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| บรรณาธิการแถลง |
วารสารโรคข้อและรูมาติสซัมฉบั
่ บนี้มบี ทความทีน่ ่าสนใจ ได้แก่ โรคกระดูกพรุนจากยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (Glucocorticoid-induced Osteoporosis; GIO) โดยแพทย์หญิงสิรพิ ร จุทอง
สําหรับวารสารฉบับถัดไป ทางคณะบรรณาธิการจะพยายามคัดสรรให้มเี นื้อหาบทความ
ทีน่ ่ าสนใจ ทันสมัย และมีประโยชน์กบั การประกอบวิชาชีพแพทย์มานําเสนอให้แก่สมาชิก
และแพทย์ทส่ี นใจต่อไป
แพทย์หญิงอัจฉรา กุลวิสทุ ธิ์
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โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
(Glucocorticoid-induced Osteoporosis; GIO)
สิ ริพร จุทอง*
สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต**

บทนํา
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ถกู ใช้กนั อย่างแพร่หลายและยาวนาน ด้วยประสิทธิภาพอันดีต่อการ
รัก ษาโรคที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภูม ิคุ้ม กัน และการอัก เสบ รวมถึง โรคมะเร็ง และการเปลี่ย นถ่ า ยอวัย วะ
อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้เป็ นระยะเวลานานก่อให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่า ง เช่น ต้อกระจก
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ผิวหนังบาง กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทีส่ าํ คัญ คือ
โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (glucocorticoid induced osteoporosis)(1, 2) ซึง่ เป็ นโรค
ทีร่ จู้ กั กันมายาวนานกว่า 60 ปี โดย Cushing เป็ นคนแรกทีร่ ายงานถึงภาวะทีร่ า่ งกายผูป้ ่วยมีการ
หลังคอร์
่ ตโิ คสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วส่งผลให้เกิดกระดูกหักตามมา(3) การเกิดกระดูกพรุนจากยา
คอร์ติโคสเตียรอยด์เป็ นสาเหตุสําคัญที่พบมากเป็ นอันดับหนึ่งของภาวะกระดูกพรุนชนิดทุติยภูม ิ
(secondary osteoporosis) (4-6) และยังทําให้ความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง
หักเพิม่ มากขึน้ กว่าปกติ (5, 7-12) ถึงแม้ว่าอาการและภาวะแทรกซ้อนจะมีความคล้ายคลึงกับโรค
กระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจําเดือน แต่กม็ ลี กั ษณะเฉพาะที่พบ เช่น การสูญเสียมวลกระดูกจะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเริม่ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วมไปกับการเพิม่ ความเสี่ยงต่อการเกิด
กระดูก หัก โดยเป็ น ผลจากการยับยัง้ การสร้า งกระดูก ร่ว มกับการเพิ่มการสลายกระดูกตัง้ แต่ ใ น
ระยะแรกๆ ทีเ่ ริม่ ยา(13) โดยความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักจะลดลงหลังจากหยุดยา แสดงให้เห็นว่า
เป็ นความเสีย่ งชนิดผันกลับได้ (reversibility)(14) ดังนัน้ นอกจากการรักษาด้วยแนวทางตามมาตรฐาน
แล้ว การพยายามใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เท่าทีจ่ ําเป็ น ภายในระยะเวลาและขนาดยาทีน่ ้อยทีส่ ุดที่
สามารถควบคุมโรคได้กเ็ ป็ นส่วนสําคัญ
ถึงแม้วา่ ปจั จุบนั บุคลากรทางสาธารณสุขเริม่ ตระหนักถึงปญั หาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติ
โคสเตียรอยด์มากขึน้ แต่จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการดูแลรักษาโรคยังน้อยกว่าทีค่ วรจะ
เป็ น(15, 16) เช่นเดียวกับในประเทศไทย พบว่าบุคลากรทางการแพทย์สว่ นใหญ่เพิกเฉยต่อการป้องกัน
โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ จากข้อมูลผูป้ ว่ ย 449 รายทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
* พ.บ. เฟลโลว์ หน่วยภูมแิ พ้อมิ มูโนวิทยา โรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
** พ.บ. ศาสตราจารย์ หน่วยภูมแิ พ้อมิ มูโนวิทยา โรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิกรัมนานอย่างน้อย 3 เดือน พบว่าผูป้ ว่ ยเพียงร้อยละ 32.5 ได้ยา
แคลเซียมเสริม และได้รบั การประเมินความหนาแน่นกระดูกเพียงร้อยละ 5.8(17)
อย่างไรก็ตามปจั จุบนั องค์ความรูม้ มี ากขึน้ ทัง้ ในแง่กลไกการเกิดโรคระดับโมเลกุล ระบาด
วิทยา และยารักษากลุม่ ใหม่ ซึง่ จะช่วยพัฒนาไปสูก่ ารสร้างแผนการป้องกันและรักษาโรคในผูป้ ว่ ยที่
มีความจําเป็ นต้องใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นระยะเวลานานได้ดขี น้ึ
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะลดการ
(18)
เกิดกระดูกหักในอนาคต

ระบาดวิ ทยา
จากการสํารวจชุมชนในต่างประเทศพบว่ามีการใช้กลูโคคอร์ตคิ อยด์ประมาณร้อยละ 0.2
ถึง 0.5 ของประชากรทัวไป
่ (19, 20) การศึกษาในกลุ่มประชากรผูส้ งู อายุ (70 - 79 ปี ) พบมีการใช้ยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดรับประทานมากถึงร้อยละ 2.5 เพือ่ รักษาโรคทางอายุรกรรม(21)
หลังจากเริม่ การรักษาด้วยยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ความหนาแน่นกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 6 ถึง 12 เดือนแรก โดยลดลงร้อยละ 3 ถึง 27 (22-26) แต่หลังจากใช้ยาประมาณ 2 ปี อัตรา
การลดลงของความหนาแน่ นกระดูกน้อยลง อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงก็ยงั มากกว่าประชากรใน
อายุเดียวกัน(27, 28) และการลดลงของความหนาแน่นกระดูกสามารถกลับสูส่ ภาวะปกติ ได้หลังจาก
หยุ ด ใช้ย าคอร์ติโ คสเตีย รอยด์ (22) นอกจากหญิง วัย สูง อายุ แ ล้ว เพศชาย หญิง วัย ก่ อ นหมด
ประจําเดือน รวมถึงเด็กทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ก่อให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกและนําไปสู่
การเกิดกระดูกหักเช่นเดียวกัน(29-34)
จากการศึกษาแบบสุม่ ปิ ดบังข้อมูลทัง้ สองด้าน เกีย่ วกับผลของขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
พบว่ายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดตํ่าเพียง 5 มิลลิกรัมต่อวัน ทําให้มกี ารลดลงของ bone formation
marker ได้อย่างมีนยั สําคัญเมือ่ เทียบกับกลุม่ ยาหลอก (35, 36) เช่นเดียวกับการศึกษาอื่นแบบสุม่ พบว่ามี
การลดลงของความหนาแน่นกระดูกสันหลังอย่างมีนยั สําคัญในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ขนาด 7.5 มิลลิกรัม นาน 3 - 5 เดือน เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควมคุม (36, 37)
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทาํ ให้ความหนาแน่นกระดูกลดลงโดยเฉพาะทีต่ าํ แหน่งกระดูกโปร่ง
(trabecular bone) ซึง่ เป็ นกระดูกชนิดทีพ่ บมากทีก่ ระดูกสันหลัง และเป็นตําแหน่งทีพ่ บกระดูกหักจาก
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มากทีส่ ดุ โดยการหักทีต่ าํ แหน่งนี้ แม้จะพบว่ามีผปู้ ว่ ยเพียงร้อยละ 30 ทีม่ ี
อาการจากกระดูกสันหลังหัก แต่กย็ งั สามารถส่งผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวติ (38-40)
การศึกษาในกลุ่มคนไข้ 229 รายทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์นานมากกว่า 6 เดือน พบ
ความชุกในการเกิดกระดูกสันหลังหักแบบยุบตัวจากภาพถ่ายรังสีรอ้ ยละ 28(41) นอกจากนี้การศึกษา
ผลของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทม่ี ตี ่อการเกิดกระดูกหักในประชากรจํานวนมาก ซึง่ รวมรวมข้อมูล
จากผูท้ ใ่ี ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ 244, 235 ราย จาก General Practice Research Database
(GPRD study) (9, 42-45) และจากการศึกษาอื่นๆ(46) ทีม่ กี ารรวมรวมไว้ พบว่า Relative risk ของ
การเกิดกระดูกหัก 1.33 (1.29 - 1.38) และ 1.91 (1.68 - 2.15) ตามลําดับ โดยแยกเป็ นกระดูก
สะโพกหัก 1.61 (1.47 - 1.76) และ 2.01 (1.74 - 2.29) กระดูกสันหลัง 2.60 (2.31 - 2.92) และ
2.86 (2.56 - 3.16) กระดูกส่วนปลายแขน 1.09 (1.01 - 1.17) และ 1.13 (0.66 - 1.59)
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สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และการลดลงของความหนาแน่น
กระดูก หรือความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก มีการศึกษามากและข้อมูลยังมีความขัดแย้งกัน พบมี
ข้อมูลการศึกษาอ้างว่าขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์สะสม (cumulative dose) มีความสําคัญมากกว่า
ขนาดยาทีส่ งู เป็ นช่วงๆ (peak dose)(47-50) ต่างกับการศึกษา United Kingdom General Practice
Research Database (GPRD) พบว่าขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ต่อวัน (daily dose) สําคัญกว่า
ขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์สะสม(51) และยังพบว่าขนาดยาทีม่ ากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อวัน เพิม่ ความ
เสีย่ งต่อการเกิดกระดูกส่วนทีไ่ ม่ใช่กระดูกสันหลังเป็ นแบบเอกโปเนนเชียล โดยทีก่ ารใช้ยาแบบวัน
เว้นวันอาจส่งผลดีในแง่ปกป้องมวลกระดูกเมือ่ เทียบกับการใช้ยาทุกวัน(52)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดยาต่ออัตราเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก พบว่ากระดูก
สันหลังหักคิดเป็ น 1.5 เท่าตัง้ แต่ขนาดยาสเตียรอยด์ต่อวันทีม่ ากกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน 2.59 และ
5.18 เท่าเมื่อเพิม่ ขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ น 2.5 - 7.5 มิลลิกรัมต่อวันและมากกว่า 7.5
มิลลิกรัมต่อวันตามลําดับ(46) ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก
เกิดขึน้ แม้ขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์น้อยกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน หรือกล่าวคือไม่มขี นาดสเตียรอยด์
ทีป่ ลอดภัยหรือไม่เกิดความเสีย่ งเลย
ตารางที่ 1 แสดงความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักทีต่ าํ แหน่งต่างๆ โดยพิจารณาตามขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
(คัดลอกมาจาก J Bone Miner Res.2000;15(6):993 - 1000)
ตําแหน่ ง
กระดูกหัก
ตําแหน่งทีไ่ ม่ใช่
กระดูกสันหลัง
(nonvertebral)
กระดูกแขน
(forearm)
กระดูกสะโพก
(hip)
กระดูกสันหลัง
(vertebral)

ขนาดตํา่
Adjusted
จํานวน
relative rate
ผูป้ ่ วย
(95%CI)
2192

1.17
(1.10-1.25)

1.10
(0.96-1.25)
0.99
236
(0.82-1.20)
1.55
191
(1.20-2.01)
≤ 2.5 มิ ลลิ กรัมต่อวัน
531

ขนาดกลาง
Adjusted
จํานวน
relative rate
ผูป้ ่ วย
(95%CI)
2486

1.36
(1.28-1.43)

1.04
(0.93-1.17)
1.77
494
(1.55-2.02)
2.59
440
(2.16-3.10)
2.5 - 7.5 มิ ลลิ กรัมต่อวัน
526

ขนาดสูง
Adjusted
จํานวน
relative rate
ผูป้ ่ วย
(95%CI)
1665

1.64
(1.54-1.76)

1.19
(1.02-1.39)
2.27
328
(1.94-2.66)
5.18
400
(4.25-6.31)
≥ 7.5 มิ ลลิ กรัมต่อวัน
273

ตัวย่อ: CI, confidence interval

ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในรูปแบบเฉพาะทีก่ ส็ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกระดูก
เช่นกัน Wong และคณะศึกษาในผูป้ ่วย 196 ราย ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดมขนาด 2,000
ไมโครกรัมต่อวัน นาน 7 ปี ส่งผลให้ความหนาแน่นกระดูกลดลงตํ่ากว่า 1 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ค่าทีค่ วรจะเป็ น(53-55) (56) และพบว่าเมือ่ ใช้ beclomethasone ในขนาดสูงเพื่อควบคุมโรคหอบหืดหรือ
โรคหลอดลมอุดกัน้ เรื้อรังจะมีการลดลงของ osteocalcin ซึ่งเป็ นดัชนีทางชีวเคมีของกระบวนการ
สร้างกระดูก หลังจากใช้ยานาน 5 - 9 วัน(57) จากการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าสองการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดมในผูป้ ่วยโรคหลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง การศึกษาแรก
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พบว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดม triamcinolone มีการสูญเสียมวลกระดูกมากว่า
ยาหลอก (58) ในขณะที่ ก ารศึก ษา EUROSCOP ไม่ พ บการสู ญ เสีย มวลกระดู ก ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้
budesonide สูดดม(59) นอกจากนัน้ แล้วมีขอ้ มูลทีแ่ สดงให้เห็นว่ายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดม
อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักเล็กน้อย แต่กพ็ บในกลุ่มทีไ่ ด้ยาขยายหลอดลมด้วยเช่นกัน
แสดงว่าความเสีย่ งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคปอดเองมากกว่าที่จะเกิดจากยา โดยพบอัตราการเกิด
กระดูกส่วนทีไ่ มใช่กระดูกสันหลังหัก ร้อยละ 11 (เมื่อใช้ขนาดยาน้อยกว่า 300 ไมโครกรัมต่อวัน
budesonide) และ ร้อยละ 28 (เมื่อใช้ขนาดยามากกว่า 700 ไมโครกรัมต่อวัน budesonide)(60)
เช่นเดียวกับการศึกษาในผูป้ ่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทไ่ี ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดฉีดเข้าข้อ
มีการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ทางชีวเคมีของกระบวนการสร้างกระดูก กล่า วคือพบการลดลงของ
osteocalcin ในเลือด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับยาหลอก (61)
นอกจากนี้ยงั พบว่า ในกลุ่มที่มกี ารสูญเสียความหนาแน่ นกระดูกจากการใช้ยาคอร์ติโค
สเตียรอยด์ จะมีการเกิดกระดูกหักในอัตราทีส่ งู มากกว่ากลุม่ ทีม่ โี รคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมด
ประจําเดือน และเกิดกระดูกหักได้ถงึ แม้ค่าความหนาแน่ นกระดูกจะสูงกว่า -2.5 อีกด้วย(46,62)
เนื่องจากพบว่ายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มผี ลต่อทัง้ ปริมาณความหนาแน่นของกระดูก และคุณภาพของ
กระดูก(63) ดังนัน้ การประเมินผลลัพธ์ดว้ ยการเกิดกระดูกหักน่าจะดีกว่าการวัดเฉพาะปริมาณความ
หนาแน่นของกระดูก ซึง่ มีขอ้ มูลจากบางการศึกษาทีส่ นับสนุนว่าผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
มักจะเกิดกระดูกหักทีค่ า่ ความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่ากลุ่มคนทีไ่ ม่ใช้ยา(64) แต่บางการศึกษาก็ไม่
สนับสนุ นข้อมูลดังกล่าว(41, 65, 66) ทัง้ นี้อาจเกิดจากมีปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นตัวกวนในการศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นโรคประจําตัวทีแ่ ตกต่างกัน ระยะเวลาทีใ่ ช้ยา หรือความเสีย่ งอื่นๆ ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน
อย่างไรก็ตามพบว่าความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากหยุดการ
ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(9)

พยาธิ สรีรวิ ทยา (Pathophysiology)
Bone Remodeling
เป็ นกระบวนการปกติท่เี กิดในกระดูก กระดูกเป็ นเนื้อเยื่อไดนามิคที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เกิดกระบวนทีก่ ่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสันดาปทีเ่ ป็ นการทําลาย (catabolism or
bone resorption) และกระบวนการสังเคราะห์สาร เพือ่ สร้างกระดูก (anabolism or bone formation)(67)
Bone remodeling ในผูใ้ หญ่ เกิดขึน้ ประมาณร้อยละ 5 - 10 ต่อปี โดยจะเกิดทัง้ ที่ cancellous
bone ตรงบริเวณ trabecular surface และ cortical bone ทีภ่ ายใน Harversian’s system กระบวนการ
นี้เกิดขึน้ เพือ่ ซ่อมแซมส่วนของกระดูกทีส่ กึ หรอ เพือ่ ผลัดเปลีย่ นให้เกิดกระดูกใหม่ แข็งแรง ทนทาน
และมีความยืดหยุน่ อยูเ่ สมอ นอกจากนี้แล้วกระบวนการยังรักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัส
ในร่างกาย ผ่านทางฮอร์โมนพาราไทรอยด์ วิตามินดีและฮอร์โมนแคลซิโตนิน(68) โดยกระบวนการ
bone remodeling ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ activation, resorption, reversal, formation
Activation เริม่ ด้วยการชักนํา osteoclast precursors ให้เข้ามาในบริเวณทีจ่ ะเกิดการย่อย
สลายกระดูก (bone resorption) หน้าทีน่ ้ีถกู ควบคุมโดย osteoclasts ซึง่ พัฒนามาจาก hemopoietic
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stem cells ชนิดเดียวกับทีจ่ ะพัฒนาไปเป็ น monocyte และ macrophage โดยการกระตุน้ ของ M-CSF
(Macrophage Colony Stimulating Factor) ร่วมกับปจั จัยเฉพาะที่ ได้แก่ RANKL (Receptor
Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand) interleukin-1, 6 (IL-1, IL-6), colony-stimulating
factors (CSF-1), tumor necrosis factor (TNF), transforming growth factor b (TGF-b) และปจั จัย
เกีย่ วข้องทัง้ ระบบ เช่น ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ วิตามินดีและฮอร์โมนแคลซิโตนินจะทําให้ hemopoietic
stem cells เปลีย่ นแปลงไปเป็ น osteoclast progenitor cells และต่อจากนี้จะพัฒนาไปเป็ น
preosteoclast, inactive osteoclast, และactive osteoclast ตามลําดับ osteoclast ทีพ่ ฒ
ั นาเต็มที่
แล้วจะมีความสามารถในการย่อยสลายกระดูก โดยใช้เอนไซม์ก่อให้เกิด Resorption pits ซึง่
กระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ osteoclast ทีท่ าํ หน้าทีแ่ ล้วจะตายไป (osteoclast
apoptosis) และเกิดกระบวนการ Reversal โดยมีการส่งสัญญาณให้ osteoblasts เข้ามาแทนที่
เกิดกระบวนการสร้างกระดูก (bone Formation) โดยosteoblasts จะสร้างส่วน bone matrix เช่น
collagen osteocalcin และ osteopontin เป็ นต้น ตามมาด้วยการเกิด mineralization ทําให้
กลายเป็ นกระดูกทีส่ มบูรณ์ในทีส่ ดุ osteoblastทีท่ าํ หน้าทีเ่ สร็จจะกลายเป็ น osteocyte ฝงั ตัวอยูใ่ น
กระดูก และอีกส่วนจะกลายเป็ น bone lining cell คลุมกระดูกไว้ กระบวนการทัง้ หมดดังกล่าว
ข้างต้นเรียกว่า Bone remodeling ซึง่ จะเกิดควบคูก่ นั เสมอ ทีต่ าํ แหน่งของ bone multicellular
units ซึง่ ประกอบด้วย osteoclasts, osteoblasts และ surrounding tissue(69) ดังรูปที่ 1 และถ้ามี
ปจั จัยใดก็ตามทีม่ ารบกวนสมดุลของกระบวนการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกระดูก
เช่น กระดูกพรุน เป็ นต้น ดังรูปที่ 2

ตัวย่อ : Rank-L, receptor activator of nuclear factor- Kappa B ligand; TGF, transforming growth
factor; TNF, tumor necrosis factor; IL, interleukin; PTH, parathyroid hormone; GH, growth hormone;
BSAP, bone-specific alkaline phosphatase; PICP, procollagen I carboxyterminal propeptide; IGF,
insulin-like growth factor; D-Pyr, urinary deoxypyridinoline; NTX, N-telopeptide; CTX, C-telopeptide
(คัดลอกมาจาก Camacho PM. Pathogenesis. In: Pauline M. Camacho PDM, editor. Osteoporosis. 1 ed:
Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 16-24)

รูปที่ 1 แผนภาพแสดง Bone remodeling cycle
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รูปที่ 2 A: ภาวะปกติของ bone remodeling B: ความผิดปกติของ bone remodeling จากการได้รบั
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ กล่าวคือ มีการลดจํานวนของ osteoblasts ทําให้การสร้างกระดูกใหม่
ลดลง (คัดลอกมาจาก J Bone Niner Res 1999;14:1061-6)

กลไกหลักในการกระตุน้ การเปลีย่ นแปลงของ osteoclast คือ ระบบ RANKและ RANKL
ซึง่ ประกอบด้วยกระบวนการ osteoclast maturation หรือ osteoclastogenesis ทีถ่ ูกควบคุมโดยสาร
โปรตีนบนผิวของ osteoblast คือ RANKL หากมีสารนี้จาํ นวนมากมาจับกับ osteoclast จะส่งผล
ให้เกิด osteoclast ทีพ่ ฒ
ั นาเต็มที่ (matured osteoclast) มากขึน้ ในขณะเดียวกัน osteoblast ก็หลัง่
decoy receptor คือ Osteoprotegerin (OPG) ทีจ่ ะมาจับกับ RANKL เพื่อป้องกันการเกิดปฏิสมั พันธ์
กับ RANK ทีผ่ วิ ของ pre-osteoclast cells ส่งผลให้ลดจํานวนosteoclast ทีพ่ ฒ
ั นาเต็มทีแ่ ละลดการ
ย่อยสลายกระดูกตามลําดับ นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ทีส่ ง่ ผลกระตุน้ ต่อ osteoclastogenesis เช่น
ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์เกิน ภาวะขาดฮอร์โมนเพศ ภาวะทีม่ ซี ยั โตคายน์ทเ่ี กีย่ วกับการอักเสบ
(inflammatory cytokines) เพิม่ ขึน้ เช่น Interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor-α, (TNF- α)
เป็ นต้น กระบวนการ osteoblastogenesis ถูกควบคุมโดย bone morphogenetic protein (bmp),
core-binding factor a 1 (Cbfa-1), transforming growth factor-b (TGF-b) และinsulin-like growth
factor-1 (IGF-1)

กลไกการเกิ ดโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
ผลทางตรงของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อกระดูก (Direct effects of glucocorticoids on bone)
1. ผลของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ทีม่ ีต่อ Osteoclasts
การสูญเสียความหนาแน่นกระดูกเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วหลังจากเริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
โดยการสูญเสียในช่วงแรกเป็ นผลจากการเพิม่ การสลายกระดูก (bone resorption)(70)
• พบว่ามีการเพิม
่ ขึน้ ของจํานวน osteoclast ทีพ่ ฒ
ั นาเต็มที่ (matured osteoclast) เพิม่
ความสามารถในการทํางานของ osteoclast และอายุของ osteoclast จากการศึกษาในหนู
พบว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวพบตัง้ แต่ภายใน 7 วันหลังจากเริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(71)
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•

•

•
•
•

ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มผี ลโดยตรงต่อการเพิม่ RANKL/G-CSF expression ควบคูไ่ ป
กับยับยัง้ การสร้าง osteoprotegerin (OPG) และ osteoblast (70) (72-74) อย่างไรก็ตาม
กลไกการเพิม่ RANKL/G-CSF expression นี้เกิดขึน้ เพียงชัวคราวเนื
่
่องจากในระยะยาว
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์จะลดอายุของ osteoblasts (ซึง่ เป็ นเซลล์ท่ี express RANKL) (67)
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ต่อต้านภาวะการตายปกติ (anti-apoptotic effect) ของ mature
osteoclasts ส่งผลให้ osteoclast มีอายุยาวนานขึน้ และสามารถทําหน้าทีไ่ ด้ยาวนาน
ขึน้ (67) จากการศึกษาในหนูทดลองพบว่ากลไกนี้เกีย่ วข้องกับการลดลงของความหนาแน่น
กระดูกทีก่ ระดูกสันหลังได้อย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 7.4 ตัง้ แต่ภายใน 6 วันหลังจากได้รบั
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (75)
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เพิม่ macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) ส่งผลให้
เพิม่ การสร้าง osteoclasts(70)
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เพิม่ การทํางานของ receptor subunits ของซัยโตคายน์
(glycoprotein 130 family) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ osteoclast (76)
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบั ยัง้ การทํางานของ autocrine cytokine เช่น interferon β
(ปกติมหี น้าทีย่ งั ยัง้ กระบวนการสร้าง osteoclast)(77)

2. ผลของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ทีม่ ีต่อ Osteoblasts
ผลทีม่ ตี ่อ osteoblasts ถือเป็ นกลไกหลักในการเกิดโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
• ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบ
ั ยัง้ การสร้าง การทํางาน และระยะเวลาการมีชวี ติ ของ osteoblast
โดยมีการศึกษายืนยันทัง้ ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ โดยใช้ bone turnover markers
และเทคนิคทาง histomorphometric (78-80)
• ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ออกฤทธิ ์โดยตรงยับยัง้ ซัยโตคายน์ทส่ี ง่ ผลต่อการสร้าง osteoblast
เช่น commitment and maturation of colony forming units (CFU) (81-83)
• ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เพิม
่ expression และ activity ของ peroxisome proliferatoractivated receptor γ 2 (PPAR γ 2) (เป็น transcription factor ยับยัง้ การสร้าง
osteoblast และช่วยในกระบวนการสร้างไขมัน -adipogenesis) (84) จากกลไกนี้จงึ มีการ
สร้างไขมันมากขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นเวลานาน
• ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบ
ั ยัง้ osteoblast cell differentiation โดยต้าน Wnt-β-catenin
(85)
signaling (Wnt signaling มีความสําคัญเกีย่ วข้องกับการสนับสนุน osteoblastogenesis)
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบั ยัง้ the canonical Wnt-β-catenin signaling โดยการเพิม่
expression of Dickkopf (an extracellular Wnt inhibitor ซึง่ แย่งจับกับ receptor
complex และ destabilizing β-catenin ผ่านทางการกระตุน้ glycogen synthase
kinase 3-β (85-87)
• ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบ
ั ยัง้ osteoblast cell differentiation โดยลด bone morphogenetic
protein-2 ซีง่ มีบทบาทสําคัญในการสร้างกระดูก(88)
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•

ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบั ยัง้ B-cell lymphoma/ leukemia-2 gene (BCL-2) และมีการ
เปลีย่ นแปลงของสัดส่วนของ BCL-2/BAX (ปกติทาํ หน้าทีย่ บั ยัง้ การตายของ osteoblast)
ทําให้ osteoblast ตายมากขึน้ (89) ดังรูปที่ 3

ตัวย่อ : t หมายถึง กระตุน้ , − หมายถึง ยับยัง้

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงผลของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทม่ี ตี ่อ osteoblast
(คัดลอกมาจาก Med Pediatr Oncol 2003;41:212–216)
•
•

ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชกั นําให้เกิดการตาย (apoptosis) ของทัง้ osteoblast และ
osteocyte โดยการกระตุน้ การทํางานของ caspase3 (90, 91)
การลดจํานวนลงของ osteocytes มีบทบาทสําคัญต่อโครงสร้างของกระดูก เนื่องจาก
osteocytes เป็ นmechanosensor ทีม่ คี วามสําคัญต่อกระบวนการซ่อมแซมกระดูก
โดยการสูญเสีย osteocytes ส่งผลต่อosteocyte-canalicular network ทําให้ไม่สามารถ
ส่งสัญญาณเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการซ่อมแซมกระดูก และยังมีผลต่อ fluid flow ภายใน
network ส่งผลต่อสารต่างๆ ทีม่ าหล่อเลีย้ งเนื้อเยือ่ กระดูกโดยรอบ ดังนัน้ อาจมีผลต่อ
ความแข็งแรงของกระดูกด้วย (bone strength)(92)
จากกลไกทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5
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ตัวย่อ : (-) : ออกฤทธิย์ บั ยัง้ , (+) : ออกฤทธิก์ ระตุน้ , GC: Glucocorticoids, M-CSF : Macrophage Colony
Stimulating Factor, RANKL: Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงผลของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทม่ี ตี ่อเซลล์กระดูก ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ออกฤทธิ ์
ยับยัง้ osteoblasts และ osteocytes ส่งผลให้การสร้างกระดูกลดลง และลดการซ่อมแซม
กระดูกส่วนทีส่ กึ หรอ และยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ออกฤทธิ ์กระตุน้ การทํางานของ osteoclasts
โดยเพิม่ จํานวน ผ่านทางกลไกหลักคือ RANK-Lและ M-CSF ทีส่ ร้างจาก osteoblasts และยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์อาจมีผลโดยตรงต่อ osteoclast (คัดลอกมาจาก Trends in Endocrinololy
and Metabolism.2006;17:144-149)

ตัวย่อ : M-CSF: macrophage colony-stimulating factor, PPARγ2: peroxisome proliferator-activated
protein γ2, RANKL: receptor-activator of nuclear factor κB Ligand

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงผลกระทบโดยตรงทีม่ ตี ่อเซลล์กระดูก
(คัดลอกมาจาก Nature Reviews Rheumatology.2010;6:82-88)
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ผลทางอ้อมของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อกระดูก (Indirect effects of glucocorticoids on bone)
1. ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ลดการดูดซึม ของแคลเซีย มที่ลํา ไส้ (intestinal
calcium
(93)
absorption) ทัง้ ในมนุ ษย์และสัตว์ทดลอง แต่ไม่ทราบกลไกชัดเจน
จากการศึกษาพบว่าการลด
การดูดซึมแคลเซียมของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขน้ึ กับหลายปจั จัย เช่น ขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ตําแหน่งของลําไส้ โดยทีล่ าํ ไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม ยายับยัง้ การขนส่งแคลเซียม ลดการสังเคราะห์
โปรตีนทีใ่ ช้จบั กับแคลเซียม และเพิม่ การทําลายวิตามินดี 1,25 (OH)2 D)ทีเ่ ยือ่ บุผวิ ลําไส้ (94)
2. ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เพิม่ การขับแคลเซียมที่ไต โดยออกฤทธิ ์โดยตรงในการยับยัง้
การดูดกลับแคลเซียมทีท่ อ่ ไต โดยเฉพาะเมือ่ ใช้ยาขนาดสูง (95)
3. ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบั ยัง้ การหลัง่ growth hormone และยังลด growth hormone
response ต่อ growth hormone releasing hormone เนื่องจาก growth hormone มีบทบาท
เกีย่ วกับการสร้างกระดูก ดังนัน้ จึงส่งผลให้การสร้างกระดูกลดลง(96)
4. ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยบั ยัง้ hypothalamic-pituitary-gonadal axis (97)
- ลดการหลัง่ gonadotropin releasing hormone (GnRH)
- ลดการตอบสนองของ luteinizing hormone (LH) ต่อ LH-releasing hormone (LHRH)
- ลดจํานวน gonadotropin-binding sites ทีร่ งั ไข่และอัณฑะ
- ยังยัง้ การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน
การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (17β-estradiol) ส่งผลให้เพิม่ ซัยโตคายน์ทส่ี ลายกระดูก เช่น
interleukin-1 และการลดลงของ osteoprotegerin expression โดยเซลล์ osteoblast/stromal (67)
5. พาราไทรอยด์ฮอร์โมนเพิม่ ขึ้น(94) โดยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์อาจเพิม่ การหลังพารา
่
ไทรอยด์ฮอร์โมนโดยตรง หรืออาจเป็ นผลจากระดับแคลเซียมทีล่ ดลง ผ่านทางกลไกลดการดูดกลับ
แคลเซียมทีล่ าํ ไส้ หรือเพิม่ การขับแคลเซียมทางไต
6. ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทาํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเมตาบอลิซมึ ของวิตามินดี(96)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์สง่ ผลต่อกระดูกด้วยหลากหลาย
กลไกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชดั ถึงกลไกของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ต่อการเพิม่ ความเสีย่ งของกระดูกหัก จากการศึกษาพบว่าความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักทีเ่ พิม่ ขึน้
จากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ไม่สามารถอธิบายจากการลดลงของความหนาแน่ นของมวลกระดูกแต่
เพียงอย่างเดียว(98) แสดงให้เห็นว่ายาก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงส่วนประกอบของกระดูกทัง้ ในส่วน
ของแร่ธาตุและ matrix ซึง่ ทําให้เกิดภาวะกระดูกหักง่าย (fragility) นอกจากนี้แล้วความเสีย่ งต่อ
การหกล้มอาจเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มคนที่ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและสภาพ
ร่างกายทีอ่ ่อนแอจากโรคประจําตัว ผลของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทม่ี ตี ่อกระดูกหักโดยไม่ขน้ึ กับค่า
ความหนาแน่นของมวลกระดูกได้รบั การยืนยันจากหลายๆ การศึกษา และพบว่าเกิดกระดูกหักทีค่ ่า
ความหนาแน่ นของมวลกระดูกสูงกว่ากลุ่มคนทีไ่ ม่ได้ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์อกี ด้วย(99, 100) โดย
กลไกทัง้ หมดในข้างต้นสามารถแสดงสรุปในรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงกลไกโดยสรุปทีส่ ง่ ผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้เกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหัก
จากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (คัดลอกมาจาก Osteoporos Int (2007) 18:1319–1328)

นอกจากกลไกทีก่ ล่าวไปแล้ว บุคคลแต่ละคนยังมีความไวต่อยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ต่างกัน
อาจเป็ นผลจากความแตกต่างในการดูดซึมยา การกระจายตัว และเมตาบอลิซมึ ของโมเลกุลยา รวมถึง
ความสามารถในการจับกับตัวรับกลูโคคอร์ตคิ อยด์ (glucocorticoid receptor) โดยที่ polymorphysms
ของยีนตัวรับกลูโคคอร์ตคิ อยด์ส่งผลต่อความหนาแน่ นของมวลกระดูก นอกจากนัน้ แล้วเอนไซม์
ที่ใ ช้ในการเปลี่ย นกลูโคคอร์ติค อยด์จากสภาวะที่ไม่พร้อมทํางานให้เป็ นสภาวะพร้อม คือ 11 β
hydroxysteroid dehydrogenases น่าจะเป็ นตัวหลักในการควบคุมฤทธิ ์ของยาอีกด้วย(101)

แนวทางการป้ องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
้ องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ก็ม ี
โดยทัวไปแนวทางการป
่
หลักการเดียวกันกับโรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน ประกอบด้วย
1. การประเมินผูป้ ว่ ยรวมถึงความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา
3. การรักษาด้วยยา
4. แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นปจั จุบนั
การประเมิ นผูป้ ่ วยและความเสีย่ งต่อการเกิ ดกระดูกหัก
นอกจากความเสีย่ งจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์แล้ว ผูป้ ่วยควรได้รบั การประเมินความเสีย่ ง
อื่นต่อการเกิดกระดูกหักด้วย ซึ่งความเสีย่ งส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากการศึกษาในกลุ่มผูห้ ญิงวัยหมด
ประจําเดือน เช่น อายุ เพศหญิง ภาวะค่าความหนาแน่ นกระดูกตํ่า ประวัตเิ คยมีกระดูกหัก ประวัติ
กระดูกสะโพกหักในครอบครัว การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การหกล้ม โรคประจําตัวต่างๆ เช่น โรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์(102)
โดยทีป่ จั จุบนั มีการใช้เครื่องมือในการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด
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กระดูกหัก คือ FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool ;WHO Collaborating Centre for Bone
metabolic Diseases, sheffield, UK)(103) ซึ่งยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์กเ็ ป็ นปจั จัยหนึ่งทีใ่ ช้ในการ
ประเมินเช่นกัน อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการประเมินปจั จัยเสีย่ งอ้างอิงเพียงประวัตทิ เ่ี คยใช้ยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในระยะยาว ซึง่ อาจทําให้การประเมินความเสีย่ งตํ่ากว่าทีเ่ ป็ นจริงโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เพิง่ ได้รบั ยายาคอร์ติโคสเตียรอยด์ในระยะสัน้ ๆ และไม่ได้ครอบคลุมถึงการประเมินกลุ่ม
ผูป้ ่วยทีต่ อ้ งการให้ยาเพื่อการป้องกัน นอกจากนี้ประชากรทีเ่ ลือกใช้ในการประเมินต้องอ้างอิงแถบ
ประเทศอื่นในเอเชีย เช่น ญีป่ นุ่ จีน เนื่องจากยังไม่มขี อ้ มูลประชากรไทยในการคํานวณ FRAX® และ
ปจั จุบนั ยังไม่มเี ครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสีย่ งเฉพาะสําหรับผูป้ ่วยโรคกระดูกพรุนจากยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์(104)
การประเมินปริมาณของมวลกระดูกอ้างอิงจากวิธกี ารเดียวกับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัย
หมดประจําเดือน คือ axial dual-energy x-ray absorptiometry (axial DXA) โดยตําแหน่งกระดูก
สะโพกเป็ นตําแหน่ งที่ดที ่สี ุดในการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก(105, 106) สําหรับวิธอี ่นื
เช่น peripheral DXA (pDXA) อาจทําให้การวินิจฉัยผิดว่ามีโรคกระดูกพรุน ในผูป้ ่วยโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ซง่ึ อาจมีความหนาแน่นกระดูกตํ่าจากโรคข้อทีม่ กี ารอักเสบ(107)
สําหรับการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพื้นฐาน ปจั จุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษาถึงประโยชน์
แน่ ชดั ในโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรได้รบั การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อประเมินสาเหตุอ่นื ๆ ที่อาจทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนชนิดทุตยิ ภูม ิ ได้แก่ ระดับ
แคลเซียม ระดับฟอสเฟต alkaline phosphatase (ALP) ค่าการทํางานของไตและตับ การตรวจนับ
เม็ดเลือด thyroid-stimulating hormone, 24-hour urine calcium (เพื่อหา malabsorption และ
hypercalciuria)ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์เกินชนิดปฐมภูมแิ ละทุตยิ
ภูม)ิ ในกรณีทส่ี งสัยภาวะขาดฮอร์โมนเพศชายควรส่งตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน(107) และ
ถ้าทําได้แนะนําให้ตรวจระดับ 25-hydroxyvitaminD3 (25OHD)เพือ่ ประเมินภาวะขาดวิตามินดีดว้ ย (1)
การรักษาโดยไม่ใช้ยา
เป็ นการปฏิบตั ติ นโดยทัวไป
่ ควรทําในผูป้ ่วยทุกราย การปรับเปลี่ยนวิถชี วี ติ (lifestyle
modification) อาจช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ถึงแม้วา่ ยังไม่มหี ลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน(104)
• รับประทานอาหารทีม
่ ปี ระโยชน์ และอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของแคลเซียมวันละประมาณ
1 กรัม
• ควบคุมนํ้าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (normal BMI)
• หยุดดื่มสุราและสูบบุหรี่
• ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
• พิจารณาความจําเป็ นทีต
่ อ้ งใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พยายามลดขนาดยาให้น้อยทีส่ ดุ
ทีส่ ามารถควบคุมโรค หรือใช้ยาอื่นทดแทนหากทําได้ เช่น steroid sparing agent ยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทาหรือชนิดสูดดมตามความเหมาะสม(104)
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•

การประเมินความเสีย่ งต่อการหกล้มและการป้องกันการหกล้ม การหกล้มเป็ นปจั จัยที่
สําคัญมากสําหรับการหักของกระดูก โดยมีความสัมพันธ์กบั การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
ต้นขา (quadriceps) การเดินเซ โรคทางสมอง ปญั หาเรือ่ งสายตาและต้อกระจกใน
ผูป้ ว่ ยสูงอายุ การใช้ยาบางอย่าง เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาต้านฮีสตามีน
รวมทัง้ ยาทีท่ าํ ให้เกิด postural hypotension(108-112) ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ ง แก้ไขหรือลด
ปจั จัยเสีย่ งต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการหกล้มและเกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ยซึง่ จะช่วยทําให้
อุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกหักลดลง

การรักษาโดยการใช้ยา
ปจั จุบนั มีขอ้ มูลยาหลายชนิดทีน่ ํามาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ติ
โคสเตียรอยด์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าประสิทธิภาพของยาน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในกลุม่ ของโรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์
หลักเพือ่ ศึกษาถึงผลของยาต่อการลดความเสีย่ งของการเกิดกระดูกหัก แต่ศกึ ษาถึงผลทีม่ ตี ่อความ
หนาแน่นกระดูกอย่างไรก็ตามมีขอ้ มูลจากวัตถุประสงค์รองถึงผลทีม่ ตี ่อภาวะกระดูกสันหลังหักและ
ข้อมูลด้านความปลอดภัย ยาทีไ่ ด้รบั การรับรองในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์
ติโคสเตียรอยด์ ได้แก่ อเลนโดรเนต (alendronate) เอธิโดรเนต (etidronate) ริสสิโดรเนต
(risedronate) โซลิโดรเนต (zoledronate) และเทอริพาราไทด์ (teriparatide) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรายการยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและรักษา
โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
รายการยา
อเลนโดรเนต Alendronate
เอธิโดรเนต Etidronate#
ริสสิโดรเนต Risedronate
โซลิโดรเนต Zoledronate
เทอริพาราไทด์ Teriparatide

ขนาดยา
5 หรือ 10 มิลลิกรัม วันละครัง้
70 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครัง้ *
400 มิลลิกรัม วันละครัง้ เป็ นเวลา
2 สัปดาห์ ทุก 3 เดือน
5 มิลลิกรัม วันละครัง้
35 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครัง้ *
5 มิลลิกรัม ปี ละครัง้
20 ไมโครกรัมวันละครัง้

วิ ธีการบริ หารยา
รับประทาน
รับประทาน
รับประทาน
ฉีดเข้าหลอดเลือดดํา
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง

* รับประทานวันละครัง้ ได้รบั การรับรองใช้ในโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
# เอธิโดรเนต (etidronate) ได้รบั การรับรองการใช้เฉพาะในยุโรปและประเทศแคนาดา

เมือ่ พิจารณาข้อมูลการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
มีความหลากหลายในกลุม่ ประชากรทีท่ าํ การศึกษาในแง่ของ อายุ เพศ โรคประจําตัว ยารักษาโรค
ระยะเวลาทีเ่ ริม่ รักษาหลังจากได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ และ การศึกษาส่วนใหญ่ตดิ ตามผลในช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ (ประมาณ 1ปี) นอกจากนี้ประชากรชายและหญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนทีม่ ภี าวะ
กระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มจี าํ นวนค่อนข้างน้อย ดังนัน้ ข้อมูลในประชากรกลุม่ นี้จงึ มีน้อย
เมือ่ เทียบกับประชากรวัยหลังหมดประจําเดือน
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าอัตราการสูญเสียความหนาแน่นกระดูกและความเสีย่ งต่อการเกิด
กระดูกหักเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังจากเริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ดังนัน้ การช่วงเวลาการเริม่ ยา
้ปองกันหรือรักษากระดูกพรุนจึงมีความสําคัญ ยาชนิดต่างๆ ทีม่ ขี อ้ มูลในการป้องกันหรือรักษาโรค
กระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ มีดงั นี้
:: Bisphosphonates
บิสฟอสโฟเนตเป็ นยาในกลุม่ Anti-resorptive agents ทีม่ ขี อ้ มูลการศึกษาเกีย่ วกับโรค
กระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มากทีส่ ดุ อาจถือได้วา่ เป็ นยากลุม่ แรกๆ ทีน่ ิยมเลือกใช้
ยามีโครงสร้างคล้ายกับ pyrophosphate โดยจะจับกับ hydroxyapatite crystal ทีก่ ระดูก
มีฤทธิ ์ยับยัง้ การสลายกระดูกเป็ นหลักโดยยับยัง้ การทํางานของเซลล์ osteoclast และทําให้เกิด
apoptosis ของ osteoclast(113) ส่วนฤทธิ ์เกีย่ วกับการสร้างกระดูกนัน้ ยังไม่ทราบชัดเจน แต่มขี อ้ มูลที่
อ้างว่าบิสฟอสโฟเนตยับยัง้ ฤทธิ ์ของคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในส่วนทีท่ าํ ให้เกิดการตายของเซลล์กระดูก
(osteocyte apoptosis) และอาจจะมีผลเช่นเดียวกันต่อ osteoblast ด้วย(114)
จากการศึกษายาบิสฟอสโฟเนตทัง้ กลุม่ พบว่าสามารถลดและป้องกันการสูญเสียมวล
กระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง (spine) และกระดูกโคนขาส่วนต้น (proximal femur) เมือ่ วิเคราะห์กลุม่ ย่อย
พบว่าอเลนโดรเนต เอธิโดรเนต และริสสิโดรเนตลดความเสีย่ งต่อ การเกิดกระดูกสันหลังหักด้วย(104)
:: เอธิ โดรเนต (Etidronate)
การให้เอธิโดรเนต (Etidronate) เป็ นรอบๆ 400 มิลลิกรัม วันละครัง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ทุก 3 เดือน สามารถเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังทัง้ ในกลุม่ ทีใ่ ห้เพือ่ การป้องกันและ
รักษา แต่ผลทีม่ ตี ่อความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสะโพกมีน้อยกว่า(115-124) มีการศึกษาเล็กน้อยที่
รายงานถึงผลต่อการลดอัตราการเกิดกระดูกหัก(115, 118, 122, 124) และมีเพียงการศึกษาเดียวทีพ่ บว่า
สามารถลดการเกิดกระดูกสันหลังหักใหม่ โดยศึกษาในกลุม่ ผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือนและเปรียบเทียบ
กับยาหลอก(118) แต่บางการศึกษาก็กลับพบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยานี้เกิดกระดูกหักและมีอาการมากกว่า(124)
อย่างไรก็ตามการศึกษาต่างๆ มีประชากรจํานวนน้อยจึงยากทีจ่ ะสรุปผลในแง่ของการลดการเกิด
กระดูกหัก
:: อเลนโดรเนต (Alendronate)
การศึกษาของ Saag KG และคณะ โดยให้อเลนโดรเนตชนิดรับประทานขนาด 2.5, 5 และ
10 มิลลิกรัมร่วมกับการให้ยาแคลเซียมขนาด 800 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน และ วิตามินดี 250 500 IU ต่อวัน เปรียบเทียบกับกลุม่ ยาหลอก โดยแบ่งผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นกลุม่
ตามระยะเวลา คือ อย่างน้อย 4 เดือน 4 - 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน(125) พบว่า อเลนโดรเนต
ขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัมสามารถเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง จากความหนาแน่น
ก่อนรักษาได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ร้อยละ 2.1 และ 2.9 ตามลําดับ) แต่ในกลุม่ 2.5 มิลลิกรัมแม้
จะมีการเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกแต่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีก่ ลุม่ ยาหลอกมีการลดลงของ
ความหนาแน่นกระดูก สําหรับกระดูกโคนขาก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือพบว่ามีการเพิม่ ความหนาแน่น
กระดูกอย่างมีนยั สําคัญในกลุม่ อเลนโดรเนตขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัม ซึง่ ยาทัง้ สองขนาดดังกล่าวมี
ผลลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกหักทัง้ ทีก่ ระดูกสันหลังและส่วนทีไ่ ม่ใช่กระดูกสันหลัง (nonvertebral
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fractures) เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ยาหลอกแต่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (ร้อยละ 2.3 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 3.7, อัตราเสีย่ งต่อการเกิดโรค (relative risk) 0.6; 95 percent confidence interval, 0.1 4.4) และเมือ่ ทําการศึกษาต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี พบว่ายังคงมีการเพิม่ ความหนาแน่นกระดูก
อย่างต่อเนื่อง และหลังจาก 2 ปีพบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยามีการเกิดกระดูกสันหลังหักใหม่จากภาพรังสี
(morphometric vertebral fractures) น้อยกว่ากลุม่ ยาหลอกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ร้อยละ 0.7
และ 6.8; P<0.05)
:: ริ สสิ โดรเนต Risedronate
ข้อมูลการศึกษายาริสสิโดรเนตทัง้ ในแง่การป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยงั ไม่ถงึ 3 เดือน)(126) และในการรักษาผูป้ ว่ ยที่
ได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มานานมากกว่า 6 เดือนแล้ว(127) รวมทัง้ การศึกษาเพือ่ ประเมินผลทีม่ ี
ต่อการเกิดกระดูกหัก(128) ซึง่ ทําในกลุม่ หญิงและชาย 518 คน มีอายุตงั ้ แต่ 18 ถึง 85 ปี และได้รบั
เพรดนิโซโลนขนาดตัง้ แต่ 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งประชากรเป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาริสสิโดรเนต
ขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน และ 5 มิลลิกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับยาหลอกเป็ นระยะเวลานาน 1 ปี
ผลการศึกษาโดยรวมพบว่ายาเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง (lumbar BMD) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ร้อยละ +1.9; P <0.001เมือ่ เทียบกับก่อนรักษาและยาหลอก) และเพิม่ ความ
หนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกโคนขา (femoral neck BMD) (ร้อยละ +1.3; P <0.01 เมือ่ เทียบกับก่อน
รักษาและ; P <0.001เมือ่ เทียบกับยาหลอก) เมือ่ พิจารณาตามขนาดยาพบว่าริสสิโดรเนตขนาด
2.5 มิลลิกรัมต่อวัน เพิม่ ความหนาแน่นกระดูกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ก่ี ระดูกสันหลัง (lumbar
BMD) เท่านัน้ โดยกลุม่ ริสสิโดรเนตขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวันสามารถลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูก
สันหลังหักจากภาพรังสี (morphometric vertebral fractures) ได้รอ้ ยละ 58 ส่วนกลุม่ 5 มิลลิกรัม
ต่อวันก็ลดลงได้รอ้ ยละ 70 เมือ่ เทียบกับกลุม่ ยาหลอก (P=0.08 และ P=0.01 ตามลําดับ) นอกจากนี้
กลุม่ ริสสิโดรเนตยังพบจํานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดกระดูกสันหลังหักหลายที่ (multiple vertebral fractures)
เป็ นจํานวนน้อยกว่ากลุม่ ยาหลอกอีกด้วย แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นแง่
การลดกระดูกหักในส่วนทีไ่ ม่ใช่กระดูกสันหลัง (nonvertebral fractures)
จากข้อมูลของยาบิสฟอสโฟเนตชนิดรับประทานชนิดต่างๆ
แม้จะให้ผลดีทงั ้ ในแง่ความ
หนาแน่นกระดูกและการลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกหัก
แต่กม็ สี งิ่ สําคัญทีต่ อ้ งพิจารณาในการ
รับประทานยาบิสฟอสโฟเนต คือ ผลข้างเคียงโดยเฉพาะการเกิดการอักเสบของหลอดอาหาร (reflux
esophagitis) โดยจะต้องแนะนําให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาร่วมกับนํ้าเปล่า 1 แก้วก่อนอาหารอย่างน้อย
1/2 ชัวโมง
่
ห้ามรับประทานยาพร้อมกับอาหารเนื่องจากจะลดการดูดซึมของยา และภายหลัง
รับประทานยาควรอยูใ่ นท่านังตรง
่
ไม่นอนราบหรือนอนตะแคงอย่างน้อย 1 ชัวโมงเพื
่
อ่ ลดการเกิด
การอักเสบของหลอดอาหารดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น
:: ไอแบนโดรเนต (ibandronate)
จากการศึกษาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ(129) พบว่าอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกสันหลังลดลง
อย่างมีนยั สําคัญในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยไอแบนโดรเนต (ibandronate) ชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด
เมือ่ เปรียบเทียบกับวิตามินดีชนิดรับประทาน (alfacalcidol) แต่อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยกระดูกหักในทัง้
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สองกลุม่ มีจาํ นวนน้อย (5 ราย เปรียบเทียบกับ 13 ราย) และการเกิดกระดูกหักไม่ได้เป็ นวัตถุประสงค์
หลักของการศึกษา ดังนัน้ ข้อมูลเกีย่ วกับการลดกระดูกหักทีอ่ ่นื
นอกเหนือจากกระดูกสันหลัง
(nonvertebral fracture) โดยเฉพาะกระดูกสะโพกยังไม่สามารถสรุปได้ชดั เจน เนื่องจากจํานวนครัง้
ทีเ่ กิดกระดูกหักในการศึกษามีน้อยมาก
:: โซลิ โดรนิ กแอสิ ด (Zoledronic acid)
โซลิโดรนิกแอสิด (Zoledronic acid) ได้รบั การรับรองการใช้จากคณะกรรมการอาหารและ
ยาสหรัฐอเมริกาในข้อบ่งชีโ้ รคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน กระดูกสะโพกหักจากภาวะ
กระดูกพรุนทัง้ ในเพศหญิงและชาย ชายทีม่ ภี าวะความหนาแน่นกระดูกตํ่า และไม่นานมานี้ได้รบั
การรับรองในข้อบ่งชีโ้ รคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ดว้ ย(130)
โซลิโดรนิกแอสิดเป็ นบิสฟอสโฟเนตชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดํา มีฤทธิ ์ยาวนาน 1 - 2 ปี (131, 132)
จัดว่าเป็ นยาใหม่ทน่ี ่าสนใจเนื่องจากการบริหารยาเพียงหนึ่งครัง้ ต่อปี ทําให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ว่ ยสามารถรับ
ยาได้เพียงพอ เนื่องจากเป็ นที่ทราบกันดีว่าการบริหารยาบิสฟอสโฟเนตในรูปแบบรับประทาน
ไม่ว่าจะเป็ นวันละครัง้ สัปดาห์ละครัง้ หรือเดือนละครัง้ ก็ตามอาจมีปญั หาในเรือ่ งของการรับยาอย่าง
ต่อเนื่อง(130) และปจั จัยนี้ (compliance)เป็ นปจั จัยสําคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาเช่นกัน ซึง่
การศึกษาของ Siris และคณะ(133) ในผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือนพบว่าจะต้อง
รับประทานยาได้ครบอย่างน้อยร้อยละ 75 - 80 จึงจะสามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักได้
ข้อมูลการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
จากการศึกษาแบบสุม่ และ
ปิดบังข้อมูลทัง้ สองด้าน (randomized, double-blind, double-dummy noninferiority study)(134) ใน
ผูป้ ว่ ยทัง้ หญิงและชาย จํานวน 833 คน พบว่าโซลิโดรเนต (zoledronate) 5 มิลลิกรัมฉีดเข้าหลอด
เลือดดําปี ละ 1 ครัง้ มีประสิทธิภาพไม่ดอ้ ยกว่าและเหนือกว่าริสสิโดรเนต (risedronate) ในแง่ของ
ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังและกระดูกโคนขา (lumbar spine and femoral neck) โดยใน
กลุม่ ทีใ่ ห้เพือ่ ป้องกัน (ผูป้ ว่ ยได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยงั ไม่ถงึ 3 เดือน) โซลิโดรเนตเพิม่ ความ
หนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังร้อยละ 2.06 ส่วนกลุม่ ริสสิโดรเนตเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกที่
กระดูกสันหลังร้อยละ 0.64 และกลุม่ ทีใ่ ห้เพือ่ การรักษา (ผูป้ ว่ ยได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์นานมากกว่า
3 เดือน) พบการเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังร้อยละ 4.06 เปรียบเทียบกับร้อยละ
2.71 ในกลุม่ ริสสิโดรเนต นอกจากนัน้ แล้วโซลิโดรเนตลด bone turnover marker ได้มากกว่ากลุม่
ริสสิโดรเนต พบผูป้ ว่ ยทีม่ กี ระดูกสันหลังหักใหม่ 8 รายจากผูป้ ว่ ย 771 รายทีไ่ ด้รบั การติดตามครบ
1 ปี โดยไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นกลุม่ ทีใ่ ห้ป้องกันและกลุม่ ทีใ่ ห้เพือ่ การ
รักษา ในแง่ผลข้างเคียงพบในกลุม่ โซลิโดรเนตมากกว่ากลุม่ ริสสิโดรเนต ส่วนมากมักเป็ นผลข้างเคียง
ทีเ่ กิดในช่วงสัน้ ๆ หลังจากฉีดยา ผลข้างเคียงทีม่ รี ายงาน ได้แก่ ไข้ ปวดเมือ่ ยตัว อาการคล้าย
ไข้หวัด ซึง่ เป็ นผลข้างเคียงทีพ่ บได้ในกลุม่ โซลิโดรเนตเช่นเดียวกันกับการศึกษาอื่น(131)
โดยสรุปจากข้อมูลข้างต้นโซลิโดรเนต (zoledrontate) เป็ นบิสฟอสโฟเนตทีใ่ ช้ได้ดใี นการ
ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนทีเ่ กิดจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถ
ใช้บสิ ฟอสโฟเนตชนิดรับประทานหรือมีโรคทางเดินอาหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูดซึมยา(104)
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เนื่องจากข้อมูลการใช้ยากลุม่ นี้ในโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ยงั มีน้อยและ
ระยะเวลาในการศึกษาสัน้ กว่ากลุม่ โรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน ดังนัน้ ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มกั มี
โรคประจําตัวและจําเป็ นต้องใช้ยาอื่นๆ
ร่วมด้วยหลายชนิดเมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรทัวไป
่
ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดผลข้างเคียงทีบ่ อ่ ยกว่าและรุนแรงมากกว่า ผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ ได้แก่
ภาวะกระดูกขากรรไกรตายซึง่ มักพบในร่างกายบริเวณทีก่ ระดูกไม่มเี นื้อเยือ่ ปกคลุม เช่น เนื้อเยือ่
หลังจากถอนฟนั หรือหัตถการทีเ่ กีย่ วกับทันตกรรม มีรายงานจากยาบิสฟอสโฟเนต ชนิดฉีดเข้าเส้น
เลือดดํา(135, 136) โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีร่ บั ยาโซลิโดรนิกแอสิดหลายครัง้ และยังมีรายงานใน
ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยาบิสฟอสโฟเนตอีกด้วย(130) โดยAmerican Society for Bone and Mineral
Reserch osteonecrosis of the jaw task force(135) ได้คาดอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกขากรรไกรตาย
ประมาณ 1ใน 10,000 ถึง 1 ใน 100,000 ครัง้ ทีใ่ ช้บสิ ฟอสโฟเนต รวมถึงมีการศึกษาอื่นทีย่ นื ยันการ
เกิดผลข้างเคียงนี้(137) การศึกษาในประเทศเยอรมันเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุน 780,000 พบ
การเกิดกระดูกขากรรไกรตาย 3ราย คิดเป็ น 1 ต่อ100,000 patient treatment years(138) การศึกษา
ในประเทศออสเตรเลียพบการเกิดกระดูกขากรรไกรตาย 36 ราย คิดเป็ นอัตราเสีย่ งร้อยละ 0.01 ถึง
0.04 และอัตราเสีย่ งเพิม่ เป็ นร้อยละ 0.09 ถึง 0.34 หลังจากถอนฟนั (139) นอกจากนัน้ ยังพบรายงาน
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสันพริ
่ ว้ (Atrial fibrillation) ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โซลิโดรเนต(140) ตลอดจน
รายงานการเกิดกระดูกโคนขาหัก (subtrochanteric femoral fractures)ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาบิสฟอสโฟ
เนตเป็ นระยะเวลานาน(141, 142) ซึง่ ยังไม่ทราบชัดเจนถึงกลไกการเกิด อุบตั กิ ารณ์และปจั จัยเสีย่ งต่อ
ภาวะนี้รวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั การใช้ยาบิสฟอสโฟเนต เนื่องจากมีขอ้ มูลการศึกษาทีพ่ บว่าการเกิด
กระดูกโคนขาหัก (subtrochanteric or diaphyseal femur fracture) จากยาบิสฟอตโฟเนตพบได้
น้อย โดยในผูป้ ว่ ยหญิง 14,195 ราย พบกระดูกหัก 12 ครัง้ จากผูป้ ว่ ย 10 ราย คิดเป็ นอัตรา 2.3 ต่อ
10,000 patient-years หรือเป็ นอัตราความเสีย่ งสูงสุด 1.5 เท่าของกลุม่ ยาหลอก ซึง่ อัตราการเพิม่
ความเสีย่ งขนาดนี้ยงั ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิต(143)
ิ
นอกจากนี้Abrahamsenและคณะ(144) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเชิงสังเกต พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาบิสฟอตโฟเนตและไม่ได้รบั ยา มีจาํ นวนการ
เกิดกระดูกโคนขาหัก (subtrochanteric fracture) ประมาณร้อยละ 7 ซึง่ ไม่แตกต่างกับการเกิด
กระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยอัตราความเสีย่ งการเกิดกระดูกโคนขาหัก (subtrochanteric
or diaphyseal femur fracture)ในกลุม่ อเลนโดรเนต เท่ากับ1.46 (0.91–2.35, p = 0.12)
เปรียบเทียบกับ 1.45 (1.21–1.74, p < 0_001)ในกลุม่ ทีเ่ กิดกระดูกสะโพกหักเมือ่ ปรับด้วยปจั จัยจาก
โรคประจําตัวและยาทีร่ บั ประทานเป็ นประจํา
ซึง่ ความเสีย่ งจะลดลงหากได้รบั ยาบิสฟอตโฟเนต
ครบถ้วน (adherence) เช่นเดียวกันกับรายงานของคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาที่
สรุปว่ายาไม่เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกโคนขาหัก(145)
นอกเหนือจากนี้สงิ่ ทีค่ วรคํานึงอีกประการหนึ่งในการใช้ยาก็คอื ยาบิสฟอสโฟเนตสามารถ
ผ่านรกได้ ดังนัน้ ต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวังในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหญิงวัยเจริญพันธุเ์ นื่องจากยาอาจมีผล
ต่อระบบกระดูกของทารกในครรภ์ได้(104)
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:: การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์พาราไทรอยด์
(Recombinant human parathyroid hormone)
การให้ยาพาราไทรอยด์ฮอร์โมนแบบเป็ นพักๆ (intermittent administration) ส่งผลให้เกิด
การกระตุน้ การสร้างกระดูกทัง้ ในระดับเนื้อเยือ่ และระดับเซลล์ จากหลักการดังกล่าวจึงสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(146)
เทอริพาราไทด์ (teriparatide) เป็ นฮอร์โมนสังเคราะห์พาราไทรอยด์ ได้รบั การรับรองจาก
คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
สําหรับใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์
จากการศึกษาผลของเทอริพาราไทด์ (teriparatide: human recombinant PTH amino
acids 1 - 34) ขนาด 40 ไมโครกรัมต่อวัน ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหญิงวัยหลังหมดประจําเดือนซึง่ ได้รบั ยา
เพรดนิโซโลนชนิดรับประทานและได้รบั ฮอร์โมนเพศทดแทนร่วมด้วย (Hormonal Replacement
Therapy ; HRT)(147, 148) ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตหิ ลังจากได้รบั การรักษานาน 1 ปี และยังคงระดับความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูก
สันหลัง ภายหลังการหยุดยาและติดตามที่ 1 ปี พบว่าความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสะโพกเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยหลังจากได้รบั การรักษานาน 1 ปี และยังคงเพิม่ ขึน้ หลังจากหยุดยา โดยมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตหิ ลังจาก 2 ปี
Saag, K. G.และคณะ(149) ทําการศึกษาแบบสุม่ และปิดบังข้อมูลทัง้ สองด้าน นาน 18 เดือน
โดยใช้เทอริพาราไทด์ (teriparatide)ขนาด 20 ไมโครกรัมต่อวันและ อเลนโดรเนต (alendronate)
ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน ในหญิงและชายทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์จาํ นวน 428 ราย โดยผูป้ ว่ ย
ส่วนมากมีโรครูมาติสซัม่ พบว่าความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตใิ นกลุ่มที่ได้รบั เทอริพาราไทด์เมื่อเปรียบเทียบกับอเลนโดรเนต โดยความแตกต่างเริม่ ตัง้ แต่
6 เดือนหลังการรักษา การเปลีย่ นแปลงนี้เกิดขึน้ เช่นเดียวกันทีก่ ระดูกสะโพก โดยความแตกต่าง
ยังคงมีนยั สําคัญทางสถิตหิ ลังจากได้รบั การรักษานาน 1 ปี ซึง่ หลังการรักษานาน18 เดือน ความ
หนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังในกลุม่ เทอริพาราไทด์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 ขณะทีก่ ลุม่ อเลนโดรเนต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.4 และความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสะโพกในกลุม่ เทอริพาราไทด์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.8 ขณะทีก่ ลุม่ อเลนโดรเนตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 การศึกษานี้ไม่ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษา
การลดการเกิดกระดูกหัก แต่พบว่าการเปลีย่ นแปลงทางภาพถ่ายรังสีทแ่ี สดงให้เห็นภาวะกระดูก
สันหลังหักใหม่พบในผูป้ ว่ ย 10 ราย ทีไ่ ด้อเลนโดรเนต และ 1 ราย ในกลุม่ เทอริพาราไทด์ (ร้อยละ
6.1เทียบกับ 0.6 ; P = 0.004) แสดงให้เห็นว่ายาเทอริพาราไทด์ลดการเกิดกระดูกสันหลังหักใหม่ท่ี
เห็นได้จากภาพถ่ายรังสีได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มทีจ่ ะลดกระดูกสันหลังหักแบบมี
อาการด้วย (clinical vertebral fractures) (ร้อยละ 1.8 เทียบกับ 0; P=0.07) โดยไม่พบความแตกต่าง
ของกระดูกหักใหม่ทต่ี าํ แหน่งอื่นทีไ่ ม่ใช่กระดูกสันหลัง (nonvertebral fractures) นอกจากนี้ยงั พบ
การเพิม่ ดัชนีทางชีวเคมีของกระดูก สําหรับosteoblast และosteoclast ในกลุม่ เทอริพาราไทด์
ขณะทีก่ ลุม่ อเลนโดรเนตพบการลดลงของดัชนีทางชีวเคมีของกระดูก ซึง่ บ่งบอกถึงกลไกการออกฤทธิ ์
ทีแ่ ตกต่างกันของทัง้ สองกลุม่ Langdahl BL และคณะพบการเปลีย่ นแปลงของความหนาแน่นกระดูก
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เกิดเช่นเดียวกันทัง้ กลุ่มผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือน และชาย(150) มี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ คือเทอริพาราไทด์ทาํ ให้ความหนาแน่นกระดูกในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าในกลุ่มผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือนทีไ่ ม่ได้ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(151) ความแตกต่าง
นี้แสดงให้เห็นว่ายาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ออกฤทธิ ์ต้านผลของเทอริพาราไทด์ โดยส่งผลต่อ osteoblastogenesis และการตายของ osteoblasts และ osteocytes(152-154) นอกจากนี้ Saag, K. G.และ
คณะ(149) ได้รายงานข้อมูลเมื่อสิ้น สุด การศึกษาเพิ่ม เติมนาน 36 เดือน ยืน ยัน ผลการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของเทอริพาราไทด์ทเ่ี หนือกว่าอเลนโดรเนตในการเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นกระดูก
ทีก่ ระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก และยังลดความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกสันหลังหักอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตใิ นกลุม่ เทอริพาราไทด์(155)
ถึงแม้วา่ การศึกษายืนยันผลของเทอริพาราไทด์นานถึง 36 เดือนแต่คณะกรรมการอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกายอมรับให้ใช้เพียง 24 เดือน เนื่องจากมีรายงานการเกิดมะเร็งชนิด osteosarcoma
ในหนูเมือ่ ใช้ยาในขนาดสูงเป็ นระยะเวลานาน
จากกลไกการออกฤทธิ ์ของเทอริพาราไทด์ซง่ึ กระตุน้ การทํางานของ osteoblast น่าจะ
เหมาะกับการรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เนื่องจากส่งผลต่อ osteoblasts เป็ น
กลไกหลักเช่นกัน อย่างไรก็ตามเทอริพาราไทด์ตอ้ งบริหารยาด้วยวิธกี ารฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังทุกวัน
และยาต้องเก็บในทีเ่ ย็นอีกด้วย ดังนัน้ อาจมีผลต่อการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผลข้างเคียง
ของยาก็มสี ว่ นสําคัญเช่นกัน จากการศึกษา(149) ติดตามยาวนาน 18 เดือน พบผลข้างเคียงคืออาการ
คลื่นไส้อาเจียน และอาการนอนไม่หลับ แต่อาการดังกล่าวก็พบในกลุม่ เปรียบเทียบด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดเี มือ่ ติดตามยาวนานถึง 36 เดือน(155) ยังมีรายงานอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการนอนไม่
หลับ การติดเชือ้ ไวรัสและภาวะแคลเซียมสูง (ระดับมักไม่เกิน 11.0)มากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
นอกจากนัน้ แล้วยามีราคาแพงกว่ายาบิสฟอสโฟเนตมาก และข้อมูลในแง่ลดความเสีย่ งต่อการเกิด
กระดูกหักยังมีจาํ นวนผูป้ ว่ ยไม่มากพอทีจ่ ะสรุปได้ชดั เจน ดังนัน้ ยาบิสฟอสโฟเนตคงยังเป็ นยาตัวแรก
ทีเ่ ลือกใช้ในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(104)
:: ดีโนซูแมบ (Denosumab)
ดีโนซูแมบ (Denosumab) เป็ น humanized monoclonal antibody ทําหน้าทีต่ ่อต้าน receptor
activator ของ nuclear factor kappaB ligand ซึง่ เป็ นตัวสําคัญในการกระตุน้ การทํางานของ osteoclast
แรกเริม่ มีการใช้ดโี นซูแมบในกลุ่มหญิงวัยหมดประจําเดือน(156) พบว่ายาสามารถเพิม่ ความ
หนาแน่นกระดูก และลดการเกิดกระดูกสันหลังหัก กระดูกสะโพกหัก และกระดูกส่วนทีไ่ ม่ใช่กระดูก
สันหลังหักอีกด้วย ต่อมามีการศึกษาในกลุม่ ชายทีเ่ ป็ นมะเร็งต่อมลูกหมากและได้รบั การรักษาโดย
การทําให้เกิดภาวะขาดฮอร์โมนเอนโดรเจน(157) พบว่าลดการเกิดกระดูกสันหลังหักจากภาพถ่ายรังสี
และการศึกษาเมือ่ ไม่นานมานี้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(158) ซึง่ มีผปู้ ว่ ยบางส่วนทีใ่ ช้ยาคอร์
ติโคสเตียรอยด์รว่ มด้วย พบว่ายาสามารถเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก
ดีโนซูแมบเป็ นยาฉีด บริหารยาโดยการฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังทุก 6 เดือน ดังนัน้ จึงใช้ได้งา่ ย
เพิม่ โอกาสในการปฏิบตั ติ ามและการได้รบั ยาอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามยาเริม่ มีการใช้ไม่นานจึง
ยังไม่ทราบผลของยาในระยะยาวโดยเฉพาะผลข้างเคียงทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเชือ้ และเนื้องอก(159)
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ปจั จุบนั ยายังไม่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ร่วมด้วย
:: วิ ตามิ นดีและแคลเซียม (Vitamin D and Calcium)
การศึกษาข้อมูลในประชากรไทย พบภาวะขาดวิตามินดีในประชาชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ(160, 161) ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ vitamin D deficiency เช่น ผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ม่คอ่ ย
ได้รบั แสงแดด ผูป้ ว่ ยเป็ นโรคทีจ่ าํ เป็ นต้องเลีย่ งแสงแดด อาจพิจารณาให้วติ ามินดีเสริม โดยให้
วิตามิน ดี (inactive form) ในขนาด 700 - 800 IU(162) ซึง่ ในทางปฏิบตั สิ ามารถให้ multivitamin 2 เม็ด
ต่อวัน ก็จะได้รบั ปริมาณวิตามินดีเพียงพอ
อนุพนั ธ์ของวิ ตามิ นดี
สําหรับยาวิตามิน ดี ชนิด active form เช่น 1,25 (OH)2D (Rocaltrol®) และ 1,α-(OH)D
(One alpha®) มีขนาดของวิตามินดีทอ่ี ยูใ่ นเม็ดยาปริมาณค่อนข้างสูง อาจส่งผลให้เกิดภาวะ vitamin
D intoxication ได้งา่ ย และราคายาค่อนข้างแพง(163)
ข้อมูลการศึกษา ของอนุพนั ธ์วติ ามินดีทงั ้ alfacalcidol และ calcitriol มีผลดีต่อความ
หนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังแต่ไม่มผี ลต่อกระดูกสะโพกรวมถึงผลต่อการลดความเสีย่ งของการ
เกิดกระดูกหัก(164, 165)
Alfacalcidol การศึกษาแบบเปรียบเทียบในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรครูมาติกทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พบว่า อเลนโดรเนต (alendronate) ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวันมีประสิทธิภาพ
เหนือกว่า alfacalcidol 1 ไมโครกรัมต่อวัน ในแง่มวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง(166) อย่างไรก็ดี
Reginster และคณะ(167) รายงานการศึกษาในหญิงและชาย 145 ราย ทีเ่ ริม่ ให้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
และให้ alfacalcidol 1 ไมโครกรัมต่อวันนาน 1 ปี พบว่าสามารถป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่
กระดูกสันหลัง (ร้อยละของค่าเฉลีย่ ของการลดลงของมวลกระดูกที่ 12 เดือน 0.39 เทียบกับ 5.67 ใน
กลุม่ เปรียบเทียบ; p=0.02) Lakatos และคณะ ศึกษาในหญิง 41 รายทีเ่ ริม่ ให้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
พบว่า alfacalcidol 0.25 - 1 ไมโครกรัมต่อวัน ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง กระดูก
สะโพก และกระดูก radius เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้แคลเซียม 500 มิลลิกรัมต่อวัน(168) Ringe
และคณะทําการศึกษาในกลุ่มผูป้ ่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
85 ราย โดยเปรียบเทียบกลุม่ alfacalcidol 1 ไมโครกรัมร่วมกับแคลเซียม 500 มิลลิกรัมต่อวัน กับการ
ให้วติ ามินดี 1000 IU ต่อวันร่วมกับแคลเซียม 500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็ นระยะเวลานาน 3 ปี พบว่ามี
การเพิม่ ความหนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังอย่างมีนยั สําคัญในกลุม่ alfacalcidol 1 ไมโครกรัม
ร่วมกับแคลเซียม (ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 2) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ต่ี ําแหน่ง
กระดูกโคนขา เช่นเดียวกันกับกลุ่ม วิตามิน ดีและแคลเซีย มซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงเลย (169)
การศึกษาในกลุ่มผูป้ ว่ ยเปลีย่ นถ่ายอวัยวะ 112 รายและผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 42 รายที่
ได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พบว่าการให้ alfacalcidol 0.5 - 1 ไมโครกรัมต่อวัน นาน 2 ปีสามารถ
ลดการสูญเสียมวลกระดูก โดยเฉพาะทีต่ าํ แหน่งกระดูกสันหลัง (170)
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Calcitriol การศึกษาช่วงแรกๆ ในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทไ่ี ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
23 ราย ให้ calcitriol 0.25 - 1.0 ไมโครกรัมต่อวัน พบว่าไม่มผี ลต่อความหนาแน่นกระดูกแขน(171)
การศึกษาในผูป้ ว่ ย 92 รายทัง้ หญิงและชายทีเ่ ริม่ ได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พบว่า calcitriol 0.5 - 1.0
ไมโครกรัมต่อวัน ลดการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี 12 เดือน
หลังการรักษา แต่ไม่มผี ลต่อกระดูกสะโพก(172) การศึกษาต่อมาในผูป้ ว่ ย 65 รายทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ น
ถ่ายหัวใจและปอด Sambrook และคณะ พบว่า calcitriol 0.5 - 0.75 ไมโครกรัมต่อวัน ร่วมกับ
แคลเซียม 600 มิลลิกรัมต่อวัน ลดการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกโคนขาส่วนต้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั แคลเซียมเพียงอย่างเดียว(173) แตกต่างจากผลการศึกษา
ของ Stempfle และคณะ ที่พบว่า calcitriol 0.25 ไมโครกรัมต่อวันไม่มผี ลต่อมวลกระดูกที่กระดูก
สันหลัง(174) การศึกษาของ Lambrinoudaki ในหญิงวัยก่อนหมดประจําเดือน 56 ราย ได้ใช้ยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ เพื่อรักษาโรคเอสแอลอี พบการเพิม่ ขึน้ ของความหนาแน่นมวลกระดูกสันหลัง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 2.1) ในกลุม่ ทีไ่ ด้ calcitriol 0.5 ไมโครกรัมต่อวัน ร่วมกับ
แคลเซียม 1200 มิลลิกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับยาหลอก แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ต่ี าํ แหน่งกระดูกแขนและสะโพก(175)
จากหลักฐานทีม่ ใี นปจั จุบนั ทัง้ alfacalcidol และ calcitriol ยังไม่ได้รบั การรับรองเพือ่ ใช้ในการ
รักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ในกลุม่ ประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนัน้
แล้วการใช้ยาในกลุม่ นี้ตอ้ งติดตามระดับแคลเซียมในเลือดเป็ นระยะๆ เนื่องจากมีความเสีย่ งต่อการ
เกิดระดับแคลเซียมในเลือดสูงจากภาวะ vitamin D intoxication(104)
การตรวจเลือดวัดระดับวิตามิน ดี (25(OH)D) สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะ vitamin D
deficiency ได้ (ปกติควรมีคา่ มากกว่า 30 นาโนกรัมต่อมิลลิลติ ร(1)) ในต่างประเทศแนะนําให้ตรวจ
ระดับวิตามินดีในเลือด (serum 25-hydroxyvitamin D) เพือ่ แก้ไขให้วติ ามินดีอยูใ่ นระดับปกติ(130)
แต่สาํ หรับประเทศไทยไม่ได้ทาํ เป็ นประจําในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากค่าตรวจมีราคาแพงและตรวจได้
เฉพาะในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลใหญ่
แคลเซียม
การบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอเป็ นหัวใจสําคัญในการรักษาโรคกระดูกพรุน ทัง้ นี้นอกจาก
การให้แคลเซียมจะช่วยชะลอการลดลงของมวลกระดูกและลดการเกิดกระดูกหักในผูส้ งู อายุทบ่ี ริโภค
แคลเซียมไม่เพียงพอแล้ว(176, 177) ยังพบว่ายังช่วยทําให้การรักษาด้วยยาลดการสลายกระดูก (antiresorptive agents)ได้ผลดีเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั แคลเซียมและวิตามิน ดี ทีเ่ พียงพอ(178, 179) อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยแคลเซียมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพิม่ มวลกระดูกได้ดนี กั ต้อง
ให้รว่ มกับวิตามิน ดี หรือยาลดการสลายกระดูกเท่านัน้ (180) บางการศึกษาพบว่าการให้แคลเซียม
และหรือวิตามินดี (native vitamin D) มีผลดีต่อความหนาแน่นกระดูก แต่บางการศึกษาก็ไม่ได้แสดง
ถึงผลดี(181) Buckley และคณะ(182) พบว่าการให้แคลเซียมและวิตามินดีสามารถคงค่าความหนาแน่น
กระดูกได้ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดตํ่ามาก
การศึกษาผลของ microcrystalline
hydroxyapatite compound ในผูป้ ว่ ย 36 คนทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เพือ่ รักษาโรคตับ พบว่า
ลดการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูก metacarpal (183) แต่การศึกษาของ Lambrinoudaki และคณะ
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พบว่าการให้แคลเซียม 1200 มิลลิกรัมต่อวันแก่หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนและเป็ นโรคเอสแอลอี
เป็ นระยะเวลา 2 ปี ไม่มผี ลต่อมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง สะโพกและแขน(175) เช่นเดียวกับ
Valimaki และคณะ ศึกษาในกลุม่ หญิงและชายวัยกลางคน 29 ราย ทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
จากการผ่าตัดเปลีย่ นถ่ายหัวใจ ไม่พบประโยชน์ทม่ี ตี ่อมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลัง จากการให้
แคลเซียม 2 กรัมต่อวัน นาน 12 เดือน(184)
วิ ตามิ นดี ± แคลเซียม
การศึกษาผูป้ ว่ ย 30 รายได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์จากโรคทางอายุรกรรม พบว่าการให้
แคลเซียม 500 มิลลิกรัมต่อวัน หรือให้รว่ มกับวิตามินดี 4,000 IU วันเว้นวัน ไม่มผี ลต่อความ
หนาแน่นกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังและกระดูกโคนขา(185) เช่นเดียวกับ Adachi และคณะ พบว่าการให้
วิตามินดี 50,000 IU สัปดาห์ละครัง้ ร่วมกับแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย 25 รายที่
เพิง่ เริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ไม่มผี ลต่อความหนาแน่นมวลกระดูกสันหลัง(186) Bernsteinและคณะ
เปรียบเทียบการให้วติ ามินดี3 250 IU ต่อวัน และแคลเซียม 1 กรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับยาหลอก
นาน 12เดือน ในผูป้ ว่ ยโรคลําไส้อกั เสบไม่ทราบสาเหตุ (inflammatory bowel disease) 17 รายที่
เพิง่ เริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พบว่าไม่มผี ลต่อความหนาแน่นมวลกระดูกสันหลัง(187) ต่างกับ
การศึกษาของ Buckleyและคณะ พบว่าการให้แคลเซียม 1 กรัมต่อวันร่วมกับวิตามินดี 500 IU ต่อวัน
ในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 66 ราย ทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นระยะเวลานาน สามารถ
ลดการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.005)(182)
การศึกษาเกีย่ วกับ 25-hydroxyvitaminD3 (25OHD3;Calcidiol) ในการป้องกันโรคกระดูก
พรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ โดย Di Munno และคณะ ให้ 25OHD3 35 ไมโครกรัมทุกวันนาน
12 เดือนแก่ผปู้ ว่ ย 24 รายทีเ่ ป็ นโรค Polymyalgia rheumaticaและเพิง่ เริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
พบว่าสามารถป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกเรเดียส(188) เช่นเดียวกับ Talalaj และคณะ
ศึกษาเปรียบเทียบการให้25OHD3 40 ไมโครกรัมทุกวันร่วมกับแคลเซียม 3 กรัมต่อวันกับยาหลอก
นาน 12 เดือน ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ จากการเปลีย่ นถ่ายไต 77 ราย พบว่ามีการ
สูญเสียมวลกระดูกทีก่ ระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกในกลุม่ ยาหลอก
และสามารถป้องกันได้ใน
กลุม่ 25OHD3และแคลเซียม(189)
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผลการศึกษาต่างๆ จะขัดแย้งกันและไม่สามารถสรุปให้เห็นประสิทธิภาพ
ทีช่ ดั เจน แต่การศึกษาวิจยั ทางคลินิกเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์สว่ นใหญ่มกั จะให้เสริมแคลเซียมและหรือวิตามินดีซง่ึ มีราคาถูกและผลข้างเคียงตํ่าอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ ควรใช้แคลเซียมและวิตามินดีเป็ นส่วนเสริมกับการรักษาหลัก(104) The National Osteoporosis
Foundation (http://www.nof.org)(190) แนะนําให้รบั ประทานแคลเซียม 1,000 - 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน
โดยปรับขนาดยากับปริมาณอาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน ดังตารางที่ 3 การให้ยาเม็ดแคลเซียม
เสริมนัน้ ควรให้ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยไม่สามารถรับประทานแคลเซียมจากอาหารได้เพียงพอ
ปจั จุบนั มียาเม็ดแคลเซียมทีจ่ าํ หน่ายมากมาย(191) ดังตารางที่ 4 แต่ทน่ี ิยมใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่
calcium carbonate เนื่องจากเป็ นชนิดทีม่ ปี ริมาณธาตุแคลเซียม (elemental calcium) มากทีส่ ดุ คือ
ร้อยละ 40 ของนํ้าหนักยา ทําให้เม็ดยามีขนาดเล็กกว่าแคลเซียมชนิดอื่น สําหรับอาการไม่พงึ ประสงค์
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ของยาแคลเซียมทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ได้แก่ อาการท้องผูก(192, 193) อาจแก้ไขได้โดยการรับประทานยา
พร้อมอาหารและดื่มนํ้าตาม จะช่วยลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหาร และช่วยให้การดูดซึมยา
ดีขน้ึ ด้วย สําหรับ calcium gluconate และ lactate นัน้ ไม่เป็ นทีน่ ิยมเนื่องจากมีปริมาณธาตุแคลเซียม
ตํ่ามาก เม็ดยาต้องมีขนาดใหญ่มากจึงจะได้รบั ปริมาณธาตุแคลเซียมเพียงพอ calcium acetate มี
ปริมาณธาตุแคลเซียมตํ่ากว่าและราคาแพงกว่า ส่วน calcium citrate มีราคาแพงกว่า calcium
carbonate แต่มขี อ้ ดีกค็ อื ยาจะละลายนํ้าได้ดกี ว่าในภาวะที่ pH เป็ นกลาง จึงอาจมีประโยชน์ในผูป้ ว่ ย
สูงอายุทม่ี กั พบปญั หา achlorhydria และเป็ นทางเลือกสําหรับผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอาการท้องผูกมากเมือ่
รับประทานชนิด carbonate ส่วนยาแคลเซียมชนิดเม็ดฟู่ เป็ นยาทีผ่ ลิตออกมาทําให้รบั ประทานยาได้
ง่ายขึน้ แต่มรี าคาแพงเมือ่ เทียบกับยาเม็ดแคลเซียมชนิดอื่น
:: การรักษาอืน่ ๆ
ยาอื่นๆ ทีเ่ คยมีการศึกษาในโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ เช่น แคลซิโตนิน
ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโซเดียมฟลูออไรด์(194) จากข้อมูลยาเหล่านี้ยงั ไม่มหี ลักฐานชัดเจนทีจ่ ะนํามาใช้
ในเวชปฏิบตั (104)
ิ
ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างอาหารและปริมาณแคลเซียม (คัดลอกจากรายงานของ จงจิตร อังคะวานิส, 2539 ศึกษา
แคลเซียมในอาหารและในผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม Metabolic bone bulletin 1996; 2: 11-15.)
อาหาร
นมวัว (นมยูเอชที, นมพาลเจอไรซ์)
นมผง
นมอัดเม็ด
ไอศกรีม
นมข้นหวาน (ทีใ่ ส่นมไมโล, โอวัลติน, กาแฟ)
นมเปรีย้ วชนิดดืม่ เช่น โยโมสต์หรือยีห่ อ้ อื่น)
ยาคูลท์
เนยแข็งหรืออาหารผสมเนยแข็ง เช่น พิชซ่า
ไข่ไก่หรือไข่เป็ ด
ปลาทู (นึ่ง)
ปลาตัวเล็กแห้งหรือสด
ปลากระป๋อง
กุง้ แห้งตัวเล็ก
กุง้ ฝอยสุก
ส้มเขียวหวาน
เต้าหูข้ าวอ่อน
ผักคะน้า (ผัด)
ผักกะเฉด (สุก)
ผักใบเขียวเช่น ผักกาด ผักกวางตุง้ (สุก)

ปริ มาณอาหาร
1 กล่อง
¼ ถ้วยตวง
20 เม็ด
1 ลูกใหญ่
1 ช้อนโต๊ะ
1 กล่อง
1 ขวด
1 แผ่น
1 ฟอง
1 ตัว (กลาง)
1 ช้อนโต๊ะ
¼ ถ้วยตวง
1 ช้อนโต๊ะ
¼ ถ้วยตวง
1 ผลกลาง
1/3 ถ้วยตวง
½ ถ้วยตวง
½ ถ้วยตวง
½ ถ้วยตวง

แคลเซียม (มิ ลลิ กรัม)
295
227
120
78
85
100
38
126
17.5
21
85
105
138
138
20
94
70
70
114
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ตารางที่ 4 แสดงยาแคลเซียมชนิดต่างๆ และปริมาณธาตุแคลเซียมทีม่ ใี นส่วนประกอบ (คัดลอกมาจากเอกสารประกอบ
การสอนรศ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่อยา
Calcium carbonate
Chalktab-1.5, Caltrate
Chalktab-1.25, Prima-Cal, Weifa-calcium
Chalkcap (1000 mg)
Chalkcap, Chalktab (825 mg)
Calcanate, Calcium 625
Bone-Ca
Chalkcap, Chalktab (350 mg)
Calcium gluconate (500 mg)
Calcium carbonate plus gluconate
Calchew
Calcim lactate (300 mg)
Calcium acetate
Calcetate
Lo-P-Caps
Calcium citrate
Calsorp
Calcibon
Effervescent tablet
Cal-D-Vita’
Calcium-SANDOZ FORTE
CAC-1000 SANDOZ, Calcium-D-Redoxon

ปริ มาณธาตุแคลเซียม จํานวนเม็ดที่ต้องการต่อ
ในยา 1 เม็ด
วันเพื่อให้ได้ปริ มาณธาตุ
(มิ ลลิ กรัม)
แคลเซียม 1000 มิ ลลิ กรัม
600
500
400
334
250
150
140
45

2
2
3
3
4
7
7
23

250
39

4
26

250
125

4
8

250
250

4
4

600
500
250

2
2
4

:: การติ ดตามผลการรักษา
การติดตามผลการรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ โดยการตรวจความ
หนาแน่นกระดูกหรือตรวจวัดดัชนีทางชีวเคมีของกระบวนการสร้างและสลายกระดูก ยังไม่มแี นวทาง
ทีช่ ดั เจน โดยแนะนําให้ตดิ ตามความหนาแน่นกระดูกหลังการรักษาประมาณ 1 - 2 ปี โดยใช้วธิ ี dualenergy x-ray absorptiometry (DXA) อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาด
สูงอาจมีการเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นกระดูกได้เร็วกว่า ดังนัน้ อาจพิจารณาติดตามหลังการรักษา
6 เดือน กระดูกสันหลังเป็ นตําแหน่งทีแ่ นะนําให้ใช้ในการติดตามเนื่องจากมีความผิดพลาดน้อย(107)
การตรวจวัดดัชนีทางชีวเคมีของกระบวนการสลายกระดูก เช่น N-telopeptide (NTX) หรือ
C-telopeptide (CTX) of type I collagen พบว่าผลการเปลีย่ นแปลงหลังจากรักษาเช่นเดียวกับโรค
กระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจําเดือน อย่างไรก็ตามดัชนีทางชีวเคมีของกระบวนการสลายกระดูก
อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอักเสบ ซึ่งลดลงหลังการรักษาด้วยยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์ แสดงถึงคุณสมบัตใิ นการยับยัง้ โรค จึงยังไม่อาจนํ ามาใช้เป็ นตัวบ่งถึงการลดการสลาย
กระดูกเสียทีเดียว(107)
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แนวทางการดูแลรักษาโรคในปัจจุบนั
ปจั จุบนั หลายประเทศมีการจัดทําแนวทางการป้องกันและรักษาผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนจาก
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(181, 194-200) แนวทางทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่สว่ นใหญ่เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของ
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์แบบปฐมภูม ิ (primary prevention)
และมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสูง หมายถึงผูป้ ว่ ยได้รบั ยาป้องกันตัง้ แต่เริม่ ยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์ โดยยาบิสฟอสโฟเนตจัดเป็ นยากลุม่ แรกทีม่ กั แนะนําให้ใช้รว่ มกับการให้แคลเซียมและ
วิตามินดีเสริม แนวทางปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่มกั เลือกกลุม่ ประชากรทีไ่ ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ต่อเนื่อง
นาน 3 - 6 เดือนและขนาดยาตัง้ แต่ 5 - 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตามขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์มคี วามหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และ
เนเธอร์แลนด์พจิ ารณาป้องกันหรือรักษาผูป้ ว่ ยทีได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทุกขนาด สําหรับการ
ป้องกันแบบทุตยิ ภูม ิ (secondary prevention or treatment) หมายถึงหลังจากได้รบั ยาคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์แล้วระยะเวลาหนึ่งและตรวจพบว่ามีความหนาแน่นกระดูกตํ่าหรือกระดูกหัก จะพิจารณา
จากค่าความหนาแน่นกระดูก (T-score) โดยค่าทีเ่ ลือกรักษาจะผิดปกติต่าํ กว่าค่าความหนาแน่น
กระดูกในโรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน เนื่องจากภาวะกระดูกหักจากการใช้ยาคอร์ติ
โคสเตียรอยด์ไม่ขน้ึ กับค่าความหนาแน่นกระดูก นอกจากนัน้ แล้วเกณฑ์คา่ ความหนาแน่นกระดูก
(T-score) ของแต่ละแนวทางปฏิบตั แิ ตกต่างกัน เช่น วิทยาลัยแพทย์โรคข้อแห่งสหรัฐอเมริกา
เลือกใช้คา่ ความหนาแน่นกระดูก (T-score -1)(195), ประเทศอังกฤษเลือกใช้คา่ ความหนาแน่นกระดูก
(T-score -1.5)(107), ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ค่า - 2.5(199) เป็ นต้น นอกจากนัน้ แล้วแต่ละประเทศ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์แตกต่างกันอีก
ด้วยดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ทัง้ นี้สบื เนื่องจากความแตกต่างของทรัพยากรและนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ทม่ี ใี นปจั จุบนั ยังไม่ชดั เจน(13)
สําหรับประเทศไทย มีการจัดทําแนวทางเวชปฏิบตั สิ าํ หรับโรคกระดูกพรุนโดยมูลนิธโิ รค
กระดูกพรุนปีพ.ศ. 2553(201) ซึง่ ให้คาํ แนะนําตามแนวทางของต่างประเทศทีใ่ ห้เริม่ รักษาแบบใช้ยา
เมือ่ คาดว่าต้องใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดเทียบเท่ากับเพรดนิโซโลนวันละ 7.5 มิลลิกรัมขึน้ ไป
นานตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไป ร่วมกับมีปจั จัยเสีย่ ง หรือค่าความหนาแน่นกระดูกตํ่ากว่า -1.0 (T score <
-1.0) โดยใช้การประเมินปจั จัยเสีย่ งเช่นเดียวกับผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน
ซึง่ ได้แก่ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน ภาวะดัชนีมวลกายตํ่า ผูท้ เ่ี ป็ น
โรคเสีย่ งต่อการเกิดโรดกระดูกพรุน (เช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) โรคปอดเรือ้ รัง และผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
เปลีย่ นถ่ายอวัยวะ
อย่างไรก็ดแี นวทางการป้องกันและรักษาผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่อาศัยข้อมูลเก่าซึง่ ยังไม่มกี ารวิเคราะห์ในเรื่องของความคุม้ ค่า Kanis และ
คณะจึงได้ทาํ การศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและวิเคราะห์ตน้ ทุน-ประสิทธิผล
(systematic reviewcost-utility analysis) ของการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
รายงานในปี 2007 แนะนําให้พจิ ารณาจากอายุของผูป้ ว่ ย และประวัตเิ คยมีกระดูกเปราะหัก (fragility
fracture) โดยหากผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 50 ปีและวางแผนให้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นระยะเวลานาน
ให้พจิ ารณาประวัตเิ คยมีกระดูกเปราะหัก หากเคยมีกใ็ ห้การรักษาด้วยยาได้เลย
หากไม่เคยมี
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กระดูกเปราะหักมาก่อน ให้พจิ ารณาจากอายุ หากอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 75 ปี ค่อยให้การรักษา
ด้วยยา หากอายุน้อยกว่า 75 ปีให้พจิ ารณาจากค่าความหนาแน่นกระดูก ถ้าค่า T score น้อยกว่า
หรือเท่ากับ -2 จึงจะคุม้ ค่าต่อการใช้ยารักษา(202)
ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อแนะนําในการป้องกันและรักษาผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ตามแนวทาง
ของวิทยาลัยแพทย์โรคข้อแห่งสหรัฐอเมริกา ปี 2001 (ดัดแปลงมาจาก ARTHRIS & RHEUMATISM.
2001;44:1496-1503)
ผูป้ ว่ ยเริม่ รักษาด้วยยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (เพรดนิโซโลนหรือเทียบเท่า ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิกรัม
ต่อวัน) และมีการวางแผนว่าจะใช้ยานานมากกว่าเท่ากับ 3 เดือน
• การปรับเปลีย
่ นวิถชี วี ติ ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน เช่น หยุดสูบบุหรีห่ รือพยายามหลีกเลีย่ ง
ลดปริมาณแอลกอฮอลล์ถา้ ดืม่ ในปริมาณมาก
• แนะนําให้ออกกําลังกายด้วยลงนํ้าหนักทีข
่ าทัง้ สองข้าง (weight-bearing physical exercise)
• การให้แคลเซียมเสริม
• การให้วต
ิ ามินดีเสริม (plain หรือ activated form)
• ให้ยาบิสฟอสโฟเนต (ควรให้ดว้ ยความระมัดระวังในหญิงวัยเจริญพันธุ)์
ผูป้ ว่ ยได้รบั รักษาด้วยยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นเวลานาน (เพรดนิโซโลนหรือเทียบเท่า ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ
5 มิลลิกรัมต่อวัน)
• การปรับเปลีย
่ นวิถชี วี ติ ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน เช่น หยุดสูบบุหรีห่ รือพยายามหลีกเลีย่ ง
ลดปริมาณแอลกอฮอลล์ถา้ ดืม่ ในปริมาณมาก
• แนะนําให้ออกกําลังกายแบบลงนํ้าหนัก (weight-bearing physical exercise)
• การให้แคลเซียมเสริม
• การให้วต
ิ ามินดีเสริม (plain หรือ activated form)
• ให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศ ถ้ามีภาวะขาดฮอร์โมนหรือข้อบ่งชีท
้ างคลินิกอื่นๆ
• ตรวจวัดความหนาแน่ นกระดูกทีก
่ ระดูกสันหลัง (lumbar spine) และหรือกระดูกสะโพก (hip)
- ถ้าค่าความหนาแน่นกระดูกไม่ปกติ (เช่นค่า T score ตํ่ากว่า -1) : เลือกใช้ยาบิสฟอสโฟเนต ควรให้ดว้ ย
ความระมัดระวังในหญิงวัยเจริญพันธุ)์ พิจารณาใช้ calcitonin เป็ นยากลุม่ รอง ถ้าผูป้ ว่ ยมีขอ้ ห้ามใช้หรือไม่
สามารถทนรับประทานยาบิสฟอสโฟเนตได้
- ถ้าค่าความหนาแน่นกระดูกปกติ ให้ตดิ ตามและตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกซํ้าปีละครัง้ หรือสองครัง้ ต่อปี
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการป้องกันและรักษาผูป้ ว่ ยโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
(ดัดแปลงมาจาก Nature Reviews Rheumatology 2010;6:82-88)
วิ ทยาลัยแพทย์โรคข้อ
วิ ทยาลัยแพทย์
แนวทางปฏิ บตั ิ
แห่งสหรัฐอเมริ กา
แห่งประเทศอังกฤษ
ขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ขนาดมากกว่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัม
ขนาดยาเท่าไรก็ตามทีร่ บั ประทาน
ทีเ่ ป็ นเกณฑ์เริม่ รักษา
นานมากกว่า 3 เดือน
นานมากกว่า 3 เดือน
้
่
ข้อบ่งชีก้ ารปองกัน*
ให้ผปู้ วยทุกราย
ผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 65 ปี หรือเคยเกิด
ทีไ่ ด้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
กระดูกเปราะและหัก (fragility fracture)
ข้อบ่งชีส้ าํ หรับการรักษา#
ค่าความหนาแน่นกระดูก
ค่าความหนาแน่นกระดูก
ตํ่ากว่า -1 (T-score < -1)
ตํ่ากว่าเท่ากับ -1.5 (T-score ≤ -1.5)
การให้แคลเซียมและ
ให้ผปู้ ว่ ยทุกราย
ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานแคลเซียมได้น้อย
วิตามินดีเสริม
ทีไ่ ด้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
หรือขาดวิตามินดี
* การป้องกัน หมายถึง เริม่ ให้ยาผูป้ ว่ ยทันทีทเี ่ ริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
# การรักษา หมายถึง เริม่ ให้ยาผูป้ ว่ ยภายหลังจากเริม่ ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และติดตามแล้วมีความผิดปกติของค่าความหนาแน่นกระดูก
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ยาทีแ่ นะนําให้ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นกลุ่มแรก คือ
กลุม่ บิสฟอสโฟเนต ได้แก่ อเลนโดรเนต (alendronate) ริสสิโดรเนต (risedronate) และโซลิโดรเนต
(zoledronate)
ยาทีค่ วรเลือกใช้เป็ นลําดับทีส่ อง (ถ้าไม่สามารถใช้ยากลุม่ แรกได้) ได้แก่
• อนุ พน
ั ธ์ของวิตามินดี (alphacalcidol, calcitriol)
• ฮอร์โมนเพศ ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในหญิงทีห
่ มดประจําเดือนก่อนวัย ฮอร์โมนเทสโท
สเตอร์โรนในชายทีม่ รี ะดับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนตํ่า
• Teriparatide เนื่องจากมีราคาสูงมาก จึงใช้เฉพาะในคนไข้ทม
่ี คี วามเสีย่ งสูง คือเคยมี
กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนหลายตําแหน่ง หรือหักทีข่ อ้ สะโพก หรือในกรณีทไ่ี ม่
ตอบสนองต่อยาบิสฟอสโฟเนต โดยมีขอ้ บ่งชี้ ดังนี้
1. ค่าความหนาแน่นกระดูก (BMD T score) โดย axial DXA ทีก่ ระดูกสันหลังส่วนที่
เหลือ (ยังไม่หกั ) ทีต่ รวจได้ (lumbar spine BMD) หรือทีก่ ระดูกสะโพก (femoral neck
or total hip BMD) ≤ -2.5 SD ร่วมกับการมีกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุน
จํานวนตัง้ แต่ 2 ปล้องขึน้ ไป
2. ค่าความหนาแน่นกระดูก (BMD T score) โดย axial DXA ทีก่ ระดูกสันหลังส่วนที่
เหลือ (ยังไม่หกั ) ทีต่ รวจได้ (lumbar spine BMD) หรือทีก่ ระดูกสะโพก (femoral neck
or total hip BMD) ≤ -2.5 SD ร่วมกับการมีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน
3. ค่าความหนาแน่นกระดูก (BMD T score) โดย axial DXA ทีก่ ระดูกสันหลังส่วนที่
เหลือ (ยังไม่หกั ) ทีต่ รวจได้ (lumbar spine BMD) หรือทีก่ ระดูกสะโพก (femoral neck
or total hip BMD) ≤ -3.5 SD ร่วมกับการมีกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุน
จํานวน 1 ปล้อง
4. มีหลักฐานทีเ่ ชื่อได้วา่ การรักษาทีผ่ า่ นมาด้วยบิสฟอสโฟเนตล้มเหลว โดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้ทงั ้ สองข้อ
- มีกระดูกสันหลังหักเกิดขึน้ ใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตําแหน่งหรือกระดูกสัน
หลังหักทีม่ อี ยูม่ กี ารหักยุบเพิม่ หรือมีกระดูกสะโพกหักเกิดขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้จะต้อง
ได้รบั การรักษาด้วยยาบิสฟอสโฟเนตมากกว่า 2 ปี แล้ว
- ค่าความหนาแน่นกระดูกทีต่ าํ แหน่งกระดูกสันหลังลดลงปี ละมากกว่าร้อยละ 3
หรือของสะโพกลดลงปี ละมากกว่าร้อยละ 5 (โดยคํานวณจากค่า least significant
change)(203, 204) ภายหลังได้การรักษานัน้ มามากว่า 2 ปีแล้ว
โดยจะต้องแน่ ใจว่าผูป้ ่วยได้รบั ยาบิสฟอสโฟเนตอย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม
และสมํ่าเสมอการติดตามหลังการรักษา แนวเวชปฏิบตั ขิ องไทยแนะนํ าให้ตดิ ตาม
การตรวจมวลกระดูกซํ้าทุก 6 - 12 เดือนได้ในกรณีทผ่ี ปู้ ่วยไม่ได้ยารักษาโรค
กระดูกพรุน หากผูท้ ่ไี ด้รบั การรักษาแล้วควรตรวจซํ้าภายใน 1 ปี และควรให้ยา
รักษาโรคกระดูกพรุนในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์จนกว่าจะหยุดยาคอร์ตโิ คส
เตียรอยด์
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โรคกระดูกพรุนจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มคี วามสําคัญ แต่มกั ไม่มอี าการและอาการแสดง
ทีช่ ดั เจน และแม้วา่ จะเกิดภาวะแทรกซ้อน คือกระดูกหัก โดยเฉพาะทีก่ ระดูกสันหลัง พบว่าผูป้ ว่ ย
เพียงหนึ่งในสามเท่านัน้ ทีอ่ าจมีอาการ ดังนัน้ โรคอาจได้รบั การประเมินน้อยกว่าความเป็ นจริง แม้วา่
ปจั จุบนั เริม่ มีการตระหนักถึงความสําคัญมากขึน้
แต่ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่กย็ งั ไม่ได้รบั การป้องกันและ
รักษาทีเ่ หมาะสม ปจั จุบนั เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักจากยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ยังไม่มชี ดั เจน แม้วา่ มีการนํา FRAX@ มาใช้ แต่กม็ ขี อ้ ด้อยหลายประการดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ปจั จุบนั มียามากมายซึง่ มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกระดูกพรุนได้ผลดี
ไม่วา่ จะสามารถเพิม่
ความหนาแน่นของกระดูกหรือลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูกหัก อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาในการ
รักษาควรคํานึงถึงผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา ข้อดีและข้อเสียในการใช้ยา ยาหลักนอกเหนือจากยา
แคลเซียมและวิตามินดีแล้ว ยาบิสฟอสโฟเนตเป็ นยากลุม่ แรกทีแ่ นะนําให้เลือกใช้ โดยจากข้อมูล
การศึกษาบิสฟอสโฟเนตชนิดรับประทานวันละครัง้ ได้รบั การรับรองใช้
ส่วนบิสฟอสโฟเนตชนิด
รับประทานสัปดาห์ละครัง้ คาดว่าน่าจะได้ผลเท่าเทียมกัน
และมีขอ้ ดีในแง่ความร่วมมือในการ
รับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนบิสฟอสโฟเนตชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดดําเลือกใช้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
ทนผลข้างเคียงจากชนิดรับประทาน หรือมีปญั หาด้านการดูดซึมยา เทอริพาราไทด์แนะนําให้ใช้เป็ น
กลุม่ รองมาหรือในกรณีทโ่ี รคมีความรุนแรงมากและมีภาวะแทรกซ้อนแล้ว เนื่องจากต้องฉีดทุกวัน
และมีราคาแพงกว่ามาก ดีโนซูแมบเป็ นทางเลือกใหม่ทร่ี อข้อมูลความปลอดภัยระยะยาวและการ
รับรองใช้ในอนาคต นอกเหนือจากการใช้ยาแล้ว การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ป้องกันการหกล้ม การ
ใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เท่าทีม่ คี วามจําเป็ นและปริมาณน้อยทีส่ ดุ ทีค่ วบคุมโรคได้กม็ คี วามสําคัญที่
ต้องปฏิบตั ริ ว่ มกัน
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