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โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์  
มีคนประมาณสองถึงสามหมื่นคนในฮ่องกงที่ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ชนิดต่างๆ 

ตามสถิติขององค์การโรงพยาบาล (HA) 

มีผู้ป่วยนอกที่เป็นโรครูมาตอยด์ที่ก าลังติดตามผลจ านวน 11,800 คนระหว่างปี 2004 ถึง 

2006 ซึ่งมากกว่า 40% เป็นโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ (RA) 

 

โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ไม่เพียงเป็นโรคเรื้อรังแต่ยังส่งผลกระทบต่อข้อต่อต่างๆท าให้เกิดอาก

ารบวม ปวด ตึงและเปลี่ยนรูปร่าง และยังสร้างความเสียหายต่ออวัยวะเช่น กล้ามเน้ือ หัวใจ 

ปอด ผิวหนัง เส้นเลือดและเส้นประสาท 

การขาดการรกัษาอย่างถกูต้องจะส่งผลให้เกิดการเส่ือมสภาพทีละน้อยและอาจเสียชีวิตได้ 

ตามสถิติขององค์การโรงพยาบาล ความเส่ียงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยรูมาตอยด์คือ 3-4 

เท่าของคนปกติ อัตราการเสียชีวิตจะเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของจ านวนข้อต่อทีเ่สียหาย 

 

ปัจจุบันไม่มกีารรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

อย่างไรก็ตามการรกัษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมสามารถลดภาวะและลดความเสียหายต่อข้

อต่อและเนื้อเยื่อของร่างกายท าให้ผู้ป่วยสามารถกลบัมาใช้ชีวิตประจ าวันและท างานได้ 

 

1. โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์(RA) คอือะไร ?  

RA 

คือโรคภูมิต้านทานผิดปกติเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโจมตีของขอ้ต่อและข้อพับและท าให้เ

กิดการอักเสบ  

ซึ่งส่งผลให้ไซโตไคน์บุกรุกไปยังขอ้ต่อและท าให้เกิดความเสียหายต่อกระดกู กระดูกอ่อน 

เส้นเอ็นและเอ็น ท าเกิดอาการปวดและบวมและสูญเสียการท างานและการเปลีย่นรูป RA 

ยังสามารถโจมตีอวัยวะอืน่ ๆ เช่นดวงตา ผิวหนัง 

หัวใจและปอดได้ด้วยเช่นกันและมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะท าให้เกิดโรครา้ยแรงเช่นกล้ามเน้ือหัว
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ใจตายและโรคหลอดเลอืดสมอง RA ไม่ได้เป็นกรรมพันธ์ุและอาจเกิดขึ้นไดก้บับุคคลใด ๆ 

ที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ป ี

 

2. ปจัจยัเสี่ยงของ RA คอือะไร?  

RA อาจเกิดขึ้นในทกุคน แต่ปัจจัยดังต่อไปนี้อาจเพ่ิมความเส่ียง:  

 เพศ: ความเส่ียงของโรค RA ในเพศหญิงคือสองถึงสามเท่าของเพศชาย  

 อาย:ุ โรค RA อาจเกิดขึ้นในคนทุกอายุแต่โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นระหว่างอาย ุ30 ถึง 50 

ปี 

 ประวัติครอบครัว: 

ถ้าสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีโรคประจ าตัวกจ็ะมีโอกาสเกิดโรคนี้อีก 

วงการแพทย์เช่ือว่าผู้ป่วยไม่ได้รับโรคโดยตรง แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคได้ 

กล่าวอกีนัยหนึ่งคือพวกเขามีแนวโน้มที่จะป่วยเป็น RA เน่ืองจากปัจจัยเส่ียง  

 สูบบุหรี่: งานวิจัยบางช้ินพบว่าการสูบบุหรี่เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด RA 

อาจเป็นเพราะการสูดดมสารเคมีจ านวนมากที่มอียู่ในบุหรี่จึงท าให้เกิดความผดิปกติข

องระบบภูมิคุ้มกันและท าให้เกิดการอกัเสบและเกิดโรคได้ 

 

3. เราจะปอ้งกนั RA ไดอ้ยา่งไร  

ปัจจุบันไม่มีทางที่จะป้องกนั RA ได้ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ควรระมัดระวังไว้ 

ควรรักษาสุขภาพและพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดี 

และหลีกเลี่ยงการกดทบัและการสูบบุหรี่เพ่ือลดความเส่ียงที่จะการเกิด RA 

 

4. สาเหตขุอง RA คอือะไร?  

สาเหตุที่แท้จริงของ RA ยังไม่ชัดเจน 

แพทย์เช่ือว่ายีนและปัจจัยส่ิงแวดล้อมจะช่วยเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคได้ 
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5. เราสามารถทราบอาการของโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดไ์ดง้า่ยหรอืไม?่  

ในตอนเริ่มต้นของอาการ โรคข้ออักเสบรูมาตอยดม์ีผลต่อข้อต่อเล็ก ๆ  

โดยปกติจะเกิดขึ้นในข้อมือและข้อต่อที่หนึ่งและสองของน้ิวมือ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นสมมาตรกัน 

หากมีอาการเกิดขึ้นที่มือซ้ายก็มักจะปรากฏในมือด้านขวาเช่นกัน จะมีอาการปวด 

ร้อนและบวม อาการจะแพร่กระจายไปที่ไหล่ ข้อศอก หัวเข่า ขากรรไกรและคอ ฯลฯ 

อาการอื่น ๆ ได้แก่ :  

 ความตึงเครียดในตอนเช้า: อาการที่พบบ่อยมากทีสุ่ด 

คือข้อต่อแข็งในตอนเช้าโดยมีอาการหนึ่งหรือสองช่ัวโมงหรือแม้กระทั่งตลอดทั้งวัน  

 ความเม่ือยล้า 

 ไข้ต่ า 

 ไม่อยากอาหาร 

 ตาและปากแห้ง 

 ก้อนเนื้อแน่นที่เรียกว่าก้อนรูมาตอยด์ใต้ผิวหนังบริเวณข้อศอกและมือ 

 การอกัเสบในตา 

 ปวดเมื่อยในทรวงอกขณะหายใจ 

 

อาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน อาการของผู้ป่วยบางรายยังคงอยู่ในช่วง 2-3 

เดือนหรือหนึ่งปีและหายไปและไม่มีความเสียหายเกดิขึ้นกับร่างกาย 

อาการบางอย่างของผูป้่วยเกิดขึ้นซ้ า ๆ และบางครัง้อาจเลวร้ายลง 

(เรียกว่าเป็นอาการช่ัวขณะหนึ่ง) และบางครั้งอาจอาการอาจดีขึ้น (เรียกว่าอาการบรรเทา) 

แต่ก็มีผู้ป่วยที่ยังคงอยูใ่นระยะที่มีอาการเป็นเวลานานซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายร้ายแรงและ

ส่งผลให้เกิดความพิการ 

 

6. เราจะตรวจสอบและวินจิฉัยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดไ์ดอ้ยา่งไร  

เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ในระยะเริ่มแรกเน่ืองจากอาการเร่ิมแรกคล้า

ยกับโรคอื่น ๆ และปจัจุบันยังไม่มีการทดสอบใดที่สามารถวินิจฉัยโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ได ้
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แพทย์ต้องใช้การทดสอบที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงการสอบถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย

และการทดสอบต่อไปนี้เพ่ือวินิจฉัยหรือแยกโรคอื่น ๆ ออก: 

i. การตรวจรา่งกาย: เพ่ือตรวจสอบอาการบวมและความร้อนในขอ้ต่อ 

ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและอื่น ๆ 

 

ii. ตรวจเลอืด 

 การตรวจแอนตบิอดีช้นดิ Anti-citrullinated peptide antibodies (Anti-CCP): 

ส าหรับผู้ที่ตอบสนองในทางบวกกับ Anti-CCP 

โอกาสในการเป็นโรคขอ้อักเสบรูมาตอยด์สูงมาก 

แต่ผู้ที่ตอบสนองในทางลบก็ยังไมไ่ด้รับการยกเว้นเพราะผู้ป่วยทั้งหมดไม่ได้มีแอนติบ

อดี้เช่นนี้ ผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ดังกลา่วมักปว่ยหนักและได้รับความเสียหายทีข่้อต่อมาก 

การทดสอบนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ทันที  

 การทดสอบปจัจยัรมูาตอยด์: 50% ถึง 70% 

ของผู้ป่วยโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์จะตอบสนองเชิงบวกในการทดสอบนี้ 

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นโรคอืน่ ๆ 

เช่นโรคไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสและวัณโรคอาจได้รบัผลบวกในการทดสอบ  

 อตัราการตกตะกอนของเมด็เลอืดแดง (ESR) และการทดสอบโปรตนีซรีแีอคทฟี : 

ถ้าระดับของทั้งสองตัวเลขเพ่ิมขึ้นหมายความว่ามีอาการอักเสบภายในร่างกาย  

 จ านวนเมด็เลอืดแดง: เพ่ือตรวจสอบและยืนยันว่ามีอาการโลหิตจางหรือไม่ 

 

iii เอกซเรย:์ เพ่ือยืนยันความเสียหายของข้อต่อและติดตามการพัฒนาของโรค 

อย่างไรก็ตามในช่วงเร่ิมต้นของโรค 

การเอกซเรย์อาจไม่สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้เนื่องจากขอ้ต่อยังไมไ่ด้รับความเสียหาย 

หากจ าเป็นแพทย์อาจแนะน าให้ใช้อัลตร้าซาวด์หรอืเครื่องมือที่ใช้ส าหรับสร้างภาพอวัยวะภา

ยในร่างกาย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย 
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iv การตรวจสอบของเหลวรว่มกนั: 

ถ้าอาการบวมรุนแรงขึ้นแพทย์อาจตรวจวิเคราะห์น้ าข้อของผู้ป่วยเพ่ือตัดความเป็นไปได้ที่จะเ

กิดการติดเช้ือหรือป่วยจากโรคอื่น ๆ 

ในการระบกุารป่วยเป็นโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ในระยะเริ่มแรก 

วิทยาลัยแพทย์โรคขอ้แห่งอเมริกาไดก้ าหนดเกณฑก์ารวินิจฉัยใหม่ของโรคขอ้อักเสบรูมาตอ

ยด์ในปี 2010 หากผูป้่วยได้ 6 คะแนนขึ้นไปจากรายการต่อไปนี้ 

เขา/เธอจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์: 

A. การอกัเสบข้อ 

 1 ข้อขนาดใหญ่ (0 คะแนน)  

 2-10 ข้อขนาดใหญ่  (1 คะแนน)  

 1-3 ข้อเล็ก (2 คะแนน)  

 4-10 ข้อเล็ก (3 คะแนน)  

 มากกาว่า 10 ข้อต่อ (5 คะแนน) 

B. ผลตรวจเลือด (อย่างน้อยต้องได้ผลบวกอย่างน้อยหน่ึงอย่าง)  

 ให้ผลลบต่อ RF และ ACPA (0 คะแนน) 

 เป็นบวกแบบเล็กนอ้ยของ RF หรือ ACPA (2 คะแนน) 

 เป็นบวกแบบมากของ RF หรือ ACPA (3 คะแนน) 

C. สารแสดงปฏิกิริยาการอักเสบ (ต้องได้ผลบวกอยา่งน้อยหน่ึงอย่าง)  

 CRP และ ESR ปกติ (0 คะแนน) 

 มีความผิดปกติของ CRP หรือ ESR (1 คะแนน) 

D. ระยะเวลาของอาการ 

 น้อยกว่า 6 สัปดาห์  (0 คะแนน) 
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 มากกวา่สัปดาห์ 6 สัปดาห์ (1 คะแนน) 

  

หมายเหตุ : 1. RF หมายถึง สารภูมิต้านทาน Rheumatoid factor; 2. ACPA หมายถึง •

 การตรวจแอนติบอดี้ชนิด anti-cyclic citrullinated protein 

antibody; 3. CRP = C-reactive protein; 4. ESR = อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 

 

7. การรกัษาโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์มอีะไรบา้ง? 

การรักษาที่ส าคัญส าหรับโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์คอืยาและการผ่าตัดเพ่ือลดความเจ็บปวดแล

ะบรรเทาอาการบวม 

ลดการอกัเสบและการปอ้งกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อต่ออย่างต่อเน่ือง 

การรักษาจะช่วยรักษารา่งกายให้แข็งแรงและท าให้ความรู้สึกดีขึ้น ซึ่งในการรักษา 

จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ที่แตกต่างกันและการรักษาที่แตกต่างกัน

ซึ่งอาจรวมถึง rheumatologists นักกายภาพบ าบัดและนักบ าบัดอาชีพ 

i. การรกัษาดว้ยยา:  

ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ประกอบด้วยยาแกป้วดและยาลดการด าเนินของโรค 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไดม้ีการพัฒนาตัวแทนทางชีวภาพซ่ึงมีทางเลือกมากขึน้ส าหรับผู้ป่วย 

ไม่ว่าจะใช้ยาอะไร ผูป้่วยไม่ควรเลิกใช้ยาด้วยตัวเอง 

ผู้ป่วยบางรายได้รับผลข้างเคียงของยาแกป้วดและยาเพ่ือลดการด าเนินของโรค 

ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาเข้าใจผดิว่ายาลดการด าเนินของโรคคือยาแก้ปวด 

เมื่อความเจ็บปวดลดลง 

พวกเขาถอนตัวหรือลดปรมิาณยาซึ่งส่งผลต่อกระบวนการรักษาและท าให้ข้อต่อแย่ลง 

ยาแกป้วด 

 กลุ่มยาแกป้วดที่เรียกวา่ เอ็นเสด (NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs): 

เป็นยาตัวเลือกอันดับต้นๆ ส าหรับโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ 

สามารถลดการอกัเสบไดอ้ย่างรวดเร็ว บรรเทาอาการปวดและอาการแข็งตัวของข้อ 
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แต่ไม่สามารถป้องกันความเสียหายของข้อได ้

โดยทั่วไปจะใช้รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเน้ือ ผลข้างเคียง ได้แก่ 

ความผิดปกติในล าไส้และกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร ปัญหาเร่ืองหัวใจ 

ความล้มเหลวของไตและตับ ยาที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ Ibuprofen, Naproxen และ 

Voltaren 

 สารยับยั้ง COX II: เหล่านี้เป็นยาต้านอาการอักเสบแบบ non-steroidal 

รุ่นใหม่กว่าซึ่งรวมถึง Celecoxib และ Etoricoxib ที่มีผลคล้ายคลึงกับ NSAIDs 

แต่ผลข้างเคียงต่อล าไส้คอ่นข้างน้อยกว่า 

 Corticosteroid: หากจ าเป็น สามารถให้ corticosteroids 

ทางปากหรือฉีดเขา้ไปในข้อต่อได้โดยตรง จะช่วยลดอาการปวดบวมและตึง ผลข้างเคียง 

ได้แก่ โรคกระดูกพรุน ต้อกระจก ความดันโลหิตสูงและระดับน้ าตาลในเลือดสูง 

 

 ยากลุม่ DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs) 

ยาเหล่านี้สามารถบรรเทาข้อต่อบวม 

ช่วยบรรเทาและชะลอความก้าวหน้าของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และช่วยป้องกันเน้ือเยื่อจาก

การถกูท าลาย ผู้ป่วยสามารถใช้ยาตัวเดียวหรือหลายตัวควบคู่กันไป DMARD 

มักใช้ร่วมกับยาแก้ปวดและผลข้างเคียงจะเกิดขึ้นในประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์ DMARDs 

ได้แก่ Sulfasalazine, Methotrexate, Hydroxychloroquine, Leflunomide, Azathioprine 

และ Cyclosporine A. ยาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงต่างกัน 

ผลข้างเคียงอาจรวมถึงความเสียหายของตับ การกดไขกระดกูและการติดเช้ือในปอด 

ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์เมื่อใช้ยาและควรได้รับการตรวจอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ

วัดระดับของเม็ดเลือดและ serum albumin และตรวจสอบการท างานของตับ 

 ยายบัยัง้ TNF-alpha 

หากผู้ป่วยตอบสนองไม่ดต่ีอยาแบบเดิมแพทย์อาจแนะน าให้ใช้ยายับยั้ง TNF-alpha 

ที่ค่อนข้างใหม่ สามารถยบัยั้ง tumour necrosis agent ได้ 

ดังนั้นจึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการอักเสบและป้องกันไม่ให้เน้ือเยื่อกระดูกของข้อเสียหาย 

ตัวยาสามารถบรรเทาและลดอาการปวดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ประมาณ 70% 
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ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังจากใช้ยายับยั้ง TNF-alpha 

อาการของโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์จะช้าลงหนึง่หรือสองปีและสามารถป้องกนัความเสียหายต่

อข้อต่อหรือการเปลี่ยนรูปของข้อ ยายับยั้ง TNF-alpha 

ยังสามารถชะลอการลดลงของมวลกระดูกจึงสามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วย 

ปัจจุบันยายับยั้ง TNF-alpha ที่ก าหนดไว้ส าหรับโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ ไดแ้ก่ 

Adalimumab, Etanercept และ Infliximab มักใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับ Methotrexate 

อย่างไรก็ตามอาจท าให้เกิดผลข้างเคียงที่รา้ยแรงเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดเช้ือ 

จึงไม่แนะน าให้ผู้ที่มีวัณโรคหรือผู้ที่มีโรคปลอกประสาทอักเสบใช้ยา ก่อนที่จะใช้ยายับยั้ง 

ผู้ป่วยควรได้รับการทดสอบว่าไมไ่ด้ป่วยเป็นวัณโรค 

ระหว่างการใช้ยาต้องปฏบิัติตามค าแนะน าของแพทย์เพ่ือท าการตรวจเลือดเป็นประจ าหรือตร

วจสอบการท างานของตับ 

ii. การผา่ตดักระดกู 

หากข้อต่อของผู้ป่วยได้รบัความเสียหายอยา่งร้ายแรงหรือเสียรูป 

แพทย์อาจแนะน าให้ผ่าตัดเช่น การผ่าตัดเปลี่ยนขอ้เทียม การเปลี่ยนเอ็น 

การซ่อมแซมเส้นเอ็น การถอดเยื่อบุหรือแก้ขอ้ต่อ 

เหล่านี้เพ่ือลดอาการปวดและรักษาการท างานของข้อต่อที่ได้รับผลกระทบ 

 

iii กายภาพบ าบดั / กจิกรรมบ าบดั 

นักกายภาพบ าบัดหรือนักบ าบัดโรคจะแนะน าผู้ป่วยออกก าลังกายบางท่าเพ่ือบรรเทาอาการป

วด หลีกเลี่ยงข้อต่อให้ไมผ่ิดรูปและแย่ลงและช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

นอกจากนี้การบ าบัดในน้ ายังมีบทบาทส าคัญในกระบวนการบ าบดัเนื่องจากข้อต่อของผู้ป่วย

สามารถผ่อนคลายในน้ าอุน่ซึ่งท าให้เขา / 

เธอสามารถขยับทา่ทางบางท่าที่ไม่สามารถท าบนบกเน่ืองจากอาการปวดข้อเช่นขี่จักรยานห

รือเต้นร า 

นอกจากนี้ความต้านทานของน้ าในสระสามารถช่วยฝึกกลา้มเน้ือของผู้ป่วยซึ่งช่วยเพ่ิมความ

สามารถในการขยับเขยื้อน 

ค าแนะน าของนักกายภาพบ าบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถท าทา่ทางต่างๆในน้ าเพ่ือช่วยบรรเท
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าอาการปวดเมือ่ยตามข้อ 

 

8. อะไรคอืภาวะแทรกซอ้นของโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด?์ 

เมื่ออาการป่วยเปลีย่นไปอย่างรุนแรง 

ข้อต่อของผู้ป่วยจะได้รับความเสียหายและเสียรูปและส่งผลให้เกิดความพิการ 

การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบอย่างช้าๆและพวกเขาจะพบว่ายากที่จะเคลือ่นไห

วง่ายๆเช่นหวีผมหรือใส่เส้ือผ้าและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาอาจพบว่าไม่สามารถท าส่ิงเหล่านี้

ได้อกีต่อไป 

ความสามารถในการดูแลตัวเองได้จะรับผลกระทบอย่างมากซึ่งยังไม่รวมถึงผลกระทบต่องาน

ของพวกเขา ในระยะยาว 

ภาวะทางจิตใจและกิจกรรมทางสังคมอาจได้รบัผลกระทบด้วยเช่นกัน 

เป็นผลให้พวกเขาอาจจะพัฒนาภาวะซึมเศร้า 

โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อเท่านั้น มันจะรุกรานอวัยวะอื่น ๆ 

และอาจเป็นสาเหตุของโรคต่อไปนี ้

 โรคไขขอ้อักเสบ 

 โรคปอดและรูมาตอยดใ์นปอด 

 Amyloidosis ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของการท างานของไต 

 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 

 การอุดตันท าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ 

 โรคปากแห้งตาแห้ง 

 

9. ผูป้ว่ยโรครมูาตอยดจ์ะดแูลตัวเองไดอ้ยา่งไร  

การรักษาโรครูมาตอยด์เป็นกระบวนการที่ยาวนาน 

ผู้ป่วยควรไปตรวจติดตามผลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แพทย์สามารถติดตามสภาวะของข้อต่อแล

ะร่างกายเพ่ือลดโอกาสทีอ่าการป่วยจะแย่ลง 

ผู้ป่วยควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์หรือนั
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กกายภาพบ าบัด เคล็ดลับต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย 

 

i. ออกก าลงักายและฝกึฝนอยา่งสม่ าเสมอ: 

การออกก าลังกายที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือและบรรเทาการกดของข้อต่อ 

งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันวา่การฝกึไทชิและการออกก าลังกายในน้ าจะช่วยบรรเทาอาการปวด

เมื่อย อยา่งไรก็ตามพยายามหลีกเลี่ยงการวิ่ง 

กระโดดหรือยกน้ าหนักมากเกินไปเนื่องจากอาจท าให้เกิดความเสียหายของข้อได้เร็วขึ้น 

ให้พัก (ประมาณ1 ช่ัวโมง) หลังจากออกก าลังกาย ถ้าอาการปวดเพ่ิมขึ้นแทนที่จะลดลง 

หมายความว่าออกก าลังกายมากเกินไปและให้ปรับลดการออกก าลังกาย 

 

ii พกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ: 

การพักผ่อนอย่างเพียงพอสามารถช่วยลดการอักเสบและความเม่ือยล้า เมื่ออาการปรากฎ 

จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะได้รับการพักผ่อนที่มากเป็นพิเศษ  

 

iii. เอาใจใสใ่นการปกปอ้งขอ้ตอ่: 

ผู้ป่วยควรปกป้องข้อต่ออย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการอกัเสบหรือความเสียหายเพ่ิ

มเติม เคล็ดลับการป้องกันข้อต่อ ได้แก่ :  

 ใช้ข้อต่อที่ใหญ่กวา่และมีพลังมากกว่าเช่น 

ใช้มือทั้งสองเพ่ือยกของหนักแทนการใช้นิ้วมือ 

 หลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ต่อเพ่ือท าส่ิงเดียวกันเป็นเวลานาน 

ลองเปลี่ยนท่านั่งและยืดแขนขาเป็นประจ า  

 หลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจท าให้เกิดการผิดรูปของข้อเช่น ใช้ฝ่ามือ 

แต่ไม่ใช้นิ้วมือในการเปิดฝาขวด 

การท าเช่นน้ีจะเพ่ิมความผิดปกติของข้อต่อเลก็ๆในน้ิวมือ  

 ในขณะที่นอน ให้นอนราบตลอดเวลาและให้ยืดขอ้ต่อที่อักเสบ 

 รักษาท่าทางที่ถูกต้อง ไมว่่าคุณจะยืนหรือนั่ง ให้กระดูกสันหลังของคุณตรง  
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 เมื่อต่ืนขึ้นมาให้ยืดข้อต่อบนเตียงก่อนที่จะลุกขึ้นเพ่ือลดความฝืดและความปวด 

หลังจากนั่งพักสักครู่หากเกิดอาการแข็งที่หัวเข่า 

ลองงอและยืดข้อต่อสักสองสามครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นยนื 

เพ่ือช่วยให้ข้อต่อนิ่มขึ้นและคล่องตัวเมื่อยืน  

 เอาใจใส่กับอาการปวดขอ้ 

 ลดการใช้พลังงานในที่ท างาน 

 หากจ าเป็นให้พิจารณาการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นอุปกรณ์ส าหรับรูดซิป 

ตะเกียบดัดแปลง ที่ช่วยใส่ถุงเท้า รองเท้าที่มีด้ามจบัยาว แปรงขัดหลังที่มีด้ามยาว 

ห้องสุขาที่สูงขึ้นและมีราวจับ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการใช้แรงและ 

ความดันมากเกินไปต่อขอ้ต่อและยังสามารถเพ่ิมความสามารถของผูป้่วยที่จะอยู่อยา่ง

อิสระ 

 

iv ใชก้ารบ าบดัรอ้น/เยน็: ส่ิงที่นิยมใช้คือแผ่นร้อนและแผ่นเย็น 

ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถผ่อนคลายกล้ามเน้ือและลดอาการปวดขอ้ หากอาการแย่ลง 

(ในระหว่างการใช้งาน) ให้ใช้แผ่นน้ าแข็งลดการอกัเสบและบรรเทาอาการปวด 

ซึ่งสามารถท าได้สองถึงสามครั้งต่อวันและแต่ละเซสชันใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

เมื่ออาการดีขึ้นสามารถลองใช้แผ่นร้อนที่ข้อต่อเพ่ือลดอาการบวม 

อาการปวดและอาการแข็งที่ข้อเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ อย่าใช้แผ่นร้อนนานกว่า 30 นาที 

สามารถท าได้ 2-3 ครั้งต่อวัน ควรให้ความสนใจกบัอุณหภูมิเพ่ือป้องกันการไหม้ผิวหนัง 

 

v. เขา้รว่มกลุม่สนบัสนนุผูป้ว่ย: 

การเข้าร่วมในกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยสามารถเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาได้ 

ผู้ป่วยมีโอกาสมากขึ้นในการแบ่งปันประสบการณก์ับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ดว้ย 

ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ดีส าหรับพวกเขา 

 

vi รกัษาสขุภาพทีด่:ี 
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การรักษาสมดุลย์ของสารอาหารเป็นเรื่องส าคัญมากในการรักษารา่งกายให้แข็งแรง 

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือยาทีก่ าหนดอาจมีผลข้าง

เคียงที่เป็นอันตรายต่อตับ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาดังกล่าวควรเลิกดื่มเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อตับมากขึ้น 

นอกจากนี้พยายามทีจ่ะลดความเครียดเพ่ือลดการกระตุ้นให้เกิดโรค 

 

vii. การปอ้งกนัโรคกระดกูพรุน: การเป็นโรครูมาตอยด์และผลข้างเคียงของยาเช่น 

สเตอรอยด์ อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคกระดกูพรุน 

ผู้ป่วยต้องให้ความสนใจมากขึ้นและอาจปรึกษากบัแพทย์เพ่ือป้องกันโรค 

 

viii เลกิสบูบหุรี:่ การสูบบหุรี่อาจท าให้อาการของโรคแย่ลง 

ผู้ป่วยควรพยายามเลกิบุหรี่โดยเร็วที่สุด 
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