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การอบรม Advance Training Course on Osteoporosis จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่อง

โรคกระดูกพรุนแบบครบองค์รวม เป็นการปูพื้นฐานให้รู้จักโรคกระดูกพรุนในทุกมิติ ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มูลนิธิฯ มุ่งน าเสนอ
ข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ทางสาธารณสุข 
และเกิดประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูก
พรุน 
1.  Bone structure and function, bone remodeling and its controls    
 กระดูกแบ่งตามลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาเป็น 2 ส่วน คือ cortical bone (มี 80% ของกระดูกทั้งหมด เป็นส่วนเนื้อ
แข็งหุ้มอยู่ด้านนอก มีหน้าที่เกี่ยวกับความแข็งแรง ความทนคงรูปร่าง การรับน้ าหนัก) และ cancellous หรือ trabecular 
bone (มี 20% ของกระดูกท้ังหมด เป็นโครงสร้างอยู่ภายในมีลักษณะเป็นแท่งหรือแผ่นเล็กๆ สานกันต่อเนื่องคล้ายร่างแหเป็น
สามมิติ มีช่องว่างเป็นที่อยู่ของไขกระดูก มีหน้าท่ีเกี่ยวกับขบวนการ metabolism ของกระดูก) กระดูกเป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียว
ที่มีกลไกที่เรียกว่า “กระบวนการสะสมแร่ธาตุ” (mineralization) ประกอบด้วย bone extracellular matrix ที่มี 2 ส่วน 
คือ inorganic phase (60% โดยน้ าหนัก) และ organic phase (20-30% โดยน้ าหนัก) ประกอบด้วย collagenous 
proteins และ non-collagenous proteins ส่วนท่ีเหลือเป็นน้ าประมาณ 10% 

1) Inorganic phase ประกอบด้วยผลึกของเกลือ calcium phosphate มีโครงสร้างผลึกคล้าย 
hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2] ที่เป็นเกลือในธรรมชาติ ในช่วงแรกของกระบวนการ primary mineralization ผลึก
เกลือจะมีขนาดเล็ก เกิดขึ้นในช่องว่างที่เกิดจากการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจน ท าให้กระดูกยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง เมื่อ
กระดูกมีอายุมากข้ึนจะขยายตัวข้ึนมีลักษณะเป็นแผ่น (plate) ตามแนวยาวของเส้นใยคอลลาเจน และอาจเช่ือมรวมกับผลึกที่
อยู่ด้านข้างท าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมของแร่ธาตุเพิ่มขึ้น เรียกกระบวนการนี้ว่า secondary 
mineralization ท าให้กระดูกมีความแข็ง (stiff) มากขึ้น และยืดหยุ่นน้อยลง เมื่อผลึกนี้ขยายใหญ่ขึ้น ท าให้มีการปนเปื้อน
ของเกลือคาร์บอเนตแทนที่กลุ่มฟอสเฟต ซึ่งพบมากที่สุดประมาณ 4-6% นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนของ potassium, 
magnesium, sodium และ strontium แทนที่ calcium และมี chloride หรือ fluoride แทนที่ hydroxyl group ได้ ซึ่ง
การแทนที่เหล่านี้มีผลกระทบต่อความแข็งแกร่ง (bone strength) หรือปัจจัยของคุณภาพกระดูก (bone quality) ได้ ถ้า
เกิดขึ้นนานๆ อาจท าให้เกิดความผิดปกติหรือเกิดเป็นโรคได้ 

2) Organic phase ประกอบด้วย โปรตีน collagen 90% และ non-collagenous proteins 10%  

 ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของ collagen คือ มี amino acid จัดเรียงตัวลักษณะ (Gly-X-Y)n ซ้ าๆกัน นั่น
คือ ทุกๆ 3 โมเลกุลของ amino acid จะต้องมี glycine 1 โมเลกุลแทรกอยู่เสมอ ส่วน X และ Y มักเป็น lysine และ 
proline เมื่อเรียงกันจนเป็นสายยาวประมาณ 1000 กว่าโมเลกุล เรียกว่า collagen single polypeptide chain ที่มีช่ือ

เฉพาะว่า -chain เมื่อ 3 -chains มาพันกันได้ procollagen และถูกส่งออกมานอกเซลล์ มีเอนไซม์มาตัดส่วน N-
terminal และ C-terminal ออกแล้วมาจัดเรียงตัวใหม่เป็นเส้นใยคอลลาเจน (collagen fibril ช้ินส่วนของ procollagen ที่
ถูกตัดออกนี้เรียกว่า procollagen type-I N-terminal peptide (PINP) และ procollagen type-I C-terminal peptide 
(PICP) ซึ่งใช้เป็น bone formation maker บอกปริมาณมาก/น้อยของการสร้าง collagen โดย osteoblast โปรตีน
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คอลลาเจนที่พบมากในกระดูก คือ collagen type I ประกอบด้วย triple helix ของ 1(I)-chain 2 สาย และ 2(I)-chain 
1 สาย นอกจากน้ีอาจพบ collagen type-III และ collagen type-V  

 Vitamin K dependent proteins (VKD proteins) หรือ Gla-containing proteins เป็น
โปรตีนที่เป็นสารนอกเซลล์กระดูก เป็นโปรตีนที่โมเลกุลจะต้องมีกรดอะนิโนบางตัวที่เป็น glutamate residues ซึ่งจะท างาน

ได้เมื่อ glutamate จะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็น -carboxyglutamic acid ก่อน โดยเอนไซม์ -glutamyl carboxylase 
(GGCX) ที่ต้องมี vitamin K เป็นตัวช่วย ในกระบวนการ post-translational modification นอกจากน้ี Osteocalcin หรือ 
bone-Gla protein (หน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของผลึกแคลเซียมฟอสเฟต และควบคุม mineralization ให้ถูกต้อง
เหมาะสม) และ Matrix-Gla protein (MGP) เป็นโปรตีนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน   

 Glycoproteins ในกระดูกประกอบด้วย Osteonectin หรือ secreted protein, acidic and rich 
in cysteine (SPARC) สร้างจาก osteoblast และ platelet มีหน้าที่ควบคุมการสร้างสารภายนอกเซลล์ ควบคุมความเข้มข้น
ของแคลเซียมในสารนอกเซลล์ และควบคุมเสถียรภาพของผลึกแคลเซียมฟอสเฟต นอกจากน้ียังมีสารกลุ่ม Arginine-glycine-
aspartic (RGD) containing glycoproteins 

 Proteoglycan ที่พบส่วนใหญ่ มี 2 ชนิด คือ Decorin และ Biglycan เป็น leucine-rich 
proteoglycan  มีหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียม extracellular matrix ช่วยล าดับและจัดเรียงเส้นใยคอลลาเจน ให้เป็นไปตามแบบ
แผน    

 นอกจากนี้ใน bone matrix ประกอบด้วย โปรตีนในกลุ่ม cytokines และ growth factors เช่น 

transforming growth factor-beta (TGF-), Insulin-like growth factor (IGF) และ bone morphogenic protein 
(BMP1-6) มีความส าคัญในการควบคุม bone remodeling process และ osteogenesis  
 กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (dynamic) สามารถรับรู้และตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็น
แรงกระท าหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นๆ ภายใต้การรับรู้ของ bone cells รวมทั้งการควบคุมการสร้าง การปรับปรุง 
และการสลาย extracellular matrix (ECM) เพื่อให้การท างานทั้ง mechanical function และ metabolic function 
สมบูรณ์อยู่เสมอ การท างานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ bone cells 2 ชนิด คือ osteoblastic lineages และ 
osteoclastic lineages  

1) เซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างกระดูก คือ osteoblast ท าหน้าที่สร้าง ECM และ bone matrix โดย bone 
matrix เป็นส่วนท่ีติดกับผิวกระดูก cell ที่ยังไม่ได้เกิดกระบวนการ mineralization เรียกว่า osteoid โดยปกติ osteoblast 
จะอยู่เป็นกลุ่มอาจพบได้ถึง 100-400 เซลล์/พื้นที่ผิวที่มีการสร้างกระดูก ใน cytoplasm เต็มไปด้วย rER และ golgi 
apparatus ท าหน้าที่หลักคือสร้าง proteins ได้แก่ type I collagen, osteocalcin, osteonectin, osteopontine, bone 
sialoprotein เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ผิวของ osteoblast ยังมีเอนไซม์ที่ส าคัญ คือ bone-specific alkaline phosphatase 
(BSALP) ท าหน้าที่ในการควบคุมการเกิดกระบวนการ mineralization คือ การตกผลึกสะสมแร่ธาตุลงบน osteiod ที่ตัวเอง
สร้างขึ้น osteoblast ที่สร้าง osteoid เสร็จแล้ว ประมาณ 60% จะ apoptosis ไป ส่วนที่เหลือประมาณ 40% จะแปลง
ตัวเองไปเป็นเซลล์ 2 ชนิด คือ osteoblast ที่อยู่บริเวณผิวของกระดูกจะเปลี่ยนรูปร่าง (osteoblast differentiation) ไปเป็น
เซลล์รูปร่างแบนๆเป็นแผ่น ท าหน้าท่ีปกคลุมพื้นที่ผิวของกระดูก เรียกว่า bone lining cells ส่วน osteoblast ที่อยู่ลึกลงไป
ใน osteoid จะเปลี่ยนเป็น ostecyte ซึ่งเป็นเซลล์ที่คงอยู่ในกระดูกเป็นเวลานาน ขึ้นกับกระบวนการ bone remodeling 
เซลล์ osteocyte มีรูปร่างคล้ายดาว มี dendritic processes แตกแขนงออกจากตัวไปเช่ือมต่อกับ osteocyte ด้วยกันเอง 
และ bone lining cells รวมทั้ง osteoblast ที่อยู่ที่ผิวด้วย (รูปที่ 1) osteocyte ท าหน้าที่เป็น mechanical sensor 
สามารถรับรู้แรงกระท าเชิงกลต่างๆ (mechanical stress)  และสามารถส่งผ่านสัญญาณจากแรงกระท าเหล่านี้ไปหากันและ
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กันได้ ท าหน้าที่ในการ maintain ความแข็งแรงของกระดูก อย่างไรก็ตามมีสาร Transforming growth factor- (TGF) 

สามารถควบคุมกระบวนการ recruitment, differentiation และหน้าที่ของ osteoblast ได้ TGF สามารถยับยั้ง 
osteoblast differentiation ได้โดยการกระตุ้นการท างานของ Smad3 เพื่อไปยับยั้งหน้าท่ีของ Runx2 (รูปที่ 2)   

 
http://extras.springer.com/2009/978-1-57340-296-5/01/0117/0117005LA.html 

รูปที่ 1 

 
http://www.nature.com/bonekeyreports/2013/130109/bonekey2012255/fig_tab/bonekey2012255_F1.html 

รูปที่ 2 
 

การพัฒนาเซลล์ในสายพันธ์ุของเซลล์ osteoblast (osteoblastic cell lineages) มาจากเซลล์ต้นก าเนิด
ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (mesenchymal stem cells, MSCs) ซึ่งมีอยู่ใน bone marrow ที่บางครั้งเรียกว่า stromal stem 
cells ภายใต้การกระตุ้นที่เหมาะสม MSC สามารถแบ่งตัวและพัฒนาตัวเองไปเป็น preosteoblast และพัฒนาเป็นเซลล์ 

osteblast ได้ ในกระบวนการนี้มี Runx2 และ Osx มีบทบาทส าคัญในแต่ละขั้นตอน (รูปที่ 3, 4) ส่วน Wnt/-catenin 
signaling มีบทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างและเพิ่มจ านวนของ osteoblasts (osteoblast differentiation and 
osteoblast proliferation) นอกจากน้ี MSC ยังสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์สายพันธุ์อื่นได้ เช่น chondrocyte, adipocyte, 
myocyte และ fibroblast เป็นต้น  
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http://www.nature.com/nature/journal/v423/n6937/fig_tab/nature01660_F3.html 

รูปที่ 3 
  

 
http://www.josr-online.com/content/5/1/37/figure/F3?highres=y 

รูปที่ 4 
 
หน้าท่ีของ osteoblast มี 2 ประการ  
1. กระบวนการสร้างกระดูก (osteoblastic bone formation) เป็นกระบวนการสร้าง bone 

matrix หรือ osteoid และตามดว้ยกระบวนการ primary mineralization จนเสร็จสิ้นเกดิเป็นเนื้อเยื่อกระดูกท่ีมีความ
แข็งแรง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องดังนี ้

(1) ระยะการผลิต (production) osteoblast สร้าง osteoid ซึ่งประกอบด้วย type-I collagen เป็น
ส่วนประกอบหลัก และ collagenous and non-collagenous proteins ที่เป็น extracellular 
matrix  

(2) ระยะเติบโตเต็มที่ (maturation) เมื่อสรา้ง extracellular matrix เสร็จแล้ว จะมีการจัดเรียงตัว 
รวมเข้าด้วยกัน (assembly) อย่างมีแบบแผนและทิศทาง โดยม ีtype-I collagen เป็นแกนหลัก 
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(3) ระยะสะสมแร่ธาตุ (mineralization) เริ่มต้นจากการตกผลึก calcium phosphate ไปยัง 
nucleators และ initiators ซึ่งอาจจะเป็น protein ชนิดหนึ่งที่สร้างจาก osteoblasts ท าหน้าที่
เป็นจุดเริ่มต้นของการตกผลึกโดยการรวมตัวเป็นแกนให้ calcium และ inorganic PO4 (Pi) 
รวมตัวเป็นผลึกคล้าย hydroxyapatite และตกผลึกลงในช่องว่างที่เกิดจากการเรียงตัวของ type-
I collagen ทั้งหมดที่มีอยู่ใน osteiod 

กระบวนการ Matrix mineralization จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสภาพการที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) มีโครง (scaffold) Type-I collagen ที่เหมาะสมให้มีการสะสมแร่ธาตุลงไปได้ 
(2) มีโมเลกุลเริ่มต้น (nucleator หรือ initiator) ที่สร้างขึ้นขณะที่เริ่มกระบวนการ 

mineralization ที่มีลักษณะพื้นผิวที่เหมาะสมในการที่จะให้ calcium และ inorganic PO4 
(Pi) มาเกาะได้ 

(3) มีระดับ calcium และ inorganic PO4 (Pi) ในบริเวณดังกล่าวสูงพอ 
(4) มีการหยุดท างานของ inhibitors (เช่น pyrophosphate, matrix Gla protein) ซึ่งปกติใน

กระแสเลือดหรือในเนื้อเยื่อจะมีสารที่ท าหน้าท่ียับยั้งการตกผลึกของเกลือแคลเซียมฟอสเฟต 
(5) มี organizers molecules (เช่น decorin, thrombospondin, vitronectin) ที่เป็น 

proteins ท าหน้าที่เช่ือมประสานกับ collagenous proteins ที่เป็นแกนกลาง กับ non-
collagenous proteins อื่นๆ และช่วยจัดเรียง ปรับแต่งโมเลกุล รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมอื่นๆ 
ให้เหมาะสมกับกระบวนการ mineralization 

2) การควบคุมการก าเนิดของเซลล์สลายกระดูก (osteoclastogenesis) ในเซลล์กระดูกมี 

osteoblasts และ stromal stem cells สร้างโปรตีนส าคัญสองตัว คือ receptor activator od NF-B ligand (RANKL) 
และ osteoprotegerin (OPG) ในการควบคุมปริมาณและการท างานของ osteoclasts 

 
รูปที่ 5   Osteoblast ควบคุมกระบวนการ osteoclastogenesis ผ่าน RANKL และ OPG 

 
หน้าท่ีของ osteocyte 
Osteocyte เป็นเซลล์ที่ฝังตัวอยู่ในกระดูก มีรูปร่างเหมือนดาว (satellite shape) มีแขนงยื่นออกจากตัว

เซลล์ทุกทิศทางแทรกไปตาม calcified ECM) เช่ือมต่อกับเซลล์อื่นๆ เป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เมื่อ
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เสร็จสิ้นกระบวนการ mineralization จะเกิดเป็นช่องภายในกระดูกที่เรียกว่า lacunae ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์ osteocyte 
ส่วนแขนงเซลล์ (dendritic processes) จะอยู่ในท่อเล็กๆ เรียกว่า canaliculi ใน trabecular bone เซลล์ osteocyte ที่
เช่ือมต่อกันจะเรียงตัวเป็นช้ันๆ ส่วนใน cortical bone จะเรียงตัวเป็นวงๆ เรียกว่า haversian system นอกจากนี้ 
dendritic processes ของ osteocytes ยังเช่ือมต่ออยู่กับ lining cells ด้วยโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกว่า gap junction 
proteins ชนิด connexin-43 เป็นการสร้างเครือข่ายการเช่ือมต่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ คล้ายคลึงกับระบบประสาท การ
รวมตัวของ connexin-43 ท าให้เกิดโครงสร้างคล้ายอุโมงค์หรือช่องเปิดสามารถควบคุมการปิดเปิดของช่องการเช่ือมต่อ และ
สามารถส่งผ่านสารต่างๆ และ signal proteins ได้ ท าให้ส่งผ่านสัญญาณต่างๆ ระหว่างเซลล์กระดูกได้ ท าให้อาจเรียก 
osteocyte ว่าเป็น nerve cells ได้ นอกจากนี้ มีกลไกการเคลื่อนที่ของสารน้ า (fluid flow) ที่หล่อระหว่างเซลล์ 
osteocytes (bone extracellular fluid) ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งของสารอาหารและออกซิเจนแล้ว การไหลไปมาของสารน้ า
กระดูกนี้ยังท าให้ osteocytes รับรู้ถึงแรงและทิศทางของแรงที่มากระท ากับกระดูกได้ อีกบทบาทหนึ่งของ osteocytes ใน
การควบคุมการสร้างกระดูกที่เป็นตัวหลักในการสร้าง RANKL และ OPG แล้ว osteocyte ยังหลั่งสาร sclerostin ซึ่งเป็น
โปรตีนในระบบการยังยั้งการท างานของกลไก Wnt signaling ท าให้กระบวนการสร้างกระดูกไม่เกิดขึ้นในต าแหน่งที่ไม่
ต้องการ และ sclerostin secretion เป็นสัญญาณในการหยุด (termination) ของกระบวนการ bone remodeling ด้วย     

 
รูปที่ 6   โครงสร้างภายในกระดูก 

 
 กระบวนการปรับแต่งกระดูก (Bone remodeling) 

Bone growth และ bone modeling มีความหมายใกล้เคียงกับ bone remodeling การ
เจริญเติบโตของกระดูก หรือ bone growth คือ เป็นการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก หรือ วัยรุ่น ที่มีการเจริญตามแนวยาวของ
กระดูก (longitudinal growth) เกิดจากการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของ chondrocytes บริเวณ epiphyseal plate ที่ปลายทั้ง 
2 ข้างของกระดูกยาว ตามมาด้วยการเกิด endochondral ossification ของกระดูกอ่อน เพื่อเปลี่ยนเป็นกระดูกที่สมบูรณ์ 
bone growth จะหยุดเมื่อ epiphyseal plate ของกระดูกทุกช้ินในร่างกายปิด ส่วน bone modeling คือ การปรับเปลี่ยน
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หรือจัดรูปแบบกระดูกให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเชิงกล (mechanical) เป็นการเจริญเติบโตในแนวกว้าง เพื่อปรับสภาพตามการ
เจริญเติบโตในแนวยาวท่ีเกิดขึ้นในเด็ก และปรับตามแรงกระท าท่ีเกิดขึ้นต่อกระดูก โดยใช้กลไกของกระบวนการสลายกระดูก
ในต าแหน่งท่ีไม่ต้องการ และสร้างกระดูกใหม่ในต าแหน่งท่ีต้องการ  

 
http://www.nature.com/nm/journal/v19/n2/box/nm.3074_BX2.html 

 
รูปที่ 7   เปรียบเทียบกระบวนการ bone modeling และ bone remodeling 

 
Bone remodeling เป็นกระบวนการสลายกระดูกเก่า (bone resorption) และสร้างกระดูกใหม่ 

(bone formation) เข้ามาแทนที่ในต าแหน่งเดียวกัน เป็นกระบวนการผลัดเปลี่ยนเนื้อกระดูกที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของ
มนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อการท างานของกระดูกทั้งในเชิง mechanical และ metabolism โดยปกติที่ผิวกระดูกจะมี bone 
lining cells ปกคลุมอยู่ เมื่ออยู่ในระยะพักท่ีเรียกว่า resting surface หรือ Quiescent phase จะไม่มีปรากฏการณ์ใดๆ เลย 
กระบวนการ bone remodeling เกิดขึ้นที่พื้นผิว โดยใน trabecular bone จะเกิดขึ้นที่พื้นผิวกระดูกโดยตรง ส่วนใน 
cortical bone จะเกิดขึ้นภายในระบบที่เรียกว่า Haversian system เกิดจากการท างานร่วมกันเป็นทีมของ bone cells 
หลายชนิด เรียกว่า bone remodeling unit (BRU) หรือ bone multicellular unit (BMU) กระบวนการจะเริ่มจากมีแรง
กระท า (mechanical loading) หรือการแตกหักของกระดูก (microdamages) ส่งสัญญาณมาที่ผิว bone lining cells 
ส่งผ่านไปยัง osteocytes ทาง dendritic processes ที่เช่ือมต่อกันอยู่ เกิดการเริ่มกระบวนการ bone remodeling cycle 
ประกอบด้วย 4 phases (รูปที่ 8)  

(1) Activation (Initiation) phase มี bone lining cells และ preosteoblast ที่บริเวณ
ใกล้เคียงเปลี่ยนรูปเป็น osteoblast หลั่ง RANKL จะมีการดึง mononuclear preosteclast จากกระแสเลือดหรือจากผิว



8 

 

สรุปการอบรม The 1st advance training course on osteoporosis_17-18 พค 2557 
โดย ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มวล. 

กระดูกบริเวณใกล้เคียงเข้ามา เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวกระดูก โดย bone lining cells ยกตัวขึ้นจากพื้นผิวและแยกตัว
ออกจากกันเพื่อเปิดทางให้ activated multinucleated osteoclasts ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ mononuclear 
preosteclasts ลงไปยึดเกาะกับผิวของเนื้อกระดูกเพื่อเริ่มสลายกระดูก นอกจาก RANKL และ M-CSF ที่สร้างจาก stromal 
stem cells แล้ว ยังมีฮอร์โมนและ cytokines เช่น PTH, Interleukin-1 (IL-I) และ IL-6 ที่มาควบคมุระยะนี้  

(2) Resorption (Transition) phase เริ่มต้นสลายกระดูกโดยสร้าง sealing zone หรือ ruffle 
border ขึ้น osteoclast จะเริ่มสลายกระดูกบริเวณที่อยู่ใต้ resorption lacunae โดยการหลั่งโปรตอน หรือ H+ ion และ 
proteolytic enzymes มาย่อยในส่วน mineral phase และมีเอนไซม์ cathepsin K มาย่อยสลายส่วน organic part ของ
กระดูก resorption phase จะหยุดเมื่อ osteoclast เคลื่อนที่ไปต าแหน่งถัดไปหรือเกิด apoptosis  

(3) Reversal phase เป็นระยะที่มี mononuclear cells เข้ามาอยู่แทนที่บริเวณที่ถูกสลาย ซึ่ง
จะเกิดขึ้นต่ออีกช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่ bone formation  

(4) Formation phase เป็นระยะที่มีการสร้างกระดูก ที่เช่ือว่าเป็นกระบวนการคู่ควบ (coupling) 
ที่เกิดต่อเนื่องจากการสลายกระดูก และมีทฤษฎีที่ถูกน ามาอธิบาย 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรกเช่ือว่าเกิดจากสารบางอย่างท่ีอยู่ใน

กระดูกและถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการสลายกระดูก คือ osteoblast growth factors (TGF-, IGF-I) มากระตุ้น 
preosteblast ให้เป็น osteblast ทฤษฎีที่ 2 เช่ือว่า ระดับ calcium ที่สูงขึ้นจากการสลายเนื้อกระดูกไปกระตุ้นผ่าน 
calcium sensing receptors (CaR) ที่อยู่บนผิวเซลล์ทั้ง 2 ชนิด และทฤษฎีที่ 3 กล่าวไว้ว่า osteoclast ส่งสัญญาณไปยัง 
preosteoblast โดยตรง ให้เปลี่ยนเป็น osteoblast  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ephrin-Eph signaling กระบวนการสร้างกระดูกเริ่ม
จาก osteoblast สร้าง osteiod และเข้าสู่กระบวนการ mineralization เมื่อกระดูกสมบูรณ์เต็มที่แล้ว ระยะนี้จะสิ้นสุดลง
โดยเช่ือว่าเกิดจากการควบคุมของ osteocyte ที่หลั่งสาร sclerostin ออกมาท าให้เข้าสู่ระยะ termination phase ส่วน 
osteblast จะ apoptosis ไป และบางส่วนจะแปลงไปเป็น osteocyte และ bone lining cells และส่วนของเนื้อกระดูกที่
ถูกสร้างมาใหม่ เรียกวา่ bone structural unit หรือ osteon  

Remodeling time หรือ remodeling period ของกระดูก trabecular bone และ cortical 
bone ใช้เวลาต่างกัน คือ ใน trabecular bone จะใช้เวลาใน resorption period ประมาณ 30 วัน reversal period 5 วัน 
และ formation period 90-100 วัน รวมประมาณ 100 วัน ส่วน remodeling period ของกระดูก cortical bone ใช้เวลา
ใน resorption period ประมาณ 45 วัน reversal period 7 วัน และ formation period 145 วัน รวมประมาณ 200 วัน 
โดยเฉลี่ย life span ของ BRU จะอยู่ที่ระยะเวลา 3-6 เดือน  
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http://www.nature.com/bonekeyreports/2012/120919/bonekey2012183/fig_tab/bonekey2012183_F1.html 

 
รูปที่ 8   Bone remodeling cycle 

 

2. Calcium and phosphorus homeostasis, hormone regulation  
 Calcium balance ถูกควบคุมโดย Parathyroid hormone (PTH) ที่ควบคุมระดับ serum calcium การดูดซึม 
calcium ในล าไส้เล็ก ที่ต้องการ vitamin D ที่ถูก activate โดยไต รวมทั้ง Ca excretion ภาวะ Hypercalcemia ที่เกิดจาก 
imbalance ของกระบวนการดังกล่าว หรือที่เกิดจากการสลายกระดูกมากเกินไปจากภาวะ Hyperparathyroid hormone 
การรักษาตามสาเหตุ โดยการให้ saline infusion, Calcitonin injection, Bisphosphanates, หรือ Glucocorticoid  

ภาวะ Hypercalcium ร่วมกับ Hyper PTH เกิดได้จาก Hyperparathyroid, Litium, FHH, และ autoantibody 
to Ca sensing receptor 

ภาวะ Hypocalcemia เกิดได้ทั้ง PTH-related และ non PTH-related อาการของ PTH-related 
hypocalcemia ที่น่าจะเกิดจาก Hypo PTH ได้แก่ hyperphosphatemia และ Calcifications in basal ganglion and 
eye lens ส่วน Non PTH-related hypocalcemia เกิดจาก Vit D deficiency, Vit D resistance, GI malabsorption 
และ Acute pancreatitis การ treatment ภาวะ Hypo PTH โดยการให้ Ca ร่วมกับ Vit D เพื่อรักษาระดับ serum 
calcium ให้อยู่ในระดับ low normal เนื่องจากถ้าให้ Ca มากเกินไป อาจเสี่ยงต่อการเกิด kidney stone จาก low renal 
reabsorption ได้ ถ้ามีภาวะ mild HypoPTH อาจให้ Ca ได้โดยไม่ให้ Vit D ได้  

นอกจากนี้ Ca imbalance จากความผิดปกติของ Ca sensing receptors อาจท าให้เกิดโรคบางชนิดได้ เช่น 
inactivating mutation ท าให้เกิด FHH, activating mutation ท าให้เกิด autosomal dominant hypocalcium การ 
treatment โดยวิธี Calcimimetic หรือ Calcilytic เพื่อเพ่ิมระดับ serum Ca 

Osteomalacia มีอาการ bone pain, Myopathy, Pseudofracture, Increased alkaline phophatase สาเหตุ
เกิดจาก renal tubular acidosis, Vit D deficiency, Hypophosphatemia  
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3.  Pathophysiology of bone loss in osteoporosis  
 Bone mass และ Bone quality เป็นลักษณะที่บ่งช้ีความแข็งแรงของกระดูก factors ที่บ่งช้ีว่าความแข็งแรงของ
กระดูกลดลง ได้แก่ bone mineral density (BMD) ลดลง bone size เล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง micro-
architecture หรือ macro-architecture เช่น การเพิ่มความยาวของ femoral neck (macro), cortical porosity, การ
เปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในกระดูก และ การลดลงของเซลล์ osteocytes ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
ได้แก่ การสะสมมวลกระดูกสูงสุด (peak bone mass) ไว้ไม่เพียงพอ และ มีการสูญเสียมวลกระดูก (bone loss) จากสาเหตุ
ต่างๆ  
 มวลกระดูกจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วัยเด็ก และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่น (puberty growth spurt) 
(ประมาณ 25-50% ของมวลกระดูกสูงสุด) จนอายุประมาณ 30 ปี จะได้มวลกระดูกสูงสุด เรียกว่า peak bone mass (PBM) 
และจะคงที่ไปจนกระทั่งอายุประมาณ 40 ปี PBM เป็น major determinant of bone mass later in life ปัจจัยด้าน
พันธุกรรม (gene and polymorphism) มีผลต่อ PBM ประมาณ 50-80% เพศชายมี PBM สูงกว่าเพศหญิงประมาณ 10-
15% ปัจจัยอื่นๆ ท่ีส าคัญที่มีผลต่อ PBM ได้แก่ ระดับของฮอร์โมน เช่น gonadal steroids และ GH-IGF1 axis เป็นต้น การ
ได้รับสารอาหาร calcium และ proteins การมี physical activity และ exercise และ ความเจ็บป่วยในวัยเด็กและวัยรุ่น 
อาจท าให้กระดูกไม่แข็งแรง   มีผลการศึกษาแสดงไว้ว่า การเพิ่ม incidence of fracture of distal forearm ในเด็ก มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับ puberty growth spurt   ผลการศึกษาในวัยรุ่น อายุ 15-17 ปี พบว่า cortical thickness 
and density ในเพศหญิงลดลงในช่วง pre- to mid-puberty แต่ในเพศชายไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วง late puberty 
trabecular bone parameter ในเพศชายยังคงเพิ่มขึ้น  แต่เพศหญิงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วง end of puberty 
พบว่า trabecular bone parameter ของทั้งเพศชายและหญิงมีระดับสูงสุด และมีรายงานว่า การเพิ่ม fracture of distal 
radius นี้ เกิดจากมีการลดลงของ cortical thickness และการเพิ่ม cortical porosity ช่ัวคราวในช่วง mid-puberty   
ส าหรับในผู้ใหญ่ พบว่า cortical volume BMD คงที่ จนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคน หลังจากนั้น จะเริ่มลดลงทั้งเพศชายและเพศ
หญิง แต่เพศหญิงจะลดลงมากกว่าชาย (-25% in women and -18% in men) onset of cortical bone loss ในเพศหญิง
เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆ menopause ส่วน trabecular volume BMD จะลดลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ young adult และจะลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วง perimenopausal ผลการศึกษา พบว่า average decreases of trabecular volume BMD เกิดขึ้น
ในช่วงอายุ 20-90 ปี และเกิดในหญิงมากกว่าชาย (-55% in women and -46% in men) การสูญเสีย trabecular bone 
อย่างรวดเร็วในช่วง menopause มีอตัราเดียวกันกับ rates of fracture at wrist, spine and hip  
 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น กระบวนการ bone remodeling เกิดขึ้นบริเวณ bone multicellular units (BMU) และ 
BMU balance จะเกิดเมื่อมีความสมดุลระหว่างกระบวนการ bone resorption และ bone formation เมื่ออายุมากขึ้น 
พบว่า มี abnormalities ของ bone modeling and remodeling ได้จาก periosteal apposition เกิดช้าลงหลังจาก 
complete of longitudinal growth and epiphyseal closure, การเกิด negative BMU balance จากสาเหตุ 2 อย่าง
คือ (1) volume of bone deposition และ volume of bone resorption ในแต่ละ BMU ลดลง และ (2) มีการลดลงของ 
volume of bone resorption มากกว่า deposition และ มีการเพิ่มขึ้นของ remodeling intensity โดยทั่วไป age-
related bone loss เริ่มเกิดขึ้นหลังจากวัย peak bone mass  แต่ส่วนใหญ่แล้ว bone loss จะเกิดขึ้นหลังจากอายุ 65 ปี 
เพศชายมีโอกาสเกิด osteoporosis ได้น้อยกว่าเพศหญิง เนื่องจาก เพศชายมีการสะสมมวลกระดูกในช่วงวัยรุ่นได้มากกว่า
เพศหญิง และเพศชายไม่มีการสูญเสีย estrogen ในวัย menopause เหมือนเพศหญิง ในช่วง menopause พบว่า มี rapid 
loss of trabecular bone เนื่องจากมี large surface area ซึ่งส่งเสริมการเกิด remodeling และมี thin plates of 
mineralized matrix ที่สามารถท าให้เกิด perforation ได้ง่าย ภาวะ postmenopausal bone loss การสูญเสีย 
trabecular bone เกิดในอัตราที่เร็วกว่า cortical bone แต่ absolute amounts of trabecular and corticle bone 
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loss มีค่าใกล้กันในช่วง 10 ปีแรกหลังจาก menopause คือ ลดลง 10% of bone mass หรือ ลดลงเท่ากับ1 T-score เมื่อ
วัดด้วยวิธี DXA จากการศึกษา trabecular and cortical microstructures with aging พบว่า กระดูกทั้ง 2 ชนิด มีการ
เพิ่มขึ้นของ porosity, total pore volume และ mean pore diameter คล้ายๆ กัน  
 
4. Determinant of bone strength and biomechanic of age-related fractures  
 Biomechanics of fracture ขึ้นอยู่กับ load applied to bone และ bone strength ความแข็งแรงของกระดูก 
หรือ bone strength ขึ้นอยู่กับ (1) bone mass (bone quantity), (2) bone morphology (structural properties = 
micro- and macro-architectures), (3) intrinsic property (material properties = mineralization, collagen and 
non-collagenous proteins) และ (4) bone remodeling process 
 Bone quantity วัดได้โดยวิธี Quantitative Ultrasound, Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) และ 
Quantitative CT   ข้อจ ากัดเมื่อวัดโดย DXA คือ (1) ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักส่วนใหญ่ เมื่อวัดด้วย DXA ได้ค่า T-score ที่
ภาวะ Osteopenia (T-score range = -1 and -2.5) (2) เมื่อใช้ยา antiresorptive agents พบว่า มี BMD เพิ่มขึ้น แต่ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแค่ 20% และ (3) ผลการตรวจอาจผิดพลาดในกลุ่มที่มี calcification หรือ OA changes 
การตรวจด้วย DXA หรือวิเคราะห์ผล BMD ซึ่งเป็นความหนาแน่นกระดูก ค านวณมาจาก bone content และ bone area 
กระดูกที่มี BMD เท่ากัน อาจมี macrostructure แตกต่างกัน นั่นคือ BMD ไม่ได้บ่งช้ี bone quality ซึ่งแสดงถึง bone 
strength 
 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ bone quality ได้แก่ การวิเคราะห์ structural properties วิเคราะห์โดย Quantitative 
CT, MRI, bone biopsy, Micro CT และ bone histomorphometry และ material properties วิเคราะห์โดย genetic 
testing, blood chemistry, Infrared spectroscopy, NMR เป็นต้น 
 
5. Definition, epidemiology and social aspects of osteoporosis, and Differential diagnosis of 
osteoporosis and osteoporotic fractures  

 WHO ให้ค าจ ากัดความ Osteoporosis คือ “a systemic skeletal disease characterized by low bone 
mass and micro-architectural deterioration of bone tissues, with a consequent increase in bone fragility 
and susceptibility to fracture” ส่วน National Institutes of Health (NIH) ให้ค าจ ากัดความ Osteoporosis คือ “a 
skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased 
risk of fracture” ซึ่งให้ความส าคัญกับ bone strength ที่มีความหมายรวมทั้ง bone mineral density และ bone 
quality โดย ความหมายของ bone quality คือ micro-architecture, geometry, turnover rate, damage 
accumulation, degree of mineralization and properties of the collagen/mineral matrix การเกิด high bone 
turnover จะท าให้เกิด stress risers และ perforation ได้ กระดูกที่มี hyper-mineralized อาจเกิดการเปราะ (more 
brittle) แตกหักง่าย และกระดูกที่มี hypo-mineralized อาจเกิด osteomalacia  

ข้อมูล incidence ของอเมริกา ปี ค.ศ.2008 แสดงว่า ผู้ป่วย osteoporotic fractures ในเพศหญิง มากเป็นอันดับ 
1 (2.18 ล้าน) รองลงมาคือ Stroke (4.2 แสนคน) และ MI (3.6 แสนคน) บริเวณกระดูกที่หักมากที่สุด คือ vertebrae (7 
แสนคน/ปี) รองลงมาคือ กระดูกสะโพก (2.5 แสนคน/ปี) และกระดูกข้อมือ (1.5 แสนคน/ปี) การคาดการณ์ภาวะกระดูก
สะโพกหักท่ัวโลก ในปี 2050 พบว่า คนเอเชียจะมีแนวโน้มเกิดกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้นมากที่สุด   ส่วนการศึกษาข้อมูลของ
คนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย hip fracture ที่พบมากที่สุดคือ 76.7 ปี เทียบสัดส่วนเพศชายต่อเพศ
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หญิง เท่ากับ 1: 2.4 (ค.ศ.2006) พบ Incidence ในคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท สาเหตุที่ท าให้กระดูกสะโพกหัก
มากที่สุดประมาณ 79% คือ simple fall   

การป้องกัน Osteoporosis fracture ที่ได้ผลที่สุด คือ การป้องกันในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วย osteoporosis 
(Secondary prevention) โดยเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อน และป้องกัน new fracture (รูปที่ 9) การ
ท างานให้ได้ประสิทธิภาพ จะต้องมีทีมให้บริการ Fracture Liaison Service (FLS) ที่ท าหน้าที่ค้นหาผู้ป่วยโดยการประเมิน
กลุ่มเสี่ยงด้วย DXA เก็บข้อมูล และด าเนินการจัดโปรแกรม prevention รวมทั้งการประสานงานภายในเครือข่าย (รูปที่ 10) 
ส าหรับการรักษาผู้ป่วยท่ีเกิด hip fracture แล้ว (improve outcome and improve efficiency of care) และการป้องกัน
การเกิด hip fracture ในผู้สูงอายุท่ีเคยมีประวัติกระดูกส่วนอ่ืน/การบาดเจ็บจากการหกล้ม (prevention of the secondary 
fracture) และไม่เคยมีประวัติกระดูกหัก (prevent frailty, preserve bone health, reduce accident) มีวัตถุประสงค์
ของการรักษาและการป้องกันต่างกัน (รูปที่ 11) 

 
 

รูปที่ 9 

 
 

รูปที่ 10 Glasgow Fracture Liaison Service 
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รูปที่ 11 
 

 
6. Clinical use of biochemical markers of bone turnover    
 Bone turnover markers (BTM) คือ biochemical products ที่วัดได้ในเลือดหรือปัสสาวะ ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
metabolic activity of bone แต่ไม่ได้มีบทบาทในการควบคุม skeletal metabolism ในทาง clinic การตรวจวัด BTM จะ
ช่วยให้เห็น mechanisms of action ของยามากขึ้น BTM ประกอบด้วย bone formation markers และ bone 
resorption markers  

1) Bone formation markers ประกอบด้วย 
1.1)   Direct or indirect production of active osteoblasts ที่เกิดขึ้นในแต่ละ phase ของการพัฒนา

เป็น osteoblast ซึ่งสะท้อนให้เห็น osteoblast function  
1.2) Type I collagen เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ bone matrix ซึ่ง osteoblast จะหลั่ง precursor 

procollagen ระหว่าง bone formation 
1.3) Osteocalcin เป็น non-collagenous proteins ของ bone matrix ซึ่ง osteoblast ผลิตระหว่าง 

bone formation 
1.4) Alkaline phosphatase เป็นเอนไซม์ที่หลั่งโดย osteoblast ในระหว่างกระบวนการ mineralization 

โดย 50% ของ serum alkaline phosphatase ได้รับมาจาก bone  
1.5) Collagen synthesis by-products ได้แก่ procollagen type I N propeptide (PINP) และ 

procollagen type I C propeptide (PICP) 
2) Bone resorption markers ประกอบด้วย 
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2.1)  Collagen degradation products ได้แก่ Hydroxyproline, Pyridinium crosslinks (pyridinoline, 
deoxypyridinoline) และ Telopeptides of type I collagen (CTX, NTX, ICTP) 

2.2)  Non-collagenenous proteins ได้แก่ bone sialoproteins 
2.3)  Osteoclast enzymes ได้แก่ Tartate-resistant acid phosphatase (TRACP) 5b, Cathepsin K, 

Matrix metalloproteinases (MMPs) 
 
7. Antiresorptive agents (Denosumab) 
 จากกลไกการควบคุม osteoclastogenesis โดยระบบที่เรียกว่า RANKL-RANK-OPG system เมื่อ RANK 
ligands (RANKL) ที่สร้างโดย osteoblast และ stromal cells มาจับกับ RANK ซึ่งเป็น receptors บนผิวของ pre-
osteoclast และ mature osteoclast เมื่อเกิด RANK-RANKL interaction จะกระตุ้นการพัฒนาของ pre-osteoclast ไป
เป็น mononuclear osteoclast และกระตุ้นการรวมกลุ่มของเซลล์เหล่านี้กลายเป็น multinucleated osteoclast แล้ว
กระตุ้นให้เริ่มต้นกระบวนการสลายกระดูก โดยปกติร่างกายจะควบคุมสมดุลของ bone remodeling โดยให้ osteoblast, 
stromal cells และ osteocyte สร้างโปรตีนอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาคือ osteoprotegerin (OPG) ซึ่งเป็น decoy receptor 
ของ RANKL ซึ่งจะแย่งจับกับ RANKL แทน RANK เป็นผลให้มีการลดลงหรือยับยั้งกระบวนการ osteoclastogenesis ท าให้
เกิดสมดุลของการสร้างและการสลายกระดูก ในสตรีวัยหมดประจ าเดือนที่มีโรคกระดูกพรุน พบว่า มีความไม่สมดุลระหว่าง 
RANKL และ OPG โดยมีปริมาณ RANKL สูงกว่า OPG มาก ท าให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก 
 ในช่วงแรกที่มีการพัฒนา RANKL inhibitors โดยการสร้างโมเลกุลที่เป็น recombinant OPG molecule หรือ 
OPG-Fc หรือ AMGN-007 พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นอกจาก OPG-Fc จะไปจับกับ RANKL จนท าให้ไม่สามารถจับกับ RANK 
ได้แล้ว OPG ยังไปจับกับ TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) ซึ่งมีฤทธ์ิ anti-apoptosis ต่อเซลล์หลายชนิด 
รวมทั้งเซลล์มะเร็ง จึงมีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งได้ จึงท าให้เกิดการศึกษาหาโมเลกุลใกล้เคียงอื่นๆมาใช้ทดแทน และ
ค้นพบ AMG162 หรือต่อมาได้ช่ือว่า Denosumab เป็น fully human monoclonal antibody (IgG2) ที่มีความจ าเพาะ
ต่อการจับกับ RANKL เป็นอย่างดี และได้น ามาใช้ในทางคลินิก และได้มีการศึกษาตั้งแต่ phase 1-3 พบว่า ใน phase 1 
หลังจากทดลองฉีดยาใต้ผิวหนังแบบ single dose ในหญิงหมดประจ าเดือนสุขภาพแข็งแรง ผลคือ ที่ขนาดยา 3.0 mg/kg 
BW ท าให้มีการลดลงของ urinary NTX อย่างรวดเร็วใน 12 ช่ัวโมงหลังฉีดและฤทธิ์คงอยู่ได้นาน 6 เดือน ไม่มีการลดลงของ 
serum BALP ภายใน 1 เดือน มีระดับ serum PTH เพิ่มขึ้นและกลับสู่ระดับปกติหลัง 1 เดือน ไม่พบการลดลงของ serum 
Calcium ผลการศึกษาใน phase 2 ในสตรีหมดประจ าเดือนที่มีมวลกระดูกต่ า (T-score ระหว่าง -1.8 ถึง -4.0) พบว่า 
หลังจากได้รับยา 12 เดือน ท าให้ BMD เพิ่มขึ้น ทั้งที่ lumbar spine (3.0-6.7%) total hip (1.9-3.6%) และ distal third 
radius (0.4-1.3%) และท าให้ค่า serum CTX ลดลงเกือบต่ าสุดในเวลา 3 วัน และฤทธิ์สามารถอยู่ได้นาน 6 เดือน (ขนาดยา 
60 mg ขึ้นไป) ส าหรับผลการศึกษาใน phase III ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ หญิงวัยหมดประจ าเดือน อายุ 60-90 ปี พบว่า 
Denosumab สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด new radiographic vertebral fracture ได้ 68% ลดความเสี่ยงในการเกิด 
hip fracture 40% ไม่พบความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือด หรือ hypocalcemia อาการไม่พึ่งประสงค์ที่
เกิดขึ้นหลังจากใช้ยาไปนาน 3 ปี ท่ีพบคือ การติดเช้ือ ปวดตามข้อ (arthralgia) และปวดหลัง ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 


