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 ยาที่จะกลาวถึงในที่นี้เปนยาในกลุม “บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates)” ซึ่งมีบทบาทมากในการรักษา

โรคกระดูกพรุน ยาในกลุมนี้ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดนอยมาก อีกทั้งมีผลไมพึงประสงคที่อาจทําใหหลอด

อาหารเปนแผล ดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงขางลางนี้   

 

ตัวอยางยารักษาโรคกระดูกพรุนในกลุมบิสฟอสโฟเนตชนิดรับประทาน   

ยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตท่ีวางจําหนายมีทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทาน ตัวอยางยาชนิดรับประทานที่ใชกัน

มากในการรักรักษาโรคกระดูกพรุน เชน อะเลนโดรเนต (alendronate), ไอแบนโดรเนต (ibandronate), ไรเซโดร

เนต (risedronate) บางชนิดมีท้ังตํารับที่เปนยาเดี่ยวและตํารับยาสูตรผสมรวมกับวิตามินดี ยามีหลายความแรงให

เลือกใช มีทั้งแบบรับประทานทุกวัน หรือทุกสัปดาห หรือทุกเดือน การรับประทานยาทุกสัปดาหหรือทุกเดือนเปน

การเพิ่มความสะดวกและลดปญหาเรื่องการลืมรับประทานยา อยางไรก็ตามการรบัประทานยาปริมาณมากในคราว

เดียวอาจเกิดผลไมพึงประสงคไดมากข้ึน โดยเฉพาะผลที่ทางเดินอาหาร   

 

ยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตมีการดูดซึมจากทางเดินอาหารไดนอยมาก 

ยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตชนิดรับประทานไมวาจะเปน อะเลนโดรเนต ไอแบนโดรเนต หรือไรเซโดรเนต 

ดังกลาวขางตน ลวนถูกดูดซมึจากทางเดินอาหารไดนอยมากกลาวคือนอยกวา 1% (ดูรูปที่ 1) ซึ่งถือวานอยมากเมื่อ

เทียบกับยาในกลุมอื่น และราว 60% ของปริมาณที่ถูกดูดซึมนี้ (หรือ 0.6% ของปริมาณที่รับประทาน) เทานั้นท่ีไป

ถึงยังกระดูกและสะสมอยูที่นั่น ที่เหลือจะถูกขับออกทางไต อยางไรก็ตามการรับประทานยาตามขนาดที่แนะนํา

ตอเนื่องเปนเวลานานนั้นเพียงพอสําหรับใหผลในการปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุน อาหารตาง ๆ รวมถึงยาบาง

ชนิดลดการดูดซมึยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตได โดยเฉพาะอาหารหรือยาที่มีสารไอออนชนิดประจุบวกสองหรือบวก

สาม เชน แคลเซียม แมกนีเซียม อะลูมิเนียม (พบไดในยาเม็ดแคลเซียม ยาลดกรด) จะยับย้ังการดูดซึมยาในกลุมบิส

ฟอสโฟเนตที่กลาวถึงโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้เครื่องด่ืม เชน นม กาแฟ น้ําผลไม น้ําแร ลดการดูดซมึยาไดเชนเดียวกัน 

ดังนั้นจึงแนะนําใหรับประทานยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตขณะทองวาง ซึ่งควรเปนเวลาหลังตื่นนอนตอนเชา โดย

รับประทานพรอมน้ําเปลาประมาณ 1 แกว (หรือราว 180-240 มิลลิลิตร) หลังจากนั้นไมควรรับประทานอาหารหรือ

เคร่ืองดื่มประเภทใด ๆ จนกวาจะพน 30-60 นาทีไปแลว  



 

 
  

ผลไมพึงประสงคของยาในกลุมบิสฟอสโฟเนต  

 ผลไมพึงประสงคของยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตมีหลายอยาง ชนิดที่เกิดรุนแรงพบไดนอย โดยรวมถือเปนยาที่

คอนขางปลอดภัย ผลไมพึงประสงคที่อาจพบ เชน ระคายทางเดินอาหาร เกิดแผลในปาก หลอดอาหารเปนแผล หัวใจหอง

บนสั่นพลิ้ว ภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า กระดูกขากรรไกรตาย การหักของกระดูกตนขาผิดแบบ ปวดกลามเนื้อและกระดูก 

รบกวนการซอมแซมกระดูกที่หัก ซึ่งการที่ยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตอาจทําใหเกิดแผลในปากและหลอดอาหาร (ดูรูปที่ 2) 

ซ่ึงการเกิดแผลในหลอดอาหาร ทําใหมีอาการแสบหรือเจ็บในลําคอ กลืนอาหารลําบาก จึงมขีอแนะนําใหกลืนยาทั้งเม็ด 

(โดยไมอม ไมดูด ไมเคี้ยว และไมบดเม็ดยา) พรอมน้ําเปลาจํานวนมากพอ (ประมาณ 1 แกวหรือราว 180-240 มิลลิลิตร) 

และใหอยูในทาที่คอและหลังต้ังตรง อาจนั่ง ยืน หรอืเดิน โดยไมใหนอนหรอืเอนหลังหรือโนมตัว เปนเวลาไมนอยกวา 30-

60 นาท ีเพื่อลดความเสี่ยงที่ยาจะไหลยอนมายังหลอดอาหาร   

 

 
  

สรุปเหตุผลทีใ่หรับประทานยาหลังตื่นนอนตอนเชาโดยกลืนท้ังเม็ดพรอมน้ําเปลา      

 หลังต่ืนนอนตอนเชาเปนชวงที่ทองวาง ยาถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดดี นอกจากนี้โดยทั่วไปแลวภายหลัง

การตื่นนอน คนสวนใหญจะมีการปฏิบัติกิจวัตรตาง ๆ อาจนั่ง ยืน หรือเดิน ซึ่งคอและหลังอยูในลักษณะตั้ง

ตรง จึงลดความเส่ียงตอผลไมพึงประสงคของยาที่อาจทําใหเกิดแผลท่ีหลอดอาหาร ดังไดอธิบายขางตน 

 การกลนืยาทั้งเม็ด (โดยไมอม ไมดูด ไมเคี้ยว และไมบดเม็ดยา) เพ่ือไมใหเหลือยาตกคางภายในปากหรือ

หลอดอาหาร ซึ่งยาทําใหระคายเย่ือเมือกและอาจเกิดแผลได 

 การรับประทานยาพรอมน้ําเปลา เน่ืองจากในเคร่ืองดื่ม เชน นม กาแฟ น้ําผลไม น้ําแร อาจมีสารที่จับกับตัว

ยาได จึงขัดขวางการดูดซมึยาจากทางเดินอาหาร ซึ่งยาในกลุมบิสฟอสโฟเนตถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได

นอยมากอยูแลว  



 

   ดวยเหตุนี้หากผูที่ใชยามีความเขาใจถึงวิธีการใชยาและปฏิบัติอยางถูกตองจะชวยใหไดรับประโยชน

สูงสุดจากการใชยารักษาโรคกระดูกพรุนในกลุมบิสฟอสโฟเนต 
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