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โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด 
หากต่ืนนอนตอนเช้าพร้อมอาการปวดและเกร็งคออาจเป็นผลจากการหักโหมงาน 

แต่อย่าชะล่าใจถ้าอาการยังไม่หาย 

โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นชายหนุ่มและรู้สึกเจ็บปวดตรงข้อต่ออยู่บอ่ยครั้ง 

เป็นสัญญาณบ่งบอกวา่เปน็โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดและต้องเข้ารับค าปรึกษาจากแพทย์ทันที  

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (AS) เป็นไข้รูมาติกอักเสบชนิดหน่ึงที่เกิดจากภูมคิุ้มกันที่ผิดปรกติ 

ผู้ป่วยมากกว่ารอ้ยละ 90 มีสารก่อภูมิต้านทานชนิด HLA-B27 อยูใ่นร่างกาย ผู้ป่วย AS 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และอาการจะเริ่มต้ังแต่ วัยรุ่นถึงวัย 40 ปี เน้ือเยือ่อ่อนของผู้ป่วยรอบ ๆ 

สันหลังเช่นเอ็นกล้ามเน้ือและเอ็นยึดจะจับตัวเป็นหินและแข็งตัวเน่ืองจากมีอาการอักเสบ 

เมื่อผ่านไปซักพัก อาการอักเสบเรื้อรังของสันหลังจะส่งผลให้เกิดการเช่ือมขอ้กระดูกสันหลัง 

ทั้งร่างกายจะแข็งตัวเหมือนไม้ไผ่ ท าให้สูญเสียการเคลื่อนไหว 

และทุพลภาพหรือล าตัวมีลักษณะโน้มตัวไปด้านหนา้ 

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดท าให้เน้ือเยื่อหรืออวัยวะอื่น ๆ มีอาการอักเสบได้เช่นกัน 

เช่นอาการอกัเสบที่ม่านตาและล าไส้  

คนทั่วไปยังไม่รูจ้ักโรคนี้เท่าไหร่นักและส่วนใหญ่วินิจฉัยเป็นอาการปวดหลังทั่วไปหรืออาการสึก

หรอในระยะเร่ิมต้นเท่านั้น ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ 

ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ปัจจบุัน ยังไม่มีวิธีรักษาโรค AS 

อย่างไรก็ตาม หากวินิจฉยัต้ังแต่เน่ิน ๆ และได้รับการรักษาที่เหมาะสมและน ายาตัวใหม่มาใช้ 

โรคดังกล่าวจะควบคุมไดด้้วยการหยุดไม่ให้ข้อต่อเปลี่ยนรูป 

และให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันและการท างานได้ตามปกติ 
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1. โรคข้อสันหลงัอกัเสบยดึตดิคืออะไร 

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดเป็นโรคอักเสบเรื้อรังและเป็นโรคไขข้ออักเสบชนิดหน่ึงที่เกิดจากควา

มไม่สมดุลของระบบภูมิคุม้กันของร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อสันหลังและกระดูกข้อต่อก้นกบ 

กระดูกข้อต่อก้นกบอยู่ตรงหลังช่วงล่างที่กระดูกใต้กระเบนเหน็บและกระดูกปีกสะโพกบรรจบกัน 

ซึง่เป็นส่วนของร่างกายทีจ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคดังกล่าว 

อาการอักเสบจะเขา้โจมตีกระดูกข้อต่อก้นกบและกระดูกช้ินใหม่จะก่อตัวเป็นส่วนหนึ่งของร่างกา

ยเพ่ือท าการรักษา เมื่อผา่นไปซักพัก 

อาการอักเสบเรื้อรังจะส่งผลเกิดซีเมนต์ติดกระดูกสันหลังและน าไปสู่การสูญเสียการเคลื่อนไหวข

องสันหลัง เมื่ออาการย่ าแย่ลง ล าคอ กระดกูหลังตอนบน 

และแม้กระทั่งกระดูกสันหลังตอนล่างจะได้รับผลกระทบตามมา 

เอ็นยึดที่เช่ือมกับกระดกูสันหลังจะแข็งตัวและเช่ือมส่วนต่าง ๆ ของกระดูกสันหลังเข้ากัน 

ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถก้มและขยับตัวได้ เมื่อผ่านไปซักพัก กระดกูสันหลังส่วนล่าง สะโพก 

แม้กระทั่งหัวไหล่และส้นเท้าจะได้รับผลกระทบ และทั้งร่างกายจะแข็งตัว  

ประมาณร้อยละ 40 ของผูป้่วยจะมีอาการอักเสบที่ม่านตาพร้อมกัน (ส่วนที่เป็นสีของตา) 

และข้ออักเสบข้ออักเสบของโรคล าไส้อักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดส่วนท้องและอาการทอ้งร่วง  

 

2. ปจัจยัเสี่ยงทีท่ าใหเ้กดิโรคข้อสันหลงัอกัเสบยดึตดิมีอะไรบา้ง 

ปัจจัยเส่ียงสูงมีดังนี้:   

 ชาย: ผู้ชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยดึติดมากกวา่ผู้หญิง 

สัดส่วนของผูป้่วยอยู่ที่ ผูช้าย 3 ต่อผู้หญิง 1   

 อาย:ุ ปกติแล้วอาการในระยะเร่ิมต้นเกิดขึ้นต้ังอายุ 16 ถึง 40 ปี 

และกลุ่มอายุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ 20 ถึง 30 ป ี   

 กรรมพนัธุ:์ งานวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดส่วนใหญ่มียีนที่เรียกว่า 

HLA-B27 หากสมาชิกครอบครัวมีโอกาสเป็นโรคขอ้สันหลังอักเสบยึดติด 

มีความเป็นไปได้ที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นจะมียีนดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
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3. มวีิธปีอ้งกันโรคขอ้สนัหลังอักเสบยดึตดิอยา่งไร 

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดให้หายขาด 

หากสมาชิกครอบครัวมีโอกาสเป็นโรคดังกลา่ว 

คุณต้องคอยสังเกตอาการที่กล่าวมาข้างต้นและขอค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญทันทีหากมีอา

การที่คล้ายกันเกิดขึ้น 

 

4. อะไรคอืสาเหตขุองโรคข้อสันหลงัอกัเสบยดึตดิ 

ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของโรคขอ้สันหลังอักเสบยึดติด ทว่าสารก่อภูมิต้านทาน 

HLA-B27 เป็นหนึ่งในสาเหตุ อย่างไรก็ตาม จากสถติิ คนที่เป็น 

HLA-B27-บวกที่มีญาติทีเ่ป็นโรคดังกล่าวมีโอกาสร้อยละ 2 ทีจ่ะเป็น AS ในทางกลับกัน คนที่เป็น 

HLA-B27-บวกที่ไม่มีญาติที่เป็นโรคดังกล่าว ปจัจยัเส่ียงของพวกเขาเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 20 

เป็นที่เช่ือกันว่านอกจากสารก่อภูมิต้านทาน HLA-B27 มีปัจจัยอื่น ๆ 

ที่ท าให้เกิดโรคขอ้สันหลังอักเสบยึดติด เช่นการติดเช้ือแบคทีเรีย 

 

5. อาการโรคข้อสนัหลงัอกัเสบยดึตดิเปน็ที่สงัเกตงา่ยหรอืไม่ 

ระยะเริ่มต้นของโรคประกอบไปดว้ย:   

 อาการปวดและเมื่อยตรงหลังส่วนล่างนานเกิน 3 เดือน โดยเฉพาะตอนเช้า 

(เรียกว่าข้อฝืดขัดตอนต่ืนนอน) และหลังจากมีการเคลื่อนไหวน้อยไปซักระยะหนึ่ง   

 อาการปวดจะบรรเทาลงหลังขยับและเคลื่อนไหวร่างกาย 

คนที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดจะรู้สึกปวดมากกว่าเดิมหลังจากที่พักผอ่น 

ต่างจากคนที่เป็นโรคปวดหลังที่สัมพันธ์กับใช้งาน   

 ระยะเริม่ต้นของอาการปวดจะปรากฏเป็นครั้งแรกตรงกระดูกใต้กระเบนเหน็บที่อยู่ระหว่าง

กระดูกใต้กระเบนเหน็บ (กระดูกที่อยู่เหนือกระดูกกน้กบ) และกระดูกปกีสะโพก 

(กระดูกตรงทั้งสองข้างของก้น) หลังจากนั้นอาการจะลุกลามขึ้นไปที่สะโพก หลังส่วนบน 

หน้าอกส่วนหน้า และล าคอ   

 เน่ืองจากมีอาการปวดหลงัจึงเป็นส่ิงกีดขวางในการนอนหลับตอนกลางคืน  
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การเคลื่อนไหวของกระดกูสันหลังของผู้ป่วยจะแยล่งเร่ือย ๆ และผนังทรวงอกจะได้รับผลกระทบ 

และจ ากัดความจุและการท างานของปอด อาการอืน่ ๆ นอกจากนี้ประกอบไปด้วย:   

 อ่อนล้า   

 ข้อต่อตรงส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายจะมีอาการฝืดและบวม รวมไปถึงตรงหัวไหล่ 

ข้อศอก สะโพก เข่า และส้นเท้า   

 อาการปวดตรงส้นเท้าด้านหลัง   

 อาการอักเสบที่ม่านตา (ยเูวียอักเสบ): มีอาการตาแดงและปวดตา 

โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่แสงจ้าท าให้การมองเห็นผิดปกติ   

 ลักษณะโน้มตัวไปด้านหนา้   

 เบื่ออาหาร   

 อุณหุภูมิในร่างกายสูงเล็กน้อย   

 น้ าหนักลด   

อาการล าไส้อักเสบ  

ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการที่แตกต่างกัน บางอาการไม่รุนแรงขณะที่บางอาการเฉียบพลัน 

หากคุณประสบกับอาการปวดที่อธิบายไม่ได้และไมส่ามารถก้มตัวลง 

คุณควรขอค าปรึกษากบัแพทย์ผู้เช่ียวชาญทันที 

จากรายงานของสมาคมโรคข้อในกลุ่มประเทศแถบยุโรป (EULAR) 

หากใครก็ตามที่ประสบกับอาการส่ีในห้าอาการต่อไปนี้ มีโอกาสร้อยละ 92 

ที่อาการดังกลา่วจะเป็นอาการปวดหลังอกัเสบ (เมื่อเทียบกับอาการปวดหลังประเภทอื่น):  

 อาการปวดตอนกลางคืน   

 โรคเร่ิมต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป   

 อายุของโรคเริ่มต้นไม่เกิน 40 ป ี   

 อาการดีขึ้นเมื่อออกก าลังกาย   

 อาการไม่ดีขึ้นหลังพักผ่อน  
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6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัโรคขอ้สนัหลงัอักเสบยึดตดิอยา่งไรบา้ง 

อายุรแพทย์โรคข้อจะสอบถามอาการและประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวของผู้ป่วย 

การตรวจทางคลินิคจะเน้นไปที่หลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อต่อก้นกบ และส้นเท้า 

พร้อมกับการเคลือ่นไหวของกระดูกขอ้ต่อก้นกบและลักษณะการเดิน 

อาจต้องท าการตรวจเพ่ิมเติม:   

 เอกซเรย:์  

 เอกซเรย์ช่วยตรวจสอบระดับของอาการในข้อต่อ 

แต่อาการของโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดอาจยังไมชั่ดเจนในระยะเร่ิมต้น   

 เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ (ซทีี) หรอืเครือ่งสนามแม่เหลก็ไฟฟา้ (เอมอารไ์อ)  

 ช่วยตรวจหาโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดในระยะเร่ิมต้น   

 ตรวจเลอืด:   

o อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (อีเอสอาร์) หรือซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (ซีอาร์พี): 

ตรวจหาสัญญาณของอาการอกัเสบและถ้าผลการตรวจอยู่ในอัตราที่สูง 

อาการอักเสบดังกล่าวจะเป็นที่แน่ชัด   

o การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (ซีบีที): 

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดอาจก่อให้เกิดโลหิตจาง 

ซีบีทีช่วยระบุว่าเป็นโลหิตจางหรือไม่   

o สารก่อภูมิต้านทาน HLA-B27: การมีสารกอ่ภูมิต้านทาน HLA-B27 

บ่งบอกวา่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด อยา่งไรกต็าม คนที่ม ี

HLA-27-บวกไม่ได้แปลวา่มีโอกาสเป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดเสมอไป 

ต้องท าการยืนยันด้วยการตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ  

เกณฑก์ารวินิจฉัย Modified New York Criteria ป ี1984 

เป็นเกณฑ์ที่ผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ใช้ในการวินจิฉัย ซึ่งประกอบไปด้วย:  

1. อาการปวดหลังส่วนล่างและความฝืดอย่างน้อย 3 

เดือนที่ดีขึ้นด้วยการออกก าลังกายแต่อาการไม่บรรเทาด้วยการพักผอ่น  

2. ข้อจ ากัดของการเคลือ่นไหวของกระดูกสันหลังเอว (ส่วนล่างของหลัง) 
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ที่ก้มไปขา้งหน้าและด้านข้าง  

3. ข้อจ ากัดของการขยายของหน้าอกที่สอดคล้องกบัค่าสหสัมพันธ์ทั่วไปส าหรับอายุและเพศ  

4. เอกซ์เรย์แสดงการเปลีย่นแปลงเล็กน้อยหรืออาการที่แย่ลงของกระดกูข้อต่อก้นกบทั้งสองขา้ง 

หรือการเปลี่ยนแปลงปานกลางต่อข้างใดข้างหนึ่ง  

หากข้อที่ 4 เกิดขึ้นพร้อมกับข้อ 1, 2 หรือ 3 แสดงเป็นเป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด  

ในเมื่อเอกซเรย์ไม่สามารถตรวจหาโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดในระยะเร่ิมต้น เมื่ออาการปรากฎ 

โรคดังกล่าวบ่งบอกได้วา่ก่อตัวมาซักพักแล้ว 

ดังนั้นจึงมีเกณฑ์สากลใหม่ต้ังขึ้นเพ่ือวินิจฉัยโรคในระยะเร่ิมต้น 

องค์กรสากลด้านการประเมินโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (ASAS) ได้วางแนวทางใหม่ในปี 2009 

โดยระบุเกณฑ์การวินจิฉัยโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดเอาไว้ดังน้ี:  

1. ปวดหลังต่อเน่ืองเป็นเวลาเกิน 3 เดอืน  

2. โรคระยะเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่ออายุน้อยกว่า 45 ป ี

3. การตรวจด้วยเอกซเรย์หรือเอมอาร์ไอบ่งบอกว่าเป็นอาการอักเสบ 

พร้อมกันกับอาการทางคลินิคอีกหนึ่งอาการ*; หรือ 

HLA-B27-บวกพร้อมกันกับอาการทางคลินิคสองอาการ*  

*อาการทางคลินิคประกอบไปด้วยอาการปวดหลังอกัเสบ ข้ออกัเสบ 

จุดเกาะเอ็นที่ยึดติดกับกระดูกอักเสบ ยูเวียอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคโครห์น 

การตอบสนองที่ดีต่อยาต้านการอกัเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NASAIDs) ที่มีประวัติครอบครัว 

ระดับซ-ีรีแอคทีฟ โปรตีนที่สูงขึ้น  
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7. มวีิธรีักษาโรคข้อสันหลงัอักเสบยดึตดิอยา่งไร 

วิธีรักษาโรคขอ้สันหลังอักเสบยึดติดประกอบไปดว้ยการให้ยาและการออก าลงักายที่ช่วยบรรเทา

อาการปวดและความฝืด ท าให้เคลื่อนไหวสันหลังได้ดีขึ้นและป้องกันกระดกูสันหลังผิดรูป 

โรคนี้ควบคุมได้และไม่ต้องรับประทานยาอกีต่อไปหากผู้ป่วยได้รับการรักษาทางการแพทย์กอ่นที่

จะเกิดอาการขอ้ต่อผิดรูปและมีอาการดขีึ้น อยา่งไรก็ตาม 

หากมีอาการขอ้ต่อผิดรูปท าให้เคลื่อนไหวไม่ได้ ผูป้่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด  

1. ยารกัษาโรค   

 ยาตา้นการอกัเสบชนดิทีไ่มใ่ช่สเตยีรอยด์ (NASID)  

ยารักษาอันดับแรกชนิดทีใ่ช้บ่อยที่สุดเพ่ือบรรเทาอาการอักเสบ อาการปวด และความฝืด 

แต่รักษาให้หายขาดไม่ได้หรือกลับไปเคลื่อนไหวไม่ได้ 

ยารักษาทีใ่ช้บ่อยที่สุดประกอบไปด้วยอินโดเมทาซนิและนาพรอกเซน 

และมีผลข้างเคียงได้แกป่วดท้อง เลือดออกในทางเดินอาหาร 

และในบางรายถึงกับมีปัญหากับตับและไต   

 ยาปรบัเปลีย่นการด าเนนิโรครมูาตอยด์ (DMARD)  

ช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกนั 

ควบคุมสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดข้ออกัเสบและชะลอความเสียหายต่อข้อต่อ 

ยาที่ใช้บ่อยประกอบไปดว้ยซัลฟาซาลาซีนและเมโธเทรกเซท 

บางรายมีผลขา้งเคียงเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนัง ท้องไส้ปั่นป่วน 

ความเสียหายต่อตับและความผิดปกติเลือด   

 ทเูมอรน์โีครซิสแฟกเตอร์ (แอนตี-้ทีเอนเอฟ)  

ถ้า NASID ไมไ่ด้ผลจะเปลี่ยนมาใช้สารทางชีวภาพอย่างแอนต้ี-ทีเอนเอฟ 

ทีเอนเอฟเป็นเซลล์โปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นสารต้านการอกัเสบในโรคไขข้ออกัเสบ 

โปรตีนตัวนี้ท าการบล็อกและช่วยลดอาการปวด ความฝืด ข้อต่อเปราะบางหรือบวม 

เพ่ืมการเคลื่อนไหวของสันหลัง ป้องกันไม่ให้ข้อต่อผิดรูป 

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


 
 

AS / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 
 

รวมไปถึงควบคุมยูเวียอกัเสบและโรคทางเดินอาหารอักเสบ  

ยารักษาทีใ่ช้บ่อยประกอบไปด้วยยาอะดาลิมูแมบ、ยาอีทาเนอร์เซ็บต์ และยาอินฟลิซิแมบ 

อย่างไรก็ตาม 

ผลข้างเคียงของยาอาจส่งผลให้ภาวะหัวใจวายและเพ่ิมความเส่ียงที่จะติดเช้ือ 

ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคและโรคปลอกประสาทอักเสบไมค่วรรับประทานยาเหล่านี้ 

ก่อนที่จะใช้สารชีวิภาพ 

ผู้ป่วยควรตรวจหาวัณโรคแฝงเพ่ือตรวจว่าเคยเป็นวัณโรคหรือไม่และตรวจเลือดและการ

ท างานของตับเป็นประจ าระหว่างรับประทานยารักษา 

2. กายภาพบ าบดั  

เน่ืองจากเน้ือเยือ่ที่ยึดติดกับข้อต่อไม่ยืดหยุ่นเน่ืองจากไม่มีการเคลือ่นไหว 

การออกก าลังกายมีความส าคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด 

การออกก าลังกายตามที่นกักายกายภาพบ าบัดหรือนักกิจกรรมบ าบัดเช่นซิตอัพ พุชอัพ 

ยืนและน่ังตัวตรงช่วยรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเน้ือ  

วารีบ าบัดเป็นวิธอีอกก าลงักายที่แนะน าให้ใช้และออกก าลังกายในน้ าอุ่น ๆ 

ผู้ป่วยสามารถเคลือ่นไหวในน้ าไดอ้ย่างเป็นอิสระและความดันน้ าจะท าให้กลา้มเน้ือและเอ็นกล้าม

เน้ือแข็งแรงรวมไปถึงบรรเทาความฝืดของข้อต่อ  

ต้องอดทนออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

ห้ามออกก าลังกายเป็นครัง้คราวและท าให้ร่างกายเหนื่อยล้า 

ช่วงเวลาออกก าลังกายทีด่ีคือตอนต่ืนนอนต้ังแต่เช้าตรู่และก่อนเข้านอนตอนกลางคืน 

เน่ืองจากกล้ามเน้ือและข้อต่ออยู่ในสภาพอ่อนล้าและมีความฝืด 

การออกก าลังกายช่วยสร้างความยืดหยุ่นและเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกาย  

ผู้ป่วยควรหยุดพักออกก าลังกายหากเกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลัน 

เอาเจลเก็บความเย็นหรือน้ าอุ่น ๆ มาประคบที่ข้อต่อเพ่ือบรรเทาความฝืด 

กลับมาออกก าลังกายตามล าดับทันทีเมื่อความปวดบรรเทาลง  

3. การผา่ตดั  
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เมื่อข้อต่อสะโพกของผู้ป่วยผิดรูป เขาหรือเธออาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อเทียม 

หลังผ่าตัด ข้อต่อสะโพกจะกลับมายืดหยุ่นและอาการปวดและอักเสบบรรเทาลง นอกจากนี้ 

ผู้ป่วยสามารถเดินตัวตรงโดยไม่อยู่ในลักษณะโน้มตัวไปด้านหน้า  

หากผู้ป่วยโน้มไปข้างหน้ามากจนคางอยูใ่กล้หรือบรรจบกับหน้าอก (เรียกวา่อาการโค้งงอผิดรูป) 

ไม่สามารถยกศีรษะขึ้น อาจต้องผ่าตัดศัลยกรรมตัดต่อกระดูก ระหว่างการผา่ตัด 

ต้องท าการกระดกูเพ่ือแกไ้ของศาที่ผิดรูป ปลายกระดูกจะเรียงต่อกันและสมานแผล 

อาจต้องใช้การยืดกระดูกโดยเครื่องมือพร้อมกับศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเพ่ือให้สันหลังคงที่ระหว่า

งพักฟ้ืน  
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8. โรคข้อสันหลงัอกัเสบยดึตดิมีอาการแทรกซ้อนอะไรบา้ง 

 รอยโรคในปอด หากโรคดังกล่าวย่ าแย่ลงจะส่งผลให้ช่องอกผิดรูป 

ท าให้ปอดขยายไม่ได้และท าให้มีอาการไอและหายใจติดขัด 

บางรายเกิดอาการเยื่อหุ้มปอดอกัเสบและโรคปอดอกัเสบเรื้อรัง   

 ยเูวยีอกัเสบ: ลักษณะของยูเวียอักเสบคืออาการตาแดงและปวดตา 

โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่แสงจ้าและท าให้การมองบกพร่อง 

หากอาการย่ าแย่ลงจะท าให้เกิดโรคจุดรบัภาพจอประสาทตาบวม (ซีเอสซี) 

หรือความดันลูกตา (ไอโอพี) ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เป็นต้อหินและตาบอดในบางราย  

 โรคหวัใจและหลอดเลอืด: 

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดน าไปสู่รอยในลิ้นหัวใจและท าให้ลิ้นเอออร์ติกรั่วไหลหรือภาวะหัว

ใจห้องบนส่ันพลิ้ว   

 ล าไสอ้กัเสบ: ผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคกระเพาะอาหาร ท าให้เกิดอาการปวดส่วนท้อง 

อาการท้องร่วง และเลือดไหลเมื่อล าไส้ขยับ   

 ไตอกัเสบ: มีผูป้่วยไมก่ี่รายที่เป็นโรคไตอักเสบชนิดไอจีเอ 

ท าให้เกิดภาวะพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ 

เป็นอาการทางการแพทย์ที่บ่งบอกวา่มีเลือดปริมาณเล็กน้อยในปัสสาวะ  

 

9. ผูป้ว่ยโรคขอ้สันหลังอกัเสบยดึตดิมวีิธดีแูลตวัเองอยา่งไร 

โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดเป็นโรคเร้ือรังที่อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย 

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทางการแพทยืและเข้ารับการตรวจและรับประทา

นยาเป็นประจ า นอกจากการรับประทานยา เป็นส่ิงส าคัญที่ผู้ป่วยต้องออกก าลังกายเป็นประจ า 

อยู่ในลักษณะตัวตรงและใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ข้อแนะน ามีดังนี้:  

1. ออกก าลงักายเปน็ประจ า  

กิจกรรมออกก าลังกายประกอบไปด้วยการหายใจลกึ ๆ 

เพ่ือขยายปอดและออกก าลังกายยืดตัวเพ่ือปรับปรุงการเคลื่อนไหวสันหลังและข้อต่อ 

เล่นกีฬาว่ายน้ า โดยเฉพาะในน้ าอุ่น ๆ เพ่ือบรรเทาอาการปวดและความฝืด นอกจากนี้ โยคะ ไทชิ 

และแอโรบิคล้วนปรับความยืดหยุ่นของข้อต่อให้ดีขึน้ 
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ไม่ใช่ทุกกจิกรรมออกก าลังกายจะดีส าหรับผู้ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด 

โดยเฉพาะกีฬาที่กระทบกระทั่งสูงเช่นยูโดหรือบาสเกตบอล วิ่งเหยาะ ๆ 

น าไปสู่อาการอกัเสบของเอ็นกล้ามเน้ือตรงด้านหลังของส้นเท้าได้เช่นกัน 

ผู้ป่วยควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ก่อนออกก าลังกาย  

2. รกัษาทา่ทางทีด่ ี

เมื่อก าลังยืน นั่ง หรือนอน เป็นส่ิงส าคัญที่ต้องต้องต้ังตัวให้ตรงเพ่ือให้สามารถบริหารแผ่นหลัง 

ผู้ป่วยควรนอนราบลงบนเส่ือที่มีขนาดหนาเพ่ือไม่ให้สันหลังโค้งงอ 

ให้พุชอัพเพ่ือบริหารช่วงหลังเป็นเวลา 20 นาทีตอนเช้าตรู่หรือก่อนเข้านอน 

ผู้ป่วยไม่ควรถือของหนักและหลีกเลี่ยงการอยูใ่นทา่เดิมเป็นเวลานาน หยุดพักทุก 10 

นาทีเมื่อท างานกับเครือ่งคอมพิวเตอร์ 

หากสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ป่วยบังคังให้ต้องก้มตัวบ่อยครั้ง 

เขาหรือเธอควรขอค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญว่าควรรับงานอื่นหรือไม่  

3. นอนหลบับนเตยีงหรอืโซฟา  

หลีกเลี่ยงการใช้หมอนสูงและที่นอนนุ่มเพ่ือป้องกันไม่ให้สันหลังโค้งงอ 

เลือกเก้าอี้ที่มีพนักตรงเพ่ือเอนพิงและห้ามใช้โซฟานุ่ม  

4. หยดุการสบูบหุรี ่ 

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงที่จะเกิดรอยในปอดและล าบากในการหายใจ  

5. ระวงัการเปลีย่นแปลงทางรา่งกาย  

ติดตามการขยับและเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่าง กระดูกสันหลัง 

และข้อต่อเช่นความฝืดตอนเช้าอย่างใกล้ชิด หากอาการย่ าแย่ลง ให้พบแพทย์ผู้เช่ียวชาญทันที  

6. รบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพ  

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและมีความสมดุลท าให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเส่ียงของอากา

รล าไส้อักเสบ  
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7. กลุม่สนบัสนุนของผูป้ว่ย  

ผู้ป่วยขอขอ้มูลเรื่องการพยาบาลและวิธีรักษาได้จากการสัมมนาและกิจกรรมที่กลุ่มผู้ป่วยเป็นผู้จัด

และเป็นเวทีในการแบ่งปนัประสบการณ์และกลุ่มสนับสนุนกันเอง 
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