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โรคข้ออักเสบรู มาตอยด์เป็ นโรคเรื้ อรังที่มีความชุกประมาณ 0.5-1 % มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆได้
ทัว่ ร่ างกาย แต่มีอาการเด่นที่ขอ้ ต่อต่างๆได้เกือบทุกข้อ ลักษณะของการอักเสบมักเป็ นมากสลับน้อย แต่มกั ไม่มี
ช่วงที่ปลอดอาการ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่แม้รับการรักษาอาการดีข้ ึน แต่ไม่หายขาด ต้องรับประทานยาควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผูป้ ่ วยบางรายโรคสงบจนอาการเหมือนปกติ บางรายปลอดอาการแต่มีการดาเนินโรคต่อไปจนเกิดการ
ทาลายข้อในที่สุด บางรายโรครุ นแรงมีอาการข้อปวดบวมตลอด รวมทั้งอาจเกิดการทาลายข้ออย่างรวดเร็ วภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังเกิดอาการได้ (1) นอกจากอาการข้ออักเสบยังอาจเกิดอาการในระบบอื่นได้ เช่น เยือ่
หุม้ หัวใจและปอดอักเสบ หลอดเลือดอักเสบ ปอดอักเสบเป็ นพังผืด อาการปากแห้งตาแห้ง แต่มกั ไม่รุนแรงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับโรคเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันอักเสบอื่นๆ โดยเฉพาะโรคลูปัส (systemic lupus erythematosus)
ผลของการป่ วยเป็ นโรครู มาตอยด์ทาให้สมรรถภาพของร่ างกายแย่ลง อาจเกิดความพิการได้ร้อยละ 40-50%
ภายในระยะเวลา 5 ปี (2) และมักมีอายุขยั สั้นกว่าประชากรทัว่ ไปในวัยเดียวกัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการ
เสี ยชีวติ เนื่องมาจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน
ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริ งของโรคแน่ชดั จากการศึกษาพบว่าน่าจะเป็ นผลกระทบร่ วมของ
พันธุกรรม เช่น ยีนบนตาแหน่ง HLA-DRB1 ที่มีการเรี ยงตัวของกรดอมิโนแบบ QKRAA เป็ นต้น ร่ วมกับ
ปั จจัยภายนอก เช่นเชื้อโรคต่างๆ ทั้งไวรัสและแบคทีเรี ย
การวินิจฉัย
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ของ The American Rheumatism Association ปี
1998 (3) [Appendix I]
ผูป้ ่ วยจะต้องมีอาการตามเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างน้อย 4 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ โดยข้อที่ 1 – 4 ต้องเป็ นมานานอย่าง
น้อย 6 สัปดาห์
1.
ข้ อฝื ดตึงตอนเช้ า นานกว่ า 1 ชั่วโมง
ซึ่งเป็ นอาการที่พบได้ในโรคข้ออักเสบทัว่ ไป ไม่เฉพาะโรค
2.
มีอาการข้ ออักเสบจากการตรวจร่ างกาย ตั้งแต่ 3 ข้ อขึน้ ไป
ซึ่งก็ไม่ใช่ลกั ษณะเฉพาะโรค แต่โรครู มาตอยด์มกั มีอาการอักเสบที่ขอ้ โคนนิ้วมือและเท้า
(metacarpal joints/MCP และ metatarsal joints/MTP), ข้อกลางของนิ้วมือและเท้า
(proximal interphalangeal joints) อย่างไรก็ตามมีผป
ู ้ ่ วยรู มาตอยด์มากกว่า 50% ที่มาด้วย
อาการข้ออักเสบเพียง 1-2 ข้อในระยะแรกของโรค
3.
มีอาการข้ อนิ้วมือ หรือข้ อมืออักเสบอย่ างน้ อย 1 ข้ อ
4.
มีอาการข้ ออักเสบแบบสมมาตร (symmetrical arthritis)
คือมีอาการอักเสบของข้อทั้งสองด้านของร่ างกาย แต่ในระยะแรกของโรคผูป้ ่ วยบางรายอาจมีขอ้ อักเสบ
ในลักษณะไม่สมมาตรได้
5.
ตรวจพบปุ่ มรูมาตอยด์ บริ เวณใกล้ขอ้ ,bony prominence หรื อ extensor surface ของแขนขา
เป็ นลักษณะที่มีความจาเพาะสูงในการวินิจฉัยรู มาตอยด์ ตรวจพบเพียงร้อยละ 3-5 แต่มกั ตรวจไม่พบในผูป้ ่ วยที่มี
อาการระยะแรก

6.

7.

ตรวจพบสารรูมาตอยด์ (rheumatoid factor) ในเลือด
โดยทัว่ ไปตรวจพบร้อยละ 85 แต่ในผูป้ ่ วยระยะแรก หรื อผูป้ ่ วยที่อาการไม่รุนแรง มักตรวจไม่พบสารรู
มาตอยด์ในเลือด นอกจากนั้นอาจตรวจพบผลบวกลวง (ไม่ได้เป็ นโรครู มาตอยด์ ) ในหลายภาวะ เช่น
ผูส้ ูงอายุ, การติดเชื้อเรื้ อรัง รวมทั้งโรคข้ออักเสบและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันอักเสบอื่นๆ
การเปลีย่ นแปลงของกระดูกในข้ อบริเวณมือ จากภาพถ่ ายรังสี
การตรวจหาการสึกกร่ อนของกระดูกทีอ่ ยู่ในข้ อ ( marginal bone erosion) จากภาพถ่ายรังสี
สามารถพบได้ร้อยละ 15-30 ในระยะ 1 ปี แรกของโรค แต่ในระยะ 2 ปี แรก จะพบถึงร้อยละ 90 และแม้
เกณฑ์ วนิ ิจฉัย ใช้ ภาพรังสีของมือ แต่เนื่องจากข้ออักเสบรู มาตอยด์ในระยะแรกมักมีอาการของข้อนิ้วเท้า
และข้อเท้าด้วย จึงควรส่งตรวจภาพรังสี ของทั้งมือและเท้า ในผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ระยะแรกทุกราย

โรคที่มีอาการปวดข้อและต้องทาการวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ที่มีอาการแสดง
ระยะแรกแบบต่างๆ ได้แก่
1.
โรคข้ออักเสบเรื้ อรังหลายข้อ (Chronic oligo-polyarthritis)
ซึ่งเป็ นอาการที่พบในผูป้ ่ วยรู มาตอยด์มากกว่าร้อยละ 50 เช่น โรคข้ออักเสบที่เกิดตามหลังการติดเชื้อแบคทีเรี ย
streptococcus, ไวรัส (เช่น parvovirus, hepatitis B, hepatitis C หรื อ HIV) หรื อ วัณโรค
(infection associated arthropathy but not septic arthritis), โรคเนื้ อเยือ่ เกี่ยวพันอักเสบ (โรคลูปัส,
โรคหนังแข็ง , overlapping syndrome), seronegative spondyloarthropathy (SNSA), โรคเก๊าท์
และเก๊าท์เทียม (CPPD), โรคข้อที่เกิดสัมพันธ์กบั มะเร็ ง ( paraneoplastic syndrome)
2.
โรคข้ออักเสบเฉี ยบพลันเป็ นๆหายๆ (Palindromic rheumatism)
พบในผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ประมาณร้อยละ 10 แต่พบในระยะแรกๆของโรคข้ออักเสบได้หลายชนิด เช่น
seronegative spondyloarthropathy (SNSA), systemic lupus erythematosus (SLE),
Behcet’s disease เป็ นต้น โดยประมาณ 1/3 ของผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดข้อแบบนี้ จะกลายเป็ นรู มาตอยด์ในที่สุด

3.
โรคข้ออักเสบเรื้ อรังข้อเดียว (Chronic monoarthritis)
พบได้นอ้ ย และมักเป็ นกับข้อใหญ่ เช่น ข้อไหล่ ข้อศอก หรื อ ข้อเข่า ต้องแยกจากโรค ข้อติดเชื้อวัณโรค, ข้อเข่า
เสื่ อม(โดยฉพาะในผูป้ ่ วยสูงอายุ), มะเร็ งของเยือ่ หุม้ ข้อ หรื อกระดูก, seronegative spondyloarthropathy
(SNSA) และ intermittent hydrathrosis (ซึ่ งลักษณะเป็ นๆหายๆ แต่จะมีอาการซ้ าที่ขอ้ เดิม ไม่ยา้ ยข้อ
แบบ palindromic rheumatism และมีอาการบวมเด่นแต่ไม่มีลกั ษณะแดงร้อน รวมทั้งอาการในแต่ละครั้ง
นานเป็ นสัปดาห์หรื อเดือน ซึ่งนานกว่า paindromic rheumtism ที่มีอาการแค่ 2-5 วัน)
ในรายที่มีอาการของโรคมานาน สามารถอาศัยลักษณะการดาเนินโรคมาประกอบการวินิจฉัยได้ คือ
1.
Polycyclic pattern พบร้อยละ 70 เป็ นกลุ่มที่มีอาการข้ออักเสบกาเริ บ และลดลงสลับกันไป บาง
รายอาจมีระยะที่โรคสงบเป็ นช่วงๆ แต่ในระยะยาวจะพบว่าข้อถูกทาลายในที่สุด
2.
Monocyclic pattern พบร้อยละ 20 เมื่อได้รับการรักษาแล้ว สามารถเข้าสู่ ระยะโรคสงบได้นาน
โดยไม่มีการกาเริ บของโรคอีก โดยอาการข้ออักเสบมักหายไปในระยะ 2 ปี แรกของการรักษา
3.
Progressive pattern พบร้อยละ 10 พยากรณ์โรคแย่ที่สุด มักไม่สามารถควบคุมการอักเสบและ
การทาลายข้อได้ นาไปสู่ความพิการรุ นแรงในที่สุด

อาการอื่นนอกระบบข้อ (extra-articular manifeatation)
1.
ปุ่ มรู มาตอยด์ เป็ นอาการนอกระบบข้อที่พบบ่อยที่สุด ในคนไทยตรวจพบร้อยละ 3 เชื่อว่าเป็ นผลจาก
หลอดเลือดอักเสบ การตรวจทางพยาธิพบลักษณะเนื้อตายที่ลอ้ มรอบด้วยเซล fibroblast (cenrtal
fibrinoid necrosis with palisading of fibroblasts) มักพบตาแหน่งที่มีการกดทับ ข้อศอก
นิ้วมือ ก้นกบ เอ็นร้อยหวาย และส้นเท้า ขนาด 0.5-3 เซนติเมตร ลักษณะปุ่ มที่คลาได้อาจนุ่มหรื อแข็ง
เคลื่อนได้หรื อยึดติดกับกระดูกข้างใต้ก็ได้ อาจพบได้หลายแห่ง และหายได้เมื่ออาการของโรคดีข้ ึนหลัง
การรักษา บางครั้งต้องวินิจฉัยแยกโรคจากก้อนไขมัน , granuloma และ tophi
2.
ภาวะซีดเรื้อรัง ผลจากการอักเสบเรื้ อรัง ซึ่งจะพบร่ วมกับภาวะเกร็ ดเลือดสูง และสัมพันธ์กบั อัตราการ
ตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate; ESR)
3.
Felty’s syndrome มักพบประมาณร้อยละ 1 ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมานาน และมีอาการนอกระบบข้อ
อื่น เช่นปุ่ มรู มาตอยด์ เส้นเลือดอักเสบและมีแผลเรื้ อรังที่ขา ตรวจพบจานวนเม็ดเลือดขาวต่า เกร็ ดเลือด
ต่า ร่ วมกับม้ามโต กลไกเชื่อว่าเกิดจากมี immune complex หรื อ antibodies ต่อนิวโทรฟิ ล และ
เกร็ ดเลือด เกิดการทาลายเม็ดเลือดและเกร็ ดเลือดที่มา้ ม
4.
ต่ อมนา้ เหลืองโต มักพบบริ เวณใกล้ขอ้ ที่อกั เสบ เช่น เหนือข้อศอก รักแร้ ลาคอ และขาหนีบ ถ้าต่อม
น้ าเหลืองโตมาก ควรส่งตรวจทางพยาธิ เพื่อแยกจากโรควัณโรคและมะเร็ ง
5.
อาการทางตา อาการตาแห้งและกระจกตาอักเสบ (keratocinjunctivitis sicca) พบบ่อยแต่ไม่
สัมพันธ์กบั อาการข้ออักเสบ เช่น เยือ่ หุม้ ตาขาวอักเสบ (episcleritis)สัมพันธ์กบั อาการข้ออักเสบ แต่
อาการทางตาไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เคืองตา ตาแดง หรื ออาจเกิดตุ่มนูนที่เยือ่ บุตาขาว และตาขาวอักเสบ
(scleritis) เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง แต่พบได้นอ้ ย สัมพันธ์กบั อาการข้ออักเสบ และระยะเวลา
การเป็ นโรค รายที่เป็ นมานานและรักษาไม่ถูกต้อง ทาให้ตาขาวบางลงและอาจทะลุ(scleromalacia
perforan) จนตาบอดได้
6.
ระบบทางเดินหายใจ เช่น เยือ่ หุม้ ปอดอักเสบ (pleuritis) อาจไม่มีอาการหรื อมีอาการเจ็บหน้าอกเวลา
หายใจลึกๆ บางรายอาจมีน้ าในช่องเยือ่ หุม้ ปอด ซึ่งจะตรวจพบเซลเม็ดเลือดขาวประมาณ 100- 500 ตัว/
มม3 โปรตีนค่อนข้างสูง มากกว่า 4 กรัม/ดล. และระดับน้ าตาลต่า 10 – 50 มก./ ดล.(ซึ่งระดับน้ าตาลต่า
เป็ นลักษณะเฉพาะของโรครู มาตอยด์ เชื่อว่าเป็ นผลจากน้ าตาลในเลือดไม่สามารถซึมผ่านเยือ่ หุม้ ปอดที่
อักเสบได้) , ปอดอักเสบ (interstitial pneumonitis) มักไม่มีอาการ ยกเว้นรายที่มีการอักเสบ
รุ นแรง จะมีอาการไอ เหนื่อยหอบ จนถึงหายใจล้มเหลวได้ ตรวจพบ interstitial infiltration
บริ เวณชายปอดจากภาพถ่ายรังสี ส่วนใหญ่มกั เกิดในผูป้ ่ วยที่ตรวจพบสารรู มาตอยด์ในเลือดร่ วมกับ
antinuclear antibodies (ANA) และ ก้อนในปอด (lung nodules)มักไม่มีอาการ ตรวจพบ
ก้อนในปอดจากภาพถ่ายรังสี อาจเป็ นก้อนเดี่ยวหรื อหลายก้อน และอาจพบโพรงอยูภ่ ายในก้อน
ลักษณะทางพยาธิเหมือนปุ่ มรู มาตอยด์ สัมพันธ์กบั อาการข้ออักเสบและการตรวจพบสารรู มาตอยด์
7.
ระบบหัวใจ เช่น เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ (pericarditis) อาจไม่มีอาการ หรื อเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ในราย
ที่มีอาการเรื้ อรัง อาจเกิดภาวะ constrictive pericarditis และหัวใจล้มเหลวได้ ตรวจพบน้ าในช่อง
เยือ่ หุม้ หัวใจโดย echocardiogram ประมาณร้อยละ 30 โดยลักษณะน้ าเหมือนที่พบในภาวะเยือ่ หุม้
ปอดอักเสบ อาการสัมพันธ์กบั อาการข้ออักเสบ , กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มักไม่มีอาการ ลักษณะทาง
พยาธิ พบลักษณะคล้ายปุ่ มรู มาตอยด์ และอาจพบสาร amyloid แทรกอยูใ่ นชั้นกล้ามเนื้อ และความ

8.

9.

10.

ผิดปกติของลิ้นหัวใจ พบประมาณร้อยละ 30 โดยพบ mitral valve regurgutation บ่อยที่สุด แต่
มักไม่มีผลต่อการทางานของหัวใจ
ระบบประสาท เช่น เส้นประสาทถูกกดทับ (nerve entrapment) เกิดจากเยือ่ หุม้ ข้อที่บวมอักเสบ ทา
ให้กดเส้นประสาทที่รอดผ่านข้อนั้นๆ ไม่สมั พันธ์กบั ระยะเวลาการเป็ นโรค หรื ออาการนอกระบบข้อ
อื่นๆ เส้นประสาทที่ถูกกดทับบ่อยคือ เส้นประสาท median, ulnar, posterior tibial และ
posteroir interosseous, เส้นประสาทอักเสบ แบบ mononeuritis multiplex เชื่อว่าเกิดจาก
ภาวะหลอดเลือดอักเสบ และพบในรายที่มีขอ้ อักเสบรุ นแรง และไขสันหลังถูกกดทับ อาจเกิดจากข้อ
กระดูกสันหลังเคลื่อน หรื อเกิดจากเยือ่ บุขอ้ บริ เวณข้อกระดูกสันหลังหนาตัว (pannus) จนกดไขสัน
หลัง พบว่ากระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนบ่อยที่สุด โดยเฉพาะ atlanto-axial joint (C1-C2)
ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดต้นคอเวลาขยับคอ อาจร่ วมกับอาการชาและอ่อนแรงของแขนขา
หลอดเลือดอักเสบ พบได้นอ้ ยและมักพบในรายที่เป็ นโรคมานาน ร่ วมกับมีอาการนอกข้อระบบอื่น มี
การอักเสบของหลอดเลือดได้ทุกขนาด หลอดเลือดขนาดเล็ก (capillary) อักเสบ จะตรวจพบ
palpable purpura, periungual hematoma หลอดเลือดขนาดกลางอักเสบ จะตรวจพบ เนื้ อเยือ่
ปลายนิ้วตายจากการขาดเลือด (digital gangrene), แผลเรื้ อรังที่ผิวหนัง (chronic cutaneous
ulcer) เชื่อว่าเส้นเลือดอักเสบเกิดจาก immune complex
ระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการปากแห้ง (xerostomia) มักเกิดร่ วมกับ keratoconjunctivitis
sicca ซึ่ งเรี ยกว่ากลุ่มอาการ Sjogren (secondary Sjogren’s syndrome) พบว่ามีการอักเสบ
ของต่อมน้ าลาย และพบเซลเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte แทรกตัวอยูใ่ นต่อมน้ าลาย ส่วนความ
ผิดปกติของตับ พบร้อยละ 65 โดยลักษณะทางพยาธิเป็ น portal fibrosis ไปจนถึง nodular
regenerative hyperplasia

11.

ระบบไต พบน้อยมาก ในรายที่เป็ นมานานอาจพบภาวะ amyloidosis ของไต โดยตรวจพบ
proteinuria

12.

ภาวะกระดูกพรุน พบได้บ่อย เกิดจากไซโตคายน์ที่หลัง่ ออกมาในขบวนการอักเสบของโรค โดยเฉพาะ
tumor necrosis factor และ interlukin-1 กระตุน้ การแบ่งตัวและการทางานของเซล
osteoclast จึงเร่ งการทาลายกระดูก จึงลดการสร้างกระดูก ผลรวมทาให้เกิดภาวะกระดูกพรุ น (4)

การวินิจฉัยด้ วยภาพถ่ ายรังสี
การตรวจด้วยภาพถ่ายรังสี ของข้อและกระดูกในโรครู มาตอยด์ เป็ นการตรวจที่ใช้กนั แพร่ หลาย ทั้งใน
การวินิจฉัยและติดตามการรักษา เนื่องจากมีราคาถูก และมีระบบการให้คะแนน เพื่อประเมินความรุ นแรงของการ
ทาลายกระดูกและข้อที่เป็ นมาตรฐาน และเชื่อถือได้ในการใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูกและข้อหลังการ
รักษา เช่า Larsen score, Sharp/van de Heijde score แต่สาหรับโรครู มาตอยด์ในระยะแรก การตรวจ
ด้วยภาพถ่ายรังสี อาจยังไม่มีความไวเพียงพอที่จะตรวจพบความผิดปกติขนาดเล็กของกระดูกและข้อ (small
marginal bone erosion) โดยเฉพาะบริ เวณที่มกั เกิดอาการในระยะแรก คือมือและเท้า ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
เนื้อเยือ่ อ่อนรอบข้อและกระดูกมีการซ้อนทับกันอย่างมาก ดังนั้นหากผูป้ ่ วยมีอาการเข้าได้กบั โรครู มาตอยด์และมี
ตัวบ่งชี้วา่ พยากรณ์โรคแย่ แต่ตรวจไม่พบข้อสึ กกร่ อนขากภาพรังสี อาจส่งตรวจด้วยเทคนิคอื่นเพิม่ เติม เช่น
ultrasound หรื อ MRI ซึ่ง MRI มีความไวในการตรวจพบการทาลายข้อมากที่สุด โดยสามารถตรวจพบ
ความผิดปกติต้งั แต่ระยะ bone marrow edema (ซึ่งจะกลายเป็ น bone erosion ต่อไป) ระยะนี้มี

ความสาคัญ เพราะผลการรักษาจะดีที่สุด ถ้าได้รับการรักษาด้วย DMARDs จนโรคสงบก่อนเกิดการทาลายข้อ
(bone erosion)

สาหรับนักศึกษาแพทย์จาเป็ นต้องรู ้วธิ ีการอ่านภาพถ่ายรังสี พ้นื ฐาน เพื่อวินิจฉัยการสึ กก่อนของข้อต่างๆ
ได้ (5)ในที่น้ ีจะกล่าวถึงความผิดปกติที่ตรวจพบได้ในระยะต่างๆของโรคเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงทางรังสีของข้อในโรครู มาตอยด์
1. ข้อบิดผิดรู ปในลักษณะต่าง ๆ (joint deformity)
2. เนื้ อเยือ่ อ่อนรอบข้อบวม (soft tissue swelling)
3. กระดูกบริ เวณรอบข้อบางลง เนื่องจากการอักเสบ (periarticular osteopenia)
4. กระดูกอ่อนถูกทาลาย ช่องข้อแคบลง (joint space narrowing)
5. การกัดกร่ อนของกระดูกบริ เวณด้านข้างของข้อที่รอยต่อกับกระดูกอ่อน (marginal bone erosion)
6. การเกิดการเชื่อมกันของข้อที่ถูกทาลาย รุ นแรง (joint ankylosis)
การตรวจภาพถ่ายรังสี เบื้องต้นก่อนเริ่ มการรักษา ควรตรวจบริ เวณ ข้อนิ้วมือและข้อมือ 2 ข้าง, เท้าและ
ข้อเท้า 2 ข้าง, กระดูกสันหลังบริ เวณคอ ร่ วมกับข้ออื่นที่มีอาการอักเสบ โดยการเปลี่ยนแปลงที่จดั เป็ นเกณฑ์
วินิจฉัย คือ การเกิดการกัดก่อนของข้อ (marginal bone erosion)

การเปลี่ยนแปลงทางรังสีขา้ งต้นเกิดได้ท้ งั กับข้อขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในโรครู มาตอยด์เกิดการ
เปลี่ยนปลงได้เกือบทุกข้อ ยกเว้น ข้อกระดูกสันหลังส่วน thoracic และ lumbosacral, ข้อกระเบนเหน็บ
(sacroiliac joint)

การวินิจฉัยโรครู มาตอยด์ได้ต้ งั แต่ระยะแรก โดยเฉพาะภายใน 6 – 12 เดือนแรก มีความสาคัญมาก
เพราะการรักษาที่ถูกต้องภายในระยะ 2 ปี แรกของโรค จะให้ประสิ ทธิภาพและผลการรักษาดีที่สุด ความยากใน
การวินิจฉัยกรณี ที่ตรวจไม่พบสารรู มาตอยด์ในเลือด รวมทั้งไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางรังสี ของข้อ ทาให้ตอ้ ง
อาศัยประวัติและการตรวจร่ างกายอย่างละเอียด ร่ วมกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่น ในการวินิจฉัยโรคใน
ระยะแรก

การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ นอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยแล้ว ยังช่วยพยากรณ์ความรุ นแรงของโรค
และช่วยในการติดตามการรักษาด้วย
1. เพือ่ การวินิจฉัย
1.1 Rheumatoid factor and anti-CCP

ดังได้กล่าวข้างต้นในเกณฑ์การวินิจฉัย เราใช้สารรู มาตอยด์ในเลือดเป็ นหลัก แต่เนื่องจากไม่มี
ความจาเพาะ สามารถตรวจพบในผูส้ ูงอายุ และในโรคอื่น เช่น โรคเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันอักเสบอื่นๆ , โรคมะเร็ง, โรค
ติดเชื้อเรื้ อรัง เช่น infective bacterial endocarditis, salmonellosis, tuberculosis, syphylis,
influenza, rubella รวมทั้งโรคที่มีความผิดปกติของโปรตีนในเลือด เช่น mixed cryoglobulinemia,
hypergammaglobulinemia

ปั จจุบนั มีการพัฒนานาเอาเทคนิคการตรวจหา anticitrulline ที่มีความจาเพาะต่อโรครู มาตอยด์
มากกว่าสารรู มาตอยด์มาใช้ เรี ยกว่า anti-cyclic citrullinated peptides (anti-CCP) (6) อย่างไรก็ตาม
anti-CCP มีความไวในการทดสอบใกล้เคียงกับสารรู มาตอยด์ ดังนั้นจึงแนะนาให้ตรวจหาสารรู มาตอยด์ใน
เลือดก่อน ถ้าตรวจไม่พบแต่อาการของผูป้ ่ วยเข้าได้กบั รู มาตอยด์ จึงตรวจหา anti-CCP ต่อ หรื อถ้าอาการทาง
ข้อไม่สามารถแยกจากโรคข้ออักเสบเรื้ อรังอื่น อาธิ โรคเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันอัเสบ เช่น SLE หรื อ โรคที่มีระดับ
globulin สู ง เช่น hepatitis C with mixed cryoglobulinemia ซึ่ งโรคทั้งสอง ก็ตรวจพบสารรู มา
ตอยด์ระดับสูงได้ แต่มกั ตรวจไม่พบ anti-CCP
ถ้าตรวจไม่พบทั้งสารรู มาตอยด์และ anti-CCP จะช่วยในการวินิจฉัย seronegative rheumatoid
ที่มกั มีพยากรณ์โรคดีกว่ารู มาตอยด์ทวั่ ไป และแยก seronegative spondyloarthropathy (SNSA) ที่อาจ
ไม่มีอาการปวดหลังหรื อเอ็นอักเสบชัดเจนได้ โดยเฉพาะ psoriatic arthritis ซึ่ง 1/5 อาจมีอาการแสดงคล้าย
โรครู มาตอยด์ได้
1.2 การตรวจน้ าไขข้อ
มักทาการตรวจเพื่อวินิจฉัยกรณี ที่โรครู มาตอยด์มีอาการแบบข้ออักเสบเรื้ อรังข้อเดียว เพื่อแยกออกจาก
โรคที่มีอาการแสดงคล้ายกัน ดังได้กล่าวในเรื่ องการวินิจฉัยแยกโรค โดยในโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ น้ าไขข้อจะ
เป็ นลักษณะ inflammatory type ดูดว้ ยตาเปล่ามีลกั ษณะขุน่ และอาจพบเนื้อเยือ่ เป็ นก้อนเล็กๆคล้ายเมล็ด
ข้าวลอยอยู่ เรี ยกว่า rice bodies (ซึ่งเป็ นเยือ่ หุม้ ข้อที่มีการแบ่งตัวอย่างมากและหลุดออกมาอยูใ่ นน้ าไขข้อ)
ตรวจนับเม็ดเลือดขาวได้ประมาณ 5,000 – 60,000 ตัว/มม3 ร้อยละ 75 เป็ นเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล ระดับ
น้ าตาลในน้ าไขข้อต่า คล้ายกับในภาวะข้ออักเสบติดเชื้อ
2. เพือ่ การพยากรณ์ โรค
ทั้งสารรู มาตอยด์และ anti-CCP (7) ช่วยในการวินิจฉัยโรคและบอกพยากรณ์โรค ผูท้ ี่มีสารรู มา
ตอยด์และ/หรื อ anti-CCP มักมีพยากรณ์โรคแย่ มีขอ้ อักเสบรุ นแรง เกิดการทาลายข้อเร็ ว ต้องใช้ยาควบคุมโรค
ขนาดสูง และมีจานวนผูป้ ่ วยที่โรคสงบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีสารทั้งสอง นอกจากนั้นผูท้ ี่มีสารรู มาตอยด์ในเลือดสูง
ยังมีแนวโน้มที่จะมีอาการอื่นนอกระบบข้อมากกว่า และค่าการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และจานวน
เกร็ ดเลือดที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้เป็ นตัวบอกว่าพยากรณ์โรคไม่ดีได้
3. เพือ่ การติดตามการรักษา
ใช้ติดตามตัวบ่งชี้การอักเสบ ได้แก่ erythrocyte sedimentation rate (ESR) ,
C-polysaccharide reacting protein (CRP)

การรักษา
โรครู มาตอยด์เป็ นโรคที่มีความผิดปกติของการควบคุมภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (autoimmune
disease) ก่อให้เกิดการอักเสบ ดังนั้นยาที่ใช้ในการรักษาจึงเป็ นกลุ่มที่มีฤทธิ์ ปรับภูมิคุม้ กันให้ทางานลดลง
รวมทั้งลดการสร้างสารอักเสบต่างๆ เนื่องจากในอดีตยังไม่ทราบกลไกการเกิดโรคแน่ชดั ยาที่ใช้จึงออกฤทธิ์กด
ภูมิคุม้ กันโดยรวม แต่ปัจจุบนั ความรู ้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคพัฒนาขึ้น จึงมียาที่ถูกออกแบบมาเพื่อฤทธิ์
เฉพาะที่ (targeted therapy) ทาให้ประสิ ทธิภาพการรักษาดีข้ นึ จุดมุง่ หมายในการรักษา คือ
1. ลดความเจ็บปวด
2. ลดการอักเสบ ซึ่ งทาให้เกิดอาการปวดและการทาลายข้อ
3. ทาให้ขอ้ มีสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
การติดตามเพือ่ ดูการตอบสนองต่อการรักษา
ประกอบด้วยการติดตาม อาการปวดข้อ, อาการข้อติดตอนเช้า (morning stiffness), อาการ
อ่อนเพลีย, จานวนข้อที่บวม, จานวนข้อที่กดเจ็บ และระดับ ESR หรื อ CRP โดยในระดับสากลนิยมใช้ตวั ติด
ตามที่เรี ยกว่า DAS score (เป็ นสูตรทางคณิ ตศาสตร์ คานวณจากจานวนข้อที่บวม, จานวนข้อที่กดเจ็บ และ
ESR) โดยเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือและประเมินโดยใช้จานวนข้อน้อยที่สุด คือ DAS28 (8)โดยประเมินข้อทั้งหมด
28 ข้อดังนี้ ข้อไหล่, ข้อศอก, ข้อมือ, ข้อโคนนิ้วมือ (metacarpophalangeal joints; MCPs), ข้อกลางนิ้ว
มือ (proximal interphalangeal joints; PIPs) และข้อเข่า สุดท้ายคือประเมินภาวะพิการทุพพลภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางรังสีของกระดูกและข้อ โดยอาจใช้ตวั ติดตามคือ Larsen score หรื อ Sharp/van de
Heijde score แต่เนื่ องจากมีรายละเอียดในการอ่านผลภาพรังสี มาก จึงมักใช้ในงานวิจยั มากกว่าทางปฏิบตั ิ
ในอดีตการรักษาโรครู มาตอยด์ดว้ ยยาปรับเปลี่ยนการดาเนินโรค (Disease modifiying
antirheumatic drugs or DMARDs) จะใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรง หรื ออาการไม่ดีข้ ึนหลังจากรักษา
ด้วยยาลดอักเสบกลุ่ม NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drug) เป็ นระยะเวลานาน
เนื่องจากความกังวลเรื่ องผลข้างเคียงจากยาซึ่งส่วนใหญ่เป็ นยากดภูมิคุม้ กัน แต่ทาให้ผลการรักษาไม่ดี มักมีขอ้ ที่
ถูกทาลายแล้วเมื่อเริ่ มใช้ยากลุ่ม DMARDs และมักต้องใช้ยา DMARDs ขนาดสูง หรื อร่ วมกับยากลุ่ม
corticosteroids ในการควบคุมโรค การรักษาแบบนี้ ทาให้มีผป
ู ้ ่ วยส่วนน้อยที่เข้าสู่ระยะโรคสงบ
(remission) หลังจากปี พ.ศ. 2523 จึงมีการปรับแนวทางการรักษา โดยเริ่ มยากลุ่ม DMARDs ตั้งแต่
ระยะแรกของโรค เพื่อควบคุมการอักเสบของโรคโดยเร็ วที่สุด และป้ องกันไม่ให้ขอ้ ถูกทาลาย
อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ให้มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด ต้องรักษาแบบองค์รวม
ประกอบด้วย การรักษาด้วยยา , เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูเพื่อฟื้ นฟูกล้ามเนื้อและใส่อุปกรณ์แก้ไขข้อผิดรู ป และ การรักษา
ด้วยการผ่าตัด (เช่นการเปลี่ยนข้อเทียม ในกรณี ที่ขอ้ เสี ยสภาพมาก หรื อการผ่าตัดเพื่อยึดกระดูกให้มนั่ คง เช่น
กระดูกต้นคอ) เนื่องจากหนังสื อเล่มนี้จกั ทาเพื่อนักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์จบใหม่ ดังนั้นจะเน้นแนวทาง
สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ในเลือกใช้ยาและการพิจารณาเพื่อส่งปรึ กษาอายุรแพทย์ทวั่ ไปและอายุรแพทย์โรคข้อ
แนวทางการเลือกใช้ ยา
โดยทัว่ ไปในผูป้ ้ วยที่มีอาการข้ออักเสบมานานน้อยกว่า 6 สัปดาห์ และยังไม่สามารถบอกได้แน่ชดั ว่า
เป็ นโรครู มาตอยด์หรื อข้ออักเสบเรื้ อรังอื่นๆ แนะนาให้ใช้ยากลุ่ม NSAIDs ถ้าการตอบสนองดีจนไม่มีอาการใน
2 สัปดาห์ ไม่จาเป็ นต้องใช้ยากลุ่ม DMARDs แต่ถา้ ตอบสนองดี แต่อาการไม่หายขาดใน 2 สัปดาห์ ให้ติดตาม
การรักษาจนครบ 6 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาเริ่ มยากลุ่ม DMARDs

ในรายที่มีอาการมานานกว่า 6 สัปดาห์ อาจพิจารณายากลุ่ม NSAIDs ประมาณ 4 สัปดาห์ ถ้าไม่เคย
ได้รับยามาก่อน ถ้าอาการไม่ทุเลาให้พิจารณาเริ่ มยากลุ่ม DMARDs ถ้าผูป้ ่ วยเคยได้รับยากลุ่ม NSAIDs
มาแล้วนานกว่า 4 สัปดาห์แต่อาการยังไม่ทุเลา ให้เริ่ มยากลุ่ม DMARDs เลย โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยที่บอกว่า
พยากรณ์โรคไม่ดี ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
การใช้ ยากลุ่ม Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
ในอดีตนิยมใช้ aspirin ปั จจุบนั NSAIDs ที่เป็ น non-selective COX inhibitors
(traditional NSAIDs) เป็ นที่นิยมมากกว่า โดยเฉพาะ NSAIDs ที่มี high potency และ long haft
life เช่น naproxen(500-1500 มก.ต่อวัน แบ่งให้ 2 ครั้งต่อวัน), piroxicam(10-20 มก.ต่อวัน ให้วนั ละ
ครั้ง) เป็ นต้น แต่การใช้ยากลุ่ม NSAIDs รวมทั้ง aspirin มีผลข้างเคียงที่สาคัญ และก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ
ได้ คือ เกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งเป็ นผลจากการยับยั้งเอนไซม์ COX-1
ต่อมาจึงมีการพัฒนายากลุ่ม coxib หรื อ selective COX-2 inhibitors ขึ้น เช่น celecoxib
(Celebrex), meloxicam (Mobic), rofecoxib (Vioxx), valdecoxib (Bextra), etoricoxib
(Arcoxia), lumiracoxib ( Prexige) ซึ่งยากลุ่มนี้ มีประสิ ทธิภาพในการลดอักเสบได้ใกล้เคียงกับ
traditional NSAIDs แต่ลดผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหาร ลดการเกิดแผลและเลือดออกจากทางเดินอาหาร

แต่การเลือกยับยั้งเอนไซม์ COX-2 ทาให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างหน้าที่ของเอนไซม์ COX-1 และ COX2 โดยเฉพาะต่อหลอดเลือด ทาให้เกิดอุบตั ิการณ์หลอดเลือดสมองและหัวใจ อุดตันมากขึ้น รวมทั้งผลข้างเคียง
อื่นๆ จึงทาให้มีการถอนยากลุ่มนี้หลายตัวออกจากตลาด คือ rofecoxib เนื่องจากการเกิดหลอดเลือดอุดตัน,
valdecoxib เนื่องจากเกิดอาการแพ้รุนแรงแบบ Steven Johnson Syndrome (SJS) และ toxic
epidermal necrolysis (TEN) ล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 Lumiracoxib ถูกถอนออกจากตลาดเนื่ องจากเกิด
ตับอักเสบรุ นแรงจนเสี ยชีวติ (fatal liver failure)
อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตันมีรายงานในยากลุ่มนี้ทุกตัว มากบ้างน้อยบ้าง ดังนั้น
การใช้ยา celecoxib, meloxiam และ etoricoxib ยังต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในผูป้ ่ วยที่ความเสี่ ยงต่อ
โรคหลอดเลือดอุดตันสูง นอกจากนั้น ทั้งกลุ่ม traditional NSAIDs และ coxib มีผลข้างเคียงเหมือนกัน
เรื่ องผลข้างเคียงต่อไต จึงต้องระวังการใช้ในผูท้ ี่มีการทางานของไตลดลง เช่น ผูส้ ูงอายุ, ผูท้ ี่มีภาวะขาดน้ า และ
ผูป้ ่ วยไตวาย เป็ นต้น และถึงแม้ยากลุ่ม coxib จะมีฤทธิ์ยงั ยั้งการทางานของเกร็ ดเลือดน้อยกว่า traditional
NSAID มาก แต่ไม่แนะนาให้ใช้ยานี้ กรณี ที่มีเลือดออก ยกเว้นกรณี หลังผ่าตัดที่ไม่มีเลือดออกแล้ว สามารถให้
ยากลุ่ม coxib เพื่อระงับอาการปวดอักเสบได้
แนวทางการเลือกใช้ ยาปรับเปลีย่ นการดาเนินโรค (DMARDs)
ในปัจจุบนั ยังไม่มียาต้านรู มาติซมั่ ที่ปรับเปลี่ยนการดาเนินโรคชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการรักษาหรื อควบคุมอาการข้ออักเสบในระยะยาว จึงต้องใช้ยาร่ วมกัน
มากกว่า 1 ชนิดในการรักษา เนื่องจากมียากลุ่ม DMARDs มากกว่า 12 ชนิด การศึกษาผสมผสานยากลุ่ม
DMARDs พบว่าชุดยาที่มี methotrexate เป็ นยาหลัก นิยมใช้และให้ผลในการรักษาดีที่สุด หลักการในการ
เลือกยา DMARDs ที่ใช้ร่วมกันมีดงั นี้
1. เลือกยาที่มีผลข้างเคียงแตกต่างกัน
2. เลือกยาที่มีระยะเวลาที่ยาเริ่ มออกฤทธิ์เร็ วช้าต่างกัน เพื่อให้เกิดผลการรักษาต่อเนื่อง เช่นยาที่มีราคาแพง
หรื อผลข้างเคียงมาก แต่ออกฤทธิ์เร็ ว ร่ วมกับยาที่ราคาถูกกว่า ผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่ออกฤทธิ์ชา้ เมื่อ
ได้ผลการรักษาเต็มที่จากยาทั้งหมดแล้ว ค่อยพิจารณาลดยาที่ราคาแพง หรื อผลข้างเคียงมากลง

3. ชุดยา DMARDs ที่ให้ผลการักษาดีและนิยมในการเริ่ มการรักษา มีดงั นี้ (9)
3.1 Methotrexate + Sulfasalazine + Hydroxychloroquine
3.2 Methotrexate + Cyclosporin A
3.3 Methotrexate + leflunomide
3.4 Methotrexate + Anti-tumor necrosis factor (anti-TNF)

ส่วนใหญ่การเลือกใช้ยาหลายตัวในการเริ่ มต้นการรักษามักทาในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการของโรครุ นแรง หรื อมี
พยากรณ์โรคไม่ดี (10)คือ
1. มีขอ้ อักเสบรุ นแรง และในช่วงที่ผา่ นมาไม่มีช่วงที่โรคสงบเลย
2. ข้อขนาดใหญ่อกั เสบ เช่น ข้อไหล่, ข้อศอก, ข้อสะโพก, ข้อเข่า
3. จานวนข้อที่อกั เสบมากกว่า 3 บริ เวณ หรื อรวมกันมากกว่า 20 ข้อ
4. มีอาการข้อติดตอนเช้านานกว่า 30 นาที
5. ตรวจพบอาการนอกระบบข้อ เช่น ปุ่ มรู มาตอยด์, ปอดอักเสบ, เส้นเลือดอักเสบ หรื อ ตาขาวอักเสบรุ นแรง
6. ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงทางข้อจากภาพถ่ายรังสี เช่น มีช่องข้อแคบ หรื อเกิดการสึ กกร่ อนของกระดูก
ภายในข้อ ตั้งแต่ระยะแรกของโรค
7. ตรวจพบสารรู มาตอยด์ระดับสูงในเลือด
8. มีประวัติโรคข้อรู มาตอยด์ที่รุนแรงในครอบครัว
โดยกลุ่มยา DMARDs แต่ละชุดมีประสิ ทธิภาพ ราคาและผลข้างเคียงในการรักษาไม่เท่ากัน ซึ่ง
แพทย์ที่ใช้จาเป็ นต้องรู ้กลไกการออกฤทธิ์ ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาที่ยาเริ่ มออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงของยา และราคา
ยา แล้วจึงพิจารณาความเหมาะสมในผูป้ ่ วยแต่ละราย
สาหรับผูท้ ี่เริ่ มต้นในการดูแลผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ ยากลุ่ม DMARDs ที่ควรศึกษาเพื่อให้ใช้ได้เหมาะสม
ในการรักษารู มาตอยด์ระยะแรก โดยเฉพาะ 3-6 เดือนแรก แต่ถา้ ยังไม่สามารถควบคุมอาการข้ออักเสบได้ ควร
พิจารณาส่งต่อแพทย์อายุรกรรมหรื ออายุรกรรมโรคข้อต่อไป
1. Antimalarial (Chloroqiune 250 มก./วัน และ Hydroxychloroquine 200 มก./วัน) ซึ่ งเหมาะกับ
ผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ที่ไม่มีปัจจัยที่บอกว่าพยากรณ์โรคไม่ดี และไม่มีอาการข้ออักเสบรุ นแรง ยาเริ่ มออกฤทธิ์ประมาณ
12 สัปดาห์หลังเริ่ มยา ยามีผลข้างเคียงที่สาคัญคือ พิษต่อจอรับภาพ ซึ่งเกิดจากยาไปสะสมที่จอตาบริ เวณที่รับภาพ
ถ้าตรวจพบระยะแรก (retinal pigmented epithelium) หลังหยุดยา อาการจะกลับเป็ นปกติได้ แต่ถา้ ไม่
หยุดยาอาการจะเป็ นมากขึ้น มี visual field defect จากการตรวจด้วย AMSLER grid และต่อมาเกิดเป็ น
Bull’s eye จากการตรวจจอประสาทตา ซึ่ งเป็ นระยะที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นปกติได้ และอาจรุ นแรงจนถึง
ขั้นตาบอด ดังนั้นจึงควรตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ก่อนให้ยา และทุก 1 ปี หลังให้ยา เมื่อตรวจพบการ
เปลี่ยนแปลงระยะแรกดังกล่าวข้างต้น ให้พจิ ารณาหยุดยา และตรวจตาซ้ า ทุก 6 เดือน ร่ วมกับพิจารณาใช้ยา
DMARDs ตัวอื่นในการรักษาหรื ดส่งต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไป ถ้าควบคมอาการได้ดี จนโรคสงบ
(remission) ควรลดปริ มาณยาลง
2. Methotrexate (2.5-25 มก. สัปดาห์ละครั้ง) เป็ นกลุ่มยากดภูมิคุม้ กัน ซึ่ งเหมาะกับผูป้ ่ วยรู มาตอยด์ที่
พยากรณ์โรคไม่ดี และอาการข้ออักเสบรุ นแรง โดยค่อยๆเพิ่มขนาดยา 2.5-5 มก. ทุก 6 สัปดาห์ สาหรับผู้เริ่มต้ น
แนะนาให้ ใช้ ในขนาดไม่ เกิน 15 มก. ต่ อสัปดาห์ ถ้ายังควบคุมอาการไม่ได้แนะนาส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง ยาเริ่ ม
ออกฤทธิ์ประมาณ 8 สัปดาห์หลังเริ่ มยา ผลข้างเคียงที่สาคัญ คือ กดการทางานของไขกระดูก ตับอักเสบ และอาจมี
อุบตั ิการณ์การติดเชื้อสูงขึ้น ห้ามใช้ยาในขณะที่มีการติดเชื้อ ดังนั้นก่อนการให้ยาต้องตรวจความสมบูรณ์เม็ด

เลือด (CBC), การทางานของตับ โดยเฉพาะระดับเอนไซม์ transminase (AST, ALT) และการตรวจหา
การติดเชื้อซ่อนเร้น เช่น วัณโรค (screen CXR, tuberculin test), ตรวจอุจจาระหาพยาธิ , ไวรัสตับอักเสบ
(HBsAg, +/- HBeAg , +/- HBV viral load, AntiHCV, +/- HCV viral load), ภาวะ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Anti HIV, +/- HIV viral load) การตรวจหาระดับ viral load ทากรณี ที่
serologic test ให้ ผลบวกเท่ านั้น นอกจากนั้นต้องตรวจการทางานของไต (Creatinine) เพราะยาขับทางไต
และจะเกิดพิษรุ นแรงกรณี ที่มีการทางานของไตลดลง ในการติดตามการรักษา ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของ CBC, AST, ALT, Cr, stool parasite ทุก 6 -12 สัปดาห์ และตรวจ CXR ทุก 1 ปี รวมทั้งอาการที่
แสดงว่ามีการติดเชื้อทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล ที่สาคัญควรแนะนาให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอาการ ไข้ ไอ เหนื่อยหอบ ปวด
ท้อง ถ่ายเหลว ปั สสาวะแสบขัด ถ้ามีอาการดังกล่าวควรหยุดยา methotrexate ชัว่ คราวได้ 1-2 สัปดาห์ ร่ วมกับ
พบแพทย์เพื่อรับการรักษาภาวะติดเชื้อ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่รับการรักษาด้วยยา
methotrexate
3. Sulfasalazine (500-3000 มก.ต่อวัน) มีฤทธิ์ ในการปรับภูมิคุม้ กันให้ลดลง แต่ไม่มากเท่า
methotrexate อาจใช้ได้ในกรณี ที่มีการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงร่ วมด้วย เวลาเริ่ มยาต้องค่อยๆเพิ่มขนาดทีละ 500

มก. ทุก 3-5 วัน เนื่องจากผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ คลื่นไส้อาเจียน อาจให้ยาลดอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยในรายที่มี
อาการไม่มาก แต่ถา้ อาการรุ นแรงต้องหยุดยา นอกจากนั้นมีผลต่อการทางานของตับ และการสร้างเม็ดเลือด
เช่นเดียวกับ Methotrexate ที่สาคัญและอันตรายที่สุด คือ ภาวะแพ้ยา ตั้งแต่ผื่นคัน ที่อาจรุ นแรงจนเป็ น
Steven Johnson Syndrome และ anaphylaxis ได้ ดังนั้นต้องให้คาแนะนาเรื่ องแพ้ยา และให้หยุดยา
ทันทีเมื่อสงสัยว่ามีอาการแพ้ยา แต่เนื่องจากยาชนิดนี้ อาจไม่ได้มีทวั่ ไปในทุกโรงพยาบาล เนื่องจากปริ มาณการใช้
ไม่มาก ดังนั้นถ้าคิดว่าผูป้ ่ วยรู มาตอยด์รายใดต้องใช้ยากลุ่มนี้ ให้พิจารณาส่งต่ออายุรแพทย์โรคข้อ
สรุป
จะเห็นว่าการรักษารู มาตอยด์ให้ได้ผลดี จาเป็ นที่จะต้องวินิจฉัยได้ต้ งั แต่ระยะแรก และให้การรักษาที่
เหมาะสม ผูป้ ่ วยจึงจะมีโอกาสโรคสงบ ลดความทรมานจากการอาการปวดข้อ และป้ องกันความพิการของข้อได้
นอกจากนั้นการติดตามการรักษา เพื่อปรับยาให้สามารถควบคุมอาการและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากยา ก็สาคัญ
เช่นกัน เนื่องจากโรคนี้เป็ นโรคเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยต้องรับประทานยาเป็ นเวลานาน และสุดท้ายเนื่องจากผูป้ ่ วยที่มีความ
เจ็บปวดทรมาน มักมีภาวะซึมเศร้าร่ วมด้วย การให้กาลังใจผูป้ ่ วยว่าโรคสามารถรักษาควบคุมอาการได้ เพียงแต่
ต้องรับประทานยาต่อเนื่องเช่นเดียวกับโรคเรื้ อรังอื่นๆ เช่นเบาหวาม ความดันโลหิ ตสูง เป็ นศิลปะในการรักษาที่
สาคัญที่สุดและต้องปฏิบตั ิในผูป้ ่ วยทุกราย

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยรู มาตอยด์
วินิจฉัย Rheumatoid arthritis
ปัจจัยบ่ งพยากรณ์ โรคไม่ ดี
ข้อใหญ่อกั เสบ (ข้อไหล่, ข้อศอก, ข้อเข่า)
Morning stiffness นานกว่า 30 นาที
ค่าการอักเสบ(ESR/CRP) สูง

Film
both hands AP/obligue
C-spine AP/lat
Other joints
(depend on symptoms/sign )

Rheumatoid factor positive
Film (erosion/narrow joint space)

Screen การติดเชื้อซ่อนเร้น
CXR +/- PPD
HBsAg
Anti-HCV
Anti- HIV
Combination DMARDs
MTX + CQ/HCQ
(+/- sulfasalazine
Myocrisine, AZA)

โดยพิจารณาข้อห้ามใช้และ
ผลข้างเคียงในผูป้ ่ วยแต่ละราย
+/- prednisolone 5 mg/d
(6 เดือนแรก และลดลงจนหยุด

ยาภายใน 1 ปี แรก)
ร่ วมกับ Calcium element
800-1200 mg/d และ
bisphosphonate

กรณี เสี่ ยงภาวะกระดูกพรุ น
If MTX > 15 mg/wk
but fail to control
arthritis
Refer to rheumatologist

Titrate DMARD ทุก 6-12 สัปดาห์

จนไม่มีอาการข้อบวมหรื อกดเจ็บ และ ESR < 30 mm/hr
ติดตามอาการข้ างเคียงจากยา
และการติดเชื้อ
ทุก 6-12 สัปดาห์

Safety parameter
Symptom/sign of infection
LMP (ภาวะตั้งครรภ์)

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ภาพรังสี ทุก 12 เดือน

CBC
UA
SGOT/SGPT
Albumin
Cr
CXR (อย่างน้อยทุกปี )

BMD ทุก 2 ปี

กรณี เสี่ ยงภาวะกระดูกพรุ น

อาการแพ้ยา

Screen maculopathy (ทุกปี )
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