การศึกษาประสิทธิภาพของ HMP-33 (Ginger extract) เปรียบเทียบกับ Diclofenac ใน
การรักษาความเจ็บปวดในโรคขอเขาเสื่อม
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วัตถุประสงค : เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลขางเคียง ของ HMP-33 กับ Diclofenac ในการ
รักษาความเจ็บปวดในโรคขอเขาเสื่อม
แบบแผนการวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบชนิด Open Study
กลุมประชากรที่ศึกษา : ผูปวยโรคขอเขาเสื่อ จํานวน 40 คน ที่มารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก
ของ รพ.จุฬาฯ โดยแบงออกเปนกลุมที่ไดรับยา HMP-33 (Ginger extract)
1 เม็ด(225 mg) เชา-เย็น 20 คน และ ผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac (25mg)
1 เม็ด เชา-กลางวัน-เย็น 20 คน เปนเวลา 3 เดือน
วิธีที่ใชวัดผล : ใช Modified WOMAC Score, VAS และ Patient’s Global Assessment ประเมิน
อาการของผูปวยกอนและหลังการไดยา ทุกๆ 1 เดือน เปนเวลารวม 3 เดือน
ผลการศึกษา : ผูปวยทั้ง 2 กลุมมี Modified WOMAC Score, VAS และ Patient’s Global
Assessment ลดลง อยางมีนัยสําคัญ หลังไดรับยา ทุกๆเดือน ที่ประเมินหลังไดรับยา
กลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP-33 มี Modified WOMAC Score และ VAS ลดลงไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกลุมผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac
กลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP-33 ไมพบผลขางเคียงใดๆจากการใชยา
สรุปผลการศึกษา : HMP-33 (Ginger extract) มีประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยโรคขอไดไมแตก
ตางกับการใชยา Diclofenac และไมพบผลขางเคียงใดๆ จากการใชยา

 บทนํา
การอักเสบของขอเปนภาวะของโรคทางรูมาติสซึ่มที่ทําใหผูปวยจํานวนมากตองขอรับการ
รักษาจากแพทย โดยภาวะดังกลาวครอบคลุมการอักเสบตั้งแต กระดูก, ขอตอของกระดูก, กลาม
เนือ้ , เอ็น และเนื้อเยื่อออนอื่นๆโรคในกลุมนี้สวนหนึ่งจะสามารถหายไดเอง ขณะที่ผูปวยอีกจํานวน
มากจะมีอาการของการอักเสบที่เรื้อรัง ตองการการรักษาทั้งทางยา, กายภาพบําบัด และบางรายตอง
อาศัยการผาตัด
ยาทีใ่ ชในการรักษาผูปวยในกลุมนี้มีหลายชนิด เชน NSAID, Glucocorticoids, Slow Acting
Anti-Rheumatic Drugs (SAARD) ยาเหลานี้มีผลขางเคียงแตกตางกันไป
NSAID เปนกลุมยาที่มีการใชกันมาก ผลขางเคียงที่พบไดบอยตอระบบทางเดินอาหาร คือ
แผลในกระเพาะอาหาร ใหอาการตั้งแต Dyspepsia จน ถึง GI bleeding1
HMP-33 เปนยาตัวใหม ที่ผลิตโดย บริษัท BIONAX จากประเทศเดนมารก สกัดมาจากขิง
เปนสารประกอบของ Hydroxy – Methoxy – Phenyl2 มีฤทธิ์ยับยั้ง Enzyme Cyclo – Oxygenase
และ Lipo – Oxygenase ลดการเกิดสาร Prostaglandins และ Leukotrienes ซึง่ เปนสารที่ทําใหเกิด
ภาวะการอักเสบจึงสามารถใชรักษาโรคขอที่ปวดจากการอักเสบได
มีการศึกษานํารองโดย Dr. M. Norgaard ที่ Copenhagen, Denmark ศึกษาในผูปวย 28 คน ที่มี
ภาวะ polyarthritis เปน Open dose – finding Study ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 3 เดือน โดยใช
Visual Analog Scale (VAS) ในการประเมินอาการปวด และ Stiffness ไดผลการทดลองคือ
- good, positive effect on stiffness and /or pain (25 out of 28 patients)
- ไมพบผลขางเคียงใดๆ
และมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและผลขางเคียงของ HMP-33 ในผูปวย Osteoarthritisโดย
Dr.Henning Bliddal3 และคณะ ไดทําการศึกษา HMP-33 เปรียบเทียบกับ placebo และ Ibuprofen
ในผูป วยที่เจ็บปวดอันเนื่องมาจาก OA ของ ขอสะโพก หรือ ขอเขา ที่Copenhagen Municipal
Hospital, Copenhagen, Denmark ใช A Controlled, double blind, double dummy Cross – Over
Study โดยใช VAS, Lequesne – Index และ Range of motion ประเมินผูปวยกอนและหลังการ
รักษา ผลการทดลองในผูปวยทั้งหมด 56 คน มีดังนี้
- ประสิทธิภาพในการรักษา เรียงจากมากไปหานอย : Ibuprofen > HMP-33 > placebo
- ไมพบผลขางเคียงใดๆ

 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลขางเคียงของ HMP-33 กับ Diclofenac ( ซึ่งถือเปนยา
มาตรฐานสําหรับรักษาโรคทางรูมาติสซึม ) ในการรักษาอาการของโรคขอเขาเสื่อม
 ประโยชนที่ไดจากการวิจัย
เพือ่ เปนทางเลือกใหมในการเลือกใชยา เพื่อรักษาอาการของโรคขอเสื่อมตอไปในอนาคต
จากรายงานการศึกษาที่ผานมา พบวา HMP-33 ไมมีผลขางเคียง โดยเฉพาะอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูปวยที่มีปญหาโรคกระเพาะและในผูปวยสูง
อายุเปนอยางมาก

 แบบแผนการวิจัย
เปนการศึกษาเปรียบเทียบชนิด Open Study ถึงประสิทธิภาพ และ ผลขางเคียงของยา
HMP-33 ในการรักษาอาการโรคขอเขาเสื่อม (OA knee) โดยเปรียบเทียบกับยา Diclofenac

 กลุมประชากรที่ทําการศึกษา
1. เปนผูปวยชาย หรือ หญิง ที่ไดรับการวินิจฉัยโรควาเปนโรคขอเขาเสื่อมที่มารับการ
ตรวจรักษาที่ รพ. จุฬาฯ
2. เลือกผูป วยแบบสุมตัวอยางจากผูปวยที่มารับการตรวจที่แผนกผูปวยนอกของ
รพ. จุฬาฯ
3. จํานวนผูปวยที่ทําการศึกษา ทั้งหมด 40 คน
 วิธีการดําเนินการศึกษา
1. แบงผูปวยออกเปน 2 กลุม กลุมละ 20 คน โดยสลับกันตามลําดับ
กลุมที่ 1 ไดรับการรักษาดวย HMP-33
โดยรับประทานยา ครั้งละ 1 เม็ด 2 ครั้ง /วัน เชา - เย็น หลังอาหาร
กลุมที่ 2 ไดรับการรักษาดวย Diclofenac
โดยรับประทานยา ครั้งละ 1 เม็ด (25mg) 3 ครัง้ /วัน เชา-กลางวัน-เย็น หลัง
อาหาร
2. แบบแผนการทําวิจัยในครั้งนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมของ
รพ. จุฬาฯ แลว ผูปวยจะไดรับทราบขอมูลตางๆ ของยา และจะตองเซ็นชื่อยินยอมใน
การเขารวมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

3. ผูป ว ยจะไดรับยาติดตอกันเปนระยะเวลา 3 เดือน
4. ผูป ว ยจะไดรับการประเมินอาการ 4 ครั้ง ตลอดการศึกษา คือ กอนไดรับยา และหลังได
รับยา ทุก 1 เดือน รวมเปนเวลา 3 เดือน
5. การประเมินอาการของผูปวยในแตละครั้ง จะใช
1) The Western Ontario and Mc Master Universities Osteoarthritis Index
(WOMAC)
ซึ่งคิดคนโดย Bellamy N.4 โดยจะประเมินทั้งหมด 24 หัวขอ หัวขอละ 10 คะแนน
รวมเปน 240 คะแนน
โดยแบงออกเปน - อาการปวด 5 หัวขอ
- อาการขอตึงฝด (Stiffness) 2 หัวขอ
- การใชงาน (Physical function) 17 หัวขอ
*โดยในการประเมินครั้งนี้ไดนําModified WOMAC ซึ่งศ.นพ.เสก อักษรานุ
เคราะห ไดปรับปรุงเพื่อใหมีความละเอียดและแมนยําขึ้นมาใชประเมินอาการผูปวย (ภาค
ผนวก)
2) Visual analogue scale (VAS)5
ประเมินโดยใหผูปวยทําเครื่องหมายลงบน เสนตรงยาว 100 มม. โดยบอกถึง
อาการปวดโดยปลายทางซายสุดแสดงถึงไมมีอาการปวด และปลายทางขวาสุด
แสดงถึงอาการปวดมากที่สุด (ภาคผนวก) และนํามาวัดระยะจากปลายทางซายสุด
ถึงจุดที่ผูปวยทําเครื่องหมาย เปนคะแนนตั้งแต 0 ถึง 100
3) Patient’s global assessment
ประเมินโดยใหผูปวยประเมินอาการตนเองโดยรวมทั้งหมด
โดยมี 5 grades
1 = very good
2 = good
3 = fair
4 = poor
5 = very poor
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 98 วิเคระหขอมูลทางสถิติดวยเครื่อง personel
computer

1.

ศึกษาความแตกตาง ขอมูลพื้นฐาน ของกลุมผูปวยทั้ง 2 กลุม กอนการทดลอง คือ
อายุ, Modified WOMAC score, VAS โดยใช unpaired T-test ซึง่ จะมีนัยสําคัญ เมื่อ p <
0.05
2.
ศึกษา Modified WOMAC Score และ VAS ภายในแตละกลุมการทดลองเปรียบ
เทียบ Score กอนไดรับยาแตละเดือน โดยใช paired T-test ซึง่ จะมีนัยสําคัญ เมื่อ p < 0.05
3.
ศึกษา Modified WOMAC Score และ VAS ทีล่ ดลงในแตละเดือน เปรียบเทียบ
ระหวางกลุมการทดลอง โดยใช unpaired T- test
 ผลการศึกษา
ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมจํานวน 40 คน
แบงเปนกลุมที่ไดรับยา HMP-33 20 คน อายุเฉลี่ย 59.9 ป (ชวงอายุ 37 – 77 yrs.)
เปนเพศหญิงจํานวน 19 คน เพศชายจํานวน 1 คน
และกลุมที่ไดรับยา Diclofenac 20 คน อายุเฉลี่ย 58.5 ป (ชวงอายุ 38 – 78 yrs.)
เปนเพศหญิงจํานวน 19 คน เพศชายจํานวน 1 คน
( ดังแสดงในตารางที่ 1 )
ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุมผูปวยที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบจํานวน, เพศ และอายุเฉลี่ย
กลุมที่ศึกษา HMP - 33

Diclofenac

ลักษณะของประชากร

เพศ

หญิง
ชาย
อายุเฉลี่ย (ป)
(ชวงอายุ)

19
1
59.9
(37 – 77)

19
1
58.5
(38 – 78)

• จากตารางที่ 1 ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมประชากรที่ทําการ
ศึกษา และเปรียบเทียบ ทั้ง 2 กลุม (unpaired T – test)
ความรุนแรงของโรคกอนการศึกษา ของกลุมผูปวยขอเขาเสื่อม ทั้ง 2 กลุม เมื่อแบงระดับความ
รุนแรงของอาการโดยใช Modified WOMAC Score ซึง่ มีคะแนน
ตัง้ แต 0 – 240 ออกเปน 3 ระดับคือ
0 – 80 = นอย
81 – 160 = ปานกลาง

160 – 240 = มาก
กลุมผูปวยที่ไดรับ HMP – 33 มีผปู วยอยูในระดับความรุนแรงของอาการนอย 5 คน, ปานกลาง
14 คน และ มาก 1 คน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน คือ 107.9 (ชวงคะแนน 61 – 173)
กลุมผูปวยที่ไดรับ Diclofenac มีผปู วยอยูในระดับความรุนแรงของอาการนอย 6 คน, ปาน
กลาง 12 คน และ มาก 2 คน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนคือ 109.45 (ชวงคะแนน 30 – 179)
(ดังแสดงในตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score กอนการทดลอง และจํานวนผูปวยแบง
ตามระดับความรุนแรงของอาการ

คาเฉลี่ยของ WOMAC Score
(ชวงคะแนน)
จํานวนผูปวยแบงตามระดับความรุนแรง
ของอาการ
นอย
ปานกลาง
มาก

HMP - 33
107.9
(61 – 173)
5
14
1

Diclofenac
109.45
(61 – 173)
6
12
2

* จากตารางที่ 2 ไมพบความแตกตางของ Modified WOMAC Score อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระหวางกลุมผูปวยที่ทําการศึกษาทั้ง 2 กลุม (Unpaired T – test)

กลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP – 33 มีคาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score กอนใหยาคือ
107.9 และหลังใหยา 1 เดือนคือ 82.45, หลังใหยา 2 เดือนคือ 59.35 และหลังใหยา 3 เดือนคือ 53.85
(ดังแสดงในตารางที่ 3)

ซึ่งเมื่อนําคา Modified WOMAC Score ทีล่ ดลงในแตละเดือนไปเปรียบเทียบกับกอนใหยา
และคิดออกมาเปนเปอรเซนตที่ลดลงพบวาที่เวลา 1 เดือน ลดลง 24%, เวลา 2 เดือน ลดลง 45% ,
และเวลา 3 เดือน ลดลง 50% (ดังแสดงในภาพที่ 1)
ซึ่งการลดลงของ Modified WOMAC Score ในแตละเดือนนี้ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Paired T – test, p < 0.01)

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score ของกลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP – 33
ช  ว ง เ ว ล า ที่
ประเมิน
ModifiedWOMAC Score

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p value

กอนใหยา

หลังใหยา
1 เดือน

หลังใหยา
2 เดือน

หลังใหยา
3 เดือน

107.9
±34.00

82.45
±47.26

59.35
±48.75

53.85
±49.08

< 0.001
0.0001 WOMAC< 0.0001
ภาพที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและเปอร
เซนตที่ลดลงของ<Modified
Score ของผูปวยที่ไดรับยา HMP-33

Modified
WOMAC Score

25.45
(24%)

120
100
80
60
40
20
0

107.9

48.55
(45%)

82.45
59.35 53.85

54.05
(50%)

กลุมผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac มีคาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score กอนใหยาคือ
109.45 และหลังใหยา 1 เดือนคือ 74.55, หลังใหยา 2 เดือนคือ 54.75และหลังใหยา 3 เดือนคือ 34.45
(ดังแสดงในตารางที่ 4)
ซึ่งเมื่อนําคา Modified WOMAC Score ทีล่ ดลงในแตละเดือนไปเปรียบเทียบกับกอนใหยา
และคิดออกมาเปนเปอรเซนตที่ลดลงพบวาที่เวลา 1 เดือนลดลง 32% , ทีเ่ วลา 2 เดือนลดลง 50%,
และมีเวลา 3 เดือนลดลง 69% ตามลําดับ (ดังแสดงในภาพที่ 2)
ซึ่งการลดลงของ Modified WOMAC Score ในแตละเดือนนี้ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (paired T – test, p < 0.01)

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score ของกลุมผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac
ชวงเวลาที่ประเมิน
WOMAC Score

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p value

กอนใหยา

หลังใหยา 1 เดือน

หลังใหยา 2 เดือน

หลังใหยา 3 เดือน

109.45

74.55

54.75

34.45

± 42.16

± 48.58

± 46.69

± 36.84

< 0.001

< 0.0001

< 0.0001

ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและเปอรเซนตที่ลดลง Modified WOMAC Score ของกลุมผู
ปวยที่ไดรับยา Diclofenac
Modified WOMAC Score

120
100
80

34.9
(32%)

109.45
74.55

60
40
20

54.7
(50%)

54.75

34.45

0
กอนใหยา

74.8
(69%)

หลังใหยา

หลังใหยา

หลังใหยา

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

ชวงเวลาประเมิน

ภาพที่ 3 แสดงคา Modified WOMAC Score โดยคิดเปนเปอรเซนตเปรียบเทียบกลุม ผูป ว ย
HMP-33 กับกลุม ผูป ว ย Diclofinac

คาเฉลี่ยของ WOMAC Score โดยคิดเปนเปอรเซนต

120
100

100

80

76
68

60

55
50

50

40
31
20
0
กอนใชยา

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

ชวงเวลาทีป่ ระเมิน

Diclofinac
HMP-33

คาเฉลี่ยของ Modified WOMAC Score ทีล่ ดลง ในแตละเดือนเปรียบเทียบระหวางกอน
และหลังใหยา โดยคิดเปนเปอรเซนตของกลุมที่ไดรับยา HMP-33 ทีเ่ วลา 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน
คือ 76%, 55%และ50% ตามลําดับ
และกลุมที่ไดรับยา Diclofenac ทีร่ ะยะเวลา 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน คือ 68%, 50%และ
31% (ดังแสดงในภาพที่ 3)
ซึ่งเมื่อนําคาเฉลี่ยที่ลดลงของ Modified WOMAC Score ในแตละชวงเวลาของทั้ง 2 กลุม
มาเปรียบเทียบกันพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Unpaired T-test, p < 0.05)
(ดังแสดงในตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยที่ลดลงของ Modified WOMAC Score ในแตละชวงเวลาของกลุมผูปวย
HMP – 33 เปรียบเทียบกับกลุมผูปวย Diclofenac
ชนิดของยา

ชวงเวลา 1 เดือน
( Mean ± SD )

ชวงเวลา 2 เดือน
( Mean ± SD)

ชวงเวลา 3 เดือน
( Mean ± SD )

HMP – 33
Diclofenac

25.45 ± 24.25
34.90 ± 29.94

48.55 ± 27.35
54.70 ± 29.70

54.05 ± 28.06
74.80 ± 49.81

p value

0.279

0.50

0.11

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของ VAS ของกลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP – 33 และกลุมที่ไดรับยา
Diclofenac
ชวงเวลาที่ประเมิน
VAS
กลุม HMP – 33
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
(% เปรียบเทียบกับกอนใหยา)
กลุม Diclofinac
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
(% เปรียบเทียบกับกอนใหยา)
p value

กอนใหยา

หลังใหยา 1 เดือน

หลังใหยา 2 เดือน

หลังใหยา 3 เดือน

86.5
(±15.98)
(100%)
80.0
(±21.03)
(100%)
0.279

67.5
(±23.81)
(78%)
53.5
(±23.46)
(67%)
0.068

46.5
(±29.25)
(54%)
34.0
(±24.37)
(42%)
0.1504

37.75
(±30.28)
(44%)
21.0
(±19.44)
(26%)
0.0553

- คาเฉลี่ยของ VAS ของกลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP – 33 ทีช่ ว งเวลากอนใหยาคือ 86.5,
หลังใหยา 1 เดือนคือ 67.5, หลังใหยา 2 เดือนคือ46.5และหลังใหยา 3 เดือนคือ 37.75
ซึง่ เมือ่ นํามาคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับกอนใหยาที่ชวงเวลา 1 เดือน, 2 เดือน, 3
เดือน คือ 78%, 54%, และ 44% ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 6) ซึ่งการลดลงของ
VAS นีพ้ บวาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Paired T- test, p < 0.001)
- คาเฉลี่ยของ VAS ของกลุมผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac ทีช่ ว งเวลากอนใหยาคือ 80.0,
หลังใหยา 1 เดือนคือ 53.5, หลังใหยา 2 เดือนคือ 34.0และหลังใหยา 3 เดือนคือ 21.0
ซึง่ เมือ่ นํามาคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับกอนใหยาที่ชวงเวลา 1 เดือน, 2 เดือน, 3
เดือน คือ 67%, 42%, และ 26% ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 6) ซึ่งการลดลงของ
VAS นีพ้ บวาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Paired T – test, p < 0.001)
- เมื่อนําคาเฉลี่ยที่ลดลงของ VAS ในแตละชวงเวลาของทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกันพบ
วาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัยทางสถิติ (Unpaired T – test , p < 0.05 ) ( ดังแสดงใน
ตารางที่ 6 )

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของ Patient’s Global Assessment Score ของกลุมผูปวยที่ไดรับยาHMP –
33 และกลุมที่ไดรับยา Diclofenac
ชวงเวลาที่ประเมิน
กอนใหยา
Patient’s Global Assessment Score

กลุม HMP-33
กลุม Diclofenac

4.1
3.95

หลังใหยา
1 เดือน
3.35
2.85

หลังใหยา
2 เดือน
2.60
2.05

หลังใหยา
3 เดือน
2.35
1.75

 ผลขางเคียงจากการใชยา
- ในกลุมผูปวยที่ไดรับ HMP – 33 ไมมีรายงานผลขางเคียงใด ๆ จากการใชยา
- ในกลุมผูปวยที่ไดรับ Diclofenac พบมีผูปวยที่มีอาการ dyspepsia จํานวน 5 ราย คิด
เปนรอยละ 25
ในจํานวนนี้ 4 ราย ไดรับยา H2 blocker
สวนอีก 1 ราย ไดรับการแนะนําใหทานยาทันทีหลังทานอาหาร
แตผูปวยทั้ง 5 ราย สามารถไดรับยาตอเนื่องจนครบการทดลอง

บทวิจารณ
การศึกษาประสิทธิภาพของยา HMP – 33 ในการรักษาอาการของโรคขอเขาเสื่อมนี้ไดใช
WOMAC Score ซึง่ ไดนามาดั
ํ ดแปลงใหมีความละเอียดและแมนยําขึ้นในการบอกถึงอาการปวด
และประสิทธิภาพในการใชงานตางๆ ในชีวิตประจําวัน มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สามารถจะ
บอกอาการทางคลินิคไดดี

จากผลการทดลองใชยา HMP – 33 พบวา Modified WOMAC Score ลดลงอยางมีนัย
สําคัญที่เวลา 1 เดือน, 2 เดือน และ 3 เดือน แสดงวา ผูปวยมีอาการทางคลินิคที่ดีขึ้น คือมีอาการ
ปวดและฝดตึงของขอเขาลดลงและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุมที่ไดยา Diclofenac พบวา Modified WOMAC Score ที่ลดลงของทั้ง 2 กลุม ไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญแสดงวา HMP-33 ใชลดอาการทางคลินิคไดพอๆ กับ Diclofenac
เมื่อใช VAS ในการประเมินอาการของผูปวยทั้ง 2 กลุม เปรียบเทียบกัน พบวา VAS ของ
ทั้งกลุม HMP –33 และ Diclofenac ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และพบวา VAS ที่ลดลงของทั้ง 2 กลุม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทําใหสามารถสรุปไดในทํานองเดียวกันกับการใช Modified
WOMAC Score
และจากการใช Patient’s Global Assessment ในการประเมินอาการรวมดวย พบวาทั้ง 2
กลุม มีคะแนนที่ลดลงตั้งแตหลังใหยา 1 เดือน จนถึง 3 เดือน แตเนื่องจากเปนการทดสอบที่ให
คะแนนประเมินคอนขางหยาบเมื่อเทียบกับ Modified WOMAC Score และ VAS จึงไมไดนํามา
วิเคราะหทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาชนิด Open Comparative Study ซึง่ ถาจะทําใหผลการวิจัย
สมบูรณยิ่งขึ้นควรจะตองเปน Double blind study แตเนื่องจากยังไมสามารถหาแหลงที่จะผลิตยาทั้ง
2ใหมลี กั ษณะภายนอก เหมือนกันไดในขณะนี้ จึงไมสามารถทํา double blind studyได
กลุมผูปวยที่ไดรับยา HMP-33 ไมพบวามีผลขางเคียงใดๆ จากการใชยา แตกลุม Diclofenac
พบผูปวยมีอาการ Dyspepsia 25% ซึง่ จําเปนตองใชยารักษาโรคกระเพาะรวมดวย
เนือ่ งจากเมื่อคํานึงถึงคาใชจายของกลุม HMP-33 จะพบวาสูงกวากลุม Diclofenac หนึ่งเทา
ตัว จึงอาจทําให HMP-33 ไมใชเปนยาที่จะนํามาใชเปนตัวแรกในกลุมผูปวยโรคขอ แตอาจจะนํามา
ใชในกลุมผูปวยที่มีปญหาโรคกระเพาะขณะใหยา
 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษานี้พบวา HMP-33 (Ginger extract) มีประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยโรคขอ
ไดไมแตตางกับการใชยา Diclofenac และไมพบผลขางเคียงใดๆ จากการใชยา
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Efficiancy of HMP-33 (Ginger Extract) compare with Diclofenac in the Osteoarthritis Knee treatment.

Boonhong Jariya, MD.
Objective:
To study the efficiancy and side effect of HMP-33 compare with
Diclofenac in treatment of OA knee.
Design:
Open comparative study.
Patients & Method: 40 OA knee patients from out-patient department of Chulalongkorn
Hospital were devided in to 2 groups. Group 1, 20 patients, received
HMP-33 1 tab., crally bid and group 2, 20 patients, received diclofenac 1
tab., (25mg) orally bid.
All patients received medicine in 3 months.
Measures: All patients were followed up every month.
The eficiancy of treatment was evaluated by
1. Modified Womac Score.
2. VAS Score.
3. Patient’s Global Assessment Score.
Result:
Patients in both groups had a significant improvement in functional
activity, pain and stiffness which were evaluated by significant
decrement of modified WOMAC Score, VAS Score and Patient’s Global
Assessment Score.
The group treated with HMP-33 had decrement of modified WOMAC
Score, VAS Score and Patient’s Global Assessment Score was not
differed from the diclofenac group.

No side effect was found in pateints who received HMP-33.
Conclusion:

HMP-33 (Gigger Extract) has the same efficiancy in treatment of OA knees as
diclofenac.
No side effect from HMP-33 was found.

