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บทบาทเภสัชกรและการส่ือสารในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน 

เรียบเรียงโดย  
ภญ.พชัรี ลกัษณะวงศศ์รี 

โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกท่ีมีความแขง็แกร่งของกระดูก (bone strength) ลดลง ส่งผลใหเ้พ่ิมความเส่ียง
ต่อกระดูกหกั พบมากในผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี 

1
  ขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลกพบวา่ความชุกของโรคกระดูกพรุนทัว่โลก

ในผูห้ญิงเท่ากบัร้อยละ 4 ในกลุ่มอาย ุ50-59 ปี และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 8, 25 และ 48 ในกลุ่มอาย ุ60-69, 70-79 และมากกวา่ 
80 ปี ตามล าดบั  

ส่วนใหญ่ผูป่้วยจะไม่มีอาการและจะมาพบแพทยเ์ม่ือมีภาวะแทรกซอ้นคือ กระดูกหกั ซ่ึงมกัพบบ่อยบริเวณ
สะโพก กระดูกสนัหลงั และกระดูกขอ้มือ  โดยเฉพาะผูป่้วยกระดูกหกับริเวณสะโพกประมาณ 70% ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดเ้ช่นเดิม ส่วนกระดูกสนัหลงัยบุจะมีอาการปวดหลงัเร้ือรัง หลงัค่อม และท าใหผู้ป่้วยเคล่ือนไหวและช่วยตวัเองได้
นอ้ยลง (สถิติของประเทศไทยมีผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเกิดกระดูกหกัร้อยละ 4.6-19.8 ของประชากรทั้งหมด1) 

เภสชักรเป็นบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีโอกาสพบผูท่ี้มีความเส่ียงโรคกระดูกพรุน  การประเมินความเส่ียงโรค
กระดูกพรุน จะท าใหเ้ภสชักรทราบวา่ผูป่้วยรายใดมีความเส่ียงโรคกระดูกพรุนมากนอ้ยเพียงใด เภสชักรจะไดใ้หค้  าปรึกษา
และแนะน าเร่ืองการใชย้าและการดูแลตนเอง โดยมีปัจจยัท่ีท าใหมี้ความเส่ียงโรคกระดูกพรุน ดงัน้ี 

1. มีภาวะ menopause เร็ว (อายนุอ้ยกวา่ 40 ปี) หรือไดรั้บการผา่ตดัรังไข่และไม่ไดรั้บฮอร์โมนทดแทน 

2. เคยมีประวติักระดูกหกั  

3. มีอายมุากกวา่ 70 ปี 

4. มีประวติัสูบบุหร่ีมานาน 

5. มีภาวะฮอร์โมนพาราไธรอยดสู์ง หรือมีฮอร์โมนเพศชายต ่า (hypogonadism)  

6. ไดรั้บการรักษาดว้ยยากลุ่มสเตียรอยดม์านาน เช่น โรค SLE  ยารักษาโรคมะเร็ง 
7. มีประวติัคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน 

 

ค าถามท่ีเภสชักรใชใ้นการสมัภาษณ์ผูป่้วยในการประเมินความเส่ียงโรคกระดูกพรุน เช่น 

- ขอโทษนะครับ ไม่ทราบวา่ปัจจุบนัน้ียงัมีรอบเดือนมาหรือไม่ครับ แลว้ยงัมาตามปกติหรือมีเปล่ียนแปลงอยา่งไร
บา้งครับ 

- เคยใชฮ้อร์โมนหรือยาท่ีรักษาอาการเก่ียวกบัรอบเดือนมาไม่สม ่าเสมอบา้งหรือไม่ ยงัใชอ้ยูป่ระจ าหรือไม่ 

- เคยมีปัญหาเร่ืองกระดูกหกัจากการลม้หรือกระแทกบา้งหรือไม่ 

- มีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งใชย้าสเตียรอยดป์ระจ าบา้งหรือไม่ 

- มีใครในบา้นเป็นโรคกระดูกพรุนบา้งหรือไม่ 

นอกจากน้ีเภสชักรอาจใชเ้คร่ืองมือประเมินความเส่ียงโรคกระดูกพรุนเบ้ืองตน้ โดยใช ้OSTA (osteoporosis 

self-assessment tool for Asians) index  
2
 ซ่ึงสร้างโดยทีมแพทยว์จิยัแถบเอเชียแปซิฟิค มีดชันีซ่ึงค านวณไดจ้าก

อายแุละน ้ าหนกั โดยมีวธีิการค านวณ 

1. อาย(ุปี) คูณดว้ย -2 และตดัตวัเลขสุดทา้ยท้ิง 
2. น ้าหนกั (กิโลกรัม) คูณดว้ย 2 และตดัตวัเลขสุดทา้ยท้ิง 
3. น าตวัเลขท่ีไดจ้าก ขอ้ 1และขอ้ 2 มารวมเขา้ดว้ยกนั 

และแบ่งความเส่ียงเป็น 3 ระดบั  
-มีความเส่ียงสูง (< -4) 
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-มีความเส่ียงปานกลาง (-4 ถึง 1) 
-มีความเส่ียงต ่า (มากกวา่ 1)  
ตวัอยา่ง ผูป่้วยอาย ุ70 ปี น ้ าหนกั 50 กิโลกรัม ค านวณไดด้งัน้ี 

1. -2 x 70 =  -140 -14 

2.   2 x 50 = 100    10 

3. -14+10 = -4  มีความเส่ียงสูง (high risk ) 

ดชันี OSTA สามารถน ามาใชเ้พื่อคดักรองโรคกระดูกพรุน โดยประเมินร่วมกบัปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ได ้

 

การประเมนิภาวะกระดูกพรุนจากการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 

ผูป่้วยส่วนหน่ึงเคยตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกมาก่อน แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลตรวจความ
หนาแน่นมวลกระดูก เภสชักรควรอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหผู้ป่้วยเขา้ใจเบ้ืองตน้วา่ การตรวจความหนาแน่นกระดูกเป็น
การประเมินวา่กระดูกของเรานั้นอยูใ่นสภาพเช่นไร โดยมีตวัเลขเป็นตวับอกวา่ ปัญหากระดูกพรุนรุนแรงมากนอ้ยแค่
ไหน 

การวนิิจฉยัโรคกระดูกพรุนจากคา่วดัมวลกระดูก “T-score” โดยคา่มวลกระดูกปกติ จะอยูร่ะหวา่ง  + 2.5 และ -1.0  
ค่า “T-score”  อยูร่ะหวา่ง  -1.0 และ -2.5 = ภาวะ “กระดูกบาง” 
ค่า “T-score”  นอ้ยกวา่ -2.5 = ภาวะ “กระดูกพรุน” 
ค่า “T-score”  นอ้ยกวา่ -2.5 และเคยมีประวติักระดูกเปราะหกั = ภาวะ “กระดูกพรุนรุนแรง 
เคร่ืองตรวจความหนาแน่นกระดูกแต่ละเคร่ืองอาจไดผ้ลไม่เหมือนกนั ควรแนะน าใหผู้ป่้วยตรวจซ ้า หลงัจากใชย้า

เสริมสร้างความหนาแน่นมวลกระดูก เช่น ยากลุ่ม bisphosphonate ติดต่อกนัมาระยะหน่ึง เช่น 2 ปี โดยใช้
เคร่ืองตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกเดิม เพ่ือประเมินวา่ความหนาแน่นของมวลกระดูกมีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ย
อยา่งไร ส่วนเคร่ืองตรวจความหนาแน่นกระดูกโดยวดัท่ีขอ้เทา้ อาจจะไม่ละเอียดพอแนะน าใหใ้ชเ้คร่ืองตรวจความ
หนาแน่นกระดูกท่ีมีตามโรงพยาบาล 

 

เม่ือเภสชักรชุมชนประเมินวา่ ผูป่้วยมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุน จากการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้ ควรสอบถามเร่ือง 
การรับรู้เร่ืองโรคกระดูกพรุน(หรือกระดูกบาง) เช่น 

-คุณป้าเคยไดย้นิเร่ืองกระดูกพรุน(หรือกระดูกบาง) มาก่อนหรือเปล่า 
-มีใครในบา้น(สูงอาย)ุท่ีมีปัญหาโรคกระดูกพรุน(หรือกระดูกบาง) หรือไม่ 

-ตอนน้ี(ญาติ-คนดงักล่าว)มีการรักษาอยา่งไร 
-มีคนรู้จกัท่ีหกลม้และตอ้งใส่เหลก็เพ่ือยดึกระดูกหรือไม่ 
การสอบถามการรับรู้ว่าผู้ป่วยมคีวามเส่ียงเป็นโรคกระดูกพรุน 

-คุณป้าคิดวา่ ตวัเองจะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนบา้งหรือไม่ 

-เพราะอะไรจึงคิดวา่ ตวัเองเป็นโรคกระดูกพรุน 

-เคยไปตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกเพ่ือดูโรคกระดูกพรุนหรือไม่ 

-คุณหมอเคยพดูอะไรบา้งเก่ียวกบัโรคกระดูกพรุน 

-เคยมีปัญหาเร่ืองลม้กระดูกแตกหกัหรือไม่ 

ในกรณีทีย่งัไม่เคยทราบมาก่อนว่า ตนเองเป็นโรคกระดูกพรุน และเภสชักรประเมินความเส่ียงแลว้ พบวา่ควรไปพบ
แพทยโ์ดยเร็ว อาจจ าเป็นตอ้งแจง้ปัญหาน้ีแก่ผูป่้วย  
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-เท่าท่ีเภสชักรประเมินคร่าวๆ จากประวติั น ้ าหนกั อาย ุพบวา่คุณป้ามีแนวโนม้ท่ีจะมีปัญหาเร่ืองกระดูกพรุน ควรไป
พบคุณหมอเพ่ือปรึกษาเร่ืองน้ีสกัคร้ังนะครับ 
-ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากคุณป้า เภสชัฯ คิดวา่ มีโอกาสท่ีคุณป้าจะเขา้ขา่ยเป็นโรคกระดูกพรุนคะ ควรไปพบคุณหมอเพื่อขอ
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
-อาการของโรคกระดูกพรุนมีหลายระดบั ซ่ึงตอ้งไปตรวจโดยละเอียดดว้ยเร่ืองวดัความหนาแน่นของมวลกระดูกคะ 
 

ในกรณีทีม่คีวามเส่ียงสูงและเคยรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคกระดูกพรุนมาก่อน แต่ยงัไม่เคยรับการรักษา 
-ดิฉนั(ผม) มีความกงัวลวา่ ปัญหากระดูกบางเป็นเร่ืองใหญ่ ถา้คุณป้าพลาดลม้โดยบงัเอิญอาจจะท าใหก้ระดูกหกัได ้จึง
อยากใหไ้ปโรงพยาบาลเพ่ือรับยาท่ีช่วยใหอ้าการโรคดีข้ึนนะคะ (ครับ) 
 

ในกรณีทีผู้่ป่วยมปัีญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

-ถา้เรายงัไม่พร้อมเร่ืองเวลาหรืองบประมาณ ก็ดูแลตวัเองเหมือนเรามีปัญหากระดูกพรุนก่อน เพราะจะเป็นการป้องกนั
หรือชะลอไม่ใหเ้ป็นมากข้ึน (หวัขอ้ถดัไป)  

 

การให้ค าแนะน าเร่ืองการออกก าลงักายเพือ่ป้องกนักระดูกพรุน 

เม่ือถามผูป่้วยหรือผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาเร่ืองกระดูกพรุนวา่ออกก าลงักายอยา่งไรบา้ง จะไดค้  าตอบท่ีหลากหลายเช่น 
ท างานบา้น กวาดบา้น เดินไปตลาด ป่ันจกัรยาน วา่ยน ้ า  และพบวา่ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายท่ีุมีการ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ จะมีสุขภาพท่ีดี 

 

แรงจูงใจท่ีจะท าใหผู้สู้งอายหุนัมาออกก าลงักายเป็นเร่ืองท่ียากมาก ถา้เดิมเขาเป็นผูท่ี้ไม่สนใจเร่ืองการออกก าลงั
กายมาก่อน การพาผูสู้งอายไุปเขา้ชมรมเพ่ือมีกิจกรรมการออกก าลงักายกลุ่มร่วมกนั อาจโนม้นา้วใหห้นัมาออกก าลงั
กายสม ่าเสมอได ้ แต่บางบา้นผูสู้งอายไุม่ไดอ้อกไปไหน การท่ีสหวชิาชีพโดยเฉพาะแพทยใ์หค้  าแนะน าอยา่งจริงจงั วา่
ผูป่้วยมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งดูแลตนเองโดยการออกก าลงักายเพ่ือเสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกนัการหก
ลม้ โดยใหพ้บนกักายภาพบ าบดัเพื่อใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมและติดตามผลการออกก าลงักายเป็นระยะ จนผูป่้วย
สามารถออกก าลงักายต่อเน่ืองไดเ้ป็นนิสยัแลว้จะเป็นกาปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ส าหรับตวัผูป่้วยและญาติ
ในระยะยาว  
 

ตวัอย่าง การส่ือสารเร่ืองการออกก าลงักาย 

เภสชักร : สวสัดีคะ คุณป้าไดเ้อกสารแนะน าการออกก าลงักายแลว้ใช่มั้ยคะ 
ผูป่้วย : ใช่คะ เคยไดแ้ลว้คะ 
เภสชักร : ไม่ทราบวา่มีไปทดลองท าบา้งหรือยงัคะ 
ผูป่้วย : ยิม้ หลบตา ...ยงัเลยคะ แหม ...ไม่ค่อยมีเวลาคะ.. 
เภสชักร : ไม่ทราบวา่ ช่วงน้ีมีเวลาวา่งพอจะออกก าลงัเวลาไหนบา้งคะท่ีสะดวก 
ผูป่้วย : ก็ตอนเยน็ๆ นะ 
เภสชักร : เหมาะเลย อากาศไม่คอ่ยร้อน โดยส่วนใหญ่ออกก าลงัวธีิไหนคะ 
ผูป่้วย : ก็เดินรอบๆ บา้น ถา้ฝนตกก็ป่ันจกัรยาน ลูกเขาซ้ือมาให ้
เภสชักร : ด็ดีนะคะ ระหวา่งป่ันจกัรยานก็ดูทีวไีดด้ว้ย 
ผูป่้วย : บางทีก็เบ่ือๆ ไม่ไดท้ า 
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เภสชักร : ทางเรามีชั้นเรียนการออกก าลงักายของผูสู้งอาย ุทุกวนัพธุ ตอน 8 โมงเชา้ ไม่ทราบวา่ คุณป้าสนใจมาลองเขา้
ร่วมกิจกรรมสกัคร้ัง 
ผูป่้วย : นานหรือเปล่า 
เภสชักร : ไม่นานคะ ประมาณ ½ ชัว่โมง ท่ีเหลือก็จะมีนกัโภชนากรมาแนะน าเร่ืองอาหาร หรือเร่ืองอ่ืนๆ หมุนเวยีน
เป็นความรู้คะ 
ผูป่้วย : ก็ดีเหมือนกนันะ เด๋ียวจะลองถามลุงวา่เขาจะมาเป็นเพ่ือนไดห้รือเปล่า 
เภสชักร : ดีจงัเลยคะ ดิฉนัขอช่ือคุณป้าเพ่ือส ารองท่ีนัง่ไวก่้อนนะคะ  
ผูป่้วย : ไดค้ะ.... 
 

การออกก าลงักายท่ีจะมีผลต่อความหนาแน่นกระดูกโดยใหค้งสภาพมวลกระดูก เนน้การออกก าลงักายท่ีลง
น ้ าหนกัท่ีขา 2 ขา้ง ( weight-bearing exercise ) แต่ยงัพบวา่ กระดูกส่วนส าคญัตรงสนัหลงับริเวณกน้กบมกัจะ
บางกวา่ส่วนอ่ืน จึงมีท่าออกก าลงักายเฉพาะท่ีกลา้มเน้ือหลงั เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหลงัและเพ่ิมการสร้าง
มวลกระดูกหลงั อีกทั้งยงัลดความเส่ียงต่อการเกิดกระดูกสนัหลงัหกั  (อ่านเพ่ิมเติมในในแนวทางเวชปฎิบคิัเร่ืองโรค
กระดูกพรุน ส านกัพฒันาวชิาการแพทย ์กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 หนา้ 15-18) 

 

ตวัอย่างการออกก าลงักาย จาก ภาพจาก website http://nof.org/articles/543 
A. Posture exercises. เป็นการออกก าลงักายท่ีเสริมบุคลิกภาพ ช่วยยดืไหล่ ไม่ใหห้ลงัค่อม ลดความเส่ียงของ
กระดูกสนัหลงัหกั. 

 

Corner stretch  

ยนืตรงมุมหอ้ง วางแขนไวท่ี้ผนงัมุมหอ้งในระดบัหวัไหล่  
กา้วขาซา้ยไปดา้นหนา้ และใหเ้ขา่ซา้ยงอ ขาขวาเหยยีดตรง 
โนม้ตวัไปดา้นหนา้ โดยใหศี้รษะและหวัไหล่ยืน่เขา้มุมหอ้ง 
กลั้นลมหายใจไว ้20-30 วนิาที 
ถอยขาซา้ยกลบัมายนืตรง และสลบัเป็นขาขวา 
ท าซ ้ าขา้งละ 3 เท่ียว อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 

http://nof.org/articles/543
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B. Hip and back (spine) strengthening exercises.เป็นการออกก าลงักายท่ีช่วยเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหลงัและ
สะโพก  ยดืสะโพกและท าใหท้รงตวัไดดี้    

 

Hip abductor strengthening  

 ยนืตวัตรง มือขา้งหน่ึงจบัพนกัเกา้อ้ีไว ้ขาเหยยีดตรง 
มือดา้นตรงขา้มเทา้เอวและยกขาขา้งเดียวกนัออกไปดา้นขา้ง 
สงัเกตวา่น้ิวเทา้ตรงไปขา้งหนา้และมือท่ีเทา้สะโพกอยูก่บัท่ี 
แกวง่ขาข้ึนลง 10 คร้ัง แลว้เปล่ียนขา้ง 
ท า อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 
อาจเพ่ิมน ้ าหนกัถ่วงท่ีขอ้เทา้ได ้

 

Prone leg lifts 
นอนควา่หนา้ใหแ้ขนทั้ง 2 ขา้งอยูข่า้งล าตวั 
วางผา้ขนหนูไวท่ี้ใต ้หนา้ผาก ไหล่ ทอ้ง เพ่ือใหส้บาย (ตามรูป) 
ยกขาขวาข้ึนจากพ้ืน ปล่อยใหเ้ทา้ผอ่นคลาย (ยกคา้งไว ้5-10  วนิาที)  แลว้ค่อยๆ วางขาขวาลง ท าซ ้ า 10 คร้ัง 
สลบัมายกขาซา้ย เช่นเดียวกนั โดยท าอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 
ถา้เจ็บหลงัอาจเพ่ิมหมอนรองใตท้อ้งได ้
ท่าน้ีจะช่วยเพ่ิมความแขง็แรงของหลงัส่วนล่างและกน้กบ  ช่วยยดืกลา้มเน้ือสะโพก 

C. Balance exercises.   
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Toe raises/heel raises 
การออกก าลงักายท่าน้ีจะช่วยเพ่ิมการทรงตวั และลดความเส่ียงในการลม้ โดยเฉพาะคนท่ีเคยลม้มาก่อน ตอนบริหารท่าน้ี
อาจรู้สึกวา่ก าลงัโอนเอนเหมือนทรงตวัไม่อยู ่แต่จะรู้สึกวา่ประคองตวัเองไดไ้ม่ใหล้ม้ ถา้ยนืไดน้าน 20-30 วนิาที จะช่วย
ป้องกนัการลม้ไดดี้  
เลือกเกา้อ้ีท่ีแขง็แรง ตอนแรกใชส้องมือ ต่อมาเม่ือท าไดดี้ข้ึน อาจใชมื้อเดียว และถา้มัน่ใจมากข้ึน จบัเกา้อ้ีโดยใชเ้พียงน้ิว
แตะเกา้อ้ีเพ่ือประคองตวัไวเ้ท่านั้น 
ท่าต่อมาช่วยเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือน่อง และช่วยเพ่ิมการทรงตวัใหดี้ข้ึน โดยเขยง่น้ิวเทา้ทั้ง 2 ขา้งสลบักบัเขยง่สน้
เทา้ โดยไม่ใหเ้ข่างอ ท าซ ้ า 10 คร้ัง ท าทุกๆ วนั และเม่ือมัน่ใจใหจ้บัเกา้อ้ีเพียงเบาๆ เท่านั้น 

 

Wall slide 
ท่าน้ีช่วยบริหารกลา้มเน้ือตน้ขา ทอ้งและหลงั ลดอาการปวดหลงั และเพ่ิมแขง็แรงของขา ท าใหข้าเหยยีดตรง  โดยยนืชิด
ก าแพง โดยใหส้น้เทา้ห่างจากผนงั 1 คืบ พิงหลงัใหชิ้ดก าแพง มือแนบก าแพงทั้งสองขา้ง  ยอ่เข่าลงในท่านัง่โดยใหไ้หล่และ
ทอ้งแนบก าแพง  ท าซ ้ า 10 คร้ัง สปัดาห์ละ 3 คร้ัง 

D. Functional exercises. เป็นการออกก าลงักายในท่ากิจวตัรประจ าวนั เช่น ถา้รู้สึกวา่ การลุกข้ึนจากเกา้อ้ี การข้ึน
บนัได ท าไดช้า้หรือล าบาก ใหท้ าอิริยาบถนั้นซ ้ าหลายๆ เท่ียว จนกระทัง่รู้สึกวา่เหน่ือย จะท าใหก้ลา้มเน้ือส่วนนั้นแขง็แรง
ข้ึน   

 

การบริหารกล้ามเนือ้ ข้อต่อ และฝึกการทรงตวัเพือ่ป้องกนัการล้ม 
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เม่ือพบวา่ผูป่้วยสูงอายท่ีุเป็นโรคกระดูกพรุน ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการลม้ไดง่้าย บางรายเกิดกระดูกหกั สูญเสีย
ความมัน่ใจในการยนื เดิน บางรายไม่ยอมเดินเพราะกลวัจะลม้ ควรประเมินความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ทรงตวั เช่น การลุกยนื การลงนัง่เกา้อ้ี การเคล่ือนยา้ยตนเอง และการหมุนตวั ซ่ึงเป็นอิริยาบถ ท่ีท าใหล้ม้ง่าย ดงันั้นการ
ประเมินปัจจยัเส่ียงต่อการลม้จึงมีความส าคญัยิง่ เภสชักรควรประเมินความเส่ียงในการหกลม้ของผูสู้งอายโุดยใชแ้บบ
ประเมินการทรงตวัของผูสู้งอายุ3 ท่ีมีช่ือวา่ timed up and go test (TUGT) ซ่ึงวดัโดยจบัเวลาตั้งแต่ผูป่้วยลุกข้ึนยนืจาก
เกา้อ้ี และเดินไปดา้นหนา้ระยะทาง 3 เมตร ดว้ยความเร็วท่ีสุดและปลอดภยั และหมุนตวัออ้มกรวย และเดินกลบัไปนัง่
อีกคร้ัง โดยท า 2 รอบเพ่ือหาค่าเฉล่ีย ถา้มีการทรงตวัดีจะตอ้งใชเ้วลาท ากิจกรรมดงักล่าวนอ้ยกวา่ 12 วนิาที (ค่าปกติ 12 
วนิาที) ผลวจิยัพบวา่ กลุ่มท่ีออกก าลงักายเป็นประจ ามีความสามารถในการทรงตวัดีท่ีสุด (มีค่าเฉล่ีย 10.4 วนิาที)  
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ า(มีค่าเฉล่ีย 11.4 วนิาที)  และกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวนอ้ยตามล าดบั(มี
ค่าเฉล่ีย 12.2 วนิาที)   

การฟ้ืนฟสูภาพจะเนน้เร่ืองการบริหารใหก้ลา้มเน้ือแขนและขาแขง็แรง โดยเฉพาะกลา้มเน้ือกลุ่มเหยยีดขอ้เข่าและ
กลา้มเน้ือกระดกขอ้เทา้ แกไ้ขปัญหาขอ้ยดึติด ฝึกเร่ืองความยดืหยุน่ของขอ้ต่อ รวมทั้งฝึกการทรงตวัในอิริยาบถต่างๆ 
เช่น ฝึกกา้วข้ึนและลงบนัไดหน่ึงขั้นทางดา้นขา้ง (side stepping) ฝึกการเอ้ือมใหไ้กลท่ีสุดเท่าท่ีท าไดโ้ดยไม่ลม้ ฝึก
ระบบ vestibular  เช่น การจอ้งไปท่ีวตัถุหน่ึงในขณะท่ีฝึกพยกัหนา้และส่ายศีรษะไปมา กระตุน้ระบบรับรู้ความรู้สึก
โดยฝึกยนืและหลบัตา และฝึกยนืทรงตวับน balance board ขณะท่ีมือจบัราวคู่ (parallel bar) (รวมท่าบริหารท่ี
แสดงไวก่้อนหนา้น้ีดว้ย) 

มีรายงานวจิยัพบวา่ผูสู้งอายท่ีุออกก าลงักายเป็นประจ าอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง จะมีโอกาสหกลม้ไดน้อ้ย 
และผูสู้งอายท่ีุร ามวยจีนเป็นประจ ามากกวา่ 6 เดือนสามารถลดอตัราการหกลม้ไดถึ้ง 70 % 

ดงันั้นการออกก าลงักาย เช่น การร ามวยจีน (ไทเ้ก็ก-ไทฉี้)  การเตน้ลีลาศ การร ากระบ่ีกระบอง เป็นการออกก าลงั
กายท่ีดี กระตุน้การสร้าง มวลกระดูก ท าใหก้ารทรงตวัดี และช่วยลดอุบติัการณ์การลม้ในผูสู้งอายไุดด้ว้ย 
 

การให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทีเ่กีย่วกบัโรคกระดูกพรุน 

1. New case ทีไ่ด้รับยากลุ่ม bisphosphonate 

เน่ืองจากยาในกล่ม Bisphosphonate ท าใหมี้ปัญหาเร่ืองการดูดซึมไดไ้ม่ดี และระคายเคืองหลอดอาหาร เภสชั
กรควรแนะน าถึงประโยชนท่ี์ผูป่้วยจะไดรั้บจากยาน้ี และวธีิรับประทานยาน้ีอยา่งถูกตอ้งเพ่ือประสิทธิภาพของยาและ
ลดผลขา้งเคียงของยา ผูป่้วยบางคนอาจมีญาติหรือเพ่ือนท่ีเคยไดรั้บยาน้ีมาก่อน อาจมีค าถามหรือขอ้สงสยัได ้

แนวค าถามทีใ่ช้ 

-คุณหมอไดแ้จง้คุณป้าวา่วนัน้ีมียาใหม่ใหท้านส าหรับกระดูกพรุนหรือเปล่า 
-เคยรู้จกัยากลุ่มน้ีมาก่อนบา้งหรือไม่ ถา้ตอบวา่ เคย ถามต่อวา่ ใครเป็นผูใ้ช ้เขาใชแ้ลว้ผลการรักษาเป็นอยา่งไร มีขอ้

สงสยัอะไรบา้ง 
-พอจะทราบวา่ยาน้ีมีประโยชน์กบัเราอยา่งไร 
-ขอเรียนแนะน าเพ่ิมเติมดงัน้ี…….. 

-ในกรณีท่ีตอ้งใชอ้าทิตยล์ะ 1 คร้ังอาจจะลืมได ้เรามีวธีิป้องกนัไม่ใหลื้มทานยาอยา่งไร (ก าหนดวนัท่ีเราจะทานให้
ตรงกนัในแต่ละสปัดาห์ จดบนัทึกในปฏิทินวา่เราไดท้านยาไปแลว้ในทุกๆ คร้ัง (ท าเป็น check list) 

-ยาน้ีมีขอ้ควรระวงัเลก็นอ้ยคะ เช่น น ้ าท่ีใชร่้วมกบัยาน้ีตอ้งเป็นน ้ าสะอาดเท่านั้น งดการด่ืมน ้ าชา นม น ้ าเตา้หู ้น ้ าผลไม้
อ่ืนๆ 

-พอจะทราบบา้งมั้ยคะวา่ ยาน้ีอาจมีผลขา้งเคียงอะไรบา้ง……. 
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-ขอ้ควรระวงัในการใชย้าน้ีต่อเน่ืองเป็นระยะนานๆ หลายๆ ปี………. 

-หนา้ซองระบุวา่ใหท้านก่อนอาหารเชา้ ถา้ลืมทานก่อนอาหารเชา้จะท าอยา่งไร......... 
 

ถ้าเป็นผู้ป่วยรายเก่า มารับยา ควรสอบถามเพิม่เตมิในเร่ือง 
-เป็นโรคอะไร...จึงใชย้าตวัน้ีเป็นประจ า 
-ท่านใชย้าน้ีมานานหรือยงั ผลการใชย้าน้ีเป็นอยา่งไร  
-กรณีท่ีทานมานาน คุณหมอแนะน าอยา่งไร   เคยไปตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกซ ้ าหรือไม่ ผลเป็นอยา่งไร 
-เคยหยดุใชย้าประเภทน้ีบา้งหรือไม่ 
-ปัจจุบนัมีการออกก าลงักายอยา่งไรบา้ง  ออกก าลงักายสปัดาห์ละก่ีวนั  
 

ผู้ป่วยทีก่งัวลเกีย่วกบัผลข้างเคยีงของยา 
-ยากลุ่มน้ีถา้ใชน้านๆ ก็มีผลขา้งเคียงได ้แตคุ่ณหมอจะเป็นคนติดตามอาการของคุณเป็นระยะๆ  
-โดยทัว่ไปคุณหมอจะใหห้ยดุยาสกัช่วงหน่ึงหลงัจากใชย้ากลุ่มน้ีมาหลายปี  
-ขอ้มูลท่ีคุณไดรั้บมาเก่ียวกบัผลเสียของยา ทางเภสชักรจะขอไปตรวจสอบดูใหแ้น่ใจอีกคร้ัง จะแจง้คุณหมอใหท้ราบ
อีกทางหน่ึงดว้ยครับ 
 

ตวัอย่างบทสนทนา 
Rx: สวสัดีคะ 
ผูป่้วยยืน่ใบสัง่ยาท่ีไดจ้ากแพทยม์าท่ีร้านยาหนา้โรงพยาบาล 
Pt:เด๋ียวยากระดูกช่ือF........ไม่รับนะคะ 
Rx: ตรวจมวลกระดูกแลว้เหรือคะ แขง็แรงดีข้ึนแลว้ หมอเลยใหง้ดยา ? 
Pt: คือวา่ไปพบคุณหมออีกท่านหน่ึง เป็นหมอกระดูก ท่านบอกวา่ดิฉนัทานยาตวัน้ีมาเป็นสิบปีแลว้ เด๋ียวกระดูกจะเปราะ 
Rx: ตามหลกัแลว้ทานยาน้ีสกั 2-3 ปี คุณหมอเขาจะใหต้รวจมวลกระดูกซ ้ า เพ่ือติดตามผลวา่ดีข้ึนมั้ย แลว้ของคุณทานนาน
ขนาดน้ี มวลกระดูกมีการเปล่ียนแปลงบา้งหรือเปล่า 
Pt: ตรวจแลว้คะ แต่ยงัติดลบเยอะอยู ่ดีข้ึนนิดเดียวเลยทานต่อมาเร่ือยๆ 
Rx: ดิฉนัวา่ ถา้ร่างกายคุณไม่ตอบสนองยาตวัน้ี คุณหมอจะตอ้งหาทางใชย้าตวัอ่ืนทดแทน เพราะยงัมีทางเลือกอีกหลายชนิด 
Pt: ใช่คะ คุณหมอกระดูกคนท่ีแนะน าบอกวา่ ใหก้ลบัไปหาท่านอีก จะไดพิ้จารณาใหย้าตวัอ่ืน ทดแทนตวัน้ี 
Rx: ค่อยโล่งใจหน่อยคะ สรุปวา่ คุณจะงดยาตวัน้ี เพ่ือรับยาอ่ืนแทนเพ่ือเสริมสร้างกระดูก 
Pt: ใช่คะ 
Rx: พอจะทราบมั้ยคะวา่ มวลกระดูกส่วนไหนยงัไม่ดีข้ึนคะ 
Pt: คุณหมอเขาบอกวา่ตรงแขนดีข้ึนมาก แต่ตรงกน้กบ กระดูกขอ้สะโพก ยงับางอยูม่ากคะ 
Rx: ดิฉนัขออนุญาติแนะน าเพ่ิมเติมนะคะ คือจากสมาคมแพทยก์ระดูกเขาแนะน าท่าบริหารเพ่ือเสริมสร้างมวลกระดูก
บริเวณกน้ กบและขอ้สะโพก (หยบิเอกสาร) ซ่ึงถา้สามารถท าตามท่ีแนะน าไดอ้ยา่งนอ้ยวนัละ 15 นาที จะช่วยเสริมสร้าง
มวลกระดูกในต าแหน่งดงักล่าวใหแ้ขง็แรงข้ึนคะ 
Pt: (ท าหนา้วา่ยุง่ยาก) ดิฉนัเดินออกก าลงักายทุกวนัอยูแ่ลว้ ไม่พอหรือคะ.. 
Rx: การเดินอาจช่วยไดบ้า้ง แต่ท่าออกก าลงักายท่ีทางสมาคมฯ แนะน าน่าจะตรงจุดกวา่ และคุณก็ออกก าลงัโดยการเดินมา
นานแลว้ แต่กระดูกบางยงัอยู ่แสดงวา่คงตอ้งเสริมวธีิอ่ืนร่วมดว้ยนะคะ 
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Pt: คะ ดิฉนัจะพยายามท าตามท่ีทางคุณเภสชัฯ แนะน านะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

2. กรณีได้รับแคลเซียม 

เน่ืองจากผูสู้งอายกุลุ่มหน่ึงรับประทานแคลเซียมอยู ่บา้ง แต่อาจเป็นช่ือการคา้แตกต่างกนั หรือมีรูปแบบละลายน ้ า เมด็
กลืนน ้ า ชนิดท่ีเป็นเกลือแคลเซียมอ่ืนๆ ปริมาณแคลเซียมท่ีผูสู้งอายไุทยควรไดรั้บอยูป่ระมาณ 1000-1200 mg ต่อวนั 

แนวค าถามทีใ่ช้ 

-ไม่ทราบวา่ปัจจุบนัน้ีมีทานยาแคลเซียมอะไรบา้ง 
-พอจะทราบมั้ยวา่ เราควรไดรั้บแคลเซียมวนัละเท่าไร 
-ตอนน้ีอาหารท่ีเราทานประจ ามีแคลเซียมอยูบ่า้ง แต่อาจไม่เพียงพอในการสร้างกระดูก คุณหมอเลยสัง่แคลเซียมมา

เสริมอีกทางหน่ึง แต่ไม่ควรทานซ ้ าซอ้นกบัแคลเซียมท่ีทานอยูป่ระจ า 
-แคลเซียมชนิดเมด็ควรทานหลงัอาหารเพื่อใหก้ารดูดซึมไดดี้ ไม่ทราบวา่ปกติทานม้ือไหน 

-มียาลดกรดอะไรท่ีทานอยูป่ระจ าบา้ง เพราะถา้ทานแคลเซียมพร้อมกบัยาลดกรดอาจท าใหก้ารดูดซึมแคลเซียมลด
นอ้ยลง    

-ใชย้าลดกรดกลุ่ม omeprazole อยูป่ระจ า อาจท าใหก้รดในกระเพาะนอ้ยไป  อาจจ าเป็นตอ้งเล่ียงทานคนละเวลา 
หรือเปล่ียนเป็นแคลเซียมชนิดอ่ืน 

-มีปัญหาเร่ืองทานยาแคลเซียมบา้งหรือไม่ (เช่น ทอ้งผกู คล่ืนไส ้อาเจียน) 
-(ถา้ผูป่้วยมียาเดิมอยูใ่นถุงปริมาณมาก)...เพราะอะไรยาจึงเหลือเยอะคะ 
-ถา้พบวา่ผูป่้วยไม่ไดใ้ชย้าตามแพทยส์ัง่ ควรสอบถามสาเหตุดงักล่าวดว้ย เพ่ือแกไ้ขปัญหา 
-ด่ืมนมอะไรอยูป่ระจ าบา้ง เป็นนมประเภทไหน  ถา้เป็นนมส าหรับผูสู้งอาย ุตอ้งแนะน าปริมาณนมท่ีควรด่ืม และการ

เสริมแคลเซียมจะท าใหเ้กินขนาดแนะน าต่อวนัหรือไม่ 
 

ความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัยาทีใ่ช้รักษาโรคกระดูกพรุน 
1.ยายบัยั้งการสลายกระดูก 
1. ยากลุ่ม Bisphosphonates ได้แก่ 

-Alendronate 10 mg (รับประทานทุกวนั)และ 70 mg (รับประทานสปัดาห์ละคร้ัง) ช่ือการคา้ Fosamax  

-Risedronate 5 mg (รับประทานทุกวนั)และ 35 mg (รับประทานสปัดาห์ละคร้ัง) ช่ือการคา้ Actonel  

-Ibandronate 150 mg (รับประทานเดือนละคร้ัง) ช่ือการคา้ Bonviva   
-ยา Bisphosphonates สูตรผสม ได้แก่   

1. Fosamax  plus ประกอบดว้ย Alendronate 70  mg +  vitamin D3( Colecalciferol) 2800 iu  โดยรับประทานสปัดาห์ละ
คร้ัง 

2. Maxmarvil ประกอบดว้ย Alendronate 5 mg + calcitiol 0.5 mcg  โดยรับประทานวนัละคร้ัง 

-ยาฉีด ได้แก่ 
-Zoledronate injection (5 mg) IV infusion ช่ือการค้า Aclasta infusion   ( 5mg/100ml) ฉีดปีละ 1 คร้ัง  Zometa injection 

 ( 4mg/5ml)  
-โดยส่วนใหญ่แลว้ยาในกลุ่ม Bisphosphonates จะเป็นชนิดรับประทาน ยากลุ่มน้ีร่างกายดูดซึมจากทางเดินอาหารไดน้อ้ย จึง
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ตอ้งรับประทานตอนเชา้ช่วงท่ีทอ้งวา่ง ตอ้งไม่รีบรับประทานอาหารตามหลงัจากรับประทานยา โดยท้ิงช่วงห่างประมาณ 1 
ชัว่โมง  

-การรับประทานใหถู้กวธีิจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยตอ้งรับประทานดว้ยน ้ าเปล่าเท่านั้น  
- หลงัจากรับประทานยาแลว้ใหอ้ยูใ่นท่านัง่หรือท่ายนืไปก่อนจนกวา่จะมีการแตกตวัของยา  (อยา่งนอ้ย ½ ชัว่โมง) เพื่อ
ป้องกนัมิใหย้ายอ้นไประคายเคืองหลอดอาหาร 

ส่วนชนิดยาฉีดจะมีผลขา้งเคียง เช่น ไข ้หวดั น ้ ามูก ปวดศีรษะ ปวดตามขอ้ และปวดตามกลา้มเน้ือทัว่ร่างกาย 

2. ยากลุ่มเอสโตรเจนและ/หรือโปรเจสตนิ 

การรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจน (conjugated equine estrogens) (Premarin) ขนาด 0.625 มิลลิกรัมต่อวนั โดยอาจจะมี
ส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน (medroxyprogesterone acetate) (Provera)ร่วมดว้ยหรือไม่ก็ได ้โดยพิจารณาให้
ฮอร์โมนทดแทนเป็นล าดบัแรกเพ่ือป้องกนัโรคกระดูกพรุน หรือลดความเส่ียงต่อกระดูกหกั ในผูท่ี้หมดประจ าเดือนก่อน
ก าหนด ผูท่ี้ไดรั้บการตดัรังไขท่ั้งสองขา้ง ก่อนอาย ุ45 ปี  
การหยดุฮอร์โมนจะท าใหเ้กิดการเสียมวลกระดูกปีละ 3-6% และอุบติัการณ์ของกระดูกหกัจะเพ่ิมข้ึนจนเท่ากบัคนท่ีไม่ไดใ้ช้
ฮอร์โมนภายในระยะเวลาหน่ึงปีหลงัหยดุใชฮ้อร์โมน 

3. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) ไดแ้ก่ Raloxifene ช่ือการคา้ Celvista  60 mg 
เป็นสารท่ีไม่ใช่ steroid hormone แต่มีความไวต่อ estrogen receptor  เทียบเท่ากบั estradiol จึงออกฤทธ์ิเช่นเดียวกบัฮอร์โมน
เอสโตรเจน เป็นตวัเดียวในกลุ่มน้ีท่ีแนะน าใหใ้ชใ้นการป้องกนัโรคกระดูกพรุนในผูห้ญิงวยัหมดประจ าเดือน โดยสามารถ
ช่วยป้องกนัการสูญเสียมวลกระดูก และลดความเส่ียงของการเกิดกระดูกสนัหลงัหกั จะช่วยลดความเส่ียงการเกิดมะเร็งเตา้
นม และเยือ่บุโพรงมดลูก 
อาการไม่พึงประสงค ์เช่น เกิดอาการคลา้ยหมดรอบเดือน เช่น วบูวาบตามใบหนา้ เป็นตะคริว  

4. Calcitonin (Miacalcic nasal spray/ injection  ) 
เป็นฮอร์โมน calcitonin ท่ีสร้างจากต่อมไทรอยด ์ออกฤทธ์ิโดยยบัย ั้งการสลายของกระดูก การใหใ้นรูปแบบยาพน่จมูกใช้
ขนาด 200 IU  วนัละ 1 คร้ัง ซ่ึงเทียบเท่ากบัชนิดฉีดท่ีความแรง 50 IU ยาน้ี ลดความเส่ียงของการเกิดกระดูกสนัหลงัหกัได ้
36%  และสามารถลดอาการเจ็บปวดจากกระดูกสนัหลงัหกัไดด้ว้ย  

2. ยากระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ 

1. Recombination human parathyroid hormone 1-34 (Teriparatide, TPTD) (Forteo penfilled pen 600 mcg/2.4ml) 
เป็นพาราธยัรอยฮ์อร์โมนชนิดสงัเคราะห์ ซ่ึงอยูใ่นรูปยาฉีดเขา้ใตผ้วิหนงัวนัละ 20 mcg  ก่อนนอนติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
สามารถลดความเส่ียงของการเกิดกระดูกสนัหลงัหกัได ้65%  และสามารถลดอาการเจ็บปวดจากกระดูกสนัหลงัหกัไดด้ว้ย 
เน่ืองจากยาน้ีราคาแพงและผลขา้งเคียงระยะยาวยงัไม่แน่ชดั การใชย้าน้ีจึงตอ้งมีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนมากกวา่การใชย้ารักษาโรค
กระดูกชนิดอ่ืน 

3. ยาทีอ่อกฤทธ์ิทั้งสองทาง  (Dual action = ยบัยั้งการสลายกระดูกและกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่) 
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1. Vitamin D และอนุพนัธ์ของวติะมนิ D   
 วติะมินดีหรือวติะมินดีสงัเคราะห์จะสามารถลดอุบติัการณ์การเกิดกระดูกหกัไดต้่อเม่ือรับประทานร่วมกบัแคลเซ่ียมเท่านั้น  
และมีผลลดความเส่ียงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหกัหรือกระดูกส่วนอ่ืนๆไดเ้ลก็นอ้ย แต่จะไม่ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด
กระดูกสนัหลงัหกัได ้ 

ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป การสร้าง 1,25(OH)2D ซ่ึงเป็นวติามินท่ีพร้อมออกฤทธ์ิจากการรับแสงแดดหรือจากไตจะ
มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ อาจจะพิจารณาใหเ้ป็น อนุพนัธ์ของวติามินดีแทนได ้เช่น alfacalcidol (AlphaD3 0.25 mcg)ใน
ขนาดไม่เกินวนัละ 1 ไมโครกรัม หรือ calcitriol (Rocaltrol 0.25 mcg )  ในขนาดไม่เกินวนัละ 0.5 ไมโครกรัม ทั้งน้ีตอ้ง
ตรวจวดัระดบัแคลเซียมในเลือดและปัสสาวะ เน่ืองจากมีความเส่ียงของการเกิดภาวะแคลเซียมสูงในเลือด (hypercalcemia) 
และภาวะแคลเซียมสูงในปัสสาวะ (hypercalciuria) โดยแนะน าใหต้รวจภายใน 1-3 เดือนหลงัการรักษา 

2. Menatetrenone  เรียกอีกช่ือหน่ึงคือ vitamin K2 ช่ือการคา้  Glakay   15 mg 
      กลไกการออกฤทธ์ิ menatetrenone จะออกฤทธ์ิกระตุน้การสร้างกระดูก (bone formation) สามารถลดความเส่ียงของการ
เกิดกระดูกสนัหลงัหกัได ้50%  
     ขนาดยาท่ีใชใ้นการรักษาหรือป้องกนั osteoporosis คือ 45 mg/day แบ่งให ้15 mg วนัละ 3 คร้ัง รับประทานพร้อมอาหาร 

3. Strontium ranelate (SR) เรืยกอีกช่ือหน่ึงคือ Protaxos 2 mg/ซอง 
     เป็นรูปแบบหน่ึงของธาตุ strontium (Sr) ซ่ึงก็จดัเป็นโลหะหนกัท่ีสามารถพบไดใ้นร่างกายมนุษย ์โดย strontium 

ท่ีรับประทานเขา้ไปส่วนใหญ่จะถูกเก็บไวใ้นกระดูก โดยมีผลช่วยเพ่ิมการสงัเคราะห์และลดการสลายกระดูกท าใหเ้พ่ิม
ความแขง็แรงของกระดูก และลดความเส่ียงในการเกิดกระดูกหกั ผลขา้งเคียงท่ีพบไดท้ัว่ไป เช่น คล่ืนไสอ้าเจียน ทอ้งเสีย 
ปวดศีรษะ (ถา้มีอาการถ่ายเหลวมาก อาจลดขนาดยาลง โดยรับประทานคร้ังละ ½ ซอง และค่อยปรับเพ่ิมยาในภายหลงั) 
ยาน้ีดูดซึมไดไ้ม่ดี ตอ้งรับประทานยาน้ีตอนทอ้งวา่ง นิยมให้รับประทานก่อนนอน หรือถา้ไม่ชอบด่ืมก่อนนอน อาจแนะน า
ใหรั้บประทานยาหลงัต่ืนนอนตอนเชา้ เทผงยาลงในแกว้ ละลายผงยาด้วยน า้เปล่า(อุณหภูมห้ิอง)เท่านั้นโดยใชน้ ้ า ½ แกว้
หรือ 4 ออนซ์-120 ซีซี- จะไดส้ารละลายสีขาวขุ่นเลก็นอ้ย มีรสหวาน(จาก Aspatame) และมีกล่ินหอม  
-เม่ือใชต้่อเน่ืองติดต่อกนั 3 ปี (วนัละ 2 กรัม) สามารถลดความเส่ียงของการเกิดกระดูกสนัหลงัหกัได ้40-50%  และลดความ
เส่ียงของกระดูกหกัส่วนอ่ืนๆ ได ้15-30% 

 
การจดัสภาพแวดล้อมในบ้านเพือ่ป้องกนัการหกล้มของผู้สูงอายุ 
1. ห้องน า้ 
-สว้ม ควรเป็นแบบโถนัง่ ถา้เป็นแบบนัง่ยองซ้ือเกา้อ้ีส าหรับนัง่ถ่าย แต่การเปล่ียนโถสว้มถาวรจะดีกวา่ 
-ติดตั้งมือจบัเพ่ือช่วงพยงุบริเวณโถสว้ม 
-จดัใหมี้เกา้อ้ีส าหรับนัง่อาบน ้ า เกา้อ้ีพลาสติกซ้ือชนิดดีท่ีมีขาแขง็แรง ตามหา้งแมคโคร โฮมโปร(ราคาไม่แพง) 
-พรมหนา้หอ้งน ้ า ระวงักา้วล่ืน หาเทปติดดา้นล่างพรมเพ่ือกนัล่ืน 

-การใส่กางเกง (ยนืใส่) อาจมีความเส่ียงท าใหห้กลม้ง่าย 
2. ทางเดนิ 
-จดัทางเดินประจ า ใหโ้ล่ง มีไฟส่องสวา่งเพียงพอ 
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3. ห้องนอน 
-ควรนอนชั้นล่าง 
-ควรนอนบนเตียง เพราะนอนบนพ้ืนจะลุกนัง่ยาก 
เมือ่เร่ิมมอีาการอ่อนแรง 

1. พาไปออกก าลงักายนอกบา้น เช่น พาเดินสวนสาธารณะ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
2. พาไปออกก าลงักายท่ีแผนกกายภาพบ าบดั คร้ังละ 1 ชัว่โมง เจา้หนา้ท่ีจะประเมินสภาพร่างกายและฝึกออกก าลงักาย
เพ่ือใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง เพ่ือใหลุ้กนัง่เดินไม่เกิดการโซเซ ลดการเกิดอุบติัเหตุได ้อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง 
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