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โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis, RA) 

• อาการในระบบอื่น เช่น เย่ือหุ้มหวัใจและปอดอกัเสบ หลอด

เลือดอกัเสบ ปอดอกัเสบเป็นพงัผืด ปากแห้งตาแห้ง แตม่กัไม่

รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกบัโรคเนือ้เย่ือเก่ียวพนัอกัเสบอื่นๆ 

โดยเฉพาะโรค SLE

• อาจเกิดความพกิารได้ร้อยละ 40-50% ภายในระยะเวลา 5 ปี

• มกัมีอายุขัยสัน้กวา่ประชากรทัว่ไป โดยสาเหตสุว่นใหญ่ของ
การเสียชีวิตเน่ืองมาจากภาวะหลอดเลือดแข็งตวัและอดุตนั 

• มีความชกุประมาณ 0.5-1 % 

• เป็นโรคข้ออักเสบเรือ้รัง

• เกิดจากความผิดปกติของภมูคุ้ิมตนเองโดยไม่ทราบสาเหตุ

• มีการอกัเสบของอวยัวะตา่งๆได้ทัว่ร่างกาย แตม่ีอาการเด่นท่ีข้อ

ตา่งๆได้เกือบทกุข้อ 

• มกัมีอาการข้ออกัเสบหลายข้อแบบสมมาตร และมีการกร่อน

ท าลายของกระดกูออ่นที่ผิวข้อและกระดกูใต้ผิวกระดกูอ่อนในข้อ ซึง่

จะน าไปสูข้่อผิดรูป เกิดภาวะทพุพลภาพและพิการในท่ีสดุ

• บางรายโรครุนแรงมีอาการข้อปวดบวมตลอด รวมทัง้อาจเกิดการ

ท าลายข้ออย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลงัเกิดอาการ

ได้



อาการแสดง

• ระยะเร่ิมต้นจะมีการอกัเสบเรือ้รังของข้อนิว้มือ 
ข้อมือ ข้อนิว้เท้า ข้อเท้าทัง้สองข้าง มีอาการ
บวมและกดเจบ็บริเวณข้อ 

• ในระยะตอ่มาจะมีอาการบวมอักเสบและ
หนาตัวของเยื่อบุข้อ และลกุลามไปยงัข้อ
ใหญ่ เช่น ข้อเข่า ข้อไหลไ่ด้ 

• บางรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจมีอาการแสดงนอก
ข้อเช่น ปุ่ มรูมาตอยด์ หลอดเลือดอกัเสบ ตา
แห้ง เย่ือบตุาขาวอกัเสบ 

• เมื่ออาการเป็นรุนแรงมากขึน้จะมีการท าลายข้อ 
ข้อผิดรูปและเกิดความพิการในท่ีสดุ
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อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

1. ปุ่มรูมาตอยด์ (Rheumatoid nodule)
• เป็นอาการนอกระบบข้อท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ 
• ในคนไทยตรวจพบร้อยละ 3 
• เช่ือว่าเป็นผลจากหลอดเลือดอกัเสบ 
• มกัพบต าแหน่งท่ีมีการกดทบั ข้อศอก นิว้มือ ก้นกบ เอ็นร้อยหวาย และส้นเท้า 
• ขนาด 0.5-3 เซนติเมตร 
• ลกัษณะปุ่ มท่ีคล าได้อาจนุ่มหรือแข็ง เคลื่อนได้หรือยดึติดกบักระดกูข้างใต้ก็ได้ อาจพบได้หลายแห่ง และหายได้เม่ือ
อาการของโรคดีขึน้หลงัการรักษา 

• บางครัง้ต้องวินิจฉยัแยกโรคจากก้อนไขมนั , granuloma และ tophi 





อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

2. ภาวะซีดเรือ้รัง 
• ผลจากการอกัเสบเรือ้รัง ซึง่จะพบร่วมกบัภาวะเกร็ดเลือดสงู 

• สมัพนัธ์กบัอตัราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate; ESR) 

3. Felty’s syndrome 
• พบประมาณร้อยละ 1 ในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคมานาน และมีอาการนอกระบบข้ออ่ืน 

• Triad : RA + splenomegaly + leukopenia 

• กลไกเช่ือวา่เกิดจากมี immune complex หรือ antibodies ต่อนิวโทรฟิล และเกร็ดเลือด เกิดการท าลาย
เม็ดเลือดและเกร็ดเลือดท่ีม้าม 



อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

4. ต่อมน า้เหลืองโต 
• มกัพบบริเวณใกล้ข้อท่ีอกัเสบ เช่น เหนือข้อศอก รักแร้ ล าคอ และขาหนีบ 
• ถ้าตอ่มน า้เหลืองโตมาก ควรสง่ตรวจทางพยาธิ เพ่ือแยกจากโรควณัโรคและมะเร็ง 

5. อาการทางตา 
• ตาแห้งและกระจกตาอกัเสบ (keratoconjunctivitis sicca)

• เย่ือหุ้มตาขาวอกัเสบ (episcleritis) 

• ตาขาวอกัเสบ (scleritis) เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง แต่พบได้น้อย สมัพนัธ์กบัอาการข้ออกัเสบ และระยะเวลาการ
เป็นโรค รายท่ีเป็นมานานและรักษาไม่ถกูต้อง ท าให้ตาขาวบางลงและอาจทะล(ุscleromalacia perforan)
จนตาบอดได้ 





อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 
6. ระบบทางเดนิหายใจ เช่น 

• เย่ือหุ้มปอดอกัเสบ (pleuritis) 
• อาจไมมี่อาการหรือมีอาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจลกึๆ 
• บางรายอาจมีน า้ในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึง่จะตรวจพบ wbc 100- 500 ตวั/มม3 โปรตีนค่อนข้างสงู > 4 กรัม/ดล. และระดบัน า้ตาลต ่า 10 –

50 มก./ ดล.(ซึง่ระดบัน า้ตาลต ่าเป็นลกัษณะเฉพาะของโรครูมาตอยด์ เช่ือว่าเป็นผลจากน า้ตาลในเลอืดไมส่ามารถซมึผา่นเย่ือหุ้มปอดท่ี
อกัเสบได้) 

• ปอดอกัเสบ (interstitial pneumonitis) 
• มกัไมม่ีอาการ ยกเว้นรายที่มีการอกัเสบรุนแรง จะมีอาการไอ เหน่ือยหอบ จนถึงหายใจล้มเหลวได้ 
• CXR พบ interstitial infiltration บริเวณชายปอด
• สว่นใหญ่มกัเกิดในผู้ป่วย RF positive ร่วมกบั antinuclear antibodies (ANA) positive

• ก้อนในปอด (lung nodules)
• มกัไมม่ีอาการ 
• CXR พบ lung nodule อาจเป็นก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อน และอาจพบโพรงอยู่ภายในก้อน 
• สมัพนัธ์กบัอาการข้ออกัเสบและการตรวจพบสารรูมาตอยด์



อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

7. ระบบหัวใจ เช่น 
• เย่ือหุ้มหวัใจอกัเสบ (pericarditis) 

• อาจไมม่ีอาการ หรือเจ็บหน้าอกด้านซ้าย 

• ในรายท่ีมีอาการเรือ้รัง อาจเกิดภาวะ 
constrictive pericarditis และหวัใจ
ล้มเหลวได้ 

• Pericardial effusion 
• พบประมาณร้อยละ 30 

• ลกัษณะน า้เหมือนท่ีพบในภาวะเย่ือหุ้มปอด
อกัเสบ 

• อาการสมัพนัธ์กบัอาการข้ออกัเสบ 

• กล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ 

• มกัไมม่ีอาการ 

• ลกัษณะทางพยาธิ พบลกัษณะคล้ายปุ่ มรูมา

ตอยด์ และอาจพบสาร amyloid แทรกอยู่ใน
ชัน้กล้ามเนือ้ 

• ความผิดปกติของลิน้หวัใจ 

• พบประมาณร้อยละ 30

• พบ mitral valve regurgitation 

บอ่ยที่สดุ 

• มกัไมมี่ผลต่อการท างานของหวัใจ 



อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

8. ระบบประสาท เช่น 
• เส้นประสาทถกูกดทบั (nerve entrapment) 

• เกิดจากเย่ือหุ้มข้อที่บวมอกัเสบ ท าให้กดเส้นประสาทที่รอดผ่านข้อนัน้ๆ 
• ไมส่มัพนัธ์กบัระยะเวลาการเป็นโรค หรืออาการนอกระบบข้ออ่ืนๆ 
• เส้นประสาทท่ีถกูกดทบับอ่ยคือ เส้นประสาท median, ulnar, posterior tibial และ posteroir interosseous

• เส้นประสาทอกัเสบ แบบ mononeuritis multiplex 
• เช่ือว่าเกิดจากภาวะหลอดเลือดอกัเสบ 
• พบในรายท่ีมีข้ออกัเสบรุนแรง 

• ไขสนัหลงัถกูกดทบั 
• อาจเกิดจากข้อกระดกูสนัหลงัเคลื่อน หรือเกิดจากเย่ือบขุ้อบริเวณข้อกระดกูสนัหลงัหนาตวั (pannus) จนกดไขสนัหลงั 
• พบว่ากระดกูสนัหลงัสว่นคอเคลื่อนบอ่ยท่ีสดุ โดยเฉพาะ atlanto-axial joint (C1-C2) ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดต้นคอเวลาขยบั

คอ อาจร่วมกบัอาการชาและอ่อนแรงของแขนขา 





อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

10. ระบบทางเดนิอาหาร เช่น 
• อาการปากแห้ง (xerostomia) มกัเกิด
ร่วมกบั keratoconjunctivitis sicca
ซึง่เรียกว่ากลุม่อาการ Sjogren
(secondary Sjogren’s syndrome) 
พบวา่มีการอกัเสบของต่อมน า้ลาย และพบเซล
เม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte แทรกตวั
อยู่ในต่อมน า้ลาย 

• ความผิดปกติของตบั พบร้อยละ 65 โดย
ลกัษณะทางพยาธิเป็น portal fibrosis ไป
จนถึง nodular regenerative 
hyperplasia 

9. หลอดเลือดอักเสบ 
• พบได้น้อยและมกัพบในรายที่เป็นโรคมานาน ร่วมกบั
มีอาการนอกข้อระบบอื่น 

• มีการอกัเสบของหลอดเลือดได้ทกุขนาด 
• หลอดเลือดขนาดเล็ก (capillary) อกัเสบ จะตรวจ

พบ palpable purpura, periungual
hematoma 

• หลอดเลือดขนาดกลางอกัเสบ จะตรวจพบ เนือ้เย่ือ
ปลายนิว้ตายจากการขาดเลือด (digital 
gangrene), แผลเรือ้รังท่ีผิวหนงั (chronic 
cutaneous ulcer) เชื่อวา่เส้นเลือดอกัเสบเกิด
จาก immune complex



อาการอืน่นอกระบบข้อ (extra-articular manifestation) 

11. ระบบไต 
• พบน้อยมาก 

• ในรายท่ีเป็นมานานอาจพบภาวะ amyloidosis ของไต โดยตรวจพบ proteinuria 

12. ภาวะกระดูกพรุน 
• พบได้บอ่ย 

• เกิดจากไซโตคายน์ท่ีหลัง่ออกมาในขบวนการอกัเสบของโรค โดยเฉพาะ tumor necrosis factor และ 
interlukin-1 กระตุ้นการแบ่งตวัและการท างานของเซล osteoclast จึงเร่งการท าลายกระดกู ลดการสร้าง
กระดกู ผลรวมท าให้เกิดภาวะกระดกูพรุน 



การวนิิจฉัยโรค 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

http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_01
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_02
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_03
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_04
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_05
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_06
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_07


การวนิิจฉัยโรค 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

http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_08
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_09
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp#fn_10


• 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) 

• พบได้ประมาณร้อยละ 60-80 

• ถ้าพบในระดบัท่ีสงูจะมีความสมัพนัธ์กบัความรุนแรงของอาการทางข้อและอาการแสดงนอกข้อ

• ไม่มีความจ าเพาะ สามารถตรวจพบในผู้สงูอาย ุและในโรคอ่ืน เช่น 
• โรคเนือ้เยื่อเก่ียวพนัอกัเสบอ่ืนๆ

• โรคมะเร็ง

• โรคติดเชือ้เรือ้รัง เช่น infective bacterial endocarditis, salmonellosis, tuberculosis, syphylis, influenza, 
rubella 

• โรคท่ีมีความผิดปกติของโปรตีนในเลือด เช่น mixed cryoglobulinemia, hypergammaglobulinemia

• ผู้ ท่ีมีสารรูมาตอยด์ มกัมีพยากรณ์โรคแย่ มีข้ออกัเสบรุนแรง เกิดการท าลายข้อเร็ว ต้องใช้ยาควบคมุโรคขนาดสงู และมี
จ านวนผู้ ป่วยท่ีโรคสงบน้อยกวา่กลุม่ท่ีไม่มีสาร มีแนวโน้มท่ีจะมีอาการอ่ืนนอกระบบข้อมากกว่า 



• erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ C-reactive protein (CRP) แสดง
ถงึภาวะอกัเสบซึง่ไมจ่ าเพาะตอ่โรค

• ภาพรังสีข้อมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉยัและประเมินความรุนแรงของโรค



ภาพถ่ายรังสี

• ในระยะแรก อาจยงัไมมี่ความไวเพียงพอท่ีจะตรวจพบความผิดปกติขนาดเลก็ของกระดกูและข้อ (small 
marginal bone erosion) โดยเฉพาะบริเวณที่มกัเกิดอาการในระยะแรก คือมือและเท้า ซึง่เป็น
บริเวณที่เนือ้เย่ือออ่นรอบข้อและกระดกูมีการซ้อนทบักนัอยา่งมาก 



การเปลีย่นแปลงทางรังสีของข้อในโรครูมาตอยด์

1. ข้อบดิผิดรูปในลกัษณะต่าง ๆ (joint 

deformity) 

2. เนือ้เยื่ออ่อนรอบข้อบวม (soft tissue 

swelling) 

3. กระดกูบริเวณรอบข้อบางลง เน่ืองจากการอกัเสบ 
(periarticular osteopenia) 

4. กระดกูอ่อนถกูท าลาย ช่องข้อแคบลง (joint 

space narrowing) 

5. การกดักร่อนของกระดกูบริเวณด้านข้างของข้อที่
รอยต่อกบักระดกูออ่น (marginal bone 

erosion) 

6. การเกิดการเช่ือมกนัของข้อท่ีถกูท าลาย รุนแรง 
(joint ankylosis) 



1. joint deformity

2. soft tissue 
swelling 

3. periarticular
osteopenia

4. joint space 
narrowing

5. marginal bone 
erosion

6. joint ankylosis









โรคท่ีมีอาการปวดขอ้และตอ้งท าการวินิจฉยัแยกโรคออกจากโรคขอ้
อกัเสบรูมาตอยดท่ี์มีอาการแสดงระยะแรกแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 
1. โรคข้ออักเสบเรือ้รังหลายข้อ (Chronic oligo-polyarthritis) เช่น 

• โรคข้ออกัเสบท่ีเกิดตามหลงัการติดเชือ้
• แบคทีเรีย streptococcus

• ไวรัส (เช่น parvovirus, hepatitis B, hepatitis C หรือ HIV) 

• วณัโรค (infection associated arthropathy but not septic arthritis)

• โรคเนือ้เย่ือเก่ียวพนัอกัเสบ (โรคลปัูส, โรคหนงัแข็ง , overlapping syndrome)

• seronegative spondyloarthropathy (SNSA)

• โรคเก๊าท์และเก๊าท์เทียม (CPPD)

• โรคข้อท่ีเกิดสมัพนัธ์กบัมะเร็ง ( paraneoplastic syndrome) 



2. โรคข้ออักเสบเฉียบพลันเป็นๆหายๆ (Palindromic rheumatism) พบในผู้ ป่วยรูมาตอยด์ประมาณร้อยละ 
10 แตพ่บในระยะแรกๆของโรคข้ออกัเสบได้หลายชนิด เช่น 

• seronegative spondyloarthropathy (SNSA)

• systemic lupus erythematosus (SLE)

• Bechet’s disease 

• โดยประมาณ 1/3 ของผู้ ป่วยที่มีอาการปวดข้อแบบนี ้จะกลายเป็นรูมาตอยด์ในท่ีสดุ 

3. โรคข้ออักเสบเรือ้รังข้อเดียว (Chronic monoarthritis) พบได้น้อย และมกัเป็นกบัข้อใหญ่ เช่น ข้อไหล ่ข้อศอก 
หรือ ข้อเข่า ต้องแยกจากโรค 

• ข้อติดเชือ้วณัโรค
• ข้อเข่าเสื่อม(โดยเฉพาะในผู้ ป่วยสงูอาย)ุ
• มะเร็งของเยื่อหุ้มข้อ หรือกระดกู
• seronegative spondyloarthropathy (SNSA) 

• intermittent hydrathrosis (ซึง่ลกัษณะเป็นๆหายๆ แต่จะมีอาการซ า้ท่ีข้อเดิม ไมย้่ายข้อแบบ palindromic 
rheumatism และมีอาการบวมเด่นแต่ไมม่ีลกัษณะแดงร้อน รวมทัง้อาการในแต่ละครัง้นานเป็นสปัดาห์หรือเดือน ซึง่นานกว่า 
palindromic rheumatism ท่ีมีอาการแค่ 2-5 วนั) 



การประเมินผลการรักษา

• จ านวนข้อท่ีบวม ข้อท่ีกดเจ็บ 

• ระยะเวลาฝืดขดัในข้อหลงัต่ืนนอน 

• ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั

• ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ESR 

• การเปลี่ยนแปลงท่ีพบในภาพรังสีข้อ



การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค

• ไมเ่กินร้อยละ 10 มีโรคสงบได้เอง

• สว่นใหญ่จะมีการด าเนินโรคอยา่งตอ่เน่ืองและรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ หากไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยาท่ีมี
คณุสมบตัิปรับเปลี่ยนการด าเนินโรค (disease-modifying anti-rheumatic drugs, 
DMARDs) ข้อก็จะถกูท าลายไปเร่ือยๆ จนเกิดความพิการในท่ีสดุ 

• ผู้ ป่วยท่ีมีข้ออกัเสบเรือ้รังจ านวนหลายข้อหรือมีอาการแสดงนอกข้อ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือด รวมทัง้มะเร็งตอ่มน า้เหลืองเพิ่มขึน้

• โดยรวมผู้ ป่วย RA มีอายสุัน้กวา่ประชากรทัว่ไป 3-18 ปี



การรักษา 

• จดุมุง่หมายในการรักษา คือ 

1. ลดความเจ็บปวด 

2. ลดการอกัเสบ ซึง่ท าให้เกิดอาการปวดและการท าลายข้อ ป้องกนั joint damage

3. ท าให้ข้อมีสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ prevent loss of function



การรักษา 

• โดยทัว่ไปในผู้ ป่วยท่ีมีอาการข้ออกัเสบมานานน้อยกว่า 6 สปัดาห์ และยงัไมส่ามารถบอกได้แน่ชดัวา่เป็นโรค
รูมาตอยด์หรือข้ออกัเสบเรือ้รังอ่ืนๆ แนะน าให้ใช้ยากลุม่ NSAIDs ถ้าการตอบสนองดีจนไมมี่อาการใน 2 
สปัดาห์ ไมจ่ าเป็นต้องใช้ยากลุม่ DMARDs แตถ้่าตอบสนองดี แตอ่าการไมห่ายขาดใน 2 สปัดาห์ ให้
ติดตามการรักษาจนครบ 6 สปัดาห์ เพ่ือพิจารณาเร่ิมยากลุม่ DMARDs 

• ในรายท่ีมีอาการมานานกวา่ 6 สปัดาห์ อาจพิจารณายากลุม่ NSAIDs ประมาณ 4 สปัดาห์ ถ้าไม่เคย
ได้รับยามาก่อน ถ้าอาการไมท่เุลาให้พิจารณาเร่ิมยากลุม่ DMARDs ถ้าผู้ ป่วยเคยได้รับยากลุม่ 
NSAIDs มาแล้วนานกวา่ 4 สปัดาห์แตอ่าการยงัไมท่เุลา ให้เร่ิมยากลุม่ DMARDs เลย โดยเฉพาะถ้า
มีปัจจยัท่ีบอกวา่พยากรณ์โรคไมดี่ 



แนวทางการรักษา

• การรักษาด้วยยา DMARDs ทกุรายภายใน 3 เดือนหลงัให้การวินิจฉยั เพ่ือควบคมุโรคให้เข้าสูภ่าวะสงบ
และชะลอการท าลายข้อให้เร็วท่ีสดุ 

• ส าหรับยา NSAIDs หรือยา steroid ขนาดต ่าจะพิจารณาเพื่อควบคมุการอกัเสบของข้อในระยะแรก
ระหวา่งรอยา DMARDs ออกฤทธ์ิ



แนวทางการรักษาโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดข์องสมาคมรูมาติสซัม่แห่ง
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2545

และ
แนวทางการรักษาโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์ ของ American 

College of Rheumatology, ACR 2002 update



Guideline ในการรักษา RA (ACR guideline 2002)

• วินิจฉยัโรคให้ได้
• ประเมนิภาวะก าเริบของโรคและการท าลายข้อ
• ประเมนิ prognosis

ให้การรักษาเบือ้งต้น
• Patient education
• start DMARDs ภายใน 3 เดือน หลงัการวินิจฉยั
• พิจารณาให้ NSAIDs
• พิจารณาให้ local หรือ low dose systemic 
steroids (ไมเ่กิน 10 mg of prednisolone)
• Physical therapy / occupational therapy

ประเมนิโรคเป็นระยะ ๆ

• ตอบสนองไมดี่
• ยงัมีอาการหลงัรักษาเต็มท่ี 3 เดือน

• ตอบสนองดี
• disease activity ลดลง

surgeryMultiple DMARDs failure Symptomatic and / or
structural joint damage

แพทย์ทัว่ไป

Rheumatologist

Change / add DMARDs
รายละเอียดเพิ่มเติม



Change / add DMARDs

ได้ MTX แล้วไมดี่ขึน้ไมเ่คยได้ MTX มาก่อน

ให้ MTX + 
DMARDs ตวัอ่ืน

ให้ DMARDs อ่ืน 1 ชนิดให้ MTX ให้ MTX + 
DMARDs อ่ืนตวัท่ี 1

เปลี่ยนเป็น 
DMARDs อ่ืน

ให้ MTX + 
DMARDs อ่ืนตวัท่ี 2

Combination 
DMARDs

เปลี่ยนเป็น 
DMARDs อ่ืน

Biologic agent

ตวัเดียว ร่วมกบั DMARDs



DMARDs

ขนาดเตม็ที่ (standard target doses) ของยา DMARDs 
มาตรฐาน ก่อนพจิารณาว่าไม่ตอบสนองเป็นที่น่าพอใจ

• 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

ขนาดรักษา (“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./วนั และ Hydroxychloroquine 200 มก./วนั) 
• ซึง่เหมาะกบัผู้ ป่วยรูมาตอยด์ที่ไมม่ีปัจจยัที่บอกวา่พยากรณ์โรคไมด่ี และไมม่ีอาการข้ออกัเสบรุนแรง 

• ยาเร่ิมออกฤทธ์ิประมาณ 12 สปัดาห์หลงัเร่ิมยา 

• ผลข้างเคียงที่ส าคญัคือ พิษตอ่จอรับภาพ ซึง่เกิดจากยาไปสะสมที่จอตาบริเวณที่รับภาพ ถ้าตรวจพบระยะแรก 
(retinal pigmented epithelium) หลงัหยดุยา อาการจะกลบัเป็นปกติได้ แตถ้่าไมห่ยดุยาอาการจะ
เป็นมากขึน้ มี visual field defect และต่อมาเกิดเป็น Bull’s eye ซึง่เป็นระยะที่ไมส่ามารถแก้ไขให้เป็น
ปกติได้ และอาจรุนแรงจนถงึขัน้ตาบอด ดงันัน้จงึควรตรวจจอประสาทตาโดยจกัษุแพทย์ก่อนให้ยา และทกุ 1 ปีหลงั
ให้ยา เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงระยะแรกดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาหยดุยา และตรวจตาซ า้ ทกุ 6 เดือน 
ร่วมกบัพิจารณาใช้ยา DMARDs ตวัอ่ืนในการรักษาหรือสง่ต่อแพทย์เฉพาะทางตอ่ไป ถ้าควบคมุอาการได้ดี จน
โรคสงบ (remission) ควรลดปริมาณยาลง 



Chloroquine

• ความแรง 250 mg/tab

• Start 1*1

• Max dose 1*1

• ถ้าอาการดี tape ลดยาเป็น 1*EOD  1*1 จ,พ,ศ  1 tab q 1 wk 1 tab q 2 
wk (วนัหวยออก)



2. Methotrexate (2.5-25 มก. สปัดาห์ละครัง้) 

• เป็นกลุม่ยากดภมูิคุ้มกนั ซึง่เหมาะกบัผู้ ป่วยรูมาตอยด์ท่ีพยากรณ์โรคไม่ดี และอาการข้ออกัเสบรุนแรง 

• คอ่ยๆเพ่ิมขนาดยา 2.5-5 มก. ทกุ 6 สปัดาห์ 

• สาหรับผู้เร่ิมต้นแนะน าให้ใช้ในขนาดไม่เกิน 15 มก. ต่อสัปดาห์ ถ้ายงัควบคมุอาการไมไ่ด้แนะน าสง่ตอ่แพทย์เฉพาะทาง 

• ยาเร่ิมออกฤทธ์ิประมาณ 8 สปัดาห์หลงัเร่ิมยา 

• ผลข้างเคียงที่ส าคญั คือ กดการทางานของไขกระดกู ตบัอกัเสบ และอาจมีอบุตัิการณ์การติดเชือ้สงูขึน้ ห้ามใช้ยาในขณะที่มีการติดเชือ้ 
ดงันัน้ก่อนการให้ยาต้องตรวจ CBC, AST, ALT และการตรวจหาการติดเชือ้ซอ่นเร้น เช่น วณัโรค (screen CXR), ตรวจอจุจาระ
หาพยาธิ, ไวรัสตบัอกัเสบ (HBsAg, AntiHCV), ภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่อง (Anti HIV) นอกจากนัน้ต้องตรวจการท างานของไต 
(Creatinine) เพราะยาขบัทางไต และจะเกิดพิษรุนแรงกรณีที่มีการทางานของไตลดลง 

• ในการติดตามการรักษา ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ CBC, AST, ALT, Cr, stool parasite ทกุ 6 -12 สปัดาห์ และ
ตรวจ CXR ทกุ 1 ปี รวมทัง้อาการท่ีแสดงวา่มีการติดเชือ้ทกุครัง้ท่ีมาโรงพยาบาล ที่ส าคญัควรแนะน าให้ผู้ ป่วยสงัเกตอาการ ไข้ ไอ 
เหน่ือยหอบ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ปัสสาวะแสบขดั ถ้ามีอาการดงักลา่วควรหยดุยา methotrexate ชัว่คราวได้ 1-2 สปัดาห์ ร่วมกบั
พบแพทย์เพ่ือรับการรักษาภาวะติดเชือ้ 

• ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท่ีรับการรักษาด้วยยา methotrexate 



Methotrexate

• ความแรง 2.5 mg/tab

• การสัง่ใช้ยา แนะน าให้ยาสปัดาห์ละ 1 วนั (ยกเว้นกรณีสัง่ยามากอาจให้ 2 วนั/สปัดาห์)
• ควรให้ยา folic ร่วมด้วยเสมอ
• Start : ถ้าอาย ุ<60 ปี ให้เร่ิม 3 tab/wk (3 tab oral q วนั.........)
• ถ้าอาย ุ> 60 ปี ให้เร่ิม 2 tab/wk (2 tab oral q วนั.........)
• ถ้าอาการควบคมุไมไ่ด้ให้ปรับเพิ่มยาครัง้ละ 1 เมด็ q 1 mo

• Max dose 6 tab/wk (expert opinion 8-10 tab/wk)

• ตวัอย่าง : 3 tab/wk 4 tab/wk 5 tab/wk โดยอาจสัง่ให้เป็น 5 tab oral OD q วนั 
........... หรือ สัง่เป็น เช้า 3 เมด็ เย็น 2 เมด็ ทกุวนั .............  6 tab/wk โดยอาจสัง่ให้เป็น 6 tab oral 
OD q วนั ........... หรือ สัง่เป็น เช้า 3 เมด็ เย็น 3 เมด็ ทกุวนั ............. หรือ 3*1 วนัพธุ และ วนัพฤหสับดี 



Methotrexate

• Hold ยาเม่ือ liver enz ≥3 เทา่ของ UNL หลงัหยดุยา liver enz จะดีขึน้ และสามารถ re-
start MTX ได้ โดยลด dose ลง เช่นเดิมกิน 5 tab/wk แล้วเกิด hepatitis เม่ือหยดุยาจนตบัดี
ขึน้แล้วให้ restart MTX เป็น 3 tab/wk ได้

• สว่นผลข้างเคียงเร่ือง BM suppression พบน้อย หากพบให้หยดุยา และ refer MHR (จะมียา
anti-dote คือ leucovorine)



3. Sulfasalazine (500-3000 มก.ตอ่วนั) 

• มีฤทธ์ิในการปรับภมิูคุ้มกนัให้ลดลง แตไ่มม่ากเทา่ methotrexate 

• อาจใช้ได้ในกรณีท่ีมีการติดเชือ้ท่ีไมรุ่นแรงร่วมด้วย 

• เวลาเร่ิมยาต้องคอ่ยๆเพิ่มขนาดทีละ 500 มก. ทกุ 3-5 วนั เน่ืองจากผลข้างเคียงท่ีพบบอ่ย คือ คล่ืนไส้
อาเจียน อาจให้ยาลดอาการคล่ืนไส้ร่วมด้วยในรายท่ีมีอาการไมม่าก แตถ้่าอาการรุนแรงต้องหยดุยา 

• นอกจากนัน้มีผลตอ่การท างานของตบั และการสร้างเมด็เลือด เช่นเดียวกบั Methotrexate 

• ท่ีส าคญัและอนัตรายท่ีสดุ คือ ภาวะแพ้ยา ตัง้แตผ่ื่นคนั ท่ีอาจรุนแรงจนเป็น Steven Johnson 
Syndrome และ anaphylaxis ได้ ดงันัน้ต้องให้ค าแนะน าเร่ืองแพ้ยา และให้หยดุยาทนัทีเม่ือสงสยั
วา่มีอาการแพ้ยา



Sulfasalazine

• ความแรง 500 mg/tab

• Start 1*2 

• ถ้าควบคมุอาการไมไ่ด้ สามารถปรับยาเพิ่มได้ครัง้ละ 1 เมด็ ทกุ 1 สปัดาห์ : 1*2  1*3  2*2

• Max dose 6 tab/day แตผ่ป.สว่นใหญ่มกัทนผลข้างเคียงคล่ืนไส้อาเจียนไมไ่ด้

• Side effect : N/V, ปัสสาวะสีเข้ม (เหมือนสีเม็ดยา)

• ข้อควรระวงั : ห้ามใช้ในผู้ ป่วยท่ีแพ้ยา sulfa และการแพ้ยาอาจ delay ได้นานถงึ 1 เดือน



แนวทางการตรวจ screening 

• Chloroquine
• ก่อนเร่ิมยา ตรวจ VA BE 
• หลงักินยา สง่ตรวจตากบัจกัษุแพทย์ทกุ 1 ปี

• Methotrexate / Sulfasalazine
• ก่อนเร่ิมยา : CBC, Cr, AST, ALT, CXR, +/- stool exam, ถามประวตัิ LMP ในผู้ ป่วยหญิง
• หลงักินยา : CBC, Cr, AST, ALT ทกุ 6-12 สปัดาห์ และ CXR ทกุ 1 ปี

• กรณีผล liver enz ผิดปกติให้ตรวจ HBsAg, anti-HCV เพ่ิมด้วย
• อย่าลืมตรวจ ESR เพ่ือช่วยในการประเมินอาการร่วมด้วยทกุครัง้
• พิจารณา f/u film ข้อท่ีปวด ทกุ 1 ปี

• Titrate DMARD ทกุ 6-12 สปัดาห์ จนไม่มีอาการข้อบวมหรือกดเจ็บ และ ESR < 30 mm/hr

• ตดิตามอาการข้างเคียงจากยา และการตดิเชือ้ ทกุ 6-12 สปัดาห์ 



การเลอืกใช้ DMARDS

• การใช้ DMARDs ในระยะหลงั มีการน ายาใหมม่าใช้มากขึน้ เช่น ให้ etanercept (Enbrel®), 
infliximab(Remnicade®) หรือ leflunomide (Arava®) ร่วมกบัยาเดิมคือ 
hydrochloroquine, sulfasalazine, และ methotrexate (MTX) มากขึน้ และตวั
หลงัสดุท่ีเพิ่มขึน้มาคือ interleukin-1 antagonist anakinra (Kineret®)

• DMARDs บางตวันิยมใช้น้อยลง ได้แก่ azathioprine, D-penicillamine, gold salts, 
minocycline, และ cyclosporine รวมถึง staphylococcal protein A 
immunoadsorption column (Prosorba) ด้วย

• การเลือกใช้ DMARD มีข้อพิจารณาหลายอย่าง ทัง้สว่นท่ีเก่ียวกบัตวัยาเอง (ประสิทธิภาพ, ความสะดวก
ในการบริหารยา, การ monitoring, คา่ใช้จ่าย, การออกฤทธ์ิเร็วหรือช้า และอาการข้างเคียง) ปัจจยั
ด้านตวัผู้ ป่วย (มีโรคท่ีเป็น comorbid ร่วมด้วย, ความรุนแรงของโรค และ compliance) รวมถงึ
ความคุ้นเคยในการใช้ยาของแพทย์ด้วย



จะเร่ิม DMARDs ตัวไหนก่อนดี ?

• เป็นค าถามที่ใช้เวลานานที่สดุในการหาค าตอบเพื่อท า guild line ประเดน็ท่ีถกเถียงกนัคือจะใช้ traditional 
approach, จะใช้ MTX หรือ TNF blocker ตวัใดตวัหนึง่เพียงตวัเดียวหรือควรจะใช้เป็น combination ดี

• ทัง้ที่ข้อมลูจากการศกึษา early RA เปรียบเทียบระหวา่การใช้ etanercept กบั MTX ให้ข้อสรุปวา่ anti-TNF 
สามารถลดหรือหยดุการเปลี่ยนแปลงทาง x-ray ได้ดีกวา่ 

• แตค่ณะกรรมการก็ลงมติวา่ให้ใช้ MTX ก่อนแล้วคอ่ยพิจารณาให้ biologic agents ในรายท่ีตอบสนองตอ่ MTX ไม่
ดี เพราะอย่างน้อยก็แน่ใจวา่การใช้ MTX ในระยะยาวนัน้มีความปลอดภยัแน่ เพราะเป็นยาที่ใช้กนัมานาน แตส่ าหรับ 
biologic agents เป็นยาใหมค่งต้องรอเวลาอีกระยะหนึง่ก่อน ซึง่ขณะนัน้ราคายาอาจลดลงด้วย แล้วคอ่ยปรับปรุงแก้ไข 
guild line อีกครัง้ 

• อีกประการหนึง่ก็คือต้องรอข้อมลูใหม่ท่ีได้จากงานวิจยั ซึง่กวา่จะได้ตีพิมพ์ลงวารสารให้สืบค้นได้ต้องใช้เวลา ตวัอย่างเช่นมี
การศกึษาจาก the Netherlands ที่พบวา่การใช้ prednisone ในการรักษา early RA อาจมีบทบาทในแง่ 
joint protection ได้ด้วย ถึงตอนนัน้อาจจะต้องลงความเห็นกนัอีกวา่ควรจะเพิ่ม prednisone เข้าไปอีกขนานใน
การใช้ combination DMARDs ส าหรับรักษาผู้ ป่วย RA ด้วยหรือไม่



การใช้ combination DMARDs

• จากข้อมลูท่ีตีพิมพ์ rheumatologists จ านวนไมน้่อยนิยมท่ีเลือกใช้ 
hydrochloroquine หรือ sulfasalazine ก่อน เมื่อค านงึถงึความปลอดภยั ความ
สะดวก และคา่ใช้จ่าย แตส่ าหรับผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมาก และมีพยากรณ์โรคไม่สู้จะดีนกั การ
ใช้ combination ท่ีมี MTX อยูด้่วยน่าจะดีกวา่ 

• การใช้ hydrochloroquine ตวัเดียวไมล่ดอตัราการเกิด joint damage ในขณะที่ 
sulfasalazine ช่วย

• ในท านองเดียวกนัก็มี rheumatologists อีกจ านวนไมน้่อย ท่ีนิยมให้ MTX ก่อน 
โดยเฉพาะ RA ท่ีมีอาการรุนแรงมากๆ เม่ือค านงึถงึประสทิธิภาพ อาการข้างเคียง และคา่ใช้จ่าย
จากการใช้ยากน็บัวา่มีความคุ้มคา่ จนขณะนีอ้าจกลา่วได้วา่ MTX กลายเป็นยายืนพืน้ในการ
รักษา RA ร่วมกบั DMARDs ตวัอ่ืนๆ



• จากการศกึษาพบวา่ leflunomide เป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ส าหรับผู้ ป่วยท่ีกิน MTX ไม่ได้ หรือ
ตอบสนองไม่ดีตอ่ MTX พบวา่ประสิทธิผลของยาพอๆกบัการใช้ MTX ในขนาดปานกลาง

• TNF-inhibitors เป็น "major advance" ในการรักษา RA เพราะ ควบคมุอาการได้ดีและเร็ว (เห็น
ผลภายใน 2 สปัดาห์) และมีผลลด radiographic progression ได้คล้ายกนักบัการใช้ MTX

• Rheumatologists นิยมท่ีจะใช้ DMARDs ในลกัษณะ combination มากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจาก
การใช้ single DMARD มกัควบคมุโรคได้ไม่เพียงพอ และเพ่ือป้องกนัไม่ให้โรคลกุลามมากขึน้ แตก่ารใช้ 
combination therapy ตัง้แตต้่นยงัไม่เป็นท่ีตกลงกนั ใน guidelines ให้ option ไว้ทัง้การใช้ 
DMARDs แบบ "step-up" approaches (คือเร่ิมจากยาตวัเดียวก่อนแล้วคอ่ยเพ่ิมขึน้หากตอบสนอง
ไม่ด)ี และ "step-down" approaches (ใช้ DMARDs พร้อมกนัหลายตวัตัง้แตแ่รก เม่ือได้ 
remission แล้วค่อยลดยาลง) ในกรณีท่ีคิดจะใช้ combination therapy ตัง้แตต้่นควรอยู่ในมือของ
rheumatologist จะดีกวา่



ยาอืน่ ๆ

• NSAIDs

• prednisolone 5-10 mg/d (6 เดือนแรก และลดลงจนหยดุยาภายใน 1 ปีแรก) 

• Calcium element 800-1200 mg/d และ bisphosphonate กรณีเสี่ยงภาวะกระดกู
พรุน 

• Vitamin D2 (Ergocalciferol) ขนาด 20,000 iu/cap  1 cap oral q 1 wk กรณี
เสี่ยงภาวะกระดกูพรุน

• Folic (กรณีกินยา MTX ให้ folic คูด้่วยเสมอ)



ค าถาม


