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โรคกระดูกพรุน รักษาและป้ องกันได้

โดย แพทย์จีน หลี่ ฮั่ น เฉิ ง แผนกกระดูกและทุยหนา แปลภาษาไทยโดย แพทย์ จีน ชลิดา สิ ทธิ ชัยวิจิตร
ในโลกปั จจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับภาวะประชากรผูส้ ูงอายุนบั วันยิง่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น

มีขอ้ มูลบ่งชี้ถึงอุบตั ิการณ์

ของโรคกระดูกพรุ นในผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 50ปี เป็ น25%, อายุมากกว่า 60 ปี อุบตั ิการณ์เป็ น 58%, อายุมากกว่า80 ปี
อุบตั ิการณ์เป็ น100% องค์การอนามัยโลก (WHO) เชื่อว่าโรคกระดูกพรุ นเป็ นโรคที่พบบ่อยและเป็ นอันตรายต่อผูส้ ูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน

โรคกระดูกพรุ นหมายถึงโรคที่เกิดจากการลดลงของมวลกระดูกใน

ร่ างกาย โดยอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดกระดูกหักเอง หรื อกระดูกหักง่ายแม้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปั จจุบนั มีประชากรหญิง
ประมาณ 200 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้ จากการจัดอันดับอัตราอุบตั ิการณ์เป็ นอันดับที6่ เป็ นหนึ่งใน
ผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ เพราะมีอุบตั ิการณ์สูงและอันตราย จึงได้ฉายาว่า "ฆาตกรเงียบ"
คําจํากัดความโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุ นคือภาวะที่ความหนาแน่นของกระดูกลดลง และโครงสร้างของกระดูกเสื่อมลงเป็ นอันตราย จึงทําให้
กระดูกทัว่ ร่ างกายเปราะบาง และมีโอกาสแตกหักได้ง่าย
ในชีวติ เรานอกจากการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและสภาพทางกายภาพแล้ว

กระดูกก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดโดย

สามารถแบ่งออกได้เป็ น3ระยะ: ระยะเจริ ญเติบโตมักเกิดขึ้นก่อนอายุ 20ปี ในเวลานี้ปริ มาณเซลล์สร้างกระดูกจะมากกว่า
เซลล์สลายกระดูก กระดูกมีการเจริ ญเติบโตความหนาแน่นของกระดูกมีมาก; ระยะโตเต็มวัย
หนาแน่นของกระดูกถึงจุดสูงสุด
สมดุล;

เมื่ออายุ30 ปี ความ

ปริ มาณเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สลายกระดูกใกล้เคียงกันอยูใ่ นสภาพที่ค่อนข้าง

เมื่อถึงระยะอายุมากขึ้น ปริ มาณเซลล์สลายกระดูกจะมากกว่าเซลล์สร้างกระดูก เกิดการสูญเสียแคลเซี ยมใน

กระดูกทําให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ ว
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การกักเก็บและสลายเป็ นตัวบ่ งชี้คณ
ุ ภาพของกระดูก
แคลเซี ยมเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของร่ างกายมนุษย์ 99% ของแคลเซียมจะถูกเก็บไว้ที่กระดูกในร่ างกาย
มนุษย์ ใน1วันวัยผูใ้ หญ่ควรได้รับแคลเซียมปริ มาณ800 มิลลิกรัมแต่มวลกระดูกยังคงมีอตั ราการสูญเสียเป็ น 1%ในทุกปี
ดังนั้นปั จจัยสําคัญในการเจริ ญเติบโตของกระดูกคือการรักษาแคลเซียมไว้ ความจริ งแล้วกระบวนการสร้างและการสลาย
กระดูกนั้นเกิดจากการไหลเวียน เปลี่ยนถ่ายแคลเซียมของร่ างกายระหว่างกระดูกและเนื้อเยือ่ ส่วนอื่น ๆ ปกติแล้วร่ างกาย
จะรักษาปริ มาณแคลเซียมในเลือดไว้เสมอ

เมื่อความเข้มข้นของแคลเซียมในเลือดจะตํ่าร่ างกายจะละลายแคลเซียมใน

กระดูกที่ส่งไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ ส่วนต่างๆของร่ างกาย

นอกจากนี้แคลเซียมในเลือดยังสามารถเก็บสะสมอยูใ่ นกระดูกทําให้

กระดูกแข็งแรง

แคลเซียมในร่ างกายมนุษย์น้ นั มีที่มาจากอาหาร

หลังจากแคลเซียมเข้าสู่ ร่างกายไม่ใช่ท้งั หมดที่สามารถนํามาใช้ได้

จําเป็ นต้องมีคอลลาเจนที่ผลิตโดยเซลล์สร้างกระดูกเพือ่ เป็ น "กาว" ประสานแคลเซียมกับกระดูกเกิดเป็ นกระดูกใหม่ แต่
กําลังการผลิตกระดูกของเซลล์สร้างกระดูกนั้นมีจาํ กัด ในวัยผูใ้ หญ่แคลเซียมที่ได้รับมาจากอาหารนั้นถูกดูดซึมไว้เพียงแค่
ส่วนน้อย ส่วนมากนั้นเป็ นแค่"การเดินทาง" จะถูกขับออกจากผ่านทางระบบขับถ่ายดังนั้นจึงเป็ นที่มาของ ประเด็นสําคัญ
ที่วา่ กินแคลเซียมเสริ มเท่าไรก็ไม่พอ ดังนั้นประเด็นสําคัญคือเราสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ได้มากเท่าไหร่ ไม่ใช่กินมาก
แค่ไหน และยังต้องดูวา่ สุดท้ายแล้วมีการดูดซึมกักเก็บแคลเซียมไว้ปริ มาณเท่าใด
สาเหตุหลักของโรคนี้มี 3 ปัจจัย คือด้ านโภชนาการ การออกกําลังกาย และด้ านต่ อมไร้ ท่อ
โรคกระดูกพรุ นเป็ นโรคทางด้านกระดูกที่พบบ่อยในทางคลินิก

พวกเราได้ทาํ การวิจยั วิจยั เพือ่ การป้ องกันโรคนี้มานาน

หลายปี การรักษาให้ผลดีมีประสิทธิภาพ โดยโรคกระดูกพรุ นแบ่งเป็ นกลุ่มอาการที่พบบ่อยทั้งสิ้น7ชนิด ดังต่อไปนี้
1) อินของตับและไตพร่ อง
อาการ: ปวดเมื่อยเอวและเข่า เวียนศีรษะ มีเสี ยงในหู นอนฝันมาก นอนไม่หลับ บริ เวณที่มีพยาธิสภาพอ่อนแรงเละร้อน
เล็กน้อย ข้อกระดูกแข็ง ร่ างกายผ่ายผอม รู ้สึกร้อนบริ เวณฝ่ ามือฝ่ าเท้าและหน้าอก สองข้างแก้มแดง คอแห้ง ปั สสาวะ
เหลือง อุจจาระแห้ง ในเพศชายอาจพบอาการฝันเปี ยก และประจําเดือนน้อย ประจําเดือนไม่มาในเพศหญิง ลิ้นแดงแห้ง
ชีพจรเล็กเร็ว
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การรักษา: เพิม่ สารอินบํารุ งกระดูก บํารุ งไตเพิม่ สารจิง
ตํารับยา: จัว่ กุยหวาน หรื อ จืออินต้าปู่ หวาน
สูต้ ี ซานเย้า ซานหยูโร่ ว เก๋ ากี้ ลู่เจี่ยวเจียว กุยป่ านเจียว ทู่ซือจื่อ หนิวซี จือหมู่ หวงไป๋
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
2) ชี่ม้ามพร่ อง
อาการ: ปวดเมื่อยหลังและเอว เดินเข่าไม่มีแรง หลังค่อมเอวงอ รับประทานอาหารน้อย ท้องอืดมีอาการมากขึ้นหลังมื้อ
อาหาร อุจจาระเหลว อ่อนเพลียไม่มีแรง ไม่ค่อยมีพลังไม่อยากพูดคุย สีหน้าค่อนไปทางเหลืองหรื อบวมหรื อผอมลง ลิ้น
ซีดฝ้ าขาว ชีพจรช้าไม่มีแรง
การรักษา: บํารุ งม้ามเพิม่ ชี่ อุ่นหยางบํารุ งไต
ตํารับยา: เซินหลิงไป๋ จู๋ส่าน
โสม ฟู๋ หลิง ไป๋ จู๋ ซานเย้า อี้หมี่เหยิน เหลียนโย่ว ซาเหริ น เจี๋ยเกิง เฉินผี ไป๋ โต้วโค่ว กานเฉ่า
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
3) ไตหยางพร่ อง
อาการ: เอวและเข่าอ่อนแรงและมีอาการปวด กลัวหนาวมือเท้าเย็น โดยเฉพาะร่ างกายครึ่ งล่าง เวียนศีรษะตาลาย ไม่มี
ชีวติ ชีวา หน้าซีดหรื อคลํ้าดํา ลิ้นซีดอ้วนฝ้ าขาว ชีพจรลึกอ่อนแรง หรื ออาจมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผูห้ ญิงมดลูก
เย็น หรื อมีอาการท้องเสียไม่หยุด อาหารไม่ยอ่ ย มีอาการท้องเสียตอนเช้ามืด หรื อมีอาการบวมนํ้า โดยเฉพาะร่ างกาย
ครึ่ งล่างเมื่อกดลงไปมีรอยบุ๋มเมื่ออาการหนักอาจมีทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ ร่ างกายบวมตึง ใจสัน่ ไอหอบ
การรักษา: บํารุ งไตหยาง
ตํารับยา: จัว่ กุยหวาน
สูต้ ี จื้อฟู่ จื่อ โย่วกุย้ ซานเย่า ทู่ซือจื่อ ตังกุย ลู่เจี่ยวเจียว เก๋ ากี้ ซานอวีโ๋ ย่ว ตูจ้ ง้
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
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4) สารจิงของไตไม่ เพียงพอ
อาการ: บริ เวณที่ปวดมีอาการปวดเมื่อย กระดูกและเอ็นอ่อนแรง เป็ นอาการแสดงการเสื่อมก่อนวัย ผมร่ วงฟันโยก ลืมง่าย
ลิ้นแดง ชีพจรเล็กและเร็ว
การรักษา: บํารุ งไตจิงบํารุ งเลือด
ตํารับยา: จื่อเชอต้าเจ้าหวาน
จื่อเหอเชอ สูต้ ี ตูจ้ ง้ เทียนเหมินตง ม่ายเหมินตง กุยป่ าน หวงโพ่ หนิวซี
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
5) ชี่และเลือดไม่ เพียงพอ
อาการ: บริ เวณที่เป็ นโรคบวมตึง หนักไม่มีแรง มีอาการกดเจ็บ อาการแสดงส่วนใหญ่อ่อนเพลียไม่อยากพูดจา เหงื่อออก
ง่าย สีหน้าค่อนไปทางเหลือง รับประทานอาหารได้นอ้ ย อุจจาระเหลว ลิ้นซีด ชีพจรเล็กอ่อนแรง
การรักษา: บํารุ งชี่บาํ รุ งม้ามบํารุ งเลือด
ตํารับยา: สือเฉวียนต้าปู่ ทัง
โสม ไป๋ จู๋ ฟู๋ หลิง จื้อกานเฉ่า ตังกุย สูต้ ี ชวนทรวง ไป๋ สาว หวงฉี โร่ วกุย้
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
6) ชี่ติดขัดเลือดคัง่
อาการ: บริ เวณที่มีพยาธิสภาพบวมปวดผิวจะสีเขียวม่วง จะเกร็งแข็ง เอ็นและกล้ามเนื้อกระตุกหดเกร็ง อาการแสดงทาง
คลินิกคืออ่อนแรงและมีอาการชา ริ มฝี ปากและเล็บสีคลํ้า ผิวหนังตกสะเก็ด ลิ้นสีม่วงคลํ้า ชีพจรเล็กและฝื ด
การรักษา: ขับเคลื่อนชี่ไหลเวียนโลหิตขจัดเลือดคัง่
ตํารับยา: เซินท่งจูอ้ วีทงั

คลินิกหัวเฉี ยวฯ แพทย์แผนจีน Huachiew TCM : www.huachiewtcm.com 2015

ตังกุย ชวนทรวง เถาเหริ น หงฮวา อู่หลิงจือ ม้อเย่า เซียงฟู่ เชียงหัว ฉินเจียว หนิวซี ตี้หลง กานเฉ่า
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
7) ลมจากภายนอกมากระทบมากเกินไป
อาการ:บริ เวณที่เป็ นโรคข้อต่อเคลื่อนไหวไม่สะดวก อาการแสดงคืออาการปวดข้อต่อมีการเคลื่อนที่ได้ฝ้าลิ้นขาวบาง ชีพ
จรลอย
การรักษา: ขับลมแก้ปวด
ตํารับยา: ฝางเฟิ งทัง
ฝางเฟิ ง หมาหวง ฉินเจียว ตังกุย เก่อเกิน โย่วกุย้ ฟู๋ หลิง ขิง พุทรา กานเฉ่า
วิธีใช้: ต้มนํ้าดื่ม, วันละ1ตํารับ,7วันเป็ นหนึ่งคอร์สการรักษา,4ถึง6สัปดาห์ก็จะมีอาการดีข้ ึน หรื อ1ถึง3เดือนหายเป็ นปกติ
การป้ องกันโรค
1)

การดูดซึมแคลเซียม

•

ควรได้แคลเซียมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่ นทุกวันวันละ600mg ถึง 1200mg ผูห้ ญิงตั้งครรภ์ ผูห้ ญิงให้นมบุตร และผูห้ ญิง

ช่วงวัยทอง ควรได้รับแคลเซี ยมปริ มาณ1200mgทุกวัน อีกทั้งผูห้ ญิงที่มีบุตรแล้วต้องให้ความสําคัญกับการดูดซึมแคลเซียม
เนื่องจากผูห้ ญิงในระยะตั้งครรภ์แคลเซียมจะถูกดูดซึมไปให้บุตรในครรภ์
•

อาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ นมวัว อาหารประเภทถัว่ ไข่ไก่ ปลาซาดีน หรื อปลาแอนโชวีเ่ ป็ นต้น

•

บริ โภคแคลเซียม 1200mg. เท่ากับดื่มนมสดแคลเซียมสูงจํานวน 4 แก้ว หรื อ ปลาซาร์ดีน 4 กระป๋ อง หรื อ เต้าหู ้

7 ก้อน
•

แต่วา่ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแค่ชนิดเดียว

ในหนึ่งวันควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมที่

หลากหลาย ทั้ง 3 มื้อ
•

ยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้าดื่มนมสดหรื อนํ้าเต้าหู ้ 1แก้ว อาหารหวานเป็ นครี มหรื อขนมปั งที่มีแคลเซียม มื้อกลางวัน

หรื อมื้อเย็นรับประทานเตาหูห้ รื อแอนโชวี่
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2) ออกกําลังกาย เช่น ว่ายนํ้า เดิน ไท้เก็กเป็ นต้น ออกกําลังกายมากหน่อยทําให้กระดูกแข็งแรง
3) ออกไปรับแสงแดดในเวลาเช้า ช่วยทําให้เกิดการสังเคราะห์วติ ามิน D ถ้าร่ างกายคนเราขาดวิตามิน D จะทําให้ไม่
สามารถดูดซึมแคลเซียมได้
4) ตรวจสุขภาพตามกําหนด อาการเจ็บป่ วยเมื่อพบได้เร็วก็รักษาหายได้เร็ ว เมื่อพบว่าเริ่ มมีภาวะกระดูกเสื่อม แพทย์จะ
ใช้ยาเพือ่ เสริ มสร้างกระดูกให้แข็งแรง โดยปกติรับประทานยา 2-3ปี มวลกระดูกจะสามารถกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิม
(ยาชนิดนี้สามารถรับประทานติดต่อกันเป็ นเวลานานได้ ไม่มีผลข้างเคียง)
1. โรคกระดูกต้นคอเสื่อม(จากกระดูกพรุ น)
โรคกระดูกพรุ นอาจเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้กระดูกคอยุบตัวเปลี่ยนรู ป โพรงกระดูกตีบแคบลงเกิดเป็ นโรคกระดูกต้นคอเสื่อม
ได้
1.โรคกระดูกต้นคอชนิดไปกดไขสันหลัง：
ในระยะแรกผูป้ ่ วยอาจมีอาการลําตัวช่วงล่างชา ปวด เวลาเดินมีความรู ้สึกเหมือนเดินบนสําลี ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีปัญหา
ด้านการควบคุมปั สสาวะ และอุจจาระ ปั สสาวะบ่อย ปั สสาวะไม่คล่อง อาจมีปัสสาวะอุจจาระราด อาการเหล่านี้ลว้ นมี
สาเหตุมาจากการกดทับของกระดูกสันหลังทั้งสิ้น ในทางคลินิกควรวินิจฉัยร่ วมกับผลทางรังสีวิทยา
การแยกโรคทางคลินิก: ALS,MS,เนื้องอก เป็ นต้น
2.โรคกระดูกต้นคอชนิดหลอดเลือดและชนิดประสาทซิมพาเทติก:
มีอาการเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทดสอบการหมุนตัวได้ผลเป็ นบวก เวียนศีรษาะ ตาลาย หูมีเสียง มือชา หัวใจเต้น
เร็ว เจ็บหน้าอกเป็ นต้น ซึ่งเป็ นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทซิมพาเทติก ในทางคลินิกควรวินิจฉัย
ร่ วมกับผลทางรังสีวทิ ยา
การแยกโรคทางคลินิก: ภาวะหลอดเลือดแดงvetebral แข็งตัว หลอดเลือดแดงvetebralพัฒนาการผิดปกติ โรคหลอดเลือด
แดงทําให้ขาดการหล่อเลี้ยง ภาวะความผิดปกติของเส้นประสาท ภาวะวัยทอง รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ที่ทาํ ให้เกิดการเวียน
ศีรษะ
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ตัวอย่ างกรณีศึกษา
กรณี ศึกษาที่ 1 เพศชาย อายุ 80 ปี
สภาพร่ างกาย :
อาการนํา ---ต้นคอตึงร่ วมกับเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ 4 สัปดาห์ที่ผา่ นมาอาการเป็ นมากขึ้น
ประวัติความเจ็บป่ วย --- ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
ผลการตรวจเอกซ์เรย์ ---intervertebral ของกระดูกต้นคอข้อที่ 5-6 ตีบแคบลง และยืน่ ออกมาด้านหลัง กระดูกต้นคอข้อที่
3，4，5，6 กระดูกเสื่อม เส้นเอ็น ligament ที่ตน้ คอมีหินปูนเกาะ
ข้อต่อLuschka joint ของกระดูกต้นคอข้อที่ 5-6 เสื่อม ข้างขวายืน่ ออกมาด้านนอกส่วนหลังอย่างชัดเจน ส่วน Lamina
ของกระดูกต้นคอเสื่อม มีการสูญเสียแคลเซียมของกระดูกอย่างชัดเจน
ผลการตรวจเอกซเรย์ :
1) กระดูกต้นคอข้อที่ 5-6 เสื่อม มีกระดูกงอกทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของตัวกระดูก ช่องหมอนรองกระดูกตีบแคบ
เลือดไหลเวียนไม่ดี ส่วนหลังของกระดูกคอข้อที่ 5-6 ยืน่ ไปข้างหลังทับไขสันหลัง
2) ข้อต่อLuschka joint ด้านขวาเกิดกระดูกงอกอย่างชัดเจน และยืน่ ออกไปด้านหลัง ทําให้เส้นเลือดแดงกระดูกสันหลัง
และระบบประสาทซิมพาเทติคถูกกดทับ
3) การสูญเสียแคลเซี ยมของกระดูกทําให้ภาวะกระดูกงอกรุ นแรงขึ้น
แนะนําการตรวจ : CT scan และตรวจ Cerebral Blood Flow (CBF)
กรณี ศึกษาที่ 2 คุณเฉินเหวินเปี ยว เพศชาย อายุ 80 ปี
เมื่อ 2ปี ก่อนผมและคุณหมอหลี่จงหมินได้พบประธานเฉิน เป็ นครั้งแรก เมื่อได้เห็นลักษณะการเดินที่ตอ้ งจูงให้เดิน ก็ได้
สอบถามจนทราบว่ามีอาการเช่นนี้มา

3-4 เดือนแล้ว เมื่อถามต่อก็พบว่ามีอาการต้นคอแข็งตึง ท้องผูก ปั สสาวะ

ควบคุมไม่อยู่ เวลาเดินรู ้สึกเหมือนเดินเหยียบบนสําลี Babinski’s reflex positive แสดงว่ามีการกดทับที่ไขสันหลัง ตอน
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นั้นได้แนะนําให้ประธานเฉินไปตรวจ CT scan กระดูกต้นคอ ผลปรากฏว่ากระดูกเสื่อม ขาดแคลเซียม ไขกระดูกสัน
หลังถูกมีกดทับอย่างรุ นแรง ช่องว่างหมอนรองกระดูกตีบแคบ เล็กลงอย่างชัดเจน หลังจากที่ได้ผา่ ตัดกระดูกต้นคอเพือ่
ลดแรงกดทับแล้ว อาการก็ดีข้ ึนระดับหนึ่ง

2. โรคกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวเสื่อม
1) อาการปวด ภาวะกระดูกเสื่อมแบบปฐมภูมิมีอาการที่พบได้บอ่ ยคือ ปวดหลังปวดเอว พบมากถึง 70-80% โดยทัว่ ไป
เมื่อมวลกระดูกสูญเสียไป 12% ขึ้นไป ผูป้ ่ วยจะเริ่ มมีอาการปวด โดยมากส่วนหน้าของตัวกระดูกสันหลังมวลกระดูกจะ
บางกว่า แล้วยังทําหน้าที่เป็ นแกนหลักให้กบั โครงสร้างร่ างกาย รับนํ้าหนักมากที่สุด ตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่
11,12 จนถึงกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 3 รับนํ้าหนักมากที่สุด ถูกกดทับทําให้เปลี่ยนรู ปได้งา่ ยที่สุด ทําให้กระดูกเอว
โค้งไปข้างหน้า กระดูกอกโค้งไปข้างหลังมาก ลักษณะเหมือนหลังอูฐ คนเรามีกระดูกสันหลังทั้งหมด 24 ชิ้น ความสูง
ของกระดูกสันหลัง 1ท่อน สูงประมาณ 2 เซนติเมตร ในผูส้ ูงอายุที่กระดูกเสื่อม กระดูกสันหลังถูกกดทับจนเล็กลงจาก
เดิมประมาณ 2 มิลลิเมตร ความสูงของร่ างกายจะเตี้ยลงประมาณ 3-6 เซนติเมตร
2) กระดูกหัก เป็ นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยทีส่ ุดและอันตรายที่สุดของโรคกระดูกเสื่อม
3) สมรรถภาพการหายใจลดลง กระดูกหักจากกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวถูกกดทับ ทําให้แนวสันหลังโค้งไปข้าง
หลัง ทรวงอกผิดรู ป ความจุปอดลดลง การแลกเปลี่ยนอากาศในปอดลดลง ผูป้ ่ วยจะมีอาการแน่นหน้าอก หายใจสั้น
หายใจลําบากเป็ นต้น
กรณี ศึกษาที่ 3 เพศหญิง อายุ76 ปี
อาการนํา ---ปวดหลังเป็ นเวลาหกเดือน อาการเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ พลิกตัวลําบาก
การตรวจร่ างกาย---กระดูกสันหลังส่วนเอวยืน่ ออกมา กระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที1่ -2 เคาะแล้วมีอาการปวดชัดเจน เมื่อ
เคลื่อนไหวจะปวดและเคลื่อนไหวได้จาํ กัด
ตรวจเอกซเรย์ ---กระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่1ถูกบีบอัดและยุบ การบีบอัดมากกว่าสองในสาม กระดูกสันหลังส่วนเอวมี
การเสื่อมสลายของกระดูกหรื อมีการละลายของแคลเซียมอย่างชัดเจน
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ผลการเอกซเรย์---กระดูกสันหลังส่วนอกข้อที1่ 2 และกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที1่ และ2มีแนวโน้มที่จะถูกบีบอัดและหัก
ง่ายเนื่องจากมันเป็ นส่วนที่รับแรงกระแทกมากที่สุด
กรณี ศึกษาที่ 4 เพศหญิง อายุ78 ปี
อาการนํา ---ปวดสะโพกด้านขวาและหลังเป็ นเวลาสามเดือน สามเดือนก่อนเผลอลื่นล้ม ทําให้ปวดเจ็บสะโพกและหลัง
และปวดเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ ไม่สามารถยืนหรื อเดินได้ ต้องนัง่ รถเข็นมาตรวจ
การตรวจร่ างกาย---งอสะโพกข้างขวาปวด การเคลื่อนไหวถูกจํากัด การทดสอบงอขาเป็ นเลขสี่มีอาการปวด บริ เวณ
สะโพกมีการกดเจ็บ กล้ามเนื้อเอวตึง การเคลื่อนไหวมีขอ้ จํากัด ปุ่ มกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที4่ -5 มีการกดเจ็บและเป็ น
ขั้นๆ
การเอกซเรย์---1.ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่4-5แคบลง กระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่4เคลื่อนไปข้างหน้า
และตัวกระดูกมีการแตกหัก กระดูกสันหลังมีการโค้งเปลี่ยนรู ป
2.ช่องว่างบริ เวณข้อต่อของสะโพกด้านขวาแคบลง พื้นผิวของข้อต่อกระดูกต้นขาไม่สมํ่าเสมอขรุ ขระ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นถุงนํ้า ขอบด้านนอกของเบ้าหัวกระดูกต้นขาเกิดเป็ นหินปูน
3.กระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานรวมไปถึงเบ้าหัวกระดูกต้นขามีการเสื่อมสลายของกระดูก
หรื อมีการสูญเสียของแคลเซียมที่เห็นได้ชดั

3. กระดูกบริเวณแขนขาเสื่ อม
กรณี ศึกษาที่ 5 เพศหญิง อายุ80 ปี
อาการนํา ---ปวดสะโพกด้านซ้ายมา 6สัปดาห์ ปวดมาก 3 สัปดาห์ ไม่มีประวัติของการเกิดอุบตั เิ หตุที่แน่ชดั ก่อนที่จะมา
คลินิกได้ไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลายแห่ง ทานยาแล้วอาการไม่ดีข้ ึนจึงได้มาพบแพทย์จีน
ประวัติความเจ็บป่ วย --- เปลี่ยนสะบ้าเข่าทั้งสองข้างมา6ปี
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ตรวจร่ างกาย--- งอขาแล้วสะโพกด้านซ้ายมีอาการปวด ไม่สามารถทนได้ เคลื่อนไหวได้จาํ กัด บริ เวณสะโพกมีการกดเจ็บ
มีอาการปวดเมื่อเคาะเบาๆที่ปุ่มกระดูกต้นขา การทดสอบงอขาเป็ นเลขสี่มีอาการปวด กล้ามเนื้อบริ เวณเอวและสะโพกตึง
และกดเจ็บ อาการปวดไม่ชดั เจนเมื่อเคาะที่กระดูกสันหลัง

ผลการเอกซเรย์
•

บนกระดูกหัวหน่าวด้านซ้ายใกล้กบั เบ้าข้อตะโพกมีเยือ่ หุม้ กระดูกนูนขึ้นและไม่ตอ่ เนื่องกัน

เยือ่ หุม้ กระดูก

เปลี่ยนแปลงเป็ นถุงนํ้า พื้นผิวของกระดูกมีความผิดปกติ
•

ฟิ ล์มภาพกระดูกเชิงกรานแสดงให้เห็นว่ามีการขาดแคลเซียมอย่างเห็นได้ชดั

•

ฟิ ล์มภาพกระดูกทัว่ ร่ างกายแสดงให้เห็นว่ามีการขาดแคลเซียมอย่างเห็นได้ชดั

•

ประกอบกับอาการแสดงทางคลินิกที่แสดงว่าเป็ นกระดูกหักจากภาวะกระดูกหักล้า

อภิปราย
สาเหตุของโรคกระดูกพรุนยังไม่ เป็ นทีท่ ราบแน่ ชัด โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้ องกับสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. ปัจจัยจากต่ อมไร้ ท่อ
โรคกระดูกพรุ นมักเกิดจากการขาดฮอร์โมน estrogenในเพศหญิงและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งเป็ นผลจาก
ระดับฮอร์โมนteststeroneที่ลดตํ่าลงในเพศชาย โรคกระดูกพรุ นมักพบมากในหญิงวัยหลังหมดประจําเดือน หญิงที่รังไข่
เสื่อมหรื อหยุดทํางานก่อนวัยจะปรากฏโรคกระดูกพรุ นก่อนผูอ้ ื่น

สิ่งเหล่านี้ลว้ นชี้ให้เห็นว่าปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดโรค

กระดูกพรุ นคือการลดลงของฮอร์โมน estrogen
2. ปัจจัยทางพันธุกรรม
โรคกระดูกพรุ นมักเกิดในคนผิวขาวโดยเฉพาะชาวยุโรป ตามมาด้วยชาวเอเชีย และพบน้อยในคนผิวดํา
ความหนาแน่นของกระดูก เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญของการวินิจฉัยของโรคกระดูกพรุ น ความหนาแน่นของกระดูกโดยส่วน
ใหญ่จะถูกกําหนดปั จจัยทางพันธุกรรมเป็ นหลัก ตามด้วยปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม
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3. ปัจจัยทางโภชนาการ
ความหนาแน่นของกระดูกเกี่ยวข้องกับการได้รับแคลเซียมในช่วงวัยรุ่ นและการมีมวลกระดูกที่ดีในวัยผูใ้ หญ่
ภาวะขาดแคลเซียมทําให้ฮอร์โมนPTHและแคลเซียมถูกดูดซึมเพิม่ ขึ้น

ผูท้ ี่ทานอาหารที่มีแคลเซียมตํ่าส่งผลให้เป็ นโรค

กระดูกพรุ นได้ง่าย ในผูท้ ี่ขาดวิตามินดีทาํ ให้กระบวนการสร้างกระดูกบกพร่ อง การขาดโปรตีนเป็ นเวลานานส่งผลให้ขาด
โปรตีนในกลไกสร้างกระดูกใหม่ ในเวลาเดียวกันยิง่ ส่งผลให้เป็ นกระดูกพรุ นเร็ วขึ้น ส่วนวิตามินซีเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
กระบวนการสังเคราะห์Hydroxyproline เพือ่ รักษาให้มวลกระดูกเติบโตได้อย่างปกติและบํารุ งรักษา Alkaline phosphatase
ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์กระดูกใหม่ให้มีปริ มาณเพียงพอ ดังนั้นในผูท้ ี่ขาดวิตามินซีจะส่งผลให้มีการสังเคราะห์
มวลกระดูกได้ลดน้อยลง
4. ปัจจัยจากการไม่ใช้ กล้ ามเนื้อ
กล้ามเนื้อส่งผลให้โครงสร้างกระดูกเกิดแรงเชิงกล

กล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่แข็งแรงมีผลให้ความหนาแน่นของ

กระดูกสูงขึ้น หากผูส้ ูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่ างกายน้อย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลง การกระตุน้ เชิงกลและมวล
กระดูกลดลง พร้อมกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงทําให้การประสานงานของกล้ามเนื้ อผิดปกติส่งให้ผสู ้ ู งอายุง่ายต่อ
การหกล้ม ขณะเดียวกันหากกระดูกมีความหนาแน่นตํ่าจะทําให้กระดูกแตกหักได้ง่าย ในผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคหลอดเลือด
สมองหรื อโรคอื่นๆที่ตอ้ งนอนพักบนเตียงเป็ นเวลานานไม่ได้มีการขยับร่ างกาย

อาจเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้มวลกระดูก

ลดลงง่ายต่อการเป็ นโรคกระดูกพรุ น
5.ปัจจัยจากยาและโรคอื่น
ผูท้ ี่ใช้ยารักษาอาการชัก เช่น phenytoin phenobarbital และ carbamazepine ยาเหล่านี้อาจทําให้ขาดวิตามินดีซ่ ึงมีผลขัด
ความการดูดซึมแคลเซียมของลําไส้ และสามารถทําให้เกิดHyperparathyroidism การใช้ยาเหล่านี้ในปริ มารณมากรวมถึง
ยาลดกรดที่มีส่วนของอลูมิเนียมส่งผลให้การดูดซึมของฟอสเฟตและทําให้ปริ มาณแร่ ธาตุในกระดูกลดลง
Glucocorticoidsเป็ นฮอร์โมนที่ส่งผลในการควบคุมรู ปร่ างของกระดูกและทําให้การดูดซึมแคลเซียมของลําไส้ลดลง เป็ น
การเพิม่ การขับแคลเซียมของไต เกิดHyperparathyroidism รวมถึงการสร้างฮอร์โมน การใช้heparinเป็ นเวลานานก็สามารถ
ทําให้เกิดโรคกระดูกพรุ นได้แต่ยงั ไม่มีกลไกเป็ นที่ทราบแน่ชดั ในยาเคมีบาํ บัดเช่น Cyclosporine A (CyA)ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าเพิม่ การผลัดเปลี่ยนกระดูกในหนูทดลองได้
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6. ปัจจัยอื่น
การติดสุรามีผลเป็ นพิษโดยตรงต่อกระดูก การสูบบุหรี่ เป็ นการเพิม่ การเผาผลาญฮอร์โมน estrogen ในตับรวมถึงส่งผล
โดยตรงต่อกระดูก นอกจากนี้ยงั ทําให้น้ าํ หนักลดลง รวมถึงภาวะหมดประจําเดือนก่อนวัย การออกกําลังกายหักโหมเป็ น
ระยะเวลานานอาจทําให้เกิดกระดูกพรุ นชนิดไม่มีสาเหตุชดั เจนได้
อันตรายจากกระดูกพรุ นคือกระดูกหักได้ง่าย กระดูกหักสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผปู ้ ่ วยเป็ นอย่างมาก อาจหนักถึงขึ้นทํา
ให้อายุส้ นั ลงได้โดยเฉพาะกระดูกข้อต่อสะโพกหัก เมื่อกระดูกข้อต่อสะโพกหักแล้วไม่ได้ทาํ การผ่าตัดรักษา นอนอยูบ่ น
เตียงเป็ นเวลานานอาจก่อให้เกิดแผลกดทับ ปอดติดเชื้อ ทางเดินปั สสาวะติดเชื้อร่ วมด้วยได้ ปั ญหาเหล่านี้ลว้ นแต่มีผลทํา
ให้การดํารงชีวติ เป็ นไปอย่างยากลําบากและอาจถึงแก่ชีวติ ได้
หมายเหตุ

:

เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของคลินิกหัวเฉียวฯ

แพทย์แผนจีน

ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传播
科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。
Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public knowledge
only. It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.

