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ราชวิิทยาลััยอายุรแพทย์แห่่งประเทศไทย

ราชวิิทยาลััยออร์โธปิดิิกส์์แห่่งประเทศไทย 

ราชวิิทยาลััยส์ูติินรีแพทย์แห่่งประเทศไทย

ราชวิิทยาลััยเวิชศาส์ติร์ฟื้้�นฟืู้แห่่งประเทศไทย

ราชวิิทยาลััยรังส์ีแพทย์แห่่งประเทศไทย

ราชวิิทยาลััยทันติแพทย์แห่่งประเทศไทย

ส์มาคมติ่อมไร้ท่อแห่่งประเทศไทย

ส์มาคมวิัยห่มดิระดิูแห่่งประเทศไทย

ส์มาคมรูมาติิส์ซััมแห่่งประเทศไทย 

ส์มาคมพฤฒาวิิทยาแลัะเวิชศาส์ติร์ผูู้้ส์ูงอายุไทย

ส์มาคมศัลัยศาส์ติร์ช่องปากแลัะแม็กซัิลัโลัเฟื้เชียลั ในพระบรมราชูปถััมภ์์
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เกณฑ์์คำุณภ�พห่ลักฐ�น

A

หมายถึึง หลัักฐานที่่�ได้้จากการศึึกษาที่างคลัินิกแบบ randomized controlled 

ที่่�ม่คุณภาพด้่หลัายการศึึกษา หรือหลัักฐานจากการวิิเคราะห์แบบ meta-analysis 

จากการศึึกษาแบบ randomized controlled

B

หมายถึึง หลัักฐานที่่�ได้้จากการศึึกษาที่างคลัินิกแบบ randomized controlled 

ที่่�ม่คุณภาพด้่อย่างน้อยหนึ�งการศึึกษา หรือการศึึกษาแบบ non-randomized 

controlled ขนาด้ใหญ่่ หรือหลัักฐานจากการวิิเคราะห์แบบ meta-analysis 

จากการศึึกษาแบบ non-randomized controlled ซึ่ึ�งม่ผลัประจักษ์ถึึงประโยชน์

หรือโที่ษอย่างเด้่นชัด้

C
หมายถึึง หลัักฐานที่่�ได้้จากการศึึกษาในลัักษณะอื�น ๆ ที่่�ม่คุณภาพด้่ หรือการศึึกษา

ย้อนหลัังเชิงพรรณนา หรือการศึึกษาแบบ registry 

D
หมายถึึง หลัักฐานที่่�ได้้จากควิามเห็นพ้องของคณะผ้้เช่�ยวิชาญ่ บนพื�นฐาน

ประสบการณ์ที่างคลัินิก

เกณฑ์์นำ��ห่นักคำำ�แนะนำ�

ระดับ

I

หมายถึึง “ควรปฏิิบัติิ”

เนื�องจากควิามมั�นใจของคำาแนะนำาให้ปฏิิบัติิอย้่ในระด้ับส้ง ม่ประโยชน์ติ่อผ้้ป่วิย 

แลัะม่ควิามคุ้มค่า

ระดับ

IIa

หมายถึึง “น่่าปฏิิบัติิ” 

เนื�องจากควิามมั�นใจของคำาแนะนำาให้ปฏิิบัติิอย้่ในระด้ับปานกลัาง น่าจะม่ประโยชน์

ติ่อผ้้ป่วิย แลัะน่าจะคุ้มค่า

ระดับ

IIb

หมายถึึง “อาจปฏิิบัติิ”

เนื�องจากยังไม่ม่ควิามมั�นใจเพ่ยงพอที่่�จะแนะนำาให้ปฏิิบัติิ ยังม่หลัักฐานไม่เพ่ยงพอวิ่า

จะเกิด้ประโยชน์ติ่อผ้้ป่วิย แลัะอาจไม่คุ้มค่า แติ่ไม่เกิด้อันติรายติ่อผ้้ป่วิย

ระดับ

III

หมายถึึง “ไม่่ควรปฏิิบัติิ” หรือ “ห้้าม่ปฏิิบัติิ”

เนื�องจากไม่ม่ประโยชน์ แลัะอาจก่อให้เกิด้อันติรายติ่อผ้้ป่วิย
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

1 เกณฑ์์การวิินิจฉััยโรคกระด้้กพรุนประกอบด้้วิยข้อใด้ข้อหนึ�ง 

ติ่อไปน่�

1. กระด้้กสันหลัังหักหรือกระด้้กสะโพกหัก อันเนื�องมาจาก

   อุบัติิเหติุที่่�ไม่รุนแรง 

2. ค่า T-score น้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ -2.5 ที่่�ติำาแหน่ง lumbar

   spine, total hip, femoral neck หรือ 1/3 radius*

3. ค่า T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5 ร่วิมกับควิามเส่�ยง

   ติ่อการเกิด้กระด้้กสะโพกหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมิน

   โด้ย FRAX** สำาหรับประเที่ศึไที่ย ม่ค่ามากกวิ่าหรือเที่่ากับ

   ร้อยลัะ 3  

4. ค่า T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5 ร่วิมกับม่กระด้้กหัก

   ในติำาแหน่ง proximal humerus, pelvis หรือ forearm

   จากอุบัติิเหติุที่่�ไม่รุนแรง

I

I

IIa

IIa

B

B

B

C

2 ติ้องวิินิจฉััยแยกโรคกับ metabolic bone disease อื�น ๆ 

ก่อนให้การวิินิจฉััยโรคกระด้้กพรุน

I B

3 ควิรติรวิจหาสาเหติุทีุ่ติิยภ้มิของโรคกระด้้กพรุน 

แลัะให้การด้้แลัรักษาร่วิมกัน

I B

คำาแนะนำาเวิชปฏิิบัติิการด้้แลัรักษาโรคกระด้้กพรุน ม้ลันิธิิโรคกระด้้กพรุนแห่งประเที่ศึไที่ย 

พ.ศึ. 2564 ประกอบด้้วิยคำาแนะนำาที่ั�งหมด้ 90 ข้อ ซึ่ึ�งแบ่งออกได้้เป็น 12 หัวิข้อใหญ่่ด้ังน่�

ห่ัวข้้อท่� 1:  คำำ�แนะนำ�ก�รวนิจิฉยั่โรคำกระดูกูพรนุและแนวท�งก�รติรวจเพิ�มูเติมิู 

(คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 1-5)
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ข้้อบั่งช่�ในก�รติรวจประเมูินกระดููกสันห่ลังห่ักแบับัไมู่มู่อ�ก�ร

ข้อบ่งช่�ในการส่งติรวิจประกอบด้้วิยข้อใด้ข้อหนึ�งติ่อไปน่�

1. T-score น้อยกวิ่า -1.0 ร่วิมกับม่เกณฑ์์ข้อใด้ข้อหนึ�งด้ังติ่อไปน่�

 - ผ้้หญ่ิงอายุติั�งแติ่ 70 ปีขึ�นไป หรือผ้้ชายอายุติั�งแติ่ 80 ปีขึ�นไป

 - ประวิัติิควิามส้งลัด้ลังมากกวิ่า 4 ซึ่ม.

 - ประวิัติิกระด้้กสันหลัังหัก แติ่ยังไม่ม่หลัักฐาน

 - ได้้รับ glucocorticoid ขนาด้เที่่ยบเที่่าหรือมากกวิ่า prednisolone 5 มก./วัิน  

   ติิด้ติ่อกันเป็นเวิลัาติั�งแติ่ 3 เด้ือนขึ�นไป

2. T-score น้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ -2.5

3. ม่กระด้้กหักจากอุบัติิเหติุที่่�ไม่รุนแรง 

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

4 แนะนำาส่งติรวิจเพื�อประเมินกระด้้กสันหลัังหักแบบไม่ม่อาการ 

ในผ้้ป่วิยที่่�ม่ข้อบ่งช่� (อ่านรายลัะเอ่ยด้เพิ�มเติิมในหัวิข้อ ข้อบ่งช่�

ในการติรวิจประเมินกระด้้กสันหลัังหักแบบไม่ม่อาการ)

IIa B

5 ควิรติรวิจหาโรคร่วิมที่างอายุรกรรม ซึ่ึ�งอาจเป็นข้อห้าม

ในการใช้ยาบางชนิด้

IIa D

*การติรวิจควิามหนาแนน่ของกระด้ก้ติอ้งติรวิจด้ว้ิยเครื�อง central dual energy X-ray absorptiometry 

(DXA) มาติรฐานเที่่านั�น แนะนำาให้ใช้ค่า T-score ที่่�ติำาแหน่ง lumbar spine, femoral neck หรือ total 

hip เป็นหลััก อาจจะพิจารณาใช้ค่า T-score ที่่�ติำาแหน่ง 1/3 radius ได้้ ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึส่งติรวิจ

หรือแปลัผลัการติรวิจที่่�ติำาแหน่งกระด้้กสันหลััง หรือกระด้้กสะโพกได้้เที่่านั�น

**FRAX: Fracture Risk Assessment Tool
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

6 แนะนำาให้ประเมินควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหักในกลัุ่มเส่�ยง 

ได้้แก่ หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือน ผ้้ป่วิยที่่�มาพบแพที่ย์ด้้วิย

กระด้้กหักจากอุบัติิเหติุที่่�ไม่รุนแรง ผ้้ป่วิยโรคเรื�อรัง

ที่างอายุรกรรม แลัะผ้้ป่วิยที่่�ใช้ยาที่่�ม่ผลัข้างเค่ยงติ่อกระด้้ก 

IIa A

7 แนะนำาให้ประเมินควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหักโด้ย

การซึ่ักประวิัติิแลัะติรวิจร่างกาย ร่วิมกับการใช้ FRAX สำาหรับ

ประเที่ศึไที่ย แลัะพิจารณาส่งติรวิจวิัด้ควิามหนาแน่นของกระด้้ก 

เมื�อม่ข้อบ่งช่�  

IIa B

8 แนะนำาส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้กโด้ยอาศึัยเกณฑ์์อายุ

แลัะปัจจัยเส่�ยงที่างคลัินิก (อ่านรายลัะเอ่ยด้เพิ�มเติิมในหัวิข้อ

ข้อบ่งช่�ในการส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้ก)

IIa B

9 แนะนำาส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้กด้้วิยเครื�อง central 

DXA มาติรฐาน ที่่�ติำาแหน่ง lumbar spine แลัะสะโพก

เป็นหลััก แลัะส่งติรวิจติำาแหน่ง 1/3 radius เฉัพาะในกรณ่

ที่่�ม่ข้อบ่งช่�เที่่านั�น (อ่านรายลัะเอ่ยด้เพิ�มเติิมในหัวิข้อติำาแหน่ง

ในการส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้ก)

I B

10 การติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้กด้้วิย DXA ควิรม่

การควิบคุมคุณภาพอย่างใกลั้ชิด้ ควิรที่ำาโด้ยนักรังส่การแพที่ย์

ที่่�ได้้รับการฝึึกอบรม การแปลัผลัควิรที่ำาโด้ยแพที่ย์ที่่�ผ่าน

การฝึึกอบรม โด้ยใช้แนวิที่างของ International Society for 

Clinical Densitometry (ISCD) DXA best practices

IIa D

11 แนะนำาติรวิจ TBS แลัะใช้ TBS-adjusted FRAX ในผ้้ป่วิย 

เบาหวิานชนิด้ที่่� 2 แลัะ primary hyperparathyroidism 

IIb D

ห่ัวข้้อท่� 2:  คำำ�แนะนำ�ก�รติรวจคำัดูกรองโรคำกระดููกพรุนและก�รประเมูิน

 คำว�มูเส่�ย่งติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 6-11)
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ข้้อบั่งช่�ในก�รส่งติรวจคำว�มูห่น�แน่นข้องกระดููก 

แนะนำาส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้กโด้ยอาศึัยเกณฑ์์อายุแลัะปัจจัยเส่�ยงที่างคลัินิก

ข้อใด้ข้อหนึ�งติ่อไปน่�

1. ผ้้หญ่ิงอายุ 65 ปีขึ�นไป แลัะผ้้ชายอายุ 70 ปีขึ�นไป

2. ผ้้หญ่ิงที่่�หมด้ประจำาเด้ือนก่อนอายุ 45 ปี ซึ่ึ�งรวิมถึึงผ้้ที่่�ถึ้กติัด้รังไข่ที่ั�งสองข้าง

3. ผ้้หญ่ิงที่่�ม่ภาวิะฮอร์โมนเอสโติรเจนติำ�า (hypoestrogenism) ติ่อเนื�องนานกวิ่า 1 ปี 

ก่อนเข้าส่้วิัยหมด้ประจำาเด้ือน ซึ่ึ�งพบได้้ในผ้้ป่วิยที่่�ได้้รับ GnRH agonist หรือม่ functional 

hypothalamic amenorrhea เช่น ผ้้ป่วิยโรคเรื�อรังที่างอายุรกรรม คนที่่�ออกกำาลัังกายอย่างหนัก

เป็นเวิลัานาน เป็นติ้น โด้ยยกเวิ้นกรณ่ติั�งครรภ์แลัะให้นมบุติร  

4. ผ้้หญ่ิงวัิยหมด้ประจำาเด้ือนที่่�ม่อายุน้อยกวิ่า 65 ปี หรือผ้้ชายที่่�ม่อายุน้อยกวิ่า 70 ปี  

ที่่�ม่ควิามเส่�ยงข้อใด้ข้อหนึ�งด้ังติ่อไปน่�

 - กำาลังัเริ�มยาหรอืได้รั้บยา glucocorticoid ขนาด้เที่ย่บเที่า่หรอืมากกวิา่ prednisolone 

   5 มก./วิัน ติ่อเน่องกันติั�งแติ่ 3 เด้ือนขึ�นไป 

 - ม่บิด้าหรือมารด้ากระด้้กสะโพกหักจากอุบัติิเหติุที่่�ไม่รุนแรง

 - ด้ัชน่มวิลักายน้อยกวิ่า 20 กก./ติร.ม.

 - ส่วินส้งลัด้ลังติั�งแติ่ 4 ซึ่ม.ขึ�นไป เมื�อเที่่ยบกับประวิัติิส่วินส้งส้งสุด้ของผ้้ป่วิย หรือ 

   ติั�งแติ่ 2 ซึ่ม.ขึ�นไปจากบันที่ึกการวิัด้ส่วินส้ง 2 ครั�ง

 - ผ้้หญ่ิงที่่�ได้้รับการรักษาด้้วิย aromatase inhibitor หรือผ้้ชายท่ี่�ได้้รับการรักษาด้้วิย 

   androgen deprivation therapy

 - ภาพถึ่ายรังส่แสด้งลัักษณะ radiographic osteopenia หรือกระด้้กสันหลัังผิด้ร้ป 

   จาก vertebral fracture

 - ม่ประวิัติิกระด้้กหักจากอุบัติิเหติุไม่รุนแรง (fragility fracture)

5. ก่อนเริ�มยารักษาโรคกระด้้กพรุน แลัะติิด้ติามผลัที่่� 1-2 ปีหลัังการรักษา

ติำ�แห่น่งในก�รติรวจคำว�มูห่น�แน่นข้องกระดููก 

แนะนำาให้ใช้ central DXA คือติำาแหน่ง lumbar spine แลัะกระด้้กสะโพกเป็นหลััก การ

ติรวิจที่่� lumbar spine ให้วัิด้ที่่�ระด้ับ L1-L4 ส่วินการติรวิจที่่�สะโพกสามารถึติรวิจข้างใด้ก็ได้้ 

อย่างไรก็ติาม ในการติรวิจครั�งแรก อาจพิจารณาที่ำาการติรวิจที่ั�งสองข้างเพื�อเป็นข้อม้ลัพื�นฐาน 

แลัะช่วิยลัด้ควิามผิด้พลัาด้ในการวิินิจฉััยโรคกระด้้กพรุน 
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การติรวิจที่่�ติำาแหน่ง 1/3 radius ควิรพิจารณาส่งติรวิจเฉัพาะในผ้้ป่วิยที่่�ม่ปัญ่หาในการ

แปลัผลัการติรวิจที่่�ติำาแหน่งกระด้้กสันหลัังแลัะสะโพก เช่น กระด้้กสันหลัังหักหลัายระด้ับแลัะ

กระด้้กสะโพกหักที่ั�ง 2 ข้าง degenerative spine disease เป็นติ้น ผ้้ป่วิยม่นำ�าหนักติัวิมากเกิน

เกณฑ์์ที่่�เติ่ยงสแกนของ DXA จะรับได้้ (ให้ด้้ข้อม้ลัที่างเที่คนิคของเครื�อง) ที่่�สำาคัญ่ คือติำาแหน่ง

น่�ม่ cortical bone เป็นส่วินประกอบหลััก จึงม่ประโยชน์ในผ้้ป่วิยที่่�สงสัย hyperparathyroidism 

ซึ่ึ�งม่การส้ญ่เส่ย cortical bone เป็นหลััก โด้ยแนะนำาให้ที่ำาการติรวิจข้างที่่�ไม่ถึนัด้ เพราะม่ควิาม

หนาแน่นของกระด้้กติำ�ากวิ่าข้างที่่�ถึนัด้

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

12 แนะนำาให้แบ่งควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหักเป็น 4 ระด้ับ 

โด้ยพิจารณาจากประวิัติิกระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุน ผลัการ

ติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้ก (T-score) ควิามเส่�ยงติ่อการ

เกิด้กระด้้กหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมินโด้ย FRAX สำาหรับ

ประเที่ศึไที่ย แลัะปัจจัยเส่�ยงที่างคลัินิก 

(ด้ังแสด้งในติารางที่่� 1)

IIa B

13 แนะนำาให้จัด้อย้่ในกลัุ่มควิามเส่�ยงส้งมากติ่อการเกิด้กระด้้กหัก 

ในกรณ่ที่่�ม่เกณฑ์์ข้อใด้ข้อหนึ�งด้ังน่�

- กระด้้กสันหลัังหัก หรือกระด้้กสะโพกหักจากโรคกระด้้กพรุน 

ภายในระยะเวิลัา 12 เด้ือน ในผ้้ป่วิยที่่�ม่อายุติั�งแติ่ 65 ปี 

ขึ�นไป ที่่�ม่ T-score น้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ -2.5 

- ม่กระด้้กสันหลัังหักซึ่ำ�า หรือม่กระด้้กสันหลัังหักติั�งแติ่           

2 ระด้ับขึ�นไป แลัะม่ควิามรุนแรงระด้ับปานกลัางถึึง      

รุนแรงมากที่ั�ง 2 ระด้ับ

- ม่กระด้้กสะโพกหัก 2 ข้างจากโรคกระด้้กพรุน กระด้้ก

สะโพกหักแลัะกระด้้กสันหลัังหักจากโรคกระด้้กพรุน               

หรือกระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุนซึ่ำ�าติั�งแติ่ 3 ครั�ง  

หรือ 3 ติำาแหน่งขึ�นไป 

IIa

IIa

IIa

B

B

B

ห่ัวข้้อท่� 3:  คำำ�แนะนำ�ก�รแบั่งกลุ่มูผูู้้ป่วย่ติ�มูคำว�มูเส่�ย่งติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก 

และเกณฑ์์กลุ่มูคำว�มูเส่�ย่งสูงมู�กติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก (คำำ�แนะนำ�

ข้้อท่� 12-13)
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ความ่เสี่่�ยงติ่อ 

การเกิดกระดูกห้ัก

เกณฑ์์

ติำ�า ม่เกณฑ์์ครบทีุ่กข้อด้ังน่�

- ไม่ม่กระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุน

- T-score มากกวิ่าหรือเที่่ากับ -1.0

- ควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กสะโพกหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมิน 

โด้ย FRAX สำาหรับประเที่ศึไที่ย ม่ค่าน้อยกวิ่าร้อยลัะ 3  

ปานกลัาง ม่เกณฑ์์ครบทีุ่กข้อด้ังน่�

- ไม่ม่กระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุน

 - T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5

- ควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กสะโพกหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมิน 

โด้ย FRAX สำาหรับประเที่ศึไที่ย ม่ค่าน้อยกวิ่าหรือเที่่ากับร้อยลัะ 3  

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

- ม่กระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุนเกิด้ขึ�น ในระหวิ่างที่่�ได้้

รับยารักษาโรคกระด้้กพรุนอย่างสมำ�าเสมอแลัะติ่อเนื�อง               

เป็นระยะเวิลัาติั�งแติ่ 2 ปีขึ�นไป ร่วิมกับไม่พบสาเหติุอื�น          

ของโรคกระด้้กพรุนชนิด้ทีุ่ติิยภ้มิ

- ผ้้หญ่ิงอายุติั�งแติ่ 65 ปี หรือผ้้ชายอายุติั�งแติ่ 70 ปี  

ที่่�ม่ T-score ที่่�ติำาแหน่งกระด้้กสันหลััง หรือกระด้้กสะโพก

ติำ�ากวิ่าหรือเที่่ากับ -3.5

IIa

IIb

C

D

ติารางที่่� 1 การแบ่งกลัุ่มผ้้ป่วิยติามควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก
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ความ่เสี่่�ยงติ่อ 

การเกิดกระดูกห้ัก

เกณฑ์์

ส้ง ม่เกณฑ์์ข้อใด้ข้อหนึ�งด้ังน่�

- ม่กระด้้กสันหลัังหัก หรือกระด้้กสะโพกหักจากโรคกระด้้กพรุน

- T-score น้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ -2.5 

- ควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กสะโพกหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมิน 

โด้ย FRAX สำาหรับประเที่ศึไที่ย ม่ค่ามากกวิ่าหรือเที่่ากับร้อยลัะ 3  

- T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5 ร่วิมกับม่กระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุน

ในติำาแหน่งอื�นที่่�ไม่ใช่กระด้้กสันหลััง แลัะกระด้้กสะโพก ได้้แก่ กระด้้กหัก

ในติำาแหน่ง proximal humerus, pelvis หรือ forearm  

ส้งมาก ม่เกณฑ์์ข้อใด้ข้อหนึ�งด้ังน่�

 - กระด้้กสันหลัังหัก หรือกระด้้กสะโพกหักจากโรคกระด้้กพรุนภายในระยะ

เวิลัา 12 เด้ือน ในผ้้ป่วิยที่่�ม่อายุติั�งแติ่ 65 ปีขึ�นไป ที่่�ม่ T-score น้อยกวิ่า

หรือเที่่ากับ -2.5 

- ม่กระด้้กสันหลัังหักซึ่ำ�า หรือม่กระด้้กสันหลัังหักติั�งแติ่ 2 ระด้ับขึ�นไป แลัะ  

ม่ควิามรุนแรงระด้ับปานกลัางถึึงรุนแรงมากที่ั�ง 2 ระด้ับ

- ม่กระด้้กสะโพกหัก 2 ข้างจากโรคกระด้้กพรุน กระด้้กสะโพกหักแลัะ

กระด้้กสันหลัังหักจากโรคกระด้้กพรุน หรือกระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุนซึ่ำ�า

ติั�งแติ่ 3 ครั�ง หรือ 3 ติำาแหน่งขึ�นไป 

- ม่กระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุนเกิด้ขึ�น ในระหวิ่างที่่�ได้้รับยารักษา 

โรคกระด้้กพรุนอย่างสมำ�าเสมอแลัะติ่อเนื�องเป็นระยะเวิลัาติั�งแติ่ 2 ป ี

ขึ�นไป ร่วิมกับไม่พบสาเหติุอื�นของโรคกระด้้กพรุนชนิด้ทีุ่ติิยภ้มิ

- ผ้้หญ่ิงอายุติั�งแติ่ 65 ปี หรือผ้้ชายอายุติั�งแติ่ 70 ปี ที่่�ม่ T-score  

ที่่�ติำาแหน่งกระด้้กสันหลััง หรือกระด้้กสะโพกติำ�ากวิ่าหรือเที่่ากับ -3.5 
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

14 ผ้้ใหญ่่อายุน้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ 50 ปี ควิรได้้รับแคลัเซึ่่ยม 

800 มก./วิัน ส่วินผ้้ใหญ่่อายุมากกวิ่า 50 ปีแลัะ                      

หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนควิรได้้รับแคลัเซึ่่ยม 1,000 มก./วิัน 

โด้ยเน้นการรับประที่านอาหารที่่�ม่แคลัเซึ่่ยมส้ง โด้ยเฉัพาะ

นมแลัะผลัิติภัณฑ์์จากนมไขมันติำ�า

I A

15 ควิรพิจารณาให้แคลัเซึ่่ยมเสริมในผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุน

ที่่�ได้้รับแคลัเซึ่่ยมจากอาหารไม่เพ่ยงพอ โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง

ในผ้้ป่วิยที่่�ได้้รับยารักษาโรคกระด้้กพรุน

I A

16 ไม่แนะนำาให้รับประที่านแคลัเซึ่่ยมมากกวิ่า 1,500 มก./วิัน 

ซึ่ึ�งรวิมที่ั�งแคลัเซึ่่ยมจากอาหารแลัะแคลัเซึ่่ยมเสริม

III B

17 ผ้้ป่วิยที่่�ม่ประวิัติินิ�วิในไติควิรได้้รับการประเมินสาเหติุของ

การเกิด้นิ�วิ ส่วินประกอบของนิ�วิ แลัะภาวิะ hypercalciuria 

ก่อนให้แคลัเซึ่่ยมเสริม

IIb B

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

18 แนะนำาให้ผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุนม่ระด้ับ 

total 25-hydroxyvitamin D (25OHD) 30-50 นก./มลั.

I A

19 แนะนำาติรวิจระด้ับ 25OHD ในผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุนที่่�ม ่

ควิามเส่�ยงติ่อการขาด้วิิติามินด้่

IIa B

20 ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึติรวิจระด้ับ 25OHD ได้้ แนะนำาให้

วิิติามินด้่เสริม ได้้แก่ vitamin D
2
 20,000 ย้นิติ/สัปด้าห์ หรือ 

vitamin D
3
 800-2,000 ย้นิติ/วิัน ในผ้้ป่วิยที่่�ได้้รับยารักษา

โรคกระด้้กพรุน

IIa A

ห่ัวข้้อท่� 4: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�แบับัไมู่ใช้ย่�

ห่ัวข้้อท่� 4.1: คำำ�แนะนำ�เร่�องแคำลเซี่ย่มู  (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 14-17)

ห่ัวข้้อท่� 4.2: คำำ�แนะนำ�เร่�องวิติ�มูินดู่ (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 18-20)
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

21 แนะนำารับประที่านอาหารสุขภาพร้ปแบบใด้ก็ได้้ ที่่�ม่สารอาหาร

ครบที่ั�ง 5 หม้่ ที่่�สามารถึปฏิิบัติิได้้จริงในระยะยาวิ เพื�อรักษา

นำ�าหนัก แลัะ/หรือ ด้ัชน่มวิลักายให้อย้่ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม 

IIa C

22 แนะนำารับประที่านโปรติ่นให้เพ่ยงพอ (1-1.2 กรัม/กก./วิัน) 

ร่วิมกับออกกำาลัังกายเป็นประจำา เพื�อประโยชน์ติ่อกระด้้กแลัะ

กลั้ามเนื�อ โด้ยแหลั่งอาหารโปรติ่นควิรมาจากสัติวิ์แลัะจากพืช

ในสัด้ส่วินที่่�เที่่ากัน 

IIa B

23 ไม่แนะนำาให้เสริมโพแที่สเซึ่่ยม แมกน่เซึ่่ยม วิิติามินเค 

ฟอสฟอรัส วิิติามิน แลัะแร่ธิาติุอื�น ๆ ในร้ปแบบยาหรือ

ผลัิติภัณฑ์์เสริมอาหาร เพื�อป้องกันหรือรักษาโรคกระด้้กพรุน 

III D

24 แนะนำาจำากัด้การบริโภคโซึ่เด้่ยมไม่เกิน 2,300-2,400 มก./วิัน 

ในกรณ่ที่่�ม่โรคควิามด้ันโลัหิติส้งร่วิมด้้วิย แนะนำาบริโภคไม่เกิน 

2,000 มก./วิัน

IIa A

 ห่ัวข้้อท่� 4.3: คำำ�แนะนำ�ดู้�นโภชน�ก�ร  (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 21-24)
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คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

25 แนะนำาการออกกำาลัังกายอย่างสมำ�าเสมอให้เหมาะสมติามวิัย 

โด้ยเน้นการออกกำาลัังกายแบบลังนำ�าหนัก (weight bearing 

exercise) แลัะแบบเพิ�มแรงติ้าน (resistance exercise) 

โด้ยระวิังไม่ให้เกิด้การบาด้เจ็บ

I A

26 แนะนำาให้หยุด้ส้บบุหร่� IIa B

27 จำากัด้การด้ื�มแอลักอฮอลั์ ไม่เกิน 1 ย้นิติ/วิันในผ้้หญ่ิง 

แลัะ 2 ย้นิติ/วิันในผ้้ชาย*

IIa B

28 แนะนำาให้ติรวิจประเมินควิามเส่�ยงติ่อการหกลั้ม  

แลัะให้คำาแนะนำารักษาเพื�อลัด้ควิามเส่�ยงในการหกลั้มด้ังน่� 

1. ซึ่ักประวิัติิการหกลั้มในช่วิงเวิลัา 1 ปี แลัะอธิิบายให้ผ้้ป่วิย  

 ติระหนักถึึงควิามสำาคัญ่ในการป้องกันการหกลั้ม

2. ประเมินควิามเส่�ยงติ่อการหกลั้มให้ครบถึ้วิน  

 (multifactorial fall risk assessment)

3. ให้คำาแนะนำารักษาเพื�อลัด้ควิามเส่�ยงในการหกลั้ม  

 (multicomponent intervention)

I B

* 1 ย้นิติ หมายถึึงแอลักอฮอลั์ 8 กรัม

ห่วัข้อ้ท่� 4.4: คำำ�แนะนำ�ก�รปรบััพฤติกิรรมูและก�รป้องกันก�รห่กล้มู (คำำ�แนะนำ�ข้อ้ท่� 25-28)
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

29 ข้อบ่งช่�ในการใช้ยารักษาโรคกระด้้กพรุน ประกอบด้้วิยข้อใด้

ข้อหนึ�งติ่อไปน่�

- ม่กระด้้กสันหลัังหัก หรือกระด้้กสะโพกหัก  

จากโรคกระด้้กพรุน

- T-score น้อยกวิ่าหรือเที่่ากับ -2.5* 

- T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5* ร่วิมกับควิามเส่�ยง       

ติ่อการเกิด้กระด้้กสะโพกหักในช่วิงเวิลัา 10 ปี ซึ่ึ�งประเมิน

โด้ย FRAX สำาหรับประเที่ศึไที่ย ม่ค่ามากกวิ่าหรือเที่่ากับ

ร้อยลัะ 3

- T-score ระหวิ่าง -1.0 แลัะ -2.5* ร่วิมกับม่กระด้้กหัก 

จากโรคกระด้้กพรุนในติำาแหน่งอื�นที่่�ไม่ใช่กระด้้กสันหลััง

แลัะกระด้้กสะโพก ได้้แก่ กระด้้กหักในติำาแหน่ง proximal 

humerus, pelvis หรือ forearm  

I

I

IIa

IIb

A

A

C

C

ห่ัวข้้อท่� 5: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ย่�รักษ�โรคำกระดููกพรุน

ห่ัวข้้อท่� 5.1: ข้้อบั่งช่�ก�รใช้ย่�รักษ�โรคำกระดููกพรุน (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 29)

* การติรวิจควิามหนาแนน่ของกระด้ก้ติอ้งติรวิจด้ว้ิยเครื�อง central dual energy X-ray absorptiometry 

(DXA) มาติรฐานเที่่านั�นแนะนำาให้ใช้ค่า T-score ที่่�ติำาแหน่ง lumbar spine, femoral neck หรือ total 

hip เป็นหลััก อาจจะพิจารณาใช้ค่า T-score ที่่�ติำาแหน่ง 1/3 radius ได้้ ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึ 

ส่งติรวิจหรือแปลัผลัการติรวิจที่่�ติำาแหน่งกระด้้กสันหลััง หรือกระด้้กสะโพกได้้เที่่านั�น
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30 แนะนำาให้ใช้ bisphosphonate เป็นยาหลัักในการรักษา 

โรคกระด้้กพรุนในผ้้ป่วิยที่่�ม่ควิามเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหัก

I A

31 แนะนำาให้ประเมินควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก

หลัังการรักษา 5 ปี สำาหรับยาชนิด้รับประที่าน 

แลัะ 3 ปี สำาหรับยาชนิด้ฉั่ด้เข้าหลัอด้เลัือด้ด้ำา 

I A

32 แนะนำาให้พิจารณาหยุด้ยาชั�วิคราวิ (bisphosphonate 

holiday) ในผ้้ป่วิยที่่�ควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหักไม่ส้ง

อ่กติ่อไป ได้้แก่ T-score มากกวิ่า -2.5 ร่วิมกับไม่เคยม่

กระด้้กหักมาก่อน 

IIa B

33 ในผ้้ป่วิยที่่�ม่ควิามเส่�ยงส้งมากติ่อการเกิด้กระด้้กหักก่อน

การรักษา หรือยังม่ควิามเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหัก

หลัังการรักษา แนะนำาให้รักษาติ่อได้้จนถึึง 10 ปี สำาหรับ

ยาชนิด้รับประที่าน แลัะจนถึึง 6 ปี สำาหรับยาชนิด้ฉั่ด้

เข้าหลัอด้เลัือด้ด้ำา หรือพิจารณาเปลั่�ยนชนิด้ยา

IIa B

34 แนะนำาพิจารณาเริ�มการรักษาใหม่ (restart treatment) 

หลัังการหยุด้ยาชั�วิคราวิ เมื�อพบวิ่าม่ควิามเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้

กระด้้กหัก เช่น ม่กระด้้กหักเกิด้ขึ�น ควิามหนาแน่นของกระด้้ก

ลัด้ลัง ม่สาเหติุทีุ่ติิยภ้มิของโรคกระด้้กพรุน เป็นติ้น  

IIa B

ห่ัวข้้อท่� 5.2: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ Bisphosphonate (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 30-34)
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35 แนะนำาให้ใช้ denosumab เป็นยาที่างเลัือกในการรักษา 

โรคกระด้้กพรุนในผ้้ป่วิยที่่�ม่ควิามเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหัก 

ที่่�ไม่เหมาะสมที่่�จะใช้ bisphosphonate

I A

36 แนะนำาใช้ denosumab เป็นยาที่างเลัือกในการรักษา

โรคกระด้้กพรุนในผ้้ป่วิยที่่�ม่ควิามเส่�ยงส้งมากติ่อการเกิด้

กระด้้กหัก ที่่�ไม่สามารถึใช้ยาในกลัุ่มกระติุ้นการสร้างกระด้้ก

IIa A

37 เพื�อป้องกันการเกิด้ rebound effect จากการขาด้ยา  

denosumab แนะนำาให้แพที่ย์อธิิบายผ้้ป่วิยถึึงควิามสำาคัญ่ 

ของการมารับการฉั่ด้ยาติามกำาหนด้

I B

38 แนะนำาให้ประเมินโอกาสเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก

หลัังการรักษา 5 ปี ในกรณ่ที่่�โอกาสเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก 

ยังส้งอย้่ สามารถึให้ยาติ่อเนื�องได้้จนถึึง 10 ปี หรืออาจ

พิจารณาเปลั่�ยนเป็นยารักษาโรคกระด้้กพรุนติัวิอื�น

IIa A

39 เพื�อป้องกันการเกิด้ rebound effect หลัังหยุด้ยา ติ้องให้

การรักษาติ่อด้้วิย bisphosphonate ที่่�ม่ประสิที่ธิิภาพส้ง 

กรณ่ที่่�ม่ข้อห้ามในการใช้ bisphosphonate อาจพิจารณาให้ใช้

ยาติ้านการสลัายกระด้้กชนิด้อื�น

IIa B

ห่ัวข้้อท่� 5.3: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ Denosumab (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 35-39)
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43 แนะนำาใช้ฮอร์โมนเป็นยาที่างเลัือกในหญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือน

ที่่�ม่โอกาสเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหัก โด้ยเริ�มการรักษา 

หลัังหมด้ประจำาเด้ือนไม่เกิน 10 ปี แลัะอายุไม่เกิน 60 ปี

IIa A

44 แนะนำาใช้ฮอร์โมนเพื�อชะลัอการส้ญ่เส่ยมวิลักระด้้กในผ้้หญ่ิง 

ที่่�หมด้ประจำาเด้ือนก่อนอายุ 45 ปี อย่างน้อยจนถึึงอายุเฉัลั่�ย

ของผ้้หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนติามธิรรมชาติิ

IIa C

45 อาจพิจารณาใช้ฮอร์โมนในการชะลัอการส้ญ่เส่ยมวิลักระด้้กใน

ผ้้หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนที่่�ม่ควิามเส่�ยงติ่อมวิลักระด้้กลัด้ลัง

เร็วิ หรือควิามเส่�ยงติ่อโรคกระด้้กพรุน

IIa C

ห่ัวข้้อท่� 5.4: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ Raloxifene (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 40-42)

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

40 แนะนำาใช้ raloxifene เป็นยารักษาโรคกระด้้กพรุนใน

หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนที่่�ม่ lumbar spine T-score น้อยกวิ่า

หรือเที่่ากับ -2.5 แลัะไม่ม่ปัจจัยเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก 

ในติำาแหน่งอื�น

IIa A

41 แนะนำาใช้ raloxifene เป็นยาที่างเลัือกในการรักษา

โรคกระด้้กพรุนในหญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนที่่�ม่โอกาส

เส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหักแลัะไม่เหมาะสมในการใช้ 

bisphosphonate แลัะ denosumab

IIa A

42 แนะนำาให้ใช้ raloxifene ในการชะลัอการส้ญ่เส่ยมวิลักระด้้ก 

ในผ้้หญ่ิงวิัยหมด้ประจำาเด้ือนที่่�ม่ควิามเส่�ยงติ่อโรคกระด้้กพรุน

แลัะมะเร็งเติ้านม

IIa A

ห่วัข้อ้ท่� 5.5: คำำ�แนะนำ�ก�รรกัษ�ดู้วย่ฮอรโ์มูนในวยั่ห่มูดูประจำ�เดูอ่น (คำำ�แนะนำ�ข้อ้ท่� 43-45)
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

49 แนะนำาใช้ romosozumab ในผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุนที่่�ม่

ควิามเส่�ยงส้งมากติ่อการเกิด้กระด้้กหัก ระยะเวิลัาการรักษา

ไม่เกิน 1 ปี 

I A

50 หลัังจากได้้ยา romosozumab ครบ ติ้องรักษาติ่อด้้วิย

ยาติ้านการสลัายกระด้้ก

I A

51 อาจพิจารณาการรักษาด้้วิย romosozumab ในผ้้ป่วิยที่่�ม่

การติอบสนองติ่อการรักษาด้้วิย bisphosphonate ไม่ด้่ 

ถึึงแม้ได้้รับยาอย่างถึ้กติ้องแลัะสมำ�าเสมอติั�งแติ่ 2 ปีขึ�นไป 

IIb B

52 ไม่แนะนำาใช้ romosozumab ในผ้้ป่วิยที่่�ม่กลั้ามเนื�อหัวิใจติาย

เฉั่ยบพลััน หรือโรคหลัอด้เลัือด้สมองภายใน 1 ปี

III B

53 แนะนำาติิด้ติามการเกิด้โรคหัวิใจแลัะหลัอด้เลัือด้ระหวิ่างการ 

ใช้ยา แลัะพิจารณาหยุด้ยาเมื�อม่กลั้ามเนื�อหัวิใจติายเฉั่ยบพลััน 

หรือโรคหลัอด้เลัือด้สมองเกิด้ขึ�น

I B

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

46 แนะนำาใช้ teriparatide ในผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุนที่่�ม่ควิามเส่�ยง

ส้งมากติ่อการเกิด้กระด้้กหัก โด้ยระยะเวิลัาการรักษาอย่างน้อย 

1 ปี แติ่ไม่เกิน 2 ปี

I A

47 หลัังจากหยุด้ยา แนะนำาให้รักษาติ่อด้้วิยยาติ้านการสลัายกระด้้ก I B

48 อาจพิจารณาการรักษาด้้วิย teriparatide ในผ้้ป่วิยที่่�ม่การ 

ติอบสนองติ่อการรักษาด้้วิย bisphosphonate ไม่ด้่ ถึึงแม ้

ได้้รับยาอย่างถึ้กติ้องแลัะสมำ�าเสมอติั�งแติ่ 2 ปีขึ�นไป

IIa B

 ห่ัวข้้อท่� 5.6: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ Teriparatide (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 46-48) 

ห่ัวข้้อท่� 5.7 : คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ดู้วย่ Romosozumab (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 49-53)
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ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา
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คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

54 แนะนำาให้พิจารณาการรักษาแบบติ่อเนื�อง (sequential  

treatment) ด้ังน่�

- Teriparatide 2 ปี แลั้วิรักษาติ่อด้้วิย bisphosphonate 

หรือ denosumab 

หรืือ

- Romosozumab 1 ปี แลั้วิรักษาติ่อด้้วิย bisphosphonate 

หรือ denosumab 

I A

55 ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึใช้ teriparatide หรือ romosozumab 

แนะนำาให้พิจารณายาฉั่ด้รักษาโรคกระด้้กพรุน zoledronic 

acid หรือ denosumab 

I A

56 ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึใช้ zoledronic acid หรือ denosumab 

แนะนำาให้พิจารณารักษาด้้วิย bisphosphonate  

ชนิด้รับประที่าน เช่น alendronate หรือ risedronate เป็นติ้น

I A

57 แนะนำาติิด้ติามผลัการรักษาด้ังน่�

- การเกิด้กระด้้กหักใหม่

- ควิามหนาแน่นของกระด้้ก (central BMD) ที่่� 1 ป ี

หลัังการรักษา

I A

58 ในกรณ่ที่่�ม่กระด้้กหักใหม่ แนะนำาให้ประเมินควิามถึ้กติ้องแลัะ

สมำ�าเสมอในการรักษา สาเหติุทีุ่ติิยภ้มิของโรคกระด้้กพรุน แลัะ

พิจารณาปรับการรักษาติามควิามเหมาะสมติ่อไป

I D

ห่ัวข้้อท่� 6: ก�รรักษ�โรคำกระดููกพรุนติ�มูคำว�มูเส่�ย่งติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก

ห่ัวข้้อท่� 6.1: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�โรคำกระดููกพรุนในผูู้้ป่วย่ท่�มู่คำว�มูเส่�ย่งสูงมู�กติ่อ

 ก�รเกิดูกระดููกห่ัก (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 54-58)
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64 ไม่แนะนำาให้รักษาด้้วิยยารักษาโรคกระด้้กพรุน III D

65 แนะนำาให้ได้้รับแคลัเซึ่่ยมแลัะวิิติามินด้่อย่างเพ่ยงพอ  

ร่วิมกับให้คำาแนะนำาในการปรับเปลั่�ยนวิิถึ่การด้ำาเนินช่วิิติ

IIa B

66 ประเมินควิามเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหักใน 2-5 ปี IIb D

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

59 แนะนำาให้พิจารณาการรักษาด้้วิย bisphosphonate  

เป็นยาหลััก แลัะ denosumab เป็นยาที่างเลัือก

I A

60 ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึใช้ bisphosphonate หรือ denosumab 

แนะนำาให้ใช้ยาติ้านการสลัายกระด้้กชนิด้อื�น โด้ยพิจารณาจาก

ลัักษณะที่างคลัินิกด้ังกลั่าวิข้างติ้น 

I A

61 ในกรณ่ที่่�ไม่สามารถึใช้ยารักษาโรคกระด้้กพรุน แนะนำาให้เสริม

แคลัเซึ่่ยมแลัะวิิติามินด้่ร่วิมกับให้คำาแนะนำาในการปรับเปลั่�ยน

วิิถึ่การด้ำาเนินช่วิิติแลัะป้องกันการหกลั้ม

I B

62 แนะนำาติิด้ติามผลัการรักษาด้ังน่�

- การเกิด้กระด้้กหักใหม่

- ควิามหนาแน่นของกระด้้ก (central BMD) ที่่� 1-2 ปี  

หลัังเริ�มการรักษา

I A

63 ในกรณ่ที่่�ม่กระด้้กหักใหม่ แนะนำาให้ประเมินควิามถึ้กติ้องแลัะ

สมำ�าเสมอในการรักษา ติรวิจหาสาเหติุทีุ่ติิยภ้มิของโรคกระด้้กพรุน 

แลัะพิจารณาปรับการรักษาติามควิามเหมาะสมติ่อไป

I D

ห่ัวข้้อท่� 6.2:  คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�โรคำกระดููกพรุนในผูู้้ป่วย่ท่�มู่คำว�มูเส่�ย่งสูง

 ติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 59-63)

 ห่ัวข้้อท่� 6.3:  คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�ในผูู้้ป่วย่ท่�มู่คำว�มูเส่�ย่งป�นกล�งห่ร่อคำว�มูเส่�ย่งติำ��

 ติ่อก�รเกิดูกระดููกห่ัก (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 64-66)
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69 แนะนำาให้ประเมินหาสาเหติุของการไม่ติอบสนองติ่อ 

การรักษาด้ังน่�

- ควิามถึ้กติ้องแลัะสมำ�าเสมอของการใช้ยารักษา                     

โรคกระด้้กพรุน

- ควิามเพ่ยงพอของแคลัเซึ่่ยมที่่�ได้้รับติ่อวิัน

- ควิรม่ระด้ับ 25OHD 30-50 นก./มลั.

- ติรวิจหาสาเหติุทีุ่ติิยภ้มิของโรคกระด้้กพรุน ซึ่ึ�งอาจเกิด้ขึ�น

ภายหลััง

- ประเมินวิ่าเข้าเกณฑ์์การวิินิจฉััย treatment failure  

หรือไม่

I B 

70 แนะนำาให้แก้ไขแลัะรักษาติามสาเหติุก่อน ในกรณ่ที่่�ติรวิจ 

ไม่พบสาเหติุหรือหลัังการแก้ไขสาเหติุแลั้วิ ผ้้ป่วิยยังคง 

ติอบสนองติ่อยารักษาโรคกระด้้กพรุนได้้ไม่ด้่ ให้พิจารณา

ปรับเปลั่�ยนการรักษา

IIa B

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

67 แนะนำาให้ติิด้ติามแลัะประเมินผลัการรักษาใน 3 ประเด้็นด้ังน่�

- ประสิที่ธิิภาพของยา

- ควิามถึ้กติ้องแลัะติ่อเนื�องของการใช้ยา

- ผลัแที่รกซึ่้อนของยาที่ั�งในระยะสั�นแลัะระยะยาวิ

I B

68 ในกรณ่ที่่�ส่งติรวิจควิามหนาแน่นของกระด้้กได้้ แนะนำาให ้

ส่งติรวิจก่อนเริ�มยารักษาโรคกระด้้กพรุน แลัะติิด้ติามหลััง

เริ�มยาที่่� 1-2 ปี ติามระด้ับควิามเส่�ยงของการเกิด้กระด้้กหัก

IIa B

ห่ัวข้้อท่� 7: คำำ�แนะนำ�ก�รติิดูติ�มูและก�รประเมูินผู้ลก�รรักษ� (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 

67-68)

ห่ัวข้้อท่� 8:  คำำ�แนะนำ�ก�รดููแลรักษ�ในกรณ่ท่�มู่กระดููกห่ักเกิดูข้้�นระห่ว่�ง

 ก�รรักษ�โรคำกระดููกพรุน (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 69-70)
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71 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยไม่สามารถึรับยารักษาโรคกระด้้กพรุนชนิด้ฉั่ด้

อย่างติ่อเนื�องแลัะติรงติามกำาหนด้ อาจจำาเป็นติ้องพิจารณา

เปลั่�ยนเป็นยารักษากระด้้กพรุนชนิด้รับประที่านติัวิอื�นชั�วิคราวิ 

แลัะแนะนำาให้ผ้้ป่วิยกลัับมาใช้ยารักษาโรคกระด้้กพรุนติัวิเด้ิม

ให้เร็วิที่่�สุด้

IIa D

72 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยถึึงกำาหนด้ฉั่ด้ zoledronic acid แลัะไม่สามารถึ

มารับการฉั่ด้ยาได้้ติามกำาหนด้ อาจชะลัอการฉั่ด้ยาได้้  

แติ่ไม่ควิรเกินกวิ่า 6 เด้ือน

IIa B

73 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยถึึงกำาหนด้ฉั่ด้ ibandronate แลัะไม่สามารถึ

มารับการฉั่ด้ยาได้้ติามกำาหนด้ แนะนำาให้เปลั่�ยนเป็นยา  

bisphosphonate ชนิด้รับประที่าน

IIa D

74 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยถึึงกำาหนด้ฉั่ด้ denosumab แลัะไม่สามารถึ 

มารับการฉั่ด้ยาได้้ติามกำาหนด้ อาจชะลัอการฉั่ด้ยาได้้  

แติ่ไม่ควิรเกิน 1 เด้ือน

I D

75 กรณ่ที่่�จำาเป็นติ้องเลัื�อนการฉั่ด้ denosumab เกิน 1 เด้ือน 

แนะนำาให้พิจารณารักษาด้้วิย bisphosphonate ชนิด้ 

รับประที่านชั�วิคราวิ เพื�อป้องกันการเกิด้ rebound effect

IIa B

76 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยไม่สามารถึมารับยา teriparatide อาจชะลัอ

การฉั่ด้ยาได้้ แติ่ไม่ควิรเกิน 3 เด้ือน ในกรณ่ที่่�จำาเป็นติ้อง

หยุด้ฉั่ด้ยานานกวิ่า 3 เด้ือน แนะนำาให้เปลั่�ยนไปใช้ 

bisphosphonate ชนิด้รับประที่านชั�วิคราวิ

IIa B

ห่ัวข้้อท่� 9:  คำำ�แนะนำ�กรณ่ท่�ผูู้้ป่วย่ไมู่ส�มู�รถมู�รับัก�รฉ่ดูย่�รักษ�

 โรคำกระดููกพรุนติ�มูกำ�ห่นดูในสถ�นก�รณ์ก�รระบั�ดู

 ข้อง COVID-19 (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 71-78)



คำำ�แนะนำ�เวชปฏิิบััติิก�รดููแลรักษ�โรคำกระดููกพรุน ฉบัับัย่่อ  ©  มููลนิธิิโรคำกระดููกพรุนแห่่งประเทศไทย่ พ.ศ. 2564 คำำ�แนะนำ�เวชปฏิิบััติิก�รดููแลรักษ�โรคำกระดููกพรุน ฉบัับัย่่อ  ©  มููลนิธิิโรคำกระดููกพรุนแห่่งประเทศไทย่ พ.ศ. 256422 23

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

79 ในผ้ป้ว่ิยที่่�ได้รั้บยารักษาโรคกระด้ก้พรุน แลัะมก่ระด้ก้ต้ินขาหัก 

ติั�งแติ่ส่วิน lesser trochanter ถึึง supracondylar ของ 

distal femur โด้ยไม่ม่อุบัติิเหติุรุนแรง หรือไม่ม่ประวิัติิ

อุบัติิเหติุนำามาก่อน ควิรได้้รับการติรวิจประเมินวิ่าม่สาเหติุ

จาก atypical femoral fracture (AFF) หรือไม่  

I C

80 การวิินิจฉััย AFF แนะนำาให้ใช้เกณฑ์์การวิินิจฉััยของ  

American Society for Bone and Mineral Research 

(ASBMR) ฉับับปรับปรุงแก้ไข ปี พ.ศึ. 2556 

I C

81 เมื�อให้การวิินิจฉััย AFF แลั้วิ แนะนำาให้ติรวิจประเมินกระด้้ก

ติ้นขาอ่กข้างวิ่าม่ incomplete AFF ร่วิมด้้วิยหรือไม่

I C

82 เมื�อให้การวิินิจฉััย AFF แลั้วิ แนะนำาให้ส่งปรึกษา

แพที่ย์ผ้้เช่�ยวิชาญ่ด้้านโรคกระด้้กพรุนติ่อไป

IIa D

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

77 กรณ่ที่่�ผ้้ป่วิยไม่สามารถึมารับการฉั่ด้ romosozumab  

ติามกำาหนด้ อาจชะลัอการฉั่ด้ยาได้้ แติ่ไม่ควิรเกิน 3 เด้ือน

IIa B

78 กรณ่ที่่�ติ้องชะลัอการฉั่ด้ยา romosozumab เกิน 3 เด้ือน 

แลัะได้้รับการรักษามาน้อยกวิ่า 6 เด้ือน อาจพิจารณาเปลั่�ยน

ไปรักษาด้้วิย bisphosphonate ชนิด้รับประที่านชั�วิคราวิ  

ในกรณ่ที่่�รักษามานานกวิ่า 6 เด้ือน อาจพิจารณาเปลั่�ยนไป

รักษาด้้วิย bisphosphonate ชนิด้รับประที่านแบบถึาวิรได้้

IIa B

ห่ัวข้้อท่� 10: คำำ�แนะนำ�เร่�อง Atypical femoral fracture (AFF)

ห่ัวข้้อท่� 10.1: ก�รวินิจฉัย่ Atypical femoral fracture และก�รส่งติรวจเพิ�มูเติิมู 

              (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 79-82)
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87 แนะนำาผ้้ป่วิยให้แจ้งที่ันติแพที่ย์ที่ราบทีุ่กครั�งวิ่ากำาลัังได้้รับ

ยารักษาโรคกระด้้กพรุน ควิรแจ้งชื�อยา วิิธิ่การแลัะควิามถึ่�

ของการใช้ยา รวิมที่ั�งระยะเวิลัาติั�งแติ่เริ�มได้้รับยาจนถึึง

วิันที่่�มาพบที่ันติแพที่ย์ โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ก่อนการถึอนฟัน 

การฝึังรากฟันเที่่ยม แลัะการผ่าติัด้ในช่องปาก 

IIa D

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา
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85 แนะนำาให้อธิิบายผ้้ป่วิยถึึงอาการ อาการแสด้ง ควิามเส่�ยงติ่อ

การเกิด้ osteonecrosis of the jaw (ONJ) แลัะวิิธิ่การด้้แลั

สุขภาพช่องปาก

IIa D

86 แนะนำาส่งปรึกษาที่ันติแพที่ย์ก่อนเริ�มยารักษาโรคกระด้้กพรุน 

หรือเร็วิที่่�สุด้ 

IIb D

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา

น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

83 แนะนำาการผ่าติัด้ long intramedullary nailing ในผ้้ป่วิย 

complete AFF

I C

84 ในกรณ่ที่่�ควิามเส่�ยงส้งติ่อการเกิด้กระด้้กหักจาก

โรคกระด้้กพรุน แนะนำาให้พิจารณารักษาด้้วิย teriparatide 

เป็นเวิลัา 2 ปี

IIa C 

ห่ัวข้้อท่� 10.2: คำำ�แนะนำ�ก�รรักษ� Atypical femoral fracture (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 83-84)

ห่ัวข้้อท่� 11: คำำ�แนะนำ�เร่�อง Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

ห่ัวข้้อท่� 11.1: คำำ�แนะนำ�ก่อนเริ�มูย่�รักษ�โรคำกระดููกพรุน (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 85-86)

ห่ัวข้้อท่� 11.2: คำำ�แนะนำ�ก�รดููแลสุข้ภ�พช่องป�กระห่ว่�งไดู้รับัย่�รักษ�โรคำกระดููกพรุน 

              (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 87)
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89 แนะนำาจัด้ติั�งระบบบริการการด้้แลัรักษาผ้้ป่วิยโรคกระด้้กพรุน

แลัะกระด้้กหักจากโรคกระด้้กพรุนโด้ยที่่มสหวิิชาช่พ เพื�อลัด้

โอกาสเส่�ยงติ่อการเกิด้กระด้้กหัก แลัะการด้้แลัรักษาหลัังการ

เกิด้กระด้้กหักที่่�เหมาะสม เพื�อให้ผ้้ป่วิยได้้รับการผ่าติัด้รักษา

โด้ยเร็วิ ได้้รับการฟ้�นฟ้สมรรถึภาพอย่างติ่อเนื�อง แลัะป้องกัน

การเกิด้กระด้้กหักซึ่ำ�า 

I B

90 ภายหลัังการเกิด้กระด้้กสะโพกหักจากโรคกระด้้กพรุน 

ในผ้้ส้งอายุแนะนำาฟ้�นฟ้โด้ยที่่มด้้แลัผ้้ส้งอายุอย่างติ่อเนื�อง

ติั�งแติ่ 1 เด้ือนขึ�นไปภายหลัังออกจากโรงพยาบาลั เพื�อให้

ผลัการรักษาในด้้านควิามสามารถึในการช่วิยเหลัือตินเอง 

การเด้ิน แลัะการเคลัื�อนไหวิด้่ขึ�น

IIa A

ห่ัวข้้อท่� 11.3: คำำ�แนะนำ�ก�รดููแลรักษ�โรคำกระดููกพรุนระห่ว่�งก�รรักษ� ONJ 

  (คำำ�แนะนำ�ข้้อท่� 88)

ข้้อที่่� คำาแน่ะน่ำา น่ำ�าห้น่ัก 

คำาแน่ะน่ำา

คุณภาพ

ห้ลัักฐาน่

88 ในกรณ่ที่่�จำาเป็นติ้องหยุด้การให้ยารักษาโรคกระด้้กพรุน 

ในระหวิ่างการรักษา ONJ ที่ันติแพที่ย์แลัะแพที่ย์ควิรปรึกษา

กันอย่างใกลั้ชิด้ แลัะพิจารณาการรักษาร่วิมกัน 

อย่างรอบคอบ

IIa D

ห่ัวข้้อท่� 12:  คำำ�แนะนำ�ก�รดููแลรักษ�ผูู้้ป่วย่โรคำกระดููกพรุนและกระดููกห่ัก

  จ�กโรคำกระดููกพรุนโดูย่ท่มูสห่วิช�ช่พ (ข้้อท่� 89-90)
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