วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนัก
ตัวน้อยมากที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์ พ.บ.1
สุภาพรรณ ตันตราชีวธร พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์, อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ1*
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
* ผู้ติดต่อ, อีเมล: supapan.t@nmu.ac.th
Vajira Med J. 2020; 64(6) : 371-80
http://dx.doi.org/10.14456/vmj.2020.36
1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมาก
วิธีด�ำเนินการวิจัย: ท�ำการศึกษาย้อนหลัง โดยเก็บข้อมูลและภาพถ่ายรังสีของทารกน�ำ้ หนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม
ทุกรายทีเ่ กิดในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 8 สัปดาห์ ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผลการวิจัย: ทารกเข้าเกณฑ์การศึกษา 80 ราย ความชุกของภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยกว่า
1,500 กรัม คือ ร้อยละ 12.5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะกระดูกบาง ได้แก่ ระยะเวลางดอาหาร ระยะเวลา
ก่อนกินอาหารได้เต็มที่ และภาวะล�ำไส้เน่า (necrotizing enterocolitis) ระยะเวลาทีใ่ ห้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ 
ระยะเวลาที่ใช้ยาฟูโรซีไมด์, อะมิโนไฟล์ลีน ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล เมื่อวิเคราะห์โดยใช้การถดถอย
พหุโลจิสติก พบปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกระดูกบาง 3 ปัจจัย ได้แก่ ระยะเวลางดอาหารนาน ระยะเวลา
ก่ อ นกิ น อาหารได้ เ ต็ ม ที่ น าน และภาวะล� ำ ไส้ เ น่ า โดยภาวะล� ำ ไส้ เ น่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด คื อ
(OR 12.40, 95% CI 1.81-84.77) เมื่อเปรียบเทียบการให้โภชนบ�ำบัดในทารก พบว่าทารกที่มีภาวะกระดูกบาง
ได้รับพลังงาน แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่าทารกที่ไม่มีภาวะกระดูกบาง
สรุป: ทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีความชุกของภาวะกระดูกบาง
ร้อยละ 12.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกระดูกบางมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ระยะเวลางดอาหารนาน ระยะเวลา
ก่อนกินอาหารได้เต็มที่นาน และภาวะล�ำไส้เน่า
ค�ำส�ำคัญ: ความชุก, ภาวะกระดูกบาง, ทารก, น�้ำหนักตัวน้อยมาก, ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
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Abstract

Background: The advanced neonatal care improved survival of preterm and very low birth weight
(VLBW) infants. However, complications of prematurity increased especially osteopenia
of prematurity which caused long-term effects to these infants.
Objective: To determine prevalence and risk factors of osteopenia of prematurity in VLBW infants.
Methods: Retrospective descriptive study was conducted at Vajira Hospital. Medical records and
x-rays of infants, whose birth weight was less than 1,500 grams and admitted more than 8
weeks from January 2014 to May 2019, were reviewed.
Results: Eighty VLBW infants were enrolled. Prevalence of osteopenia of prematurity in VLBW infants
was 12.5%. Factors associated with osteopenia of prematurity were long duration of nothing
per oral, long duration to full enteral feeding, necrotizing enterocolitis (NEC), duration of total
parenteral nutrition, duration of use medication (furosemide, aminophylline) and length of
hospital stay. After using logistic regression analysis, only three factors including NPO time,
duration to full enteral feeding and the presence of NEC were significant. The presence of NEC
was the most related risk factor (OR 12.40, 95% CI 1.81-84.77). Infants with osteopenia received
less energy, calcium and phosphorus than those without osteopenia.
Conclusions: The prevalence of osteopenia of prematurity in VLBW infants at Faculty of Medicine
Vajira Hospital was 12.5%. Factors associated with osteopenia of prematurity were long
duration of nothing per oral, long duration to full enteral feeding and presence of NEC.
Keywords: prevalence, osteopenia, infant, very low birth weight, prematurity

Received 13 April 2020, Revised 5 October 2020, Accepted 19 October 2020

Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine

Vol. 64  No. 6  November - December 2020

บทน�ำ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ท�ำให้ทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดและทารกน�ำ้ หนักตัวน้อยมีอตั ราการรอดชีวติ สูงขึน้
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่อวัยวะต่างๆ ของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์
ได้ แ ก่ ภาวะหายใจล�ำบาก ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง
จอประสาทตาผิดปกติ โรคปอดเรือ้ รัง (bronchopulmonary
dysplasia, BPD) และภาวะกระดูกบาง เป็นต้น1 ภาวะแทรกซ้อน
เหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของทารก
การศึกษาในทารกน�ำ้ หนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม
พบภาวะกระดูกบางร้อยละ 28-322-3 และในทารกน�้ำหนักตัว
แรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม พบภาวะกระดูกบางมากถึง
ร้อยละ 534 โดยปัจจัยเสีย่ งของภาวะกระดูกบางในทารก ได้แก่
อายุครรภ์นอ้ ย ระยะเวลางดอาหารนาน ภาวะน�ำ้ ดีคงั่ เนือ่ งจาก
ได้รับอาหารทางหลอดเลือดด�ำเป็นเวลานาน (parenteral
nutrition associated cholestasis; PNAC) โรคปอดเรือ้ รัง
การได้รับยาขับปัสสาวะนานกว่า 2 สัปดาห์ และภาวะชัก3, 5-6
การวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) ของ
ภาวะกระดูกบาง คือ การใช้เครื่องตรวจความหนาแน่นมวล
กระดูก (dual-energy x-ray absorptiometry: DEXA)
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่เหมาะ
ในการคั ด กรองภาวะกระดูก บางในทารก 7 ส่วนการตรวจ
ภาพถ่ า ยรั ง สี ไ ม่ เ หมาะในการคั ด กรองเช่ น กั น เนื่ อ งจาก
ความผิดปกติจากภาพถ่ายรังสีพบเมื่อมวลกระดูกลดลงไป
ถึงร้อยละ 408 การศึกษาของ Abdallah EAA และคณะ
พบว่า ระดับซีรัม alkaline phosphatase (ALP) มากกว่า
500 ยูนิต/ลิตร ใช้วินิจฉัยโรคกระดูกบางในทารกได้ดีมาก
โดยมีคา่ ความไว (sensitivity) ร้อยละ 100 และค่าความจ�ำเพาะ
(specificity) ร้อยละ 80.779 การศึกษานีจ้ งึ ใช้ระดับซีรมั ALP
มากกว่า 500 ยูนติ /ลิตรในการวินจิ ฉัยโรคกระดูกบางในทารก
ภาวะกระดูกบางท�ำให้เกิดผลเสียต่อทารกในระยะยาว
ได้แก่ มวลกระดูกลดลงและกระดูกหัก10-11 การที่กระดูก
ซี่โครงอ่อนนิ่มหรือหัก ท�ำให้โครงสร้างของปอดเปลี่ยนไป
และเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในทารก12 ท�ำให้ผู้ป่วยต้องรักษา
ในโรงพยาบาลนานขึ้ น และสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรในการดู แ ล
มากขึ้น ดังนั้นถ้าสามารถป้องกันการเกิดภาวะกระดูกบาง
ในทารกได้จึงมีความส�ำคัญ

เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงความชุกและปัจจัยเสี่ยง
ของภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมาก
ที่ ค ณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาลมาก่ อ น คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง
ท�ำการศึกษานี้ เพื่อหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะ
กระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมาก ซึ่งจะช่วยให้
ทราบขนาดของปัญหาและแนวทางการป้องกัน อันจะน�ำไปสู่
การดูแลรักษาทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก เพือ่ หาความชุกของภาวะกระดูกบาง
ในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมาก
วัตถุประสงค์รอง เพือ่ หาปัจจัยเสีย่ งของภาวะกระดูกบาง
ในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมาก
รูปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาย้ อ นหลั ง เชิ ง พรรณนา (retrospective
descriptive study)
เกณฑ์คัดเข้า:
ทารกเกิดน�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม
ที่เกิดในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เกณฑ์คัดออก:
1. มีชีวิตรอดนานน้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือ รักษาอยู่
ในหอผู้ป่วยนานน้อยกว่า 8 สัปดาห์
2. สืบค้นเวชระเบียนไม่ได้ ไม่มีข้อมูลครบถ้วน คือ
ไม่มีระดับซีรัม ALP, แคลเซียมและฟอสฟอรัส ขณะที่อายุ
มากกว่า 8 สัปดาห์
3. ไม่มบี นั ทึกข้อมูลการให้นำ�้ นมและการให้สารอาหาร
ทางหลอดเลือดด�ำ (parenteral nutrition)
ขนาดตัวอย่าง
จากการศึกษาของวิไลวรรณ วัฒนเสรีวงศ์ ทีโ่ รงพยาบาล
ศิริราช พบความชุกของภาวะกระดูกบางในทารกน�้ำหนักตัว
น้อยมากร้อยละ 283
ขนาดประชากรในการศึกษาที่ค�ำนวณได้ คือ 78 คน

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัวน้อยมากที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์  สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
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ปีที่ 64  ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2563

นิยามตัวแปร
ภาวะกระดูกบางในทารกแรกเกิด มีเกณฑ์การวินิจฉัย
จากผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ครบทั้ง 3 ข้อดังนี้  
1. ระดับซีรัม alkaline phosphatase มากกว่า
500 ยูนิต/ลิตร8
2. ระดับซีรัมฟอสฟอรัสน้อยกว่า 3.5 มก./ดล.
3. ระดับซีรัมแคลเซียมปกติ หรือ น้อยกว่าค่าปกติ
ไม่น�ำผลภาพรังสีมาใช้วินิจฉัย แต่น�ำมาช่วยยืนยันการวินิจฉัย
ประเมินความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
ของทารก การด�ำเนินโรคทางคลินิก การให้โภชนบ�ำบัด และ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน
เข้าโปรแกรม SPSS version 22
3. ให้ รั ง สี แ พทย์ ค นเดี ย วกั น อ่ า นภาพถ่ า ยรั ง สี ข อง
ทารกในการศึกษาทั้งหมด โดยรังสีแพทย์ไม่ทราบอาการ
แสดงทางคลิ นิ ก และผลตรวจทางเคมี ค ลิ นิ ก เพื่ อ ลดอคติ
ในการแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม SPSS version 22 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ น�้ำหนักแรกเกิด อายุครรภ์
ระยะเวลาที่ได้รับยาขับปัสสาวะ ระยะเวลาที่ได้สารอาหาร
ทางหลอดเลื อ ดด� ำ  เป็ น ต้ น น� ำ เสนอข้ อ มู ล เป็ น ค่ า เฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation)
และ ค่ า มั ธ ยฐาน (median) เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ ่ ม
โดย unpaired t-test หรือ Mann–Whitney U test
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ชนิดของนมที่ได้รับ
วิธีการคลอด เป็นต้น น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบร้อยละ ใช้สถิติ
chi-square test หรือ Fisher-exact test
วิเคราะห์โดยใช้การถดถอยพหุโลจิสติก (multiple
logistic regression) ค�ำนวณ odds ratio (OR) และ 95%
confidence interval (95% CI) โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อ p-value < 0.05
374

ผลการวิจัย

ทารกน�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม ที่เกิด
ในโรงพยาบาลวชิ ร พยาบาล ตั้ ง แต่ ม กราคม พ.ศ. 2557
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562  มีจ�ำนวน 90 คน คัดออก 10 คน
เนื่องจากไม่พบเวชระเบียน 8 คน ไม่มีผลภาพถ่ายรังสี 1 คน
และไม่มผี ลตรวจเลือด 1 คน เหลือทารกทีเ่ ข้าเกณฑ์การศึกษา
จ�ำนวน 80 คน
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของทารกในการศึกษา
จ� ำ นวน 80 คน พบว่ า ทารกมี ภ าวะกระดู ก บาง 10 คน
(ร้อยละ 12.5) เปรียบเทียบทารกกลุ่มที่มีภาวะกระดูกบาง
กับกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะกระดูกบาง พบว่าทารกทีม่ ภี าวะกระดูกบาง
พบภาวะล�ำไส้เน่ามากกว่า ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
นานกว่า ระยะเวลาที่ได้รับยาฟูโรซีไมด์และอะมิโนไฟล์ลีน
มากกว่าทารกทีไ่ ม่มภี าวะกระดูกบางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนเพศ อายุครรภ์ น�้ำหนักแรกเกิด วิธีการคลอด ระยะเวลา
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ และ ภาวะโรคร่วมอืน่ ได้แก่ intraventricular
hemorrhage (IVH), patent ductus arteriosus (PDA),
bronchopulmonary dysplasia  (BPD), retinopathy
of prematurity (ROP), apnea of prematurity และ
sepsis แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ตารางที่ 2 แสดงการให้โภชนบ�ำบัดแก่ทารก พบว่าทารก
ทีม่ ภี าวะกระดูกบางมีระยะเวลางดอาหารนานกว่า ระยะเวลา
ก่อนได้รบั น�ำ้ นมเต็มทีม่ ากกว่า และจ�ำนวนวันทีไ่ ด้รบั สารอาหาร
ทางหลอดเลือดด�ำมากกว่าทารกที่ไม่มีภาวะกระดูกบางอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณพลังงานเฉลี่ยและชนิดของ
นมเมื่อได้รับน�้ำนมเต็มที่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะของทารกทีม่ ภี าวะกระดูกบาง
จ�ำนวน 10 คน พบว่าทารกมีน�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 927.5 ±
235.6 กรั ม อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย 57.5 ± 32.0 วั น
พบความผิดปกติทางรังสีในทารกทั้งหมด 5 คน ลักษณะที่พบ
คือ periosteal reaction 3 คน metaphysis irregularity
2 คน  และพบกระดูกหัก 1 คน
ตารางที่ 4 แสดงข้ อ มู ล การได้ รั บ โภชนบ� ำ บั ด ของ
ทารกในระยะ 8 สัปดาห์แรกของชีวิต พบว่าทารกที่มีภาวะ
กระดู ก บางได้ รั บ แคลเซี ย ม (สั ป ดาห์ ที่ 2, 4, 6 และ 8)
ฟอสฟอรัส (สัปดาห์ที่ 6) และพลังงาน (สัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8)
น้อยกว่าทารกทีไ่ ม่มภี าวะกระดูกบางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนวิตามินดีได้รับปริมาณไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 1:
ลักษณะทั่วไปของทารกในการศึกษา
ข้อมูล

รวม
(80 คน)

เพศ (ร้อยละ)
ชาย
36 (45.0)
หญิง
44 (55.0)
อายุครรภ์
อายุครรภ์เฉลี่ย ± SD (สัปดาห์)
29.0 [2]
< 28 สัปดาห์ (ร้อยละ)
16 (20.0)
28-30 สัปดาห์ (ร้อยละ)
64 (80.0)
น�้ำหนักตัวแรกเกิด
น�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย ± SD (กรัม) 1,030.7 ± 225.4
< 1000 กรัม (ร้อยละ)
32 (40.0)
1000-1500 กรัม (ร้อยละ)
48 (60.0)
วิธีการคลอด (ร้อยละ)
ผ่าตัดคลอด
52 (65.0)
คลอดทางช่องคลอด
27 (33.8)
โรคร่วม (ร้อยละ)
NEC
24 (30.0)
IVH
11 (13.8)
PDA
37 46.3)
PNAC
14 (17.5)
BPD
56 (70.0)
ROP
35 (43.8)
Apnea of prematurity
62 (77.5)
Sepsis
65 (81.3)
ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล (วัน)
89.5 [73]
ระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (วัน)
9.0 [20]
ระยะเวลาที่ได้รับยา (วัน)
ฟูโรซีไมด์  
2.0 [6]
อะมิโนไฟล์ลีน
26.0 [20]
คอร์ติโคสเสตียรอยด์
2.5 [4]

มีภาวะกระดูกบาง
(10 คน)

ไม่มีภาวะกระดูกบาง
p-value
(70 คน)

5 (50.0)
5 (50.0)

31 (44.3)
39 (55.7)

0.747

28.0 [2]
4 (40.0)
6 (60.0)

28.0 [2]
12 (17.1)
58 (82.9)

0.054
0.106

927.5 ± 235.6
6 (60.0)
4 (40.0)

1,045.5 ± 221.7
26 (37.1)
44 (62.9)

0.152
0.187

7 (70.0)
3 (30.0)

25 (64.3)
24 (34.4)

>0.999

7 (70.0)
1 (10.0)
6 (60.0)
4 (40.0)
8 (80.0)
6 (60.0)
7 (70.0)
9 (90.0)
150.5 [76]
19.0 [46]

17 (24.3)
10 (14.3)
31 (44.3)
10 (14.3)
48 (68.6)
29 (41.4)
55 (78.6)
56 (80.0)
87.0 [65]
8.0 [17]

0.007*
>0.999
0.501
0.068
0.715
0.320
0.686
0.678
0.013*
0.073

6.0 [10]
40.0 [33]
2.0 [0]

2.0 [5]
24.5 [19]
3.0 [4]

0.027*
0.007*
0.812

Mean ± SD, Median [IQR interquartile range],
* Significant at p-value < 0.05, logistic regression analysis
NEC necrotizing enterocolitis, IVH intraventricular hemorrhage, PDA patent ductus arteriosus, PNAC parenteral nutrition-associated
cholestasis, BPD bronchopulmonary dysplasia, ROP retinopathy of prematurity
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ตารางที่ 2:
การได้รับโภชนบ�ำบัดในทารกในการศึกษานี้
ระยะเวลางดอาหาร (วัน)
ระยะเวลาก่อนได้รับน�้ำนมเต็มที่ (วัน)
ระยะเวลาที่ได้รับสารอาหาร
ทางหลอดเลือดด�ำ (วัน)
ปริมาณพลังงานเฉลี่ยเมื่อได้รับน�้ำนมเต็มที่
(กิโลแคลอรี/กก./วัน)
ชนิดของนมเมื่อได้รับน�้ำนมเต็มที่ (ร้อยละ)
นมแม่
นมแม่ผสม human milk fortifier
preterm formula
นมแม่ร่วมกับ preterm formula

รวม
(80 คน)
7.0 [8]
30.0 [135]
25.0 [30]

มีภาวะกระดูกบาง
(10 คน)
12.0 [10]
64.5 [29]
59.0 [25]

119.0 [27]

125.5 [48]

119.0 [24]

0.873

22 (27.5)
12 (15.0)
23 (28.8)
23 (28.8)

3 (30.0)
2 (20.0)
4 (40.0)
1 (10.0)

19 (27.1)
10 (14.3)
19 (27.1)
22 (21.4)

0.529

Mean ± SD, Median [IQR], * Significant at p-value < 0.05, logistic regression analysis

ตารางที่ 3:
ลักษณะของทารกที่พบภาวะกระดูกบาง
เพศชาย (จ�ำนวน, ร้อยละ)
น�้ำหนักแรกเกิด (กรัม)  
อายุเฉลี่ยที่ได้รับการวินิจฉัย (วัน)
อายุเฉลี่ยที่ระดับซีรัม ALP > 500 ยูนิต/ลิตร (วัน)
อายุเฉลี่ยที่มีความผิดปกติของภาพรังสี (วัน)
พบความผิดปกติของภาพรังสี (จ�ำนวน, ร้อยละ)
periosteal reaction
metaphysis irregularity
กระดูกหัก

Mean ± SD (min-max)
ALP alkaline phosphatase
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ไม่มีภาวะกระดูกบาง
p-value
(70 คน)
6.5 [7]
0.007*
27.0 [24]
<0.001*
22.0 [24]
<0.001*

จ�ำนวน 10 คน
5, 50
927.5 ± 235.6
57.5 ± 32.0 (20-119)
44.0 ± 19.9 (20-75)
105.0 ± 23.3 (79-129)
5, 50.0
3, 60.0
2, 40.0
1, 20.0
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ตารางที่ 4:
ปริมาณสารอาหารเฉลี่ย ณ ท้ายสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8
รวม
ปริมาณสารอาหาร ณ ท้ายสัปดาห์
(80 คน)
แคลเซียม (มก./กก./วัน)
สัปดาห์ที่ 2
31.9 [45.5]
สัปดาห์ที่ 4
48.7 [106.8]
สัปดาห์ที่ 6
62.8 [115.2]
สัปดาห์ที่ 8
79.9 [126.0]
ฟอสฟอรัส (มก./กก./วัน)
สัปดาห์ที่ 2
33.2 [28.4]
สัปดาห์ที่ 4
37.4 [56.7]
สัปดาห์ที่ 6
62.0 [90.0]
สัปดาห์ที่ 8
293.6 [60.2]
วิตามินดี (ยูนิต/กก./วัน)
สัปดาห์ที่ 2
162.0 [82]
สัปดาห์ที่ 4
130.0 [182]
สัปดาห์ที่ 6
130.0 [249]
สัปดาห์ที่ 8
181.5 [563]
ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี/กก./วัน)
สัปดาห์ที่ 2
98.0 [39]
สัปดาห์ที่ 4
105.0 [31]
สัปดาห์ที่ 6
101.0 [32]
สัปดาห์ที่ 8
108.0 [28]

มีภาวะกระดูกบาง
(10 คน)

ไม่มีภาวะกระดูกบาง
(70 คน)

p-value

20.0 [8.1]
20.0 [89.3]
20.0 [11.1]
34.8 [90.4]

35.5 [56.9]
49.4 [209.7]
70.7 [115.1]
81.3 [123.8]

0.001*
0.038*
<0.001*
0.020*

34.0 [19.0]
59.3 [69.2]
38.8 [27]
279.7 [160.8]

33.2 [43.5]
37.4 [51.8]
69.2 [96]
293.6 [59.4]

0.440
0.566
0.035*
0.871

152.5 [84]
152.0 [137]
190.2 [132]
208.5 [239]

169.5 [97]
130.0 [183]
101.5 [266]
178.0 [322]

0.284
0.374
0.502
0.941

92.5 [40]
102.8 [21]
81.5 [37]
80.5 [25]

101.0 [41]
106.0 [31]
103.0 [30]
111.0 [22]

0.250
0.010*
0.026*
0.004*

Median [IQR], *Significant at p-value < 0.05, logistic regression analysis
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กราฟที่ 1: ปริมาณสารอาหารทีไ่ ด้รบั ต่อน�ำ้ หนักตัวต่อวันในทารกทีม่ กี ระดูกบางเปรียบเทียบกับทารกทีไ่ ม่มภี าวะกระดูกบาง

ณ สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8

เมือ่ วิเคราะห์โดยใช้การถดถอยพหุโลจิสติก (multiple
logistic regression) พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
กระดูกบางในทารกแรกเกิดทีม่ นี ำ�้ หนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม ได้แก่
ระยะเวลาทีง่ ดอาหารนาน ระยะเวลาก่อนได้รบั น�ำ้ นมเต็มทีช่ า้
และภาวะล�ำไส้เน่า โดยปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ ภาวะล�ำไส้เน่า
(OR 12.40, 95% CI 1.81-84.77) ดังแสดงในตารางที่ 5

และการศึ ก ษาที่ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ที่ พ บความชุ ก ของ
ภาวะกระดูกบางในทารกแรกน�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า
1,500 กรั ม ร้ อ ยละ 32 และร้ อ ยละ 28 ตามล� ำ ดั บ 2-3
การศึกษานี้พบความชุกของการเกิดโรคกระดูกบางในทารก
แรกน�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม เพียงร้อยละ
18.8 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาโดย McIntosh N และคณะ ที่พบ
ความชุกของภาวะกระดูกบางในทารกน�้ำหนักตัว แรกเกิ ด
วิจารณ์
น้อยกว่า 1,000 กรัม มากถึงร้อยละ 534 ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษานี้พบความชุกของการเกิดโรคกระดูกบาง ช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษาต่างกัน ปัจจุบันกุมารแพทย์เริ่มต้น
ในทารกแรกน�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม ร้อยละ ให้อาหารทางล�ำไส้โดยเร็ว มีการใช้ fortified human milk
12.5 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ Kulkaini PB และคณะ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง สารอาหารทางหลอดเลื อ ดด� ำ ให้ ดี ขึ้ น
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ตารางที่ 5:
การวิเคราะห์ multiple logistic regression ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะกระดูกบาง
OR
ภาวะล�ำไส้เน่า
12.40
ระยะเวลาที่งดอาหาร
1.10
ระยะเวลาที่ได้รับน�้ำนมเต็มที่
1.02
ระยะเวลาที่ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ
1.01
ได้รับยา ฟูโรซีไมด์
1.02
ได้รับยา อะมิโนไฟล์ลีน
1.00
ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
0.98
*Significant at p-value < 0.05, logistic regression analysis

กว่าเดิม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ใช้ inorganic phosphate (glycophos®) ในทารกที่ได้รับ
สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำทุกคน ท�ำให้สามารถให้แคลเซียม
และฟอสฟอรัสทางหลอดเลือดด�ำได้ปริมาณมากขึ้น และ
สามารถให้พร้อมกันได้ ในการศึกษานี้มีผู้ป่วย 63 คน ที่ใช้
inorganic phosphate (glycophos )  นอกจากนี้ยังมี
แนวทางการเฝ้าระวังภาวะกระดูกบาง โดยให้โภชนบ�ำบัด
อย่างเหมาะสม ท�ำให้ทารกที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกบาง
ได้รบั พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดีอย่างพอเพียง
จึงท�ำให้ความชุกของภาวะกระดูกบางในการศึกษานี้น้อยกว่า
ในอดีต
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะกระดูกบางในทารกในการศึกษานี้
ได้แก่ ระยะเวลางดอาหารนาน ระยะเวลาก่อนกินอาหาร
ได้เต็มที่ช้า ระยะเวลาได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำนาน
ภาวะล�ำไส้เน่า ได้รับยา ฟูโรซีไมด์ และ อะมิโนไฟล์ลีน แต่เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล multiple regression analysis  พบว่า
เหลือเพียงสามปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกบาง
ได้แก่ ระยะเวลางดอาหารนาน ระยะเวลาก่อนกินอาหาร
ได้เต็มทีช่ า้ และ ภาวะล�ำไส้เน่า โดยพบว่าการมีภาวะล�ำไส้เน่า
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด (OR 12.40, 95% CI 1.81-84.77)
ใกล้เคียงกับการศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช ของวิไลวรรณ
วัฒนเสรีวงศ์ ในปี พ.ศ. 2546-2547 ที่พบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ต่ อ ภาวะกระดู ก บางในทารกน�้ ำ หนั ก ตั ว แรกเกิ ด น้ อ ยกว่ า
1,500 กรัม ได้แก่ อายุครรภ์น้อย น�้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย
ระยะเวลางดอาหารนาน ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับน�้ำนม

95%CI
1.81-84.77
1.03-1.18
1.01-1.04
0.98-1.04
0.94-1.09
0.96-1.03
0.96-1.00

p-value
0.010*
0.008*
0.005*
0.359
0.694
0.840
0.183

ปริมาณเต็มที่นาน ปริมาณที่ได้รับน�้ำนมเต็มที่น้อยกว่า 150
มล./กก./วัน ได้รับยากลุ่ม xanthine แต่เมื่อวิเคราะห์โดยใช้
logistic regression พบปัจจัยเสี่ยง คือ อายุครรภ์น้อย
และระยะเวลางดอาหารนาน3 แตกต่างจากการศึกษาของ
Ukarapong S และคณะ. ที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงคือ ภาวะน�้ำดีคั่ง
(OR 9.6, 95% CI 2.1–45.3)5 และการศึกษาโดย Lee SM
และคณะ ที่ประเทศเกาหลี ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
กระดูกบางในทารก ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง (OR 3.19, 95%CI
1.15-26.49) และภาวะน�้ ำ ดี คั่ ง จากการได้ รั บ อาหารทาง
หลอดเลือดด�ำเป็นเวลานาน (OR 18.51, 95%CI 1.1-284.9)6
แม้ว่าการศึกษานี้ทารกที่มีภาวะกระดูกบางมีภาวะน�้ำดีคั่ง
มากกว่าทารกที่ไม่มีภาวะกระดูกบาง (ร้อยละ 40 และ 14.3
ตามล� ำ ดั บ ) แต่ ค วามแตกต่ า งยั ง ไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
อาจเนื่องจากขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอ
การให้ โ ภชนบ� ำ บั ด แก่ ท ารกมี ค วามส� ำ คั ญ เช่ น กั น
ในการศึกษานีพ้ บว่าทารกทีม่ ภี าวะกระดูกบางได้รบั แคลเซียม
ในสั ป ดาห์ ที่ 2, 4, 6 และ 8 ฟอสฟอรั ส ในสั ป ดาห์ ที่ 6
พลังงานในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 น้อยกว่าทารกที่ไม่มีภาวะ
กระดูกบางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังนัน้ การให้โภชนบ�ำบัด
ที่ ไ ม่ เ หมาะสม การให้ พ ลั ง งาน แคลเซี ย มและฟอสฟอรั ส
ไม่พอเพียงอาจสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกบางในทารก
น�้ำหนักตัวน้อยมาก
การศึกษานีม้ ขี อ้ จ�ำกัด เนือ่ งจากเป็นการศึกษาย้อนหลัง
ใช้ขนาดตัวอย่างน้อย และไม่ได้เก็บข้อมูลปัจจัยเสีย่ งบางปัจจัย
ที่อาจมีผลต่อการเกิดภาวะกระดูกอ่อน ได้แก่ ระดับวิตามินดี
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