Rheumatoid arthritis
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โรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis, RA)
• เป็ นโรคข้ ออักเสบเรือ้ รัง
• เกิดจากความผิดปกติของภูมคิ ้ ุมตนเองโดยไม่ ทราบสาเหตุ
• มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆได้ ทวั่ ร่างกาย แต่มีอาการเด่นที่ข้อ
ต่างๆได้ เกือบทุกข้ อ
• มักมีอาการข้ ออักเสบหลายข้ อแบบสมมาตร และมีการกร่อน
ทาลายของกระดูกอ่อนที่ผิวข้ อและกระดูกใต้ ผิวกระดูกอ่อนในข้ อ ซึง่
จะนาไปสูข่ ้ อผิดรูป เกิดภาวะทุพพลภาพและพิการในที่สดุ
• บางรายโรครุนแรงมีอาการข้ อปวดบวมตลอด รวมทังอาจเกิ
้
ดการ
ทาลายข้ ออย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังเกิดอาการ
ได้

• อาการในระบบอื่น เช่น เยื่อหุ้มหัวใจและปอดอักเสบ หลอด
เลือดอักเสบ ปอดอักเสบเป็ นพังผืด ปากแห้ งตาแห้ ง แต่มกั ไม่
รุนแรงเมื่อเปรี ยบเทียบกับโรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันอักเสบอื่นๆ
โดยเฉพาะโรค SLE
• อาจเกิดความพิการได้ ร้อยละ 40-50% ภายในระยะเวลา 5 ปี
• มักมีอายุขัยสัน้ กว่าประชากรทัว่ ไป โดยสาเหตุสว่ นใหญ่ของ
การเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน
• มีความชุกประมาณ 0.5-1 %

อาการแสดง
• ระยะเริ่ มต้ นจะมีการอักเสบเรื อ้ รังของข้ อนิ ้วมือ
ข้ อมือ ข้ อนิ ้วเท้ า ข้ อเท้ าทังสองข้
้
าง มีอาการ
บวมและกดเจ็บบริ เวณข้ อ
• ในระยะต่อมาจะมีอาการบวมอักเสบและ
หนาตัวของเยื่อบุข้อ และลุกลามไปยังข้ อ
ใหญ่ เช่น ข้ อเข่า ข้ อไหล่ได้
• บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการแสดงนอก
ข้ อเช่น ปุ่ มรูมาตอยด์ หลอดเลือดอักเสบ ตา
แห้ ง เยื่อบุตาขาวอักเสบ
• เมื่ออาการเป็ นรุนแรงมากขึ ้นจะมีการทาลายข้ อ
ข้ อผิดรูปและเกิดความพิการในที่สดุ

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
1. ปุ่ มรู มาตอยด์ (Rheumatoid nodule)
•
•
•
•
•
•

เป็ นอาการนอกระบบข้ อที่พบบ่อยที่สดุ
ในคนไทยตรวจพบร้ อยละ 3
เชื่อว่าเป็ นผลจากหลอดเลือดอักเสบ
มักพบตาแหน่งที่มีการกดทับ ข้ อศอก นิ ้วมือ ก้ นกบ เอ็นร้ อยหวาย และส้ นเท้ า
ขนาด 0.5-3 เซนติเมตร
ลักษณะปุ่ มที่คลาได้ อาจนุ่มหรื อแข็ง เคลื่อนได้ หรื อยึดติดกับกระดูกข้ างใต้ ก็ได้ อาจพบได้ หลายแห่ง และหายได้ เมื่อ
อาการของโรคดีขึ ้นหลังการรักษา
• บางครัง้ ต้ องวินิจฉัยแยกโรคจากก้ อนไขมัน , granuloma และ tophi

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
2. ภาวะซีดเรื อ้ รั ง
• ผลจากการอักเสบเรื อ้ รัง ซึง่ จะพบร่วมกับภาวะเกร็ดเลือดสูง
• สัมพันธ์กบั อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate; ESR)

3. Felty’s syndrome
• พบประมาณร้ อยละ 1 ในผู้ป่วยที่เป็ นโรคมานาน และมีอาการนอกระบบข้ ออื่น
• Triad : RA + splenomegaly + leukopenia
• กลไกเชื่อว่าเกิดจากมี immune complex หรื อ antibodies ต่อนิวโทรฟิ ล และเกร็ดเลือด เกิดการทาลาย
เม็ดเลือดและเกร็ดเลือดที่ม้าม

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
4. ต่ อมนา้ เหลืองโต
• มักพบบริ เวณใกล้ ข้อที่อกั เสบ เช่น เหนือข้ อศอก รักแร้ ลาคอ และขาหนีบ
• ถ้ าต่อมน ้าเหลืองโตมาก ควรส่งตรวจทางพยาธิ เพื่อแยกจากโรควัณโรคและมะเร็ง

5. อาการทางตา
• ตาแห้ งและกระจกตาอักเสบ (keratoconjunctivitis sicca)
• เยื่อหุ้มตาขาวอักเสบ (episcleritis)
• ตาขาวอักเสบ (scleritis) เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรง แต่พบได้ น้อย สัมพันธ์กบั อาการข้ ออักเสบ และระยะเวลาการ
เป็ นโรค รายที่เป็ นมานานและรักษาไม่ถกู ต้ อง ทาให้ ตาขาวบางลงและอาจทะลุ(scleromalacia perforan)
จนตาบอดได้

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
6. ระบบทางเดินหายใจ เช่น
• เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (pleuritis)
• อาจไม่มีอาการหรื อมีอาการเจ็บหน้ าอกเวลาหายใจลึกๆ
• บางรายอาจมีน ้าในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึง่ จะตรวจพบ wbc 100- 500 ตัว/มม3 โปรตีนค่อนข้ างสูง > 4 กรัม/ดล. และระดับน ้าตาลต่า 10 –
50 มก./ ดล.(ซึง่ ระดับน ้าตาลต่าเป็ นลักษณะเฉพาะของโรครูมาตอยด์ เชื่อว่าเป็ นผลจากน ้าตาลในเลือดไม่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มปอดที่
อักเสบได้ )

• ปอดอักเสบ (interstitial pneumonitis)
• มักไม่มีอาการ ยกเว้ นรายที่มีการอักเสบรุนแรง จะมีอาการไอ เหนื่อยหอบ จนถึงหายใจล้ มเหลวได้
• CXR พบ interstitial infiltration บริเวณชายปอด
• ส่วนใหญ่มกั เกิดในผู้ป่วย RF positive ร่วมกับ antinuclear antibodies (ANA) positive

• ก้ อนในปอด (lung nodules)
• มักไม่มีอาการ
• CXR พบ lung nodule อาจเป็ นก้ อนเดี่ยวหรื อหลายก้ อน และอาจพบโพรงอยู่ภายในก้ อน
• สัมพันธ์กบั อาการข้ ออักเสบและการตรวจพบสารรูมาตอยด์
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7. ระบบหัวใจ เช่น
• เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis)
• อาจไม่มีอาการ หรื อเจ็บหน้ าอกด้ านซ้ าย
• ในรายที่มีอาการเรื อ้ รัง อาจเกิดภาวะ
constrictive pericarditis และหัวใจ
ล้ มเหลวได้

• Pericardial effusion
• พบประมาณร้ อยละ 30
• ลักษณะน ้าเหมือนที่พบในภาวะเยื่อหุ้มปอด
อักเสบ
• อาการสัมพันธ์กบั อาการข้ ออักเสบ

• กล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบ
• มักไม่มีอาการ
• ลักษณะทางพยาธิ พบลักษณะคล้ ายปุ่ มรูมา
ตอยด์ และอาจพบสาร amyloid แทรกอยู่ใน
ชั ้นกล้ ามเนื ้อ

• ความผิดปกติของลิ ้นหัวใจ
• พบประมาณร้ อยละ 30
• พบ mitral valve regurgitation
บ่อยที่สดุ

• มักไม่มีผลต่อการทางานของหัวใจ
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8. ระบบประสาท เช่น
• เส้ นประสาทถูกกดทับ (nerve entrapment)
• เกิดจากเยื่อหุ้มข้ อที่บวมอักเสบ ทาให้ กดเส้ นประสาทที่รอดผ่านข้ อนั ้นๆ
• ไม่สมั พันธ์กบั ระยะเวลาการเป็ นโรค หรื ออาการนอกระบบข้ ออื่นๆ
• เส้ นประสาทที่ถกู กดทับบ่อยคือ เส้ นประสาท median, ulnar, posterior tibial และ posteroir interosseous

• เส้ นประสาทอักเสบ แบบ mononeuritis multiplex
• เชื่อว่าเกิดจากภาวะหลอดเลือดอักเสบ
• พบในรายที่มีข้ออักเสบรุนแรง

• ไขสันหลังถูกกดทับ
• อาจเกิดจากข้ อกระดูกสันหลังเคลื่อน หรื อเกิดจากเยื่อบุข้อบริเวณข้ อกระดูกสันหลังหนาตัว (pannus) จนกดไขสันหลัง
• พบว่ากระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนบ่อยที่สดุ โดยเฉพาะ atlanto-axial joint (C1-C2) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดต้ นคอเวลาขยับ
คอ อาจร่วมกับอาการชาและอ่อนแรงของแขนขา

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
9. หลอดเลือดอักเสบ
• พบได้ น้อยและมักพบในรายที่เป็ นโรคมานาน ร่วมกับ
มีอาการนอกข้ อระบบอื่น
• มีการอักเสบของหลอดเลือดได้ ทกุ ขนาด
• หลอดเลือดขนาดเล็ก (capillary) อักเสบ จะตรวจ
พบ palpable purpura, periungual
hematoma
• หลอดเลือดขนาดกลางอักเสบ จะตรวจพบ เนื ้อเยื่อ
ปลายนิ ้วตายจากการขาดเลือด (digital
gangrene), แผลเรื อ้ รังที่ผิวหนัง (chronic
cutaneous ulcer) เชื่อว่าเส้ นเลือดอักเสบเกิด
จาก immune complex

10. ระบบทางเดินอาหาร เช่น
• อาการปากแห้ ง (xerostomia) มักเกิด
ร่วมกับ keratoconjunctivitis sicca
ซึง่ เรี ยกว่ากลุม่ อาการ Sjogren
(secondary Sjogren’s syndrome)
พบว่ามีการอักเสบของต่อมน ้าลาย และพบเซล
เม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte แทรกตัว
อยู่ในต่อมน ้าลาย
• ความผิดปกติของตับ พบร้ อยละ 65 โดย
ลักษณะทางพยาธิเป็ น portal fibrosis ไป
จนถึง nodular regenerative
hyperplasia

อาการอืน่ นอกระบบข้ อ (extra-articular manifestation)
11. ระบบไต
• พบน้ อยมาก
• ในรายที่เป็ นมานานอาจพบภาวะ amyloidosis ของไต โดยตรวจพบ proteinuria

12. ภาวะกระดูกพรุ น
• พบได้ บอ่ ย
• เกิดจากไซโตคายน์ที่หลัง่ ออกมาในขบวนการอักเสบของโรค โดยเฉพาะ tumor necrosis factor และ
interlukin-1 กระตุ้นการแบ่งตัวและการทางานของเซล osteoclast จึงเร่งการทาลายกระดูก ลดการสร้ าง
กระดูก ผลรวมทาให้ เกิดภาวะกระดูกพรุน

การวินิจฉัยโรค THE 2010 ACR-EULAR CLASSIFICATION CRITERIA FOR
RHEUMATOID ARTHRITIS
Score
Target population (Who should be tested?): Patients who
have at least 1 joint with definite clinical synovitis (swelling)*
with the synovitis not better explained by another diseaseâ€
Classification criteria for RA (score-based algorithm: add score of
categories A - D;
a score of ≥6/10 is needed for classification of a patient as having
definite RA)â€¡

A. Joint involvement Â§
1 large jointÂ¶

0

2-10 large joints

1

1-3 small joints (with or without involvement of large joints)#

2

4-10 small joints (with or without involvement of large joints)

3

>10 joints (at least 1 small joint)**

5

การวินิจฉัยโรค THE 2010 ACR-EULAR CLASSIFICATION CRITERIA FOR
RHEUMATOID ARTHRITIS
Score
B. Serology (at least 1 test result is needed for classification)â€ â€

Negative RF and negative ACPA

0

Low-positive RF or low-positive ACPA

2

High-positive RF or high-positive ACPA

3

C. Acute-phase reactants (at least 1 test result is needed for
classification)â€¡â€¡
Normal CRP and normal ESR

0

Abnormal CRP or abnormal ESR

1

D. Duration of symptomsÂ§Â§
<6 weeks

0

≥6 weeks

1

• â€ Differential diagnoses vary among patients with different presentations, but
may include conditions such as SLE, psoriatic arthritis, and gout. If it is unclear
about the relevant differential diagnoses to consider, an expert rheumatologist
should be consulted.
• â€¡ Although patients with a score of <6/10 are not classifiable as having RA, their
status can be reassessed and the criteria might be fulfilled cumulatively over
time.
• Â§ Joint involvement refers to any swollen or tender joint on examination, which
may be confirmed by imaging evidence of synovitis.
• DIP joints, first carpometacarpal joints, and first metatarsophalangeal joints
are excluded from assessment.

• Â¶ "Large joints" refers to shoulders, elbows, hips, knees, and ankles.
• # "Small joints" refers to the MCP joints, PIP joints, second through
fifth MTP joints, thumb IP joints, and wrists.
• ** In this category, at least 1 of the involved joints must be a small
joint; the other joints can include any combination of large and
additional small joints, as well as other joints not specifically listed
elsewhere (e.g., temporomandibular, acromioclavicular,
sternoclavicular, etc.).

• â€ â€ Negative refers to IU values that are less than or equal to the upper limit of normal
(ULN) for the laboratory and assay; low-positive refers to IU values that are higher than
the ULN but ≤3 times the ULN for the laboratory and assay; high-positive refers to IU
values that are >3 times the ULN for the laboratory and assay. Where rheumatoid factor
(RF) information is only available as positive or negative, a positive result should be
scored as low-positive for RF. ACPA = anti-citrullinated protein antibody.
• â€¡â€¡ Normal/abnormal is determined by local laboratory standards. CRP = C-reactive
protein; ESR = erythrocyte sedimentation rate.
• Duration of symptoms refers to patient self-report of the duration of signs or symptoms
of synovitis (e.g., pain, swelling, tenderness) of joints that are clinically involved at the
time of assessment, regardless of treatment status.

Rheumatoid factor (RF)
• การตรวจสารรูมาตอยด์ในเลือด (rheumatoid factor)
• พบได้ ประมาณร้ อยละ 60-80

• ถ้ าพบในระดับที่สงู จะมีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของอาการทางข้ อและอาการแสดงนอกข้ อ
• ไม่มีความจาเพาะ สามารถตรวจพบในผู้สงู อายุ และในโรคอื่น เช่น
• โรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันอักเสบอื่นๆ
• โรคมะเร็ง
• โรคติดเชื ้อเรื อ้ รัง เช่น infective bacterial endocarditis, salmonellosis, tuberculosis, syphylis, influenza,
rubella
• โรคที่มีความผิดปกติของโปรตีนในเลือด เช่น mixed cryoglobulinemia, hypergammaglobulinemia

• ผู้ที่มีสารรูมาตอยด์ มักมีพยากรณ์โรคแย่ มีข้ออักเสบรุนแรง เกิดการทาลายข้ อเร็ ว ต้ องใช้ ยาควบคุมโรคขนาดสูง และมี
จานวนผู้ป่วยที่โรคสงบน้ อยกว่ากลุม่ ที่ไม่มีสาร มีแนวโน้ มที่จะมีอาการอื่นนอกระบบข้ อมากกว่า

• erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ C-reactive protein (CRP) แสดง
ถึงภาวะอักเสบซึง่ ไม่จาเพาะต่อโรค
• ภาพรังสีข้อมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค

ภาพถ่ ายรังสี
• ในระยะแรก อาจยังไม่มีความไวเพียงพอที่จะตรวจพบความผิดปกติขนาดเล็กของกระดูกและข้ อ (small
marginal bone erosion) โดยเฉพาะบริเวณที่มกั เกิดอาการในระยะแรก คือมือและเท้ า ซึง่ เป็ น
บริเวณที่เนื ้อเยื่ออ่อนรอบข้ อและกระดูกมีการซ้ อนทับกันอย่างมาก

การเปลีย่ นแปลงทางรังสี ของข้ อในโรครู มาตอยด์
1. ข้ อบิดผิดรูปในลักษณะต่าง ๆ (joint
deformity)
2. เนื ้อเยื่ออ่อนรอบข้ อบวม (soft tissue
swelling)

3. กระดูกบริเวณรอบข้ อบางลง เนื่องจากการอักเสบ
(periarticular osteopenia)
4. กระดูกอ่อนถูกทาลาย ช่องข้ อแคบลง (joint
space narrowing)
5. การกัดกร่อนของกระดูกบริเวณด้ านข้ างของข้ อที่
รอยต่อกับกระดูกอ่อน (marginal bone
erosion)

6. การเกิดการเชื่อมกันของข้ อที่ถกู ทาลาย รุนแรง
(joint ankylosis)

1. joint deformity
2. soft tissue
swelling
3. periarticular
osteopenia
4. joint space
narrowing

5. marginal bone
erosion
6. joint ankylosis

โรคที่มีอาการปวดข้อและต้องทาการวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคข้อ
อักเสบรู มาตอยด์ที่มีอาการแสดงระยะแรกแบบต่างๆ ได้แก่
1. โรคข้ ออักเสบเรื อ้ รั งหลายข้ อ (Chronic oligo-polyarthritis) เช่น
• โรคข้ ออักเสบที่เกิดตามหลังการติดเชื ้อ
• แบคทีเรี ย streptococcus
• ไวรัส (เช่น parvovirus, hepatitis B, hepatitis C หรื อ HIV)
• วัณโรค (infection associated arthropathy but not septic arthritis)

•
•
•
•

โรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันอักเสบ (โรคลูปัส, โรคหนังแข็ง , overlapping syndrome)
seronegative spondyloarthropathy (SNSA)
โรคเก๊ าท์และเก๊ าท์เทียม (CPPD)
โรคข้ อที่เกิดสัมพันธ์กบั มะเร็ง ( paraneoplastic syndrome)

2. โรคข้ ออักเสบเฉียบพลันเป็ นๆหายๆ (Palindromic rheumatism) พบในผู้ป่วยรูมาตอยด์ประมาณร้ อยละ
10 แต่พบในระยะแรกๆของโรคข้ ออักเสบได้ หลายชนิด เช่น
•
•
•
•

seronegative spondyloarthropathy (SNSA)
systemic lupus erythematosus (SLE)
Bechet’s disease
โดยประมาณ 1/3 ของผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้ อแบบนี ้ จะกลายเป็ นรูมาตอยด์ในที่สดุ

3. โรคข้ ออักเสบเรือ้ รังข้ อเดียว (Chronic monoarthritis) พบได้ น้อย และมักเป็ นกับข้ อใหญ่ เช่น ข้ อไหล่ ข้ อศอก
หรื อ ข้ อเข่า ต้ องแยกจากโรค
•
•
•
•
•

ข้ อติดเชื ้อวัณโรค
ข้ อเข่าเสื่อม(โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ)
มะเร็งของเยื่อหุ้มข้ อ หรื อกระดูก
seronegative spondyloarthropathy (SNSA)
intermittent hydrathrosis (ซึง่ ลักษณะเป็ นๆหายๆ แต่จะมีอาการซ ้าที่ข้อเดิม ไม่ย้ายข้ อแบบ palindromic
rheumatism และมีอาการบวมเด่นแต่ไม่มีลกั ษณะแดงร้ อน รวมทั ้งอาการในแต่ละครัง้ นานเป็ นสัปดาห์หรื อเดือน ซึง่ นานกว่า
palindromic rheumatism ที่มีอาการแค่ 2-5 วัน)

การประเมินผลการรักษา
• จานวนข้ อที่บวม ข้ อที่กดเจ็บ
• ระยะเวลาฝื ดขัดในข้ อหลังตื่นนอน
• ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
• ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ESR
• การเปลี่ยนแปลงที่พบในภาพรังสีข้อ

การดาเนินโรคและการพยากรณ์ โรค
• ไม่เกินร้ อยละ 10 มีโรคสงบได้ เอง
• ส่วนใหญ่จะมีการดาเนินโรคอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ หากไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาที่มี
คุณสมบัติปรับเปลี่ยนการดาเนินโรค (disease-modifying anti-rheumatic drugs,
DMARDs) ข้ อก็จะถูกทาลายไปเรื่ อยๆ จนเกิดความพิการในที่สดุ
• ผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบเรื อ้ รังจานวนหลายข้ อหรื อมีอาการแสดงนอกข้ อ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด รวมทังมะเร็
้ งต่อมน ้าเหลืองเพิ่มขึ ้น
• โดยรวมผู้ป่วย RA มีอายุสนกว่
ั ้ าประชากรทัว่ ไป 3-18 ปี

การรักษา
• จุดมุง่ หมายในการรักษา คือ
1. ลดความเจ็บปวด
2. ลดการอักเสบ ซึง่ ทาให้ เกิดอาการปวดและการทาลายข้ อ ป้องกัน joint damage
3. ทาให้ ข้อมีสภาพใช้ งานได้ เหมือนปกติ prevent loss of function

การรักษา
• โดยทัว่ ไปในผู้ป่วยที่มีอาการข้ ออักเสบมานานน้ อยกว่า 6 สัปดาห์ และยังไม่สามารถบอกได้ แน่ชดั ว่าเป็ นโรค
รูมาตอยด์หรื อข้ ออักเสบเรื อ้ รังอื่นๆ แนะนาให้ ใช้ ยากลุม่ NSAIDs ถ้ าการตอบสนองดีจนไม่มีอาการใน 2
สัปดาห์ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ยากลุม่ DMARDs แต่ถ้าตอบสนองดี แต่อาการไม่หายขาดใน 2 สัปดาห์ ให้
ติดตามการรักษาจนครบ 6 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาเริ่มยากลุม่ DMARDs
• ในรายที่มีอาการมานานกว่า 6 สัปดาห์ อาจพิจารณายากลุม่ NSAIDs ประมาณ 4 สัปดาห์ ถ้ าไม่เคย
ได้ รับยามาก่อน ถ้ าอาการไม่ทเุ ลาให้ พิจารณาเริ่มยากลุม่ DMARDs ถ้ าผู้ป่วยเคยได้ รับยากลุม่
NSAIDs มาแล้ วนานกว่า 4 สัปดาห์แต่อาการยังไม่ทเุ ลา ให้ เริ่มยากลุม่ DMARDs เลย โดยเฉพาะถ้ า
มีปัจจัยที่บอกว่าพยากรณ์โรคไม่ดี

แนวทางการรักษา
• การรักษาด้ วยยา DMARDs ทุกรายภายใน 3 เดือนหลังให้ การวินิจฉัย เพื่อควบคุมโรคให้ เข้ าสูภ่ าวะสงบ
และชะลอการทาลายข้ อให้ เร็วที่สดุ
• สาหรับยา NSAIDs หรื อยา steroid ขนาดต่าจะพิจารณาเพื่อควบคุมการอักเสบของข้ อในระยะแรก
ระหว่างรอยา DMARDs ออกฤทธิ์

แนวทางการรักษาโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ของสมาคมรู มาติสซัม่ แห่ง
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2545
และ
แนวทางการรักษาโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ ของ American
College of Rheumatology, ACR 2002 update

Guideline ในการรักษา RA (ACR guideline 2002)
• วินิจฉัยโรคให้ ได้
• ประเมินภาวะกาเริบของโรคและการทาลายข้ อ
• ประเมิน prognosis

ให้ การรั กษาเบือ้ งต้ น
• Patient education
• start DMARDs ภายใน 3 เดือน หลังการวินิจฉัย
• พิจารณาให้ NSAIDs
• พิจารณาให้ local หรื อ low dose systemic
steroids (ไม่เกิน 10 mg of prednisolone)
• Physical therapy / occupational therapy

แพทย์ทวั่ ไป
ประเมินโรคเป็ นระยะ ๆ
Rheumatologist

• ตอบสนองดี
• disease activity ลดลง

• ตอบสนองไม่ดี
• ยังมีอาการหลังรักษาเต็มที่ 3 เดือน

Change / add DMARDs
รายละเอียดเพิ่มเติม

Multiple DMARDs failure

Symptomatic and / or
structural joint damage

surgery

Change / add DMARDs
ได้ MTX แล้ วไม่ดีขึ ้น

ไม่เคยได้ MTX มาก่อน

ให้ MTX

ให้ DMARDs อื่น 1 ชนิด

ให้ MTX +
DMARDs ตัวอื่น

ให้ MTX +
DMARDs อื่นตัวที่ 1
ให้ MTX +
DMARDs อื่นตัวที่ 2

Biologic agent

ตัวเดียว

ร่วมกับ DMARDs

เปลี่ยนเป็ น
DMARDs อื่น

Combination
DMARDs

เปลี่ยนเป็ น
DMARDs อื่น

DMARDs
ขนาดเต็มที่ (standard target doses) ของยา DMARDs
มาตรฐาน ก่ อนพิจารณาว่ าไม่ ตอบสนองเป็ นที่น่าพอใจ

• Hydroxychloroquine 6.5 mg/kg/day
• Chloroquine 4 mg/kg/day
• Sulfasalazine 40 mg/kg/day in divided doses
• IM gold 40 mg/week
• Penicillamine 500-750 mg/day
• Azathioprine 2 mg/kg/day in divided doses
• Methotrexate 0.3 mg/kg/week (maximum 20
mg)
• Cyclosporin A 5 mg/kg/day
• Leflunomide 20 mg/day

ขนาดรั กษา (“Therapeutic” doses)
• Hydroxychloroquine 200-400mg/day

• Chloroquine 125-250 mg/day
• Sulfasalazine 2 g/day in divided doses
• IM gold 40 mg/week

• Penicillamine 500-750 mg/day
• Azathioprine 50 mg/day
• Methotrexate 7.5 mg/week
• Cyclosporin A 2.5-5 mg/kg/day
• Leflunomide 10-20 mg/day

1. Antimalarial (Chloroqiune 250 มก./วัน และ Hydroxychloroquine 200 มก./วัน)
• ซึง่ เหมาะกับผู้ป่วยรูมาตอยด์ที่ไม่มีปัจจัยที่บอกว่าพยากรณ์โรคไม่ดี และไม่มีอาการข้ ออักเสบรุนแรง
• ยาเริ่ มออกฤทธิ์ประมาณ 12 สัปดาห์หลังเริ่ มยา
• ผลข้ างเคียงที่สาคัญคือ พิษต่อจอรับภาพ ซึง่ เกิดจากยาไปสะสมที่จอตาบริ เวณที่รับภาพ ถ้ าตรวจพบระยะแรก
(retinal pigmented epithelium) หลังหยุดยา อาการจะกลับเป็ นปกติได้ แต่ถ้าไม่หยุดยาอาการจะ
เป็ นมากขึ ้น มี visual field defect และต่อมาเกิดเป็ น Bull’s eye ซึง่ เป็ นระยะที่ไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ น
ปกติได้ และอาจรุนแรงจนถึงขันตาบอด
้
ดังนันจึ
้ งควรตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ก่อนให้ ยา และทุก 1 ปี หลัง
ให้ ยา เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงระยะแรกดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาหยุดยา และตรวจตาซ ้า ทุก 6 เดือน
ร่วมกับพิจารณาใช้ ยา DMARDs ตัวอื่นในการรักษาหรื อส่งต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไป ถ้ าควบคุมอาการได้ ดี จน
โรคสงบ (remission) ควรลดปริ มาณยาลง

Chloroquine
• ความแรง 250 mg/tab
• Start 1*1
• Max dose 1*1
• ถ้ าอาการดี tape ลดยาเป็ น 1*EOD  1*1 จ,พ,ศ  1 tab q 1 wk  1 tab q 2
wk (วันหวยออก)

2. Methotrexate (2.5-25 มก. สัปดาห์ละครัง้ )

• เป็ นกลุม่ ยากดภูมิค้ มุ กัน ซึง่ เหมาะกับผู้ป่วยรูมาตอยด์ที่พยากรณ์โรคไม่ดี และอาการข้ ออักเสบรุนแรง
• ค่อยๆเพิ่มขนาดยา 2.5-5 มก. ทุก 6 สัปดาห์
• สาหรั บผู้เริ่มต้ นแนะนาให้ ใช้ ในขนาดไม่ เกิน 15 มก. ต่ อสัปดาห์ ถ้ ายังควบคุมอาการไม่ได้ แนะนาส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง
• ยาเริ่ มออกฤทธิ์ประมาณ 8 สัปดาห์หลังเริ่ มยา
• ผลข้ างเคียงที่สาคัญ คือ กดการทางานของไขกระดูก ตับอักเสบ และอาจมีอบุ ตั ิการณ์การติดเชื ้อสูงขึ ้น ห้ ามใช้ ยาในขณะที่มีการติดเชื ้อ
ดังนันก่
้ อนการให้ ยาต้ องตรวจ CBC, AST, ALT และการตรวจหาการติดเชื ้อซ่อนเร้ น เช่น วัณโรค (screen CXR), ตรวจอุจจาระ
หาพยาธิ, ไวรัสตับอักเสบ (HBsAg, AntiHCV), ภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง (Anti HIV) นอกจากนันต้
้ องตรวจการทางานของไต
(Creatinine) เพราะยาขับทางไต และจะเกิดพิษรุนแรงกรณีที่มีการทางานของไตลดลง
• ในการติดตามการรักษา ต้ องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ CBC, AST, ALT, Cr, stool parasite ทุก 6 -12 สัปดาห์ และ
ตรวจ CXR ทุก 1 ปี รวมทังอาการที
้
่แสดงว่ามีการติดเชื ้อทุกครัง้ ที่มาโรงพยาบาล ที่สาคัญควรแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยสังเกตอาการ ไข้ ไอ
เหนื่อยหอบ ปวดท้ อง ถ่ายเหลว ปั สสาวะแสบขัด ถ้ ามีอาการดังกล่าวควรหยุดยา methotrexate ชัว่ คราวได้ 1-2 สัปดาห์ ร่วมกับ
พบแพทย์เพื่อรับการรักษาภาวะติดเชื ้อ
• ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่รับการรักษาด้ วยยา methotrexate

Methotrexate
•
•
•
•
•
•
•
•

ความแรง 2.5 mg/tab
การสัง่ ใช้ ยา แนะนาให้ ยาสัปดาห์ละ 1 วัน (ยกเว้ นกรณีสงั่ ยามากอาจให้ 2 วัน/สัปดาห์)
ควรให้ ยา folic ร่วมด้ วยเสมอ
Start : ถ้ าอายุ <60 ปี ให้ เริ่ ม 3 tab/wk (3 tab oral q วัน.........)
ถ้ าอายุ > 60 ปี ให้ เริ่ ม 2 tab/wk (2 tab oral q วัน.........)
ถ้ าอาการควบคุมไม่ได้ ให้ ปรับเพิ่มยาครัง้ ละ 1 เม็ด q 1 mo
Max dose 6 tab/wk (expert opinion 8-10 tab/wk)
ตัวอย่าง : 3 tab/wk  4 tab/wk  5 tab/wk โดยอาจสัง่ ให้ เป็ น 5 tab oral OD q วัน
........... หรื อ สัง่ เป็ น เช้ า 3 เม็ด เย็น 2 เม็ด ทุกวัน .............  6 tab/wk โดยอาจสัง่ ให้ เป็ น 6 tab oral
OD q วัน ........... หรื อ สัง่ เป็ น เช้ า 3 เม็ด เย็น 3 เม็ด ทุกวัน ............. หรื อ 3*1 วันพุธ และ วันพฤหัสบดี

Methotrexate
• Hold ยาเมื่อ liver enz ≥3 เท่าของ UNL หลังหยุดยา liver enz จะดีขึ ้น และสามารถ restart MTX ได้ โดยลด dose ลง เช่นเดิมกิน 5 tab/wk แล้ วเกิด hepatitis เมื่อหยุดยาจนตับดี
ขึ ้นแล้ วให้ restart MTX เป็ น 3 tab/wk ได้
• ส่วนผลข้ างเคียงเรื่ อง BM suppression พบน้ อย หากพบให้ หยุดยา และ refer MHR (จะมียา
anti-dote คือ leucovorine)

3. Sulfasalazine (500-3000 มก.ต่อวัน)
• มีฤทธิ์ในการปรับภูมิค้ มุ กันให้ ลดลง แต่ไม่มากเท่า methotrexate
• อาจใช้ ได้ ในกรณีที่มีการติดเชื ้อที่ไม่รุนแรงร่วมด้ วย
• เวลาเริ่มยาต้ องค่อยๆเพิ่มขนาดทีละ 500 มก. ทุก 3-5 วัน เนื่องจากผลข้ างเคียงที่พบบ่อย คือ คลื่นไส้
อาเจียน อาจให้ ยาลดอาการคลื่นไส้ ร่วมด้ วยในรายที่มีอาการไม่มาก แต่ถ้าอาการรุนแรงต้ องหยุดยา
• นอกจากนันมี
้ ผลต่อการทางานของตับ และการสร้ างเม็ดเลือด เช่นเดียวกับ Methotrexate
• ที่สาคัญและอันตรายที่สดุ คือ ภาวะแพ้ ยา ตังแต่
้ ผื่นคัน ที่อาจรุนแรงจนเป็ น Steven Johnson
Syndrome และ anaphylaxis ได้ ดังนันต้
้ องให้ คาแนะนาเรื่ องแพ้ ยา และให้ หยุดยาทันทีเมื่อสงสัย
ว่ามีอาการแพ้ ยา

Sulfasalazine
• ความแรง 500 mg/tab
• Start 1*2
• ถ้ าควบคุมอาการไม่ได้ สามารถปรับยาเพิ่มได้ ครัง้ ละ 1 เม็ด ทุก 1 สัปดาห์ : 1*2  1*3  2*2
• Max dose 6 tab/day แต่ผป.ส่วนใหญ่มกั ทนผลข้ างเคียงคลื่นไส้ อาเจียนไม่ได้
• Side effect : N/V, ปั สสาวะสีเข้ ม (เหมือนสีเม็ดยา)
• ข้ อควรระวัง : ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยที่แพ้ ยา sulfa และการแพ้ ยาอาจ delay ได้ นานถึง 1 เดือน

แนวทางการตรวจ screening
• Chloroquine

• ก่อนเริ่มยา ตรวจ VA BE
• หลังกินยา ส่งตรวจตากับจักษุแพทย์ทกุ 1 ปี

• Methotrexate / Sulfasalazine

• ก่อนเริ่มยา : CBC, Cr, AST, ALT, CXR, +/- stool exam, ถามประวัติ LMP ในผู้ป่วยหญิง
• หลังกินยา : CBC, Cr, AST, ALT ทุก 6-12 สัปดาห์ และ CXR ทุก 1 ปี

• กรณีผล liver enz ผิดปกติให้ ตรวจ HBsAg, anti-HCV เพิ่มด้ วย
• อย่าลืมตรวจ ESR เพื่อช่วยในการประเมินอาการร่วมด้ วยทุกครัง้
• พิจารณา f/u film ข้ อที่ปวด ทุก 1 ปี
• Titrate DMARD ทุก 6-12 สัปดาห์ จนไม่มีอาการข้ อบวมหรื อกดเจ็บ และ ESR < 30 mm/hr
• ติดตามอาการข้ างเคียงจากยา และการติดเชือ้ ทุก 6-12 สัปดาห์

การเลือกใช้ DMARDS
• การใช้ DMARDs ในระยะหลัง มีการนายาใหม่มาใช้ มากขึ ้น เช่น ให้ etanercept (Enbrel®),
infliximab(Remnicade®) หรื อ leflunomide (Arava®) ร่วมกับยาเดิมคือ
hydrochloroquine, sulfasalazine, และ methotrexate (MTX) มากขึ ้น และตัว
หลังสุดที่เพิ่มขึ ้นมาคือ interleukin-1 antagonist anakinra (Kineret®)
• DMARDs บางตัวนิยมใช้ น้อยลง ได้ แก่ azathioprine, D-penicillamine, gold salts,
minocycline, และ cyclosporine รวมถึง staphylococcal protein A
immunoadsorption column (Prosorba) ด้ วย
• การเลือกใช้ DMARD มีข้อพิจารณาหลายอย่าง ทังส่
้ วนที่เกี่ยวกับตัวยาเอง (ประสิทธิภาพ, ความสะดวก
ในการบริหารยา, การ monitoring, ค่าใช้ จ่าย, การออกฤทธิ์เร็วหรื อช้ า และอาการข้ างเคียง) ปั จจัย
ด้ านตัวผู้ป่วย (มีโรคที่เป็ น comorbid ร่วมด้ วย, ความรุนแรงของโรค และ compliance) รวมถึง
ความคุ้นเคยในการใช้ ยาของแพทย์ด้วย

จะเริ่ม DMARDs ตัวไหนก่ อนดี ?
• เป็ นคาถามที่ใช้ เวลานานที่สดุ ในการหาคาตอบเพื่อทา guild line ประเด็นที่ถกเถียงกันคือจะใช้ traditional
approach, จะใช้ MTX หรื อ TNF blocker ตัวใดตัวหนึง่ เพียงตัวเดียวหรื อควรจะใช้ เป็ น combination ดี
• ทังที
้ ่ข้อมูลจากการศึกษา early RA เปรี ยบเทียบระหว่าการใช้ etanercept กับ MTX ให้ ข้อสรุปว่า anti-TNF
สามารถลดหรื อหยุดการเปลี่ยนแปลงทาง x-ray ได้ ดีกว่า

• แต่คณะกรรมการก็ลงมติวา่ ให้ ใช้ MTX ก่อนแล้ วค่อยพิจารณาให้ biologic agents ในรายที่ตอบสนองต่อ MTX ไม่
ดี เพราะอย่างน้ อยก็แน่ใจว่าการใช้ MTX ในระยะยาวนันมี
้ ความปลอดภัยแน่ เพราะเป็ นยาที่ใช้ กนั มานาน แต่สาหรับ
biologic agents เป็ นยาใหม่คงต้ องรอเวลาอีกระยะหนึง่ ก่อน ซึง่ ขณะนันราคายาอาจลดลงด้
้
วย แล้ วค่อยปรับปรุงแก้ ไข
guild line อีกครัง้
• อีกประการหนึง่ ก็คือต้ องรอข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากงานวิจยั ซึง่ กว่าจะได้ ตีพิมพ์ลงวารสารให้ สืบค้ นได้ ต้องใช้ เวลา ตัวอย่างเช่นมี
การศึกษาจาก the Netherlands ที่พบว่าการใช้ prednisone ในการรักษา early RA อาจมีบทบาทในแง่
joint protection ได้ ด้วย ถึงตอนนันอาจจะต้
้
องลงความเห็นกันอีกว่าควรจะเพิ่ม prednisone เข้ าไปอีกขนานใน
การใช้ combination DMARDs สาหรับรักษาผู้ป่วย RA ด้ วยหรื อไม่

การใช้ combination DMARDs
• จากข้ อมูลที่ตีพิมพ์ rheumatologists จานวนไม่น้อยนิยมที่เลือกใช้
hydrochloroquine หรื อ sulfasalazine ก่อน เมื่อคานึงถึงความปลอดภัย ความ
สะดวก และค่าใช้ จ่าย แต่สาหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก และมีพยากรณ์โรคไม่ส้ จู ะดีนกั การ
ใช้ combination ที่มี MTX อยูด่ ้ วยน่าจะดีกว่า
• การใช้ hydrochloroquine ตัวเดียวไม่ลดอัตราการเกิด joint damage ในขณะที่
sulfasalazine ช่วย
• ในทานองเดียวกันก็มี rheumatologists อีกจานวนไม่น้อย ที่นิยมให้ MTX ก่อน
โดยเฉพาะ RA ที่มีอาการรุนแรงมากๆ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ อาการข้ างเคียง และค่าใช้ จ่าย
จากการใช้ ยาก็นบั ว่ามีความคุ้มค่า จนขณะนี ้อาจกล่าวได้ วา่ MTX กลายเป็ นยายืนพื ้นในการ
รักษา RA ร่วมกับ DMARDs ตัวอื่นๆ

• จากการศึกษาพบว่า leflunomide เป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่ สาหรับผู้ป่วยที่กิน MTX ไม่ได้ หรื อ
ตอบสนองไม่ดีตอ่ MTX พบว่าประสิทธิผลของยาพอๆกับการใช้ MTX ในขนาดปานกลาง
• TNF-inhibitors เป็ น "major advance" ในการรักษา RA เพราะ ควบคุมอาการได้ ดีและเร็ ว (เห็น
ผลภายใน 2 สัปดาห์) และมีผลลด radiographic progression ได้ คล้ ายกันกับการใช้ MTX
• Rheumatologists นิยมที่จะใช้ DMARDs ในลักษณะ combination มากขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องจาก
การใช้ single DMARD มักควบคุมโรคได้ ไม่เพียงพอ และเพื่อป้องกันไม่ให้ โรคลุกลามมากขึ ้น แต่การใช้
combination therapy ตังแต่
้ ต้นยังไม่เป็ นที่ตกลงกัน ใน guidelines ให้ option ไว้ ทงการใช้
ั้
DMARDs แบบ "step-up" approaches (คือเริ่ มจากยาตัวเดียวก่อนแล้ วค่อยเพิ่มขึ ้นหากตอบสนอง
ไม่ด)ี และ "step-down" approaches (ใช้ DMARDs พร้ อมกันหลายตัวตังแต่
้ แรก เมื่อได้
remission แล้ วค่อยลดยาลง) ในกรณีที่คิดจะใช้ combination therapy ตังแต่
้ ต้นควรอยู่ในมือของ
rheumatologist จะดีกว่า

ยาอืน่ ๆ
• NSAIDs
• prednisolone 5-10 mg/d (6 เดือนแรก และลดลงจนหยุดยาภายใน 1 ปี แรก)
• Calcium element 800-1200 mg/d และ bisphosphonate กรณีเสี่ยงภาวะกระดูก
พรุน
• Vitamin D2 (Ergocalciferol) ขนาด 20,000 iu/cap 1 cap oral q 1 wk กรณี
เสี่ยงภาวะกระดูกพรุน
• Folic (กรณีกินยา MTX ให้ folic คูด่ ้ วยเสมอ)

คาถาม

