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เครือข่ายการดูแลกระดูกหักจากความเปราะบาง หรือ Fragility Fracture Network (FFN) เป็นองค์กรระดับโลก 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพส าหรับปรับปรุงการรักษาและการป้องกัน แบบทุติยภูมิ 

ต่อการเกิดกระดูกหักจากความเปราะบาง ในช่วงทศวรรษแรกของ FFN จาก ปี ค.ศ. 2010-2019 องค์กร FFN ได้เติบโตขึ้น

จากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลการรักษาส าหรับผู้ที่ ได้รับ 

ความเจ็บปวดอย่างยาวนาน ร่างกายทรุดโทรม และได้รับอุบัติเหตุที่ อันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้ง ไปสู่การขับเคลื่อน  

ของสหสาขาวิชาชีพทั่วโลก 

 

ในปี ค.ศ. 2016 FFN ได้ร่วมมือกับผู้ร่วมวิชาชีพจาก European Geriatric Medicine Society, European Federation of 

National Associations of Orthopaedics and Traumatology, International Collaboration of Orthopaedic 

Nursing, International Geriatric Fracture Society และ International Osteoporosis Foundation ในปี ค.ศ. 2018 

จากการท างานดังกล่าวก่อให้เกิดการประกาศ Global Call to Action on Fragility Fractures (CtA)1 CtA ดึงดูดการ

สนับสนุนอย่างกว้างขวางจากองค์กรของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ที่มีกระดูกหักจากความเปราะบาง (fragility 

fracture) ในทุกวัน และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาและสหสาขาวิชาชีพที่มาท างาน

ร่วมกันของ FFN  

 

FFN ได้อุทิศตนเพ่ือผลักดันแนวทางสืบสานไปสู่การปฏิบัติจริง ชุดเครื่องมือทางคลินิก (clinical toolkit) และชุดเครื่องมือ

ด้านนโยบาย (policy toolkit) ซึ่งประกาศพร้อมกันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดหาเครื่องมือและวิธีการส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ทั่วโลก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการดูแลรักษาส าหรับผู้ที่มี fragility fracture ที่มีจ านวนนับไม่ถ้วนในทุกปี  
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การเริ่มต้นทศวรรษที่ 2 ของ FFN พบวิกฤตด้านสุขภาพที่สูงที่สุดในรอบศตวรรษ ได้มีการบันทึกใน ปี ค.ศ. 2020 ว่าเป็นจุดเปลี่ยน

ในประชากรผู้สูงอายุของประชากรทั่วโลก มนุษยชาติก าลังเดินทางเข้าสู่ยุคประชากรใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

อายุทั่วทั้งโลก การเปลี่ยนแปลงนี้จ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการ โดยเราต้องดูแลและฟ้ืนฟูผู้ที่มี fragility fracture และป้องกัน

พวกเขาจากความทุกข์ทรมานที่เกิดจากกระดูกหักครั้งถัดไปในอนาคต 

 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า clinical toolkit  และ policy toolkit  ของ FFN นี้ จะช่วยผู้อ่านในการปรับปรุงผลการดูแลรักษา

ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่ท่านดูแลอยู่ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jay Magaziner    Hannah Seymour    Matt Costa 
 

  President, FFN    President-Elect, FFN     Immediate Past 
 

    President, FFN
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ในปี ค.ศ. 2018 CtA1 ร้องขอให้ปรับปรุงการดูแลผู้ที่มี

กระดูกหักใน 3 เสาหลักทางคลินิก (clinical pillar) อย่างเร่งด่วน 

• เสาหลักที่ 1 (Pillar I) - การดูแลระยะเฉียบพลัน คือ 

การดูแลระยะเฉียบพลันโดยสหสาขาวิชาชีพส าหรับ

ผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดจากกระดูกหักจากความ

เปราะบาง (fragility fracture) ที่ข้อสะโพก กระดูก

สันหลัง และกระดูกต าแหน่งอื่น  

• เสาหลักที่ 2 (Pillar II) - การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือ 

การดูแลต่อเนื่องหลังระยะเฉียบพลันส าหรับผู้ป่วย 

ที่ความสามารถในการท างานบกพร่องจาก fragility 

fracture ที่ข้อสะโพกและกระดูกต าแหน่งอ่ืน  

• เสาหลักที่  3 (Pillar III) - การป้องกันกระดูกหัก 

ทุติยภูมิ คือ การป้องกันกระดูกหักทันทีหลังการเกิด 

fragility fracture ครั้งแรก ทั้งผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและ

ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักในอนาคต  

ส าหรับเสาหลักที่ 4 ของ CtA เป็นเสาหลักที่ เกี่ยวข้อง 

กับนโยบาย  

• เสาหลักที่ 4 (Pillar IV) - ความเป็นพันธมิตร คือ 

การรวมกลุ่มของพันธมิตรสหสาขาวิชาชีพระดับประเทศ

เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่จะช่วย

สนับสนุนการด าเนินการของเสาหลักทางคลินิกท่ี 1-3 

 

การสนับสนุนในระดับที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ท าให้

ประสบความส าเร็จจากการที่หน่วยงานในระดับโลก  

ระดับภูมิภาค และระดับชาติน าข้อเสนอแนะของ CtA  

ไปด าเนินการ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้แทนขององค์กรดังกล่าว

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เวชศาสตร์ 

 

 

ผู้สูงอายุ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกพรุนและโรค

ทางเมแทบอลิซึมของกระดูก การพยาบาล เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

และโรคข้อและรูมาติสซัม พร้อมกับองค์กรสหสาขาวิชาชีพ

อีกหลากหลายสาขา  

 

วัตถุประสงค์ของเสาหลักทางคลินิกนี้ คือ เพ่ือสนับสนุน 

ผู้ร่วมวิชาชีพทั่วโลกให้ด าเนินการโดยใช้  3 เสาหลัก 

ทางคลินิก ของ CtA ส่วน policy toolkit ที่แยกออกมา

ต่างหากได้ประกาศใช้พร้อมกัน เพ่ือสนับสนุนผู้ร่วมวิชาชีพ 

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายซึ่งจ าเป็น 

ต่อการน าเวชปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best clinical practice) 

ไปใช้อย่างกว้างขวาง  

 

เงื่อนไขของการดูแลระยะเฉียบพลัน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

และการป้องกันกระดูกหักแบบทุติยภูมิทั่ ว โลกและ

ภายในประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นส าหรับ

เสาหลักทางคลินิกแต่ละเสา จึงแนะน าให้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้น การด าเนินการประกอบด้วยค าแนะน า

ในทางปฏิบัติส าหรับผู้ร่วมวิชาชีพที่เพ่ิงเริ่มต้นการปรับปรุง

คุณภาพการดูแลรักษา ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมน าร่องและ

ก าลังค้นหาวิธีการขยายขอบเขตการด าเนินงาน ตลอดจน 

ผู้ที่ด าเนินโปรแกรมมาหลายปีและต้องการสร้างความ

มั่นคงด้านการเงินในระยะยาวอย่างยั่งยืน การด าเนินการนี้ 

จะหลีกเลี่ยงการใส่เนื้อหาที่มากเกินไปส าหรับผู้ร่วมวิชาชีพ

ที่เพ่ิงเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท างานในสถานที่ที่มีทรัพยากร 

ปานกลางและน้อย

https://www.fragilityfracturenetwork.org/
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หมวดของเสาหลักทางคลินิก ทั้ง 3 เสาหลักมีโครงสร้างร่วมกันดังนี้   

• บทสรุปแนวทางการจัดการทางคลินิก และการบริหารต้นทุนประสิทธิผล 

• องค์กรต้นแบบของการดูแลผู้ป่วย  

• การวางแผนและแนวทางที่เป็นปัจจุบันของการดูแลผู้ป่วย 

• การด าเนินการตามล าดับขั้นของการน าเสาหลักทางคลินิกไปใช้ 

• การเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษา: แนวทางการดูแลรักษา มาตรฐาน และการข้ึนทะเบียน 

• การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วย 

• แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการน าไปปฏิบัติ  

• แหล่งข้อมูลที่สร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เก่ียวข้องกับลักษณะการดูแลรักษานั้น ๆ  

ลิงค์ข้อมูลยังจัดเตรียมศูนย์แหล่งข้อมูลของ COVID-19 ที่พัฒนาโดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นแนวหน้า 
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ภูมิประชากรศาสตร์ยุคใหม่  

ช่วงศตวรรษที่ 21 ทั่วทุกมุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายได้จากอัตราส่วนการพ่ึงพิง

วัยสูงอายุ (age dependency) ซึ่งปรากฎในการคาดคะเนประชากรโดยองค์การสหประชาชาติ2 อัตราส่วนการพ่ึงพิง 

วัยสูงอายุ  คือ อัตราส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่  65 ปีขึ้นไปต่อประชากรวัยท างานที่มีอายุระหว่าง  15-64 ปี  

โดยแสดงเป็นจ านวนผู้สูงอายุที่ถือว่าอยู่ในภาวะพ่ึงพิงต่อจ านวนประชากรวัยท างาน 100 ราย จากรูปที่ 1 พบว่า ปี ค.ศ. 2020  

เป็นปีที่มีจุดเปลี่ยนของสัดส่วนผู้สูงอายุทั่วโลก แม้ว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนทุกหนทุกแห่ง  

ผลกระทบโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นี้ คือ การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง จากบทความ

ของ Ebeling3 ได้กล่าวว่า โรคกระดูกพรุน การพลัดตกหกล้ม และกระดูกหักจากความเปราะบาง (fragility fracture) 

เปรียบเสมือนกองหน้าของการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งจะท าลายทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิต  

 

รูปที่ 1  
  
 

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุของโลกและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระหว่างปี ค.ศ. 1950-2100 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
             
 

     
 
            
             

 
 
 
 
 
From World Population Prospects: Volume II: Demographic Profiles 2017 Revision. ST/ESA/SER.A/400, by Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division, ©2017 United Nations. Reprinted with the permission of the United Nations.

 
  

 
   1950 1970 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050 2075 2100 0 



11 
 

Global Call to Action on Fragility Fractures (CtA)   
 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมีความจ าเป็นต่อการลดผลกระทบของประชากรผู้สูงอายุต่อระบบสุขภาพและ 

ระบบเศรษฐกิจของชาติ  การให้การดูแลอย่างเหมาะสมส าหรับผู้ที่มี  fragility fracture เป็นองค์ประกอบส าคัญ 

ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวและพ่ึงพาตนเองได้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2016  

องค์กร FFN จึงได้จัดประชุม Presidents’ Roundtable ในงานประชุม the 5th FFN Global Congress ณ กรุงโรม ประเทศ

อิตาลี จุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนั้น เพ่ือหาวิธีว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่สนใจด้านการดูแล

รักษาภาวะ fragility fracture องค์กรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นประกอบไปด้วย  FFN European Geriatric Medicine 

Society (EuGMS) , European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) , 

International Collaboration of Orthopaedic Nursing (ICON), International Geriatric Fracture Society (IGFS) และ 

International Osteoporosis Foundation ( IOF) จากที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่า 

แต่ละองค์กรจะมีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาการดูแลรักษาภาวะ fragility fracture แต่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น

การสร้างความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ทั่วโลกจึงมีความจ าเป็น ผลลัพธ์ของความร่วมมือในครั้ง

นั้น คือ CtA ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี ค.ศ. 20181 โดย CtA กระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในเสาหลักทางคลินิก  

4 ด้าน (ดังแสดงในกล่องที ่1) 

 

CtA แนะน ารูปแบบการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับสนับสนุนเสาหลักทางคลินิก 3 ประการแรกให้สามารถด าเนินการควบคู่กัน

ได้อย่างไร้รอยต่อ ได้แก่ การบริการด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (orthogeriatric services หรือ OGS) ทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสหสาขาวิชา 

(multidisciplinary rehabilitation teams หรือ MRTs) และหน่วยงานบริการและประสานงานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วย 

หลังเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (fracture liaison services หรือ FLS) โดยได้แจกแจงบทบาทของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ไว้อย่างชัดเจน รวมถึง ผู้ป่วยและหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ สมาคมวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ 

องค์กรภาครัฐ หน่วยงานประกันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่ปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพและเวชปฏิบัติ   

และบริษัทอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ทั่วโลก 
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กล่องที ่1 
  
 

4 เสาหลักทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
ใน FFN Global Call to Action 

 
 
 

เสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 1  
 

การดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพในระยะเฉียบพลันส าหรับ
ผู้ป่วยที่มี  fragility fracture ที่ข้อสะโพก กระดูก 
สันหลังที่มีอาการทางคลินิก และกระดูกต าแหน่ง
ส าคัญอ่ืน ๆ  

 
 

 

เสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 2  
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องภายหลัง
ระยะเฉียบพลันของผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว
อันเนื่องมาจาก fragility fracture ที่ข้อสะโพกและ
กระดูกต าแหน่งส าคัญอ่ืน ๆ 

เสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 3  
 

การป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าอย่างรวดเร็วภายหลัง
การเกิด fragility fracture ครั้งแรกในทุกต าแหน่ง  
ทั้งในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและในผู้สูงอายุเพ่ือป้องกัน
การเกิดกระดูกหักในอนาคต 

 

เสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 4  
การสร้างพันธมิตรระดับชาติระหว่างสมาคมของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอให้นักการเมืองสนับสนุน
การด าเนินงานและส่งเสริมให้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในหมู่ผู้ร่วมด าเนินงาน 
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม 
FFN Global Call to Action 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/
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อาจกล่าวได้ว่า จุดเด่นที่ส าคัญที่สุดของ CtA คือ การที่ค าแนะน าต่าง ๆ ได้รับการยอมรับเพ่ือน าไปใช้อย่างที่ไม่เคย 

เกิดขึ้นมาก่อน โดยในช่วงเวลาที่ CtA ได้รับการตีพิมพ์ มีองค์กรที่ให้การรับรองถึง 81 องค์กรซึ่งประกอบด้วยองค์กรระดับโลก 

องค์กรระดับภูมิภาค (ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง) และองค์กรในระดับประเทศ

จากประเทศที่มีประชากรหนาแน่น (ได้แก่ บราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา) องค์กรเหล่านั้น

เป็นตัวแทนของบุคลากรจากหลายสาขาเฉพาะทาง ได้แก่ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกพรุนและโรคทาง 

เมแทบอลิซึมของกระดูก การพยาบาล เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และโรคข้อและรูมาติสซัม ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในขณะที่ก าลัง

จัดท า  clinical toolkit นี้  มีองค์กรที่ให้การรับรอง CtA มากกว่า 130 องค์กรและจ านวนยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากฉบับตีพิมพ์ของ CtA ในวารสาร Injury แล้ว เนื้อหาหลักของ CtA ยังได้รับการแปลถึง 12 ภาษาซึ่งสามารถ

เข้าถึงได้ทีเ่ว็บไซต์ของ FFN 

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของ clinical toolkit    

clinical toolkit นี้ตั้งใจท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนผู้ด าเนินงานทั่วโลก เพ่ือท าให้เกิดเสาหลักทางคลินิก 3 ประการแรกของ CtA  

โดยผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้  

• สมาชิกของ FFN โลก (global FFN) และ FFN ระดับชาติ 

• ผู้น าและสมาชิกของพันธมิตรระดับชาติที่ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา fragility fracture การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ/

หรือ การป้องกันการพลัดตกหกล้มและการป้องกันกระดูกหักซ้ า  

• สมาชิกขององค์กรในเครือ FFN ที่มุ่งเน้นการดูแลด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกพรุนและโรคทาง 

เมแทบอลิซึมของกระดูก การพยาบาล เวชศาสตร์ฟื้นฟู และโรคข้อและรูมาติสซัม 

• แพทย์ทีเ่ป็นผู้น าในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี fragility fracture ในสถาบันของตน 

 

ส่วน  policy toolkit ได้มีการตีพิมพ์พร้อมกับ  clinical toolkit และสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ FFN policy toolkit  

จะให้แนวทางและสนับสนุนผู้ด าเนินงานในการขอความร่วมมือกับผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

เพ่ือให้สามารถน าค าแนะน าของ CtA ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน 

 

clinical toolkit และ policy toolkit มีการน าเสนอใน 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF และบนหน้าเว็บไซต์ของ FFN โลก (global FFN) 
  
 
 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดาวน์โหลด  
the FFN Policy Toolkit 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta
https://www.fragilityfracturenetwork.org/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/
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การด าเนินการตามล าดับขั้นเพ่ือน า CtA ไปประยุกต์ใช้ 
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการป้องกันกระดูกหักซ้ ามีความแตกต่างกันทั่วโลก 

และในแต่ละประเทศ การด าเนินการที่ปฏิบัติได้จริงควรเริ่มจากพิจารณาว่าทีมสหสาขาวิชาชีพในสถาบันนั้นอยู่ในขั้นตอน

ของการพัฒนาใดใน 3 ขั้นตอนนี้  

1. ขั้นตอนการเตรียมการ: ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความกระตือรือร้นที่จะวางแผนให้เริ่มปรับปรุงคุณภาพภายใต้งบประมาณ 

และทรัพยากรบุคคลที่ตนเองมีอยู่  

2. ขั้นตอนการขยายผล: ภายหลังจากที่ทีมสหสาขาวิชาชีพได้ด าเนินโครงการน าร่องและจ าเป็นต้องจัดท าแผนธุรกิจ  

เพ่ือสร้างความม่ันคงของการพัฒนางานบริการและสร้างหลักประกันของเงินทุนในระยะกลาง 

3. ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน: ทีมสหสาขาวิชาชีพจัดท าโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นในการน าเสนอผู้บริหาร 

และผู้สนับสนุนเงินทุนให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างหลักประกันทางการเงินอย่างยั่งยืน 

ในระยะยาว  

ในแต่ละเสาหลักทางคลินิกจะมีค าแนะน าที่เหมาะกับทีมที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาทั้งสามระยะ แน่นอนว่าองค์ประกอบ

ของทีมสหสาขาวิชาชีพจะก าหนดตามแต่ละพ้ืนที่ และสายการท างานจะถูกจัดให้สอดคล้องตามล าดับความส าคัญทางคลินิก

ของพ้ืนที่นั้น แพทย์หลายท่านในทีมจะมีบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักทางคลินิก 

ทั้งสามอย่างเจาะจง ได้แก่ การดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันกระดูกหักซ้ า นอกจากนี้ 

ควรแน่ใจว่าผู้รับประโยชน์จากการดูแลนี้ ซึ่งรวมถึงตัวแทนของผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ต่อทีมที่ด าเนินโครงการ 

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FFN ได้ทุ่มเททั้งเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ จ านวนมาก เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุดข้อมูลสนับสนุน 

การด าเนินงานชุดนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ต าราทางการแพทย์: 

• Orthogeriatrics: The Management of Older Patients with Fragility Fractures                    

ในปี ค.ศ. 2020 ต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2) นี้ได้รับการเผยแพร่แบบ Open Access4 

ต าราเล่มนี้ได้บรรยายถึงศาสตร์แห่งศิลป์ (state of the art) ของการดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยในทุกมิติไว้อย่าง

ครอบคลุม ซึ่ง clinical toolkit ชุดนี้ก็ได้มีการน าบทความอ้างอิงบางส่วนมาจากต าราเล่มนี้ด้วย (ดูรายละเอียดในกล่องที่ 2) 

  

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48126-1


กล่องที่ 2 
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• Fragility Fracture Nursing 

ต ารา Fragility Fracture Nursing ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี ค.ศ. 20185 ต าราฉบับนี้เป็นผลงานของ

โครงการทางการศึกษาของพยาบาลที่มีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ  

 

▶  เ พ่ือระบุฐานความรู้ และชุดทักษะที่พยาบาลควรมี  เ พ่ือให้ เกิดการดูแลตามความต้องการของผู้ป่ วยที่มี 

fragility fracture ได้อย่างมืออาชีพ   

▶  เพ่ือให้พยาบาลสามารถยืนยันความเหมาะสมของการให้การดูแลดังกล่าว ร่วมกับการให้พยาบาลมีอิสระในการตัดสินใจ

พอสมควรภายใต้บริบทของเกณฑ์วิธีที่ได้พัฒนา และตรวจประเมินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

เพื่ออ่านเพิ่มเติม 

 

แนะน าให้อ่านเนื้อหาใน 4 บทน าแรกของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที ่2)4 

เพ่ิมเติม คือ 

• บทที่ 1: ภาพรวมแนวทางการจัดการเชิงสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลรักษาภาวะกระดูกหัก 

จากโรคกระดูกพรุนจากทั่วโลก  

(The multidisciplinary approach to fragility fractures around the world -  

an overview โดย Marsh D และคณะ) 

• บทที่ 2: ระบาดวิทยาของภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนและต้นทุนเชิงสังคม  

(Epidemiology of fractures and social costs โดย Veronese N และคณะ) 

• บทที่ 3: โรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยสูงอายุ  

(Osteoporosis in older patients โดย Falaschi P และคณะ)  

• บทที่ 4: ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ  

(Frailty and sarcopenia โดย Martin F และ Ranhoff AH) 
 

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76681-2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_4
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แนวทางการสร้างเครือข่ายการดูแลกระดูกหักจากความเปราะบางแห่งชาติ (national FFNs):  

ในปี ค.ศ. 2019 FFN ได้เผยแพร่ คู่มือแนวทางการสร้างเครือข่ายการดูแลกระดูกหักจากความเปราะบางแห่งชาติ 6  

national FFN เร่งสร้างพันธมิตรแบบสหสาขาวิชาชีพในระดับชาติเพื่อให้เกิด CtA ปัจจุบันมี national FFN จ านวน 16 แห่ง 

ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศท่ีระบุไว้ด้านล่างและพันธมิตรระดับชาติอีกหลายหน่วยงาน    

• National FFN: 

▶  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกาและไทย 

▶  ยุโรป: กรีซ อิตาลี นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร 

▶  ตะวันออกกลาง: เลบานอน 

▶  ละตินอเมริกา: บราซิล 

• พันธมิตรระดับชาติ: 

▶  ออสเตรเลีย: SOS Fracture Alliance 

▶  นิวซีแลนด์: Live Stronger for Longer alliance 

▶  สเปน: Sociedad Espanola de Fracturas Osteoporoticas (SEFRAOS) 

▶  สหรัฐอเมริกา: Fragility Fracture Alliance 

คู่มือนี้ให้แผนกลยุทธ์ในการจัดตั้ง national FFN แก่ผู้ร่วมด าเนินการและแนะน าชนิดของโครงการที่ national FFN สามารถ

ท าได้ clinical toolkit นี้จะสนับสนุนผู้น าโครงการในการจัดตั้ง national FFN รวมทั้งโครงการอ่ืน ๆ ที่ได้มีการด าเนินการ

มาก่อนโดยมีรายละเอียดในการตีความ the Call to Action ไปสู่การน าไปปฏิบัติจริง 

เครือข่ายการดูแลกระดูกหักจากความเปราะบางแห่งชาติและมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ  
 
ในฐานะองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระดับสากล FFN และ IOF มีวิสัยทัศน์และภารกิจในการ 

ลดปัญหาของ fragility fracture ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2020 

FFN และ IOF ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ซึ่งก าหนดกรอบส าหรับการท างานร่วมกันที่มากขึ้น 

เพ่ิมโอกาสความร่วมมือ และการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน การศึกษา การขยายกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนการด าเนินการ  

ทีส่ าคัญต่าง ๆ (flagship operations) ซึ่งกันและกัน 

ในโอกาสนี้ FFN จึงได้เชิญ IOF เพ่ือร่วมกันท างานอย่างใกล้ชิดในการเริ่มพัฒนา clinical toolkit และ policy toolkit  

โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า ควบคู่กันนี้ IOF ก็ได้น าข้อมูลจาก FFN ไปใช้ในการริเริ่มโครงการ new IOF 

Capture the Fracture®7  ร่วมกับภาคี ใหม่  ๆ ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือกระตุ้นการน า FLS ไปปฏิบัติทั่ ว โลกภายใน 

ครึ่งทศวรรษแรกของคริสต์ทศวรรษ 2020  

https://www.fragilityfracturenetwork.org/regionalisation/
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คณะกรรมการของ FFN 

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารหลักของ FFN แล้ว ยังมีคณะกรรมการย่อยของ FFN อีก 4 คณะกรรมการที่เป็น 

ตัวขับเคลื่อนหลักกิจกรรมของ FFN ดังนี้   

 

คณะกรรมการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific committee) 

คณะกรรมการเชิงวิทยาศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมเชิงวิชาการประจ าปีของ FFN คณะกรรมการนี้ 

มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ FFN และ CtA ระดับโลก1  

การประชุมวิชาการได้ก าหนดองค์ประกอบที่ให้ความมั่นใจว่าครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักทั้งหมดที่ได้ระบุใน CtA โดยจะมีคณะท างานย่อย อันแบ่งตามความสนใจและ 

ความเชี่ยวชาญภายใต้การดูแลของคณะกรรมการฯนี้ เช่น กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก  

(Hip Fracture Audit) ด้านการวิจัยการฟ้ืนตัวของภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก (Hip Fracture Recovery Research) ด้านการดูแล

ระหว่างการผ่าตัด ด้านกายภาพบ าบัด กระดูกสันหลังหักจากความเปราะบาง และด้านการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า 

 

คณะกรรมการภูมิภาค (Regionalisation committee) 

คณะกรรมการภูมิภาคมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการจัดตั้ง national FFN (หรือองค์กรสหสาขาวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน 

ในระดับชาติ) โดยมีภารกิจในการด าเนินการตามเสาหลักทั้งสี่ของ CtA เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการดูแล

สุขภาพสามารถออกกฎหมายได้ในระดับชาติ  ในลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพระดับประเทศ ยังเป็นการง่ายที่จะ

ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพและความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านไปทั่วประเทศ ท าให้สามารถพัฒนาคนท างาน

ที่จ าเป็นต่อการให้บริการตามที่เสาหลักทางคลินิกทั้ง 3 ได้แนะน าไว้ คณะกรรมการภูมิภาคได้จัดท าคู่มือการจัดตั้ง national 

FFN และมีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคโดยมุ่งเป้าไปที่นักเคลื่อนไหวและผู้น าทางความคิดในภูมิภาคนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/regionalisation/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/regionalisation/
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คณะกรรมการด้านการศึกษา (Education committee) 

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการด้านการศึกษา คือ ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ FFN การศึกษา คือ ศูนย์กลาง ยกตัวอย่างที่บรรลุเป้าประสงค์สุงสุดของ FFN คือ  

การเผยแพร่การปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพที่เป็นเลิศและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี fragility fracture ไปทั่วโลก  
 

แม้ความส าเร็จของ CtA1 จะยังไม่สมบูรณ์นัก แต่ ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

การให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และผู้ก าหนดนโยบายซึ่งเป็นผู้ที่สามารถวางแนวทางส าหรับป้องกันและ 

ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี fragility fracture รวมไปถึง ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป แน่นอนว่าเพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายเหล่านี้ การศึกษาควรเป็นเป้าหมายและควรเชื่อมโยงความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนร่วมที่มาจากหลายฝ่าย 

 

คณะกรรมการการสื่อสาร (Communications committee) 

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการการสื่อสาร คือ พัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการสื่อสารของ FFN และทรัพยากรต่าง ๆ 

เพ่ือให้บรรลุผลของแนวทางการวางกลยุทธ์ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของ FFN การด าเนินงานของคณะกรรมการการสื่อสาร

ประกอบไปด้วย การพัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว และน ามาซึ่งความพยายามผลักดันให้มีการสนับสนุน  

CtA ในวงกว้าง1 
 



กล่องที่ 3 
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เสาหลักทางคลินิกที่ 1:  
การดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
กรณีมีกระดูกหักเฉียบพลัน   

   
  
    
  

 
เพื่ออ่านเพิ่มเติม 

 
 

เนื้อหาจ านวน 9 บทของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 
ซึ่งเน้นมุมมองของการดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลันที่แนะน าให้อ่านเพ่ิมเติม คือ  

 
• บทที่ 5: การจัดตั้งหน่วยบริการเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

(Establishing an Orthogeriatric service โดย Sahota O และ Ong T) 

• บทที่ 6: การดูแลผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลและแผนกฉุกเฉิน 

(Pre-hospital care and the Emergency Department โดย Williams J และคณะ) 

• บทที่ 7: การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและการบริหารจัดการ 

(Pre-operative medical assessment and optimisation โดย Wilson H และ Mayor A) 

• บทที่ 8: การระงับความรู้สึกในผู้สูงอายุที่มโีรคทางกระดูกและข้อ  

(Orthogeriatric anaesthesia โดย White S) 

• บทที่ 9: กระดูกข้อสะโพกหัก: วิธีเลือกการผ่าตัด 

(Hip fracture: The choice of surgery โดย Palm H) 

• บทที่ 10: กระดูกต้นแขนส่วนต้นหัก: วิธีเลือกการรักษา 

(Proximal Humeral Fractures: The Choice of Treatment โดย Brorsan S และ Palm H) 

• บทที่ 11: การดูแลหลังการผ่าตัด  

(Post-operative management โดย Pioli และคณะ) 

• บทที่ 12: การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก 

(Rehabilitation following hip fracture โดย Dyer S และคณะ) 

• บทที่ 19: การทบทวนข้อมูลส าคัญของภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง 

(Fragility Fracture Audit โดย Ojeda-Thies C และคณะ) 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_11
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_19
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แนวทางการจัดการทางคลินิกและการบริหารต้นทุนประสิทธิผลของออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวยั    

ตามที่บันทึกในบทที่ 1 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 พบบทความตีพิมพ์เกือบ 3,500 ฉบับ 

ที่ ใช้  keyword ว่า "orthogeriatrics"  ในการค้นหาใน Google Scholar ช่วงปี  ค.ศ.  2010-2019 การหักของกระดูก 

ต้องมีสองสาเหตุเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ มีภาวะกระดูกพรุน และมีการหกล้มหรือแรงกระแทกต่อกระดูกอันเปราะบางนั้น ผู้ที่มี 

กระดูกหักจากความเปราะบาง (fragility fracture) โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีกระดูกข้อสะโพกหักและ/หรือกระดูกสันหลังหัก  

มักทุกข์ทรมานจากสองประเด็นที่แยกกัน  

• กระดูกหักจากความเปราะบาง แรกเริ่มมาจากโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกบาง ซึ่งท าให้เกิดกระดูกหักได้แม้จะมีการ

บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย  

• ภาวะเปราะบางของร่างกายโดยรวม (Underlaying frailty) ซึ่งลดทอนความสามารถทางร่างกายและจิตใจเมื่อต้องตอบสนอง

ต่อความเครียดและภาวะเปราะบางนี้มีความสัมพันธ์กับโรคร่วม (comorbidities) ของผู้ป่วยด้วย    

 

ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยร่วมกันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการปัญหาทั้งสองประเด็นข้างต้น โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รักษา

ภาวะ fragility fracture และแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะดูแล underlaying frailty ในประเทศที่ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 

ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาเป็นตัวหลักในการดูแล frailty ของผู้ป่วยได ้ 

 

ในปี ค.ศ. 2014 Grigoryan และคณะ ได้ตีพิมพ์การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (systematic review and 

meta-analysis) เกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักที่ได้รับการรักษาด้วยแบบจ าลองการดูแลรักษา 

ที่แตกต่าง 3 รูปแบบ ดังนี้:8  

• รูปแบบที่ 1: การให้ค าปรึกษาผู้ป่วยสูงอายุตามปกติ (routine geriatric consultation) - ให้การดูแลบนหอผู้ป่วยศัลยกรรม

ออร์โธปิดิกส์ ในขณะที่แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา 

• รูปแบบที่ 2: หอผู้ป่วยสูงอายุ (geriatric ward) - ให้การดูแลบนหอผู้ป่วยสูงอายุ ในขณะที่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์มีบทบาท 

เป็นที่ปรึกษา  

• รูปแบบที่ 3: การดูแลร่วมกัน (shared care) - เป็นการดูแลแบบผสมผสานที่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และแพทย์เวชศาสตร์

ผู้สูงอายุรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน (orthogeriatric collaboration) 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_1
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การวิเคราะห์อภิมานในภาพรวม (คือ รวมแบบจ าลองการดูแลรักษาทั้ง 3 รูปแบบ) พบว่า รูปแบบที่ 3 สัมพันธ์กับการลดอัตรา

การเสียชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 40 (relative risk [RR] 0.60; 95% confidence interval [CI] 0.43-0.84)  

และสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาวได้ร้อยละ 17 (RR 0.83; 95% CI 0.74-0.94) นอกจากนี้ ระยะเวลาการ

นอนโรงพยาบาลก็ลดลงในภาพรวม (standardised mean difference [SMD] -0.25; 95% CI -0.44 to -0.05) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อใช้รูปแบบการดูแลรูปแบบที่ 3 (SMD -0.61; 95% CI -0.95 ถึง -0.28)  

 

ในสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่มีการเปิดตัว National Hip Fracture Database (NHFD) ในปี ค.ศ. 2007 และมีการด าเนินการ

ของ Best Practice Tariff financial incentive ในปี ค.ศ. 2010 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการผสมผสาน

แบบจ าลองการดูแลรักษาไปทั่วประเทศ9 จากการส ารวจระดับประเทศพบว่า ช่วงปี ค.ศ. 2010-2013 จ านวนชั่วโมงออกตรวจ

ของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยต่อผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจาก 1.5 ชั่วโมงเป็น 4 ชั่วโมง10 ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงถึง 

ร้อยละ 3.4 (95% CI 0.9% to 5.9%, p=0.01) และอัตราการเข้ารับการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีเพ่ิมสูงขึ้น (หมายถึง การผ่าตัด

ด าเนินการในวันนั้นหรือวันถัดมาหลังจากท่ีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา)   

 

แนวทางการดูแลแบบออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยมีต้นทุนประสิทธิผลสูง (cost-effective) ในหลายประเทศและหลายภูมิภาค  

ทั้งประเทศแคนาดา11 สาธารณรัฐประชาชนจีน12 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง13 ไอร์แลนด์14 อิสราเอล15 ญี่ปุ่น16 สิงคโปร์17  

สหราชอาณาจักร18 และสหรัฐอเมริกา19 
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องค์กรที่ให้การบริการด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย 
ในต ารา British Orthopaedic Association - British Geriatrics Society (BOA - BGS) “Blue Book” พิมพ์ครั้งที่ 2 
ที่กล่าวถึง การดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ได้สรุปการดูแลรักษาด้านกระดูกและข้อแบบดั้งเดิม (traditional 
orthopaedic care) และการดูแลแบบออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยหลากหลายรูปแบบ (several orthogeriatric models  
of care) เอาไว้ (ตามรูปที่ 2)21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดการทางคลินิกและการบริหารต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคกระดูกข้อสะโพกหักในปักกิ่ง 

 
ในปี ค.ศ. 2019 นักวิจัยจากโรงพยาบาล Beijing Jishuitan ได้แถลงผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพส าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มาด้วยกระดูกข้อสะโพกหักในกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน20 จุดเริ่มต้นของ
โปรแกรมเกิดจากศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  ท างานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
วิสัญญีแพทย์ และนักกายภาพบ าบัด การประเมินผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันนี้รายงานในช่วงเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ถึงเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2017 และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับระยะเวลาก่อนการใช้โปรแกรม 
ผลลัพธ์มีดังนี้   

 
• การผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมงของการนอนโรงพยาบาล: ร้อยละ 50 ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบใช้โปรแกรม

เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.4 ของกลุ่มผู้ป่วยก่อนการใช้โปรแกรม (adjusted odds ratio [OR] 14.90; p<0.0001)  

• การได้รับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ: ร้อยละ 100 ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบใช้โปรแกรม

เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.3 ของกลุ่มผู้ป่วยก่อนการใช้โปรแกรม (adjusted OR 664.91; p<0.0001) 

• การประเมินโรคกระดูกพรุน: ร้อยละ 76.4 ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบใช้โปรแกรมเปรียบเทียบ 

กับร้อยละ 19.2 ของกลุ่มผู้ป่วยก่อนการใช้โปรแกรม (adjusted OR 13.88; p<0.0001) 

ในปี ค.ศ. 2020 นักวิจัยได้ประเมินต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันนี้12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ตลอดระยะเวลาการรักษา (lifetime average costs) คิดเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ส่วนใหญ่ในแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และแบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน พบว่า ใกล้เคียงกันคือ 11,975 ดอลลาร์สหรัฐ
และ 13,309 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
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                  รูปที่ 2  

 
 
             ระบบการดูแลรักษาด้านกระดูกและข้อแบบดั้งเดิม และการดูแลรักษาแบบออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยหลากหลายรูปแบบ 
 
 

  

 
 

หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย 
• การย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดเข้าหน่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว   
• การระบุผู้ป่วยที่เหมาะสมโดย   
 ▶  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  
 ▶  พยาบาลประสานงานที่เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ 

ผู้สูงวัย/พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก  
 ▶  เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ
ตามปกติ 

• ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จะเข้าไปที่หอฟ้ืนฟูสมรรถภาพเมื่อ:  
 ▶  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 

ทุกสัปดาห์ตามเวลาที่ก าหนด   
 ▶  พยาบาลประสานงานด้านออร์โธปิดิกส์ 

การดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยร่วมกัน  
• ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยที่เชี่ยวชาญด้าน 

ออร์โธปิดิกส์ผู้สู งวัยภายใต้การดูแลของทั้งแพทย์ 
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  

• ทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยจะ   
 ▶  ให้การประเมินก่อนการผ่าตัด 

▶  เป็นผู้ น าการดูแลรักษาหลั งผ่ าตัดแบบ 
   สหสาขาวิชาชีพ  

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจเกิดขึ้นภายใต้การดูแลนี้ 
หรือในหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีแยกออกมาต่างหาก  

การดูแลรักษาด้านกระดูกและข้อแบบดั้งเดิม  
• ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ  
• การดูแลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการดูแล 
โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และทีมเป็นหลัก  
• แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะเข้าไปที่หอผู้ป่วยดังกล่าว
เมื่อ: 
 ▶  บริการให้ค าปรึกษา  

 ▶  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุสัปดาห์ละครั้ ง 
   หรือสองครั้ง 
 ▶  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ของหอผู้ป่วย 

หน่วยประสานงานด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและพยาบาล
ผู้ดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก 

• พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักมีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้  

 ▶  ประสานงานการประเมินเบื้องต้น 
 ▶  การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว 
 ▶  การให้ค าแนะน าการดูแลหลังผ่าตัด  
 ▶  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 ▶  การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 
 ▶  การป้องกันกระดูกหักแบบทุติยภูมิ  
 ▶  การติดตามผลการรักษา 
 ▶  ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย 

   ที่ตรวจสอบแล้ว 
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ในปี ค.ศ. 2016 Riemen และ Hutchison ได้อธิบายบทบาทของสมาชิกทุกคนของทีมสหสาขาวิชาชีพและตั้งข้อสังเกตว่า 

“ในสถานการณ์ที่กระดูกข้อสะโพกหักเป็นปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุ การผ่าตัดเพ่ือยึดตรึงกระดูกมีความจ าเป็นที่สุด แต่ยังเป็น

แค่ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาทั้งหมด ผลการรักษาที่ดีมีความส าคัญมากกว่าการให้ความส าคัญกับการยึดตรึงกระดูกที่หัก 

เพียงอย่างเดียวและควรเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก จึงเป็นที่มาของแนวทางการดูแลรักษา แต่การน าแนวคิดนี้ 

ไปปลูกฝังและปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยประจ าวันยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ”    

สถาบัน the UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ได้ระบุองค์ประกอบของโปรแกรมการดูแล

กระดูกข้อสะโพกหักแบบสหสาขาวิชาชีพ ดังนี้22 

• การประเมินด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย   

• การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วส าหรับการผ่าตัด  

• ระบุเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละรายส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้กลับไปเคลื่อนไหวและ

สามารถพ่ึงพาตนเอง และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดังเช่นก่อนเกิดกระดูกหักและมีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว  

• มีการทบทวนการท างานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและสหสาขาวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

• มีการประสานงานหรือการบูรณาการเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิต  

การป้องกันการหกล้ม สุขภาพกระดูก การดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน และการบริการทางสังคม   

• ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลทางคลินิกและการบริการส าหรับทุกระยะของวิถีการดูแล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

รวมทั้งการลงไปดูแลในชุมชน    

ในปี ค.ศ. 2017 Middleton และคณะ เปรียบเทียบผลลัพธ์หลังจากที่โรงพยาบาลเปลี่ยนวิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก

จากบริการปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุตามมาตรฐาน เป็นการบริการแบบผสมผสานอย่างสมบูรณ์บนหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ผู้สูงวัยโดยเฉพาะ23 แม้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการบริการแบบผสมผสานจะเพ่ิมความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  

แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังนี้  

• การลดลงของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยจาก 27.5 วัน เป็น 21 วัน (p<0.001) 

• การลดลงของระยะเวลารอผ่าตัดเฉลี่ยจาก 41.8 ชั่วโมงเป็น 27.2 ชั่วโมง (p<0.001)  

• อัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วันลดลงร้อยละ 22 (จากร้อยละ 13.2 เป็นร้อยละ 10.3, p=0.04) 

ในปี ค.ศ. 2019 Moyet และคณะ แสวงหารูปแบบการดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต 

ของผู้ป่วยสูงอายุภายหลังการเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก24 การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานก าหนดการศึกษา 

ที่ประกอบไปด้วยหนึ่งในสามกลุ่มดังนี้ 

 

https://www.orthopaedicsandtraumajournal.co.uk/article/S1877-1327(16)30025-2/fulltext
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• หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

• การให้ค าแนะน าจากแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  

• การดูแลร่วมกันโดยศัลยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์และแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  

ผู้เขียนสรุปว่า ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักที่นอนรักษาตัวและได้รับการดูแลในรูปแบบออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นประเภทใด 

จะลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐาน (OR 0.85; 95% CI 0.74-0.97) เมื่อวิเคราะห์

เพ่ิมเติมในกลุ่มย่อย (subgroup sensitivity analysis) พบว่า การลดลงของอัตราการเสียชีวิตจะเด่นชัดที่สุดส าหรับการศึกษา 

ที่เก่ียวข้องกับหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (OR 0.62; 95% CI 0.48-0.80)  

ในปี ค.ศ. 2020 หัวข้อพิเศษของวารสาร the International Orthopaedic Trauma Association ได้อุทิศให้กับเรื่องกระดูก

ข้อสะโพกหัก โดยมีการสรุปแนวทางการดูแลรักษา  และระบบการดูแลทั่วโลก และประสบการณ์ในระดับภูมิภาค ทั้งในแถบ

เอเชียแปซิฟิก ยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา และอเมริกาเหนือ25  
 

 

FFN Perioperative Special Interest Group (SIG) เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดูแลระหว่างการผ่าตัดกับเพ่ือนร่วมงานทั่วโลก  
 

หากท่านสนใจเข้าร่วม FFN Perioperative SIG คลิกท่ีนี่ 

 
 
 

การวางแผนและแนวทางที่เป็นปัจจุบันของการดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลนั 
 
แผนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก (clinical pathway) เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
ผ่านการวางมาตรฐานของกระบวนการการดูแล clinical pathway อาจเรียกว่าแผนการดูแลผู้ป่วย (care pathway) แผนการ
ดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน (integrated care pathway) เส้นทางวิกฤติ (critical pathway) หรือแผนการดูแลผู้ป่วย (care map)  
ก็ได้ ในปี ค.ศ. 2010 เมื่อศึกษาเกณฑ์วิธีการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane ด้านผลกระทบของ  clinical pathway  
ในโรงพยาบาล26 Kinsman และคณะ จึงได้พัฒนาเกณฑ์ต่อไปนี้ขึ้นเพ่ือช่วยบ่งชี้ว่า อะไรคือองค์ประกอบของ clinical pathway27 

1. แผนควรวางโครงสร้างการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 
2. แผนควรใช้ส าหรับน าแนวทางหรือหลักฐานที่มีอยู่ไปประยุกตใ์ห้เข้ากับโครงสร้างท้องถิ่น 
3. แผนควรมีรายละเอียดขั้นตอนในชุดของการรักษาหรือแผนการรักษา เส้นทาง ขั้นตอน แนวทาง เกณฑ์วิธี  หรือ  

คลังตัวอย่างการด าเนินงาน (inventory of actions) 
4. แผนควรมีกรอบเวลาหรือเกณฑ์วัดความก้าวหน้า 
5. แผนควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างมาตรฐานการดูแลส าหรับปัญหาทางคลินิกที่เฉพาะ วิธีด าเนินการ หรือแง่มุมของ 

การดูแลสุขภาพในประชากรเฉพาะกลุ่ม 
 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/ffn-perioperative-sig/
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หลังการทดสอบน าร่อง ผู้วิจัยตัดสินใจว่าหากแผนเข้าเกณฑ์ข้อแรกร่วมกับเข้าเกณฑ์สามในสี่ข้อที่เหลือก็จะน าเข้าสู่ 
การทบทวนอย่างเป็นระบบของ Cochrane การทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane สรุปว่า clinical pathway สัมพันธ์กับ 
การลดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล และช่วยปรับปรุงระบบการจัดการเอกสาร โดยไม่ส่งผลเสียต่อระยะเวลา 
การนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล  
มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับแผนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกของผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก ซึ่งสามารถหาได้ทางออนไลน์และ 
ได้แสดงไว้ในเอกสารข้อมูล หมวดแหล่งที่มาของ Australian and New Zealand Hip Fracture Registry (ANZHFR) และ 
UK NHFD เป็นตัวอย่างของ clinical pathway ที่ถ่ายทอดโดยโรงพยาบาลในสามประเทศดังกล่าว  
FFN ได้พัฒนาชุดของแหล่งที่มาเพ่ือสนับสนุนแพทย์ให้มองเห็นแผนการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน และพิจารณาว่าจะปรับปรุง 
แผนการดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้คุณภาพของการดูแลดีขึ้น 

     
 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูแหล่งที่มา 
โรงพยาบาลของ ANZHFR 

 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูแหล่งที่มา 
ของ FFN สําหรับแพทย์

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูแหล่งที่มา 
ของ UKNHFD

https://anzhfr.org/healthcare-professional-resources/
https://anzhfr.org/healthcare-professional-resources/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/about-2/resources-centre/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/about-2/resources-centre/
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/ResourceDisplay
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/ResourceDisplay
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การด าเนินการตามล าดับขั้นของการน าเสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 1  
ของ Global Call to Action ไปใช ้
ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทน าของ clinical toolkit นี้ ทีมสหสาขาวิชาชีพในหน่วยงานจะอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา 

ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการขยายผล หรือขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน ในบริบทของการดูแล

กระดูกหักระยะเฉียบพลัน การด าเนินการตามล าดับขั้นในการน าไปปฏิบัติควรมีการให้ข้อมูลโดยมาตรฐานทางคลินิก ส าหรับ 

การดูแลกระดูกข้อสะโพกหักจากประเทศต่าง ๆ (ท้ังนี้อาจใช้ค าว่า “มาตรฐานทางคลินิก” “มาตรฐานคุณภาพ” และ “ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ” แทนกันได้ในบทความที่ตีพิมพ์ และโดยองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพท่ัวโลก) 

clinical pathway ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะจ าเพาะส าหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งทั่วโลก เมื่อได้เริ่มด าเนินการ 

ตามขั้นตอนของแผนการดูแล (pathway mapping) แล้ว ควรมีการด าเนินการเทียบเคียงสมรรถนะขั้นแรก ( initial 

benchmarking exercise) กับชุดของมาตรฐานทางคลินิกที่มีลักษณะคล้ายกัน แนวทางเช่นนี้ถูกน ามาใช้โดยนักวิจัยใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน28 เยอรมนี29 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง30 และอินเดีย31 32 ซึ่งเปรียบเทียบการให้การดูแลผู้ป่วยที่มกีระดูก

ข้อสะโพกหักเฉียบพลันในโรงพยาบาลของตนกับมาตรฐานทางคลินิกบางส่วนหรือทั้ง 6 ข้อที่ได้แสดงไว้ใน BOA-BGS Blue 

Book เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture21 

แนวทางนี้สามารถช่วยให้ทีมสหสาขาวิชาชีพก าหนดขอบเขตที่ต้องปรับปรุงตามล าดับความส าคัญได้  ตัวอย่างเช่น  

ในโรงพยาบาลซึ่งมีระยะเวลารอผ่าตัดที่ยาวนานกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทางคลินิกอย่างมีนัยส าคัญ ขั้นแรกควรมุ่งเน้นไปที่ 

การลดระยะเวลารอผ่าตัด การวางแผนเพ่ือปรับปรุงการให้การดูแลของแต่ละ clinical pathway ตามล าดับขั้นที่เกี่ยวข้องกับ 

การดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในมุมมองซึ่งแตกต่างกันควรแยกกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพเป็นกระบวนการย่อยที่สามารถ

จัดการได้ง่าย แนวทางนี้ควรหลีกเลี่ยงการแทรกแซงผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันซึ่งเป็ นผู้บุกเบิกเส้นทางการปรับปรุงคุณภาพนี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันที่ต้องท างานในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรปานกลางหรือมีทรัพยากรน้อย      

เนื่องจากการจัดบริการดูแลสุขภาพทั่วโลกมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้ทันเวลา มาตรฐานระดับชาติควรได้รับการพัฒนาส าหรับ 

แต่ละประเทศที่ตระหนักถึงโครงสร้างของระบบสุขภาพและหนทางท่ีจะได้รับทุนสนับสนุน 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของ clinical toolkit นี้ การด าเนินการตามล าดับขั้นของการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักระยะเฉียบพลัน

ได้ รายงานโดย Australian and New Zealand Hip Fracture Care Clinical Care Standard (ANZ Hip Fracture Care 

Standard) ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 201633 อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันควรเลือก clinical pathway ที่ระบุไว้ในส่วนถัดไป

ของ clinical toolkit นี้เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการเทียบเคียงสมรรถนะขั้นแรก  
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ANZ Hip Fracture Standard ประกอบไปด้วยข้อก าหนดด้านคุณภาพดังนี้ 

1. ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลที่สงสัยว่าจะมีกระดูกข้อสะโพกหักจะได้รับการดูแล โดยการประเมินและการรักษาทาง 

การแพทย์อย่างทันท่วงที ซึ่งรวมถึงการตรวจทางรังสีวินิจฉัย การประเมินความเจ็บปวด และการประเมินการรับรู้ของสมอง 

(cognitive assessment) 

2. ผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักจะได้รับการประเมินความเจ็บปวดตั้งแต่แรกรับและประเมินอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลา 

ที่อยู่ในโรงพยาบาล และได้รับการจัดการกับความปวดที่รวมถึงการใช้ยาระงับปวดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

ทางคลินิก  

3. ผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักจะได้รับการรักษาตามรูปแบบการดูแลแบบออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่ระบุใน Australian and 

New Zealand Guideline for Hip Fracture Care34 

4. ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยกระดูกข้อสะโพกหักหรือกระดูกข้อสะโพกหักขณะอยู่ในโรงพยาบาลจะได้รับการผ่าตัดภายใน 

48 ชั่วโมงหากไม่มีข้อห้ามทางคลินิกและผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการผ่าตัด  

5. ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักจะได้รับการช่วยเหลือให้เคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่มีข้อห้ามเรื่ องการลงน้ าหนักในวัน 

หลังการผ่าตัด และฝึกอย่างน้อยวันละครั้งหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางคลินิกของผู้ป่วยและเป้าหมายการรักษา  

ซึ่งตกลงกันไว้ 

6. ก่อนผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักจะออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินการพลัดตกหกล้มและสุขภาพกระดูก 

และแผนการรักษาตามผลการประเมินนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักซ้ า 

7. ก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ดูแลจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการดูแลเฉพาะบุคคลที่อธิบาย 

การดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยและเป้าหมายของการดูแลหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว แผนการดูแลที่จะได้รับ 

การพัฒนาร่วมกับแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย แผนจะระบุการปรับเปลี่ยนยา ยาตัวใหม่ และอุปกรณ์ และรายละเอียดการติดต่อ

ส าหรับการบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ผู้ป่วยอาจต้องการ แผนยังอธิบายกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแล

บาดแผล และการใช้งานหลังได้รับบาดเจ็บ แผนการดูแลนี้ควรเตรียมให้ผู้ป่วยก่อนการจ าหน่ายผู้ป่วยและเตรียมให้แพทย์

ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางคลินิกอย่างต่อเนื่องภายใน 48 ชั่วโมงของการจ าหน่ายผู้ป่วย  

ขั้นตอนการเตรียมการ: ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานส าหรับ

ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักตามหลักการของการดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

วัตถุประสงค์: 

• เพ่ือค้นหา “ผู้น าด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (orthogeriatric champions)” จากแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และแผนก 

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรืออายุรศาสตร์ (จากแผนกอายุรศาสตร์หากในประเทศนั้นเป็นประเทศที่เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ยังไม่ถือว่าเป็นสาขาเฉพาะทาง) ซึ่งน่าจะเป็นผู้น าร่วมของทีมโครงการที่จะอธิบายถึงในหัวข้อถัดไป 
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• เพ่ือจัดตั้งกลุ่มย่อยด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยของทีมโครงการที่ดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture แบบสหสาขาวิชาชีพของ

องค์กร โดยมีตัวแทนจากผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกและด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม (สังเกตว่าสมาชิกทีมโครงการ

ทั้งหมดเป็น “ผู้น า” ของแนวทางการดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยภายในแผนกของตน ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ แพทย์ 

พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เก่ียวข้อง) 

• เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับการดูแลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในทีมโครงการ จึงควรเชิญตัวแทนของผู้ป่วยและผู้ดูแล  

เข้าร่วมโครงการด้วย 

• clinical pathway ที่เป็นปัจจุบันส าหรับผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล

ไปจนถึงเม่ือผู้ป่วยกลับไปยังสถานที่อยู่ของผู้ป่วยแห่งถัดไป (ดูหัวข้อย่อยก่อนหน้านี้ในขั้นตอนของแผนการดูแล) 

• พิจารณาเงื่อนไขการเทียบเคียงสมรรถนะของการดูแลรักษา โดยเปรียบเทียบกับบางส่วนหรือทั้งหมดของ 7 ข้อก าหนด 

ด้านคุณภาพที่ระบุไว้ใน ANZ Hip Fracture Care Standard33 หรือมาตรฐานทางคลินิกอ่ืน ๆ ที่ท่านเลือกใช้ (ดูหัวข้อถัดไป

ที่เก่ียวกับการเทียบเคียงสมรรถนะของการดูแลรักษา)  

• ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ทีม่ีในข้อก าหนดด้านคุณภาพแต่ละหัวข้อของ ANZ Hip Fracture Standard ยกตัวอย่างเช่น  

▶  ข้อก าหนดด้านคุณภาพหัวข้อที่ 1: 

 1a: หลักฐานของการเตรียมการเฉพาะส าหรับการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักในแผนกฉุกเฉิน 

 1b: สัดส่วนของผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักทีไ่ด้รับการประเมินการรู้ตัวก่อนการผ่าตัด 

▶  ข้อก าหนดด้านคุณภาพหัวข้อที่ 4: สัดส่วนของผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก

มาถึงโรงพยาบาลด้วยกระดูกข้อสะโพกหัก  

• พัฒนาเกณฑ์วิธีส าหรับการตรวจสอบระยะสั้นในหน่วยงานเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษาของผู้ป่วยกระดูก  

ข้อสะโพกหักที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานของท่านในช่วง 1 ถึง 2 เดือนถัดไป (ประกอบด้วย ผู้ป่วยประมาณ 40 ถึง  

60 ราย) หรือใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บรวบรวมตามปกติมาตรวจสอบย้อนหลังก็ได้ 

• ทบทวนผลการตรวจสอบระยะสั้น และจัดล าดับความส าคัญของการดูแลเฉพาะด้านที่จะปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นโครงการน าร่อง 

• ตามที่แนะน าในบทที่ 5 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2) ในการจัดตั้งหน่วยบริการเฉพาะ

ทางด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย4 เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างของการดูแลได้แล้ว ให้ใช้กลยุทธ์การถามค าถาม “5 whys” เพ่ือค้นหา

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (เช่น ป้อนค าถามว่า “ท าไมจึงเกิดช่องว่างของการดูแลนี้?” จ านวน 5 ครั้ง)35 หรือใช้เครื่องมือ 

เช่น การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม)36  

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_5
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• หาข้อมูลจากการด าเนินการตามขั้นตอนของแผนการดูแลในปัจจุบัน และหาค าตอบจากกลยุทธ์ “5 whys” หรือ SWOT 

ให้พิจารณาว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ควรจะน ามาจัดรูปแบบใหม่ในการดูแลผู้ป่วยตามล าดับความส าคัญอย่างไรโดยใช้มุมมอง  

ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี  

• ด าเนินโครงการน าร่องตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะใช้เวลาสามถึงหกเดือน แล้วสรุปประเด็นของการดูแล

ตามล าดับความส าคัญ 

ขั้นตอนการขยายผล: ด าเนินโครงการน าร่องโดยใชเ้งินทุนและทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย  

วัตถุประสงค์: 

• ทีมสหสาขาวิชาชีพทบทวนโครงการน าร่องเพ่ือระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง 

• ขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงการน าร่อง - อาจจะมีบางปัญหาของการดูแลที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการปรับปรุง 

กระบวนการตามล าดับขั้นเพ่ือให้ทุกด้านของการดูแลดีขึ้นตามมาตรฐานการดูแลทางคลินิกที่ก าหนดให้มีการเทียบเคียง

สมรรถนะ (benchmark clinical care standard) ภายใน 1-2 ปีถัดไป 

• ทบทวน clinical pathway ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพที่ท าในช่วงโครงการน าร่องและประยุกต์ใช้ปรัชญาด้านการ

ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย 

• พิจารณาว่า ต้องการทรัพยากรใหม่อะไรบ้างที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลทางคลินิกที่ก าหนด 

ให้มีการเทียบเคียงสมรรถนะในทุกด้าน โดยใช้มุมมองทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี 

• พัฒนาเกณฑ์วิธีของโปรแกรม ส าหรับการขยายขอบเขตของโปรแกรม 

• สร้างแผนโครงการที่รวมต้นทุนทั้งหมด (fully costed business case) ในการด าเนินการโปรแกรมส่วนขยายในระยะกลาง 

(คือ 2-3 ปี) ซึ่งรวมถึงมาตรฐานคุณภาพที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้ทุนสนับสนุนโปรแกรม (แม่แบบของแผนโครงการหาได้จาก  

FFN website)   

• ปลูกฝังวิธีการใช้เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพชนิด “Plan-Do-Study-Act” (PDSA)37 LEAN38 and/or Six Sigma39 (หรือ

เทียบเท่า) มาใช้ซ้ า ๆ ในการออกแบบโปรแกรม มีการทบทวนสมรรถนะและระบุโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (แต่ละรอบควรใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน)  

• จัดท ารายงานโครงการประจ าปีส าหรับผู้ให้ทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางคลินิกท้ังหมด 

• การมีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนส าหรับการดูแลกระดูกข้อสะโพกหัก ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  

จะเป็นกลไกส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันนั้น ๆ  
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• ส ารวจโอกาสในการสร้างเครือข่ายและให้ค าปรึกษาและ FFN Perioperative Specialist Interest Group, FFN Hip 

Fracture Audit Special Interest Group และ International Geriatric Fracture Society (IGFS) 

• พิจารณาโอกาสในการขอการรับรองมาตรฐานส าหรับโปรแกรมส่วนขยาย และ/หรือ ส าหรับสมาชิกของโครงการ เช่น  

การรับรองจาก IGFS CORE Certified Geriatric Fracture Care Programs และ American Geriatrics Society (AGS) 

AGS CoCare: Ortho™ programme  

ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน: ผลักดันให้มีโปรแกรมด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ในการวางแผน

งบประมาณระยะยาว 

วัตถุประสงค์: 

• วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน คือ การชักชวนผู้ให้ทุนท าการลงทุนอย่างถาวรด้านบุคลากร 

กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ต้องการเพ่ือสร้างโปรแกรมด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพส าหรับสถาบันในระยะยาว 

• จ าเป็นต้องมี  fully costed business case ส าหรับวัดผลของโปรแกรมส่วนขยายในผู้ป่วยที่มี fragility fracture  

ที่ต าแหน่งข้อสะโพกและกระดูกต าแหน่งอ่ืน ๆ ในอนาคตที่จะส่งผลให้ต้องนอนโรงพยาบาล ดังนี้  

▶  ผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาโดยการบริการส่วนขยายในช่วง 2-3 ปีแรกของการด าเนินงาน ทั้งสถานที่ 

ที่ผู้ป่วยจะไปอยู่หลังการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล (discharge destination) การฟ้ืนคืนสู่สภาพการท างานปกติ

ก่อนเกิดกระดูกหัก การป้องกันการเกิดกระดูกหักแบบทุติยภูมิ คุณภาพชีวิต และอัตราการเสียชีวิตทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว 

▶  การหลีกเลี่ยงการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาล โดยดูจากการลดจ านวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย 

▶  การประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย และติดตามว่าหน้าที่ใดในระบบสุขภาพ  และการดูแล 

ที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายนี้มากท่ีสุด  

• การขี้นทะเบียนเป็นสมาชิกขององค์กรการดูแลกระดูกข้อสะโพกหักอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ/

หรือระดับชาติซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

• การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการในวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ และการน าเสนอในงานประชุมระดับ

ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติจะเปิดโอกาสให้ทีมได้แบ่งปัน  best practice กับสถาบันอ่ืน ๆ และเพ่ือให้สถาบัน

ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการให้การดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย 

 

 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/ffn-perioperative-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/hip-fracture-audit-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/hip-fracture-audit-sig/
https://www.geriatricfracture.org/exchange-program.html
https://www.geriatricfracture.org/certification.html
https://ortho.agscocare.org/
https://ortho.agscocare.org/
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การเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษา: แนวทางการดูแลรักษา มาตรฐาน และการขึ้นทะเบียน  

แนวทางการดูแลรักษาทีเ่กี่ยวกับการดูแลรักษากระดูกข้อสะโพกหักในระยะเฉียบพลันได้รับการเผยแพร่ในหลายประเทศ ในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมา มาตรฐานทางคลินิกได้มาจากแนวทางการดูแลรักษาดังกล่าว ที่ได้รับการพัฒนาในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์33 แคนาดา40 อังกฤษและเวลส์41 ไอร์แลนด์42 สกอตแลนด์43 และสเปน44 การขึ้นทะเบียนการดูแลกระดูกข้อสะโพกหัก

เป็นกลไกส าหรับโรงพยาบาล เพ่ือก าหนดการเทียบเคียงสมรรถนะของการดูแลรักษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางคลินิก  

การลงทะเบียนได้จัดท าขึ้นแล้วหรือก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์45 เดนมาร์ก46 ไอร์แลนด4์7 

อิตาลี48 เม็กซิโก49 เนเธอร์แลนด์50 นอร์เวย์51 สกอตแลนด์52 เกาหลีใต้53 สเปน54 ศรีลังกา55 สวีเดน56 และสหราชอาณาจักร 

(อังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ)57  

 
FFN Strategic Focus ระบุว่า FFN จะสนับสนุนความร่วมมือกันของพันธมิตรสหสาขาวิชาชีพระดับชาติซึ่งจะน าไปสู่  
• แนวทางการรักษาท่ีเป็นเอกฉันท์  
• มาตรฐานคุณภาพ 
• การวัดประสิทธิภาพผลงานอย่างเป็นระบบส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มี fragility fracture  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ FFN คือ จ านวนประเทศที่บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ในประเทศซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการรักษา 
ที่เป็นเอกฉันท์หรือมาตรฐานคุณภาพส าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก อาจจะเริ่มโครงการ national FFN 
หรือจัดตั้งพันธมิตรสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยกันพัฒนาแนวทางและมาตรฐานในปัจจุบันให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
และด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้  
• จัดตั้งกลุ่มพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ในประเทศของท่าน  

• หากประเทศของท่านมีองค์กรภาครัฐที่ควบคุมดูแลคุณภาพด้านสุขภาพแล้ว ให้พิจารณาว่ามีโอกาสที่องค์กรเหล่านี้ 

จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางปฎิบัติหรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้รับการรับรองแนวทางปฏิบัติจนได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

• ร่างแนวทางการรักษาท่ีเป็นเอกฉันท์ ควรด าเนินการขอความคดิเห็นจากตัวแทนของผู้น าขององค์กรวิชาชีพ 

• ตีพิมพ์เผยแพร่แนวทางที่ได้รับการรับรองจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพและองค์กรควบคุมคุณภาพด้ านการดูแลสุขภาพ 

ของรัฐบาล (หากมีอยู่ในประเทศของท่าน) 

• เชิญสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมดของกลุ่มพัฒนาแนวปฏิบัติมาร่วมร่างมาตรฐานด้านคุณภาพที่ได้มาจากแนวทางปฏิบัติ 

• ตีพิมพ์มาตรฐานคุณภาพและเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศ  

• ตกลงยอมรับการเก็บข้อมูลพื้นฐานขั้นต่ า (เช่น FFN MCD)  

  

https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/hip-fracture-audit-database/


33 

 

• สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่จะเป็นผู้น ากระแส (early adopters) ของการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขั้นต่ า (ข้อมูลพ้ืนฐาน)  

และมาตรฐานด้านคุณภาพ และเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษาที่พวกเขาให้กับผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานคุณภาพ  

• จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการขึ้นทะเบียนการดูแลกระดูกข้อสะโพกหัก ซึ่งจะหาทุนเพ่ือพัฒนาการจดทะเบียน 

และจ้างผู้ประสานงานทะเบียน 

• พัฒนาและเปิดตัวการข้ึนทะเบียนและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วม 

ผลของการเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก: กรณีศึกษาจากสหราชอาณาจักร 
ในปี ค.ศ. 2007 UK NHFD57 เริ่มด าเนินการพร้อมกันกับการเผยแพร่ของการดูแลผู้ป่วยที่มี  fragility fracture ของ BOA-BGS 
Blue Book21 ซ่ึง Blue Book ได้เสนอมาตรฐานทางคลินิก 6 ประการ ดังต่อไปนี้: 

1. ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักทุกรายควรได้รับการส่งตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ระยะเฉียบพลันภายใน 4 ชั่วโมง

หลังเข้ามารักษา 

2. ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักทุกรายที่ร่างกายแข็งแรงดีควรได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมงของการเข้ารักษาตัว 

ในโรงพยาบาล และควรผ่าตัดในช่วงเวลาท างานตามปกติ 

3. ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักทุกรายควรได้รับการประเมินและการดูแลเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ 

4. ผู้ป่วยทุกรายที่มี fragility fracture ควรได้รับการดูแลรักษาบนหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับการเข้าถึงการสนับสนุน

ทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยในระยะเฉียบพลันตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  

5. ผู้ป่วยทุกรายที่มี fragility fracture ควรได้รับการประเมินความจ าเป็นในการรักษาด้วยยาต้านการสลายกระดูก  

เพ่ือป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในอนาคต 

6. ผู้ป่วยทุกรายที่พบว่า มี fragility fracture หลังการพลัดตกหกล้มควรได้รับการประเมินจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  

และได้รับการดูแลรักษาเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มในอนาคต 

เหตุผลส าหรับความจ าเป็นในการมีฉันทามติเกี่ยวกับมาตรฐานทางคลินิกร่วมกับกลไกการเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษา 

เปรียบเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวได้อธิบายไว้ดังนี้ “มาตรฐานเหล่านี้สะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่ดีในขั้นตอนส าคัญของการดูแล

กระดูกข้อสะโพกหัก การร่วมมืออย่างกว้างขวางจะช่วยเพ่ิมคุณภาพและผลการดูแลรักษา และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเหตุผล

ส าหรับการมีมาตรฐานเหล่านี้ได้ก าหนดไว้ใน Blue Book และการร่วมมือรวมทั้งความก้าวหน้าของความร่วมมือจะสามารถ

ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมใน NHFD” 

 

ในปี ค.ศ.  2011 NICE ได้ เผยแพร่แนวทางการดูแลรักษากระดูกข้อสะโพกหัก22 และได้เผยแพร่มาตรฐานคุณภาพ 

ที่ได้จากแนวทางเหล่านี้ในเวลาต่อมา41  
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ในปี ค.ศ. 2010 หน่วยงานด้านสุขภาพของอังกฤษได้เปิดตัว Best Practice Tariff (BPT)58 ส าหรับการดูแลผู้ป่วยกระดูก 

ข้อสะโพกหัก โครงการสร้างแรงจูงใจทางการเงินนี้จะเชื่อมโยงกับระดับการช าระเงินคืนให้กับโรงพยาบาลในแต่ละระดับ  

ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ตามมาตรฐานของ Blue Book ซึ่งจะท าให้เกิดการเข้าร่วมใน NHFD  

อย่างกว้างขวางได้ การช าระเงินซึ่ งมีความแตกต่างจาก เดิมส าหรับการดูแลด้วย  best practice เริ่มที่  445 ปอนด์  

(570 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 490 ยูโร) ส าหรับปี ค.ศ. 2010-2011 และเพ่ิมขึ้นเป็น 890 ปอนด์ (1,139 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ  

979 เหรียญสหรัฐ) ส าหรับปี ค.ศ. 2011-2012 และเพ่ิมเป็น 1,335 ปอนด์ (1,709 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,469 ยูโร) ส าหรับปี  

ค.ศ. 2012-2013 และหลังจากนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับ BPT องค์กรต้องผ่านเกณฑ์ท้ังหมดดังต่อไปนี้ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2012: 

• ระยะเวลารอผ่าตัดภายใน 36 ชั่วโมงนับจากผู้ป่วยมาถึงแผนกฉุกเฉิน หรือนับจากระยะเวลาในการวินิจฉัยถ้าเป็นผู้ป่วยใน

จนถึงเริ่มดมยาสลบ 

• การมีส่วนร่วมของ (ortho-) geriatrician 

▶  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายใต้การดูแลร่วมกันของแพทย์ที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและแพทย์ที่ปรึกษา  

  ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

▶  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยใช้เกณฑ์วิธีประเมินที่มีการตกลงร่วมกันโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศัลยแพทย์  

ออร์โธปิดิกส์และวิสัญญีแพทย์  

▶  ในระหว่างการผ่าตัด (ก าหนดไว้ภายใน 72 ชั่วโมงของการเข้ารับการรักษา) มีการประเมินโดยแพทย์เวชศาสตร์

ผู้สูงอายุ (ตามค าจ ากัดความ คือ consultant, non-consultant career grade (NCCG) หรือ specialist trainee 

ST3+)  

▶  การดูแลหลังการผ่าตัดโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยตรง  

 ทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพสหสาขาวิชาชีพ 

 การประเมินการป้องกันกระดูกหัก (การพลัดตกหกล้มและสุขภาพกระดูก)  

ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2012 เกณฑ์เพ่ิมเติมของ BPT ได้เพ่ิมการประเมินการรับรู้ของสมองทั้งก่อนและหลังผ่าตัด  

ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2020 ได้มีการปรับเกณฑ์ BPT เพ่ิมเติม โดยล่าสุดได้มีการขยายเกณฑ์ให้ครอบคลุมกระดูกหักของกระดูก 

ต้นขาทั้งส่วนกลางและส่วนปลายด้วย  

ในปี ค.ศ. 2015 Neuberger และคณะ ได้ประเมินผลของ NHFD ที่ได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานทางคลินิกของ  

Blue Book การรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะผ่าน NHFD และกิจกรรมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่น าโดย NHFD 

ช่วยสนับสนุนการแบ่งปัน best practice ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ59  

การค้นพบท่ีส าคัญมีดังต่อไปนี้   

• การเข้าร่วมใน NHFD เพ่ิมข้ึนจาก 11 โรงพยาบาลในปี ค.ศ. 2007 เป็น 175 โรงพยาบาลในปี ค.ศ. 2011 
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• ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง ปี ค.ศ. 2011 อัตราการเข้ารับการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน (หมายถึง การผ่าตัดภายในวันที่เข้ารับ 

การรักษาหรือไม่เกิน 1 วันหลังจากเข้ารับการรักษา) ได้เพิ่มขึ้นจาก 54.5% เป็น 71.3% ในขณะที่อัตราดังกล่าวนี้

คงที่ในช่วงระหว่างป ีค.ศ. 2003-2007 (NHFD ไดถู้กจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2007) 

• ระหว่างปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ค.ศ. 2011 อัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วัน ลดลงจาก 10.9% เป็น 8.5% ในขณะที่

อัตราการเสียชีวิตดังกล่าวระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึงปี ค.ศ. 2007 ลดลงจาก 11.5% เป็น 10.9% นอกจากนี้ อัตรา 

การเสียชีวิตภายใน 30 วันต่อปียังมีค่าลดลงมากขึ้นหลังจากจัดตั้ง NHFD กล่าวคือ อัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วัน 

ลดลงจาก 7.6% ต่อปีหลังจากจัดตั ้ง NHFD เมื ่อเทียบกับการลดลงของอัตราดังกล่าวที ่ 1.8% ต่อปีในช่วง 

ก่อนจัดตั้ง NHFD (p<0.001) 

ในปี ค.ศ. 2019 Metcalfe และคณะ ได้ประเมินผลกระทบของ BPT ต่อผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก  
ในประเทศอังกฤษ การศึกษานี้มีกลุ่มควบคุม คือ ผู้ป่วยในประเทศสกอตแลนด์60 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย คือ ผู้ป่วยที่ได้รับ 
การรักษากระดูกข้อสะโพกหักในประเทศอังกฤษ (จำนวน 1,037,860 ราย) หรือประเทศสกอตแลนด์ (จำนวน 116,594 ราย) 
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2000 ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2016 และผู้เข้ารับการศึกษาทุกรายต้องมีข้อมูล 
การติดตามผลการรักษาครบถ้วนเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เข้ารับการรักษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน 
ที่มี BPT (BPT ถูกนํามาใช้ในประเทศอังกฤษต้ังแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2010) ในช่วงระหว่างป ีค.ศ. 2010 ถึงป ีค.ศ. 2016  
มีผู้เสียชีวิตลดลงมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 7,600 ราย อัตราการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังการจำหน่าย
ผู้ป่วยลดลง ระยะเวลารอผ่าตัด และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน 
 
ในปี ค.ศ. 2019 มีการกำหนด KPI เพื่อจัดตั้งระบบการทํางานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น61 ระบบที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปัน
กรณีศึกษาโดยอ้างอิงไปกับ KPI ของการรักษาและอัตราการเสียชีวิต  
 
ซึ่งในขณะที่เขียน clinical toolkit นี้ NHFD ได้จัดตั้งเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมา ส่งผลให้มีการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก 
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ประเทศอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
อย่างต่อเนื่องกันในผู้ป่วยรวมทั้งหมด 650,000 รายนับจากปี ค.ศ. 2007 ถึงป ีค.ศ. 2020 
 

 
 

 

FFN Hip Fracture Audit Special Interest Group (FFN HFA SIG) ประกอบไปด้วยกลุ่มแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในการ
แบ่งปัน best practice สำหรับกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาภาวะกระดูกข้อสะโพกหักกับแพทย์ทั่วโลก   

     

หากท่านสนใจเข้าร่วม FFN HFA SIG กรุณากดเลือกที่นี่ 
 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/hip-fracture-audit-sig/
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การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วย 
การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วย เป็นการให้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยสถานะสุขภาพผ่านมุมมองของตัวผู้ป่วยเอง ภายใต้
บริบทของคุณภาพชีวิต (ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม) อาการของโรค และความสามารถของร่างกายในการ 
ท ากิจวัตรต่าง ๆ การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยอาจแบ่งได้เป็นแบบทั่วไป หรือแบบเฉพาะโรค/สถานการณ์ ตัวชี้วัดที่ได้นี้ 
จะน ามาสู่การสร้างแนวทางที่เน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคล หรือน ามาพัฒนาระบบการรักษาโดยรวมตามมุมมอง
ของผู้ป่วย ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายโดยรวมเพ่ือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ปัจจุบันพบว่า
ยังขาดการวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยซึ่งได้รับการประเมินความถูกต้องแล้ว (validated PROMs) เพ่ือใช้ส าหรับ 
การประเมิน fragility fracture 
 

ในปี ค.ศ. 2014 Parsons และคณะ ท าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก ในเรื่องการตอบสนองและความสัมพันธ์
ระหว่าง Oxford Hip Score (OHS, แบบประเมินส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพก) ICEpop CAPability (ICECAP-O, 
แบบประเมินวัดความสามารถในผู้สูงอายุ) และ EuroQol EQ-5D (การวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวม)62 
ผู้เขียนสรุปว่า EQ-5D สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ส าหรับผู้ป่วยที่ฟ้ืนตัวหลังได้รับการรักษาจากกระดูกข้อสะโพกหักได้ 
และยังมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ OHS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EQ-5D มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ OHS  
อีกประเด็นที่ส าคัญ คือ เนื่องจากพบว่า มากกว่า 40% ของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก  จะมีความบกพร่องของความรู้ 
ความเข้าใจ (cognitive impairment) คะแนนที่ได้จาก EQ-5D เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะได้ค าตอบมาจากผู้ป่วย 
ที่ไม่มีความบกพร่องของสมรรถนะทางสมองหรือตัวแทนของผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง ดังนั้นจึงควรพิจารณาน า EQ-5D  
มาทดสอบความแม่นย าเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มี fragility fracture ที่กระดูกส่วนอ่ืน ๆ ด้วย 
 
ความแม่นย าของ EQ-5D ได้ถูกศึกษาอีกครั้งในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพในผู้ป่วย  

กระดูกข้อสะโพกหัก โดยเน้นส ารวจในช่วงฟ้ืนตัวหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก63 การประเมินดังกล่าวครอบคลุมประเด็นดังนี้  
ความคล่องตัวของผู้ป่วยก่อนเกิดกระดูกหัก การปรับตัวเมื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมทั้งในช่วงก่อนและหลังเกิด
กระดูกหัก และการยอมรับของผู้ป่วยว่าสมรรถภาพของร่างกายที่ลดลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีอายุ
สูงขึ้น ผู้วิจัยสรุปว่า “…ในกลุ่มประชากรที่มี fragility fracture ยังไม่มีการวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยที่สามารถประเมิน
ผลลัพธ์ได้ครอบคลุมทุกด้าน” ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 Haywood และคณะได้ท าการศึกษาชนิดการทบทวนอย่างเป็นระบบ64 
ต่อคุณภาพและการยอมรับของการวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยในภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก  ผลการศึกษาพบว่า  
มีการศึกษาที่ประเมินคุณภาพและการยอมรับของการวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เพียงพอ 
ที่จะน ามาสู่การสร้างค าแนะน าทางคลินิก และจ าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 
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แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการน าไปปฏิบัติ 
แบบร่าง 

 Generic Orthogeriatric Service Business Case Template จากเว็บไซต์ของ FFN  

การขึ้นทะเบียนและชุดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก  
 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ANZ Hip Fracture Registry   
 

แคนาดา: Bone and Joint Canada National Hip Fracture Toolkit   
 

เดนมาร์ก: National Database of Hip Fractures   
 

ไอร์แลนด์: Irish Hip Fracture Database  
 
อิตาลี: Gruppo Italiano di Ortogeriatria 1.0 Database 

 
ญี่ปุ่น: Japan National Hip Fracture Database   

 
เม็กซิโก: Mexican Hip Fracture Audit (ReMexFC)   

                   
 
 
 

นอร์เวย:์ The Norwegian Hip Fracture Register   
 

สกอตแลนด์: The Scottish Hip Fracture Audit   
 

เกาหลีใต้: The Korean Hip Fracture Register   
 

สเปน: Spanish National Hip Fracture Registry   
 
 
 
 
 
 
 

เนเธอร์แลนด์: The Dutch Hip Fracture Audit 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://anzhfr.org/
http://boneandjointcanada.com/hip-fracture/
https://www.danishhealthdata.com/find-health-data/Dansk-Tvaerfagligt-register-for-Hoftenaere-Laarbensbrud
https://www.noca.ie/audits/irish-hip-fracture-database
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32026420/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128131367000065
https://medcraveonline.com/MOJOR/mexican-hip-fracture-audit-remexfc-objectives-and-methodology.html
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister
https://www.shfa.scot.nhs.uk/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31970505/
http://rnfc.es/
https://dica.nl/dhfa/home
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สวีเดน: National Quality Registry for Hip Fracture 

Patients and Treament (RIKSHÖFT) 
  

สหราชอาณาจักร: National Hip Fracture Database  
 

สหรัฐอเมริกา  

• American Academy of Orthopaedic Surgeons Hip Fractures in the Elderly 

• American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and 

article in the Journal of Orthopaedic Trauma 

• American Geriatrics Society AGS Co-Care: Ortho™ 
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดการด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย 

ข้อมูลส่วน Shared Hospital Resources ของ ANZ Hip Fracture Registry website และ Resources section ของ  

UK National Hip Fracture Database website เป็นข้อมูลที่มีการใช้ในวงกว้าง แต่ผู้อ่านพึงทราบว่าข้อมูลดังกล่าว 

ไม่ได้ผ่านการถูกประเมินอย่างเป็นทางการโดย FFN นอกจากนี ้ยังมแีหล่งข้อมูลอ่ืนที่น่าสนใจต่อผู้อ่าน clinical toolkit ดังนี้  

• ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anti-coagulants: โดย Cochrane Database ปี ค.ศ. 201665 และ Carrier และคณะ  

ปี ค.ศ. 202066)  

• โรคหัวใจ (Cardiac disease: โดย Lowe และ Lightfoot ปี ค.ศ. 202067) 

• ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium: โดย Cochrane Database ปี ค.ศ. 202068 และ Oberai และคณะ ปี ค.ศ. 201869) 

• การให้เลือด (Blood transfusion: โดย Cochrane Database ปี ค.ศ. 201570 และ Liu และคณะ ปี ค.ศ. 201971) 

 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The AO Trauma Orthogeriatrics ฟรีได้ที่ iTunes App Store หรือ Google 

Play Store 

ต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2): ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากบทที่ 5-12 และบทที่ 19 ที่มี เนื้อหามุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง  ๆ ของการดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลันนั้น  

ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทอ่ืนของหนังสือ ดังนี้ 

• บทที ่17: การพยาบาลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

(Nursing in the Orthogeriatric Setting โดย Santy-Tomlinson J และคณะ) 

• บทที ่18: การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง  

(Nutritional Care of the Older Patient with Fragility Fracture โดย Bell J และคณะ) 

http://kvalitetsregister.se/englishpages/findaregistry/registerarkivenglish/nationalqualityregistryforhipfracturepatientsandtreatmentrikshoft.2402.html
http://kvalitetsregister.se/englishpages/findaregistry/registerarkivenglish/nationalqualityregistryforhipfracturepatientsandtreatmentrikshoft.2402.html
http://kvalitetsregister.se/englishpages/findaregistry/registerarkivenglish/nationalqualityregistryforhipfracturepatientsandtreatmentrikshoft.2402.html
https://www.nhfd.co.uk/
https://www.aaos.org/quality/quality-programs/lower-extremity-programs/hip-fractures-in-the-elderly/
https://www.aaos.org/quality/quality-programs/lower-extremity-programs/hip-fractures-in-the-elderly/
https://www.facs.org/quality-programs/acs-nsqip
https://www.facs.org/quality-programs/acs-nsqip
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30702503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30702503
https://www.americangeriatrics.org/programs/ags-cocare-orthotm
https://anzhfr.org/healthcare-professional-resources/
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/ResourceDisplay
https://apps.apple.com/app/aotrauma-orthogeriatrics/id903074010
https://apps.apple.com/app/aotrauma-orthogeriatrics/id903074010
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aofoundation.aotrauma.orthogeriatrics
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aofoundation.aotrauma.orthogeriatrics
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_17
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_18
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แหล่งข้อมูลที่สร้างการมสี่วนร่วมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 

เกี่ยวกับการดูแลกระดูกหกัระยะเฉียบพลัน 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ANZHFR "My Hip Fracture Guide". 

สามารถเข้าใช้งานได้ในภาษาต่าง ๆ ดังนี้ : 

• ภาษาอาหรับ 

• ภาษาจีน (แบบย่อ) 

• ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม) 

• ภาษาดารี 

• ภาษาอังกฤษ 

• ภาษาเปอร์เซีย 

• ภาษากรีก 

• ภาษาฮินดี  

• ภาษาอิตาเลียน  

• ภาษาเกาหลี  

• ภาษาเนปาล  

• ภาษาปันจาบ  

• ภาษาสเปน  

• ภาษาตากาล็อก  

• ภาษาเวียดนาม  

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care and 

Health Quality and Safety Commission New Zealand “Consumer 

Fact Sheet” 

แคนาดา: Canadian Orthopaedic Foundation "Recovery from a hip fracture: Information  
for patients and care givers"    
สหราชอาณาจักร: NHFD "Your hip fracture: all about your hip fracture 

and what to expect on the road to recovery" 
 

สหรัฐอเมริกา: OrthoInfo (from the American Academy of 

Orthopaedic Surgeons) "Hip fractures" 

https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Arabic-2_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Arabic-2_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5_Simpl_Chinese_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5_Trad_Chinese_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Dari_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2019/09/Hip-Fracture-Care-Guide-FINAL.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Farsi_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Greek_FINAL.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Hindi_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Italian_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL-Korean_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Nepalii_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Punjabi_Checked-2.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL_Spanish_Final.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL-Tagalog.pdf
https://anzhfr.org/wp-content/uploads/2020/07/swslhd-110420-2019-Hip-Fracture-Care-Guide-A5-FINAL-Vietnamese_Final.pdf
https://www.hqsc.govt.nz/assets/Falls/PR/Hip-fracture-care-consumer-fact-sheet-Sep-2016.pdf
https://www.hqsc.govt.nz/assets/Falls/PR/Hip-fracture-care-consumer-fact-sheet-Sep-2016.pdf
https://www.hqsc.govt.nz/assets/Falls/PR/Hip-fracture-care-consumer-fact-sheet-Sep-2016.pdf
https://whenithurtstomove.org/wp-content/uploads/HipFracture-EN.pdf
https://whenithurtstomove.org/wp-content/uploads/HipFracture-EN.pdf
https://whenithurtstomove.org/wp-content/uploads/HipFracture-EN.pdf
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/docs/Patients2020
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/docs/Patients2020
https://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/docs/Patients2020
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/hip-fractures
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/hip-fractures
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/hip-fractures
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เสาหลักทางคลินิกที่ 2:  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพ่ือฟื้นคืนสู่สภาพปกติ 
ของการท างานของร่างกาย การช่วยเหลือตนเอง  
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
 
 

 

          
 
 

เพื่ออ่านเพิ่มเติม 
 

 
แนะน าให้อ่านเพ่ิมเติม จากต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 ซึ่งจะมี
เนื้อหามุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน 4 บท ดังต่อไปนี้ 

 
• บทที่ 12: การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก  

(Rehabilitation following hip fracture โดย Dyer S และคณะ) 

• บทที่ 13: สุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล  

(The psychological health of patients and their caregivers โดย Eleuteri S และคณะ)  

• บทที่ 17: การพยาบาลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

(Nursing in the Orthogeriatric Setting โดย Santy-Tomlinson J และคณะ) 

• บทที่ 18: การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง  

(Nutritional Care of the Older Patient with Fragility Fracture โดย Bell J และคณะ)  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_17
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_18
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แนวทางการจัดการทางคลินิกและการบริหารต้นทุนประสิทธิผลของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย 
ในปี ค.ศ. 2016 FFN Hip Recovery Research Special Interest Group72 ได้ทบทวนผลลัพธ์ด้านความพิการระยะยาว

ของผู้ป่วยภายหลังจากเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก พบว่า 

• 40-60% ของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา มีการฟ้ืนคืนของการเคลื่อนไหวร่างกายและความสามารถในการท ากิจกรรม 

ขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องมือในชีวิตประจ าวัน ในระดับเทียบเท่ากับก่อนเกิดกระดูกหัก  

• 20-60% ของผู้ป่วยที่เคยท ากิจกรรมในการดูแลตนเองได้อย่างอิสระก่อนเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก (เช่น การซักผ้าและ 

การแต่งกาย) จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมดังกล่าวหลังเกิดภาวะกระดูกหักเป็นระยะเวลาถึง 2 ป ี

• 10-20% ของผู้ป่วยที่มีอาการกระดูกข้อสะโพกหัก ในประเทศฝั่งตะวันตกจ าเป็นจะต้องถูกย้ายไปพ านักอยู่ยังสถานดูแล 

ผู้ท าวิจัยสรุปว่า ผลลัพธ์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยภายหลังเข้ารับการรักษากระดูกข้อสะโพกหักนั้นยังไม่ดี จึงจ าเป็น 

ที่จะต้องมีการลงทุนส าหรับการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมที่สามารถปรับปรุงการฟ้ืนฟูการท างานของร่างกายผู้ป่วย 

ในระยะยาวให้ดีขึ้น 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้  มีการศึกษาวิเคราะห์อภิมานที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากความ

เปราะบาง (fragility fracture) ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ ในปี ค.ศ. 2018 Nordström และคณะ ได้ประเมินผลลัพธ์ของการดูแล

ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้สูงอายุ (GITs)73 โดยเปรียบเทียบกับการดูแลแบบดั้งเดิมและพบว่า  

การได้รับการดูแลโดย GITs สัมพันธ์กับความสามารถในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน/การท างานทางกายภาพที่เพ่ิมขึ้น 

(SMD 0.32; 95% CI 0.17-0.47) และมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น (SMD 0.32; 95% CI 0.12-0.52) อย่างไรก็ตาม 

โอกาสที่ผู้ป่วยจะสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเพียงล าพัง โดยไม่ต้องมีคนดูแลหลังการรักษานั้นมีค่าเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม  

ในปี ค.ศ. 2019 Lim และคณะ ได้เปรียบเทียบผลของการฝึกการทรงตัวหลังการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพก74 เปรียบเทียบ 

กับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ และพบว่า กลุ่มท่ีได้รับการฝึกการทรงตัวมีลักษณะ ดังต่อไปนี้: 

• การท างานทางกายภาพของร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้น (SMD 0.39; 95% CI 0.11-0.67; p=0.006) 

• การทรงตัวของผู้ป่วยมีความสมดุลมากขึ้น (SMD 0.57; 95% CI 0.15-0.99; p=0.008) และมีท่าทางการเดินที่ดีขึ้น  

(SMD 0.20; 95% CI 0.04-0.35; p=0.012) 

• มีความแข็งแรงของข้อสะโพกและขาเพ่ิมขึ้น (SMD 0.28; 95% CI 0.12-0.43; p<0.001) และคะแนนประเมิน 

การใช้งานเพ่ิมสูงขึ้น (SMD 0.66; 95% CI 0.13-1.19; p=0.015) 

• สามารถท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น (SMD 0.48; 95% CI 0.04-0.93; p=0.032) และมีคะแนนด้านคุณภาพชีวิต 

ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้น (SMD 0.60; 95% CI 0.02-1.18; p=0.042) 
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ผู้วิจัยสรุปว่า ควรพิจารณารวมการฝึกการทรงตัวนี้ไว้ในโปรแกรมเฉพาะส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2019 Lim และคณะ ได้ประเมินประสิทธิผลของการท ากิจกรรมบ าบัดเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

หลังการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหัก75 และพบว่า การท างานทางกายภาพและการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันมีแนวโน้มดีขึ้น 

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และอุบัติการณ์การหกล้มของผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม 

การรับรู้ด้านสุขภาพและด้านอารมณ์ของผู้ป่วยมีการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 

ในปี ค.ศ. 2016 Diong และคณะ ท าการศึกษาชนิด meta-regression analysis เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการออกก าลังกาย 

ที่เป็นแบบแผน (structured exercise) ต่อการเคลื่อนไหวร่างกายหลัง เกิดกระดูกข้อสะโพกหัก76 พบว่า ผู้ป่วยที่ มี

ผลการรักษาดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการออกก าลังกายชนิดที่มีการออกแรงต้านกับแรงภายนอก 

(progressive resistance exercise) (การเปลี่ยนแปลงของ SMD 0.58; 95% CI 0.17-0.98; p=0.008, adjusted R2 60%) 

และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว  

(การเปลี่ยนแปลงของ SMD 0.50; 95% CI 0.08-0.93; p=0.024; adjusted R2 49%) 

ในปี ค.ศ. 2020 Tan และคณะ ได้ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้านต่อการท างานทางกายภาพ

ของร่างกายหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก77 พบว่า โปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ 

ต่อการเพิ่มความแข็งแรงของขา ทั้งในข้างทีห่ักและข้างที่ไม่หัก และยังพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมดังกล่าวมีรอบการเดิน

เพ่ิมขึ้น ซึ่งทดสอบด้วยวิธี  six-minute walk tests การทดลองควบคุมแบบสุ่มที่เรียกว่า The EVA-Hip randomised 

controlled trial ได้ท าการประเมินผลทางคลินิกและต้นทุนประสิทธิผล ของโปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้านเป็นระยะเวลา 

4 เดือนหลังการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหัก78 อาสาสมัครในโครงการวิจัย คือ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป  

โดยที่จะไม่คัดเลือกคนที่ไม่สามารถเดินได้ถึง 10 เมตรก่อนการเกิดกระดูกข้อสะโพกหักมาเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้เข้าร่วมทุกคน

ได้รับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามปกติ และกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้านจะได้รับการฝึกปรับปรุง 

การเดินและการทรงตัวโดยนักกายภาพบ าบัดของสถานพยาบาลปฐมภูมิเพ่ิมเติม 20 ครั้งตลอดระยะเวลา 10 อาทิตย์  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้านมีความเร็วในการเดินที่ดีขึ้นที่ 4 เดือนหลัง

การผ่าตัดและ: 

• ที่ 10 อาทิตยห์ลังได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายที่บ้าน (0.09 เมตร/วินาที; 95% CI 0.04-0.14; p<0.001) 

• ที่ 12 เดือนหลังการผ่าตัด (0.07 เมตร/วินาที; 95% CI 0.02-0.12; p<0.009) 
และไมม่ีความแตกต่างกันของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลา 4 เดือนหลังการผ่าตัดจนถึง 12 เดือน
หลังการผ่าตัด ระหว่างกลุ่มที่ได้หรือไม่ได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายท่ีบ้าน 
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มีการศึกษาชนิดการทดลองควบคุมแบบสุ่ม (RCTs) อยู่หลายการศึกษาที่เกี่ยวกับผลของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

หลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหักต่อการเสียชีวิต ในปี ค.ศ. 2012 Fiatarone Singh และคณะ ได้ประเมินผลของการฝึกออกก าลังกาย

แบบแรงต้านแบบ high intensity (high-intensity progressive resistance training) ทีดู่แลโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ต่ออัตราการเสียชีวิตและการรับผู้ป่วยเข้าพักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ79 โดยเริ่มโปรแกรมการดูแลระหว่าง 6 ถึง 8 อาทิตย์

หลังจากกระดูกหัก ผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมออกก าลังกายนี้จะต้องออกก าลังกายแบบยกน้ าหนักในคลินิกผู้ป่วยนอก 2 วัน 

ต่ออาทิตย์เป็นเวลานาน 12 เดือน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมการออกก าลังกายนี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 81% (age-adjusted OR 0.19; 95% CI 0.04-0.91) และ 

มีอัตราการเข้าพักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลดลง 84% (age-adjusted OR 0.16; 95 % CI 0.04-0.64) ในปี ค.ศ. 2019 Crotty 

และคณะ ได้ประเมินผลของโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดเป็นเวลา 4 อาทิตย์ในสถานพักฟ้ืน80 โปรแกรม

ดังกล่าวประกอบด้วยการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยกลับมายังหน่วยฟ้ืนฟู  

มีการประเมินผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ การท ากายภาพบ าบัด การประเมินภาวะโภชนาการ และวางแผนการดูแล

ครบถ้วน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมง ตัวชี้วัดที่สนใจ คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 

ที่ท าการวัดโดย Nursing Home Life-Space Diameter (NHLSD) และคุณภาพชีวิตที่ท าการวัดโดย DEMQOL PROM  

ผลการศึกษาที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้: 

• ที ่4 สัปดาห์ 

▶   กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมดังกล่าวมีความสามารถในการเคลื่อนไหวท่ีดีขึ้น (NHLSD mean difference -1.9; 95% CI -3.3 

ถึง -0.57; p=0.006) 

▶   อัตราการเสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมดังกล่าวเป็น 8% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มควบคุม 

เป็น 18% (log rank test p= 0.048) 

• เมื่อครบ 12 เดือนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (DEMQOL sum score mean difference -7.4; 95%  

CI -12.5 ถึง -2.3; p=0.005) แต่ไม่พบความแตกต่างของตัวชี้วัดอ่ืนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมและกลุ่มควบคุม 
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ในปี ค.ศ. 2020 Sherrington และคณะ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการออกก าลังกายที่บ้านต่อการเกิดความเจ็บป่วย  

ความพิการ และการหกล้ม ในผู้ที่เคยเกิดกระดูกหักบริเวณกระดูกรยางค์ส่วนล่างหรือกระดูกเชิงกราน81 กลุ่มที่ได้รับค าแนะน า 

ในการออกก าลังกายที่บ้าน จะมีนักกายภาพบ าบัดไปเยี่ยมที่บ้าน อาจถึง 10 ครั้ง ในเวลา 12 เดือน ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกความ

สมดุลของกระดูกรยางค์ส่วนล่าง และการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 20-30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 

3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 เดือนพบว่า กลุ่มที่ได้รับค าแนะน าในการออกก าลังกายที่บ้าน มีสมดุลของการทรงตัวดีกว่า

ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดีกว่า และความเสี่ยงในการหกล้มน้อยกว่า  กลุ่มที่ไม่ได้รับค าแนะน าในการ 

ออกก าลังกายที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลดีของการฝึกการออกก าลังกายท่ีบ้านในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังหัก  

 

องค์กรของทีมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ 

BOA-BGS Blue Book ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture21 ระบุว่า “หากทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย

ที่มี fragility fracture ไม่ได้ให้ความส าคัญในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย (discharge planning) และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ต่อเนื่องหลังเกิดกระดูกหัก ผู้ป่วยเหล่านี้จะเสียโอกาสที่จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตั้งแต่ในระยะแรก ซึ่งถือเป็นช่วงที่ส าคัญมาก 

รวมทั้งผู้ป่วยอาจจะเกิดปัญหาเมื่อต้องไปรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลอ่ืน หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน  

อ่ืน ๆ ต่อไป” 

 

FFN Global CtA1 ระบุว่าแนวทางการดูแลรักษา ผู้ป่วยกระดูกหักประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลกระดูกหักระยะ

เฉียบพลัน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการป้องกันกระดูกหักซ้ า โดยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถท าได้ตั้งแต่ระยะแรก ต่อเนื่อง

ไปจนถึงระยะการป้องกันกระดูกหักซ้ า (รูปที่ 3) ในบางสถานที่ที่การผ่าตัดท าได้ล่าช้า สามารถให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพไปก่อนได้ 

เช่น การฝึกออกก าลังกายบนเตียง เพ่ือคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอีกข้างที่ไม่ได้เกิดกระดูกหัก มีความจ าเป็นที่สมาชิก  

ทุกคนในทีมสหสาขาวิชาชีพจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่วันแรกหลังเกิดกระดูกหักต่อเนื่องไปตลอด

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   
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เกิดกระดูกข้อ
สะโพกหัก 

เข้ารับ 
การรักษาใน
โรงพยาบาล 

เสร็จสิ้น 
การผ่าตัด 

เริ่มให้มีการ 
เคลื่อนไหวร่างกาย 

ของผู้ป่วย 

ประเมินการ 
เกิดกระดูกหักซ้ า 

จ าหน่าย 
ผู้ป่วยกลับบ้าน 

ประเมินช่วงท่ี 
ผู้ป่วยมาตรวจ 

ติดตาม 

การดูแล 
ต่อเนื่อง 

ในระยะยาว 

องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 

องค์ประกอบท่ี 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักระยะเฉียบพลันและระยะยาว 

รูปที่ 3 

การดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลัน 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า 
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การวางแผนการรักษาตั้งแต่ระยะที่เกิดกระดูกหักใหม่ ๆ ช่วงต่อเนื่อง รวมไปถึงการดูแลระยะยาว ต้องมีการวางแผนการดูแล 

ให้สอดคล้องต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดความราบรื่น การเปลี่ยนแปลงการดูแลในแต่ละช่วงจะแสดงในหัวข้อย่อยถัดไป 

แนะน าให้อ่าน บทที่ 12 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 ซึ่งจะมีข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

กับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยภายหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก 

• ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนตัวหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก 

• ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก 

• หลักส าคัญของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและโปรแกรมที่ควรแนะน า 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและความบกพร่องของความรู้ความเข้าใจ (cognitive impairment) 

• ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ประชากรต่ าและปานกลาง 

 

ใน บทที่ 18 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื่องจากโภชนาการเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ  

ต่อการฟ้ืนตัวของผู้ป่วย นอกจากนี้ บทที่ 11 ของต ารา Fragility Fracture Nursing5 จะมีเนื้อหาที่แสดงถึงความส าคัญ 

ของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและฟ้ืนฟูผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักอีกด้วย 

 

ทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีตัวแทนจาก การพยาบาล กายภาพบ าบัด เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กิจกรรมบ าบั ด

โภชนาการ สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา เภสัชศาสตร์ และอายุรกรรม ควรมีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาวางแผนต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 

• แผนการดูแลผู้ป่วย 

• การก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

• ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 

• ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว 

• การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 

 

ทั้งนี้ควรมีการติดตามและประเมินผู้ป่วยเป็นระยะ เพ่ือวางแผนการดูแลเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บุคลากร  

ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เช่น ขาดนักกายภาพบ าบัดและพยาบาล สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลควรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง  

ของทีมการรักษา โดยให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้สามารถช่วยดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในระยะฟื้นฟูได้  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_11
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นอกจากนี้ ในต ารา Fragility Fracture Nursing5 ใน บทที่ 6 ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่เกี่ยวกับ 

การกลับมาเคลี่อนไหว การออกก าลังกาย และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการไม่ได้เคลื่อนไหว ใน บทที่ 8 มีเนื้อหา 

ทีเ่กี่ยวข้องกับโภชนาการและการให้สารน้ า และบทที่ 10 เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 

 

รายงานประจ าปีจากองค์กรที่ขึ้นทะเบียนส าหรับการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์82 

สเปน54 และสหราชอาณาจักร83 ระบุว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก มี cognitive impairment หรือมี

ภาวะสมองเสื่อม (dementia) ก่อนเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล 

 

ในปี ค.ศ. 2020 Mitchell และคณะ ได้ศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก จ านวน 69,370 ราย ที่โรงพยาบาลในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างปี ค.ศ. 2007-201784 พบว่า 27% ของผู้ป่วยมีภาวะ dementia โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการ 

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ dementia 2.5 เท่า และพบความแตกต่างที่ส าคัญเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพดังนี ้

• ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ dementia มีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล มากกว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม  

2 เท่า (55.9% เทียบกับ 24.4%; p<0.0001) 

• ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ dementia มีสัดส่วนเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลแบบไปกลับ ภายหลังจากผู้ป่วย

ออกจากโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ dementia เกือบ 10 เท่า (6.7 เทียบกับ 0.7; p<0.0001) 

 

ผู้วิจัยสรุปว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะ dementia ที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก จ าเป็นจะต้องมีเกณฑ์ก าหนดการเข้าถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทีจ่ าเพาะเจาะจง ซึ่งข้อสรุปนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ dementia ที่มกีระดูกข้อสะโพก

หัก ในการทบทวนอย่างเป็นระบบของ Cochrane ดังเอกสารอ้างอิงที่ 85 และต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, 

ตีพิมพ์ครั้งที ่2)4 ในบทที่ 12  

 

ในปี ค.ศ. 2020 Beaupre และคณะ ได้ศึกษาความคุ้มทุนของโปรแกรมการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพกับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่ 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ86 โปรแกรมนี้ออกแบบมาส าหรับผู้ป่วย 

ที่เดิมสามารถเดินได้ปกติก่อนเกิดกระดูกหัก โดยไม่รวมเกณฑ์ด้านความสามารถในการรับรู้ กลุ่มที่ได้รับการดูแลพิเศษ  

จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยนักกายภาพบ าบัดที่ได้รับใบอนุญาต และผู้ช่วย  

นักกายภาพบ าบัด 2 ราย จ านวน 30 ครั้งในขณะที่พักอยู่ในศูนย์ โดยเริ่มภายใน 1-3 สัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาล  

ผลการศึกษาพบว่า 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_12
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• กลุ่มท่ีได้รับการดูแลพิเศษจะมีคะแนน EQ-5D สูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ 3, 6 และ 12 เดือน แม้ว่าจะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

• กลุ่มควบคุมมีอัตราการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลเป็น 2 เท่าของกลุ่มที่ได้รับการดูแลพิเศษ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการนอน

โรงพยาบาลต่อผู้ป่วย 1 รายสูงถึง 3,350 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อคนในการให้การดูแลพิเศษ (2,300 ดอลลาร์สหรัฐ) 

• กลุ่มที่ได้รับการดูแลพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นต่อผู้ป่วย 1 ราย 621 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษา

แบบปกติแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ในกลุ่มผู้ป่วยจ าเพาะ (sensitivity analysis) พบว่า  

การรักษาแบบดูแลพิเศษมีแนวโน้มที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า  

 

การวางแผนและแนวทางที่เป็นปัจจุบันของการดูแลส าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ปี ค.ศ. 2018 กลุ่มความร่วมมือระดับชาติในสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า a national research priority-setting partnership  

ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กว่า 1,000 ราย พบปัญหาบางแง่มุม 

ที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ของรยางค์ส่วนล่างและกระดูกเชิงกราน87 ดังนี้ 

- อะไร คือ วิธีการท ากายภาพบ าบัดและ/หรือกิจกรรมบ าบัดที่ดีที่สุดส าหรับผู้ใหญ่ในระหว่างการพักฟ้ืนในโรงพยาบาล  

เมื่อม ีfragility fracture ของรยางค์ส่วนล่าง 

- อะไร คือ วิธีการท ากายภาพบ าบัดและ/หรือกิจกรรมบ าบัดที่ดีที่สุดส าหรับผู้ใหญ่หลังออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

- ควรจะให้ข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะการฟ้ืนตัว เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การใช้ยา การออกก าลังกาย 

โภชนาการ ความเจ็บปวดต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล และให้ในรูปแบบใด

ภาวะทางสุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล 

บทที่ 13 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 ระบุว่า ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก 

ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะ

ซึมเศร้า ภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) และมี cognitive impairment ผู้ดูแลซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะต้องเผชิญกับปัญหานี้ นอกเหนือจากการดูแลทางสุขภาพกาย เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุม

เกี่ยวกับการประเมินปัญหาสุขภาพจิต ทั้งจากมุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล และแนวทางการให้ค าแนะน าของ  

ทีม orthogeriatric เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_13
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- อะไรเป็นการออกก าลังกายแบบลงน้ าหนักที่ดีที่สุดภายหลังจากการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัด ส าหรับผู้ที่เกิดกระดูก 

ข้อเท้าหักจากความเปราะบาง 

- อะไร คือ องค์ประกอบส าคัญของแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ dementia / cognitive impairment 

หลังจากเกิดภาวะกระดูกรยางค์ส่วนล่างหักจากความเปราะบาง 

 

ในปี ค.ศ. 2019 ได้มีการริเริ่มการวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพ่ือระบุล าดับความส าคัญของการวิจัย 10 อันดับแรกส าหรับ 

ภาวะกระดูกหักที่กระดูกรยางค์ส่วนบน ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี88 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นหนึ่งในหัวข้อ 

ที่จัดล าดับว่ามีความส าคัญ   

 

ในปี ค.ศ. 2018 Tedesco และคณะ ได้พยายามหาวิธีที่ดีที่สุดในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดกระดูก 

ข้อสะโพกหัก89 โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 2,208 ราย พบว่า 24% ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

แบบเข้มงวด 41% ได้รับการฟ้ืนฟูในหน่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลแบบส่วนตัว (Private inpatient rehabilitation 

facilities (IRF)) และ 35% ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตั้งแต่ในระยะแรก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในโรงพยาบาลแบบเข้มงวดพบว่า ทั้งกลุ่มที่ไม่มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Hazard Ratio (HR) 2.19; 95% CI 1.54-3.12; 

p<0.001) และกลุ่มที่ได้รับการฟ้ืนฟูใน IRF (HR 1.66; 95% CI 1.54-1.79; p<0.001) มีอัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับ 

การรักษาที่ 6 เดือนสูงกว่า แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มในเรื่องการกลับมารักษาซ้ า  

ภายในโรงพยาบาล 

 

ในปี ค.ศ. 2019 Talevski และคณะ ได้ท าการวิเคราะห์อภิมานเพื่อประเมินผลของแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture 

ต่อคุณภาพชีวิตที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ (HRQoL) และการกลับมาท ากิจกรรมทางกาย90 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตาม clinical 

pathway จะมีคุณภาพชีวิตและการกลับมาท ากิจกรรมทางกายดีกว่ากลุ่มที่ได้การดูแลตามปกติ (SMD 0.24; 95% CI 0.12-0.35 

และ SMD 0.21; 95% CI 0.10-0.33 ตามล าดับ) และพบผลดีในแง่อ่ืน ๆ ดังนี้  

• การดูแลที่จะขยายขอบเขตไปสู่การจัดแนวทางการดูแลส าหรับผู้ป่วยนอก 

• แนวทางการดูแลซึ่งรวมถึงผู้ประสานงานการดูแล การประเมินผู้สูงอายุ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ของผู้ป่วยใน ค าแนะน าด้านโภชนาการ หรือการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 

 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบที่ระบุไว้ข้างต้น1 ควรเป็นส่วนส าคัญที่รวมอยู่ในแนวทางการดูแลโดยรวม
ส าหรับการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ตั้งแต่ระยะท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไปจนถึงการดูแลระยะยาวในชุมชน
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FFN ได้พัฒนาชุดเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้แพทย์ได้เห็นภาพของแนวทางที่เป็นปัจจุบัน และพิจารณาว่าการออกแบบ

กระบวนการท างานใหม่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร 

 

คลิกท่ีนี่เพ่ือเข้าถึงชุดแหล่งที่มาเหล่านี้ 

 

การด าเนินการตามล าดับขั้นของการน าเสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 2  

ของ Global Call to Action ไปใช้ 

จากที่ได้มีการจัดตั้ง FFN ขึ้นมาพบว่า ทีมสหสาขาวิชาชีพในสถาบันมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

ใน 3 ขั้นตอนของการพัฒนาดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการขยายผล หรือขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน ส าหรับ 

ในบริบทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับการดูแลกระดูกหักระยะเฉียบพลัน การด าเนินการตามล าดับขั้นตอนนี้สามารถ 

น าข้อมูลมาตรฐานทางคลินิกในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของประเทศต่าง ๆ มาใช้ได้ และเมื่อด าเนินการตามขั้นตอน 

ของแผนการดูแลแล้ว ควรเริ่มฝึกท า benchmarking โดยน าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางคลินิกท่ีก าหนดโดยเฉพาะได้ 

ในปี ค.ศ. 2017 UK Chartered Society of Physiotherapy (CSP) ได้ร่วมมือกับ Royal College of Physicians (RCP)  

ในการตรวจประเมินการให้บริการเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักในประเทศอังกฤษและเวลส์91  

โดยการตรวจสอบไดด้ าเนินการผ่าน NHFD ของสหราชอาณาจักรและพบข้อมูลที่มีความส าคัญ ดังนี้ 

• 68% ของผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายภายใน 1 วันหลังเข้ารับการผ่าตัด 

• ผู้ป่วยจะได้รับการท ากายภาพบ าบัดโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด 

• 21% ของผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อที่บ้านภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่ผู้ป่วยถูกจ าหน่ายออกจาก

โรงพยาบาลแล้ว 

• ก าหนดให้มีการท ากายภาพบ าบัดประมาณ 20% ของเวลาที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่บ้าน เป็นเวลามากกว่า 4 วัน 

ในสัปดาห์แรกหลังจากที่ผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้ว 

ในปี ค.ศ. 2018 UK CSP ได้ตีพิมพ์มาตรฐาน 7 ประการส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก  

ในการปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดดังนี้:92 

1. นักกายภาพบ าบัดจะท าการประเมินผู้ป่วยทุกรายภายในวันที่ผู้ป่วยได้รับการท าผ่าตัดรักษากระดูกข้อสะโพกหัก หรือในวันถัดไป 

2. ผู้ป่วยทุกรายจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายภายในวันที่ผู้ป่วยได้รับการท าผ่าตัดรักษากระดูกข้อสะโพกหัก หรือในวันถัดไป 

3. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการท ากายภาพบ าบัดทุกวัน วันละมากกว่า 2 ชั่วโมงใน 7 วันแรกหลังการผ่าตัด 

4. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการรักษา 

 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
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5. ผู้ป่วยทุกรายที่ย้ายออกจากโรงพยาบาล และเข้าสู่ระยะขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องจะต้องพบกับ 

ผู้ที่ให้บริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะถัดไปภายใน 72 ชั่วโมง 

6. นักกายภาพบ าบัดจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมก ากับการดูแลทางคลินิกประจ าเดือนของโครงการกระดูกข้อสะโพกหัก 

7. นักกายภาพบ าบัดจะให้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินรวมถึงแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกับผู้ที่ดูแลด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ของผู้ป่วย เพ่ือใหเ้กิดการสื่อสารที่ชัดเจนของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ในกรณีที่ขาดแคลนหรือมีจ านวนบุคลากรทางด้านกายภาพบ าบัดอย่างจ ากัด มาตรฐานที่ก าหนดไว้เหล่านี้สามารถน าไป

ประยุกต์ให้บุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนที่มุ่งเน้นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการฟ้ืนฟูการเคลื่อนไหว

และการท างานของผู้ป่วยได้ โดยบทบาทการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการกายภาพบ าบัดของผู้ป่วยนี้อาจมอบหมายให้พยาบาล  

นักกิจกรรมบ าบัดหรือแพทย์รับผิดชอบแทนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจ านวนบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น 

 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ clinical toolkit นี้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ม ีfragility fracture ตามล าดับขั้นตอนจะถูก

ให้ข้อมูลและด าเนินการตามมาตรฐานของ UK CSP92 อย่างไรก็ตาม ผู้ด าเนินงานสามารถเลือกมาตรฐานทางคลินิกใด ๆ  

ที่จะอธิบายไว้ในหัวข้อถัดไปเพ่ือเป็นการฝึกท า benchmarking เบื้องต้น โดยทั่วไปการพัฒนามาตรฐานระดับชาติจะต้องค่อย ๆ 

ปรับให้เหมาะสมกับระบบการรักษาพยาบาลของแต่ละประเทศ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ เสาหลักที่ 1 

ขั้นตอนการเตรียมการ: ส าหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบที่น่าเชื่อถือส าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มี fragility 

fracture 

วัตถุประสงค์: 

• ก าหนดให้มีผู้น าทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย (rehabilitation champions) ในโรงพยาบาลและ/หรือองค์กร 

ที่ให้บริการด้านสุขภาพขั้นปฐมภูมิ 

• จัดตั้งกลุ่มย่อยของทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายในองค์กรที่มีการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมี

ตัวแทนจากทางคลินิกและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามที่ได้ระบุไว้ใน รูปที่ 3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 

จะครอบคลุม clinical pathway ทั้งหมดตั้งแต่การจัดการดูแลภาวะกระดูกหักในระยะเฉียบพลันไปจนถึงการป้องกันการหัก

ของกระดูกแบบทุติยภูมิ (secondary fracture prevention) ในระยะยาว (หมายเหตุ: ในกรณีที่มีแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูและนักกายภาพบ าบัดน้อยมาก การจัดตั้งกลุ่มย่อยนี้อาจท าได้ยาก ในกรณีนี้แพทย์หรือนักกายภาพบ าบัดแต่ละท่าน

อาจจะต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  เพ่ือก าหนดว่าเมื่อไรที่ผู้ป่วยควรเริ่มฝึกลุกขึ้น 

จากเตียงภายหลังการผ่าตัด) 
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• เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่จะได้รับการดูแลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นภายในทีม ควรเชิญตัวแทนของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

(caregiver) เข้าร่วมทีมการดูแลรักษาด้วย 

• ท าข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการน าร่องในแง่ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักแต่ละประเภท เช่น 

จะให้การดูแลรักษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มดังต่อไปนี้: กลุ่มที่เข้ารับการรักษากระดูกข้อสะโพกหัก  และ/หรือ

กลุ่มที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลด้วย fragility fracture ที่กระดูกต าแหน่งใด ๆ ก็ตาม และ/หรือกลุ่มที่มี fragility 

fracture ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังหักที่ตรวจเจอโดยบังเอิญจากภาพถ่ายรังสี

กระดูกสันหลังในผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการอื่น 

• จัดท าแผนและแนวทางการดูแลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตของ

โครงการน าร่อง (ดูหัวข้อย่อยของขั้นตอนของแผนการดูแลก่อนหน้านี้) 

• พิจารณาเปรียบเทียบการดูแลผู้ป่วยที่ท่านด าเนินการอยู่กับมาตรฐานทางคลินิกของ UK CSP เพียงบางข้อหรือทั้งหมด  

7 ข้อที่ใช้ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก ในแง่ของการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด92  

หรือมาตรฐานทางคลินิกอ่ืน ๆ ที่ท่านเลือก (สามารถดกูารเปรียบเทียบมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยได้ในหัวข้อถัดไป) 

 

• ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับมาตรฐาน UK CSP แต่ละข้อ เช่น  

 ▶  มาตรฐานทางคลินิกท่ี 2: 

a. บุคลากรทางการแพทย์คนใดก็ตามอาจปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยลุกออกจากเตียงได ้

b. มีการระบุประเภทของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุกออกจากเตียงอย่างถูกต้อง  

(ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของ FFN: ในกรณีที่มีบุคลากรจ ากัด ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์มักจะเป็นผู้ให้แนวทาง 

การลุกออกจากเตียงของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด) 

c. มีวิธีการลงบันทึกที่สม่ าเสมอและชัดเจนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุกออกจากเตียง 

d. การประมวลผลข้อมูลของ NHFD สามารถระบุได้ว่า เมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยลุกออกจากเตียง ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์

ของการป้อนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของ NHFD 

e. นักกายภาพบ าบัดเป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาทางกายภาพบ าบัด  เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ 

dementia ภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) ความเจ็บปวด และความดันต่ า สามารถลุกออกจากเตียงได้

ภายในวันที่รับการผ่าตัดหรือวันถัดไปจากนั้น (ถ้าเป็นไปได้) 

f. นักกายภาพบ าบัดท าการทบทวนผู้ป่วยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง (และศัลยแพทย์ก็ควร 

มีส่วนร่วมในการระบุปัญหาใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด) 
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• พัฒนาเกณฑ์วิธีส าหรับตรวจประเมินภายในระยะสั้นในส่วนของมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ม ีfragility fracture โดยจะเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยที่มารักษาในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า (ใช้ผู้ป่วยประมาณ 40 ถึง 60 ราย) หรือใช้ข้อมูลแบบ

ย้อนหลังของโรงพยาบาลที่เก็บรวบรวมตามปกติอยู่แล้วก็ได้  

• ทบทวนผลการตรวจสอบระยะสั้น และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการดูแลที่ควรจะปรับปรุงโดยจัดท าเป็นโครงการน าร่อง 

• ตามท่ีแนะน าใน บทที่ 5 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที ่2)4  

ในการจัดตั้งหน่วยบริการเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย เมื่อมีการวิเคราะห์ช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยให้ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ 

เช่น กลยุทธ์ “5 whys” เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (ตัวอย่างการตั้งค าถาม; “เหตุใดจึงมีช่องว่างในการดูแลนี้

เกิดขึ้น?” ถามเช่นนี้ 5 ครั้ง)35 หรือใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เข้ามาช่วย เช่น การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และปัจจัยคุกคาม)36  

• น าข้อมูลที่ได้จากการฝึกท าขั้นตอนของแผนการดูแลในปัจจุบัน และค าตอบจากการวิเคราะห์ “5 whys” หรือ SWOT  

ไปพิจารณาว่า ทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไร เพ่ือน าส่งแง่มุมส าคัญต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญของการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ป่วยทั้งในแง่ของบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี 

• ด าเนินโครงการน าร่องตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งน่าจะประมาณ 3-6 เดือน และบันทึกประเด็นต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยซึ่งท าส าเร็จแล้ว ตามล าดับความส าคัญ 

ขั้นตอนการขยายผล: ด าเนินโครงการน าร่องโดยใชเ้งินทุนและทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย 

วัตถุประสงค์: 

• ทบทวนโครงการน าร่องเพ่ือระบุจุดแข็งและประเด็นที่ต้องปรับปรุง และให้พิจารณาว่าในระยะของขั้นตอนการขยายผลนี้ 

จะมีการรวมผู้ป่วยที่มีกระดูกหักประเภทอ่ืน ๆ เข้ามาด้วยหรือไม่ 

• ขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงการน าร่อง - ในแง่ของประเด็นการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จัดล าดับความส าคัญส าหรับการปรับปรุง 

และประเภทของ fragility fracture ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนา - เห็นด้วยกับการท ากระบวนการที่เป็นล าดับขั้น

ส าหรับการปรับปรุงในทุกแง่มุมของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ดังที่ได้อธิบายไว้ใน  มาตรฐานการดูแลทางคลินิกที่ก าหนด 

ให้มีการเทียบเคียงสมรรถนะในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 

• ทบทวน clinical pathway ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท าโครงการน าร่อง 

• พิจารณาว่าจะต้องใช้ทรัพยากรใดเพ่ิมเติมบ้างในแง่ของบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพ่ือให้สาม ารถปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการดูแลทางคลินิกท่ีก าหนดให้มีการเทียบเคียงสมรรถนะได้ในทุกแง่มุม 

• พัฒนาระเบียบวิธีของแผนงาน (programme protocols) ส าหรับการขยายขอบเขตของแผนงาน  

• พัฒนาท ากรณีธุรกิจ (business case) ที่มีการคิดค่าใช้จ่ายแบบเต็มจ านวน เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการขยายแผนงาน 

ในระยะกลาง (เช่น 2-3 ปี) โดยรวม key performance indicators (KPI) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้สนับสนุนเงินทุน

ของแผนงานนั้น ๆ เข้าไว้ด้วย (สามารถดตูัวอย่างแบบร่าง business case ทั่วไปได้บนเว็บไซต์ FFN) 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_5
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
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• น าหลักการ “Plan-Do-Study-Act” (PDSA),37 LEAN38 และ/หรือ Six Sigma39 มาใช้เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับ 

การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของแผนงานที่มีอยู่ (หรือที่คล้ายกัน) และใช้ทบทวนประสิทธิภาพและระบุโอกาส 

ในการปรับแต่งแผนงานอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว (ระยะเวลาของการทบทวนแผนงาน 

แต่ละรอบควรอยู่ประมาณ 6-12 เดือน) 

• จัดท ารายงานโครงการประจ าปีส าหรับผู้ให้ทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคลินิกท้ังหมด  

• การเข้าไปมีส่วนร่วมกับฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่มี fragility fracture ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ/หรือระดับประเทศ  

จะเป็นกลไกในการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

ที่เข้าร่วมนั้น ๆ ด้วย  

• ส ารวจโอกาสในการสร้างเครือข่ายและให้ค าปรึกษา เช่น ผ่านไปทาง FFN Hip Fracture Recovery Research Special 

Interest Group (SIG), Vertebral Fragility Fracture SIG หรือ FFN Physiotherapy SIG 

ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน: ผลักดันให้มีโปรแกรมด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ในการวางแผน

งบประมาณระยะยาว 

วัตถุประสงค์: 

• วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนการสร้างความยั่งยืนนี้ คือ การโน้มน้าวให้ผู้ให้ทุนท าการลงทุนอย่างถาวรในส่วนของบุคลากร 

กระบวนการ และเทคโนโลยีที่จ าเป็น ที่จะท าให้สถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ มีโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 

ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป 

• จ าเป็นต้องมี fully costed business case เพ่ือใช้เป็นแบบจ าลองศึกษาผลกระทบหากมีการขยายโครงการไปยังผู้ป่วย 

ในอนาคตที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลด้วยเรื่อง fragility fracture โดยพิจารณาจาก 

▶  ผลลัพธ์ของผู้ป่วยแต่ละคนที่ได้รับบริการเพ่ิมเติมภายในช่วง 2-3 ปีแรกของการด าเนินโครงการในแง่ของ  

การฟ้ืนคืนสู่สภาพการท างานปกติก่อนเกิดกระดูกหัก การป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า คุณภาพชีวิต และการ

เสียชีวิต ของผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

▶  หลีกเลี่ยงการกลับมารักษาซ้ าภายในโรงพยาบาล ในแง่ของการลดจ านวนวันนอนโรงพยาบาลลง 

▶  การประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย และพิจารณาว่าสิ่งใดในระบบสุขภาพและการดูแล 

ที่จะได้รับประโยชน์หลักจากการประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 

• การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อสะโพกหัก  ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ/หรือ

ระดับชาติ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

• การตีพิมพ์ผลการด าเนินงานของโครงการในวารสารทางวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืน ๆ ทบทวนและตรวจสอบก่อนการ

ตีพิมพ์ และน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จะเปิดโอกาสให้เกิดการ

แบ่งปัน best practice และเพ่ือให้สถาบันได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) ในการ

ให้บริการด้านการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 
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การเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษา: แนวทางการดูแลรักษา มาตรฐาน และการขึ้นทะเบียน 

แนวทางการดูแลรักษาส าหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก  มักจะรวมความเห็นเกี่ยวกับการท ากายภาพบ าบัด 

กิจกรรมบ าบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยไว้ด้วย เช่น แนวทางการดูแลรักษาของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์34 

และแนวทางการดูแลรักษาของสหราชอาณาจักร22 อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในการทบทวนขอบเขตตัวชี้วัดคุณภาพท่ีเป็นไปได้

ของการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก พบว่า บทความที่ได้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2000  

ถึงมกราคม ค.ศ. 2016 ยังขาดข้อมูลด้านตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ในช่วงการดูแลผู้ป่วยหลังระยะเฉียบพลัน93 

ตามที่ได้บรรยายไว้ก่อนหน้านี้  จากการจัดตั้ง sprint audit ในปี ค.ศ. 201791 ด้วยความร่วมมือของ RCP และส่งเสริม 

โดย NHFD จากนั้น UK CSP ได้ตี พิมพ์มาตรฐานทางคลินิก 7 ประการส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ในแง่ของ 

การท ากายภาพบ าบัดในผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก ซึ่งได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี ค.ศ. 201892 

 

ในปี ค.ศ. 2017 พันธมิตรด้านการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในเมือง Ontario ประเทศแคนาดา ได้ตีพิมพ์บทความ 

เรื่อง Rehabilitative Care Best Practices for Patients with Hip Fracture94 เอกสารนี้อธิบายถึงกรอบการท างานที่ได้

ระบุ best practice ไว้ในหลายเหตุการณ์ตลอดขั้นตอนการดูแลรักษาตั้งแต่การฟ้ืนฟูผู้ป่วยบนเตียง การฝึกให้ผู้ป่วยลุกออก 

จากเตียง การฟื้นฟูสมรรถภาพขณะพักฟ้ืนที่บ้าน และการดูแลระยะยาว กรอบการท างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Health Quality 

Ontario’s Quality Standard for Hip Fracture: Care for People with Fragility Fractures ซ่ึงได้อธิบายถึง best practice 

ตั้งแตข่ั้นตอนการรับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาลจนถึงการผ่าตัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด และการดูแลติดตามผล40 

 

ในปี ค.ศ. 2018 สมาชิกของ FFN Physiotherapy SIG ได้ตีพิมพ์การทบทวนบทความที่เกี่ยวข้องกับการท ากายภาพบ าบัด

ภายหลังการเกิด fragility fracture95 โดยให้ภาพรวมของแนวทางการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับการท ากายภาพบ าบัดหลังเกิด

กระดูกข้อสะโพกหัก  หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ากายภาพบ าบัดหลังเกิดกระดูกสันหลังหักจากความเปราะบาง  

และการท ากายภาพบ าบัดในระยะเฉียบพลันและระยะหลังของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก  รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้ตัววัดผลการด าเนินงานที่เหมาะสมและง่ายส าหรับประเมินการท างานของผู้ป่วยก่อนเกิด

กระดูกหัก การประเมินการเคลื่อนไหวและความเจ็บปวด 

 

ในปี ค.ศ. 2020 American Physical Therapy Association (APTA) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

และเดนมาร์ก (รวมถึงสมาชิกของ FFN Physiotherapy SIG อีก 2-3 ท่าน) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ได้รับการแต่งตั้งโดย 

Academy of Orthopaedic Physical Therapy และ APTA Geriatrics (สถาบันการศึกษาของ APTA) ได้ตีพิมพ์บทความ

เรื่อง Clinical Practice Guidelines for Physical Therapy Management of Older Adults with Hip Fracture96 แนวทาง 

การปฏิบัตินี้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่าง ๆ การตรวจร่างกายผู้ป่วย และตัววัดผลการด าเนินงาน โดยอาศัยหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนตลอดการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย

https://www.orthopt.org/content/practice/clinical-practice-guidelines


 
FFN Hip Fracture Recovery Research Special Interest Group (FFN HFRR SIG) ประกอบด้วยแพทย์ที่มุ่งมั่น 
ที่จะแบ่งปัน best practice ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก กับเพ่ือนร่วมงานที่สนใจทั่วโลก 
นอกจากนี้ FFN Physiotherapy SIG ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างคณะท างานร่วมกันของนักกายภาพบ าบัดภายใน FFN  
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงานทางคลินิก นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทุกขั้นตอน 
ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี fragility fracture 
 
FFN Vertebral Fragility Fracture (VFF) SIG ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการวินิจฉัย การดูแลรักษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการป้องกันการเกิด VFF โดยการรวมกลุ่มกันของทีมสหสาขาวิชาชีพในระดับนานาชาติ กิจกรรมของ 
VFF SIG มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีหลักฐานอ้างอิงแน่ชัด ซึ่งจะเป็นไปตาม  clinical 
pathway ส าหรับผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีภาวะ VFF 
   

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม 

FFN HFRR SIG คลิกท่ีนี่ 

 

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม 

FFN Physiotherapy SIG คลิกท่ีนี่ 

 

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม 

FFN VFF SIG คลิกท่ีนี่ 
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https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/hip-fracture-recovery-research-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/hip-fracture-recovery-research-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/physiotherapy-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/physiotherapy-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/vertebral-fragility-fracture-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/vertebral-fragility-fracture-sig/
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การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วย 

การประเมินโดยใช้คะแนนการเคลื่อนไหวกายสะสม Cumulated Ambulation Score (CAS)97 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น

โดยเฉพาะในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ส าหรับใช้ติดตามการฟ้ืนตัวหลังการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก โดย CAS นี้ 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมพ้ืนฐาน 2 อย่าง คือ การลุกยืนจากท่านั่งบนเก้าอ้ีที่มีที่วางแขน และการเดินภายในบ้าน ซึ่งเป็น

เป้าหมายระยะสั้นที่ดีที่สุดส าหรับการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยภายหลังการเกิด fragility fracture ซึ่ง CAS สามารถน าไปใช้โดย

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทุกด้าน และจะแนะน าไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติ APTA ด้วย96 การศึกษาล่าสุดจากข้อมูลผู้ป่วยที่

มีกระดูกข้อสะโพกหักในประเทศเดนมาร์ก98 แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กลับมาเคลื่อนไหวได้

เท่ากับก่อนเกิดกระดูกหักเมื่อออกจากโรงพยาบาลภายหลังการรักษาภาวะดังกล่าวในภาวะฉุกเฉินแล้ว เมื่อประเมินด้วย 

CAS ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 30 วัน เพ่ิมขึ้น (HR 2.76; 95% CI 2.01-3.78) และมีอัตรา

การกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น (HR 1.26; 95% CI 1.07-1.48) ในปัจจุบัน CAS มีให้เลือกใช้งานได้ในภาษา

อิตาลี99 สเปน100 และตุรกี101 ส าหรับภาษาฝรั่งเศสและญี่ปุ่นก าลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ในขณะที่เขียนชุดเครื่องมือนี้ 

 

การศึกษาของ Griffiths และคณะ ในส่วนของการวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาภาวะ

กระดูกหักระยะเฉียบพลันได้ให้ข้อสรุปว่า การวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเมื่อเทียบกับ

ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ63 ในขณะที่การฝึกการทรงตัวสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวข้อต่อ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกหักของผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็มีผลให้ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดขึ้นจากความกลัว 

ที่จะหกล้มลดลงได้ 

 

การประเมินการท างานอย่างมีวัตถุประสงค์ (objective functional outcomes assessments) มีการใช้กันอย่าง

แพร่หลายเพ่ือช่วยเสริมการประเมินโดยผู้ป่วย (PROMs) ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

เช่น Timed Up and Go,102 six-minute walk test103 และ Short Physical Performance Battery104 อย่างไรก็ตาม 

การประเมินเหล่านี้มักจะใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยมากกว่าการน ามาใช้จริงตามเวชปฏิบัติปกติ 
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แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการน าไปปฏิบัติ 

แบบร่าง 

• Generic Rehabilitation Service Business Case Template สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของ FFN 

ประเด็นคาบเกี่ยวในต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งท่ี 2) 

นอกเหนือจากบทที่ 12-13 และ 17-18 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแล้วบทต่อไปนี้ก็ยังได้กล่าวถึง

ประเด็นคาบเก่ียวต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน: 

• บทที่ 19: การทบทวนข้อมูลส าคัญของภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง  

(Fragility Fracture Audit โดย Ojeda-Thies C และคณะ) 

 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 

สมาชิกของ FFN Hip Fracture Recovery Research SIG ได้เผยแพร่บทวิจารณ์ต่อไปนี้: 

• การท า intervention ส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องของความรู้ความเข้าใจหลังเกิด 

ภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก: การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Rehabilitation Interventions for Older Individuals With 

Cognitive Impairment Post-Hip Fracture: A Systematic Review โดย Resnick และคณะ)105 

• การระบุล าดับความส าคัญของการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาปัญญาและปัจจัยทางสังคมต่อการฟ้ืนตัวจากภาวะกระดูก  

ข้อสะโพกหั ก  ( Identifying Research Priorities around Psycho-Cognitive and Social Factors for Recovery 

from Hip Fractures: An International Decision-Making Process โดย Auais และคณะ)106 

• ความพิการที่หลงเหลืออยู่ การเสียชีวิต และการเข้ารับการรักษาตัวในสถานพักฟ้ืนหลังจากกระดูกข้อสะโพกหักในช่วงกว่า 

2 ทศวรรษที่ผ่านมา (Residual Disability, Mortality, and Nursing Home Placement After Hip Fracture Over  

2 Decades โดย Abraham และคณะ)107  

 

แหล่งข้อมูลที่สร้างการมสี่วนร่วมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 

เกี่ยวกับการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกดิกระดูกหักจากความเปราะบาง 
  
 
 

คลิกท่ีนี่เพื่อดูแหล่งที่มาเพ่ิมเติม  
(ตามท่ีได้อ้างถึงใน Clinical Pillar I)  

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_19
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เสาหลักทางคลินิกที่ 3:  
การส่งต่อที่เช่ือถือได้ของการป้องกันกระดูกหักแบบทุติยภูมิ 
หลังเกิดกระดูกหักจากความเปราะบางในแต่ละคร้ัง 

 
กล่องที ่5 

 
 

 
เพื่ออ่านเพิ่มเติม 

 
 

 
ขอแนะน าให้อ่านเนื้อหาใน 4 บทนี้ จากต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 เพิ่มเติม  
ซึ่งจะมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ  ของการป้องกันกระดูกหักแบบทุติยภูมิ (secondary fracture prevention): 

 
• บทที่ 4: ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ  

(Frailty and sarcopenia โดย Martin F และ Ranhoff AH) 

• บทที่ 14: การประเมินความเสี่ยงจากภาวะกระดูกหักและวิธีด าเนินโครงการที่ให้บริการและประสานงาน  

เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า  

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Fracture risk assessment and how to implement a Fracture Liaison Service  

โดย Fuggle N และคณะ) 

• บทที่ 15: การรักษาโรคกระดูกพรุนในปัจจุบันและแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้นใหม่  

(Current and emerging treatment of osteoporosis โดย Napoli N และ Tafare L) 

• บทที่ 16:  เราจะป้องกันการหกล้มได้อย่างไร  
(How can we prevent falls? โดย Blain H) 

 
นอกจากนี้ ขอแนะน าให้อ่านอีก 3 บทในต ารา Fragility Fracture Nursing เพิ่มเติม ซึ่งจะมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่

แง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ secondary fracture prevention ด้วย 

• บทที่ 1: ภาพรวมของโรคกระดูกพรุนและธรรมชาติของกระดูกหักจากความเปราะบาง  

(Osteoporosis and the Nature of Fragility Fracture: An Overview โดย Oostwaard M) 

• บทที่ 2: ภาวะเปราะบาง ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผูสู้งอายุ และการหกลม้  

(Frailty, Sarcopenia And Falls โดย Marques A และ Queiros C) 

• บทที่ 3: การหกลม้และการป้องกนักระดูกหักแบบทุติยภมูิ  

(Falls and Secondary Fracture Prevention โดย Santy-Tomlinson J และคณะ)  
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_15
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_16
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_3
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แนวทางการจัดการทางคลินิกและการบริหารต้นทุนประสิทธิผลของทีมสหสาขาวิชาชีพส าหรับป้องกัน

กระดูกหักแบบทุติยภูมิ 

 

 

 

 

ผู้ป่วยที่มี fragility fracture มาก่อนจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักซ้ าได้ การวิเคราะห์อภิมาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบทางสถิติได้แสดงให้เห็นว่า การเกิดกระดูกหักที่บริเวณใด ๆ ของร่างกายก็ตามในอดีตจะส่งผลเพ่ิมความเสี่ยง 

ต่อการเกิดกระดูกหักซ้ าในอนาคตประมาณ 2 เท่า108,109 

 

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการส ารวจความสัมพันธ์ด้านเวลา (temporal relationship) ระหว่างการเกิดกระดูกหัก 

ครั้งแรกกับการเกิดกระดูกหักซ้ า โดยในปี ค.ศ. 2004 นักวิจัยชาวสวีเดนได้ท าการศึกษาถึงรูปแบบความเสี่ยงของการเกิด

กระดูกหักซ้ าหลังเกิดกระดูกหักที่บริเวณกระดูกสันหลัง ข้อไหล่ หรือข้อสะโพก110 ในระยะเวลา 5 ปี ที่ติดตามผลพบว่า 1 ใน 3 

ของผู้ป่วยเกิดกระดูกหักซ้ าภายในปีแรกหลังการเกิดกระดูกหักครั้งก่อน และน้อยกว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ป่วยที่เกิด

กระดูกหักซ้ าทั้งหมดเกิดขึ้นในปีที่ 5 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีงานวิจัยหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักซ้ าจะสูงที่สุดในช่วง 2 ปีหลังเกิด

กระดูกหักครั้งแรก ซึ่งเรียกว่า ช่วงเวลาของ “ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักซ้ าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ (imminent 

fracture risk)”111-113 ทั้งนี้ในมุมมองอีกด้านหนึ่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหัก

เคยมีการหักของกระดูกชิ้นอื่นในช่วงหลายเดือนหรือปีก่อนหน้าที่จะเกิดกระดูกข้อสะโพกหักแล้ว114-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยทุกรายที่มีกระดูกหักจากความเปราะบาง (fragility fracture) ควรได้รับการประเมินสุขภาพ
กระดูกและความเสี่ยงต่อการหกล้ม 

กล่าวให้ง่ายคือ กระดูกหักก่อให้เกิดกระดูกหักซ้ าตามมา การเกิดกระดูกหักเป็นสัญญาณเตือนว่า

จะมีกระดูกหักเกิดขึ้นได้อีก 
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ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา การรักษาด้านยา (pharmacological treatments) ทั่วโลกมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดกระดูกหักซ้ า อย่างไรก็ตาม เอกสารที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนของ IOF (IOF Compendium of 

Osteoporosis) ฉบับที่ 2 ซ่ึงตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2019118 แสดงให้เห็นว่า มีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 5 ที่ได้รับการดูแลรักษา

ตามปกติ ซึ่งจะได้รับการประเมินสุขภาพกระดูก และมีผู้ป่วยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้รับ pharmacological treatment ที่มี

ประสิทธิภาพ119 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยที่มี fragility fracture นั้น

ยังมีอยู่น้อยมาก ถ้าหากไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะกระดูกข้อสะโพกหักจากความเปราะบางและ fragility fracture ที่กระดูก

ต าแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากระบบการลงทะเบียน45 47 54 59 120 

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวทางการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนหรือแนวทางการป้องกันการหกล้มจ านวนมากที่สนับสนุนให้มี

การประเมินการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าภายหลังการเกิด fragility fracture  ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงภาระ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและครอบครัว ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื้อหาในส่วนนี้ของ  clinical toolkit  

ได้ระบุถึงแบบจ าลองต่าง ๆ ของ FLS และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน บทที่ 14 ของต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, 

ตีพิมพ์ครั้งที่ 2)4 และบทที่ 3 จากต ารา Fragility Fracture Nursing5 เพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย121 122 

และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture อย่างมีนัยส าคัญ123-126  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน: การศึกษาต้นทุนของ FLS ในประเทศออสเตรเลีย 

ในปี ค.ศ. 2018 นักวิจัยจาก John Hunter Hospital (JHH) ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียได้อธิบาย

ถึงผลกระทบของ FLS ที่มีต่ออัตราการเกิดกระดูกหักซ้ าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น126 จากบันทึกของโรงพยาบาล 

ในกลุ่ม JHH ได้เปรียบเทียบการเกิดกระดูกหักซ้ าของกลุ่มศึกษา 2 กลุ่มไว้ดังนี้: 

• กลุ่มที่ได้รับการดูแลโดย FLS (n=515) ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินที่ JHH และได้รับการดูแลต่อ

ภายหลังจากการเกิดกระดูกหักโดย FLS 

• กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ (n=416) ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่ไม่มี FLS 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการประเมินส าหรับผู้ป่วยทุก ๆ 1,000 รายตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการเฝ้าติดตาม เมื่อเทียบ

กับกลุ่มการดูแลผู้ป่วยปกติพบว่า  กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดย FLS จะเกิดกระดูกหักน้อยกว่ากลุ่ม 

การดูแลปกติถึง 62 รายต่อผู้ป่วย 1,000 ราย ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 617,275 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

(425,920 ดอลลาร์สหรัฐและ 382,710 ยูโร) 
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76681-2_3


   62 

 

องค์กรของหน่วยงานบริการและประสานงานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วย 

หลังเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน 

 

วิธีการจัดการของ FLS นั้นแตกต่างกันไปทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2013 Ganda และคณะได้ใช้วิธีการทบทวนอย่างเป็นระบบ 

และการวิเคราะห์อภิมาน รูปแบบต่าง ๆ ของ FLS ที่ถูกออกแบบมาส าหรับ secondary fracture prevention119 โดยรูปแบบ

ต่าง ๆ ของ FLS สามารถแบ่งได้ดังนี้: 

• แบบ A - 3i: บุคลากรของ FLS รับผิดชอบโดยตรงในการระบุชื่อผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก (identification) ตรวจวินิจฉัย 

ได้อย่างเหมาะสม (investigation) และเริ่มท าการรักษาโรคกระดูกพรุนตามข้อบ่งชี้ที่ได้ระบุไว้ (initiation) 

• แบบ B - 2i: บุคลากรของ FLS รับผิดชอบโดยตรงในการระบุชื่อผู้ป่วย  ( identification) และตรวจวินิจฉัย 

(investigation)  เช่นเดียวกับแบบ A แต่เมื่อมีการระบุการรักษาโรคกระดูกพรุน FLS จะให้ค าแนะน าแก่ผู้ให้บริการดูแล

ผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิ (primary care provider) เกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการวินิจฉัย เพ่ือน าไปสู่

แนวทางการรักษาต่อไป 

• แบบ C - 1i: Primary care provider จะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้ป่วยมีกระดูกหักและจ าเป็นต้องได้รับการประเมิน

เพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง โดย primary care provider จะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและเริ่มต้นการรักษา 

• แบบ D - 'Zero i': บุคลากรของ FLS จะให้ความรู้ เกี่ยวกับภาวะโรคกระดูกพรุนแก่ผู้ป่วยกระดูกหักเท่านั้น  

primary care provider จะไม่ได้รับทั้งการแจ้งเตือนหรือการให้ค าแนะน าใด ๆ 

ผลการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการทดสอบความหนาแน่นของกระดูก (BMD) และผู้ป่วยที่เข้ารับ 

การรักษา แสดงไว้ในตารางที่ 1 ในปี ค.ศ. 2019 มีการเผยแพร่การวิเคราะห์อภิมานล่าสุด ซึ่งได้ทบทวนบทความเกี่ยวกับ FLS 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดจนถึงกลางปี ค.ศ. 2017 และรายงานการเปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรคกระดูกพรุนไว้ดังนี้122 

• แบบ A เทียบกับแบบ C: พบค่า RD (ค่าที่แสดงผลต่างของความเสี่ยง) ที่ 0.29 (95% CI 0.26-0.32, p<0.001)  

ซึ่งได้ค่า absolute difference ที่ 29% ในอัตราการรักษาเริ่มต้นระหว่าง 2 แบบนี้ (นิยมแบบ A) 

จุดประสงค์ของ FLS คือ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยที่มี fragility fracture ทุกรายที่เข้ารับการรักษาจะได้รับการบริการ
ดูแลอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก และได้รับการรักษาที่ดีที่สุดตามแนวทาง 
การรักษาโรคกระดูกพรุนระดับชาติ โดยให้เกิดความม่ันใจว่าความเสี่ยงจากการหกล้มในผู้สูงอายุจะได้รับการดูแล
จาก FLS และถูกส่งต่อไปยังหน่วยบริการป้องกันการหกล้มในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
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• แบบ B เทียบกับการดูแลตามปกติ : พบค่า RD ที่  0.16 (95% CI 0.12-0.21, p<0.001) ซึ่ งได้ค่า absolute 

difference ที่ 16% ในอัตราการรักษาเริ่มต้นระหว่างแบบ B เทียบกับการดูแลตามปกติ (นิยมแบบ B) 

• แบบ C เทียบกับการดูแลตามปกติ : พบค่า RD ที่  0.13 (95% CI 0.09-0.16, p<0.001) ซึ่งได้ค่า absolute 

difference ที่ 13% ในอัตราการรักษาเริ่มต้นระหว่างแบบ C และการดูแลตามปกติ (นิยมแบบ C) 

 

จากการศึกษานี้เห็นได้ชัดว่า หากมีการใช้แบบจ าลองการดูแลผู้ป่วยเป็นแบบที่ดูแลโดย FLS มากขึ้นจะส่งผลให้สัดส่วนของผู้ป่วย 

ที่มีกระดูกหักที่ได้รับการตรวจ BMD และได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน  Ganda และคณะ ได้ท าการ

วิเคราะห์อภิมานและพบว่า จากการส ารวจสถาบันที่มีระบบ FLS รูปแบบ A, B และ C ระบบเหล่านี้จะมีผู้ประสานงานที่ท าหน้าที่

จ าเพาะ (dedicated coordinator) อยู่ 85%, 75% และ 60% ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญกับบทบาทผู้ประสานงาน

ใน FLS นี้119 อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดในตอนนี้ คือ การขาดแคลนรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินการหกล้มของผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLS ได้รับการจัดตั้งขึ้นทั้งในหน่วยบริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานหลักของ FLS คือ  

การท าให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งต่อการให้บริการและดูแลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการระดับชุมชนเป็นไป 

อย่างราบรื่น 
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ในปี ค.ศ. 2020 ได้มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยคณะท างานของ European League Against Rheumatism 

(EULAR) ได้พัฒนาแนวทางส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์ เพ่ือป้องกันและจัดการกับภาวะ fragility fracture  

ในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต ่50 ปีขึ้นไป127 มี 7 ประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

1. การระบุตัวตนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด fragility fracture และท าให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับโอกาสในการรักษาและ

ได้รับความรู้ด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะช่วยลดโอกาสหกล้มและการเกิด

กระดูกหักได ้

2. เริ่มต้นด้วยการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มส าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด  fragility fracture โดยใช้วิธีการ 

คัดกรองแบบเฉพาะบุคคลไปจนถึงแบบหลายองค์ประกอบ 

3. เสนอแนวทางด้านการออกก าลังกาย โภชนาการ การให้ความรู้ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเฉพาะบุคคลแก่ผู้ป่วย 

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนหรือการหกล้ม 

4. แนะน าผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ 

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ป่วยที่มี fragility fracture ได้รับโอกาสในการออกก าลังกายและได้รับโภชนาการท่ีเพียงพอ รวมทั้ง

ได้รับค าแนะน าให้บริโภคแคลเซียมและวิตามินดีเสริมทุกวัน 

6. ส่งต่อผู้ป่วยที่มี fragility fracture ไปยังหน่วยงานที่มีระบบ FLS เพ่ือการประสานงาน และได้รับการป้องกันการเกิดกระดูกหัก

ซ้ าโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

7. มีการติดตามการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการตรวจติดตามการรักษา 

 

การวางแผนและแนวทางที่เป็นปัจจุบันของการดูแลส าหรับการป้องกันกระดูกหักแบบทุติยภูมิ 

ส่วนใหญ่ของ fragility fracture จะเกิดกับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กระดูกหักที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ถูกแสดงไว้

ในรูปที่ 4 จากฐานข้อมูลการศึกษาของ UK General Practice Research Database (GPRD) รายงานความเสี่ยงตลอดชีวิต

ของผู้ป่วยต่อการเกิดกระดูกหักตอนอายุ 50 ปี พบว่า มีค่าเท่ากับ 53% ส าหรับผู้หญิงและ 21% ส าหรับผู้ชาย128 แสดงให้เห็นว่า

ผู้หญิงจ านวนน้อยกว่าครึ่งที่จะไม่มีกระดูกหักเลยในช่วงชีวิต การศึกษาเดียวกันนี้ยังได้ประเมินความเสี่ยงตลอดชีวิตต่อการ 

เกิดกระดูกหักที่อายุ 50 ปี แบ่งตามเพศไว้ดังนี้ 

• ผู้หญิง: กระดูกหักที่บริเวณ ข้อสะโพก 11.4%, ข้อมือ 16.6%, กระดูกสันหลัง 3.1% 

• ผู้ชาย: กระดูกหักที่บริเวณ ข้อสะโพก 3.1%, ข้อมือ 2.9%, กระดูกสันหลัง 1.2% 
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ดัดแปลงมาจาก: Department of Health in England. Herald Fractures: ภาระทางคลินิกและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่าย (Clinical 

burden of disease and financial impact, December 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงผลกระดูกหักที่อาจเกิดขึ้นได้ส าหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป129 

ไม่พบกระดูกหักที่อายุ 50 

มีกระดูกหักจากความเปราะบางใน
บริเวณที่ไม่ใช่ข้อสะโพก 

มีกระดูกสนัหลังหัก 
จากความเปราะบางแบบ 

ทีไ่ม่ทราบมาก่อน 

มีกระดูกหักซ้ าจากความ
เปราะบางในบริเวณที่

ไม่ใช่ข้อสะโพก 

มีกระดูกหักซ้ า 
จากความเปราะบาง 

ในบริเวณที่ไม่ใช่ข้อสะโพก 

ไม่พบภาวะ
กระดูกหักตลอด

ชีวิต 

ไม่พบภาวะ 
กระดูกข้อสะโพกหัก

ตลอดชีวิต 

กลับมาเป็นปกต ิ
ไม่พบกระดูกหัก  

มีกระดูกหักซ้ าจากความ
เปราะบางในบริเวณที่

ไม่ใช่ข้อสะโพก 

มีกระดูก 
ข้อสะโพกหักซ้ า 

กระดูกข้อสะโพกหัก 

รูปที่ 4   
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ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าที่มีประสิทธิภาพ คือ การหาแนวทางที่เป็นปัจจุบันส าหรับ 

การดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของกระดูกที่หัก หน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์ 

(ได้แก่ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ โรคข้อและรูมาติสซัม และหน่วยปฐมภูมิ) องค์กร  

ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน องค์กรที่ให้บริการในชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลและในเมือง เป็นต้น ในบางประเทศในเขตเมืองใหญ่ ๆ 

ผู้ป่วยที่เกิดกระดูกหักจะเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ประจ าพ้ืนที่ ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ ผู้ป่วยที่เกิดกระดูกหัก 

บางประเภท (เช่น กระดูกข้อมือ) จะได้รับการดูแลในหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกผู้ป่วยนอก หรือที่หน่วยปฐมภูมิในชุมชน 

ในบางประเทศที่มีรายได้ต่ าถึงปานกลางพบว่า ผู้ป่วยกระดูกหักบางส่วนอาจไม่ได้รับค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ เลย 

FFN ได้พัฒนาชุดเครื่องมือเพ่ือช่วยให้แพทย์เข้าใจและเห็นภาพของแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน และน าไปพิจารณาว่า

กระบวนการใหม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร 

 

              คลิกท่ีนี่เพื่อเข้าใช้งานแหล่งที่มา 

 

การด าเนินการตามล าดับขั้นของการน าเสาหลักทางคลินิกส่วนที่ 3  

ของ Global Call to Action ไปใช้ 

หลังจากท่ีมีการจัดตั้งทีมข้ึน ทีมสหสาขาวิชาชีพในสถาบันจะอยู่ในช่วงขั้นตอนที่ 1 ใน 3 ของขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ ขั้นตอน 

การเตรียมการ ขั้นตอนการขยายผล หรือ ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน โดยบริบทของการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า 

ได้ริ เริ่มการปรับปรุงคุณภาพที่คิดค้นโดยกลุ่ม Asia Pacific Bone Academy FLS Focus และแบ่งการพัฒนาออกเป็น  

3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้130 เครื่องมือนี้ยังได้เสนอวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับแต่ละขั้นตอนไว้ด้วย 

ขั้นตอนการเตรียมการ: ส าหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบการส่งต่อที่เชื่อถือได้ของการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า 

วัตถุประสงค์: 

• ระบุ “ตัวผู้น า (champions) ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลและป้องกันผู้ป่วยจากการเกิดกระดูกหักซ้ า”  

ในโรงพยาบาลและ/หรือองค์กรที่ให้บริการขั้นปฐมภูมิ 

• จัดตั้งกลุ่มย่อยของทีมสหสาขาวิชาชีพในการป้องกันผู้ป่วยจากการเกิดกระดูกหักซ้ าในองค์กร โดยมีตัวแทนจากฝ่ายคลินิก

และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

• เชิญตัวแทนของผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าร่วมทีม เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการดูแลมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ 

• ท าข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการน าร่องในแง่ของ ชนิดของกระดูกหักที่เข้าโครงการ เช่น กลุ่มที่มีกระดูกสะโพกหัก 

และ/หรือกลุ่มที่มี fragility fracture ที่ต าแหน่งใด ๆ ก็ตามที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล และ/หรือกลุ่มที่มี 

fragility fracture ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังหักที่ตรวจพบจากการท ารังสีวินิจฉัย

เพ่ือการรักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
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• จัดท าแนวทางการดูแลที่เป็นปัจจุบันส าหรับผู้ป่วยที่มี fragility fracture ประเภทต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในขอบเขตของโครงการ

น าร่อง (ดูเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อย่อยเกี่ยวกับขั้นตอนของแผนการดูแล) และพิจารณาหาสถานที่ที่ดีที่สุดส าหรับการระบุ 

ตัวผู้ป่วย เช่น แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน หรือคลินิกกระดูกหักแบบผู้ป่วยนอก  

• พิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการที่ด าเนินการอยู่กับมาตรฐานทางคลินิกของ FLS จาก IOF131 ประเทศแคนาดา132 ญี่ปุ่น133 

นิวซีแลนด์134 หรือสหราชอาณาจักร135 

• พัฒนาเกณฑ์วิธีตรวจสอบมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture แต่ละประเภท เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

ทางคลินิกที่เลือกใช้แบบระยะสั้น (ระยะเวลา 1-2 เดือน) ภายในหน่วยงานของตนเอง หรือใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ในโรงพยาบาลที่ผ่านมาเพื่อด าเนินการตรวจสอบแบบย้อนหลัง 

• ทบทวนผลการตรวจสอบระยะสั้น และระบุแง่มุมต่าง ๆ ในการดูแลป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าที่จะน าไปปรับปรุง 

ในโครงการน าร่องต่อไป 

• เมื่อมีการวิเคราะห์ช่องว่างของการดูแลผู้ป่วย ให้ใช้กลยุทธ์ เช่น “5 whys” เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (ตัวอย่าง

ค าถาม เช่น “เหตุใดจึงเกิดช่องว่างในการดูแลนี้ขึ้น” ถามเช่นนี้ 5 ครั้ง)35 หรือใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เข้ามาช่วย  

เช่น การวิเคราะห์ SWOT (หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม)36  

• น าข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนินการตามขั้นตอนของแผนการดูแลในปัจจุบัน และค าตอบจากการวิเคราะห์ “5 whys” หรือ 

SWOT ไปพิจารณาว่า ทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้สามารถส่งต่อการดูแลและป้องกันการเกิดกระดูก 

หักซ้ าท้ังในแง่ของ บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี 

•  ด าเนินโครงการน าร่องตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งน่าจะประมาณ 3 -6 เดือน และมีการจัดส่งเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ในการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ า 

ขั้นตอนการขยายผล: ด าเนินโครงการน าร่องโดยใช้เงินทุนและทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย 

วัตถุประสงค์: 

• ทบทวนโครงการน าร่องเพ่ือระบุจุดแข็งและจุดที่สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ 

• ขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงการน าร่องเกี่ยวกับ ชนิดของกระดูกหักที่ได้ระบุไว้ โดยสามารถตกลงร่วมกันในการขยาย

ขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุม fragility fracture ทั้งหมดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต ่50 ปีขึ้นไป 

• จัดท าแนวทางการดูแลที่เป็นปัจจุบันส าหรับผู้ป่วยที่มี fragility fracture ทุกประเภทที่รวมอยู่ในขอบเขตขยายผลนี้ (ดูหัวข้อย่อย

ของขั้นตอนของแผนการดูแล)  

• พิจารณาว่าจะต้องใช้ทรัพยากรใดเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือให้สามารถให้การดูแลและป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าครอบคลุม 

fragility fracture ของผู้ป่วยที่มีอายุ 50 ปีหรือมากกว่า ทั้งในแง่ของบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี 
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• พัฒนาเกณฑ์วิธีที่สามารถรองรับการขยายขอบเขตของ fragility fracture ที่รวมอยู่ในโปรแกรมใหม่ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางคลินิกท่ีเลือกมาเป็นตัวเปรียบเทียบ 

• พิจารณาหาวิธีในการติดตามผล เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนในระยะยาว และมีการ

ติดตามความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรักษาที่ได้ก าหนดไว้  ได้แก่ การใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อกระดูก การให้อาหารเสริม  

และการลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม  

• พัฒนา fully costed business case เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการขยายโครงการในระยะกลาง (เช่น 2-3 ปี) รวมถึง KPI  

ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้สนับสนุนเงินทุน (สามารถดูตัวอย่างแบบร่าง business case ได้บนเว็บไซต์ของ FFN ผู้สนใจ

สามารถเข้าชม KPI ในระดับผู้ป่วยเพ่ือวัดประสิทธิภาพของ FLS และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพได้ ที่นี่) 

• น าระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานเหล่านี้ “Plan-Do-Study-Act” (PDSA)37 LEAN38 และ/หรือ 

Six Sigma39 (หรือที่คล้ายกัน) มาใช้ในการออกแบบโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและระบุโอกาสในการปรับปรุง

โปรแกรมอย่างต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า (แต่ละรอบเวลาควรมีระยะเวลา 6-12 เดือน) 
• จัดท ารายงานประจ าปีส าหรับผู้ให้ทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคลินิกทั้งหมด 

• การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ/หรือระดับประเทศ ในการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture ซึ่งจะเป็นกลไก 

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการหกล้มและการเกิดกระดูกหักซ้ า 

ท าให้สถาบันได้รับชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 

• ส ารวจโอกาสในการสร้างเครือข่ายและให้ค าปรึกษา เช่น การเข้าร่วมกับ FFN Secondary Fragility Fracture 

Prevention Special Interest Group, FFN Vertebral Fragility Fracture Special Interest Group และ IOF Capture 

the Fracture® Partnership Mentorship Programme 

• พิจารณาโอกาสในการด าเนินการตรวจสอบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถส่งเอกสารไปยัง IOF Capture the 

Fracture® Best Practice Recognition Programme 

ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน: ผลักดันให้มีโปรแกรมด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ในการวางแผน

งบประมาณระยะยาว 

วัตถุประสงค์: 

• วัตถุประสงค์หลัก คือ โน้มน้าวให้ผู้สนับสนุนทุนท าการลงทุนอย่างถาวรในบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 

เพ่ือส่งมอบบริการที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าส าหรับสถาบันในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32266437/
https://www.capturethefracture.org/mentorship-programme
https://www.capturethefracture.org/mentorship-programme
https://www.capturethefracture.org/best-practice-framework
https://www.capturethefracture.org/best-practice-framework
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• พัฒนา fully costed business case เพ่ือใช้เป็นแบบจ าลองผลกระทบการด าเนินงานส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

ภาวะ fragility fracture ในอนาคต โดยพิจารณาจาก 

▶  ผลลัพธ์ในผู้ป่วยที่ได้รับบริการเพ่ิมเติมภายในช่วง 2-3 ปีแรกของการผ่าตัด รวมถึงการใช้ 5IQ ในกระบวนการบริการ 

และประสบการณ์ของผู้ป่วยจากการหกล้มและเกิดกระดูกหักครั้งที่ 2  

▶  การหลีกเลี่ยงการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลในแง่ของการลดจ านวนวันนอนลง  

▶  การประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ และหน้าที่ใดในระบบสุขภาพที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่าย

เหล่านั้น 

• การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ/หรือระดับประเทศ ในการดูแลผู้ป่วยที่มี fragility fracture  

เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  (สามารถดู  IHI Breakthrough Collaboratives  

ได้ที่ www.ihi.org) 

• การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการในวารสารทางวิชาการ (peer reviewed journals) และน าเสนอผลงาน 

ในการประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมแบ่งปัน  best practice  

และท าให้สถาบันได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการป้องกันการหกล้มและการเกิด fragility fracture ซ้ า 

 

การเทียบเคียงสมรรถนะการดูแลรักษา: แนวทางการดูแลรักษา มาตรฐาน และการขึ้นทะเบียน 

แนวทางการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเน้นว่า บุคคลที่มี fragility fracture จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด

กระดูกหักซ้ า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนามาตรฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ระยะเฉียบพลัน  

และการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงสมรรถนะการดูแล 

รักษาที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานทางคลินิกโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ FLS มีดังนี้ 

 

กรอบแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Framework: BPF) ของ IOF Capture the Fracture®  

ในปี ค.ศ. 2012 IOF ได้เปิดตัวโปรแกรม Capture the Fracture® และได้ตีพิมพ์รายงานแนวทางปฏิบัติใน 2012 World 

Osteoporosis day136 โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Capture the Fracture® ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางคลินิกมีรายละเอียด

ดังนี้ 

• กรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปัจจุบันมีการแปลทั้งหมด 14 ภาษา ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับ  FLS  

โดยก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็นเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการให้บริการ โดย BPF เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดผลของ IOF 

เพ่ือให้รางวัล “Capture the Fracture® Best Practice Recognition” ซึ่งเป็นมาตรฐาน 13 ข้อที่ได้รับการตีพิมพ์ไว้ใน 

Osteoporosis International ในปี ค.ศ. 2013137 

 

 

 

http://www.ihi.org/
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• KPI ในระดับผู้ป่วย: ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของ FFN Special Interest Group on Secondary Fragility 

Fracture Prevention และ National Osteoporosis Foundation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยคณะท างาน Capture 

the Fracture® ได้ปรับตัวชี้วัดที่มีอยู่จาก UK-based FLS Database120 เพ่ือพัฒนา KPI ในระดับผู้ป่วย ส าหรับใช้ในระบบ FLS1

  

มาตรฐานทางคลินิกระดับชาติและระดับภูมิภาคส าหรับ FLS 

มาตรฐานทางคลินิกระดับชาติส าหรับ FLS ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศแคนาดา132 นิวซีแลนด์134 ญี่ปุ่น133 และสหราชอาณาจักร135 138  

โดยมาตรฐานนี้ยึดตามกรอบของ 5IQ (มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับ การระบุตัวผู้ป่วย (Identification) การตรวจสอบโรค 

(Investigation) การให้ข้อมูล ( Information) การเริ่มต้นให้การรักษา (Initiation) การท างานประสานกันแบบองค์รวม 

(Integration) และด้านคุณภาพ (Quality)) ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีมาตรฐานทางคลินิกซึ่งเกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการดูแล FLS ในฐานะผู้เบิกทางในการด าเนินการทั้งระบบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในนโยบาย The Leading Better 

Value Care139 

การขอขึ้นทะเบียน 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนย่อยของเสาหลักทางคลินิกที ่1 ในชุดเครื่องมือนี้ ซึ่งมีการอธิบายถึงการขอขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับ 

การดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักในหลายประเทศที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การขอขึ้นทะเบียนนี้มักจะขอข้อมูลที่เกี่ยวกับ 

การประเมินและการจัดการเกี่ยวกับกระดูก รวมทั้งมาตรการป้องกันการหกล้ม การขอขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวกับการป้องกัน 

การเกิดกระดูกหักซ้ าในแต่ละต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

ฐานข้อมูล FLS ในสหราชอาณาจักร 

ในปี ค.ศ. 2014 หรือประมาณ 7 ปีหลังจากการเปิดตัวของ UK NHFD ซึ่งเป็นตัวแทนของ Royal College of Physicians, 

Royal College of Surgeons, Health and Social Care Information Center และ National Osteoporosis Society ได้ ท า

การส ารวจตัวเลือกต่าง ๆ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลของ FLS แห่งชาติ (FLS-DB) โดยมีการตรวจสอบในระดับองค์กรในปี  

ค.ศ. 2016140  และมีการเผยแพร่การตรวจสอบทางคลินิกประจ าปีส าหรับข้อมูลที่รวบรวมในช่วงปี  ค.ศ. 2016141 2017142  

และ 2018143 และตั้งแต่ปีงบประมาณ ค.ศ. 2017-2018 FLS-DB ได้ถูกรวมอยู่ใน Healthcare Quality Improvement 

Partnership (HQIP) ซึ่งเป็นรายการส าหรับการตรวจสอบระดับชาติที่ต้องถูกรายงานไว้ใน Hospital Trust’s Quality Account 

โดยระหว่างปี ค.ศ. 2018 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วม FLS ถึง 61 แห่งทั่วประเทศอังกฤษและเวลส์ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยที่มี fragility 

fracture 58,979 ราย หลักการส าคัญและค าแนะน าต่าง ๆ แสดงอยู่ ใน รูปที่ 5 (ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  

https://www.fffap.org.uk/fls/flsweb.nsf และสามารถดูผลงานของ FLS ในแต่ละรายการได้ในรูปแบบ run chart ของ KPI) 
 

 

 

 

 

 

https://www.fffap.org.uk/fls/flsweb.nsf
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การตรวจ BMD และอัตราการได้รับการรักษาส าหรับแบบจ าลอง FLS ที่แตกต่างกัน119 

 
 
ดัดแปลงมาจาก Royal College of Physicians. Fracture Liaison Service Database Annual Report: Beyond measurement: a focus on quality 
improvement. London: Royal College of Physicians;2020. 

 

  ข้อมูลส าคัญท่ีพบ 
   

               
       
      

 36% การติดตามผู้ป่วย  
 
 

FLS ต้องมีส่วนร่วมอย่างเร่งด่วนกับ primary care providers 
ประจ าท้องถิ่น เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
และเพื่อปรับปรุงการติดตามพร้อมจัดท าเอกสารที่เน้นความส าคัญ 
ด้านการติดตามการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเส่ียง 

 

   

เมื่อปี ค.ศ. 2018 พบว่า การติดตามผู้ป่วยลดลง 
ในปีที่  2 โดยมีเพียง 36% ของผู้ป่วยที่ได้รับ 
การติดต่อภายใน 12-16 สัปดาห์หลังกระดูกหัก 
โดยลดลงจาก 38% ในปี ค.ศ. 2017 และ 41% 
ในปี ค.ศ. 2016    

 

 

 

  

 80%  การระบุตัวผู้ป่วย   
FLS ทั้งหมดควรมีการลงรายละเอียดในขั้นตอนของการลงทะเบียน
ผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 80% ส าหรับปี ค.ศ. 2020/2021  
FLS จ าเป็นต้องมีการก าหนดการปรับปรุงแนวทางส าหรับการระบุ
ตัวผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก  รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูก 
สันหลังหักด้วย 

 

  

10 จาก 61 FLS ได้ส่งรายงานว่า มีผู้ป่วยที่มี  
fragility fracture มากกว่ า  80% ของผู้ ป่ วย
กระดูกหักทั้งหมด พบว่า การค้นหาเพื่อระบุ 
ตัวผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังหักเพิ่มขึ้นเป็น 36%  
ในปี ค.ศ. 2018 จาก 29% ในปี ค.ศ. 2017    

 

 

 

  

 67%  การประเมิน  
 
 

จากจ านวนกรณีผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น FLS ควรทบทวน 
ขีดความสามารถของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน 
ด้านระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินรวมถึงการท า DXA 
และการติดตามผล 

 

  

แม้จะมีปริมาณของผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษา 
เพิ่มมากขึ้น แต่สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการ
ประเมินโดย FLS (70% ในปี ค.ศ. 2017 และ 
67% ในปี ค.ศ. 2018) หรือได้รับการตรวจ BMD 
ด้วย DXA scan ภายใน 90 วันยังคงมีสัดส่วน
คงที่ (46% ในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018)  

 

 
 

 

 

  

 63%  การปรับปรุงคุณภาพ  
 
 
FLS ควรมีกลไกในการจัดหาหรือเพิ่มเวลาท างานให้คณะผู้ร่วมงาน
ของ FLS เพิ่มขึ้น เพื่อ ให้ผู้ ร่ วมงานได้มี โอกาส เข้าร่วมกับ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างน้องหนึ่งรอบระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ในปี ค.ศ. 2019/2020 โดยจุดมุ่งหมายของการ
ปรับปรุงควรจะเป็นการปรับปรุงเพียงแค่ 1 KPI ในขณะที่ยังรักษา
ประสิทธิภาพของ KPI อื่น ๆ ให้คงที่ 

 

   

จาก 53 FLS ที่ส่งข้อมูลทั้งปี ค.ศ. 2017 และปี 
ค.ศ. 2018 พบว่า 33 FLS (63%) มีการปรับปรุง 
KPI ดีขึ้น  อย่างน้อย 1 KPI มี  8 FLS (15%)  
ที่มีการปรับปรุง KPI ดีขึ้นถึง 3 KPI หรือมากกว่า 
และมี 6 FLS (12%) ที่ไม่มีการปรับปรุง KPI 
รวมทั้งยังท าได้แย่ลงอย่างน้อย 2 KPI    

รูปที่ 5 

ค าแนะน าที่ส าคัญ 



FFN Secondary Fragility Fracture Prevention Special Interest Group (FFN SFFP SIG) เป็นกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจ
เป็นพิเศษของ FFN ที่ประกอบไปด้วย แพทย์ที่มุ่งมั่นแบ่งปัน best Practice ในการป้องกันกระดูกหักซ้ าแก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วโลก 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Vertebral Fragility Fracture SIG (FFN VFF SIG) ที่มุ่งเน้นไปที่การระบุตัวผู้ป่วย การประเมิน 
และการรักษาภาวะ fragility fracture ของกระดูกสันหลัง 
 

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม 

FFN SFFP SIG คลิกท่ีนี่ 

 

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม 

FFN VFF SIG คลิกท่ีนี่ 
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โครงการ Own the Bone® ของสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิกส์อเมริกัน (American Orthopaedic Association) 

ในปี ค.ศ. 2009 American Orthopaedic Association ได้เปิดตัวโครงการ Own the Bone® ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุน

โรงพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์อ่ืน ๆ เพ่ือการแนะน า FLS และน าเสนอการประเมินของ FLS ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 

มีการรายงานบทวิเคราะห์ว่า มีผู้ป่วยเกือบ 73% (23,791 ราย) ที่ได้รับการแนะน าให้ใช้การรักษาด้วยยาต้านโรคกระดูกพรุน

จากผู้ป่วยทั้งหมด 32,671 ราย จากหน่วยงาน 147 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ Own the Bone® ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ป่วย 12% 

(3,955 ราย) ที่เริ่มได้รับการดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ FLS 

 

ในปี ค.ศ.  2019 Own the Bone® ได้ เปิดตัวอีกครั้ งบนแพลตฟอร์ม REDCap Cloud และในเดือนกรกฎาคม 2020  

ได้มีการคัดเลือกหน่วยงาน 262 แห่งจากทั้ง 50 รัฐเข้าร่วมโครงการ มีผู้ป่วยมากกว่า 58,000 รายได้รับการประเมินและ  

24,000 รายได้รับการติดตามต่อเนื่องจนครบตามแผนการศึกษา ในจ านวนนี้มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักจ านวน

มากกว่าครึ่ง (55%) ที่ได้รับการประเมินแล้วจนถึงปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการ Own the Bone®  

ได้ที ่https://www.ownthebone.org/ 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/secondary-fragility-fracture-prevention-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/secondary-fragility-fracture-prevention-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/vertebral-fragility-fracture-sig/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/vertebral-fragility-fracture-sig/
https://www.ownthebone.org/
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การวัดผลลัพธ์ที่ประเมินโดยผู้ป่วย 

• Osteoporosis Assessment Questionnaire-Physical Function (OPAQ-PF): การวัดผลลัพธ์ที ่ประเมินโดยผู ้ป่วย 

ที่กำหนดเป้าหมายต่อโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมประจำวันจากปัจจัยทางด้านกายภาพ

ของผู้ป่วย 

• แปลผลจากการเปลี ่ยนแปลงจากผลลัพธ์สุดท้ายที ่ประเมินโดยผู ้ป่วย  (patient reported outcome endpoints):  

การจัดอันดับจากผู้ป่วยทั่วโลกเปรียบเทียบแนวคิดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง กรณีศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน 

• Patient Reported Outcomes Measurement Information System 29-item (PROMIS-29): ขอบเขตของการประเมิน 

ผลลัพธ์โดยตัวผู้ป่วยเองซึ่งครอบคลุมการทำงานทางด้านกายภาพ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า การนอน

ไม่หลับ ความสามารถในการมีส่วนร่วมมีบทบาทในกิจกรรมทางสังคม ผลกระทบจากความเจ็บปวด และความรุนแรงของ

ความเจ็บปวด PROMIS-29 ใช้งานได้ดีในผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื้อรังหลายอย่างรวมถึงภาวะโรคกระดูกพรุน144  

• The Falls Efficacy Scale International (FES-I): พัฒนาขึ ้นโดยเฉพาะเพื ่อประเมินความกลัว/กังวลต่อการหกล้ม 

ซึ่งมีการแปลไว้แล้วหลายภาษา 

 

แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการนำไปปฏิบัติ 

โครงร่างต้นแบบ 

• โครงร่างต้นแบบเพื่อการนำเสนอโครงการ FLS ของโรงพยาบาลต่อผู้บริหาร สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ FFN 

• คำบรรยายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปของ FLS สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ FFN 

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

พันธมิตรของโครงการ Capture the Fracture®: บทสรุป 

โครงการ Capture the Fracture® 

IOF ได้พัฒนา Capture the Fracture® (CTF) ซึ ่งเป็นโครงการหลักที ่สำคัญระดับโลกเพื ่อสนับสนุนการเริ ่มดำเนินการ 

โดยใช้รูปแบบของการดูแลของหน่วยงานบริการและประสานงานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

หร ือที่ เร ียกว่า Fracture Liaison Services (FLS) น ับตั ้งแต่เป ิดตัว Capture the Fracture® ได้เป ิดร ับ FLS จำนวนมากขึ้น 

ในโปรแกรมและยังคงสนับสนุนให้มีการเริ่มต้นดำเนินการของ FLS อย่างต่อเนื่อง

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737386/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737386/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737386/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737386/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24737386/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26896284/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26896284/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26896284/
http://www.healthmeasures.net/administrator/components/com_instruments/uploads/15-09-02_02-16-11_PROMIS-29Profilev2.0InvestigatorVersion.pdf
https://sites.manchester.ac.uk/fes-i/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/resources/
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เกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือ Capture the Fracture® 

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 พันธมิตรระหว่าง IOF Amgen และ UCB โดยร่วมมือกับ University of Oxford เพ่ือเปิดตัว 

ความร่วมมือ Capture the Fracture® ซึ่งโครงการระยะยาวนี้ได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน 

(NGO) ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดตัวในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่  

16 มิถุนายน 2020 

 

วัตถุประสงค์และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

โครงการระดับโลกนี้เป็นขั้นตอนการขยายผลปัจจุบันของ CTF และมุ่งเน้นไปที่เสาหลักในการด าเนินการ 5 ประการ ได้แก่ 

นโยบาย ความร่วมมือ การให้ค าปรึกษา การพัฒนาทางออกเพ่ือการขยายการบริการและเครื่องมือดิจิทัล ใน 17 ประเทศ 

ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง 

วัตถุประสงค์หลักของพันธมิตร คือ 

• ส่งเสริมการพัฒนาและการริเริ่มด าเนินโครงการ CTF ใหม่ ๆ 

• เพ่ิมจ านวนและคุณภาพของโครงการ FLS ที่มีอยู่ให้ได้เป็น 2 เท่าภายในสิ้นปี ค.ศ. 2022 

• ลดจ านวนผู้ป่วยที่มกีระดูกข้อสะโพกหักและกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุนลง 25% ภายในปี ค.ศ. 2025 

บทสรุปของเสาหลักปฏิบัติ ทั้ง 5 ประการ 

PILLAR 1 - POLICY: ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันกระดูกหัก ซึ่งจะเพ่ิมความส าคัญของสุขภาพกระดูก 

และการดูแลหลังเกิดกระดูกหักผ่านการริเริ่มด าเนินกิจกรรมของ FLS 

PILLAR 2 - COALITIONS: สร้างแนวร่วมการป้องกันกระดูกหักระหว่างประเทศ/ภูมิภาค/ระดับชาติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ 

CTF - เพ่ือให้การป้องกันกระดูกหักซ้ ามีความส าคัญในระดับต้น ๆ ทางด้านสุขภาพของประชาชน 

PILLAR 3 - MENTORSHIP: ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ  best practice และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ FLS เพ่ือช่วยส่งเสริม 

การด าเนินการของโปรแกรม FLS ใหม่ และเพ่ือปรับปรุงโปรแกรม FLS ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืน 

PILLAR 4 - SCALABLE SOLUTION: การพัฒนาทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานที่  เพ่ือรองรับการขยาย 

บริการของ FLS ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและขีดความสามารถในการปรับขยายขนาดโครงการ 

PILLAR 5 - FLS DIGITAL TOOL: การสร้างเครื่องมือเปรียบเทียบฐานข้อมูล FLS ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ อ านวยความสะดวกในการจัดการแนวทางการให้บริการผู้ป่วยและเพ่ือความยั่งยืนของ FLS  

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Capture the Fracture® ไดท้ี่ https://www.capturethefracture.org/ 

https://www.capturethefracture.org/
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แหล่งข้อมูลอื่นของหน่วยงานบริการและประสานงาน 

เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังเกิดกระดกูหักจากโรคกระดูกพรุน 

• ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: Asia Pacific Bone Academy กล่องเครื่องมือสําหรับ FLS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Fracture 

Liaison Service (FLS) Toolbox for Asia Pacific 

• ออสเตรเลีย: NSW Agency for Clinical Innovation Osteoporosis Refracture Prevention Resources 

• แคนาดา: Osteoporosis Canada FLS Hub 

• นิวซีแลนด์: Osteoporosis New Zealand FLS Resources 

• สหราชอาณาจักร: Royal Osteoporosis Society FLS Resources 

• สหรัฐอเมริกา: American Orthopaedic Association Own the Bone® programme 

การค านวณความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก 

• FRAX®: https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/ 

• Garvan: https://www.garvan.org.au/promotions/bone-fracture-risk/calculator/ 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม 

• ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: Australian and New Zealand Falls Prevention Society Resources 

• แคนาดา: Canadian Fall Prevention Education Collaborative and Canadian Fall Prevention Curriculum 

Resources and Links 

• สหราชอาณาจักร: Age UK Falls Prevention Resources 

• สหรัฐอเมริกา: National Council on Aging National Falls Prevention Resource Center 

• สหภาพยุโรป: Prevention of Falls Network for Dissemination - ProFouND 

ประเด็นคาบเกี่ยวในต าราออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย (Orthogeriatrics, ตีพิมพ์ครั้งท่ี 2) 

นอกเหนือจากบทที่ 4 และ 14 - 16 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของ secondary fracture prevention แล้วบทต่อไปนี้ยังมีประเด็น

คาบเก่ียวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง: 

• บทที่ 1: ภาพรวมแนวทางการจัดการเชิงสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนจากทั่วโลก  

(The multidisciplinary approach to fragility fractures around the world - an overview โดย Marsh D และคณะ) 

• บทที่ 17: การพยาบาลด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย  

(Nursing in the Orthogeriatric Setting โดย Santy-Tomlinson J และคณะ) 

• บทที่ 18: การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง  

(Nutritional Care of the Older Patient with Fragility Fracture โดย Bell J และคณะ) 

• บทที่ 19: การทบทวนข้อมูลส าคัญของภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง 

(Fragility Fracture Audit โดย Ojeda-Thies C และคณะ) 

https://www.amgeneducation.com/asia-pacific/bone/fls/
https://www.amgeneducation.com/asia-pacific/bone/fls/
https://www.aci.health.nsw.gov.au/resources/musculoskeletal/osteoporotic_refracture/orp
https://fls.osteoporosis.ca/
https://osteoporosis.org.nz/resources/health-professionals/fracture-liaison-services/
https://theros.org.uk/healthcare-professionals/fracture-liaison-services/
https://www.ownthebone.org/
https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/
https://www.garvan.org.au/promotions/bone-fracture-risk/calculator
https://www.anzfallsprevention.org/resources/
http://canadianfallprevention.ca/resources-and-links/
https://www.ageuk.org.uk/our-impact/programmes/falls-prevention-resources/
https://www.ncoa.org/professionals/health/center-for-healthy-aging/national-falls-prevention-resource-center
http://fallsprevention.eu/prevention-of-falls-network-for-dissemination-profound/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_17
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48126-1_19
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แหล่งข้อมูลที่สร้างการมสี่วนร่วมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกี่ยวกบั  

สุขภาพกระดูกและการป้องกันกระดูกหกัแบบทตุิยภูม ิ

เว็บไซต์ 

• มูลนิธิโรคกระดูกพรุนระหว่างประเทศ: ข้อมูลส าหรับผู้ป่วย 

• ออสเตรเลีย: Osteoporosis Australia and the Garvan Institute of Medical Research: Know your Bones™ 

bone health assessment tool 

• แคนาดา: Osteoporosis Canada After the Fracture 

• นิวซีแลนด์: Bone Health New Zealand 

• สหราชอาณาจักร: Royal Osteoporosis Society Recovering from a broken bone 

• สหรัฐอเมริกา: 

▶  National Osteoporosis Foundation Healthy Bones Build Them for Life® Patient Registry 

▶  Bone and Joint Initiative USA Fit to a T Program 

วิดีโอ 

• ออสเตรเลีย: Orthopaedic Osteoporosis Service, Fiona Stanley Hospital, Perth, Western Australia 

▶  โรคกระดูกพรุนคืออะไร พบได้บ่อยแค่ไหน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และความหนาแน่นของกระดูก (What is 

osteoporosis, how common is it, risk factors and bone density)  

▶  ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน การป้องกันกระดูกหัก ทางเลือกในการรักษา (Living with   

osteoporosis, fracture prevention, treatment options) 

▶  การให้ความรู้และค าแนะน าในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน , การป้องกันการหกล้มและ 

การออกก าลังกาย (Education and lifestyle, falls prevention and exercise) 

• สหราชอาณาจักร: Royal College of Physicians สิ่งที่คาดหวังจาก FLS (What to expect from your Fracture 

Liaison Service) 

• สหรัฐอเมริกา: โครงการริเริ่มด้านกระดูกและข้อ USA Fit to a T Program 

▶  สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสุขภาพกระดูกและโรคกระดูกพรุน (What you need to know about your bone health 

and osteoporosis): ใน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาสเปน

https://www.osteoporosis.foundation/educational-hub/material/patient-resources
https://www.knowyourbones.org.au/
https://www.knowyourbones.org.au/
https://osteoporosis.ca/bone-health-osteoporosis/living-with-the-disease/after-the-fracture/
http://www.bones.org.nz/
https://theros.org.uk/information-and-support/living-with-osteoporosis/recovering-from-a-broken-bone/
https://www.nof.org/hbfl/
https://www.nof.org/hbfl/
https://www.usbji.org/programs/public-education-programs/fit-to-t
https://www.youtube.com/watch?v=bt5iuQpzgrw
https://www.youtube.com/watch?v=bt5iuQpzgrw
https://www.youtube.com/watch?v=A8BcrXg4h7M
https://www.youtube.com/watch?v=A8BcrXg4h7M
https://www.youtube.com/watch?v=-wf98WbhBBY
https://www.youtube.com/watch?v=-wf98WbhBBY
https://www.youtube.com/watch?v=5oGawxi1XIg
https://www.youtube.com/watch?v=5oGawxi1XIg
https://vimeo.com/171826278
https://vimeo.com/224966754
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COVID-19 กับภาวะกระดูกหัก 
จากความเปราะบางและการป้องกัน 
 

 
 

การระบาดใหญ่ทั่วโลกของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยที่มี  fragility fracture ในระยะเฉียบพลัน การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และการท า secondary fracture prevention แบบทุติยภูมิทั่วทุกมุมโลก บทความวิชาการและบทวิเคราะห์

จ านวนมากได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2020 และจะด าเนินต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยไปจนกระทั่งผ่านพ้น

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้องค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับการแพร่ระบาด COVID-19 ไว้ดังต่อไปนี้ 

• องค์กรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงวัย: 

▶  International Association of Gerontology and Geriatrics 

▶  American Geriatrics Society 

• องค์กรด้านการพยาบาล: 

▶  International Council of Nurses  

▶  ANA Enterprise 

• องค์กรด้านออร์โธปิดิกส์: 

▶  Alliance of International Organizations of Orthopaedics & Traumatology  

▶  American Academy of Orthopaedic Surgeons 

• องค์กรด้านโรคกระดูกพรุน: 

            ▶  มูลนิธิโรคกระดูกพรุนระหว่างประเทศ: 

 https://www.osteoporosis.foundation/news/iof-member-societies-around-world-inform-covid-

19-and-osteoporosis-20200520-0900 

 https://www.capturethefracture.org/covid-19-all-ctf-fls-centers 

       ▶  มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) National Osteoporosis Foundation (USA) 

• องค์กรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู: 

▶  International Society of Physical and Rehabilitation Medicine  

▶  American Physical Therapy Association 
 

 

https://www.iagg.info/covid-19-title
https://www.americangeriatrics.org/covid19
https://www.2020yearofthenurse.org/
https://www.nursingworld.org/practice-policy/work-environment/health-safety/disaster-preparedness/coronavirus/
https://www.sicot.org/sites/default/files/pdf/AIOT-Joint-Statement.pdf
https://www.aaos.org/about/covid-19-information-for-our-members/
https://www.osteoporosis.foundation/news/iof-member-societies-around-world-inform-covid-19-and-osteoporosis-20200520-0900
https://www.osteoporosis.foundation/news/iof-member-societies-around-world-inform-covid-19-and-osteoporosis-20200520-0900
https://www.osteoporosis.foundation/news/iof-member-societies-around-world-inform-covid-19-and-osteoporosis-20200520-0900
https://www.capturethefracture.org/covid-19-all-ctf-fls-centers
https://www.nof.org/covid-19-updates/
https://www.isprm.org/covid-19-library/
https://www.apta.org/patient-care/public-health-population-care/coronavirus
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