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ขอเขาเส่ือมที่ไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตในกองแพทยหลวงสวนจิตรลดา 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือเปรียบเทียบผลของการนั่งงอเขาตอคุณภาพชีวิตและผลการรักษา

ในผูปวยโรคขอเขาเส่ือมท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟต 

วิธีการดําเนินการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บขอมูลไปขางหนา ท่ีกองแพทย

หลวงสวนจิตรลดา ผูปวยท่ีถูกคัดเลือกเปนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนโรคขอเขาเส่ือมและ

อาการปวดขอเขาไมดีข้ึนภายหลังจากการรักษาดวยยากลุมตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด

(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs:N-SAIDs)เปนระยะเวลา 3 เดือน ไดแบงผูปวย

ออกเปน 2 กลุมคือผูปวยท่ีใชขอเขามาก และผูปวยท่ีใชขอเขานอยซึ่งผูปวยทุกรายไดรับยากลูโค

ซามีนซัลเฟตเปนระยะเวลา 3 เดือน โดยมีการประเมินในดาน1)ประเมินสภาวะสุขภาพโดยใช

แบบประเมินWOMAC 2)คุณภาพชีวิตโดยใชแบบประเมินSF-36 3)อาการไมพึงประสงคจาก

การใชยา 

ผลการศึกษา: ผูปวยท้ังหมด 48 ราย(ผูปวยท่ีใชขอเขามาก 23 ราย และผูปวยท่ีใชขอ

เขานอย 25 ราย) ไดทําการเปรียบเทียบระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 คะแนนอาการปวด, 

ขอฝด, การใชงานขอเขา และโดยรวมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังสองกลุม(p-value < 

0.001)อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางของคะแนนอาการปวด, ขอฝด, การใชงานขอเขา และ

โดยรวมระหวางผูปวยท่ีใชขอเขามากกับผูปวยท่ีใชขอเขานอย ในสัปดาหท่ี0 และสัปดาหท่ี12 การ

ประเมินคุณภาพชีวิต 8 มิติ เม่ือเปรียบเทียบระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 พบวาผูปวยท้ัง

สองกลุมมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value < 0.001)ในทุกมิติ เปรียบเทียบ

ระหวางกลุมผูปวยท่ีใชขอเขามาก และกลุมผูปวยท่ีใชขอเขานอยในสัปดาหท่ี0 และสัปดาหท่ี12 

พบวาผูปวยท้ังสองกลุมมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันในทุกมิติ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา

ไมพบในผูปวยทุกราย 

สรุปผลการวิจัย:  ผูปวยท่ีใชขอเขามากและผูปวยท่ีใชขอเขานอยท่ีไดรับยากลูโคซามีน

ซัลเฟตนานติดตอกัน 3 เดือน มีแนวโนมคุณภาพชีวิต และผลการรักษาดีข้ึน อยางไรก็ตามไมพบ

ความแตกตางระหวางผูปวยท้ังสองกลุมในดานคุณภาพชีวิต และผลการรักษา  

 
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก 
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1. บทนํา 
โรคขอเขาเส่ือมเปนโรคเร้ือรังท่ีพบไดบอยในผูสูงอายุ พบวาเปนหนึ่งในสิบของโรคท่ี

เปนสาเหตุสําคัญอันกอใหเกิดผูสูงอายุทุพพลภาพในประเทศไทย ซึ่งทางมูลนิธิโรคขอไดรายงานผู

ท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนโรคขอเขาเส่ือมกวา 6 ลานคน  (มูลนิธิโรคขอ, 2549) และเปนหนึ่งในหา

โรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทําใหผูปวยตองมีชีวิตอยูอยางไรสมรรถภาพในการประกอบ

อาชีพ และการใชชีวิตประจําวัน(ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย,2553) ถามอง

ยอนกลับไปถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุในชวงทศวรรษท่ีผานมาเปนไปตาม

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรโลกกลาวคือสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ 11.5 ใน

ป 2553 เปนรอยละ 13.2 ในป 2558 จึงแสดงใหเห็นวาถามีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมาก

ข้ึนก็จะทําใหเกิดอุบัติการณโรคขอเส่ือมเพ่ิมข้ึนตามมา 

การใหบริการทางดานการแพทยท่ีกองแพทยหลวงสวนจิตรลดา ในสํานักพระราชวังมี

แพทยประจําในเวลาราชการ และแพทยท่ีมาชวยราชการ โดยตรวจรักษาผูปวยโรคเร้ือรังตางๆซึ่ง

พบวามีผูปวยเปนจํานวนมากเขามารับการรักษาท่ีแผนกขอและกระดูกท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

วัฒนธรรมของคนไทยมักนิยมนั่งยองๆ กับพ้ืน นั่งพับเพียบ นั่งคุกเขา นั่งขัดสมาธิ ยืนเปน

เวลานาน หรือการใชขอเขามากเกินไป  

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยพบวามีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหเกิด

ขอเขาเส่ือมผลการศึกษาคือการนั่งคุกเขา การนั่งยองๆ และการนั่งพับเพียบนานกวา 6 ช่ัวโมงตอ

สัปดาหเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคขอเขาเส่ือมถึง 20.90 เทา ,16.62  เทา และ 4.86 

ตามลําดับ(วิภา งามสุทธิกุล, 2543)โดยที่ผานมาจะเปนการศึกษาถึงปจจัยของการเกิดโรคขอเขา

เส่ือม และการใชยากลูโคซามีนซัลเฟตในผูปวยท่ีเปนโรคขอเขาเส่ือม ดังนั้นผูวิจัยในฐานะท่ีเปน

บุคลากรทางดานการแพทยจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบผลของลักษณะการนั่งงอเขา

ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเส่ือมท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตท่ีกองแพทยหลวงสวน

จิตรลดา 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการนั่งงอเขาตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเส่ือมท่ี

ไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟต 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการนั่งงอเขาตอผลการรักษาโรคในผูปวยโรคขอเขาเส่ือม

ท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟต 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. กลุมผูปวยท่ีใชขอเขามาก หมายถึง กลุมท่ีมีลักษณะการนั่งงอเขานานกวา 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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2. กลุมผูปวยท่ีใชขอเขานอย หมายถึง กลุมท่ีมีลักษณะการนั่งงอเขานอยกวา 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
4.  กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลของลักษณะการนั่งงอเขาตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค

ขอเขาเส่ือมท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตท่ีกองแพทยหลวงสวนจิตรลดา ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการ

วิจัยดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระคือลักษณะการนั่งงอเขาทีใชเขามากและท่ีใชเขานอย 

2. ตัวแปรตามคอืคุณภาพชีวิตและผลการรักษา 

 

5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูปวยนอก

ท่ีมารับบริการแผนกขอและกระดูก กองแพทยหลวงสวนจิตรลดา 

เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัยคือผูปวยที่มีคุณสมบัติครบ
ดังตอไปน้ี 

1. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคขอเขาเส่ือม(Osteoarthritis) 

2. ไดรับการรักษาดวยยาแกปวดลดการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด(Non-Steroidal 

Anti-Inflammatory Drugs:NSAIDs) เปนระยะเวลา 3 เดือนแลวอาการไมดีข้ึน  

  โดยผูปวยทุกรายท่ีเขารวมการวิจัยยังคงมีการรักษาดวยยาแกปวดลดการอักเสบท่ีไมใชส

เตียรอยด(NSAIDs) 

เกณฑการคัดกลุมตัวอยางออกจากการวิจัยคือผูปวยที่มีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง
ตอไปน้ีจะถูกคัดออกจากการวิจัย 

1.  ผูปวยท่ีมีประวัติแพอาหารทะเล 
2.  ผูปวยท่ีเคยไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตในรูปแบบรับประทานหรือในรูปแบบฉีด

เขาขอ3.ผูปวยมีการยายท่ีทํางาน หรือมีการเปล่ียนแปลงลักษณะงานท่ีตางจากเดิมท่ีทําอยู 
 

6.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้มีลักษณะเปนแบบสอบถามเพ่ือดูผล

ของการใชยากลูโคซามีนซัลเฟตในผูปวยโรคขอเส่ือมในกองแพทยหลวงสวนจิตรลดา โดย

แบงเปน 4 สวน ดังนี้  
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปวย  

สวนที่ 2 เค ร่ืองมือท่ีใชประเมินอาการปวดเขาจากโรคขอเ ส่ือมอางอิงจาก

แบบสอบถาม Modified WOMAC ไดแบงอาการปวดเปน 3 ระดับ ปวดนอย,ปวดปานกลาง, 

ปวดมาก  

สวนที่ 3 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเส่ือมThe short - form 36-

Health Survey(SF-36) เปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ไดแก สมรรถภาพทางกาย

(Physical Function) ความสามารถทางกายภาพตามบทบาท (Role of physical) อาการปวด

เม่ือย (Body pain) การรับรูภาวะสุขภาพท่ัวไป (General health)  ความรูสึกมีชีวิตชีวา 

(Vitality) การทํากิจกรรม 

ทางสังคม (Social function) อารมณตามบทบาทท่ีมี (Role of emotion)  

สวนท่ี 4อาการไมพึงประสงคจากการใชยากลูโคซามีนซัลเฟตโดยการติดตามอาการ

ไมพึงประสงคในชวง 1 สัปดาหหลังการเร่ิมรับประทานยา และสัปดาหท่ี 12 

 

7.  ข้ันตอนการวิจัย 

1.  แบบแผนการใชยาคือผูปวยทุกรายท่ีเขารวมการวิจัยยังคงมีการรักษาดวยยาแก

ปวดลดการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยดและมีการใชยากลูโคซามีนซัลเฟต 1500 มิลลิกรัมตอวันเพ่ิม

จากเดิมท่ีรักษาดวยยาแกปวดลดการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยดแลวอาการไมดีข้ึน 

2.ผูวิจัยแบงกลุมเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกเปนกลุมผูปวยที่ใชขอเขามาก และกลุม

ผูปวยท่ีใชขอเขานอยในผูปวยท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตในโรคขอเขาเส่ือมจากการสอบถาม 

 
8. การวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ไดกาหนดคาความเช่ือม่ันทางสถิติในระดับรอยละ95(α= 

0.05) และทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชสถิติ Kolmogorov-Smirnov test โดยดําเนินการ

วิเคราะหตามขอมูลดังนี้ 

1. การใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางกลุมผูปวยท่ีใชเขามากและกลุมผูปวยท่ีใชเขานอยดังนี้ 

1.1 เพศ ระดับการศึกษา การปฏิบัติในแตละกองงาน และการมีโรคประจําตัว 
วิเคราะหดวยChi-Square Test 

1.2 อายุ น้ําหนักสวนสูงและคาดัชนีมวลกายใชสถิติ t-test ในกรณีท่ีขอมูลมีการ

แจกแจงแบบปกติและใชสถิติMann-WhitneyU testในกรณีขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
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2. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพในโรคขอเขาเส่ือมและคุณภาพชีวิตเพ่ือดูความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการรักษาของกลุมผูปวยท่ีใชเขามากและกลุมผูปวยท่ีใชเขา

นอย มีดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบภายในกลุมผูปวยท่ีใชเขามากและกลุมผูปวยท่ีใชเขานอยกอน
และหลังการรักษาโดยใชสถิติ paired t-test และในกรณีขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติใชสถิติ

Wilcoxon test 

2.2 เปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยท่ีใชเขามากและกลุมผูปวยท่ีใชเขานอยกอน 

และหลังการรักษาโดยใชสถิติt-test และในกรณีไมมีการแจกแจงปกติใชสถิติ Mann-WhitneyU 

test 

 

9. ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 48 คน แบงเปนเปน 2 กลุม คือกลุมผูปวยท่ีใชขอเขา

มาก จํานวน 23 คน และ กลุมผูปวยท่ีใชขอเขานอย จํานวน 25 คนซ่ึงพบวาผูปวยมีอายุเฉล่ีย 

58.96 ± 5.80 ป อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชายเปน 2.40 ตอ 1 คาเฉล่ียของดัชนีมวลกาย 

26.60 ± 3.13(kg/ )เกินคร่ึงหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา

ตรีจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูปวยท้ังสองกลุมพบวามีคาเฉล่ียของเพศ ระดับการศึกษา 

การปฏิบัติในแตละกองงาน การมีโรคประจําตัว ดัชนีมวลกาย อายุ น้ําหนักสวนสูงของผูปวยท้ัง

สองกลุมไมมีความแตกตางกัน 
2. การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพในโรคขอเขาเสื่อมของผูปวยที่ทานกลูโคซามี

ซัลเฟตในกลุมผูปวยที่ใชขอเขามาก และกลุมผูปวยที่ใชขอเขานอยมีดังน้ี 
2.1 การประเมินสภาวะสุขภาพในหัวขออาการปวดเขาตามตารางที่1 

2.1.1  เปรียบเทียบอาการปวดเขาระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 พบวา

กลุมผูปวยท้ังสองกลุมท่ีทานกลูโคซามีนซัลเฟตมีอาการปวดเขาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

α= 0.05(p-value < 0.001) 

2.1.2  เปรียบเทียบอาการปวดเขาระหวางผูปวยท้ังสองกลุมพบวาไมแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสัปดาห0 และสัปดาหท่ี 12 ท่ี α= 0.05  (p-value = 0.569, 

0.702)  
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2.2 การประเมินสภาวะสุขภาพในหัวขออาการขอฝดตามตารางท่ี1 

 2.2.1 เปรียบเทียบอาการขอฝดระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 พบวากลุม

ผูปวยท้ังสองกลุมท่ีทานกลูโคซามีนซัลเฟตมีอาการขอฝดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α= 

0.05 (p-value < 0.001) 

2.2.2  เปรียบเทียบอาการขอฝดระหวางผูปวยท้ังสองกลุมพบวาไมแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสัปดาห0 และสัปดาหท่ี 12 ท่ี α= 0.05  (p-value = 0.056, 0.628)  

2.3 การประเมินสภาวะสุขภาพในหัวขอความสามารถในการใชงานขอเขาตามตารางที่
1 

 2.3.1  เปรียบเทียบความสามารถในการใชงานขอเขาระหวางสัปดาหท่ี0 กับ 

สัปดาหท่ี 12 พบวากลุมผูปวยท้ังสองกลุมท่ีทานกลูโคซามีนซัลเฟตมีความสามารถในการใชงาน

ขอเขาไดดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α= 0.05 (p-value < 0.001) 

 2.3.2  เปรียบเทียบความสามารถในการใชงานขอเขาระหวางผูปวยท้ังสองกลุม

พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสัปดาห0 และสัปดาหท่ี 12 ท่ี α= 0.05  (p-

value = 0.052, 0.252) ตามลําดับ 

 3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหวางผูปวยโรคขอเสื่อมในกลุมผูปวยที่ใชขอ
เขามาก และกลุมผูปวยที่ใชขอเขานอย 
 คุณภาพชีวิตของกลุมผูปวยท่ีใชขอเขามากและกลุมผูปวยท่ีใชขอเขานอย เม่ือส้ินสุด

การศึกษานั้นไมแตกตางกันในทุกมิติ และคุณภาพชีวิตของผูปวยท้ังสองกลุมมีการเปล่ียนแปลงท่ี

ดีข้ึนในทุกมิติโดยแตละมิติมีการเปล่ียนแปลงดังตารางท่ี1 
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ตารางที่1สรุปคุณภาพชีวิตทุกมิติของกลุมผูปวยท่ีใชขอเขามากกับใชขอเขานอย สัปดาหท่ี 0 และ 

12 

หัวขอ 

การนั่งงอเขา p–value 

(เปรียบเทียบ

ภายในกลุม) 

p-value

(เปรียบเทียบ

ระหวางกลุม)

ใชขอเขามาก 

(n = 23)      

ใชขอเขานอย 

(n = 25)

1. General Health(GH) 

สัปดาหท่ี 0 (x± SD)  

สัปดาหท่ี12 (x± SD) 

28.14± 13.91

46.74± 12.30

26.17 ± 11.12

42.83 ± 9.04 

 

<0.001* 

<0.001** 

0.700 

0.371 

2. Physical Functioning(PE) 

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

23.48± 11.68

72.82± 12.59

21.80 ± 14.92

69.00 ± 10.20

 

<0.001* 

<0.001** 

0.868 

0.343 

3. Role-Physical(RP)  

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

9.78 ± 23.52

65.22 ± 30.84

11.00 ± 25.08

60.04 ± 27.00

 

<0.001* 

<0.001** 

0.844 

0.562 

4. Bodily Pain(BP)  

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

23.48 ± 8.94

60.12 ± 14.09

22.80 ± 14.62

58.10 ± 11.93

 

<0.001* 

<0.001** 

0.474 

0.619 

5. Social Functioning(SF) 

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

39.67 ± 13.41

66.85 ± 11.06

35.50 ± 16.41

64.50 ± 11.79

 

<0.001* 

<0.001** 

0.242 

0.388 

6. Vitality(VT)

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

  46.30 ± 7.10

58.91 ± 7.81 

45.40 ± 7.49 

54.00 ± 7.21 

 

<0.001* 

<0.001** 

0.539 

0.300 

7. Mental Health(MH) 

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

62.43 ± 10.43

73.56 ± 5.22

64.64 ± 5.38 

73.60 ± 4.47 

 

<0.001* 

<0.001** 

0.675 

0.780 

8. Role-Emotional(RE) 

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

8.00 ± 22.11

65.70 ± 10.55

11.76 ± 20.13

62.09 ± 7.84 

 

<0.001* 

<0.001** 

0.211 

0.371 

คะแนนโดยรวมทุกดาน 

สัปดาหท่ี 0 ( ± SD)  

สัปดาหท่ี12 ( ± SD) 

30.78 ± 11.18

64.25 ± 10.99

31.61 ± 10.43

61.42 ± 7.57 

 

<0.001* 

<0.001** 

0.356 

0.544 

*การนั่งงอเขามากกวา 6 ช่ัวโมง, **การนัง่งอเขานอยกวา 6 ช่ัวโมง 
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 4.  เปรียบเทียบอาการไมพึงประสงคจากการใชยากลูโคซามีนซัลเฟต 
พบวาผูปวยทุกรายไมมีอาการแพยาหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

 

10. อภิปรายผล 

 งานวิจัยคร้ังนี้ไดแบงประเด็นการอภิปรายผลเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุเฉล่ีย 59 ป ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีแสดง

วาผูปวยโรคขอเขาเส่ือมมักพบในผูสูงอายุ 60 ป ข้ึน จากงานวิจัยพบวาผูปวยมีคาเฉล่ีย BMI> 25 

กิโลกรัม/เมตร
2
เกณฑขององคการอนามัยโลกไดกําหนดไววา BMI25.00 - 29.99 กิโลกรัม/

เมตร
2
ถือวามีภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน และการศึกษาของSturmur และคณะ(Sturmer et 

al,2000) พบวาอัตราการทําลายขอในผูปวยโรคขอเส่ือมท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินมีมากกวากลุมท่ีมี

น้ําหนักปกติ 

2. การประเมินสภาวะสุขภาพขอเขาเส่ือมผลจากงานวิจัยเม่ือทําการเปรียบเทียบ
ระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 พบวาผูปวยท้ังสองกลุมมีอาการปวด ขอฝด การใชงานของขอ

เขาและสภาวะโดยรวมดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวากลุมผูปวยท่ีมี

การใชขอเขามากสามารถทานยากลูโคซามีนซัลเฟตแลวไดผลการรักษาท่ีดีใกลเคียงกับกลุมผูปวย

ท่ีมีการใชขอเขานอยยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาผลการรักษาจากการใชยากลูโคซามีนซัลเฟตโดยมีดังนี้

Lopes Vazไดศึกษาผลของกลูโคซามีนซัลเฟต และibuprofen ในผูปวยจํานวน 40 คนท่ีเปนโรค

ขอเขาเส่ือมขางเดียวเปนเวลา 8 สัปดาห พบวาการรักษาดวยกลูโคซามีนซัลเฟตใหผลลดอาการ

ปวดโดยรวมท้ังหมดจะเหนือกวา ibuprofen ในสัปดาหท่ี 8แตผลงานวิจัยคร้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมผูปวยท่ีมีการใชขอเขามากและใชขอเขานอยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช และคณะ(2003) ท่ี

ทําการศึกษาในพระภิกษุจํานวน261รูปพบวาปจจัยเส่ียงท่ีสัมพันธกับการเกิดโรคไดแกอายุ, 

น้ําหนัก, การสูบบุหร่ีและอายุท่ีเขาบวช (age at ordainment) โดยไมพบความสัมพันธระหวาง

ปจจัยการนั่งกับพ้ืนกับการเกิดโรคขอเขาเส่ือมในพระภิกษุ จากผลงานวิจัยคร้ังนี้พบวายากลูโคซา

มีนซัลเฟตอาจจะเปนอีกปจจัยท่ีจะชวยลดอาการตางๆท่ีเกิดในภาวะโรคขอเขาเส่ือมไดในกลุม

ผูปวยท่ีมีการนั่งงอเขาเปนเวลานาน 

3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดใชแบบประเมินการวัดคุณภาพชีวิตSF-36 เปนตัววัด

คุณภาพชีวิตจากงานวิจัยพบวาเม่ือเปรียบเทียบระหวางสัปดาหท่ี0 กับสัปดาหท่ี12 พบวากลุม

ผูปวยท่ีมีการใชขอเขามากและใชขอเขานอย ท่ีทานกลูโคซามีนซัลเฟตมีคุณภาพชีวิตทุกมิติดีข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีα= 0.05 (p-value < 0.001) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของHerrero-

Beaumont และคณะไดศึกษาผลของกลูโคซามีนซัลเฟตในกลุมดัวอยางท้ังหมด 296 คน โดย

เปรียบเทียบในกลุมผูปวยท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตกับกลุมผูปวยควบคุม(ไดรับยาหลอก) 

เปนเวลา 6 เดือน พบวากลุมผูปวยท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตมีคุณภาพชีวิตทางดานรางกาย
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ดีกวาเม่ือเทียบกับกลุมผูปวยไดรับยาหลอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีα= 0.05 (p-value < 

0.001) แตคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจระหวางกลุมผูปวยท่ีไดรับยากลูโคซามีนซัลเฟตกับกลุม

ผูปวยไดรับยาหลอกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

อาจจะตองมีการติดตามและประเมินผลการรักษาระยะยาวในดานคลินิกรวมถึงการ

กลับมาเปนซ้ําของโรคหลังการรักษาดวยยากลูโคซามีนซัลเฟต 
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