับสนุนการบรรจุ glucosamine
ไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
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สรุป
ด ว ย ห ลั ก ฐ า น ที่ มี คุ ณ ภ า พ ไ ม
glucosamine มี
สามารถยื น ยั น ได ว า
ประสิ ท ธิ ภ าพจริ ง ในการบรรเทาอาการ
หรื อ ชะลอการเสื่ อ มของข อ เข า ในผู ป ว ย
knee osteoarthritis การใช glucosamine ซึ่งมี
ค า ใช จ า ยค อ นข า งสู ง จึ ง ไม เ กิ ด ความคุ ม ค า
และเป น ภาระค า ใช จ า ยที่ จ ะบั่ น ทอนความ
มั่นคงของระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการ
ทั้ง หลาย เนื่ องจากผู ป ว ยโรคข อ เข า เสื่ อ มใน
ประเทศไทยมีจํานวนมากและมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ทุ ก ป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หากมี ก ารนํ า ไปใช
ตามความเชื่อที่วา glucosamine สามารถ
ป อ งกั น ข อ เข า เสื่ อ มได ค า ใช จ า ยจะยิ่ ง เพิ่ ม
สูง ขึ้ น เปน ทวี คู ณ เพราะจะไม ส ามารถจํา กัด
การใชให อ ยู ใ นวงแคบตามข อ เสนอแนะของ
คณะทํางานได
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Appendix 1

แสดงหมวดยาของ glucosamine ตาม WHO ATC/DDD Index 2007
M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM
M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS
M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS
M01AX Other antiinflammatory and antirheumatic agents, non-steroids
DDD Unit Adm.route Notes
M01AX01 Nabumetone

1

g

O

M01AX02 Niflumic acid

0.75

g

O

M01AX04 Azapropazone

0.75

g

O

M01AX05 Glucosamine

1.5

g

O

M01AX07 Benzydamine

0.15

g

O

M01AX07 Benzydamine

0.15

g

R

M01AX12 Glucosaminoglycan polysulfate

50

mg

P

M01AX13 Proquazone

0.9

g

O

M01AX13 Proquazone

0.9

g

R

0.2

g

O

M01AX14 Orgotein
M01AX17 Nimesulide
M01AX18 Feprazone
M01AX21 Diacerein
M01AX22 Morniflumate
M01AX23 Tenidap
M01AX24 Oxaceprol
M01AX25 Chondroitin sulfate
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Appendix 2

รายการยา glucasamine ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ชื่อทางการคา (อังกฤษ)
ARIFLEX

เลข
ทะเบียน

ผูรับอนุญาต

1 หนวย

ตัวยาสําคัญ

ความแรง

1A 2/46 (E)

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 KCL

664.07 mg.

GLUCOSAMINE SULPHATE 1A 3/46 (E)
500 mg.

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 KCL

664.07 mg.

GLUCOJOINT - 500

1A 225/46

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 NACL

628 mg.

ATHRIL

1A 422/46

ที . โ อ . เ ค มี 1 capsule
คอลส ( 1979)
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 NACL

314 mg.

FLEXSA - 500

1A 517/46

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 KCL

664.05 mg.

FLEXSA - 250

1A 518/46

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 KCL

332.03 mg

GLUCOJOINT - 250

1A 559/46

เ ม ดิ แ ค ป 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 NACL

314 mg.

BRAND'S GLUCOSAMINE 1A 3/48 (E)
WITH
ESSENCE
OF
CHICKEN

โ อ ลิ ค 1 tablet
(ประเทศไทย)
จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE

400 mg.

GLUCOSA

1A 232/48

บางกอกแล็ป 1 capsule
แอนด คอสเม
ติค จํากัด

GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

SYNOVEE 250

1A 293/48

ฟ า ร ม า ซั พ 1 tablet
พลาย จํากัด

GLUCOSAMINE
SULFATE

314 mg.

SYNOVEE 500

1A 294/48

ฟ า ร ม า ซั พ 1 tablet
พลาย จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

628 mg.

ARTHROSAMINE 250

1A 306/48

โอสถอินเตอร 1 capsule

GLUCOSAMINE

314.1 mg.
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แลบบอราทอ
รีส จํากัด

SULFATE SODIUM
CHLORIDE

ARTHROSAMINE 500

1A 307/48

โอสถอินเตอร 1 capsule
แลบบอราทอ
รีส จํากัด

GLUCOSAMINE
628.2 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

KASAMINE - 250

1A 349/48

โอสถอินเตอร 1 capsule
แลบบอราทอ
รีส จํากัด

GLUCOSAMINE
314.1 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

KASAMINE - 500

1A 350/48

โอสถอินเตอร 1 capsule
แลบบอราทอ
รีส จํากัด

GLUCOSAMINE
628.2 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

GLUSA

1A 355/48

เภสัชกรรมศรี 1 capsule
ป ร ะ สิ ท ธิ์
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

CAXILAX

1A 432/48

บางกอกแล็ป 1 capsule
แอนด คอสเม
ติค จํากัด

GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

B.O.S

1A 456/48

นิ ว เจริ ญ ฟาร 1 capsule
มาซูติคอล

GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

GLUSAFEX

1A 481/48

เ ว ส โ ก ฟ า ร 1 capsule
มาซูติคอล

GLUCOSAMINE
SULFATE 2 KCL

ARTHRO - S 500

1A 43/49

โอสถอินเตอร 1 capsule
แลบบอราทอ
รีส จํากัด

GLUCOSAMINE
628.2 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

ARTHRO - S 250

1A 44/49

โอสถอินเตอร 1 capsule
แลบบอราทอ
รีส จํากัด

GLUCOSAMINE
314.1 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

VIARTRIL - S (POWDER FOR 1C 293/41
ORAL SOLUTION)

ดี ท แ ฮ ล ม each
sachet
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

1884 mg.

VIARTRIL - S (POWDER FOR 1C 14/46
ORAL SOLUTION)

ดี ท แ ฮ ล ม each
sachet
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE

1884 mg.

314 mg.

332 mg.
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SULFATE
VIARTRIL - S

1C 15/46

ดี ท แ ฮ ล ม 1 capsule
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

314 mg.

GLUSAMINE

1C 269/46

ไทยเมจิ ฟ าร 1 capsule
ม า ซิ ว ติ คั ล
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

D- 314 mg.

GLUCO-S

1C 271/46

ส ต า ร แ ล็ บ 1 capsule
จํากัด

D-GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE DISODIUM
CHLORIDE

GNC
GLUCOSAMINE 1C 304/46
SULFATE 1000

เอสเอสยูพี โท 1 tablet
แทล เวลเนส
จํากัด

D-GLUCOSAMINE
1000 mg.
SULFATE DISODIUM
CHLORIDE

GNC
GLUCOSAMINE 1C 7/47
SULFATE 550

เอสเอสยูพี โท 1 capsule
แทล เวลเนส
จํากัด

D-GLUCOSAMINE
550 mg.
SULFATE DISODIUM
CHLORIDE

ARTRONIL

1C 97/47

บีเจซี เทรดดิ้ง 1 capsule
จํากัด

GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE SODIUM
CHLORIDE

CASEAL CAPSULES

1C 7/48

นี โ อ ฟ า ร ม 1 capsule
จํากัด

D-GLUCOSAMINE
314 mg.
SULFATE DISODIUM
CHLORIDE

VIARTRIL - S (POWDER FOR 1C 262/48
ORAL SOLUTION)

ดี เ คเอสเอช each
(ประเทศไทย) sachet
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

1884 mg.

VIARTRIL - S (POWDER FOR 1C 263/48
ORAL SOLUTION)

ดี เ คเอสเอช each
(ประเทศไทย) sachet
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

1884 mg.

CUINE CAPSULES 250 mg. 1C 286/48
"C.C.P.C."

ส.เจริญเภสัช 1 capsule
เ ท ร ด ดิ้ ง
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

314 mg.

VIARTRIL - S

ดี เ คเอสเอช 1 capsule
(ประเทศไทย)
จํากัด

CRYSTALLINE
GLUCOSAMINE
SULFATE

314 mg.

1C 290/48
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Appendix 3

ผลการรักษาดวย glucosamine sulfate เมื่อวัดผลดวย WOMAC score17
ก. วัดผลดวย Pain Subscale ไมพบวา glucosamine sulfate มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีคะแนนที่ตางกัน -0.10 โดยมี 95% CI ระหวาง -0.29 กับ 0.09 (nonsignificant)

ข. วัดผลดวย Stiffness Subscale ไมพบวา glucosamine sulfate มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
ขอฝดเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีคะแนนที่ตางกัน -0.22 โดยมี 95% CI ระหวาง -0.50 กับ 0.06
(non-significant)

17 Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, Shea B, Houpt J, Robinson V, Hochberg MC, Wells G. Glucosamine
therapy for treating osteoarthritis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.:
CD002946.pub2. DOI:10.1002/14651858.
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ค. วัดผลดวย Function Subscale ไมพบวา glucosamine sulfate มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
ขอฝดเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีคะแนนที่ตางกัน -0.14 โดยมี 95% CI ระหวาง -0.34 กับ 0.05
(non-significant)

ง. วัดผลดวย Total score ไมพบวา glucosamine sulfate มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการใด ๆ
ในภาพรวมเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีคะแนนที่ตางกัน -0.23 โดยมี 95% CI ระหวาง -0.42 กับ
-0.03 (significant)
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