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วัตถุประสงค์
เมื่อจบกระบวนการเรียนรู้นิสิตต้องรู้จักโรคกระดูกจากความผิดปกติของเมตาบอลิซั่มที่พบได้
บ่อย สามารถให้การวินิจฉัยและวางแนวทางในการรักษาโรคดังกล่าวได้
หัวข้อบรรยาย
1. พยาธิสรีรวิทยา กระบวนการเมตาบอลิซั่มของกระดูก
2. ความสาคัญและหน้าที่ของกระดูก
3. Bone Remodeling
4. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซั่มของกระดูก
- Rickets
- Osteomalacia
- Scurry
- Osteoporosis
5. ภาวะความผิดปกติของเมตาบอลิซั่มของกระดูกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
(ศึกษาด้วยตนเอง)
- Hyperparathyroidism
- Hyperpituitarism and Hypopituitarism
- Hypothyroidism
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บทนา
ในร่างกายมนุษย์มีกระดูกทั้งสิ้น 206 ชิ้น กระดูกเหล่านี้ทาหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างของร่างกายที่
ทาหน้าที่ในการเคลื่อนไหว และทาหน้าที่ในการป้องกันอวัยวะที่สาคัญ ๆ นอกจากนี้แล้วกระดูกยังทา
หน้าที่เป็นอวัยวะซึ่งเป็นที่เก็บประจุเกลือแร่สาคัญในการทางานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่
แคลเซียมและฟอสฟอรัส ทั้งนี้ร่างกายทาการควบคุมความสมดุลย์ของเกลือแร่เหล่านี้ผ่านระบบควบคุม
ด้วยระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเอง และผ่านกลไกทางฮอร์โมนและการทางานของอวัยวะต่าง ๆ
ทั่วร่างกาย
โครงสร้างของกระดูก
กระดูกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนที่อยู่ด้านนอกเรียกว่า Cortical หรือ compact bone ซึ่งเป็น
ส่วน 70 เปอร์เซนต์ของกระดูกทั่วร่างกายและส่วนที่อยู่ด้านในเรียกว่า trabecular หรือ cancellous หรือ
spongious bone โครงสร้างทั้งส่วนนอกและส่วนในประกอบกันเป็นโครงสร้าง 3 มิติที่ทาหน้าที่รับแรง
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในสภาวะที่เบาที่สุด
กระดูกส่วน cortical bone ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหน่วยกระดูกเรียกว่า “osteon” หรือ Harversian
System หน่วยกระดูกนี้ ประกอบด้วยเส้นเลือดเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางเรียกว่า Harversian canal แล้วมีเซล
กระดูก (osteocyte) เรียงตัวอยู่เป็นวงรอบ ขนาดของ osteon มักมีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร และมีวง
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 ไมครอน osteon แยกกันด้วยเส้นแบ่ง (cement line) เส้นเลือดเล็ก ๆ
เหล่านี้ประสานติดต่อกันเป็นเส้นใยทาให้ทุก osteon สามารถติดต่อกันได้
กระดูกส่วนในหรือ trabecular bone ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า “packets” ซึ่งแยกออกจาก
กันด้วย Cement line เช่นกัน หน่วยของกระดูกใน trabecular bone นี้ไม่มีเส้นเลือดเข้ามาโดยเฉพาะจึง
ได้รับอาหารที่บริเวณผิวของกระดูกเอง ทั้งส่วนของ osteon และ packets รวมเรียกว่า “bone structural
units” (BSU’s) นอกจากนี้แล้วการเรียงตัวของกระดูกยังขึ้นกับการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนที่
ประกอบขึ้นเป็นกระดูกด้วย
โครงสร้างทางเคมีของกระดูก
กระดูกประกอบด้วย โปรตีนประมาณหนึ่งในสามส่วนอีกสองในสามเป็นเกลือแร่ ส่วนโปรตีนที่
เป็นเนื้อกระดูกนี้เรียกว่า Matrix ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน (Collagen type 1) ถึง 90 เปอร์เซ็นต์
เส้นใยคอลลาเจนนี้เป็นโปรตีนที่เกาะและพันกันเป็นเกลียวจนมีลักษณะคล้ายเส้นเชือก ทาให้กระดูกมี
ความแข็งแรงและรับแรงตึงได้ โปรตีนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นโปรตีนอื่น ๆ เช่น osteonectin,
osteocalcin, osteopontin และ sialoprotein นอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ไหลเวียนผ่านเข้ามากับ Plasma ของ
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เลือดด้วย การตรวจพบโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกระดูกเหล่านี้ใน plasma ของเลือดเพิ่มขึ้นก็ดีหรือ
เพิ่มขึ้นในปัสสาวะก็ดี แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซั่มของกระดูก
เกลือแร่ที่อยู่ในกระดูกส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปผลึกเล็ก ๆ ของแคลเซียมเรียกว่า Hydroxyapatite
ผลึกเหล่านี้มีลักษณะเป็นแท่งเข็ม (Needle) แผ่น (Plate) และแท่ง (Rods) แทรกตัวอยู่กับเส้นใยคอลลาเจน
สูตรทางเคมีของผลึกส่วนใหญ่เป็น hydroxyapatite [ Ca10 (PO4)6(OH)2] แต่ทั้งนี้ผลึกมักไม่บริสุทธิ์ แต่
อาจประกอบด้วยส่วนประกอบอื่น เช่น carbonate, citrate, magnesium, sodium, fluoride และ strontium
ซึ่งสารเหล่านี้มักแฝงตัวอยู่กับผลึก Hydroxyapatite กระดูกส่วนที่สร้างใหม่และยังไม่มีผลึกแคลเซียมเข้า
ไปเกาะเรียกว่า osteoid ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นแนว osteoid เป็นชั้นบาง ๆ ระหว่างแนวกระดูกที่สร้างขึ้น
ใหม่ เมื่อมีผลึกแคลเซียมเข้าไปเกาะก็จะเปลี่ยนเป็น mineralized bone ถ้าแนวกระดูก osteoid หนาตัวขึ้น
มาก ๆ จะแสดงภาวะโรค rickets และ osteomalacia แนว osteoid นี้แสดงได้โดยให้ยา Tetracycline ซึ่งจะ
ไปจับกับกระดูกที่ mineralized ใหม่ ๆ เมื่อนากระดูกมาส่องด้วยแสง ultraviolet จะเห็นแถบของ
Tetracycline เรืองแสงเป็นแถบ fluorescent ชัดเจน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของกระดูก (Bone turnover)
ทั้งกระดูก cortical bone และ cancellous bone มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยกระบวนการ 2
กระบวนการนั่นคือ Modeling และ Remodeling สาหรับกระบวนการ Modeling กระดูกถูกสร้าง ณ
ตาแหน่งที่แตกต่างจากตาแหน่งที่มีการทาลายเนื้อกระดูก กระบวนการนี้ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของกระดูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในวัยเด็ก ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติการรับแรง
ของกระดูกในระหว่างที่มีการเจริญเติบโต ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของกระดูกสันหลังตลอด
ช่วงอายุ สาหรับกระบวนการ Remodeling เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ ซึ่งการสร้างและการทาลาย
เนื้อกระดูกเกิดขึ้นในตาแหน่งเดียวกันทาให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระดูก แต่ทาให้กระดูกใน
บริเวณนั้นเป็นกระดูกใหม่อยู่ตลอดเวลามีการซ่อมแซมกระดูกที่มีรอยหัก (Microfracture) ในเนื้อกระดูก
ทาให้กระดูกสามารถรักษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของกระดูกเอาไว้ได้ กระบวนการ Remodeling นี้ทา
ให้มีการทดแทนเนื้อกระดูกปีละ 2-10 เปอร์เซ็นต์ ความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงเนื้อกระดูกจากกลไก
นี้พบได้ เช่น ในโรค Osteopetrosis ทาให้กระดูกเปราะและหักง่าย
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อกระดูกเริ่มจากเซล osteoclast กินเนื้อกระดูกเป็นหลุมลงไปเรียกว่า
lacunal ต่อจากนั้นเซล osteoblast จะสร้างเนื้อกระดูกลงไปใน lacunae ในภาวะปกติเซล osteoclast
สามารถทาลายเนื้อกระดูกได้วันละ 50 ไมครอน ในขณะที่เซล osteoblast สร้างเนื้อกระดูกให้กับกระดูก
lamellar bone ได้เพียงวันละ 1 ไมครอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วการสร้างและการทาลาย
เนื้อกระดูกมีความสมดุลย์กัน กระบวนการทาลาย (Resorption) และกระบวนการสร้าง (Formation) เรียก
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รวมกันว่า Coupling ซึ่งกลไกการควบคุมกระบวนการทั้งสองนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เชื่อว่า Cylokines
ชนิดต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการควบคุมการสร้างและการทาลายเนื้อกระดูก Cytokines เหล่านี้อาจเป็น
Growth factors หรือสารเช่น Prostaglandins ซึ่งผลิตจากเซล osteoblast และ osteoclast เองหรือเป็น
Cytokines ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายก็ได้
เซลกระดูก (Bone Cells)
เซลกระดูกแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
1. เซลที่ทาหน้าที่สร้างกระดูก (Bone Formation) เซลเหล่านี้ได้แก่ เซล osteoblast osteoblast
เปลี่ยนแปลงมาจาก Mesenchymal stemcell ในไขกระดูก เรียงตัวกันบนผิวกระดูก และทา
หน้าที่สร้างสารกระดูกในระยะแรกเป็น osseous organic matrix หรือ osteoid seam ต่อมา
Matrix เหล่านี้เมื่อมี Calcium มาเกาะจึงเปลี่ยนเป็นกระดูก การสร้างเนื้อกระดูกวัดได้จากการ
ใช้ Double tetracycline labeling ในคนปกติพบว่าสร้างได้วันละประมาณ 1 ไมครอน
2. เซลที่ทาหน้าที่สลายกระดูก (Bone Resorption) ได้แก่เซล Osteoclast เซลเหล่านี้มีลักษณะ
เป็น multinucleated giant cells เซลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงมาจาก granulocyte macrophage
colony forming unit osteoclast อาจอยู่บนผิวของเนื้อกระดูกหรืออยู่ในเนื้อกระดูกเองก็ได้
และมักอยู่บริเวณส่วนหน้าของบริเวณที่มีการขุดเจาะเนื้อกระดูกเพื่อสร้าง osteon ใหม่
osteoclast ทางานโดยส่วนที่ยึดแน่นกับผิวขอบที่จะมีการย่อยสลายปล่อยประจุ Hydrogen
ion ออกไปละลายเนื้อกระดูกร่วมกับเอ็นไซม์ Cathepsins และ Collagenases ซึ่งจะย่อย
สารอินทรีย์ของเนื้อกระดูก การย่อยสลายนี้ทาให้เกิดหลุมในเนื้อกระดูกเรียกว่า Howship’s
lacunae
กระบวนการสลายกระดูกนี้มีความสาคัญต่อการรักษาสมดุลย์ของแคลเซียมใน
ร่างกาย
3. เซลอื่น ๆ ได้แก่ Lining cells และ Osteocytes Lining cell เชื่อว่าเป็น Osteoblast ในขณะที่
ไม่ได้ทาหน้าที่สร้างกระดูกมีลักษณะแบนและเรียบเป็นแผ่นคลุมผิวหน้าของกระดูก เชื่อว่า
Osteocytes เป็นเซล Osteoblast ที่หยุดสร้างเนื้อ Matrix ของกระดูกและฝังตัวอยู่ใน lacunae
ของเนื้อกระดูก เซล osteocyte มีอยู่เป็นจานวนมากและเชื่อมต่อกันด้วย Cytoplasmic process
ที่ยาวมาก ทาให้เซลในเนื้อกระดูกสามารถติดต่อกันและตอบรับต่อการกระตุ้นได้ในวงกว้าง
เชื่อว่า Osteocyte ตอบสนองต่อแรงกระทาต่อกระดูก ทาให้ควบคุมกระบวนการสร้างและ
ทาลายกระดูกได้
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โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซั่มของกระดูก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเป็นกระบวนการที่มีทั้งการสร้างกระดูก (Bone formation)
และกระบวนการสลายเนื้อกระดูก (Bone resorption) โดยที่การสร้างกระดูกเป็นกระบวนการที่ Osteoblast
สร้างเนื้อกระดูก (Organic Matrix หรือ Osteoid) และกระบวนการ Calcification เพื่อให้ Osteoid
เปลี่ยนเป็นกระดูก ส่วนกระบวนการสลายกระดูกเป็นกระบวนการที่ Osteoclast ย่อยสลายกระดูกและ
ปล่อยเกลือแร่จากกระดูกลงไปในกระแสเลือด ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซั่มของกระดูก เช่น
Rickets และ Osteomalacia เป็นกระบวนการที่แคลเซี่ยมไม่สามารถจับตัวกับ Matrix ได้เพียงพอ
(Hypocalcification) ในขณะที่ภาวะ Scurvy และ Osteoporosis เป็นภาวะที่เกิดจากการลดการทางานของ
Osteoblast ในการสร้าง Matrix หรือเกิดจากการเพิ่มการทางานของ Osteoclast ในการสลายเนื้อกระดูก
หรือเกิดจากกระบวนการทั้งสองแบบ ทาให้ปริมาณเนื้อกระดูกลดน้อยลง การประเมินการสูญเสียเนื้อ
กระดูกนั้น ถ้าประเมินจากภาพเอกซเรย์ปรกติ พบว่าความหนาแน่นเนื้อกระดูก (Bone Density) ลดลงไป
ถึงหนึ่งในสามก่อนที่ภาพเอกซเรย์ปกติจะตรวจพบการบางลงของกระดูก
ในปัจจุบันนี้นิยมใช้การวัด
ความหนาแน่นกระดูก โดยใช้วิธีที่เรียกว่า DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) ซึ่งสามารถวัด
ความหนาแน่นกระดูกได้แม่นยา และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
Rickets
เป็นภาวะที่เกิดกับกระดูกที่กาลังเจริญเติบโต (Growing bone) เกลือแคลเซี่ยมไม่สามารถจับกับ
Matrix หรือ Osteoid ของกระดูกได้ตามปกติ รวมทั้งแคลเซี่ยมไม่สามารถจับกับชิ้นกระดูกอ่อนที่จะ
กลายเป็นกระดูก (Preosseous cartilage) ในเยื่อเจริญ (Epiplyseal plate) ของกระดูก ความสามารถในการ
สะสมแคลเซี่ยมใน Matrix นี้ขึ้นกับการรักษาระดับแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือด ความสมดุลย์
ของแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดขึ้นกับปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยคือ 1. การดูดซึม (Absorption) แค
ลเซี่ยมจากทางเดินอาหาร 2. การปล่อยออก (Excretion) ทางไตและทางเดินอาหาร 3. อัตราการเคลื่อนไหว
ของแคลเซี่ยมได้แก่ วิตามินดี (Vitamin D) และ Parathyroid hormone การจาแนกชนิดต่าง ๆ ของ Rickets
จึงขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค ซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะ Rickets แบ่งออกได้ 3 ประการได้แก่ (ตารางที่ 1)
1. การขาดวิตามินดี (Vitamin D Deficiency) 2. โรคไตเรื้อรัง (Chronic renal insufficiency) 3. โรคท่อไต
(Renal tubular insufficiency) ทั้งนี้ภาวะการขาดวิตามินดีจากอาหารพบน้อยลงมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
การเสริมวิตามินดีลงในนม และอาหารเสริมสาหรับเด็ก สาหรับ Rickets ที่เกิดจากการทางานของไตและ
ท่อไตบกพร่องโรคมักไม่ดีขึ้นจากการให้วิตามินดีในปริมาณปกติ จึงเรียกภาวะ Rickets นี้ว่า “Vitamin D
– refractory”
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ตารางที่ 1 สาเหตุของ Rickets
Family Hx.
Myopathy
Growth defect
Serum :
Calcium

Phosphorus
A.P.
Urine :
Calcium
Phosphorus
Osteitis fibrosa
Other

Vit D deficiency




Chr. Renal Insuff.




Renal Tubalar Insuff.






















Dietary or malabsorption Renal failure, anemia




Amino aciduria

พยาธิสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาใน Rickets ประกอบด้วยการลดลงของเนื้อกระดูกโดยทั่วไป
และมีการเพิ่ม Uncalcified Matrix (Osteoid) มากขึน้ ในเยื่อเจริญของกระดูกพบชั้น Uncalcified
preosseous cartilage อยู่ในบริเวณที่ควรจะเป็น calcified cartilage กระดูกซึ่งควรจะแข็งเมื่อขาดแคลเซี่ยม
ในกระดูกก็ทาให้กระดูกไม่แข็งแรงเท่าที่ควร เกิดความพิการผิดรูปร่าง ทั้งบริเวณกระดูกและบริเวณเยื่อ
เจริญของกระดูก
อาการและอาการแสดง
ในเด็กเล็กอาจต้องนึกถึง Rickets ถ้าเด็กมีอาการชัก (convulsion) กล้ามเนื้อกระตุกเกร็ง (tetany)
ร้องไห้ตลอดเวลา (irritability) การพัฒนาช้ากว่าปกติ ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร กล้ามเนื้ออ่อนแรง
(weakness) เมื่อเด็กเริ่มหัดเดินอาจพบการผิดรูปร่างของขาท่อนล่าง เช่น เข่าโก่ง (Genu varum) ขากาง
(genu valgus) ขาบิดเข้าด้านในหรือออกด้านนอก (Torsional deformities) และตัวเล็กผิดปกติ
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกที่พบในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและอาจทาให้นึกถึง Rickets ได้แก่
การขยายตัวของส่วนเจริญของกระดูก
ทาให้บริเวณข้อมือและข้อเข่าใหญ่กว่าปกติ
(Epiphyseal
Enlargement) หากเยื่อเจริญของ Costochondral junction ขยายโตขึ้น เรียกว่า rachitic rosary คล้าย
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ลูกประคาที่กระดูกซี่โครง กะโหลกศีรษะแบนราบ (Craniotabes) กระดูกหน้าอกหนาและเป็นร่อง
(Harrison’s sulcus) กระดูกสันหลังคด หรืออาจทาให้เกิดกระดูกหักหลาย ๆ แห่งขึ้นได้
การวินิจฉัย Rickets ได้จากภาพเอกซเรย์ และการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ภาพเอกซเรย์ที่ช่วย
ให้การวินิจฉัยได้แก่ เยื่อเจริญของกระดูกมีลักษณะหนาและกว้างออก (Thickening and widening of
epiphyseal plate) สายเส้นใยกระดูกมีลักษณะเป็นลายหยาบ ๆ (coarse appearance of trabeculation) ส่วน
metaphysis มีลักษณะไม่เรียบเป็นหลุม ๆ (Cupping of metaphysis) นอกจากนี้ภาพเอกซเรย์ของกระดูกยัง
พบว่ากระดูกจะโค้งงอ (Bowing of diaphysis) เมื่อเข้าวัยที่เยื่อเจริญปิดแล้ว กระดูกส่วน Metaphysis ยังคง
กว้างกว่าปกติ
การตรวจเลือดใน Rickets พบว่าส่วนใหญ่ระดับ Alkaline phosphatase มักสูงยกเว้นชนิด
hypophosphatasia ซึ่งเป็น Rickets โดยกรรมพันธุ์ปริมาณ Alkaline phosphatase จะปกติ นอกจากนี้การ
ตรวจหาระดับ Creatinine และ serum inorganic phosphorus (ตารางที่ 1) ช่วยแยกสาเหตุจากโรคไตเรื้อรัง
ออกจากสาเหตุของโรคท่อไต และภาวะการขาดวิตามินดี
แนวทางการรักษา
แนวทางการรักษาภาวะ Rickets ขึ้นกับสาเหตุจึงแบ่งแนวทางการรักษาตามสาเหตุดังนี้
1. แนวทางการรักษา Vitamin D Deficiency Rickets (Nutritional Rickets) ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
ปัญหาการขาดวิตามินดีพบน้อยมากจากการเล็งเห็นความสาคัญของแสงแดดและวิตามินดี
ผู้ป่วยมักเป็นเด็กอายุประมาณ 1 ปี ที่ได้รับนมมารดา และไม่เคยพาออกไปรับแสงแดดเลย
ในระยะแรก ๆ เด็กเหล่านี้จะมีอาการของระดับแคลเซี่ยมต่า (hypocalcemia) มีอาการกระตุก
และชัก โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกให้เห็นจากภาพเอกซเรย์ การรักษาเริ่มต้นด้วย
การให้วิตามินดี ในปริมาณที่ต้องการและให้อาหารที่มีระดับวิตามินดีที่พอเพียง เด็กบางคนที่
มีปัญหาการดูดซึมของลาไส้ทาให้ขาดวิตามินดีได้ เช่นภาวะ Steatorrnea ซึ่งอาจเกิดจากโรค
ลาไส้เรื้อรังหรือโรคตับ
2. แนวทางการรักษา Renal osteodystrophy (Azotemic osteodystrophy) โรค Rickets ที่เกิดจาก
ปัญหาโรคไตเรื้อรังพบได้ไม่บ่อยนัก มักเรียกโรคนี้ว่า Renal Rickets ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนี้
นอกจากจะพบการเปลี่ยนแปลงของกระดูกจากภาวะ Rickets แล้ว ยังมักพบภาวะการเกิด
secondary hyperparathyroidism ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอย่างมากร่วมด้วย
เช่นกัน ได้แก่ กระดูก trabecular บริเวณ metaphysis ไม่เชื่อมต่อกัน และ cortex บริเวณ
metaphysis ถูกทาลายหายไป การรักษาภาวะนี้จึงต้องรักษาทั้งภาวะโรคไตเรื้อรัง ปัญหา

8

Secondary hyperparathyroidism และปัญหา Rickets วิตามินดีที่ให้ควรเป็นชนิด 1,25
dihydroxyvitamin D3
3. แนวทางการรักษา Rickets จากโรคท่อไต (Renal tubular defect) การเกิด Rickets ในโรคท่อ
ไตนี้เกิดจากการที่ท่อไตไม่สามารถดูดกลับ phosphate ได้เพียงพอ ทาให้ phosphate ใน
กระแสเลือดลดต่าลง (hypophosphatemia) และพบ phosphate ปริมาณมากในปัสสาวะ
Rickets ชนิดนี้เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด และมักถูกเรียกว่า hypophosphatemic vitamin D
refractory (resistant) rickets ซึ่งมักเป็นกรรมพันธุ์ ทาให้อาจเรียกได้ว่า familial
hypophosphatemic rickets หรือ X-link hypophosphatemia ลักษณะกรรมพันธ์ชนิดนี้เป็น
ลักษณะเด่นแต่บางครั้งอาจพบเป็น Autosomal dominant ได้เช่นกันแต่พบน้อย เด็กที่เป็น
Rickets จากโรคท่อไตนี้ มักมีอาการและภาพเอกซเรย์ของโรค Rickets ส่วนสุขภาพทั่ว ๆ ไป
มักแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวตามปรกติ การรักษาภาวะนี้มักต้องให้ phosphate ปริมาณที่
พอเพียง ร่วมกับ 1,25 dihydroxyvitamin D3 ระหว่างการรักษาต้องติดตามผู้ป่วยให้ดีเพื่อ
ป้องกันภาวะ Vitanin D เกิน ซึ่งเป็นพิษได้
นอกจากการรักษาดังที่กล่าวมาแล้ว การวางแผนการรักษาความผิดปกติของรูปร่างกระดูก โดย
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ร่วมกับกุมารแพทย์ก็มีความสาคัญมาก การรักษาแก้ไขความพิการผิดรูปร่าง โดยไม่
ควบคุมภาวะ Ricket มักทาให้ความพิการผิดรูปร่างกลับมาเป็นอีก ถ้าควบคุมภาวะ Ricktes ได้ดี อาจพบ
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกลดน้อยลง ถ้าความพิการไม่มากการดามกระดูกเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อ
แก้ไขปัญหา เช่น เข่าโก่ง (Genu varus) ขากาง (Genu valgum) เท้าบิดเข้าด้านใน (Internal tibial torsion)
หรือเท้าบิดออกด้านนอก อาจเพียงพอ ถ้าการรักษาด้วยการดามไม่ได้ผล และวางแผนจะทาการผ่าตัดรักษา
ควรต้องหยุดให้วิตามินดี 1 เดือนก่อนการผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อภาวะ hypercalcemia ซึ่งมักเกิด
ระหว่างการดามแขนขาหลังผ่าตัดรักษา
Osteomalacia
ภาวะ Osteomalacia มีความหมายว่า “กระดูกนิ่ม (soft bone)” เป็นภาวะที่เกิดในผู้ใหญ่ กระดูกที่
เกิดภาวะนี้ไม่สามารถสะสมเกลือแคลเซี่ยมลงในเนื้อกระดูกที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่า Osteoid ทาให้เกิด
ภาวะ adult rickets แต่เนื่องจากในผู้ใหญ่ไม่มีเยื่อเจริญของกระดูก (Epiphyseal plate) จึงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของ Epiphyseal plate ให้เห็น สาเหตุการเกิด Osteomalacia เกิดได้เช่นเดียวกับ Rickets
ได้แก่ ขาดสารอาหารที่มีวิตามินดี ปัญหาโรคไตเรื้อรัง และปัญหาโรคท่อไต ซึ่งในปัจจุบันการขาด
สารอาหารที่มีวิตามินดีพบน้อยมากเนื่องจากการเติมวิตามินดีลงในผลิตภัณฑ์จากนมเกือบทุกชนิด แต่ก็ยัง
อาจพบได้ในกลุ่มที่ขาดอาหารและไม่ค่อยถูกแสงแดด
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พยาธิสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกใน osteomalacia นี้มักพบทั่วร่างกาย ปริมาณเนื้อกระดูกที่มีแค
ลเซี่ยมสะสม (calcified matrix) พบน้อยลง และพบกระดูกใหม่ชนิดที่ไม่มีแคลเซี่ยมสะสม (osteoid
matrix) มากขึ้น การลดลงของเนื้อกระดูกนี้ทาให้กระดูกบางลง (Osteopenia) การเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้
กระดูกอ่อนแอ และรับน้าหนักไม่ได้ทาให้กระดูกค่อย ๆ โค้งงอและเกิดความพิการผิดรูปร่างขึ้น ภาพจาก
กล้องจุลทรรศน์ของกระดูกจะพบว่า ส่วนของกระดูกที่เคยมีเนื้อกระดูกที่มีแคลเซียมถูกแทนที่ด้วยกระดูก
ใหม่ที่ไม่มีแคลเซี่ยม (Osteoid Seam) มากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจพบบริเวณที่เรียกว่า Pseudofractures หรือ
เรียกว่า Looser’s zone ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเนื้อกระดูกภายในหัก (Microfracture) และร่างกายพยายามซ่อม
สร้างด้วยกระดูกที่ไม่มีแคลเซี่ยม (Osteoid) ทาให้เห็นเป็นเส้นดาข้ามกระดูกในภาพเอกซเรย์ เรียกว่า
looser’s zone และมักพบในภาวะที่เรียกว่า Milkman’s syndrome
อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยภาวะ Osteomalacia มักมีอาการคลี่นไส้ เบื่ออาหาร น้าหนักลด กล้ามเนื้ออ่อนแรงและปวด
ตามกระดูกทั่วร่างกาย ตรวจร่างกายมักมีอาการกดเจ็บบริเวณกระดูก คลาพบความผิดปกติของกระดูกสัน
หลังและแขนขา การวินิจฉัยที่ชัดเจนของภาวะนี้ต้องพบความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ของกระดูกทั่ว ๆ
ไป เช่น กระดูกสันหลังหักยุบหลังค่อม กระดูกเชิงกรานบิดเบี้ยว กระดูกแขนขาโก่งงอ และคลาได้กระดูก
ส่วนใกล้ข้อใหญ่นูนขึ้นมาชัดเจน ในโรค Milkman’s syndrome มักพบ preudofracture ของกระดูกซี่โครง
กระดูกเชิงกราน กระดูกต้นขา และกระดูกอื่น ๆ การตรวจเลือดพบว่าระดับ Serum Alkaline phosphatase
มักสูงในขณะที่ Serum phosphase มีปริมาณต่า นอกจากนี้ควรตรวจปริมาณแคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส
parathyroid hormore และวิตามินดีใน Serum การวินิจฉัยจะชัดเจนยิ่งขึ้นจากการเจาะกระดูกเชิงกราน
ตรวจ (Iliac crest biopsy)
แนวทางการรักษา
ในผู้ป่วย Osteomalacia ที่มีโรคนา (Underlying disease) อยู่ ควรต้องรักษาโรคนาก่อน กรณีที่ขาด
วิตามินดี การให้วิตามินดีและแคลเซี่ยมในปริมาณสูงจะช่วยทาให้เพิ่มปริมาณแคลเซี่ยมที่สะสมในเนื้อ
กระดูกและทาให้รอยหักเทียม (Pseudofracture) หายไปหรือดีขึ้น และทาให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ในกรณีที่
เป็นโรคท่อไตและมีภาวะ Hypophosphatemia การรักษาต้องให้ phopharus และวิตามินดีชนิด 1,25
dihydroxy vitamin D ซึ่งวิตามินดีชนิดนี้ช่วยรักษา Osteomalacia ที่ไม่ดีขึ้นด้วยวิตามินดีชนิดธรรมดา
นอกจากการให้ยารักษาแล้วหากมีภาวะกระดูกผิดรูปร่าง การผ่าตัดรักษาโดยการตัดกระดูก (Osteotomy)
ช่วยแก้ไขความพิการได้
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Scurvy (Avitaminosis C)
โรคขาดวิตามินซี หรือ Scurvy ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงการทางานของการสร้างกระดูก (Bone
Matrix) ด้วยกระบวนการ Osteoblastic formation ล้มเหลวทาให้ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง (Osteoporosis)
และมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มกระดูก (Subperiosteal hemorrhage) และใต้เยื่อบุต่าง ๆ (Submucous
hemorrhage) การขาดวิตามินซีนี้ทาให้การสร้างเส้นใย Collagen บกพร่องซึ่งมักพบในเด็กอายุ 6 เดือนถึง
1 ปี อาการชนิดรุนแรง (Severe form) พบได้น้อยลงในปัจจุบัน และถ้าพบก็เป็นชนิดน้อย (Mild form) ซึ่ง
ก็พบในผู้ใหญ่ที่ทานอาหารที่มีปริมาณวิตามินซีน้อยมากได้เช่นกัน
พยาธิสภาพ
การลดลงของการสร้างเนื้อกระดูก (Osteoblastic formation) ในขณะที่มีการทาลาย (Osteoclastic
resorption) ปกติ ทาให้ปริมาณเนื้อกระดูกลดลงโดยทั่วไป (Generalized osteoporosis) นอกจากนี้เยื่อเจริญ
ของกระดูกชั้น Calcified cartilage จะหนาขึ้นมากเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเนื้อกระดูก (Bone
Matrix) ได้ การขาดวิตามินซีนี้ยังทาให้เส้นเลือดเปราะและแตกง่ายทาให้มีเลือดออกง่ายทั่วไป เนื้อเยื่อต่าง
ๆ รวมทั้งตามไรฟันและในทางเดินอาหาร สาหรับเลือดที่ออกใต้เยื่อหุ้มกระดูกนั้น อาจรุนแรงจนทาให้
เกิดการแยกชั้นของเยื่อเจริญของกระดูกเกิดภาวะ Epiphyseal Separation เกิดขึ้นได้
อาการและอาการแสดง
เด็กที่เป็นโรค Scurry นี้มักมีภาวะขาดอาหาร ร้องไห้งอแง มีอาการบวมตามแขนขา โดยเฉพาะ
บริเวณต้นขา มีอาการปวดมากบริเวณที่บวมจนอาจไม่ยอมขยับแขนขาเลย (Pseudoparalysis) บริเวณที่
บวมมักมีอาการบาดเจ็บและร้อนแดง นอกจากนี้ยังพบเลือดออกตามไรฟันและที่อื่น ๆ ภาพเอกซเรย์มัก
พบกระดูกบางลงโดยทั่วไป บริเวณ Metaphysis และ Epiphysis มักพบว่าเส้นสีขาวที่แสดงลักษณะ
Calcifying cartilage และมักพบภาวะ Epiphyseal separation นอกจากนี้ภาพเอกซเรย์ยังมักพบเงา
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระดูก ซึ่งเลือดที่ออกนี้มักกลายเป็นกระดูก (ossified) หลังจากการรักษาโดยให้
วิตามินซีรักษา
แนวทางการรักษา
ภาวะ Scurry นี้มักมีอาการชัดเจนแต่ควรต้องวินิจฉัยแยกจากภาวะต่าง ๆ เช่น อัมพาต (paralysis)
กระดูกติดเชื้อ (osteomyelitis) โรคซิฟิลิส (Congenital syphilis) หรือภาวะเด็กถูกทาร้าย (Child Abuse) ถ้า
มีการแยกของ Epiphyseal plate หลาย ๆ แห่ง ในเด็กที่เป็น Scurry ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ปริมาณ
Ascorbic acid ในกระแสเลือดมักต่ามาก การรักษาโรค Scurry นี้เพียงแต่ให้วิตามินซี (Ascorbic acid) ใน
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ปริมาณที่เพียงพอ อาการต่าง ๆ ก็จะหายไปในเวลาอันรวดเร็ว เลือดที่ออกใต้เยื่อหุ้มกระดูกก็จะกลายเป็น
เนื้อกระดูก Epiphyseal separation ที่เกิดขึ้น เมื่อหายก็จะติดกันดีและมักไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
กระดูกในภายหลัง
Osteoporosis (กระดูกโปร่งบาง)
Osteoporosis มีความหมายเดียวกับ “Porous bone” หรือกระดูกมีรูพรุน ภาวะกระดูกโปร่งบาง
เป็นภาวะที่เกิดจากการสร้างกระดูก (osteoblaslic formation) ลดลงในขณะที่มีการสลายเนื้อกระดูก
(osteoclastic resorption) เพิ่มขึ้น ทาให้เนื้อกระดูกลดลง กระดูกที่บางลงนี้ มักมีลักษณะการ Calcified
ปกติถึงแม้มีรูพรุน และลักษณะทาง Microscopic ปกติ ซึ่งต่างจากภาวะ Osteomalacia ที่มีลักษณะทาง
Miscroscopic และการ Calcified ผิดปกติไป ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้เนื้อกระดูกลดลง เป็น
เพราะมีการเพิ่มการสลาย (Bone Resorption) เพิ่มขึ้น การที่กระดูกบางลงนี้ทาให้กระดูกมีโอกาสเปราะ
และหักง่าย ทาให้เกิดปัญหากระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหักซึ่งทาให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
มาก และผู้ป่วยวัยสูงอายุที่กระดูกหักอาจทาให้เกิดผลข้างเคียงถึงกับชีวิตได้ องค์การอนามัยโลกประมาณ
ว่าภาวะกระดูกโปร่งบางจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าในอีก 50 ปีข้างหน้า
ปัจจัยสาเหตุของภาวะกระดูกโปร่งบาง
ภาวะกระดูกโปร่งบางเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากสาเหตุจากความผิดปกติของการ
ทางานของต่อมไร้ท่อ การไม่ได้ใช้งาน (disuse) ภาวะหมดประจาเดือน (post-menopausal) หรือวัยสูงอายุ
(Senility)
ในผู้ป่วยบางรายอาจมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งสาเหตุก็ได้
นอกจากนี้แล้วเชื่อว่าสาเหตุทาง
กรรมพันธุ์ อาจเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งก็ได้ นอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยความเสี่ยง (Risk factors)
เช่น เพศหญิง ภาวะไม่มีประจาเดือน การรับประทานอาหารที่ขาดแคลเซี่ยม ความผิดปกติของการ
รับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมาก ๆ การดื่มสุรา และภาวะการขาดการออก
กาลังกาย ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกระดูกโปร่งบางทั้งสิ้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงภาวะกระดูกโปร่ง
บางจากสาเหตุสาคัญ ๆ 3 ประการได้แก่
1. Hormonal Osteoporosis (Endocrine osteoporosis)
ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะกระดูกโปร่งบางจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย โดยมี
การหลั่งฮอร์โมนที่เป็น Antianabolic มากกว่า Anabolic เช่นภาวะ hyperparathyroidism ภาวะ
hyperpituitarism ภาวะ hyperthyroidism และ hyperadrenocorticism ภาวะเหล่านี้ทาให้เกิดภาวะกระดูก
โปร่งบางทั้งสิ้น
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2. Disuse Osteoporosis
โดยทั่วไปแล้วเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายจะลีบเล็กลงเมื่อไม่มีการใช้งาน เช่น กล้ามเนื้อลีบ
ผิวหนังเหี่ยวย่น สาหรับกระดูกก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการลงน้าหนักหรือมีแรงดึงของกล้ามเนื้อ ทาให้เกิด
แรง Stress และแรง Strain ในกระดูก แรงดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในตัว
กระดูกและตามทฤษฎีของ Wolff’s law แรงดังกล่าวทาให้เกิดการกระตุ้น Osteoblast ให้สร้างกระดูก
เพิ่มขึ้น สาหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียงอยู่ตลอดเวลาหรือผู้ที่อยู่ในสภาพไร้น้าหนัก หรือไม่ได้ลงน้าหนักจะ
ทาให้เกิดการสร้างกระดูกลดลง ซึ่งจะทาให้การสลายกระดูกเกิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้น ทาให้เกิดภาวะกระดูก
โปร่งบางขึ้น
3. Postmenopausal and Senile Osteoporosis
ภาวะกระดูกโปร่งบางในวัยหมดประจาเดือน และภาวะกระดูกโปร่งบางในวัยสูงอายุ เป็น
ภาวะกระดูกโปร่งบางที่พบได้บ่อยและมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ภาวะกระดูกโปร่งบางจากภาวะหมด
ประจาเดือน มักเกิดในช่วงหลังหมดประจาเดือนจนถึงอายุประมาณ 65 ปี ในระยะนี้กระดูกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภาวะการขาดฮอร์โมน Estrogen หลังอายุ 65 ปี ภาวะกระดูกโปร่งบางที่เกิดขึ้นมักเกิดจาก
วัยสูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปมักตรวจพบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์จากการประเมินจากภาพเอกซเรย์ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วเมื่อพบภาวะกระดูกโปร่งบางจากภาพเอกซเรย์เนื้อกระดูกมักลดลงไปแล้วไม่น้อยกว่า 30
เปอร์เซ็นต์ ภาวะกระดูกโปร่งบางในวัยสูงอายุอาจเกิดจากภาวะ Hypogonadism และการได้รับแคลเซี่ยม
ปริมาณไม่พอเพียง และการเกิดร่วมกับการไม่ได้ใช้งาน (disuse osteoporosis) และการไม่ได้ออกกาลังกาย
ทาให้เกิดภาวะกระดูกโปร่งบางขึ้น
พยาธิสภาพ
กระบวนการสร้างกระดูก (Bone Deposition) และสลายกระดูก (Bone Resorption) เป็น
กระบวนการที่เกิดบริเวณผิวกระดูก ด้วยเหตุนี้ กระดูก Trabecular และ Cancellous ซึ่งมีพื้นที่ผิวมากกว่า
กระดูก Cortical จึงพบพยาธิสภาพได้บ่อยกว่า กระดูก Trabecular เหล่านี้จะบางลงและห่างกันออกไป
กระดูกที่มี Trabecular bone และ Cancellous bone มาก ๆ เช่นกระดูกสันหลัง ส่วน Metaphyses ของ
กระดูกแขนขาจึงเกิดภาวะกระดูกโปร่งบาง เปราะและหักง่ายขึ้น เช่น กระดูกสันหลังหักยุบ กระดูก
สะโพกหัก กระดูกข้อมือ และต้นแขนหัก เป็นต้น กระดูกสันหลังที่หักยุบทาให้หลังค่อมและตัวเตี้ยลง
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อาการและอาการแสดง
อาการของผู้ป่วยกระดูกโปร่งบางมักเริ่มด้วย อาการปวดหลังเป็น ๆ หาย ๆ และเป็นเรื้อรัง ซึ่งอาจ
เกิดจากกระดูกสันหลังหักยุบแบบ Microscopic fracture ตัวเตี้ยลง ทางานได้น้อยลง ถ้ากระดูกสันหลังยุบ
มาก ๆ อาจทาให้มีอาการปวดและทางานได้ลดลง
ภาพเอกซเรย์มักพบกระดูกบางลงโดยทั่วไป กระดูกสันหลังอาจพบการหักยุบแบบ Wedge shape
หรือ Biconcave shape การวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometry) ทาได้โดยใช้วิธีการเอกซเรย์
เรียกว่า Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) วิธีการนี้สามารถวัดความหนาแน่นของกระดูกใน
บริเวณต่าง ๆ ออกมาเป็นหน่วยกรัมต่อตารางเซนติเมตร การวัดความหนาแน่นกระดูกทาเพื่อการวินิจฉัย
การติดตามผลการรักษาและประมาณความเสี่ยงต่อการหักของกระดูกโดยพบว่าเมื่อความหนาแน่นของ
กระดูกลดลง 1 Standard Deviation ความเสี่ยงต่อการหักของกระดูกเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับกระดูกของ
คนวัยหนุ่มสาว
การตรวจแคลเซี่ยม ฟอสฟอรัสและ Alkaline Phosphatase ในเลือดมักพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
อย่างไรก็ตามควรเจาะเลือดเพื่อให้การวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะ Osteomalacia
แนวทางการรักษา
ก่อนเริ่มการรักษาแพทย์ควรต้องให้การวินิจฉัยให้ถูกต้อง ประเมินความรุนแรงและวางแผนการ
รักษา วัตถุประสงค์หลักของการรักษาก็เพื่อป้องกันการสูญเสียกระดูกเพิ่มขึ้น การเพิ่มความหนาแน่น
กระดูกเพื่อย้อนสภาพกระดูกโปร่งบาง มักทาให้สาเร็จได้ยากมาก ในปัจจุบันนี้มียาที่ใช้ในการดูแลรักษา
ภาวะกระดูกโปร่งบางมากมาย ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน Anabolic Hormone ยา Bisphosphonate
ฮอร์โมน Calcitanin วิตามินดี แคลเซี่ยม และเกลือฟลูออไรด์ ยาต่าง ๆ เหล่านี้ต้องใช้ในขนาดที่พอเหมาะ
หากใช้ในปริมาณมากเกินไป อาจทาให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้นการใช้ยาเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์
การให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นการรักษาที่ได้ผลดีมากเมื่อต้องการทดแทนฮอร์โมนในวัยหมด
ประจาเดือน (Hormonal Replacement Therapy : HRT) การให้แคลเซี่ยมจาเป็นทั้งสาหรับการรักษาและ
ป้องกันภาวะกระดูกโปร่งบาง ฮอร์โมน Calcitonin สามารถลดการทางานของเซล Osteoclast ทาให้การ
สลายกระดูกลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้พบว่ายากลุ่ม Bisphosphonate เช่น Alendronate สามารถ
ลดการทางานของเซล Osteoclast ได้ผลดีมาก และอาจทาให้กระดูกหนาขึ้น และลดความเสี่ยงต่อภาวะ
กระดูกหักได้ การให้ยากลุ่มวิตามินดี และกลุ่ม Metabolite ของวิตามินดี สามารถช่วยรักษาภาวะกระดูก
โปร่งบางและภาวะ Osteomalacia ได้ ทั้งนี้ต้องให้ร่วมกับแคลเซี่ยมหรือได้รับอาหารที่มีแคลเซี่ยมเพียงพอ
นอกจากการใช้ยาแล้ว การออกกาลังกายที่มีการลงน้าหนักที่ยังช่วยป้องกันภาวะ disuse osteoporosis ทา
ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น กระดูกแข็งแรงขึ้นและป้องกันการล้มที่ทาให้กระดูกหักได้

