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บทนํา
โรคกระดูกพรุนเปนปญหาทางสาธารณสุขที่เปนภัยเงียบซึ่งคุกคามสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรภายในประเทศ และประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะประชากรกลุมผูสูงอายุ โดยสวนใหญผูที่เปน
โรคกระดูกพรุนจะไมมีอาการหรืออาการแสดงใหเห็น ทําใหยากแกการวินิจฉัยและการใหการดูแลรักษา
จากรายงานการศึกษาพบวา สตรีอายุระหวาง 40 – 69 ป ที่มารับการตรวจสุขภาพจากการบริบาลปฐมภูมิ
(primary health care physician) มีเพียงรอยละ 49 เทานั้น ที่ไดรับคําปรึกษาแนะนําเพื่อปองกันและ
ดูแลรักษาในเรื่องโรคกระดูกพรุน และไมไดมีการปรึกษาหรือสงตอใหแพทยเฉพาะทางใหการดูแลรักษา
ตอไป(1-3) ถาพิจารณาจากสถานการณในปจจุบันจะพบวาประชากรสวนใหญจะมีอายุยืนยาวขึ้น ทําให
ประชากรกลุมผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น
จึงเปนผลใหประชากรที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน
เพิ่มขึ้นตามลําดับ จึงเปนเหตุผลที่สําคัญที่แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย มีสวนรวมกันใน
การปองกันและดูแลรักษาผูปวยที่มีโรคกระดูกพรุน เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพแกประชากรของประเทศ
และลดคาใชจายที่เสียไปในการดูแลรักษาเมื่อผูปวยเกิดกระดูกหักและภาวะทุพพลภาพตามมา ในบทนี้จึง
จะกลาวถึงเกี่ยวกับแนวทางในการวินิจฉัยปองกันและดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน เพื่อเปนแนวทางในการ
ดูแลผูปวยที่มีโรคกระดูกพรุนใหแกสูติ-นรีแพทย แพทยเวชศาสตรครอบครัว แพทยในเวชปฏิบัติทั่วไป
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย

การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน (Diagnosis of osteoporosis)(3-6)
การวินิจฉัยถือ การประเมินมวลกระดูก (bone mass) และคุณภาพความแข็งแรงของกระดูก
(quality) แตยังไมมีเครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพ ความแข็งแรงในทางคลินิก ปจจุบันประเมินดวยการวัดความ
หนาแนนของกระดูก (bone mineral density : BMD) อยางเดียวในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน โดยยึด
ตามหลักเกณฑของ องคการอนามัยโลก (WHO Classification) จากขอมูลพื้นฐานของสตรีหลังหมด
ประจําเดือนชาวผิวขาว ดังนั้นการเอาไปประยุกตใชกับบุคคลที่มีเชื้อชาติ เพศ และภูมิภาคหรือประเทศ
ทั่วโลก
อาจไมเหมาะสมในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนนัก เพราะความชุกของโรคกระดูกพรุนและ
กระดูกหักมีความแตกตางกัน แตในปจจุบันยังหาขอสรุปที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑของ WHO ไมได จึง
ยังคงตองใชกฎเกณฑของ WHO อยูตอไปโดยมีการจัดแบงได ดังนี้
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กระดูกปกติ (Normal bone)
คาความหนาแนนกระดูก (T score) อยูภายใน 1 SD เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแนน
กระดูกของคนหนุมสาว

กระดูกบาง (Osteopenia) ( < - 1 SD)
คาความหนาแนนกระดูก ((T score) อยูระหวาง – 1 SD และ – 2.5 SD เมื่อเปรียบเทียบ
กับความหนาแนนกระดูกของคนหนุมสาว (-1 ถึง -2.5)

กระดูกพรุน (Osteoporosis)
คาความหนาแนนกระดูก ((T score) มีคาเทากับ -2.5 SD หรือ
ต่ํากวา เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแนนกระดูกของคนหนุมสาว (< -2.5 SD)

ปจจัยเสี่ยงทางคลินิก
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงทางคลินิกในโรคกระดูกพรุนนั้นมีมาก สวนใหญมักจะไดขอสรุป
ตรงกันวา การพิจารณาปจจัยเสี่ยงทางคลินิกสามารถทํานายคาความหนาแนนของกระดูกไดถูกตองเพียง
รอยละ 20 และทํานายภาวะโรคกระดูกพรุนไดถูกตองเพียงประมาณรอยละ 60 อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยง
เหลานี้
อาจจะชวยในการพิจารณาวาผูปวยรายใดสมควรจะไดรับการตรวจคัดกรองดวยการวัดความ
หนาแนนของกระดูก อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงทางคลินิกมีประโยชนในการคัดกรองผูที่มิควรไดรับการ
วัดความหนาแนนของกระดูกเพื่อตรวจดูวามีโรคกระดูกพรุนหรือไม ไดมีการศึกษาในคนไทยและชาว
เอเชียอื่นสําหรับวิธีคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงเพื่อวัดความหนาแนนของกระดูก(7) พบวาอายุและน้ําหนักตัว
เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ โดยอาศัยสูตรคํานวณคือ
0.2 X (น้ําหนักตัว – อายุ) แลวตัดจุทศนิยมออก โดยอายุมีหนวยเปนป และน้ําหนักตัวมีหนวย
เปนกิโลกรัม คาที่ไดสามารถบอกความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนไดดังนี้
คาดัชนี
นอยกวา -4
อยางนอย -4 แตนอยกวา -1
อยางนอย -1

ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

แนวทางในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจําเดือน
ขอแนะนําสําหรับการตรวจคัดกรองการตรวจความหนาแนนของกระดูกมีดังนี้
1. ควรตรวจความหนาแนนของกระดูกในสตรีวัยหมดประจําเดือนทุกราย ที่มีความเสี่ยงสูง คือ มี
คาดัชนีนอยกวา -4 เมื่ออายุ 65 ป หรือมีปจจัยเสี่ยงอื่นตอการเกิดโรคกระดูกพรุนอื่น ไดแก
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ก. ประวัติกระดูกหักเมื่อเปนผูใหญ
ข. ประวัติกระดูกสะโพกหักในครอบครัว
ค. สูบบุหรี่
ง. ดัชนีมวลกายต่ํา
จ. ใชยาที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน
2. ไมควรวัดความหนาแนนของกระดูกในสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีความเสี่ยงต่ํา คาดัชนี
มากกวา -1 โดยที่ไมมีปจจัยเสี่ยงอื่นรวมดวย
3. สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีความเสี่ยงปานกลาง อาจพิจารณาวัดความหนาแนนของกระดูก
โดยคํานึงปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตอการเกิดโรคกระดูกพรุน ความพรอมของอุปกรณและคาใชจายในการตรวจ
คัดกรองและรักษา
ปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอการเกิดโรคกระดูกพรุนมีอยูหลายปจจัยดวยกัน เชน อายุ ประวัติครอบครัว
เปนโรคกระดูกพรุน การใชยาตางๆ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ เปนตน ไดแสดงไวในตารางที่ 1

การปองกันโรคกระดูกพรุน (Prevention of osteoporosis)(3-6)
แผนการปองกันที่มีประสิทธิภาพ (effective preventive strategies) ควรเริ่มตั้งแตมีการพัฒนา
และเจริญเติบโตของกระดูก (skeletal development) นั่นคือ ในทารกและเด็ก (infancy และ childhood)
โดยตองสงเสริมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และผลตามมาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปนโรค
กระดูกพรุน และคาใชจายในการดูแลรักษา แทจริงแลวตองใหทุกกลุมอายุมีความใสใจปองกันโรค
กระดูกพรุน จึงควรมีโปรแกรมการสงเสริมการปองกันกระดูกพรุน (goals of prevention programs) ให
ชัดเจนในวัยตางๆ
วัยทารกและเด็ก ใหการสงเสริมแนะนําผูปกครองดูแลใหรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู มี
ธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง โดยมีตารางอาหารที่มีแรธาตุแคลเซียมสูง และความตองการแคลเซียมตอวัน
ในวัยทารกและเด็กและไวตามินตางๆ ใหความรูความเขาใจในคุณประโยชนของการออกกําลังกายแบบ
ตานน้ําหนัก
(weight-bearing exercise) เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาและเจริญเติบโตของกระดูก
จนกระทั่งมีเนื้อกระดูกเพิ่มมากขึ้นถึงจุดสูงสุด (peak bone mass) เมื่อเปนผูใหญเต็มที่ ทําใหชะลอการ
เกิดกระดูกพรุนชาลงเมื่อเขาสูวัยทอง ในกรณีที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติหรือมีประจําเดือนชา ควรไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ
วัยเจริญพันธุ ควรสงเสริมการออกกําลังกายตานน้ําหนักอยางตอเนื่อง ใหเห็นถึงประโยชนที่จะ
ไดรับในวัยสูงอายุ และรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะขณะตั้งครรภและ
ใหนมบุตร ควรมีการเสริมแคลเซียมใหเพียงพอดวย ใหมีความรูความเขาใจถึงสาเหตุที่อาจทําใหเกิดการ
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สูญเสียกระดูกเร็วกวาปกติ ไดแก การใชยาตางๆ เชน คอรติโคสเตียรอยด เปนตน และสาเหตุตางๆ ที่
เปนปจจัยเสี่ยงตอกระดูกพรุน เชน หมดประจําเดือนกอนอายุ 45 ป มีประวัติครอบครัวเปนโรคกระดูก
พรุน ดัชนีมวลกายต่ํา มีปญหาเรื่อง malabsorption syndromes เปนตน ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน(8)
ปจจัยที่ไมขึ้นกับ BMD
Age
Previous fragility fracture
Glucocorticoid therapy
Maternal family history of hip fracture
Low body mass index
Increased falls risk
Increased bone turnover
Cigarette smoking

ปจจัยที่ขึ้นกับ BMD
Female sex
Premature menopause
Untreated hypogonadism
Asian or white ethnic origin
Immobilization
Alcohol abuse
Gastrointestinal disease
Chronic liver disease
Chronic pulmonary disease

BMD = bone mineral density
วัยทอง เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่การทํางานของรังไขเริ่มเสื่อมและหมดประจําเดือน จําเปนตองให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตที่ถูกตอง (lifestyle) ไดแก อาหาร การออกกําลังกาย การ
พักผอน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหลา มีการตรวจหรือประเมินความหนาแนนของกระดูกในวัยหมด
ประจําเดือน หรือมีปจจัยเสี่ยงตางๆ ควรสงเสริมใหไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปนโรคกระดูกพรุนหรือมี
กระดูกบางหรือไม เฉพาะในผูสูงอายุ ตองใหการแนะนําและปองกันการหกลม เพื่อปองกันกระดูกหัก
เพราะจะมีเหตุสงเสริมทําใหหกลม ไดแก การมองเห็น สายตาไมดี ตองไดรับการแกไขและรักษา เชน
เปนตอกระจก ตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนเลนส ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมภายในบานอยูอาศัย ตองไมมีสิ่ง
กีดขวางหรือทําใหเกิดการลื่นหกลมได นอกจากนี้ในรายที่มีการเคลื่อนไหวรางกายนอยมาก กลามเนื้อไม
แข็งแรงการทรงตัวไมดี ไดยาระงับประสาท หรือยานอนหลับ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนปจจัยหรือ
สาเหตุสงเสริมทําใหหกลมเกิดกระดูกหักได สิ่งตางๆ เหลานี้ควรไดมีการแกไข โดยเฉพาะผูสูงอายุบาง
รายอาจตองใชเครื่องปองกันสะโพกหัก (hip protectors) เพื่อชวยปองกันการหักของกระดูกสะโพกได
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สรุปการปองกันโรคกระดูกพรุน
การปองกันทั่วไปที่ไมใชยา (General principles of preventive osteoporosis หรือ Nonpharmacologic prevention)
ในทุกกลุมอายุ ก็คือเรื่องของอาหาร โดยเฉพาะใหไดรับแคลเซียมเพียงพอแกความตองการอยาง
นอย 800 – 1000 มิลลิกรัมตอวัน สงเสริมการออกกําลังกายชนิดตานน้ําหนัก (weight bearing exercise)
และมีชีวิตความเปนอยู (lifestyle) ที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย ไดแก บุหรี่ เหลา พักผอนนอน
หลับใหไดประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการปนขึ้นที่สูง แกไขขอบกพรองตางๆ ที่มีอยูในตนเองและ
สถานที่อยูอาศัย ไมใหมีความเสี่ยงตอการหกลม เปนตน
การปองกันโดยใชยา (Pharmacologic prevention)(3,5,6)
สวนใหญแลวไมแนะนําใหใชยาเพื่อปองกัน นอกจากกลุมสตรีที่มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ดังกลาวแลว
หรือมีความหนาแนนของกระดูกต่ํากวา -2 (T-score < -2) และหรือมี T-score < -1.5 พรอมทั้งมีปจจัย
เสี่ยงสูง ตั้งแตหนึ่งปจจัยขึ้นไป ควรไดรับยา ไดแก ยากลุม bisphosphonates (alendronate หรือ
risedronate) raloxifene (selective estrogen receptor modulators) ฮอรโมนรักษา (hormone therapy หรือ
HT) ในกรณีที่ไมมีขอหามใช และมีกลุมอาการหมดประจําเดือนรวมดวย

แนวทางการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน (Management of osteoporosis)(5-18)
เมื่อใหการวินิจฉัยวาเปนโรคกระดูกพรุน
กอนเริ่มตนรักษาตองแยกใหไดวาเปนกระดูกพรุน
ชนิดปฐมภูมิหรือกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ
เพราะสาเหตุของกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิเกิดมาจากปจจัย
หลายอยาง เชน จากการใชยา และโรคตางๆ เปนตน ซึ่งถาเปนกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ จําเปนตอง
แกไขปจจัยตางๆ ที่เหนี่ยวนําใหเกิดรวมดวยกับการใชยา เพื่อใหการสูญเสียกระดูกนอยลง เพิ่มความ
แข็งแรงของกระดูกพรอมทั้งตองมีการตรวจเลือด เพื่อแยกโรคกระดูกอยางอื่นออกไปดวย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจเลือดที่พบในโรคกระดูกตางๆ
โรคกระดูก
กระดูกพรุนปกติ
Osteomalacia
Hyperparathyroid
Renal failure

ระดับแคลเซียมในเลือด ระดับฟอสฟอรัสในเลือด Alkaline phosphatease
ปกติ
ต่ํา
สูง
ต่ํา

ปกติ
ต่ํา
สูง
สูง

ปกติ
สูง
สูง
สูง
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นอกจากนี้ถาเจาะหาความเขมขนของเลือดแลวพบวามีภาวะซีด อาจตองตรวจหาโรคเลือด เชน
multiple myeloma หรือตรวจหาระดับของ thyroid stimulating hormone ถามีระดับต่ําอาจเกิดจากภาวะ
hyperthyroidism ก็ได
เปาหมายของการรักษากระดูกพรุนคือ การลดการเกิดกระดูกหักใหไดมากที่สุด ซึ่งความเสี่ยง
ของการเกิดกระดูกหักยังขึ้นกับปจจัยหลายอยางเชน อายุที่เพิ่มขึ้น กรรมพันธุเปนสิ่งเหนี่ยวนํา ความ
แข็งแรงขนาดและความหนาแนนกระดุก ประวัติกระดูกหัก และการหกลม ในการดูแลรักษากระดูกพรุน
สามารถแบงเปนการรักษาขั้นพื้นฐานและการใชยา
1. การรักษาขั้นพื้นฐาน (Non pharmacologic treatment) เปนการรักษาที่ทุกคนตองไดรับและเสริม
รวมการใชยา
1.1 อาหาร ตองไดรับอาหารครบหาหมู ไดแก แปง ขาว โปรตีน ไขมัน ผัก ผลไม ใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารไขมันตองไมใหมากเกินไป ลดอาหารเค็ม สวนแรธาตุที่สําคัญคือ
แคลเซียม ตองไดรับมากเพียงพอ จากรายงานของหลายๆ การศึกษาพบวา การไดรับแคลเซียมที่เพียงพอ
จะชวยลดการสูญเสียของมวลกระดูกได (bone loss) และชวยลดการเกิด bone turnover ไดดวย(19-24) ใน
คนไทยควรไดรับแคลเซียมอยางนอย 800 – 1,000 มิลลิกรัมตอวัน (ขอมูลจากกรมโภชนาการ กระทรวง
สาธารณสุข) ซึ่งอาหารไทยทั่วไปมีแคลเซียมเฉลี่ยประมาณ 350 มิลลิกรัม(17) ดังนั้นถาไมไดรับนมหรือ
ผลิตภัณฑนมแลว ควรไดแคลเซียมเสริมระหวาง 600 – 1,000 มิลลิกรัมตอวัน การรับประทานแคลเซียม
ที่มีสวนประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) ตองรับประทานพรอมกับอาหารจะชวย
ใหการดูดซึมแคลเซียมไดดีที่สุด
เพราะมีสภาพเปนกรดจะทําใหแคลเซียมคารบอเนตละลายตัวไดดี
ในขณะที่แคลเซียมที่มีสวนประกอบเปนแคลเซียมซิเตรต (calcium citrate) สามารถรับประทานเวลาใดก็
ได ไมมีผลตอการดูดซึมของแคลเซียม ในบางคนการรับประทานแคลเซียมอาจทําใหเกิดภาวะทองผูกได
หรืออาจมีอาการทองอืดหรือกาซในกระเพาะอาหารมากขึ้นได ซึ่งเปนผลขางเคียงของการรับประทาน
แคลเซียม นอกจากนี้วิตามินที่สําคัญที่ควรไดรับใหเพียงพอ ไดแก วิตามินดี วิตามินบี 12 วิตามินเค
เปนตน โดยทั่วไปวิตามินดีอาจไมจําเปนตองใหเนื่องจากมีแสงแดดเพียงพอในประเทศของเรา แตในราย
ที่ไมไดรับแสงแดดเพียงพอหรือในผูสูงอายุที่อยูแตภายในบานไมไดรับแสงแดดเลย อาจตองใหวิตามินดี
เสริม โดยใหในปริมาณ 400 – 600 ยูนิตตอวัน มีรายงานพบวา การไดรับวิตามินดีในผูสูงอายุสามารถ
ลดการหักของกระดูกแขน ขา ไดรอยละ 60 (25,26) และลดการหักของกระดูกสะโพกไดรอยละ 40 (27)
1.2 ตองมีการออกกําลังกาย มีรายงานการศึกษาพบวา การออกกําลังกายที่สม่ําเสมอตลอดการ
ดํารงชีวิตจะมีผลตอมวลกระดูกใหหนาแนนดีขึ้นได(28-31) โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอย
3 ครั้งตอสัปดาห จะมีผลตอมวลกระดูกเปนอยางดี โดยเฉพาะการออกกําลังกายที่มีการตานน้ําหนัก
(weight bearing) มีการเคลื่อนไหวรางกาย (physical activity) อยูเสมอ
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1.3 ชีวิตความเปนอยู (lifestyle) ตองหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดตางๆ เชน บุหรี่ เหลา มีการพักผอน
และนอนหลับใหไดประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการปนขึ้นที่สูงที่จะเปนอันตรายทําใหพลาดตกลง
มาได และหาสาเหตุตางๆ ที่อาจทําใหเกิดการหกลมดังกลาวแลว
2. การรักษาดวยยา (Pharmacologic treatment) ยาที่ใชรักษาโรคกระดูกพรุน แบงเปน 2 กลุม
2.1 กลุมที่เปนฮอรโมน (hormone) ไดแก เอสโตรเจน เทสทอสเตอโรน parathyroid hormone
หรือ teriparatide (rhPTH - 1-34) เปน recombinant human parathyroid hormone fragment
ฮอรโมนเอสโตรเจนใชรักษาและปองกันโรคกระดูกพรุน สามารถลดอัตราการเกิดกระดูกหัก
แตใชเฉพาะในผูหญิงเทานั้น ผูหญิงบางคนก็ไมสามารถใชไดเพราะมีขอหามใช และการใชเอสโตรเจน
จําเปนตองใหตอเนื่องเปนระยะเวลานาน เมื่อหยุดใชจะทําใหอัตราการสูญเสียกระดูกกลับเพิ่มขึ้นมาก ทํา
ใหตองใชตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม สวน teriparatide เปนแนวทางเลือก
ที่สอง (second line drug) ของการรักษากระดูกพรุนในปจจุบัน
2.2 กลุมยาที่ไมใชฮอรโมน (non-hormone drugs) ปจจุบันเปนแนวทางแรก (first line drug) ใน
การรักษาโรคกระดูกพรุน ไดแก กลุม bisphosphonates (alendronate หรือ risedronate) selective
estrogen receptor modulators หรือ SERM (raloxifene) strontium ranelate calcitonin
ยาในกลุมฮอรโมนและไมใชฮอรโมน จัดวาเปนยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก (antiresorption)
ยกเวน parathyroid hormone เทานั้น ที่มีฤทธิ์กระตุนการสรางกระดูกชนิดแรก

ขอบงชี้ในการใหยารักษา(5,11-14,16,17)
1. T-score ต่ํากวา -2.5 ของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับในวัยหนุมสาว
2. ในกรณีที่มีกระดูกบางมาก (severe osteopenia T-score อยูระหวาง -2 ถึง -2.5) หรือ T-score
< -1.5 และมีปจจัยเสี่ยงรวมดวย
3. ในผูหญิงทุกคนหลังหมดประจําเดือนที่เคยมีกระดูกสันหลังหัก(ไมจําเปนตองตรวจหา BMD)
4. ในกรณีที่ใชคอรติโคสเตียรอยดและมี T-score < -1.5
5. สตรีที่เคยไดรับการดูแลปองกันกระดูกพรุน (non-pharmacologic preventive measures) ไม
ไดผล ยังมีการสูญเสียกระดูกตอเนื่องหรือมีกระดูกหักเกิดขึ้นจากการกระทบกระแทกเพียง
เล็กนอย (low trauma)

ยาที่ใชในการรักษาโรคกระดูกพรุน
ปจจุบันยาที่ใชในการรักษาโรคกระดูกพรุนได ดังแสดงไวในตารางที่ 3 ยาที่เปนแนวทางเลือก
แรก (first line drug) ของการรักษาโรคกระดูกพรุนในปจจุบัน คือ กลุม bisphosphonate และ raloxifene
สวนแนวทางเลือกรองลงมา (second line drug) ก็คือ teriparatide และ salmon calcitonin
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ฮอรโมนเอสโตรเจน
จากการศึกษาตางๆ ไดรายงานวา ฮอรโมนเอสโตรเจนสามารถปองกันการสูญเสียของกระดูกได
ในสตรีวัยทอง และสตรีสูงอายุ ไมวาจะใชฮอรโมนเอสโตรเจนในรูปแบบรับประทาน ปดหรือทาที่
ผิวหนัง หรือในรูปแบบอื่น ไดผลที่เหมือนกันทุกรูปแบบ(33-36) ขณะเดียวกันการใหฮอรโมนเอสโตรเจน
อาจจะใหเฉพาะฮอรโมนเอสโตรเจนอยางเดียวในรายที่ตัดมดลูกออกไปแลว
หรือการใหฮอรโมนเอส
โตรเจนรวมกับฮอรโมนโปรเจสโตรเจนในรายที่ยังมีมดลูกอยู
ก็สามารถปองกันการสูญเสียความ
หนาแนนของกระดูกไดเชนเดียวกัน การปองกันการสูญเสียความหนาแนนของกระดูกของฮอรโมนเอส
โตรเจนสามารถปองกันไดทั้งกระดูกชนิด cancellous และกระดูกชนิด cortical กลไกในการลดการ
สูญเสียความหนาแนนของกระดูกโดยการลดการเกิด bone turnover(37,38) จากการศึกษาในปจจุบันพบวา
การใหฮอรโมนเอสโตรเจนขนาดต่ําๆ (lower dose) ก็สามารถปองกันการสูญเสียความหนาแนนของมวล
กระดูกไดเชนเดียวกับขนาดมาตรฐานที่ใชโดยทั่วไป(39-41)
จากขอมูลการศึกษาของการปองกันการหักของกระดูก
จากการใหฮอรโมนเอสโตรเจนพบวา
ฮอรโมนเอสโตรเจนชวยลดการหักของกระดูกสะโพก และกระดูกสวนตางๆที่ไมใชกระดูกสันหลังได
รอยละ 50 (42-44) จากรายงานการศึกษาของ Women’s Health Initiative (WHI) พบวา การใชฮอรโมนเอส
โตรเจน conjugated equine estrogen 0.625 มิลลิกรัม รวมกับ medroxyprogesterone acetate 2.5
มิลลิกรัมตอวัน หรือ conjugated equine estrogen 0.625 มิลลิกรัมตอวัน อยางเดียว สามารถลดความ
เสี่ยงตอการหักของกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกสวนอื่นๆ ที่ไมใชกระดูกสันหลังอยางมี
นัยสําคัญ ในสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีอายุระหวาง 50 – 79 ป (45,46) นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงผลของ
การปองกันการสูญเสียความหนาแนนของมวลกระดูกจะหมดไปเพื่อหยุดฮอรโมนเอสโตรเจน
และ
ภายหลังหยุดฮอรโมนเอสโตรเจนไปนานกวา 1 ป จะมีการสูญเสียความหนาแนนของมวลกระดูก
เหมือนกับการการเขาสูภาวะหมดประจําเดือนปกติทั่วไป(44,47-49)
การใหฮอรโมนเอสโตรเจนในสตรีวัยหมดประจําเดือนจะชวยลดอาการของวัยหมดประจําเดือน
ได (menopausal symptoms) ดังนั้นในสตรีวัยหมดประจําเดือนที่ตองการปองกันโรคกระดูกพรุน และมี
อาการของวัยหมดประจําเดือน จึงควรเลือกใชฮอรโมนเอสโตรเจนในการรักษาเพราะจะไดผลดีทั้งสอง
อยางเลย โดยทั่วไปการใชฮอรโมนเอสโตรเจนในการรักษาจะใชในระยะเวลาไมเกิน 5 ป เพราะจะเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งของเตานมได
Bisphosphonate
เปนยาที่ใชปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุนไดดี จัดอยูในยากลุม antiresorptive agents โดย
ออกฤทธิ์ในการลด bone turnover ชวยเพิ่มมวลกระดูกและความแข็งแรงของกระดูก(50-54) ยาในกลุมนี้ที่มี
ใชในรูปแบบรับประทานคือ alendronate ขนาด 10 มิลลิกรัมตอวันหรือ 70 มิลลิกรัม สัปดาหละ 1
ครั้ง risedronate ขนาด 5 มิลลิกรัมหรือ 35 มิลลิกรัม สัปดาหละ 1 ครั้ง ibandronate ขนาด 150
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มิลลิกรัม เดือนละ 1 ครั้ง ในรูปฉีดเขาเสนเลือดดําคือ zoledronic acid ฉีดปละ 1 ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยูใน
ระหวางการศึกษาทดลองการใชยาในระยะ phase 3 อยู จากการศึกษาการใช alendronate ในสตรีที่มี
โรคกระดูกพรุนเปรียบเทียบกับยาหลอกพบวา alendronate สามารถเพิ่มมวลกระดูกที่บริเวณกระดูกสัน
หลังไดรอยละ 8 และที่บริเวณกระดูกสะโพกไดรอยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกในระยะเวลา 3 ป
(55,56)
ในขณะที่การใช risedronate ในสตรีที่มีโรคกระดูกพรุนเปรียบเทียบกับยาหลอกพบวา risedronate
สามารถเพิ่มมวลกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังไดรอยละ 7 และที่บริเวณกระดูกสะโพกไดรอยละ 4
เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก(52,57)
จากรายงานการศึกษาประสิทธิภาพของ alendronate (50,51) และ risedronate(52-54) สามารถลดความ
เสี่ยงสัมพันธของกระดูกสันหลังหัก (relative reduction of vertebral fracture risk) ประมาณรอยละ 50
(44-65) และการหักของกระดูกสะโพก ขอมือ ฯลฯ (nonvertebral fractures) ประมาณรอยละ 20 (12-33)
และ risedronate สามารถลดความเสี่ยงกระดูกหักไดภายใน 1 ป(54) เทียบกับ alendronate ตองใชเวลา
3 ป (50,51) ไดมีรายงานการใช alendronate 10 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 10 ป พบวามีการเพิ่มความ
หนาแนนของมวลกระดูกที่กระดูกสันหลังรอยละ 13.7 และ ที่กระดูกคอสะโพก (femoral neck) รอยละ
5.4 และไมพบอันตรายใดๆ หลังหยุดยา และพบวามีการลดลงของความหนาแนนของมวลกระดูกอยาง
ชาๆ (58)
สําหรับ risedronate ไดมีรายงานการศึกษาใชรักษาในสตรีที่สูงอายุ โดยมีอายุมากกวา 70 ปขึ้น
ไป ในการปองกันการหักของกระดูกสะโพก พบวา risedronate สามารถลดการหักของกระดูกสะโพก
ไดรอยละ 20 – 40 (53) ไดมีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบการใชยา alendronate 70 มิลลิกรัม สัปดาหละ
1 ครั้ง กับยา risedronate 35 มิลลิกรัม สัปดาหละ 1 ครั้ง ในสตรีวัยหมดประจําเดือน โดยใหอยูนาน
12 เดือน เพื่อดูระดับความหนาแนนของมวลกระดูก ผลการศึกษาพบวากลุมที่ไดรับยา alendronate มี
ความหนาแนนของมวลกระดูกที่กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังสูงกวากลุมที่ไดรับยา risedronate (59)
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ตารางที่ 3 ยาที่ใชปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจําเดือน (32)
ยา
Bisphosphonates
Risedronate (Actonel®)

Alendronate (Fosamax®)

ขนาด
5 มิลลิกรัมตอวัน
35 มิลลิกรัมตออาทิตย
5 มิลลิกรัมตอวัน
5 มิลลิกรัมตอวัน
35 มิลลิกรัมตออาทิตย
10 มิลลิกรัมตอวัน
70 มิลลิกรัมตออาทิตย
5 มิลลิกรัมตอวัน หรือ
10 มิลลิกรัมตอวันสําหรับ
สตรีหมดประจําเดือนที่
ไมใชเอสโตรเจน
10 มิลลิกรัมตอวัน หรือ
70 มิลลิกรัมตออาทิตย

ขอบงชี้รับรองจาก FDA

ผลขางเคียง

ปองกันหรือรักษา
กระดูกพรุน
รักษากระดูกพรุนที่เกิดจาก
ใชคอรติโคสเตียรอยด

อาหารปวดทอง
แนนทอง
ทองอืด
หลอดอาหารอักเสบ
ปองกันกระดูกพรุน
แผลในหลอดอาหาร
กระเพาะอาหารอักเสบ
รักษากระดูกพรุน
แผลในกระเพาะอาหาร
แนนหนาอก
รักษากระดูกพรุนที่เกิดจาก กลืนลําบาก
การใชคอรติโคสเตียรอยด
รักษากระดูกพรุนในผูชาย
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ยา

ขนาด

Selective estrogen receptor
modulator (SERM)
60 มิลลิกรัมตอวัน
Raloxifene (Celvista®)

Estrogen
- Conjugated equine estrogen
- 17-estradiol
- Estradiol valerate
- Transdermal estradiol

Recominant human
parathyroid hormone
Teriparatide

Salmon calcitonin
(Miacalcic®)

ขอบงชี้รับรองจาก FDA

ปองกันหรือรักษา
กระดูกพรุนในสตรีหลัง
หมดประจําเดือน

0.625 – 0.3 มิลลิกรัมตอวัน
1– 0.5 มิลลิกรัมตอวัน

ปองกันกระดูกพรุน

1 – 0.5 มิลลิกรัมตอวัน

20 ไมโครกรัม
ฉีดใตผิวหนังตอวัน

200 IU พนจมูกตอวัน
100 IU ฉีดใตผิวหนังหรือ
กลามเนื้อวันเวนวัน

รักษากระดูกพรุนในสตรีหลัง
หมดประจําเดือน
รักษาในผูชายกระดูกพรุนที่มี
ความเสี่ยงมากตอกระดูกหัก
ปองกันหรือรักษา
กระดูกพรุน

ผลขางเคียง

อาการรอนวูบวาบ
ตะคริวที่ขาและนอง
ชองคลอดแหง
เสนเลือดดําอุดตัน
คลื่นไส อาเจียน
เลือดออกผิดปกติ
ทางชองคลอด
คัดตึงเตานม
มะเร็งเตานม
เสนเลือดดําอุดตัน

มึนศีรษะ
ตะคริวที่ขา
คลื่นไส
แคลเซียมในเลือดสูง
คลื่นไส
ใบหนาและแขนแดง
ระคายเคืองที่จมูก

สําหรับยาในกลุม bisphosphonate ที่มีจําหนายในประเทศไทย คือ alendronate และ
risedronate มีประสิทธิภาพคลายคลึงและใกลเคียงกัน อาจมีรายละเอียดที่ตางกันบางในทางคลินิกพบวา
อุบัติการณรบกวนตอหลอดอาหารและกระเพาะอาหารจากการใชยา alendronate มากกวาจากรายงานใน
การศึกษาตางๆ (postmarketing-reports)(60-62) ซึ่งเปนอาการขางเคียงของยากลุมนี้ เชน อาจมีอาการปวด
ทอง แนนทอง เบื่ออาหาร ทองเฟอ ทองอืด ทองผูก กระเพาะอาหารอักเสบ หลอดอาหารอักเสบได
มีอาการแนนหนาอก เจ็บหนาอกและปวดตามกลามเนื้อ กลืนลําบาก (dysphagia) อาการตางๆ เหลานี้
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อาจพบไดประมาณรอยละ 10 ถาผูใชเคยเปนแผลในกระเพาะอยูแลวตองระวังอาจมีโรคกําเริบขึ้นมาอีก
ก็ได จึงตองมีการบริหารจัดการในการใชยาอยางถูกตองโดยเครงครัด เพื่อลดผลขางเคียงที่เกิดขึ้น
ขอปฏิบัติในการรับประทานยากลุม bisphosphonate
ในการรับประทาน bisphosphonate โดยเฉพาะ alendronate ตองรับประทานตอนเชากอนที่จะ
ดื่มหรือรับประทานอาหารชนิดใด เพราะยาจะดูดซึมไดดีตอนกระเพาะอาหารวางหลังจากไดนอนพักทั้ง
คืนแลว และตองดื่มน้ําตาม 1 แกว (120 ซีซี) หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงใหรับประทานอาหารเชา ซึ่งตองมี
จํานวนมากพอ (full breakfast) (ไมใชกาแฟหรือโอวัลติน 1 ถวย หรือขนมปงเพียง 1 ชิ้น เพราะไม
เพียงพอ) ในระหวาง 30 นาทีกอนรับประทานอาหารเชาหามกลับไปนอน ตองอยูในทายืนหรือนั่งเพื่อ
ไมใหยายอนกลับขึ้นมาในหลอดอาหาร มิฉะนั้นจะเกิดหลอดอาการอักเสบและอาการทางกระเพาะอาหาร
ดังไดกลาวแลวในอาการขางเคียง หลังรับประทานอาหารแลวจะทําอะไรก็ไดตามปกติ ไมจําเปนตอง
รับประทานยาตรงตามเวลา เพียงแตวาตื่นเวลาใดก็เริ่มรับประทานยาได ในประสบการณของผูเขียน
พบวา ผูใชยาสวนใหญไมคอยรับประทานอาหารเชาหรือทานเพียงเล็กนอย จึงทําใหเกิดอาการขางเคียง
ทางระบบทางเดินอาหารไดบอย แตถาปฏิบัติตามไดอยางเครงครัด การเกิดอาการขางเคียงจะพบไดนอย
ในผูชายพบอาการขางเคียงนอยกวาผูหญิง อาจเปนเพราะการปฏิบัติตามกฎเกณฑและรับประทานอาหาร
เชาอยางสม่ําเสมอก็ได สําหรับ risedronate ซึ่งมีผลขางเคียงตอระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะตอ
กระเพาะอาหารนอยกวา alendronate อยางชัดเจน(63) ในการใช bisphosphonate ควรใหแคลเซียม
ทดแทนอยางนอยวันละ 500 มิลลิกรัม (elemental calcium) รวมดวย แตตองหลีกเลี่ยงใหตางเวลากับ
bisphosphonate มิฉะนั้นจะรบกวนการดูดซึมของยากลุมนี้
ขอหามหรือขอควรระวัง
เนื่องจาก bisphosphonate ขับทางปสสาวะ ควรหลีกเลี่ยงในผูที่เปนโรคไต โดยเฉพาะในรายที่มี
หนาที่ไตเสื่อมอยางรุนแรง (creatinine clearance ผิดปกตินอยกวา 35 มิลลิเมตรตอนาที) เปนโรคระบบ
ทางเดินอาหารเรื้อรังและเฉียบพลัน ไมสามารถยืนหรือนั่งไดนานอยางนอยกวา 30 นาที ในรายที่มี
ระดับแคลเซียมต่ําตองไดรับการแกไขหรือหาสาเหตุกอนใชยา
ปฏิกิริยาเมื่อใชรวมกับยาอื่น
โดยทั่วไปไมพบวามียาชนิดใดที่ทําปฏิกิริยาหรือมีผลกับกลุม bisphosphonate เนื่องจากยากลุมนี้
ไมยอยสลาย จึงไมเหนี่ยวนําหรือยับยั้ง hepatic microsomal drug-metabolising enzyme แตการให
แคลเซียมพรอมกันในเวลาเดียวกัน จะรบกวนการดูดซึมของ bisphosphonate ดังนั้นควรแยกให
แคลเซียมในเวลาที่ตางกัน
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สําหรับการใหฮอรโมนรักษา (hormone therapy) รวมกับ bisphosphonate จะชวยเสริมใหมีการ
เพิ่มมวลกระดูกมากขึ้นกวาเมื่อใชอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การใหฮอรโมนรักษารวม
ดวยจะชวยเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ลดกลุมอาการของวัยหมดประจําเดือน
Raloxifene
เปนสารสังเคราะหที่ไมใชสเตียรอยดอยูในกลุม benzothiophene ที่พัฒนามาจาก tamoxifen ซึ่ง
เปน SERMs ในกลุม triphenylethylene raloxifene จับแนนกับเครื่องรับฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen
receptors) ทั้ง alpha และ beta แตออกฤทธิ์แตกตางกันในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่แตกตางกัน โดยออก
ฤทธิ์เหมือนฮอรโมนเอสโตรเจนที่กระดูกและระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่ไมออกฤทธิ์ที่เนื้อเยื่อ
ของเยื่อบุโพรงมดลูกและเตานม ทําให raloxifene สามารถเพิ่มมวลกระดูก ลดความเสี่ยงกระดูกหักที่
หลัง ในผูที่เคยและไมเคยมีกระดูกสันหลังหักไดรอยละ 30 – 50 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการลด
ความเสี่ยงของกระดูกหักที่ไมใชสันหลัง (risk of nonvertebral fractures)(64,65) ไดแก สะโพก ขอมือฯลฯ
และ raloxifene ยังมีผลลดระดับ total cholesterol และ low density lipoprotein (LDL) cholesterol ใน
เลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมมีผลตอระดับ triglyceride และ high density lipoprotein (HDL)
cholesterol (66-68) นอกจากนี้ยังลดระดับ fibrinogen รอยละ 20 (68) ลดระดับ apolipoprotein B รอยละ 9 (68)
ลดระดับ homocystein รอยละ 8 (69) ลดระดับ tumor necrosis factor (TNF)- levels รอยละ 13.5 (70)
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต raloxifene ไมมีผลตอ tissue
plasminogen activator, plasminogen activator-1, C-reactive protein, prothrombin-antithrombin
complexes ดังนั้น raloxifene จึงนาจะมีผลดีในการลดอัตราเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงผลที่
ปรากฏในการศึกษา MORE พบวาการใช raloxifene ขนาด 60 มิลลิกรัมตอวัน ในสตรีวัยหมด
ประจําเดือนที่มีภาวะกระดูกพรุน เปนเวลา 4 ป ไมเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต
ในกลุมสตรีที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด raloxifene กลับมีผลในทางลดความเสี่ยงลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีในกลุมที่ใชยาหลอก (RR = 0.60; 95% CI; 0.38 – 0.95) (71) แตอยางไรก็ตามยังไม
มีขอมูลที่ชัดเจนถึงผลของ raloxifene ตออัตราตายและทุพพลภาพจากภาวะ coronary heart disease ตอง
ติดตามผลการศึกษาตอไป
สําหรับ venous thrombosis จากการศึกษาเปรียบเทียบการให raloxifene ขนาด 60 และ 120
มิลลิกรัมตอวัน เปนระยะเวลา 40 เดือน เปรียบเทียบกับยาหลอกในสตรีจํานวน 7,705 ราย พบ
venous thromboembolic events ไดแก deep vein thrombosis และ pulmonary embolism เพิ่มขึ้น และมี
โอกาสเกิดสูงในชวง 4 เดือนแรกของการรักษา(72) ซึ่งผลขางเคียงนี้เหมือนกับที่พบในสตรีที่ใชฮอรโมน
เอสโตรเจน
ผลตอเตานม เนื่องจาก raloxifene ออกฤทธิ์ตรงขามกับฮอรโมนเอสโตรเจนที่ตําแหนงเนื้อเยื่อ
ของเตานม จึงมีอาการและภาวะที่ตองพิจารณา ดังนี้
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1. อาการเจ็บหรือคัดตึงเตานม พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกแลว สตรีกลุมที่ใช raloxifene
มีอาการเจ็บหรือคัดตึงเตานมใกลเคียงกัน
แตพบนอยกวาสตรีในกลุมที่ไดรับฮอรโมนรักษาอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
2. มะเร็งเตานม จากการศึกษาในหองปฏิบัติการพบวา raloxifene มีผลตอตานการเจริญของ
เซลลมะเร็งเตานมในมนุษย(73) และยับยั้งการกอมะเร็งเตานมใน animal models (74) จากการศึกษา MORE
เปนระยะเวลา 4 ป พบวา raloxifene สามารถลดอุบัติการณของการเกิดมะเร็งเตานม และมะเร็งเตานม
ระยะลุกลามไดเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก(75) ในจํานวนผูปวยมะเร็ง 54 ราย ที่ไดรับการตรวจหา
เครื่องรับฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen receptors) ปรากฎวา raloxifene สามารถลดอุบัติการณของ
มะเร็งเตานมระยะลุกลามที่มีเครื่องรับฮอรโมนเอสโตรเจนลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอ
มะเร็งเตานมที่ตรวจไมพบเครื่องรับฮอรโมนเอสโตรเจน
ผลตอมดลูก การศึกษาทางคลินิกพบวา raloxifene ไมเพิ่มอุบัติการณของภาวะเลือดออกทางชอง
คลอดหรือเลือดออกกะปริดกะปรอย เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก(76) เมื่อให raloxifene ขนาด 60 และ
150 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 2 ป ก็ไมพบผลในทางกระตุนเยื่อบุโพรงมดลูกของสตรีวัยหมด
ประจําเดือน ในขณะที่พบผลดังกลาวในกลุมที่ไดรับฮอรโมนเอสโตรเจนหรือ tamoxifen(77,78) สวน
การศึกษาในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในกลุมสตรีที่ไดรับ raloxifene ขนาด 60
มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 6 เดือน โดยเปรียบเทียบกอนและหลังใหยา พบวาปริมาตรของมดลูก ความ
หนาของเยื่อบุโพรงมดลูกและเสนเลือดที่มาเลี้ยงมดลูก จากการตรวจดวย color Doppler ultrasound ก็ไม
เปลี่ยนแปลงดวย(79)
วิธีการใช ขนาดของ raloxifene ที่ใชสําหรับปองกันและรักษาภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมด
ประจําเดือน คือ 60 มิลลิกรัม ใหโดยการรับประทานวันละ 1 ครั้งกอนหรือหลังอาหารก็ได ควรให
รวมกับแคลเซียมเสริมในกรณีที่ไดรับจากอาหารไมเพียงพอ
ขอหามใช raloxifene มีขอหามใชในสตรีตั้งครรภและใหนมบุตร ผูปวยที่แพ raloxifene และ
ผูปวยที่มีประวัติ thromboembolism ควรหลีกเลี่ยงการใชในผูปวยที่มีโรคตับหรือการทํางานของตับ
ผิดปกติ
ขอบงชี้ในการใช raloxifene ในสตรีหลังหมดประจําเดือน เพื่อปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
ผลขางเคียงที่อาจพบได
 อาการรอนวูบวาบ พบไดบอยในสตรีอายุนอยที่หมดประจําเดือนไมนาน
 อาการชองคลอดแหงแสบ พบไดไมแตกตางจากสตรีในกลุมควบคุม (control group)
 ตะคริวที่ขาและนอง พบไดในบางราย
 เพิ่มโอกาสเกิด venous thromboembolism
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จากขอมูลในดานผลดีกับผลเสียตางๆ ของ raloxifene ดังไดกลาวมาแลว จึงไดสรุปในดานความ
เสี่ยงและประโยชนที่ไดรับเพื่อเปนแนวทางอยางงายในการพิจารณาเลือกใช raloxifene ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงถึงผลดีและผลเสียตางๆ ของยา raloxifene ในการใชทางคลินิก
ประโยชนที่ไดรับหรือผลดี
1. เพิ่มมวลกระดูก
2. ลดความเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหัก
3. ลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมและอาจ
ปองกันมะเร็งเตานม
4. ลดระดับไขมัน โดยเฉพาะ LDL – cholesterol
และ HDL 2 และไมเพิ่มระดับ triglyceride
5. ไมมีเลือดออกทางชองคลอด
6. ไมมีอาการเจ็บตึงเตานม
7. ไมเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
8. รับประทานงาย สะดวก วันละ 1 เม็ดเทานั้น

ความเสี่ยงหรือผลเสีย
1. โรคหลอดเลือดดําอุดตัน
2. รอนวูบวาบเพิม่ ขึ้น
3. มีการปวดที่นองขา (leg cramps)

การเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกภายหลังจากหยุดใหการรักษาดวย raloxifene พบวามีมวลกระดูก
ลดลงอยางชัดเจน(80) เชนเดียวกับการใชฮอรโมนเอสโตรเจนหลังหยุดยาจะมีการลดลงเหมือนกัน
Calcitonin
Calcitonin เปนฮอรโมนชนิด polypeptide ที่สรางจากตอมไทรอยด ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง bone
resorption โดยผานทาง calcitonin receptor บน osteoclast เดิมการให calcitonin ตองใชวิธีฉีดเทานั้น
แตในปจจุบันมี salmon calcitonin ชนิด intransal form ซึ่ง intranasal calcitonin นี้ ปลอดภัยและมี
ผลขางเคียงนอยมาก(81) ไดมีการศึกษาพบวา intranasal calcitonin สามารถปองกัน trabecular bone loss
ในผูซึ่งมีกระดูกพรุน(82) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 FDA ของสหรัฐอเมริกาไดยอมรับ การใช
intranasal salmon calcitonin ขนาด 200 IU ตอวัน ในการรักษาผูปวยที่มีกระดูกพรุนหลังหมด
ประจําเดือนที่ไมสามารถใชฮอรโมนเอสโตรเจนได จากการศึกษาพบวา calcitonin สามารถลดการหักของ
กระดูกสันหลังไดในขนาด 200 IU ตอวัน สวนการหักของกระดูกสะโพก ไมมีหลักฐานเพียงพอวา
สามารถลดได(83)
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ในการศึกษา Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures (PROOF) study(83) ซึ่งเปนการศึกษา
randomized, double-blind, placebo-controlled study ของ calcitonin พนทางจมูก ขนาด 200 IU ตอวัน
เปนระยะเวลา 5 ป พบวามีผลลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดกระดูกสันหลังหักใหมรอยละ 33 เมื่อเทียบ
กับกลุมที่ไมไดรับยา ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามในขนาด 100 IU ตอ
วัน หรือ 400 IU ตอวัน ไมมีรายงานวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาไมมีผลเพิ่ม
ความหนาแนนของกระดูกสะโพกไมวาจะใชขนาดใดก็ตาม แตพบวา calcitonin สามารถลดอาการปวด
กระดูกไดอยางมากในรายที่มีกระดูกสันหลังหักแบบ compression(84)
ผลขางเคียง
 มีอาการคลื่นไส
 มีอาการแดงตามหนาและแขน
 มีอาการระคายเคืองที่จมูกในกรณีที่พนจมูก
 มีการบวมแดงเฉพาะที่ในกรณีที่ฉีด
Calcitonin เปนยาที่มีฤทธิ์ไมแรงถาเทียบกับกลุม SERMs bisphosphonates หรือฮอรโมนรักษา
จึงเหมาะสําหรับที่จะใชในบุคคลที่ไมสามารถจะใชยากลุม อื่นได ขณะเดียวกันราคายาก็คอนขางสูง
Recombinant human parathyroid hormone (rhPTH)
Teriparatide เปนยาทางเลือกแนวทางที่สอง (second line drug) ในการรักษากระดูกพรุนที่
องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริการับรองเปนสารกลุมฮอรโมนที่ตางจากฮอรโมนเอสโตรเจน และ
เทสทอสเตอโรนที่มีฤทธิ์กระตุนการสรางกระดูกชนิดแรก จากการศึกษาพบวา teriparatide สามารถเพิ่ม
ความหนาแนนของมวลกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลัง และสวนอื่นๆ ไดเปนอยางดี(85) และจากการตัด
เอาชิ้นเนื้อของกระดูกมาดูพบวา มีการกระตุนการสรางเนื้อกระดูกขึ้นมาใหมจากการให teriparatide ซึ่ง
สามารถตรวจพบการสรางเนื้อกระดูกขึ้นใหมที่บริเวณ trabecular, endocortical และ periosteal โดย
พบวามีการกระตุนเซลล osteoblast ใหทํางานมากขึ้น(86) มีการศึกษาการใช teriparatide รวมกับการให
ฮอรโมนในการรักษา (hormone therapy) เปรียบเทียบกับการใหฮอรโมนในการรักษาอยางเดียวพบวา
กลุมที่ไดรับ teriparatide รวมกับฮอรโมนในการรักษามีการลดลงของการเสียรูปทรงของกระดูกสันหลัง
(vertebral deformity) มากกวากลุมที่ไดรับฮอรโมนในการรักษาอยางเดียว(87) จากการศึกษาแบบ
multicenter study พบวา teriparatide สามารถลดความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักใหมของกระดูกสันหลัง
(risk of new vertebral fractures) ในสตรีหลังหมดประจําเดือนไดรอยละ 65 ในกระดูกสะโพกประมาณ
รอยละ 65 และรอยละ 35 ในกระดูกบริเวณขอมือ (new nonvertebral fractures) (88) การให teriparatide
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จะตองฉีดเขาใตผิวหนัง (subcutaneous injection) สวนการใหในแบบอื่นๆ ยังอยูในระหวางการศึกษา
ทดลองอยู
ขอบงชี้ในการใช คือ กระดูกพรุนในสตรีหลังหมดประจําเดือนที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิด
กระดูกหัก และกระดูกพรุนในผูชายที่ไมทราบสาเหตุหรือเปน hypoganadism osteoporosis ที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดกระดูกหัก ผูที่ไมตอบสนองหรือไมสามารถทนตอการใชยารักษากระดูกพรุนในแนวทาง
แรก (first line drug) เชน กลุม bisphosphonates ที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
อาการขางเคียง ที่พบบอยคือ มึนงงศีรษะ (dizziness) และเปนตะคริวที่ขา (leg cramp)
นอกจากนี้ยังมีอาการขางเคียงอื่นๆที่พบได เชน คลื่นไส orthostatic hypotension ซึ่งไมรุนแรง (mild
และ transient) มีแคลเซียมในเลือดสูง (transient และ asymptomatic hypercalcemia)
ขอหามใช ในผูปวยที่เปน Paget’s disease ผูที่มี epiphyses ยังไมปด ผูมีประวัติไดรับการฉาย
แสงที่เกี่ยวกับกระดูก หรือผูที่มี alkaline phosphatase สูงกวาปกติ
ระยะเวลาที่ใชรักษา ปจจุบันยังมีการศึกษาไมมากเพียงพอ จึงแนะนําใหใชไดไมเกิน 2 ป
สําหรับกรณีที่ใชรวมกับยากลุมอื่นของการรักษาโรคกระดูกพรุน (antiresorptive drug) ยังไมมีการศึกษา
ยืนยันแนนอนถึงความปลอดภัย เพราะฉะนั้นกอนใชควรวัดระดับ parathyroid hormone 25 –
hydroxyvitamin D creatinine และ phosphorus ตองติดตามขณะรักษาในเรื่อง hypercalcemia และ
hypercalciuria ดวย
Strontium ranelate
Strontium ranelate เปนยาตัวใหมในการใชรักษาโรคกระดูกพรุน โดยจะลดการสลายมวล
กระดูก (bone resorption) ซึ่งมีผลตอการลดจํานวนและการทํางานของเซลล osteoclast ขณะเดียวกันก็
สามารถกระตุนการสรางมวลกระดูก (bone formation) โดยการเพิ่มจํานวนเซลล osteoblast ใหมากขึ้น
เปนผลใหมีการเพิ่มการสราง bone matrix ตามมา (89,90) strontium ranelate จะใหในรูปรับประทานขนาด
2 กรัมตอวัน จากการศึกษาการให strontium ranelate ขนาด 2 กรัมตอวัน เปนเวลา 3 ปติดตอกัน
เปรียบเทียบกับยาหลอก พบวากลุมที่ไดรับยา strontium ranelate มีอัตราการหักของกระดูกสันหลัก
ลดลงรอยละ 41(90) ขณะที่อัตราการหักของกระดูกสะโพกในกลุมที่ไดรับยา strontium ranelate ลดลง
รอยละ 36(89) และอัตราการหักของกระดูกสวนอื่นที่ไมใชกระดูกสันหลัง (nonvertebral fractures) ลดลง
รอยละ 16(91) จะเห็นไดวายา strontium ranelate สามารถปองกันและรักษากระดูกพรุนไดทั้งที่กระดูก
สันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกสวนอื่นที่ไมใชกระดูกสันหลังไดทั้งสามตําแหนง(89)
จากขอมูลทางคลินิกและขอมูลเชิงประจักษ (evidence base) ที่ไดรับทําใหสามารถสรุปผลของยา
ตางๆ ที่ชวยในการลดการหักของกระดูกสันหลัง กระดูกสวนอื่นที่ไมใชกระดูกสันหลัง และกระดูก
สะโพกไดดังในตารางที่ 5 ซึ่งจะพบวามีเพียงยา alendronate risedronate ฮอรโมนเอสโตรเจน และ
strontium ranelate เทานั้นที่สามารถลดการหักของกระดูกไดทั้งสามตําแหนงที่กลาวมาแลว ดังนั้นในการ
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เลือกยาในการรักษาสตรีที่มีโรคกระดูกพรุนเปนแนวทางแรก (first line drug) จึงควรเปนยาในกลุม
bisphosphonate หรือ strontium ranelate ขณะที่สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีอาการของวัยหมด
ประจําเดือนและตองการปองกันโรคกระดูกพรุน ควรไดรับฮอรโมนเอสโตรเจนในการรักษาสตรีในกลุม
นี้ สตรีวัยหมดประจําเดือนที่ไมมีอาการของวัยหมดประจําเดือน แตมีกระดูกพรุนที่กระดูกสันหลัง ก็ควร
จะเลือกยา raloxifene เปนยารักษาในสตรีกลุมนี้ ในขณะที่สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีโรคกระดูกพรุน
และมีอาการของการเจ็บปวดในกระดูก (bone pain) ก็ควรจะเลือกใชยา calcitonin ในการรักษาเนื่องจาก
จะชวยลดอาการเจ็บปวดในกระดูกไดดี สวนยา teriparatide เปนยาที่ตองฉีดเขาใตผิวหนังดวยตัวของ
ผูปวยเองทุกวันและราคายาคอนขางแพงจึงเปนขอจํากัดในการใช โดยจะใชในรายที่มีโรคกระดูกพรุนที่
รุนแรงมาก ซึ่งไมสามารถทนตอการรักษาดวยตัวยาอื่น หรือลมเหลวตอการรักษาดวยตัวยาอื่นๆ แลว
เทานั้น
ตารางที่ 5 แสดงถึงผลของยาตางๆ ที่ชวยลดการหักของกระดูกในตําแหนงตางๆ
ชื่อยา
Alendronate
Risedronate
Etidronate
Estrogen
Raloxifene
Calcitonin
Strontium ranelate
Teriparatide
ND = No data

Vertebral fracture

Non-Vertebral
fracture

Hip fracture

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
ND
+
ND
ND
+
+

+
+
ND
+
ND
ND
+
ND

การใชยา antiresorptive กลุมตางๆ รวมกันหลายชนิด เชน กลุม bisphosphonate รวมกับ
ฮอรโมนเอสโตรเจน หรือ raloxifene ฮอรโมนเอสโตรเจนรวมกับ calcitonin ซึ่งมีผลเพิ่มความ
หนาแนนของกระดูก และลดความเสี่ยงของกระดูกหักได

การติดตามผลการรักษากระดูกพรุน
โดยทั่วไปจะใชการวัดความหนาแนนของกระดูก (bone mineral density) ดวยเครื่อง DEXA ที่
กระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง ภายหลังการรักษาแลว 2 ป หรือมากกวาเพราะตองใชเวลาหลายปใน
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การเพิ่มมวลกระดูกจากการใชยาในการรักษาโรคกระดูกพรุน และคาความหนาแนนของกระดูก ตองมี
ความแตกตางเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4 ที่กระดูกสันหลังและเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 6 ที่กระดูก
สะโพก จึงจะมีความสําคัญทางสถิติ แตถาความหนาแนนของกระดูกไมเปลี่ยนแปลงหรือลดลงเล็กนอยก็
ไมไดแสดงวาการรักษาลมเหลวหรือตองเปลี่ยนยาที่รักษาอยู(92)

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือดและ
ปสสาวะหา bone marker เพื่อตรวจหา bone turnover ของกระดูก หลังจากการใหการรักษาดวยยาไป
แลว โดยทั่วไปจะตรวจหา bone marker เมื่อกอนการรักษาจะเริ่มขึ้นและหลังใหการรักษาไปแลว 3 – 6
เดือน เพื่อดูวามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม ซึ่งจะไดผลเร็วกวาการตรวจหาความหนาแนนของกระดูก

สรุป
โรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจําเดือนนั้น เปนปญหาสาธารณสุขที่เปนภัยเงียบคอยคุกคาม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจําเดือน การดูแลรักษาโรคนี้วัตถุประสงคเพื่อลดอัตราตาย
และทุพพลภาพ
ซึ่งเกิดจากภาวะกระดูกหักทั้งนี้ตองประกอบดวยการเพิ่มมวลกระดูกเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง และลดปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหกระดูกหัก ยาที่มีใชในการเพิ่มมวลกระดูกนั้นมีอยูดวยกันหลาย
กลุม การเลือกยาที่เหมาะสมแกสตรีแตละคนเพื่อใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุดนั้น จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยในหลายดาน ไดแก
1. อายุ และสุขภาพโดยทั่วไป
2. อาการของวัยหมดประจําเดือน ซึ่งเกิดจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน
3. คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลขางเคียงของยาแตละชนิด
4. ความรุนแรงของโรคกระดูกพรุน
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