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การป้องกนั และรกัษาโรคกระดูกพรุน 
 

1. โรคกระดูกพรุน คืออะไร 

โรคกระดกูพรนุ คือ โรคกระดกูที่เกิดขึน้เม่ือแรธ่าตขุองกระดกู เชน่ แคลเซยีมสูญเสียไปในอตัราที่สูงเกินกว่า

ที่ร่างกายจะสามารถทดแทนได ้ เม่ือความหนาแน่นของกระดูกลดลงตามอายุ ผูค้นจํานวนมากโดยเฉพาะผูท่ี้

เขา้สูว่ยักลางคนจึงกลายเป็นโรคกระดกูพรนุ  

 

2. ผลท่ีตามมาของโรคกระดูกพรุน 

A. การแตกหกั 

 กระดกูสนัหลงัแตกหกั 

 แขนทอ่นลา่งแตกหกั 

 สะโพกแตกหกั 

B. จาํกดัความสามารถในการเคลื่อนไหว 

50% ของผูป่้วยที่มีโรคกระดกูพรนุจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเน่ืองมากจากสะโพก หรือคอแตกหกั 

C. ความเจ็บปวด และกระดูกสนัหลงัผิดรปู 

หลงัโกง่ดไูม่น่ามองเป็นตวัขดัขวางการขยายของปอด และเรง่ประสิทธภิาพในการทาํงานของปอดใหล้ดลง 

 

3. โรคกระดูกพรุน เป็นโรคท่ีมกัพบกนับ่อยในฮ่องกง 

มีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีแนวโนม้ของการเกิดโรคกระดูกพรุน และการแตกหกัสูงขึน้ ตามอายุของประชากร สถิติ

แสดงวา่ จากประชากร 100,000 คน มีจาํนวน 62 คนในฮ่องกงที่ไดร้บัความทกุขท์รมานจากการแตกหกัในปี  

1970 ในปี 1990 สถิติไดเ้พ่ิมขึน้ไปเป็น 112 และ 70% ของคนเหล่าน้ันเป็นผูห้ญิง ปัจจุบนัผูค้นประมาณ 

200,000 คน กาํลงัทกุขท์รมานจากโรคกระดกูพรนุ  

 

อตัราการเกิดการแตกหกัของกลุ่มผูห้ญิงในฮ่องกง 

อายุ 50-59  1:16 

อายุ 62-69 1:6 

อายุ 70-79 1:5 

อายุ over 80  1:4 

 

4. สาเหตขุองการเกิดโรคกระดูกพรุน 

 อตัราการสญูเสียกระดกูเพ่ิมขึน้ตามอายขุองคน 

 ผูห้ญิงหมดวยัประจําเดือน หรือผูท้ี่ผ่านการตดัรงัไขจ่ะเผชญิกบัระดบัฮอรโ์มนเอสโตรเจนที่ลดลง และ

รา่งกายสญูเสียแคลเซยีมในอตัราที่สงูขึน้ ดงัน้ันกระดกูจึงสญูเสียความแขง็แรง และความหนาแน่น  

 โรคกระดูกพรนุทางพนัธุร์กรรมทาํใหค้วามหนาแน่นของกระดกูลดลง 

 ปริมาณแคลเซยีมตอ่วนัที่รบัประทานเขา้ไปมีนอ้ยกวา่ทีร่า่งกายตอ้งการ 
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 การไม่คอ่ยออกกาํลงักายทาํใหส้ญูเสียแคลเซยีมในอตัราที่สงูขึน้  

 ขนาดของรา่งกายเล็ก 

 ทกุขท์รมานจากโรคเรือ้รงัอื่น ๆ 

 การใชฮ้อรโ์มน หรือยาอื่น ๆ 

 

5.  การทดสอบตวัเองสําหรบัโรคกระดูกพรุน 

พยายามตอบคาํถามดงัตอ่ไปนี:้ 

1) ครอบครวัเคยมีประวติัจากการเป็นโรคกระดกูพรนุ หรือการแตกหกัหรือไม่ 
2) คณุมีรปูรา่งผอม และเตีย้หรือไม่ 
3) คณุเคยตดัทอ่นําไข ่ และรงัไขห่รือไม่ 

4) คณุกาํลงัผ่านวยัหมดประจาํเดือนแลว้หรอืไม่ 
5) คณุด่ืมแอลกอฮอล ์ หรือสบูบุหรี่เป็นประจาํหรือไม่ 

6) คณุไม่ด่ืมนม หรอืผลิตภณัฑจ์ากนมใชห่รือไม่ 

7) คณุออกกาํลงักายนาน ๆ ครัง้หรือไม่ 

8) คณุกาํลงัมีรา่งกายสัน้ลง หรือหลงัโกง่หรือไม่ 

9) คณุมีอาการปวดกระดกูหรอืไม่ 

10) คณุเคยมีการแตกหกัของกระดกูหรือไม่ 

หากคณุตอบวา่ “ใช”่ น่ันคือปัจจยัเสี่ยงที่กอ่ใหเ้กิดการพฒันาของโรคกระดูกพรนุ โปรดปรึกษาแพทยห์ากคณุมี

คาํถามตา่ง ๆ  

 

6.  วิธีการตรวจสอบความหนาแน่นของกระดูก 

   เครื่องตรวจวดัแบบ Dual Energy X-Ray Absorptiometry DEXA โดยทั่วไปจะวดักระดูกสนัหลงัเอว และ

คอกระดูกตน้ขาเพ่ือตรวจสอบความหนาแน่นของกระดูก กระบวนการทัง้หมดน้ันง่าย รวดเร็ว และปลอดภยั ไม่มี

ความเจ็บปวด หรือนัตรายต่อร่างกาย ปริมาณรงัสีของระบบ DEXA น้ันมีนอ้ยกว่าเครื่องเอกซเ์รยท์รวงอก

มาตรฐาน 

 

7. การรกัษา 

 หากคณุคิดวา่คณุมีความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคกระดูกพรุน โปรดขอใหแ้พทยข์องคุณทําการทดสอบความ

หนาแน่นของกระดกู และหา้มใชว้ิธกีารรกัษาเองที่บา้น  

 ออกกาํลงักายสม่ําเสมอ 

 รบัประทานอาหารที่อุดมไปดว้ยแคลเซยีม ปฏิบติัตามคําแนะนําของแพทย ์ และรบัประทานยาแคลเซยีม 

ยาฮอรโ์มนเอสโตรเจน วติามินดี แคลซโิทนิน และเอทิโดรเนท  

 หลีกเลี่ยงการสบูบุหรี่ และการด่ืมสรุามากจนเรือ้รงั 

 รกัษาโรคอื่น ๆ ที่กอ่ใหเ้กิดโรคกระดกูพรุน่ 

 

8. วิธีป้องกนัโรคกระดูกพรุน และการแตกหกั 

 รบัประทานอาหารที่อดุมไปดว้ยแคลเซยีม 
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 รบัประทานฮอรโ์มนเอสโตรเจนเสริม 

 ออกกาํลงักายสม่ําเสมอ 

 หลีกเลี่ยงการสบูบุหรี่ ด่ืมกาแฟ และด่ืมชาเขม้ขน้ รวมทัง้การด่ืมสรุามากจนเรือ้รงั 

 ไม่รบัประทานเกลือ หรือโปรตีนมากจนเกินไป 

 ใหค้วามสนใจกบัสิ่งรอบตวั และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุปลอดภยัจากการหกลม้ 

 

9. การออกกําลงักายเพ่ือป้องกนัโรคกระดูกพรุน 

 เสริมสรา้งความแขง็แรงใหก้ระดกูเพ่ือลดความเสี่ยงของการแตกหกั 

 เสริมสรา้งความแขง็แรงใหก้ลา้มเนือ้สว่นหลงัเพ่ือพฒันาทา่ทางของรา่งกาย 

 เพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ รวมทัง้ความยืดหยุ่นของมือ และเทา้เพ่ือรกัษาความสมดลุของรา่งกายใน

กรณีที่เกิดการหกลม้ 

 ปกป้องการแตกหกัของขอ้มือ และหลงั 

 

ก. การออกกาํลงักายแบบแบกรบันํา้หนัก 

การออกกําลงักายแบบแบกรบันํ้าหนัก หมายถึง กิจกรรมที่คุณใชก้ลา้มเนื้อ และกระดูกของคุณในการ

เคลื่อนไหว ประกอบไปดว้ย การเดิน การออกกาํลงักายในตอนเชา้ ไทช ิและการวิ่งจอ๊กกิง การออกกําลงักาย

เพียงไม่ก่ีนาทีทกุวนัสามารถชว่ยป้องกนัการเกิดโรคกระดกูพรนุได ้

 

ข. การออกกาํลงักายที่เสริมสรา้งกลา้มความแขง็แรงใหเ้นือ้ของมือ และเทา้ 

ตวัอยา่งเชน่ การยกดมัเบลที่มีนํา้หนัก 2 ถึง 3 ปอนด ์ และการออกกาํลงักายดว้ยการกา้วเดิน  

 

ค. การออกกาํลงัที่พฒันาทา่ทางของรา่งกาย และเสริมสรา้งความแขง็แรงใหก้ลา้มเนือ้สว่นหลงั 

การออกกําลงักายที่มุ่งเนน้ที่การยืดกระดูกส่วนหลงั และการเสริมสรา้งความแข็งแรงใหก้ลา้มเนื้อ หากคุณ

พฒันาไปเป็นโรคกระดกูพรนุ โปรดจาํไวว้า่ไม่ควรกม้หลงัลงในกรณีที่มีการแตกหกักดทบักระดกูสนัหลงั 

 

ง. แนะนําใหอ้อกกาํลงักายทุกวนั 

ทาํการอบอุน่รา่งกายเป็นเวลาประมาณ 2 ถึง 3นาที จากน้ันเคลื่อนไหวรา่งกายอยูก่บัที่เป็นเวลา 2 ถึง 3นาที 

การเดินอยา่งเร็ว/ การวิ่งจอ๊กกิง 10 ถึง 20 นาที 

กาํลงักายดว้ยการกา้วเดิน 3 ถึง 5 นาที 

การกระโดด 2 ถึง 4 นาที 

การหมุนแขน 1 ถึง 2 นาที 

การยืดแขนไปดา้นหลงั  1 ถึง 2 นาที 

การยกดมัเบล（2-3 ปอนด）์ 2 ถึง 3 นาที 

การออกกาํลงักายดว้ยการยืดหลงั 3 ถึง 6 นาที 

 

หมายเหต:ุ ออกกาํลงักายตามความสามารถ และในแบบที่ทาํติดตอ่กนั 
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จ. รกัษาทา่ทางที่ดี 

 รกัษาทา่ยืน และทา่น่ังใหถู้กตอ้งเพ่ือลดความเสียหายของกระดกูสนัหลงั 

 ไม่ควรกม้ตวัลงเพ่ือยกของหนัก 

 

ฉ. การป้องกนัการหกลม้ 

 ใสใ่จกบัความปลอดภยัภายในบา้น 

 รกัษาใหพื้น้แหง้อยูเ่สมอ 

 ไม่ควรทิง้ขา้งสิ่งของเกะกะภายในรศัมีของคณุ วตัถทุี่ใชท้กุวนัควรวางไวใ้นสถานที่ที่ง่ายตอ่การนําออกมา

ใชง้าน 

 

10. การควบคมุอาหาร และโรคกระดูกพรุน  

การศึกษาแสดงการรบัประทานอาหารที่มีแคลเซยีมสูงตัง้แต่วยัเด็กชว่ยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนได ้

ดงัน้ัน คุณควรพยายามรบัประทานแคลเซยีมใหเ้พียงพอเม่ือคุณอยู่ในวยัเด็ก เคล็ดลบัดงัต่อไปนี้สามารถชว่ยคุณ

ได ้  

• การรบัประทานอาหารใหมี้ความสมดุล 

พฒันาการรบัประทานอาหารที่มีความสมดุลตามพีระมิดอาหาร อาหารในแต่ละวนัของคุณควร ประกอบไปดว้ย 

นม เนือ้สตัว ์ ผกั ผลไม ้ และธญัพืช  

• รบัประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง 

อาหารที่มีแคลเซยีมสงู ไดแ้ก ่ ผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากนม เชน่ นม ชสี และโยเกิรต์ ผลิตภณัฑถ์ัว่ เชน่ เตา้หู ้ ผลไม ้

แหง้ และปลา กระดกูปลาน้ันอดุมไปดว้ยแคลเซยีม ผกัตระกลูกระหลํ่า เชน่ ผกัคะนา้ใบหยกั กระหลํ่า และบรอกโคลี 

ประกอบไปดว้ยแคลเซยีมสงูกวา่ผกัอื่น ๆ  

• การรบัประทานโปรตีนในปริมาณท่ีเหมาะสม 

คณุควรรบัประทานเนือ้สตัว ์ ปลา สตัวปี์ก เตา้หู ้ และผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง 200 ถึง 300 กรมั ตอ่วนั อยา่งไร

ก็ตาม การรบัประทานโปรตีนมากเกินไปนําไปสูก่ารสญูเสียแคลเซยีมได ้

• รบัประทานเกลือ และอาหารหมกัดองน้อยลง 

การรบัประทานเกลือ อาหารที่ปรุงดว้ยเกลือในปริมาณจะเพ่ิมการสูญเสียแคลเซยีม รบัประทานเนื้อสตัวท่ี์มีการ

หมกัดว้ยซอส รมควนั และป้ิงย่าง ตลอดจนอาหารกระป๋องใหน้อ้ยลง ใชผ้งปรุงรสชาติรสไก่ ผงชรูส และซอสรส

เค็มใหน้อ้ยลงเม่ือคณุปรงุอาหาร  

• ดูดซบัวิตามินดีใหเ้พียงพอ 

การออกกาํลงักายกลางแจง้ใตแ้สงแดดชว่ยเพ่ิมการดดูซบัแคลเซยีม คณุควรรบัประทานอาหารที่มีวิตามินดีสงู เชน่ 

ตบั และไขแ่ดงในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมทัง้อาหารกระป๋อง เชน่ แซลมอน และปลาซารดี์น  

 

11. ปริมาณแคลเซียมท่ีควรรบัประทานในแตล่ะวนั 

 อายุ ปริมาณแคลเซียมท่ีแนะนํา (มก.) 

เด็กทารก 0-6 เดือน 400 

6-12 เดือน 600 

เด็ก 1-5 ปี 800 
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6-10 ปี 800-1200 

วยัรุน่  11-24 ปี 1200-1500 

ผูช้าย 25-65 ปี 1000 

มากกวา่ 65 ปี 1500 

ผูห้ญิง  25-65 ปี 1000 

มากกวา่ 50 ปี (หลงัหมดประจาํเดือน) 

-รบัประทานฮอรโ์มนเอสโตรเจนเสริม 

1000 

- ไม่รบัประทานฮอรโ์มนเอสโตรเจน

เสริม 

1500 

หญิงมีครรภ ์ หรือกาํลงัใหน้มบุตร 1200-1500 

US Health Organization recommendations 

 

12. อาหารท่ีอุดมไปดว้ยแคลเซียม 

 อาหารดงัตอ่ไปนีเ้หมาะสมสาํหรบัผูใ้หญ ่

ความตอ้งการแคลเซยีมในแตล่ะวนั（1176 มก.）  แคลเซยีม（มก.） 

อาหาร

เชา้   

นมพรอ่งมนัเนยหน่ึงแกว้  

แซนวิซชสีหน่ึงอนั 

300 

193 

อาหาร

กลางวนั 

ขา้วสวยหน่ึงถว้ย 

กุง้ตม้ 200 กรมั 

เตา้หู ้ เห็ดฟาง กบัเนือ้หยอง 

กระหลํ่าผดั 100 กรมั และ 

แอปเป้ิลหน่ึงผล 

15 

67 

200 

 

114 

6 

อาหาร

เย็น  

ขา้วสวยหน่ึงถว้ย 

พุงปลาน่ึง กบัหั่มชอ้ยกอน（82 กรมั） 

เนือ้ทอด 100 กรมั กบับรอกโคลี  

สม้หน่ึงผล 

15 

100 

 

106 

60 

รวม  1176 

 

 

อาหารที่อดุมไปดว้ยแคลเซยีม（อาหารแตล่ะชนิดเทียบเทา่กบัแคลเซยีม 100 มก.） 

ชือ่ของอาหาร  ปริมาณ (จาํนวนของแคลเซยีม) 
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ผลิตภณัฑที์่ทาํจากนม นมสด 

นมขน้หวาน 

นมผง (ที่มีแคลเซยีมสงู และไขมนั

ตํ่า) 

นมพาสเจอรไ์รซ ์

โยเกิรต์ 

ไอศกรีม 

ชสี 

1/3 ถว้ย (85 มล.) 

1/7 ถว้ย (36 มล.) 

1 ชอ้นโตะ๊ (6 กรมั) 

 

1-3/4 ชอ้นโตะ๊ (11 กรมั) 

1/3 ถว้ย (59 กรมั) 

1/2 ถว้ย (76 กรมั) 

3/4 ถว้ย (15กรมั) 

ผลิตภณัฑถ์ัว่ นมถัว่เหลือง (ที่มีแคลเซยีม) (250 

มล./กลอ่ง) 

นมถัว่เหลือง 

ไวตาซอย 

เตา้หู ้

เตา้หูอ้บแหง้ 

เตา้หูแ้ผ่น 

เตา้หูท้อด 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองผิวดาํ 

ถัว่อบในซอสมะเขอืเทศ 

ถัว่แดงญ่ีปุ่ น 

ถัว่เขยีว 

1/3 กลอ่ง (85 มล.) 

 

5 ถว้ย (1250 มล.) 

2-1/4 กลอ่ง (555 มล.) 

1/2 (80 กรมั) 

1-3/4 ตาํลึง (70 กรมั) 

3/4 ตาํลึง (70 กรมั) 

1 ตาํลึง (40 กรมั) 

1-1/4 ตาํลึง (51 กรมั) 

1 ตาํลึง (40 กรมั) 

8 ชอ้นโตะ๊ (200 กรมั)  

3-3/4 ตาํลึง (155 กรมั) 

2 ตาํลึง (77 กรมั) 

ผลไมอ้บแหง้ ลกูเกด  

พรนุอบแหง้ 

เอพริคอตอบแหง้ 

4 ตาํลึง (161 กรมั) 

5 ตาํลึง (196 กรมั) 

5-1/2 ตาํลึง (219 กรมั) 

ถัว่ งาดาํ 

งาขาว 

อลัมอนด ์

เมล็ดบวั 

วอลนัท 

1 ตาํลึง (40 กรมั) 

1/4 ตาํลึง (12 กรมั) 

4/5 ตาํลึง (35 กรมั) 

2 ตาํลึง (84 กรมั) 

2-1/4 ตาํลึง (94 กรมั) 

ปลา และอาหารทะเล พุงปลา (ดิบ) 

ปลาทรายแดงญ่ีปุ่ น (ดิบ) 

ปลาจวด (ดิบ) 

ปลายโูรเปียนเพิรซ์ (ดิบ) 

กุง้ทราย (ดิบ) 

หอยเชลล ์(ดิบ) 

กุง้แหง้ 

แมลงสามง่ามอบแหง้ 

2-1/4 ตาํลึง (88 กรมั) 

2-1/2 ตาํลึง (98 กรมั) 

2-1/2 ตาํลึง (102 กรมั) 

1-4/5 ตาํลึง (72 กรมั) 

3 ตาํลึง (120 กรมั) 

1-1/4 ตาํลึง (89 กรมั) 

1/2 ตาํลึง (18 กรมั) 

1/3 ตาํลึง (13 กรมั) 
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ปลาซารดี์น 

ปลาสรอ้ยขาว 

ปลาครึ่งตวั (24 กรมั) 

ปลาครึ่งตวั (17 กรมั) 

ผกั (สด) คะนา้ใบหยกั 

ใบมสัตารด์ 

บรอกโคลี 

กระหลํ่าปลีจีน 

ผกักวางตุง้ 

2 ตาํลึง (78 กรมั) 

2 ตาํลึง (79 กรมั) 

3 ตาํลึง (116 กรมั) 

2-1/4 ตาํลึง (88 กรมั) 

1-1/2 ตาํลึง (64 กรมั) 

 

 

13. คาํถามท่ีมกัพบบ่อย 

น่ีเป็นคาํถาม และคาํตอบที่มกัพบกนับ่อย ๆ: 

  

คาํถาม: โรคกระดกูพรนุจะเกิดขึน้เฉพาะในผูห้ญิงใชห่รอืไม่ 

คาํตอบ: ไม่ใช ่การขาดฮอรโ์มนเอสโตเจนหลงัจากหมดประจาํเดือนนําไปสูก่ารสญูสียกระดกู ดงัน้ันผูห้ญิงเป็นผูท่ี้มี

ความเสี่ยงในการพฒันาไปเป็นโรคกระดกูพรนุสงูกวา่ผูช้าย อยา่งไรก็ตาม ผูช้ายยงัสามารถพฒันาไปสู่การแตกหกั

ได ้

 

คาํถาม: โรคกระดกูพรนุไม่สามารถรกัษาได ้  

คาํตอบ: ไม่ใช ่  การใชย้าในปัจจบุนัเป็นเวลานานน้ันมีประสิทธภิาพในการป้องกนัการสูญเสียมวลกระดูก และเพ่ิม

ความหนาแน่นของกระดกูได ้

 

คาํถาม: นอกเหนือจากเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดกูแบบ Dual Energy X-Ray Absorptiometry 

(DEXA) แลว้ยงัมีวิธอีื่นในการวินิจฉัยโรคกระดกูพรุนหรือไม่ 

คําตอบ: มี โรคกระดูกพรุนยงัสามารถตรวจพบไดด้ว้ยการทดสอบดว้ยอลัตราซาวด ์ (UT) อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

ขอ้ผิดพลาดของการทดสอบมีสูง การทําการสแกนดว้ยเครื่อง DEXA หลงัจากน้ันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือยืนยนัการ

วินิจฉัย หากมีความจําเป็น นอกจากนี้ การแสกนดว้ยคอมพิวเตอรย์งัสามารถนํามาใชต้รวจหาความหนาแน่น

ของกระดกูไดอ้ีกดว้ย แตป่ริมาณของรงัสีจะมีมากกวา่เครื่อง DEXA 

 

คาํถาม: การรบัประทานแคลเซยีมในปริมาณมากสามารถชว่ยป้องกนัโรคกระดูกพรนุใชห่รือไม่ 

คําตอบ: ไม่ใช ่ โดยปกติแลว้ การรบัประทานแคลเซยีมมากเกินไปจะถูกขบัออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะ การ

รบัประทานแคลเซยีมมากเกินไปจะเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดน่ิวในไต คาํแนะนําในปริมาณการบริโภคแคลเซยีมต่อ

วนัขององคก์ารอนามยัโลก คือ ไม่เกิน 2500 มก. 

 

คาํถาม: เขา่ของฉันมีอาการเจ็บโดยเฉพาะเม่ือฉันเดินขึน้-ลง บนัได ฉันเป็นโรคกระดกูพรนุหรือไม่ 

คาํตอบ: อาการปวดเขา่สว่นใหญเ่กิดจากโรคขอ้เสื่อมซึง่เกิดจากการสึกหรอในระยะยาวบนขอ้ต่อมากเสียกว่าจะเป็น

โรคกระดกูพรนุ  
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คาํถาม: กระดกูของฉันเจ็บไปทัว่รา่งกายของฉัน ฉันเป็นโรคกระดูกพรนุหรือไม่ 

คําตอบ: ไม่ไดเ้ป็น  กลา้มเนื้อเป็นสาเหตุที่ทําใหคุ้ณมีอาการเจ็บปวด การแตกหกัมกัเป็นอาการแรกที่สงัเกตได ้

ของโรคกระดกูพรนุ  

 

สําหรบัขอ้สอบถาม โปรดติดต่อศูนยโ์รคกระดูกพรุน โรงพยาบาล แมรี่ ควีน ของมหาวิทยาลยัฮ่องกง โทร: 

2855 3577 

 

ขอขอบคณุแผนกโภชนาการ และแผนกกายภาพบําบดัของศูนยโ์รคกระดกูพรนุ โรงพยาลาล แมรี่ ควีน ที่เผยแพร่

บทความนี ้

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	การป้องกัน และรักษาโรคกระดูกพรุน

