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กระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในทวีปเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างของ
อายุประชากร ความเป็นเมือง และรูปแบบพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) มีการคาดการณ์ว่าจำนวน
ประชากรที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีในทวีปเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นถึ ง 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
2010 และ 20501 อัตราส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาเพิ่มขึ้นจาก 18 คนต่อวัยทำงาน 100 คนในปี 2019 สูงขึ้น
เป็น 43 คนในปี 2050 โดยประเทศญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาสูงที่สุดเป็นอันดับ 12
สมาคมโรคกระดูกพรุนระดับเอเชียแปซิฟิก (APCO) เป็นองค์กรที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง
และไม่แสวงหาผลกำไร ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกพรุนจากทวีปเอเชียแปซิฟิก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์สำหรับการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ แล ะนำมา
ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถลดอัตราการเกิดกระดูกหักง่ายอีกด้วย ได้รับการก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 โดย
โครงการแรกเป็นการพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาโรคกระดูกพรุน โดยเริ่มจาก
การวิ เ คราะห์ แ นวทางการรั ก ษา (Clinical practice guideline; CPG) ของประเทศต่ า งๆ โดยพบว่ า มี ค วาม
แตกต่างกันทั้งในแง่ของตัวเนื้อหา คำแนะนำ การเข้าถึงการตรวจมวลกระดูก แพทย์ผู้ดูแลระดับปฐมภูมิ รวมทั้ง
ความร่วมมือในการรักษาในระยะยาว
ขั้นตอนของการสร้างโครงร่างจะอาศัยโมเดล 5IQ (ตารางที่ 1) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบของแนว
ทางการรักษาโรคกระดูกพรุนในทวีปเอเชียแปซิฟิก ตามหัวข้อดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน
3. การตรวจวิเคราะห์ (Investigation)

4. คำแนะนำและการให้ความรู้กับผู้ป่วย
5. การแทรกแซง (Intervention) รวมถึง ข้อบ่งชี้ในการรักษา คำแนะนำในการตรวจติดตามผล ระยะเวลาในการ
รักษาและคำแนะนำเพื่อป้องกันการหกล้ม
6. กลยุทธ์สำหรับการรักษาในระยะยาว และความร่วมมือกันของสหวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีส่วนในการดูแลโรค
กระดูกพรุน เพื่อนำไปสู่ระบบการดูแลสุขภาพต่อไป
7. กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการดูแลทางคลินิก

ตารางที่ 1 แสดงโมเดล 5IQ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบของแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุน3

ผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุน (CPG) ทั้ง 18 แนวทางการรักษาของ 15 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม (ตารางที่ 2) พบว่า 14 แนวทางการรักษา (78%) ได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง
ปี 2015-2020 ทัง้ นี้ 6 สมาคมวางแผนที่จะออกแนวทางการรักษาใหม่ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า
หัวข้อของแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนที่ได้รับการวิเคราะห์ผ่านโมเดล 5IQ มีรายละเอียดดังนี้
1. การระบุตัวตน (Identification) ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงและข้อบ่งชี้ในการตรวจประเมิน และคัดกรองโรคกระดูก
พรุน
พบว่า 15 จาก 18 แนวทางการรักษามีการระบุปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน แยกระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อย ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติครอบครัวที่เกิดโรคกระดูกพรุน
และ/หรือเกิดกระดูกหักง่าย การสูบบุหรี่ น้ำหนักตัวน้อย ความสูงที่ลดลง อายุที่มากกว่า 70 ปี และการหมด
ประจำเดือนก่อนวัย

ตารางที่ 2 แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการวิเคราะห์โดยโมเดล 5IQ3

ทั้ง 18 แนวทางการรักษาให้ความสำคัญกับประวัติการเกิดกระดูกหักง่าย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญใน
การเกิดกระดูกหักง่ายในอนาคต โดยตำแหน่งที่พบได้บ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ
กระดูกแขนส่วนปลาย กระดูกหัวไหล่ กระดูกเชิงกราน และกระดูกซี่โครง
ในส่วนของการให้ยากลุ่มสเตียรอยด์มีความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก และ/หรือ เพิ่ม
อุบัติการณ์กระดูกหักได้ นอกจากนี้ยังมียาในกลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชาย androgen ยากันชัก ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ยายับยั้ง aromatase และยาลดกรดในกระเพาะกลุ่ม PPI
ในส่วนของโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การดูดซึมผิดปกติ โรคไทรอยด์เป็นพิษ และ multiple myeloma

2. การตรวจวิเคราะห์ (Investigation)
- การตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี ได้แก่ ตัวชี้วัดการหมุนเวียนกระดูก (Bone turnover marker; BTM)
โดยพบว่า P1NP ได้รับความนิยมมากที่สุดของแนวทางการรักษา (16/18) การวิเคราะห์ทางชีวเคมีอื่นๆ
เ ช ่ น calcium, alkaline phosphatase, 2 5 ( OH)vitaminD, creatinine, urinary N-telopeptide
(uNTX), PTH และ osteocalcin
- เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง พบว่า FRAX tool ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือ OSTA
(Osteoporosis Self-Assessment tool for Asians), Garvan nomogram, IOF risk check แ ล ะ
QFracture algorithm
- การประเมินภาวะกระดูกสันหลังทรุด พบว่าทุกแนวทางการรักษามุ่งเน้นให้ตรวจเอกซเรย์บริเวณกระดูก
สันหลังช่วงอกต่อเอว (Thoracolumbar spine) เพื่อค้นหาภาวะกระดูกสันหลังทรุด ปัจจุบันนิยมใช้ DXA
based vertebral fracture assessment (VFA) เนื่องจากทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องตรวจวัดมวลกระดูกและ
สัมผัสรังสีน้อย
- การประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม พบว่าทุกแนวทางการรักษาให้ความสำคัญกับการประเมินการหก
ล้ม และมีบางแนวทางการรักษาที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสร้างความ
สมดุล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ยาที่เป็นสาเหตุและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
- การประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 10 ใน 18 ของแนวทางการรักษาแนะนำให้ส่งต่อให้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รักษา โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดกระดูกหัก มีการลดลงของค่าความหนาแน่นของมวล
กระดูกอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ มีข้อห้ามในการรักษาด้วยยาต้านกระดูกพรุน
หรือไม่ได้ผล มีความจำเป็นต้องใช้ ยาในกลุ่ม teriparatide หรือไม่มีเครื่องวัดความหนาแน่นของมวล
กระดูก (DXA) เป็นต้น
3. การให้ข้อมูล (Information) กับคนไข้และครอบครัวเกี่ยวกับ
- การรับประทานแคลเซียมและการออกกำลังกาย พบว่าทั้ง 18 แนวทางการรักษามีการให้คำแนะนำใน
ส่วนนี้
- การโดนแสงแดด มีการแนะนำใน 10 จาก 18 แนวทางการรักษาเท่านั้น
- การประเมินความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหัก มีเพียง 7 ใน 18 แนวทางการรักษาเท่านั้นที่แนะนำ

4. การแทรกแซง (Intervention)
- ข้อบ่งชี้ในการรักษา พบว่าทั้ง 18 แนวทางการรักษาใช้ BMD T-score น้อยกว่าหรือเท่ากับ - 2.5 SD
เป็นข้อบ่งชี้ในการรักษา ส่วนใหญ่ของแนวทางการรักษาใช้ประวัติเรื่องกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง
หัก และ 13 แนวทางการรักษาแนะนำให้ใช้ FRAX tool (ค่าความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักอีก 10 ปี
ข้างหน้า ในส่วนของสะโพกมากกว่าหรือเท่ากับ 3% หรือในส่วนของกระดูกตำแหน่งสำคัญมากกว่าหรือ
เท่ากับ 20%) โดยมี 2 แนวทางการรักษาของประเทศมาเลเซียและจีน แนะนำให้ใช้ค่าตัวเลขที่ได้จากการ
ทำวิจัยในประชากรของประเทศนั้น ๆ
- แนวทางในการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน พบว่าน้อยกว่า 1/3 ของแนวทางการรักษาที่จำแนกยาเป็น
กลุ ่ ม first line, second line หรื อ third line ทุ ก แนวทางการรั ก ษามี ก ารแนะนำให้ ใ ช้ ย าในกลุ่ ม
bisphosphonate และ raloxifene นอกจากนี้แนวทางการรักษาส่วนใหญ่ยังแนะนำให้ใช้ denosumab,
teriparatide และฮอร์โมนเพศหญิง (HRT) ส่วนยา abaloparatide และ romosozumab มีเฉพาะใน 2
แนวทางการรักษาที่เพิ่งออกมาใหม่เท่านั้น
- ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา มีเพียง 11 ใน18 แนวทางการรักษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของ
การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน
- การควบคุม การตอบสนองของยาและ การตรวจติดตามผลในระยะยาว พบว่าแนวทางการรักษาส่วน
ใหญ่แนะนำให้ส่งตรวจ BMD และ BTM แต่ไม่ได้ระบุเวลาที่แน่ชัดในการตรวจประเมิน
- ระยะเวลาในการรักษา พบว่าแนวทางการรักษาส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้ยา bisphosphonate เป็น
ระยะเวลา 3-5 ปีก่อนที่จะมีการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนซ้ำ เพื่อพิจารณาหยุดยา
(drug holiday) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของการรักษาและความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหัก บาง
แนวทางการรักษาแนะนำให้ใช้ ิ bisphosphonate เป็นระยะเวลา 5-10 ปีก่อนที่จะตรวจประเมินซ้ำ ใน
ส่วนของยา teriparatide มีการแนะนำให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี ในส่วนของยาฮอร์โมนเพศหญิง (HRT) พบว่า
แนวทางการรักษาของประเทศอินเดีย แนะนำให้ใช้ HRT เป็นตัวแรกในผู้หญิงที่มีอาการของภาวะวัยทอง
แต่ใช้ได้ไม่เกิน 10 ปี ส่วนในประเทศสิงคโปร์แนะนำให้ใช้ยา HRT เพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนใน
เพศหญิงได้ ส่วนยา denosumab แนะนำให้ใช้ได้ในระยะยาว โดยจะต้องมีการประเมินซ้ำหลังจากที่ใช้
ยาไปแล้ว 5-10 ปี
- ความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ของคนไข้ พบว่ามีเพียง 9 แนวทางการรักษาที่มีการระบุชัดเจน

- โปรแกรมการป้องกันการหกล้ม พบว่ามีเพียง 5 แนวทางการรักษาเท่านั้นที่มีการระบุชัดเจน
5. การบูรณาการ (Integration)
โดยรวมพบว่ายังมีข้อจำกัดในการพัฒนาการดูแลคนไข้ระยะยาว รวมทั้งระบบการส่งต่อคนไข้ให้แพทย์
ปฐมภูมิ มีเพียงหนึ่งแนวทางการรักษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่แนะนำให้มีการพัฒนาระบบการดูแลคนไข้กระดูกหัก
จากโรคกระดูกพรุนโดยสหวิชาชีพทางการแพทย์ (fracture liaison service; FLS)
6. ด้านคุณภาพ (Quality)
โดยทั่วไปแนวทางการรักษายังมีข้อจำกัดในการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติ มีเพียงหนึ่งแนวทางการ
รักษาจากประเทศไต้หวันที่มีการเสนอให้เทียบมาตรฐานการดูแลคนไข้ในโครงการ FLS กับมาตรฐานในระดับ IOF
Capture the Fracture best practice framework
ข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบโดยใช้โมเดล 5IQ
พบว่าแนวทางการรักษาในทวีปเอเชียแปซิฟิกมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของ
ปัจจัยเสี่ยง การตรวจ BTM การให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับคนไข้ ข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาโรคกระดูก
พรุน การใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนในการตรวจติดตามผล มีแนวทางการรักษาจำนวน
น้อยที่มีการระบุเรื่องของการตรวจติดตามและวางแผนในระยะยาว และมีเพียงบางแนวทางการรักษาที่พูดถึงกล
ยุทธ์และระบบในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
จากข้อสรุปข้างต้น จึงเป็นที่มาของการสำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโรค
กระดูกพรุนในทวีปเอเชียแปซิฟิก 18 ประเทศ จำนวน 39 ท่าน โดยผ่านกระบวนการ Delphi ทั้งหมด 4 รอบ
เพื่อให้ได้โครงร่างมาตรฐานการดูแลของสมาคมโรคกระดูกพรุนระดับเอเชียแปซิฟิก (APCO framework) ต่อไป
โครงร่างมาตรฐานการดูแลของสมาคมโรคกระดูกพรุนระดับเอเชียแปซิฟิก (APCO framework)
วัตถุประสงค์หลักของ APCO framework คือเพื่อเป็นแนวทางในการใช้โครงร่างนี้เป็นหลักพื้นฐานในการ
ร่างแนวทางการรักษาแบบใหม่ของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการป้ องกัน การ
วินิจฉัย และการรักษาโรคกระดูกพรุน ประกอบด้วยข้อมาตรฐานทางคลินิกทั้งหมด 16 ข้อ (รูปที่ 1) ดังนี้
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 1: ผู้ชายและผู้หญิงที่มีกระดูกหักง่ายจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง (fragility fracture) ต้อง
ได้รับการระบุตัวตน (identify) โดยประเมินสุขภาพกระดูก และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหกล้มแบบเชิงรุก โดย
แบ่งมาตรฐานเป็น 3 ระดับดังนี้

รูปที่ 1 แสดงข้อมาตรฐานทางคลินิกของโครงร่าง APCO ทั้งหมด 16 ข้อ3

ระดับที่ 1: คนไข้ที่มีกระดูกสะโพกหักง่าย ควรได้รับการระบุตัวตน
ระดับที่ 2: คนไข้ที่มีกระดูกสะโพกหัก และ/หรือ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก ควรได้รับการระบุตัวตน
ระดับที่ 3: คนไข้ที่มีกระดูกสะโพกหัก และ/หรือ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิกหรือจากภาพถ่ายรังสี
และ/หรือ กระดูกหักอื่นๆที่ไม่ใช่กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังหัก ควรได้รับการระบุตัวตน
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 2: ผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ในการเกิดโรคกระดูกพรุน เช่น อายุที่
มากขึ้น ประวัติคนในครอบครัวเกิดกระดูกหักง่าย หมดประจำเดือนก่อนวัย ความสูงลดลง ค่า BMI ต่ำ หรือ ไม่
ค่อยได้ออกกำลังกาย เป็นต้น ควรได้รับการระบุตัวตนเพื่อประเมินสุขภาพกระดูก และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการ
หกล้ม โดยการประเมินควรอ้างอิงตามเพศและอายุในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 3: ผู้ชายและผู้หญิงที่มีประวัติได้รับยา (medicines) ที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียของ
กระดูก และ/หรือ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหัก ควรได้รับการระบุตัวตนและประเมินสุขภาพกระดูก รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม โดยแนวทางการรักษาใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น ควรจะเน้นย้ำและยกตัวอย่างกลุ่มยาที่
เป็นสาเหตุและพบได้บ่อยๆ ยกตัวอย่างได้แก่ ยาที่มีผลต่อการสูญเสียมวลกระดูกเช่น กลุ่มสเตียรอยด์ ยาลดกรดใน

กระเพาะ ยาต้านฮอร์โมนเพศ ยากันชัก เป็นต้น ส่วนยาที่มีผลเพิ่มการหกล้ม เช่น ยากลุ่มกดประสาท ยานอนหลับ
ยาลดความดัน เป็นต้น
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 4: ผู้ชายและผู้หญิงที่มีภาวะ (condition) ความเสี่ยงในการสูญเสียกระดูก และ/หรือ
ความเสี่ยงในการหกล้ม เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคขาดสารอาหาร โรคเบาหวาน โรคถุงลงโป่งพอง (COPD)
โรคเอดส์ โรคความจำเสื่อม (dementia) โรคไทรอยด์เป็นพิษ หมดประจำเดือนก่อนวัย และโรค multiple
myeloma เป็นต้น ควรได้รับการระบุตัวตนและประเมินสุขภาพกระดูก
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 5: การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก แบบเจาะจงตามแต่ละ
ประเทศ (country-specific) เช่นเครื่องมือประเมิน FRAX, Garvan หรือ OSTA ทุกแนวทางการรักษาควรส่งเสริม
ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในอนาคต
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 6: การประเมินกระดูกสันหลังทรุดหรือหัก โดยใช้ภาพถ่ายรังสี (X-ray, CT, MRI) หรือ
การประเมินกระดูกสันหลังทรุดโดยผ่านโปรแกรมของเครื่องตรวจมวลกระดูก (DXA-based VFA) เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในอนาคต โดยแบ่งมาตรฐานเป็น 3
ระดับดังนี้
ระดับที่ 1: คนไข้ที่มาด้วยภาวะกระดูกสันหลังหักทางคลินิกควรได้รับการตรวจประเมินโรคกระดูกพรุน
ระดับที่ 2: คนไข้ที่ตรวจพบเจอกระดูกสันหลังทรุดแบบบังเอิญ โดยพบจากภาพถ่ายทางรังสีหรือการตรวจทางรังสี
วิธีอื่น ควรได้รับการตรวจประเมินโรคกระดูกพรุน
ระดับที่ 3: คนไข้ที่มาตรวจประเมินโรคกระดูกพรุน ทุกรายควรได้รับการส่งตรวจประเมินกระดูกสันหลังทรุดด้วย
ภาพถ่ายทางรังสีหรือการตรวจทางรังสีวิธีอื่น
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 7: การตรวจประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม เช่น ประวัติการหกล้มใน 1 ปีที่ผ่านมา
ลักษณะการเดิน ความสมดุลของการเดิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา การมองเห็น การรับรู้และรับสัมผัส
การตอบสนองของสมองและระบบประสาท ความสามารถในการกลั้นปัสสาวะ โรคประจำตัวต่างๆ เช่นโรคหัวใจ
ยาที่ใช้เป็นประจำ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เป็นต้น ควรระบุเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในอนาคต

มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 8: การให้คำแนะนำหรือการให้ข้อมูลกับคนไข้ ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกั บการรับประทาน
แคลเซียมและวิตามินดี การสัมผัสได้รับแสงแดด การออกกำลังกาย และความสัมพันธ์ระหว่างโรคกระดูกพรุนและ
ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักที่มากขึ้น
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 9: การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยยารักษาเฉพาะ และตัวเลือกในการ
รักษา ควรอาศัยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพเทียบกับราคา (cost-effective)
โดยพิจารณาจาก
- ประวัติการเกิดกระดูกหักง่าย
- ค่า BMD T-score น้อยกว่าหรือเท่ากับ - 2.5 SD
- มีความเสีย่ งสูง (high fracture risk) ในการเกิดกระดูกหักโดยอ้างอิงตามค่ามาตรฐานในแต่ละประเทศ
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 10: แนวทางการรักษาแบบใหม่ (New หรือ Revised) ควรที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน ทั้งผลข้างเคียงระยะสั้น เช่น อาการระคายเคืองของ
หลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร ผลต่อการทำงานของไต หรืออาการปวดตามกล้ามเนื้อ จากการใช้ยาในกลุ่ม
bisphosphonate รวมทั ้ ง ผลข้ า งเคี ย งระยะยาว เช่ น ภาวะกระดู ก ต้ น ขาหั กจากภาวะกระดู กที่ แข็ง เกินไป
(atypical femoral fracture) หรือภาวะกระดูกกรามตายและติดเชื้อ (Osteonecrosis of jaw) จากการใช้ยาใน
กลุ่มต้านการสลายของกระดูก (antiresorptive agent)
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 11: แนวทางการรักษาแบบใหม่ควรที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุม (monitor)
การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน เช่น แนวทางในการเจาะเลือดเพื่อหาค่า ตัวชี้วัดการหมุนเวียนกระดูก (BTM)
รวมทั้งแนวทางในการส่งตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในการ
เปลี่ยน (switch/transition) หยุด (drug holiday) หรือใช้ยารักษาต่อเนื่อง (continue)
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 12: แนวทางการรักษาแบบใหม่ควรที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา (duration)
ในการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนรวมถึง หลักในการใช้ยาตามลำดับ (sequential) โดยเฉพาะยากลุ่ม anabolic
agents และการพิจารณาหยุดยา (drug holiday) ในกลุ่มยา bisphosphonate
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 13: การประเมินความร่วมมือ (adherence) ในการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนควรที่จะ
แนะนำคนไข้ตั้งแต่เริ่มการรักษา และควรมีแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่คนไข้ไม่ร่วมมือในการ
ใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน

มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 14: แนวทางการรักษาแบบใหม่ควรที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูก
พรุนโดยไม่ใช้ยา (non-pharmacologic intervention) ได้แก่ การออกกำลังกาย ความสำคัญของโภชนาการ เช่น
อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูง อาหารที่มีโปรตีน รวมถึงการใช้อุปกรณ์จำพวก hip protector เป็นต้น
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 15: เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการรักษากับคนไข้ แพทย์ควรที่จะวาง
แผนการรักษาในระยะยาว ทั้งในส่วนของการใช้ยารักษาและแบบไม่ใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพของกระดูกและลดความเสี่ยงในการหกล้ม รวมถึงการส่งเสริมให้มีระบบการดูแลคนไข้
กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนโดยสหวิชาชีพทางการแพทย์ (fracture liaison service; FLS) เป็นต้น
มาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 16: แนวทางการรักษาแบบใหม่ควรที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมิติทางด้านคุณภาพ
(quality) โดยต้องมีการประเมินความร่วมมือในการใช้แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนภายในองค์กร โดยแบ่ง
มาตรฐานเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1: มีการตรวจสอบในระดับโรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ เพื่ อที่จะประเมินความร่วมมือในการใช้
โครงร่างแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนตาม APCO ที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางคลินิกข้อที่ 1-9, 13 และ 15
ระดับที่ 2: มีการลงข้อมูลที่เกี่ยวกับกระดูกหักง่ายและโรคกระดูกพรุนในฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น
ระดับที่ 3: มีการลงข้อมูลที่เกี่ยวกับกระดูกหักง่ายและโรคกระดูกพรุนในฐานข้อมูลระดับประเทศหรือภูมิภาค
หัวข้อที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นและเกิดขึ้นใหม่ในการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน
มีด้วยกัน 4 หัวข้อดังนี้
1. ระบบการดูแลคนไข้กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนโดยสหวิชาชีพทางการแพทย์ (fracture liaison service;
FLS)
เกือบ 50% ของคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักง่ายจากโรคกระดูกพรุนเคยมีประวัติการเกิดกระดูกหักใน
ตำแหน่งอื่นๆ มาก่อนภายในเดือนหรือปีที่ผ่านมา4,5 การที่คนไข้มีประวัติการเกิดกระดูกหักมาก่อนที่ตำแหน่งใดก็
ตามมีความสัมพันธ์กับการเกิดกระดูกหักซ้ำในอนาคตถึง 2 เท่าและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย6-8 ตลอด 10-15
ปีที่ผ่านมามีการพยายามหาแนวทางในการดูแลคนไข้ที่เกิดกระดูกหักง่าย เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการหักครั้งนี้จะเป็น
การหักครั้งสุดท้าย และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักซ้ำในอนาคต ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบระบบ
ภายในโรงพยาบาล แต่จริงๆแล้วในส่วนของระบบการส่งต่อให้แพทย์ปฐมภูมิถือว่ามีบทบาทสำคัญในการรักษา
ต่อเนื่องของคนไข้กลุ่มนี้

ส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ การ
มอบหมายหน้าที่ให้กับผู้จัดการโครงการ การมีแพทย์เป็นผู้นำ การตรวจประเมินและติดตามผลอย่างเป็นประจำ
การดูแลแบบองค์รวม และการให้ความรู้แก่คนไข้
โครงการ FLS ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าสามารถเพิ่มอัตราการส่งตรวจ
ความหนาแน่นของกระดูก เพิ่มการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน เพิ่มความร่วมมือในการรักษา และลดอุบัติการณ์
การเกิดกระดูกหักซ้ำ รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย9,10
2. การแบ่งระดับความเสี่ยง (Risk stratification)
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เรื่องการเกิดกระดูกหักซ้ำหลังจากกระดูกหักครั้งแรก (fracture beget fracture)
เป็นสิ่งที่สำคัญ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าคนไข้จะมีความเสี่ยงสูงมาก (very high fracture risk) ในการเกิด
กระดูกหักซ้ำภายใน 1-2 ปีหลังจากที่เกิดกระดูกหักครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กับอายุที่เริ่มเกิดกระดูกหักด้วย
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนไข้มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดโรคกระดูกพรุน ได้แก่ ประวัติคนใน
ครอบครัวเกิดกระดูกหักง่าย การใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ มีประวัติกระดูกหักในขณะที่รักษาโรคกระดูกพรุน
กระดูกหักง่ายในหลายๆตำแหน่ง ความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำมากเช่น น้อยกว่า -3 มีความเสี่ยงในการหกล้ม
หรือมีค่า FRAX ในส่วนของสะโพกมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5% หรือในส่วนของกระดูกตำแหน่งสำคัญมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30%11
หลักการสำคัญในการแบ่งระดับความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักง่าย เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้
ยารักษาโรคกระดูกพรุนตามระดับความรุนแรง โดยพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงมากควรที่จะเริ่มใช้ยาที่มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก เช่นยาในกลุ่ม anabolic agent ทั้งนี้ในทางปฏิบัติในแต่ละ
ประเทศอาจต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม ความคุ ้ ม ค่ า และหลั ก เกณฑ์ ในการเบิ กจ่ า ยตามนโยบายทาง
สาธารณสุขในการพิจารณาใช้ยากลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากมีราคาแพง
3. หลักในการใช้ยาตามลำดับ (Sequential therapies) ในการรักษาโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุนถือว่าเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ต้องมีการวางแผน
ในการเลือกใช้ยาหลายๆ ชนิดตลอดช่วงชีวิตของคนไข้ โดยพบว่าแนวทางการรักษาส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก
จะนิยมเริ่มการใช้ยารักษาในกลุ่ม ต้านการสลายของกระดูก (antiresorptive agents) ก่อน อย่างไรก็ต ามมี
หลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า คนไข้ที่ได้รับยาต้านการสลายของกระดูกแล้วต่อด้วยยากระตุ้นการสร้างมวลกระดูก

(anabolic agents) จะมีการลดลง (blunted/delayed) ของความหนาแน่นของมวลกระดูกที่ตำแหน่งสะโพกได้
6-12 เดือนสำหรับยากลุ่ม bisphosphonate และลดลงต่อเนื่องได้ 12-18 เดือนสำหรับยา denosumab12-14
ดังนั้นการเริ่มการรักษาโดยใช้ยากลุ่ม anabolic agents 1-2 ปี (ขึ้นกับชนิดของยา) แล้วตามด้วยยาใน
กลุ ่ ม antiresorptive agents (bisphosphonate หรื อ denosumab) ดู เ หมื อ นว่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การ
เพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของมวลกระดูกและลดอุบัติการณ์ของการเกิดกระดูกหักได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ15,16
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจจะทำไม่ได้เนื่องจากเรื่องของกฎระเบียบในการเบิกจ่ายและข้อจำกัดของแนว
ทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของแต่ละประเทศ
4. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของยารักษา
โรคกระดูกพรุน โดยคุณค่าและประสิทธิภาพของยาแต่ละตัวที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนขึ้นอยู่กับราคาและ
ประโยชน์ที่ได้จากการรักษาทั้งในแง่ของการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและลดอัตราการเกิดกระดูกหัก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ค่า FRAX ในส่วนของสะโพกมากกว่าหรือเท่ากับ 3% หรือในส่วนของกระดูกตำแหน่ง
สำคัญ มากกว่าหรือเท่ากับ 20% เป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนเนื่องจากมีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพมากที่สุด 17 ส่วนในประเทศสหราชอาณาจักรใช้ค่า FRAX แบบขึ้นอยู่กับอายุ (age-dependent
FRAX) เป็นข้อบ่งชี้ในการให้การรักษา18
ในส่วนของประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากมีความแตกต่างกั นค่อนข้างมากในส่วนของข้อมูลทาง
ระบาดวิทยาและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละประเทศ ทำให้ค่า FRAX ที่กระดูกตำแหน่งสำคัญหักค่อนข้างจะ
หลากหลาย ตั้งแต่ช่วงค่า 7-15%19-20 นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคกระดูก
พรุนยังมีการศึกษาน้อยมากในประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก จะมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่มีการศึกษา เช่น
สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
โดยสรุป
โครงร่างมาตรฐานการดูแลของสมาคมโรคกระดูกพรุนระดับเอเชียแปซิฟิก เป็นการนำเสนอแนวทางการ
รักษาโรคกระดูกพรุนตามมาตรฐาน โดยเป็นโครงร่างที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่เข้าถึงง่าย
ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นสำหรับประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญที่จัดทำโครงร่างนี้มีความคาดหวัง
ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถนำโครงร่าง APCO ไปเป็นแนวทางอย่างง่ายในการร่างแนวทางการรักษาโรค
กระดูกพรุนของสมาคมในแต่ละประเทศ รวมทั้งอาจจะทำให้เกิดการผลักดันที่จะพัฒนาแนวทางการรักษาแบบ
ใหม่ สำหรับผู้ที่ทำนโยบายด้านสุขภาพและสาธารณสุขต่อไป
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