ขมิ้นชันกับโรคข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoporosis)
กนกพร อะทะวงษา
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขมิ้นชันเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตั้งแต่พ.ศ. 2555 ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการระบบ
ทางเดินอาหาร สรรพคุณขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แต่ในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งใน
สัตว์ทดลองและทางคลินิกที่ระบุ ว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบของข้อ ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม (knee
osteoporosis) โดยให้ผลดีใกล้เคียงกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน จึงทาให้ขมิ้นชันจัดอยู่ในรายการยาเพิ่มเติมที่จะ
ผลักดันสู่บัญชียาที่พัฒนาจากสมุนไพร ในกลุ่มยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก (1)
ขมิ้ น ชัน และสารส าคั ญ ในกลุ่ ม เคอร์คู มิน อยด์ (curcuminoids) มี ฤทธิ์ต้ านการอัก เสบ โดยยั บ ยั้ ง
เอนไซม์ แ ละสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการอั ก เสบหลายชนิ ด เช่ น cyclooxygense-2, leukotrines,
thromboxane, prostaglandins, nitric oxide, collagenase, elastase, hyaluronidase, monocyte
chemoattractant protein-1, interferon-inducible protein, tumor necrosis factor (2-12) แ ล ะ มี
ความเป็นพิษต่า จึงถูกนามาพัฒนาใช้เป็นทางเลื อกในการบรรเทาอาการข้ออักเสบผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
หรือข้อเข่าอักเสบ
การศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยที่ ข้ อ เข่ า เสื่ อ มระดั บ อ่ อ น-ปานกลาง ให้ รั บ ประทานสารเคอร์ คู มิ น อยด์
(curcuminoids) จากขมิ้นชัน ขนาด 500 มก. วันละ 3 ครั้ง นาน 6 สัปดาห์ จากนั้นประเมินอาการและความ
รุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ WOMAC ประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย VAS และ Lequesne’s pain
functional index (LPFI) พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับเคอร์คูมินอยด์มีค่าเฉลี่ยของ WOMAC, VAS และ LPFI ต่า
กว่ากลุ่มที่ได้รับ ยาหลอก เคอร์คูมินอยด์ สามารถบรรเทาอาการปวดและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของ
ผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสาคัญ (13) เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่รับประทาน
ยาเม็ดที่เตรีย มจากขมิ้น ชัน (มีป ริมาณเคอร์คูมิน (curcumin) 42 มก./เม็ด) ครั้งละ 3 เม็ด วัน ละ 2 ครั้ง
เช้า-เย็น ติดต่อกัน 3 เดือน ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้ดี อีกทั้งขมิ้นชันมีผลลดปริมาณ Type II collagen
peptides และ C-reactive protein ซึ่งชี้วัดการอักเสบบริเวณข้อ (14) ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระดับ 2 ถึง 3 ที่
รับประทานยาขมิ้นชัน (มี curcumin 180 มก.) ทุกวันติดต่อกัน 8 สัปดาห์ สามาถลดอาการปวดเข่าได้ตั้งแต่
สัปดาห์แรกหลังรับประทาน และลดปริมาณการใช้ยาเซเลโคซิบ (celecoxib) ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ
อย่างมีนัยสาคัญ (15)

การศึกษาเปรีย บเทีย บประสิทธิภ าพของขมิ้นชัน กับยาแก้ปวดอักเสบแผนปัจจุบัน พบว่าขมิ้นชัน
สามารถให้ผลการรักษาได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงการใช้ยาแผนปัจจุบัน การรับประทานสารสกัดขมิ้นชันที่สกัด
ด้วยเอทานอลและผ่านการกาจัดโอลิโอเรซินออกเหลือแต่เคอร์คูมินอยด์ (คิดเป็นปริมาณเคอร์คูมินอยด์ 250
มก. ต่อแคปซูล) วันละ 2,000 มก. (500 มก. 4 ครั้งต่อวัน) สามารถบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมขั้นต้น ในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดระดับ ≥5 ได้เทียบเท่าการรับประทานยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) วันละ 800 มก.
(16) สารสกัดขมิ้นชัน วันละ 1,500 มก. ให้ผลเทียบเทียบกับการรับประทานยาไอบูโพรเฟน 1,200 มก. เมื่อ
รับประทานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ลดอาการปวดอักเสบบริเวณข้อเข่า และเพิ่มระยะทางในการเดินบนลู่วิ่งของ
ผู้ป่ วยอย่ างมีนั ย สาคัญ (17) สารสกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน ขนาด 90 มก. (แบ่ งรับประทาน 3 ครั้ง)
มี ผ ลบรรเทาอาการปวดและลดปริ ม าณเอนไซม์ cyclooxygenase-2 ซึ่ ง เป็ น เอนไซม์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการอักเสบลงได้ไม่ต่างจากการใช้ยาไดโคลฟีแนค (diclofenac) ขนาด 25 มก. วันละ 3 ครั้ง (18)
เมื่ อ ใช้ ข มิ้ น ชั น ร่ ว มกั บ ยาแผนปั จ จุ บั น จะช่ ว ยบรรเทาอาการอั ก เสบของข้ อ ได้ ดี ก ว่ า การใช้ ย า
แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว เมื่อให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมรับประทานแคปซูลเคอร์คูมิน 1,000 มก. ร่วมกับการใช้
ยาไดโคลฟีแนคขนาด 75-100 มก. ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน พบว่าอาการปวดข้อ อาการฝืดและบวม
ของข้อในผู้ป่วยลดลงได้มากกว่าการใช้ยาไดโคลฟีแนคเพียงอย่างเดียว (19-21) อีกทั้งช่วยลดระดับสารก่อการ
อักเสบ interleukin-1-beta และสารก่อความเครียดออกซิเดชั น (oxidative stress) (21) การรับประทาน
ขมิ้นชันร่วมกับกลูโคซามีน (glucosamine) ช่วยลดความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมลง จากการทดสอบ
เดินบนลู่วิ่งชี้ว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถเดินได้ระยะทางไกลกว่าอย่างมีนั ยสาคัญ ตั้งแต่ 1 เดือนแรกหลัง
รับประทาน (22) และผู้ป่วยสามารถลดปริมาณการใช้ยาบรรเทาปวดพาราเซตามอลลงอย่างมีนัยสาคัญ (23)
การศึกษาความเป็นพิษและความปลอดภัย
การทดสอบความเป็นพิษ ในอาสาสมัครที่รับประทานขมิ้นชันวันละ 8,000 มก. นาน 3 เดือน (24)
และรับประทานยาเม็ดขมิ้นชัน วันละ 6 เม็ด (มีปริมาณ curcumin 252 มิลลิกรัม/วัน) ติดต่อกัน 3 เดือน
(14) หรือรับประทานผงขมิ้นขนาดวันละ 2.2 ก. ติดต่อกัน เป็นเวลา 4 เดือน (25) ไม่พบความผิดปกติ และ
ไม่พบอาการพิษ แสดงให้เห็นว่าขมิ้นชันมีความปลอดภัยในการบริโภค
จากรายงานการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าขมิ้นชันมีแนวโน้มที่ดีที่จะนาไปใช้ในการรักษาอาการข้อเข่า
เสื่อม ทั้งให้ประสิทธิผลใกล้เคียงกับการใช้ยาแก้ปวดและยาต้านอักเสบแผนปัจจุบัน มีความปลอดภัยสูง อีกทั้ง
ยั ง พบอาการข้ า งเคี ย งน้ อ ยกว่ า การใช้ ย าแผนปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ต ามขนาดที่ ใช้ ในการศึ ก ษายั ง มี ค วาม

หลากหลาย ทั้งในรูปของสารสกัด และผงแห้ง และยังไม่มีข้อบ่งใช้ที่แน่ชัด หากต้องการใช้ควรอยู่ภายใต้การ
ดูแลของแพทย์โดยขนาดในการศึกษาที่ได้ผลดีคือการใช้ในรูปของสารสกัดจากขมิ้นชัน ขนาด 1,000-2,000
มก./วัน แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามขมิ้นชันมีข้อห้าม คือ ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้าดีอุดตัน หรือผู้ที่
ไวต่อสมุนไพรนี้ และมีข้อควรระมัดระวังการใช้ในเด็กเล็ก สตรีตั้งครรภ์ และในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้าดี ยกเว้น
ภายใต้การดูแลของแพทย์ ระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านเกล็ดเลือด
(antiplatelet drug) และยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจาก
สารเคอร์คูมินยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6 รวมถึงการใช้ขมิ้นชัน ร่วมกับยารักษา
โรคมะเร็ งบางชนิ ด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่ อง
จากเคอร์คูมินอาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว และขมิ้นชันอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น อาการผิวหนัง
อักเสบในผู้ที่แพ้ได้ (26)
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