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Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) 
         เป็นลกัษณะอาการหนึง่ท่ีพบวา่กระดกูงอกมีขนาดใหญ่และเช่ือมตดิกนั   ซึง่พบวา่ส่วนใหญ่เป็นท่ี
กระดกูสนัหลงัสว่นอก แตอ่าจจะพบได้กบัส่วนอ่ืน ๆ ไมบ่อ่ยนกั ต าแหนง่ท่ีเกิดกระดกูงอกพบวา่เป็นท่ี 
anterior and  right lateral aspect ของกระดกูสนัหลงั  โรคนีพ้บในคนสงูอายเุป็นสว่นใหญ่แตก็่อาจจะพบ
ในคนอายนุ้อยได้  พบวา่โรคนีมี้สว่นสมัพนัธ์กบัโรคเบาหวานถึงร้อยละ 40  แตส่าเหตจุริง ๆ ยงัไมท่ราบ 
อาจจะเก่ียวข้องกบัการท่ีมี serum vitamin A สงู ส าหรับการวินิจฉยัต้องอาศยัลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
        Diagnostic Criteria 
         1. continuous calcification  and  ossification  along theanterolateral aspect of at least four 
contiguous vertebral bodies. 
         2. essentially normal disc  space height  in the involvedarea. 
         3. absence of apophyseal joint ankylosis. 
         4. absent of erosion,sclerosis,or fusion of the SI joints. 
         5. continuous calcification  and  ossification  along theanterolateral aspect of at least two 
contiguous vertebral bodies. 
         6. calcaneal,olecanon, or patella spur 
         7. enthesis ossification (จดุท่ีเกาะระหวา่งกระดกูกบั tendon) 
         8. thoracic spine stiffness and pain 
         9. palpable,discrete  spur around  the patella,  elbow, orheel or a hard mass with in 
tendons 
        ตาม criteria นี ้ต้องพบ 2 และ 4 เสมอ สว่นข้ออ่ืน ๆ นัน้ 
        definite ต้องพบข้อ 1 ด้วย 
        proable : 5,6,7,8,9 
        posible:  i;   5 และ สองใน  6 ถึง 9 
                  ii;  6,7,8,9 
 



Symptoms and Signs 
        ได้แก่  stiffness  ของกระดกูสนัหลงัหรือข้อตา่ง  ๆ  อาการเจ็บปวดและอาการอกัเสบของข้อ  ผู้ ป่วย
บางรายอาจจะมีอาการทางระบบประสาทได้จากการท่ีกระดกูงอกออกไปกดประสาท 
 
Treatment 
        การรักษาสว่นใหญ่เป็น  symtomatic ยกเว้นในรายท่ีมีอาการกดประสาทหรือในรายท่ีข้อยึดติดแข็ง
โดยเฉพาะท่ีข้อตะโพกหรือข้อเขา่ 
 
Chondromalacia patellae 
        เป็นความเส่ือมท่ีเกิดขึน้กบักระดกูออ่นของกระดกูสะบ้า คนไข้พวกนีม้กัจะมีประวตัเิร่ือง  anterior 
knee  pain ปวดเขา่เวลาขึน้บนัไดหรือเวลางอเขา่ การตรวจเขา่อาจจะต้องกระท าอยา่งละเอียด  การใช้
ภาพรังสีเขา่ธรรมดา  ไมช่ว่ยในการวินิจฉัยโรคการถ่ายทา่ tangential or  skyline view อาจจะชว่ยได้บ้าง
เป็นบางราย แตก่ารท า    arthroscope    จะเป็นการวินิจฉยัท่ีดีและแนน่อนมากท่ีสดุ     ส าหรับการท า 
arthrography นัน้อาจจะชว่ยวินิจฉยัโรคได้ไม่คอ่ยดีนกัและไมค่อ่ยนิยมใช้ในปัจจบุนั การท า MRI or CT 
scan เองก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องศกึษากนัตอ่ไป 
        DDx 
        1.bursitis 
        2.plica synovitis 
        3.apophysitis 
        4.patella malalignment 
        Treatment 
          นอกจากการรักษาโดย conserveative  ตามวิธีการท่ีคล้าย ๆ กบัการรักษาโรคข้อเส่ือมโดยทัว่ไป
แล้ว การผ่าตดัอาจจะมีข้อบง่ใช้เม่ือการรักษา  conservativeไมไ่ด้ผล 
        การผา่ตวัประกอบด้วย 
        1.lateral patella release 
        2.patella shaving 
        3.chondrectomy 
        4.proximal or distal reealignment 
        5.tibial tubercle elevation 
 
Osteoarthritis of the hip 



         ความเส่ือมของข้อตะโพกอาจจะเกิดขึน้จาก  primary or  secondary OAได้ดงัได้กลา่วมาแล้ว  
จดุท่ีเกิดความเส่ือมในข้อหวัตะโพก  Cameron  and   MacNabแบง่ออกเป็น 6 จดุคือ 
        1.non-migratory collapse 
                1.1 concentric 
                1.2 superior 
                1.3 capital 
        2.migratory collapse 
                2.1 central 
                2.2 downward 
                2.3 medial 
                    2.3.1 upward 
                    2.3.2 lateral 
 
Etiology 
         สาเหตท่ีุพบบอ่ย ๆ ท่ีท าให้เกิดข้อเส่ือมได้แก่ 
        1.inconguity of the hip joint 
        2.instability 
        3.avascular nnecrosis 
        4.concentration of pressure load 
        5.direct injuries 
        6.constitutional cause,obesity,hypothyroid etc. 
        7.idiopathic causes 
 
Pathology 
         การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ท่ีสว่นตา่ง  ๆ เหมือนกบัท่ีได้กล่าวไปแล้วทัง้หมดรวมทัง้แร่ือง 
intraosseous pressure  ซึ่งเพิ่มขึน้ด้วย ปกตจิะอยูใ่นช่วงประมาณ 20-30มม.ปรอท ถ้าแรงดนัเพิ่มขึน้ถึง 
40 มม.ของปรอทผู้ ป่วยจะมีอาการปวดตะโพกแม้ในขณะอยูเ่ฉย ๆ (rest pain) 
 
 
Clinical picture 



         pain  อาการปวดมกัจะร้าวลงไปทางด้าน  anteromedial  aspect  ofthigh ต าแหนง่ของอาการ
ปวดอาจจะอยูท่างด้านใดของข้อตะโพกก็ได้ขึน้อยูก่บัวา่ด้านใดมีการอกัเสบอยู่ 
         tendernness 
         muscle spasm 
         flexion,adduction and external rotation deformities 
         limitation of joint motion 
 
Roentgenographic findings 
         ลกัษณะภาพรังสีจะขึน้อยูก่บัระยะของโรคว่าเป็นมากน้อยแคไ่หนและต้นเหตขุองโรคหรือโรคดวัง
เดมิวา่เป็นอะไร 
 
Treatment 
         conservative 
         surgery 
 
Erosive Inflammatory Osteoarthritis 
         โรคนีมี้  primary  involvement  ท่ี  distal  และ      proximalinterphalangeal  joint  และอาจจะ
เป็นท่ี  MCP  joint     โรคนีเ้ช่ือวา่เป็นhereditary  เม่ืออาการปวดเป็นมากอาจจะถึงกบั ankylosis  ในท่ีสดุ
ได้ พบวา่สว่นใหญ่เป็นกบัหญิงหลงัหมดประจ าเดือน  อาการอาจเป็นนานเป็นปีแล้วหายไปในท่ีสดุ อาจจะ
พบ gelatinous  cyst ตรงข้อท่ีเป็นโรค บางรายอาจจะมีอาการอกัเสบเหมือนกบัโรคrheumatoid arthritis  
แตพ่บวา่ คา่ ESR ปกต ิ ภาพรังสีพบวา่ ชอ่งข้อแคบ spurหรือกระดกูงอก  subchondral  bone  sclerosis  
และพบลกัษณะพิเศษคือ  boneerosion อาจจะพบ bony ankylosis ได้บอ่ย ๆ อยา่งไรก็ตามพบวา่เม่ือ
ตดิตามผู้ ป่วยเหลา่นีต้อ่ไปนานมากขึน้ ร้อยละ 15 จะพบวา่เป็น rheumatoid arthritis 
 
Primary Generalized Osteoarthritis 
         พบในหญิงกลางคน ข้อท่ีมีอาการได้แก่ DIP , PIP และ first CM jointsสว่นข้ออ่ืน ๆ อาจจะพบได้
บ้างไมบ่อ่ยนกัได้แก่ hip,  knee และ MTP joints รวมทัง้ข้อท่ีกระดกูสนัหลงัด้วย พบว่าผู้ ป่วยจะมีอาการข้อ
อกัเสบแบบฉับพลนัขึน้มาก่อนท่ีจะกลายเป็นเรือ้รัง   ลกัษณะภาพรังสีของผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะเหมือนกบัใน  
localized  OA  ทัว่ ๆ ไปความแตกตา่งจะอยู่ตรงท่ีข้อท่ีถกู  innvolvement  จะเป็นกบัหลายข้อเทา่นัน้  
ส าหรับท่ีกระดกูสนัหลงัจะพบวา่  articular  facets  ,  neural  arch  และ spinousprocess จะใหญ่ขึน้จน
พบวา่เป็นลกัษณะ kissing spines 



 
Avascular or Aseptic Necrosis of Bone (AVN) 
         เป็นภาวะท่ีกระดกูตายเฉพาะท่ี     เน่ืองจากกระดกูสว่นนัน้ขาดเลือดมาเลีย้งส าหรับต าแหนง่ท่ี
พบวา่กระดกูขาดเลือดมาเลีย้งมากท่ีสดุได้แก่ 
                femoral head 
                lower femoral condyles 
                humeral heads 
        สาเหตขุองการเกิด AVN สามารถสรุปได้เป็น 
         1.trauma with blood supply interruption 
         2.associated with rheumatic diseases: 
                  RA 
                 OA 
                 SLE 
                 Charcot's joint 
                 progressive systemic sclerosis 
                 slipped capital epiphysis 
         3.haemoglobinopathies เชน่ sickle cell disease 
         4.non-rheumatic condiition 
                  caisson disease 
                 alcoholism 
                 steroid therapy 
                 Gaucher's disease 
                 irradiation 
                 pancreatitis 
                 renal haemodialysis or transplantation 
                 pregnancy 
                 giant cell arteritis 
                 distance trauma 
                 extensive burns 
         5. Perthes'disease 
 



        การวินิจฉัยได้จากภาพรังสีซึง่จะพบวา่ 
        1.A crescentic area of rarefaction of subchondral bone 
        2.Irregurarity or flattening of the affected epiphysis,ordepressed segment of the 
subchondral bone 
        3.An area of porosis, or patchy sclerosis 
        4.Seperation of  necrotic fragments and  collapse of boneunderlying thesector of affected 
joint surface 
        5.Complete  joint  destruction,  or  disappearance of thefemoral or humeral heads. 
         อาการท่ีผู้ ป่วยมาพบ เป็นเร่ืองของอาการปวดข้อและการเคล่ือนไหวข้อลดลงซึ่งการวินิจฉยัจะ
ทราบได้โดยอาศยัการถ่ายภาพรังสีเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ส่วนใหญ่จงึมกัพบเม่ือโรคเป็นมากแล้ว  ในผู้ ป่วยท่ี
มีอาการระยะเร่ิมแรก  โรคอาจจะหายไปได้เองแตส่่วนใหญ่แล้วมกัจะลกุลามมากขึน้จนข้อเสียไปทัง้หมด  
การรักษาจงึขึน้อยูก่บัระยะของโรค ในกรณีท่ีข้อเสียมากแล้วการรักษาจะลงเอยด้วยการท าผา่ตดั 
arthroplasty 
 
Soft tissue degeneration 
         ความเส่ือมท่ีเกิดขึน้ตอ่ soft tissue อาจจะท าให้เกิดความผิดปกตใินลกัษณะตา่ง ๆ กนัได้แก่ 
        1.tendinitis 
          1.1 calcific tendinitis 
        2.capsulitis 
        3.bursitis 
        4.others 
          4.1 tenosynvitis stenosans 
                4.1.1 trigger or snapping finger and thumb 
                4.1.2 De Quervain's disease 
          4.2 ganglion 
          4.3 spontaneous tendon rupture 
                4.3.1 finger 
                4.3.2 tendo-achillis tendon 
          4.4 musculotendinous tear 
         ลกัษณะของ  tendinitis  มกัจะเกิดท่ี  origin  หรือ insertion ของเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ ต าแหนง่ท่ี
เป็น origin ได้แก่ 



                - medial and lateral  epicondyle  (Golf  elbow ormedial epicondylitis and tennis elbow 
or lateral epicondylitis) 
                - bicipital tendinitis เป็น short head of bicep ซึง่เกาะท่ี coracoid process 
         ส าหรับต าแหนง่ insertion ท่ีพบเชน่ 
                - short rotator cuff tendinitis ซึง่เป็นท่ีเกาะของกล้ามเนือ้ 4 มดัได้แก่ supra spinatus ,  infra 
spinatus ,subscapularis  andteres minor 
                - pes anserinus tendiniitis 
                -  tendinitis  of  medial  and lateral collateralligament of small and large joints eg. small 
finger joints , kneejoint 
                - others 
         หลงัจากท่ีเกิดการอกัเสบของเส้นเอ็นขึน้ อาจจะมีหินปนูเข้ามาเกาะในภายหลงัท่ีเรียกวา่ calcific 
tendinitis ท าให้การอกัเสบเป็นมากขึน้ 
         capsulitis เป็นพยาธิสภาพท่ี capsule ท่ีพบบอ่ย ๆ ได้แก่ท่ีข้อไหลซ่ึง่มีการอกัเสบจนท าให้ข้อยดึ
ตดิแข็งไมส่ามารถเคล่ือนไหวได้เหมือนกบัปกตซิึง่เรียกว่า adhesivecapsulitis or frozen shoulder 
         ส าหรับ Bursitis นัน้  เป็นการอกัเสบของ bursa ซึง่มีอยูม่ากมายเป็นร้อยแหง่ในร่างกาย การ
เรียกช่ือจงึอาศยัต าแหนง่เป็นตวัเรียก เชน่ olecanon bursitis,subdeltoid  bursitis, subacromial  
bursitis, subcoracoid bursitis และอ่ืน ๆ อีกมาก 
         ความเส่ือมอาจจะท าให้เกิดลกัษณะอาการตา่ง ๆ ของ soft tissue ได้ดงัท่ีกล่าวมานี ้แตต้่องเข้าใจ
เอาไว้ด้วยวา่อาจจะมีสาเหตอ่ืุน  ๆ ท่ีท าให้เกิดอาการเหล่านีไ้ด้เชน่กนั 
 
OSTEOPOROSIS 
         เป็น condition ท่ีเม่ือปริมาณเนือ้กระดกูลดลงไปมากกวา่ภาวะปกตเิม่ือเทียบกนัระหวา่ง รูปร่าง 
อาย ุเพศ และเชือ้ชาต ิ ( a state of decreased mass perunit volumn (density) of  normal mineralized 
bone ) พบวา่จ านวนคนไข้osteoporosis  ในคนสงูอายจุะมากกวา่โรคกระดกูอ่ืน  ๆ   แตโ่รคนีอ้าจจะมี
หรือไมมี่อาการ  เพราะส่วนใหญ่แล้วอาการของโรคนีจ้ะปรากฏให้เห็นเม่ือปริมาณเนือ้กระดกูลดลงมาก
จนกระทัง่กระดกูไมส่ามารถทนตอ่แรงท่ีเข้ามากระท าได้    และอาจจะเกิดกระดกูหกัตามท่ีตา่ง ๆ ขึน้ เช่น 
vertebral compression , rib fracture เป็นต้น 
Bone Formation and Remodeling 
         กระดกูท่ียงัมีชีวิตอยู่ จะมีการสร้างและการท าลายตวัเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับสภาวะตวัเองให้
สามารถทนตอ่แรงท่ีเข้ามากระท าได้ ซึง่  factors ท่ีเป็นตวัควบคมุการท างานนีย้งัไมท่ราบวา่เป็นอะไร 
อยา่งไรก็ตามในภาวะปกติแล้วการสร้างและการท าลายจะเทา่กนัพอดี 



         การเกิด remodeling ของกระดกูมาจากเซลล์กระดกูท่ีอยูบ่น periosteal,haversian,  endosteal 
and  trabecular surface  เน่ืองจากสว่นท่ีคลมุอยู่บนtrabecular นีค้ดิเป็นพืน้ท่ีมากท่ีสดุในการเกิด 
remodeling นี ้ การเกิด remodelingนีจ้ะเร่ิมตัง้แตย่งัอยูใ่นครรภ์ไปจนตลอดชีวิต    การสร้างกระดกู
สว่นมากจะเกิดในชว่งวยัadolescence ทัง้ขนาดและความยาว แตอ่ตัราการเกิดอาจจะแตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะชว่งอาย ุ ปริมาณของเนือ้กระดกู( bone  mass จะมากท่ีสดุเม่ือเติบโตเตม็ท่ีแล้ว อยา่งไรก็ตามขึน้อยู่
กบัหลายตวัแปรทเ่ข้ามาเก่ียวข้องดงักล่าวแล้ว 
         อายมีุสว่นส าคญัตอ่การลดลงของเนือ้กระดกู  พบวา่อาย ุ 40   ปีจะเร่ิมมีเนือ้กระดกูลดลง ในหญิง
จะลดลงไปประมาณร้อยละ 35-40  ท่ี cortical bone และลดลงไปร้อยละ 55-60 ท่ีกระดกู trabecular   
ในขณะท่ีผู้ชายนัน้จะลดลงในอตัรา 2 ใน 3ของจ านวนนีเ้ทา่นัน้ตลอดชว่งชีวิต พบว่าการท่ีกระดกูบางลงนัน้
เป็นแบบ  biphasic ทัง้ท่ีcortical และ trabecular bone ระยะ slow phase ของกระดกู cortical นัน้( 
0.3% - 0.5 %  ตอ่ปี ) จะเร่ิมตัง้แตอ่าย ุ40 ปีขึน้ไปในทัง้สองเพศและจะเพิ่มอตัรามากขึน้เร่ือย ๆ  เม่ืออายุ
มากขึน้และจะคอ่ย ๆ ลดลงหรือหยุดในระยะท้าย  ๆ ส าหรับในหญิงหมดประจ าเดือนแล้วนัน้อตัราการเกิด 
cortical bone loss จะเทา่กบั 2 - 3 %ตอ่ปี อตัราลดนีจ้ะเพิ่มตามอายท่ีุเพิ่มมากขึน้จนกระทัง่ 8 - 10 ปี
หลงัจากนัน้จงึจะเข้าสูร่ะยะ  base line  ในกระดกู trabecular  นัน้การลดลงของเนือ้กระดกูจะตา่งไปจาก
กระดกู cortical  โดยจะเร่ิมเร็วกวา่ประมาณ 5 -  10 ปี และปริมาณก็มากกวา่ด้วยในหญิงหลงัหมด
ประจ าเดือนอตัราจะเพิ่มมากขึน้ตอ่ไปอีก 5 - 8 ปี 
         Cater and Hayes ได้แสดงให้เห็นวา่ compressive stress ของกระดกู trabecular จะมีสดัสว่น
เทา่กบั  ความแน่นของกระดกูยกก าลงัสอง (density) กลา่วคือถ้า density ลดลงไป ดงันัน้ถ้าความแนน่
ของกระดกูลดลงไปในอตัรา 2 สว่นจะท าให้แรงกดลดลงไป 4 สว่น 
 
Bone Formation and Resorption 
         การสร้างและการท าลายเนือ้กระดกูมีความส าคญัตอ่การเกิด  osteoporosisมาก ทัง้สองสว่นท่ี
ต้องไปด้วยกนัอยา่งพอดี  ในโรคบางอยา่ง การท าลายอาจจะมาก เชน่Paget's disease แตก่ารสร้างก็มาก
ตามไปด้วยจงึไมเ่กิด osteoporosis 
        Increase Bone Turnover 
        อาจจะท าให้เกิด osteoporosis ได้จาก 
                1.การสร้างน้อย การท าลายมาก 
                2.การสร้างปกต ิการท าลายมาก 
                3 การสร้างมากแตก่ารท าลายมากกว่า 
        ในบางกรณีพบวา่ปริมาณเนือ้กระดกูเพิ่มขึน้จาก 
                1.การสร้างมาก การท าลายปกติ 



                2.การสร้างมากกวา่การท าลายซึง่มากขึน้เชน่กนั 
                3.การสร้างมาก การท าลายน้อย 
        Decrease Bone Turnover 
        อาจจะท าให้เกิด osteoporosis 
                1.การสร้างน้อย การท าลายปกติ 
                2.การท าลายน้อยแตย่งัมากกวา่การสร้างซึง่น้อยเชน่กนั 
        กรณีนีอ้าจจะพบเนือ้กระดกูเพิ่มขึน้ได้จาก 
                1.การท าลายน้อยกวา่ปกติ การสร้างแม้จะน้อยแตม่ากกวา่ท าลาย 
                2.การสร้างปกตแิตก่ารท าลายน้อย 
 
Risk Factors In Osteoporosis 
         มีสภาวะตา่ง ๆ มากมายท่ีท าให้เกิด  osteoporosis ขึน้ พบวา่ ในคนท่ีผอมตวัเล็ก  คนท่ีนัง่ท างาน  
หญิงท่ีไมเ่คยคลอดบตุร  หญิงหลงัหมดประจ าเดือน คนผิวขาวท่ีมีประวตัขิาดแคลเซียมมาเป็นเวลานาน 
         Race and Heredity 
         คนผิวขาวและเหลืองกระดกูบางกวา่คนผิวด า  อยา่งไรก็ตาม เชือ้ชาตแิสดงถึงbone mass 
มากกวา่การ turnover ของกระดกู 
         Nutrition 
         แคลเซียมมีสว่นส าคญัตอ่ปริมาณเนือ้กระดกู   ร่างกายจะควบคมุปริมาณของแคลเซียมในสว่น  
extracellular fluid  ซึง่มีปริมาณน้ออยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณในร่างกาย  แตเ่ป็นสว่นท่ีส าคญัมาท่ีสดุ
เพราะมีผลตอ่  enzymatic  reaction,   cellmembrane  maintenance  ,  mitochondral  function,   
intercellularcomminucation,    interneuronal    transmission,    neuromusculartransmission, 
muscular contraction  and blood clotting ส าหรับปริมาณแคลเซียมในเลือดจะถกูควบคมุโดย  
parathyroid  hormone-vitamin  D    และendocrine system ในคนหนุม่ ปริมาณแคลเซียมท่ีต้องการตอ่
วนัเทา่กบั 750-1000 mg ตอ่วนั  ส าหรับในคนสงูอายนุัน้พบวา่ปกติประจ าวนัจะรับประทานแคลเซียมเพียง
วนัละไมถ่ึง500 มิลลิกรัมตอ่วนัเทา่นัน้โดยเฉพาคนท่ีกินอาหารเจ  จะยิ่งมีปริมาณน้อยลงไปอีก เพราะฉะนัน้
ร่างกายจงึต้องดงึเอาแคลเซียมจากกระดกูออกมาใช้  โดยปกตแิล้ว วิตามิน  D ซึง่เป็นควัชว่ยในการดดูซมึ
แคลเซียมท่ีทางเดนิอาหารส่วนต้นจะไมค่อ่ยชว่ยเทา่ใดในคนสงูอายเุพราะฉะนัน้คนสงูอายจุงึจ าเป็นต้อง
เพิ่มปริมาณการกินแคลเซ่ียมให้มากขึน้ในอาหาร นมในขนาด 8-OZ จะให้แคลเซียมประมาณ 250-300 
มิลลิกรัม ผู้หญิงอายมุากกว่า 30 ปีถึงวยัก่อนหมดประจ าเดือนควรได้แคลเซียมประมาณ 1000  มิลลิกรัม
ตอ่วนั ในหญิงท้องหรือหลงัหมดประจ าเดือน ควรได้รับแคลเซียมประมาณ  1500 มิลลิกรัมตอ่วนัและใน 



lactatingควรได้ประมาณ  2 กรัมตอ่วนัเพ่ือป้องกนัการท่ีร่างกายดงึเอาแคลเซียมออกมาจากกระดกูส าหรับ
ปริมาณวิตามาน D นัน้ร่างกายต้องการประมาณ 400 IU ตอ่วนัในผู้ใหญ่ 
        Endocrine factors 
         จากการทดลองพบวา่เม่ืออายมุากขึน้  ร่างกายจะลดการสร้าง  1,25(OH)2Dซึง่เป็นการตอบสนอง

ตอ่ PTH และอาจจะเก่ียวกบั gonadal steroid ท่ีน้อยลงหรือจากสาเหตอ่ืุน  ๆ  เหตอุนันีอ้าจจะเอามาใช้ใน
การอธิบายว่าท าไมคนสงูอายท่ีุมีกระดกูบางจงึไมคอ่ยได้ผลตอ่การรักษาด้วยแคลเซียม ( type  II 
osteoporosis ) พบวา่เม่ือฮอร์โมน  estrogen ลดลง  จะท าให้ osteoclast  cell มีปฏิกริยาตอบสนองท่ีดี
มากตอ่PTH มากขึน้ (type I osteoporosis) 
        Weight bearing activity 
         เช่ือวา่การท่ีร่างกายมีการเคล่ือนไหวเชน่การเดนิในลกัษณะทา่ทางตา่ง ๆ จะมีผลตอ่การเกิดสร้าง
และท าลายกระดกูและถือเป็น exogenous  factor ท่ีส าคญัท่ีสดุ พบวา่ในคนท่ีนัง่ท างาน กระดกูจะบาง
กวา่คนท่ีท างานในลกัษณะท่ีมี  weight bearing มากGalilao เป็นคนแรกท่ีสงัเกตเห็นเป็นคนแรก ปี ค.ศ. 
1683 เขาสงัเกตพบความสมัพนัธ์ระหวา่ง body weight and bone  size ส าหรับ Juius WolFF เป็นผู้พบ
ทฤษฎีท่ีวา่การเปล่ียนแปลงของเนือ้กระดกูจะขึน้กบัแรงท่ีเข้ามากระท า   โดยจะสร้างเนือ้กระดกูให้มากขึน้
เพ่ือรับตอ่แรงกระท า (Wolff's  Law ) ลกัษณะเชน่นีพ้บวา่ในนกับนิอวกาศท่ีบนิขึน้ไปยงับรรยากาศท่ีมี
ความกดต ่า จะท าให้เกิด bone mass and muscle loss อยา่งมากและรวดเร็วและพบวา่ปริมาณแคลเซียม
ในเลือดสงูขึน้มาก เหมือนกบัคนท่ีต้องนอนอยูก่บัเตียงนาน ๆ กระดกูท่ีบางลงจะเป็นกบั trabecular bone 
มากกวา่ cortical bone ส าหรับสาเหตอ่ืุน ๆ ท่ีท าให้เกิด  osteoporosis ได้แก่ immobilization, splintor 
orthotic device; denervation of  a peripheral nerve and spinalcord and prolong bed rest. 
 
Classification of Osteoporosis 
         Riggs and colleagues จดัแบง่ osteoporosis ออกเป็น 
         1.type I postmenopausal osteoporosis 
         2.type II age-relates osteoporosis 
         ท่ีเหลือเป็นพวกท่ีพบน้อยแตก็่มีความส าคญัเน่ืองจากท าให้เนือ้กระดกูบางลงและเกิดปัญหา
ตามมาได้ 
        Heritable osteoporosis 
            เป็นความผิดปกตมิาแตก่ าเนิดในลกัษณะของกรรมพนัธุ์  ซึง่อาจจะเป็นได้ทัง้ autosomal 
dominant หรือ  recessive ท าให้กระดกูบางลง โรคท่ีเกิดขึน้เชน่ โรคosteogenesis imperfecta, 
Hemocystinuria เป็นต้น 
        Endocrine-mediated Osteoporosis 



         มีฮอร์โมนหลายตวัซึง่เก่ียวข้องกบัการควบคมุการเปล่ียนแปลงท่ีกระดกู  ส าหรับในคนอายนุ้อยถ้า
พบวา่กระดกูบางต้องพยามค้นหาสาเหตใุห้ได้วา่เกิดจากอะไร ส าหรับออร์โมนท่ีท าให้เกิดกระดกูบางพบ
บอ่ย ๆ ได้แก่ 
        Hypogonsdism 
         เป็นสาเหตขุองกระดกูบางทัง้ในหญิงและชาย  ในหญิงหลงัหมดประจ าเดือนจะมีปัญหานีร้วมอยู่
ด้วยทกุรายรวมทัง้ในกลุม่ท่ีผ่าตดัด้วย  castration,   Klinefelter'ssyndrome  ,panhypopituitarism  and  
ovarian  agenesis or Turner'ssyndrome 
       Hyperthyroidism 
         ฮอร์โมนนีจ้ะไปเพิ่ม  bone turnover  and remodeling เกิดการท าลายกระดกูมากกวา่การสร้าง
ท าให้เนือ้กระดกูลดลง 
      Hyperparathyroidism 
         จะเพิ่ม bone turnover  and remmodeling ท าให้เกิดการท าลายกระดกูมากกวา่การสร้าง ผลท่ี
ตามมาเกิดการสร้างเนือ้เย่ือ fibrous ในไขกระดกู(osteitisfibrosa  cystica) ผู้ ป่วยจะมีกาการของ  
hypeerparathyroidism ร่วมด้วย ยกเว้นในรายท่ีเป็นน้อย ๆ 
       Hyperadrenalism 
         จะเกิดการลดเนือ้กระดกูโดยลด  bone  mineral  and    connectivetissue metabolism  และยงั
มีผลตอ่การดดูซมึแคลเซียมเน่ืองจากผนงัล าไส้ฝ่อไป ผลก็คือจะไปกระตุ้นให้เกิดการดงึเอาแคลเซียมออก
จากกระดกูเพ่ือให้ระดบัแคลเซียมในเลือดคงท่ี  นอกจากนีอ้อร์โมนนีย้งัมีผลโดยตรงเป้น antianabolic  
effect เก่ียวกบัการ metabolism ของกระดกู ส่วนใหญ่แล้วผลทัง้หมดท่ีท าให้กระดกูบางจะเกิดกบักระดกู
แกนกลางมากกวา่กระดกูแขนขาเพราะเป็นกระดกูพวก trabecular มากกว่า นอกจากนีก้ารรักษายงัยาก
มากอีกด้วย 
 
Diet-related osteoporosis 
         อาหารมีความสมัพนัธ์กบักระดกูบางเป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างซบัซ้อน  อาหารต้องครบองค์ประกอบ การ
ดดูซมึต้องปกตชินิดของอาหารหรือสิ่งท่ีกินเข้าไปบางอยา่งอาจจะมีผลตอ่อาหารเชน่ chronic alcoholism 
 
 
 
Drug-induced osteoporosis 
         มียาจ านวนมากท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดกระดกูบาง  heparin, methotrexate,or some 
anticonvulsants ทัง้หลายเป็นต้น 



 
Disuse osteoporosis 
         การเคล่ือนไหวเพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถป้องกนัไมใ่ห้เกิดกระดกูบางได้ ต้องมีantigravity action 
ร่วมด้วยจงึจะป้องกนัได้ดี ดงัท่ีได้กลา่วแล้ววา่ การใสเ่ฝือก คนไข้ท่ีเป็นอมัพาต กระดกูจะบางลงกวา่ปกติ 
 
Disease-related osteoporosis 
         มีโรคตา่ง ๆ มากมายท่ีท าให้กระดกูบางลงเชน่ chronic illness ทัง้หลายbone marrow tumors 
และอ่ืน ๆ 

Idiopathic osteoporosis 
          พบน้อยทัง้ในคนอายนุ้อยและคนสงูอาย ุ  ในเดก็มกัเป็นท่ีกระดกูสนัหลงั   ซึง่ไมท่ราบวา่
สาเหตเุกิดจากอะไร  ส าหรับในผุ้ใหญ่ก็เชน่กนัแตม่กัพบวา่มี  hypercalciureaและ active bine 
remodeling ร่วมด้วย 
 
Diagnosis Of Osteoporosis 
         ต าแหนง่ท่ีพบกระดกูบางสว่นใหญ่ได้แก่ 
                vertebral body ของ thoracic and lumbar 
                ribs 
                proximal femur, humerus 
                distal radius 
        Early Symptom 
         อาการเจ็บปวดซึง่เกิดขึน้ท่ีบริเวณกลางหลงัลงมาถึงสว่นบนของเอว เป็นอาการแรก  ๆ ท่ีพบซึง่
ผู้ ป่วยเพียงแตอ่อกแรงท างานในภาวะปกตท่ีิการท างานเชน่นีจ้ะไมส่ามารถท าให้เกิดกระดกูหกัในกระดกู
ปกตไิด้ อาการมกัจะเกิดขึน้ทนัทีผู้ ป่วยสามารถบอกต าแหนง่ได้อย่างชดัเจน การเคล่ือนไหวหลงัจะล าบาก 
และอาการเจ็บปวดจะเป็นมากในทา่นัง่หรือยืนแตจ่ะลดลงหรือสบายในทา่นอน การไอหรือจามหรือท้องอืด
จะท าให้อาการเจ็บปวดเป็นมากขึน้  อาการเบื่ออาหาร และท้องอืดหรือ  ileus มกัจะร่วมกบักระดกูสนัหลงั
หกั บางรายพบว่าเกิด wedge compression fracture โดยไมมี่อาการท าให้พบลกัษณะหลงัโก่งได้ 
 
 
        appendicular fracture 



         อาการท่ีพบบอ่ยท่ีสดุใน osteoporosis ท่ีน าผู้ ป่วยมาพบแพทย์คือ vertebralcompression  
fracture  รองลงมาคือกระดกูคอของฟีเมอร์หกัหรือกระดกู  distalradius หกัจากการหกล้ม บางรายอาจจะ
หกัท่ีบริเวณ intertrochanteric area 
 
        Work-up in Systematic Disease 
         แม้วา่สา่เหตขุอง  osteoporosis  จะเกิดจาก  postmenopausal  and Age-related มากท่ีสดุ  แต่
ต้องระวงัเอาไว้ด้วยวา่อาจจะมาจากสาเหตอ่ืุน ๆ ดงักล่าวแล้วได้  การซกัประวตัจิะเป็นพืน้ฐานในการท่ีจะ
เลือกวิธีการอ่ืน  ๆ  ในการตรวจสอบตอ่ไปรวมทัง้การตรวจทางห้องทดลองด้วย เชน่การตรวจเลือดหา 
serum  T3, T4 หรืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  นอกจากนีย้งัต้องแยกออกจาก osteomalacia  หรือ adult rickets 

ซึง่เป็นเร่ือง Qualitative  มากกวา่ quatitative disorder  of metabolismใน osteoporosis นัน้ mass per  
unit volumn จะลดลง แตใ่น osteomalacia อาจจะเพิ่มขึน้  ปกตหิรือลดลงจาก insufficiently  
mineralized bone matrixซึง่เป็นความผิดปกตขิอง vitamin D ในเร่ืองการดดูซมึจากล าไส้หรือจาก 
metabolism 
         การวินิจฉยัท าโดยใช้  fluorescent  microscopic  examination ofnondecalcified  trabecular 
bone  tissue ซึง่ได้จาก  biopsy หลงัจากท่ีท าtime-separated double-tetracycline  labeling อย่างไรก็
ตามการตรวจชนิดnoninvasive  techniques เพ่ือด ู  progression of  bone loss และการตอบสนองตอ่
การรักษาโดยด ู  quatitative  asseessments  of  bone    mineralcontent การใช้ technitium 99m 
methylene diphosphonate bone scan จะชว่ยในการตรวจผู้ ป่วย osteoporosis แล้วเกิดกระดกูสนัหลงั
หกัอย่างมาก 
 
Clinical Findings 
         ระยะแรกหลงัจากท่ีผู้ ป่วยเกิด  compression  fracture จะเกิดอาการไมส่บายในขณะยืนหรือนัง่ 
การเดนิช้าลงแตย่งัสามารถเดนิได้ปกต ิการเคล่ือนไหวของกระดกุสนัหลงัช้าลงโดยเฉพาะทา่ก้มมากกวา่ทา่
แอน่หลงั  การท่ีกระดกูสนัหลงัหกับอ่ย  ๆ  ท าให้กระดกูสนัหลงัโก่งแบบ dowager's  hump กระดกูหกั
อาจจะเกิดท่ีกระดกูหลงัเอวจนท าให้ loss  of lumbar lordosis  ความสงูในแนว axial ลดลงและความ
สมดลุระหวา่ง standing  height และ arm span  พบ paravertebral muscle spasmและมี tender  ด้วย
รวมทัง้ต าแหนง่ท่ีกระดกูหกัด้วยเชน่กนั แตอ่าการกดเจ็บท่ี spinousprocess  มกัจะไมมี่เน่ืองจากกระดกุ
หกัอยู่ทางด้านหน้า ลกัษณะกระดกูสนัหลงัหกัในผู้ ป่วยมกัไมค่อ่ยมีอาการทางระบบประสาทแตอ่าจจะมี
อาการปวดร้าวลงไปท่ีขาได้หรือปวดไปตาม costal  margin ผู้ ป่วยอาจจะมีอาการปวดหลงัหรือหนกั  ๆ ท่ี
หลงัตลอดเวลา บางรายอาการอาจจะหายสนิทไปเลยเป็นระยะเวลานาน ๆ อยา่งไรก็ตาม ทกุครัง้ท่ีเกิด



อาการขึน้ผู้ ป่วยจะตวัเตีย้ลงไปเร่ือย ๆ และจะเตีย้ลงมากท่ีสดุเม่ือกระดกูซ่ีโครงอนัลา่งทรุดลงมาอยู่บน
กระดกู  iliaac crest ท้องจะป่องออกมา การรัปทานอาหารจะได้น้อยลง 
 
Radiographic Findings 
        จะพบลกัษณะ 3 อยา่งของกระดกูหกัคือ 
        1.biconcave central compression 
        2.anterior wedge  compression fracture เป็นชนิดท่ีพบบอ่ยและเป็นสาเหตขุองหลงัโก่ง 
        3.symmetric transverse compression fracture เป็นการทรุดลงมาของกระดกแบบ waferlike 
collapse 
 
Technique for Bone Mass Measurement 
         การถ่ายภาพรังสีอาจจะพบว่ากระดกูบางในรายท่ีเป็นมาก ๆ แตไ่มส่ามารถท่ีจะวดั  bone  density  
ได้  ได้มีการคดิวิธีการวดั  bone  density เป็นแบบ non-invasive  and radioisotope  technique ซึง่
พบวา่ให้ผลแน่นอนปลอดภยั  ท าให้ทราบวา่เนือ้กระดกูบางลงไปมากน้อยแคไ่หน   การตรวจจะสามารถ
บอกถึงปริมาณแนน่อนของเนือ้กระดกูในขณะท่ีท าการตรวจได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามไมส่ามารถบอกถึง current 
orpast  rate of  bone remodeling  การตรวจเป็นระยะจงึมีความส าคญัมาก ในระหวา่งการตรวจนีต้้อง
ตรวจทางเลือดและทางปัสสาวะร่วมด้วย  การหาปริมาณเนือ้กระดกูมีความส าคญัมากทัง้ในกระดกูปกติ
และกระดกูหกัวา่เป็นจากกระดกูบางหรือไม่ 
         ในปัจจบุนันีว้ิธีการหาปริมาณเนือ้กระดกูประกอยด้วย 
         Single-photon  absorptiometry  (SPA)  ใช้ส าหรับหา  corticalbone mineral  ของกระดกู 
appendicular เป็นการใช้  radioisotope iodine125 เป็นตวัทดสอบ 
         Dual-photon  absorptiometry  (DPA) ใช้หาปริมาณเนือ้กระดกูทัง้หมดทัง้ cortical และ  
trabecular ของกระดกูสนัหลงั ข้อตะโพกและกระดกูทัง้หมด วิธีการนีใ้ช้  gadolinium 153  radioisotope 
ซึง่จะปลอ่ย  proton ทีแตกตา่งกนั 2พลงัพร้อมกนั 
         Quantitative  computed tomogggraohy  (QCT) ใช้ในการหา bonemineral ใน   high-turnover 
vertebral trabecular bone 
         การหา bone mineral ในกระดกู  axial วิธีการท่ีดีคือใช้ DPA และ QCTงิธีการนีส้ามาถใช้เป็น 
screening และใช้ในการวินิจฉยั 
 
Transiliac Bone Biopsy 
         ประกอบด้วย 3 step คือ 



         Dynamic  labeling 
                 โดยใช้ tetracycline เข้าไปจบัท่ี active mineralizationbone เราต้องให้ยา 2-3 วนัก่อนท่ี
จะท า biopsy 
         Biopsy technique 
                 โดยใช้เข็มพิเศษในการท า close  biopsy  ตามหลกั aseptictechnique 
         Histomorphometry 
                 เป็นการตดัเนือ้กระดกูให้บาง  5-10  micro mm.เพราะฉะนัน้จะทราบถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งกระดกูในสภาวะตา่ง ๆ 
         การท า biopsy  ควรจะท าเฉพาะในคนกระดกูบางท่ีอายนุ้อยกวา่ 50 ปีแตไ่มค่วรใช้เป็นตวัส าหรับ
วินิจฉยัโรคกระดกูบางเพียงอยา่งเดียว 
 
Management of Osteoporosis 
         หลกัการประกอบด้วย 
        1.การรักษาโรคเม่ือมีอาการและผลท่ีตามมาของโรค 
        2.เพ่ือ maintenance of skeletalmass and integrity 
 
Treatment Of Acute Symptom 
         ในกรณีท่ีกระดกูสนัหลงั  อาการส าคญัก็คืออาการปวดหลงัจากกระดกูหกัแตเ่น่ืองจากกระดกูท่ีหกั
นัน้แม้วา่จะบางมากแตาก็สามารถหายได้เองอยา่งรวดเร็ว   เพราะฉะนัน้การรักษาจงึมุง่ท่ีจะแก้อาการ
เจ็บปวดเทา่นัน้เป็นหลกัร่วมกบัการให้ spine  support ท่ีเหมาะสมและการออกก าลกักายท่ีถกูต้อง    ปกติ
การนอนหงายจะท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึสบายขึน้การให้ยาแก้ปวดท่ีไมแ่รงมากก็พอป้องกนัอาการเจ็บปวดได้  
นอกจากนีย้งัต้องป้องกนัเร่ืองท้องผกู  ปัสสาวะไมอ่อกและระบบการหายใจ  ผู้ ป่วยควรได้รับการกระตุ้นให้
ด่ืมน า้มาก ๆหายใจเข้าออกแรง ๆ  การใช้ moist hot  pad อาจจะชว่ยลดอาการเจ็บปวดได้บ้างหลงัจากท่ี
อาการเร่ิมดีขึน้แล้ว  ให้ผู้ ป่วยพลิกตวับนเคียงได้จนกระทัง่ถึงเร่ิมหดัเดนิ  แตก่ก็ควรจะพกับนเตียงมาก ๆ ใน
ระยะแรกก่อน การให้เดนิเร็วเกินไปจะท าให้ผู้ ป่วยหายช้าลงได้ ส าหรับในรายท่ีมีอาการปวดมากการใส่  
externel support ท่ีแข็งแรงในขณะท่ีลกุนัง่ ยืนหรือเดนิจะชว่ยให้ผู้ ป่วยสบายขึน้แตบ่างรายอาจจะรู้สกึเลว
ลงได้ การเลือกชนิดของsupport ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในการเดนิอาจจะต้องใส่รองเท้านิ่ม ๆ และใช้
ไมเ่ท้าชว่ยเดนิหรือมีคนคอยประคองจะท าให้ผู้ ป่วยสบายขึน้มาก    ต้องระวงัเร่ืองการหกล้มอยา่งมาก
รวมทัง้ป้องกนัแรงท่ีจะกดลงปนกรดกูสนัหลงัอยา่งมาก ๆ โดยทัว่ไปประมาณ 6-8สปัดาห์ อาการปวดจะ
คอ่ย ๆ  ดีขึน้ อยา่งไรก็ตามบางรายอาจจะต้องใส่ corset ตลอดถ้ายงัมรอาการเจ็บอยู่ 
 



Maintenance of skeletal mass 
         การป้องกนัไมใ่ห้เกิด osteoporosis จะง่ายกวา่การรักษามาก เป้าหมายในการป้องกนัไมใ่ห้เกิด 
osteoporosis  คือ 
        1.ให้กระดกูกลบัสูภ่าวะปกตเิท่ากบัก่อนท่ีจะเกิด  osteoporosis ขึน้โดยการให้อาหารท่ีเหมาะสม การ
ออกก าลงักายท่ีพอเหมาะและลดสาเหตตุา่ง  ๆ ของความเส่ียงทัง้หลาย เชน่การสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้ามาก ๆ 
เป็นต้น 
        2.maintain bone mass ให้อยูใ่นสภาวะปกตติลอดไป 
        3.เพิ่มปริมาณการกินแคลเซียมเม่ืออายมุากขึน้ร่วมกบัหารให้  estrogen  orcalcitonin ในรายท่ี
อาจจะมีอตัราเส่ียงตอ่การเกิดกระดกูบาง 
         ต้องพิจารณาวา่คนไข้มี risk  ตอ่การเกิดกระดกูบางได้ง่ายหรือไม ่ส าหรับใน type I osteoporosis 
นัน้ ได้แก่กลุม่ท่ีกล่าวไปแล้วแตต้่น  การให้ estrogen เสริมในกลุม่นีจ้ะชว่ยป้องกนัได้ดี  estrogen   จะไป
กด  bone remodeling rate  (ลด activation of new remodeling units  and  thereby  suppresse  
PTH-mediated  bone resorption)   แตอ่ยา่งไรก็ตามอตัราการเกิด   endometrial cancer  เม่ือรักษาด้วย 
estrogen replacement therapy จะพบประมาณร้อยละ 1 ตอ่ปีและอาจจะป้องกนัได้โดยใช้ 
progestational agent วิธีการนีจ้ะชว่ยลดอตัราการเกิดมะเร็งท่ีเต้านมได้   อยา่งไรก็ตามผู้ ป่วยทกุรายต้อง
ได้รับการติดตามดแูบอยา่งใกล้ชิด นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วยงัพบวา่อาจจะเกิด  thombosis  ได้มากกวา่
ปกติรวมทัง้ความดนัโลหิตสงูนิว้ในถงุน า้ดีและ pulmonary emboli 
         การใช้ฮอร์โมน calcitonin เพ่ือป้องกนักระดกูบาง พบว่าได้ผลดีเชน่กนัโดยมนัจะไปป้องกนั bone 
resorption  อยา่งไรก็ตาม ยาตวันีร้าคาแพงและต้องใช้เฉพาะฉีดเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้อาจจะใช้ในรายท่ีไม่
สามารถให้ estrogen  ได้ 
         การให้แคลเซียมกินเป็นเวลานาน จะชว่ยป้องกนักระดกูบางได้เพราะพบว่าในคนกลุม่นีอ้ตัราการ
เกิดกระดกูตะโพกหรือกระดกูสนัหลงัหกัลดลงกวา่ปกติ  ปริมาณท่ีต้องการในหญิงหลงัหมดประจ าเดือน
เทา่กบั 1500 มิลลิกรัมตอ่วนัซึง่เทา่กนัด่ืมนม 6 แก้ว 
         การใช้ vitamin D อาจจะมีความจ าเป็นในบางรายท่ีขาดร่วมกบัการให้แคลเซียมเสริมด้วย  ตวัท่ี
เป็น active form  คือ 1,25(OH)2D ในคนท่ีได้รับแสงแดดเป็นประจ าไมจ่ าเป็นต้องให้วิตามินนี ้ คนปกติ

ต้องการวิตามินนีป้ระมาณ 800 IU ตอ่วนั 
         การออกก าลงักายโดยการเดินเพ่ือให้มีการลงน า้หนกัมีความส าคญัมากในการ maintenance 
bone mass แตต้่องระวงัไมใ่ห้มากเกิดไปจนอาจจะเกิดกระดกูหกัได้ 
         การใช้  Fluorides  อาจจะชว่ยให้กระดกูแข็งมากขึน้ เป็นการรักษาไมใ่ชเ่ป็นการป้องกนั Fluoride 
จะไป stabilized bone mineral crystal และกระตุ้น osteoblast เพ่ือสร้าง new matrix โครงสร้างท่ี



สร้างใหมน่ัน้จะไมป่กติทัง้ท่ีโครงสร้างและเนือ้กระดกู กระดกูท่ีสร้างจะแข็งมากกวา่การให้ estrogen และ
แคลเซียม 
         การใช้ phosphate  และ calcitonin ร่วมกนัก็ได้ผลดีเชน่กนั phosphate จะไปกระตุ้น PTH-
mediated bone resorption ท าให้เกิด new remodeling unit สว่น cacitonin จะป้องกนัการเกิด bone 
resorption จาก osteoclast 
         ปัจจบุนันีเ้ร่ิมมีการใช้ anabolic hormone ในขนาดต ่า ๆ เพ่ือใช้เป็นตวัป้องกนัการเกิด bone 
resorption ซึง่วิธีการนีย้งัคอ่นข้างใหมอ่ยูม่ากในปัจจบุนั ยงัต้องการเวลาในการศกึษาตอ่ไป 
 


