การพยาบาลผูป
 ว
 ยโรคขออักเสบ (Arthritis)
ขออักเสบ หมายถึง มีภาวะการอักเสบของขอหรือความผิดปกติทเี่ กิด
ขึ้นกับขอ ซึ่งการอักเสบนีจ
้ ะสงผลใหมีการอักเสบอยางเรื้อรัง การรักษาจะ
ใชเวลานาน ขออักเสบมีมากกวา 100 ชนิด พบวามีประชาชนใสหรัฐ
อเมริกา 37 ลานคน มีปญหาเกี่ยวกับขออักเสบ ขอที่เคลื่อนไหวไดมากจะมี
เยื่อหุมขอ ซึ่งประกอบดวยเสนเลือด เนื้อเยื่อเสนใย เยื่อหุมขอสําคัญมาก
ในการเก็บน้ําหลอลื่นขอ เพื่อใหขอ
 เคลื่อนไหวไดดี
สาเหตุของขออักเสบจริงๆ แลวไมทราบ การรักษาจึงรักษาตามอาการ
และปองกันความพิการ
ขออักเสบเปนการอักเสบที่พบบอย จําแนกดังนี้ คือ เกิดจากการอักเสบ
(Inflammatory) และไมไดเกิดจากการอักเสบ (Non-inflammatory) ขอ
อักเสบที่เกิดจากการอักเสบประกอบดวย ขออักเสบรูมาตอยด
(Rheumatoid arthritis) และซิสเตมิค ลูปส อิริทม
ิ าโตซัส (Systemic
lupus erythematosus) ขออักเสบที่ไมไดเกิดจากการอักเสบคือ

เกาท

(Gout) และขอเสื่อม (Osteoarthritis)
ขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid Arthritis)
ขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคที่ไมทราบสาเหตุเกี่ยวกับลักษณะอาการ
และขบวนการอักเสบที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของขอตอ และโครงราง
ของขอ เปนการอักเสบของขอที่รน
ุ แรง และเรื้อรัง ทําใหเกิดความพิการ
ผูปวยจะทรมานจากการเจ็บปวด ขอติดแข็ง และบวม
อุบต
ั ก
ิ ารณ พบขออักเสบรูมาตอยดในประชาชนของสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 6.5 ลานคน ขออักเสบรูมาตอยดมักเปนการอักเสบของขอหลายๆ
ขอ พบมากในผูหญิงระหวางอายุ 25-55 ป
สาเหตุ

สาเหตุที่แทจริงไมทราบ แตทฤษฎีของการติดเชื้อ เชื่อวาเกิดจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือโปรโตซัว ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเชื่อวามี
องคประกอบอื่นอีกมากทีม
่ ีผลตอโรคนี้ ไดแก กรรมพันธุ สิ่งแวดลอมไมดี
อุบัติเหตุ หรือไดรับความกระทบกระเทือนจากสาเหตุอื่นๆ และจากอาหาร
ดังนั้น พอจะรวบรวมสาเหตุไดดวย
1. การติดเชื้อเฉพาะที่
2. แพพวกแบคทีเรีย
3. ติดเชื้อไวรัส
4. ขาดวิตามิน
5. กระบวนการเผาผลาญผิดปกติ
6. กลไกของระบบอิมมูน
7. อารมณและจิตใจ

พยาธิสรีรวิทยา
การเกิดพยาธิสภาพของขอในผูปวยขออักเสบรูมาตอยด แบงเปน 4
ระยะคือ
1. เยื่อบุขอ
 อักเสบ (Synovitis) เริม
่ มีการอักเสบ ผิวขอ
(Synovial villi) จะขยายใหญขึ้น ถูกแทรกดวยเซลลหลายชนิด เชน ลิมโฟ
ซัยทิค พลาสมา ลิมโฟปลาสตอยด และแม็คโครเฟลจ (macrophage) ในระยะแรก
การอักเสบจะจํากัดอยูในเยื่อหุม
 ขอ (joint capsule) โดยเฉพาะที่เยื่อบุขอ (synovial
membrane) เนื้อเยื่อจะบวม และหนาขึ้น

2. การเกิดพันนัส (Pannus formation) เมื่ออักเสบเรือ
้ รัง ทําใหเยื่อบุขอ

หนา และแข็งเซาะกระดูกออน
และทําลายขอกระดูกออน ไดรบ
ั อาหารไปเลี้ยงไมพอจึงถูกทําลาย มีการสลายตัว
(lysis) และขาดอาหาร
3. ขอติดแข็งแบบไฟบรัส (Fibrous ankylosis) เกิดขึน
้ จากการมีแก
รนนูเลชั่น ทิชชู (glanulation tissue) ตอไปทําใหบริเวณนั้น เกิดเนือ
้ เสนใย
(Fibrous tissue) แข็งขึ้นเกิดแผลเปน ทําใหขอเคลือ
่ นไหวไมได
4. ขอติดแข็งแบบกระดูก (Bony ankylosis) เกิดเนือ
้ เสนใยมีหน
ิ ปูนเกาะ
และจะแข็งมากจนกระดูกและขอ
แข็งเคลื่อนไหวไมไดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะใกลเคียง คือ กลามเนื้อผิวหนังที่
อยูใกลชด
ิ กับขอที่มพ
ี ยาธิสภาพจะดึงรัง้ ผิวหนังจะตึงบาง และดูเปนมัน
อาการและอาการแสดง
อาการนํา คือ อาการออนเพลีย ขอติดแข็งและเจ็บขอ ปวดขอทั่วๆ ไป ปวด
เมื่อย น้ําหนักลดและเสนประสาทบังคับหลอดเลือดเปลี่ยนไป (Vasomotor change)
เชน ชามือและเทา แตอาการที่ชด
ั เจน คือ อาการปวดขอ และขอติดแข็งจะเปนมาก
ขึ้นหลังออกกําลังกายมาก มักเปนตอนเชาและอาการดีขึ้นตอนกลางวัน ลักษณะของ
ขอบวม แดง รอน กดเจ็บ
อาการของขอแข็งตึงตอนเชา เปนอาการสําคัญ และมีประโยชนในการประเมินวา
โรครุนแรงเพียงใด ในรายรุนแรงผูปว
 ยจะบนเรื่องขอติดแข็งตอนเชานานมากกวา
ชั่วโมง ถาอาการดีขึ้นขอแข็งตึงจะลดลง นอกจากนีต
้ รวจดูความรุนแรงไดจากการ
ใหผป
ู วยกํามือบีบลูกสูบยาง เครื่องวัดความดัน หรือใหเดินประมาณ 50 ฟุต
ขอที่มพ
ี ยาธิสภาพมากที่สุด คือ ขอนิ้วมือ ขอมือ ขอศอก ขอเขา กระดูกคอ
ตลอดจนกระดูกขากรรไกร ทําใหมป
ี ญหาในการเคี้ยวอาหารปวดราวไปที่หูชน
้ั
กลางและคอ การอักเสบไปทีก
่ ระดูกบางสวนของกลองเสียง ทําใหเสียงแหบ และอุด
ตันทางเดินหายใจสวนตน
การมีปลอกเอ็นอักเสบ (Tenosynovitis) ของขอมือ จะกดเสนประสาทมีเดียน
(Median nerve) เกิดคารปล ทันนิล ซินโดรม (Carpal tunnel Syndrome)
ลักษณะผิวหนัง โดยเฉพาะมือจะเย็นขึน
้ ซึ่งเกิดจากประสาทอัตโนมัติผิดปกติ พบวา
มีฝามือแดง (Palmar erythema) ได ในผูปวยที่เปนมานาน ผิวหนังบริเวณนิว
้ มือจะ
ดูตึงเปนมันและลีบ
อาการแสดงนอกขออืน
่ ๆ

ในผูป
 ว
 ยขออักเสบรูมาตอยด พบปมรูมาตอยด (Rheumatoid nodule) ได
ประมาณรอยละ 20 มักพบบริเวณขอทีต
่ องเสียดสีหรือกดทับกับสิ่งอืน
่ เชน ขอศอก
นิ้วมือ ทายทอย กระดูกกนกบ ปุมอาจเคลื่อนไดหรือยึดติดกับเอ็น ลักษณะนุม กดไม
เจ็บ เปนถุงน้ํา ปุมประกอบ ดวย รอบหลอดโลหิตและนํ้าเหลือง ซึ่งเปนลักษณะ
นิวเคลียสเดียวมักสัมพันธกบ
ั การถูกกด (รูปที่ 3.6)
อาการแสดงทางตา คือ การอักเสบทีก
่ ระจกตากับเยื่อตาขาว (Sjoigren’s
syndrome) พบไดประมาณรอยละ 15 ตาแหง ผลิตน้ําตาไดนอ
 ย เนือ
่ งจากตอม
น้ําตาเหี่ยว
การเปลี่ยนแปลงของปอด มีเนื้อปอดแข็งทั่วๆ ไป เกิดปุมในเนื้อปอด มีนํ้าในชองเยื่อ
หุมปอด
หัวใจ พบวาเยื่อหุมหัวใจอักเสบ ลิ้นเอออรติครั่ว (Aortic) เนื่องจากเกิดเอออรตค
ิ แก
รนนูโลมา (Aortic granuloma) ในลิน
้ เอออรติค ลิน
้ ไมตัสปดชาและกลามเนื้อหัวใจ
อักเสบ
เฟลตี้ ซินโดรม (Felty’s syndrome) กลุมอาการรวมในขออักเสบรูมาตอยด คือ
มามโต เม็ดเลือดขาวตํ่า ซีด รูมาตอยดเฟคเตอรจะสูงแบบโปรตีนของเลือด
ตกตะกอนอยูในซีรั่มที่แชเย็น (Cryoglubulin) สติล ดีซีส (Still’s disease) เปน
ลักษณะของ จูเวนไนล รูมาตอยดอาร๎ไทตีส (Jurenile Rheumatoid arthritis) แต
อาจพบไดในผูใ หญ มีไขโดยไมทราบสาเหตุ ไขสงู ถึง 40°C ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ
ผื่นขึ้น (maculopapular rash) เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ เจ็บคอ ตอม นํ้า
เหลืองโต มามโต และปวดทอง ขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคที่อาจอยูในระยะสงบ
หรือกําเริบ ผูป
 วยบางรายอาจมีอาการ เพียง 2-3 เดือน แลวไปหลายๆ เดือน หรือ
หลายป แตในรายที่เปนเรือ
้ รังระยะที่โรครุนแรง (active) อาจยาวนาน การควบคุม
โรคใหอยูระยะสงบจําเปนจะตองรีบรักษาในระยะเริ่มตน การกําเริบโรคครัง้ หลังๆ
จะรักษายากกวาครั้งกอนๆ อาการของผูปวยอาจเกิดขึน
้ อยางรวดเร็ว แตไมแนนอน
เสมอไป บางรายอาจเกิดขึ้นขา อาการเริ่มตนอาจสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
เชน อารมณเครียด กังวล ทํางานหนัก หรือติดเชื้อ
การรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด
หลักการรักษาทัว
่ ๆ ไป มีดงั นี้
1. การพัก (Bed rest) ผูปวยที่ขอ
 อักเสบรุนแรง ควรใหรางกายและขอตางๆ
ไดพก
ั มากกวาปกติ

2. ใหขอที่มพ
ี ยาธิสภาพไดพก
ั โดยการใส splint
3. กายภาพบําบัด เชน ประคบความรอน บริหารขอและกลามเนื้อ
4. การรักษาโดยการใชยา คือ ยาตานการอักเสบหรือยาระงับการอักเสบและ
ยาแกปวด (Anti-inflammatory and analgesic drug) ยาที่ใชเปนตัวแรก คือ
แอสไพริน สวนยาทีพ
่ จ
ิ ารณาใชเปนตัวสุดทาย คือ คอรติโคสเตอรอยด
(Corticosteroid) เพราะยาตัวนีม
้ ีฤทธิ์ขางเคียงที่ รุนแรงกวาชนิดอื่น
4.1 ยาแอสไพริน มีผลตอตานการอักเสบและเปนยาแกปวด เปนยาตัวแรกที่
นํามาใชรก
ั ษาโรคขออักเสบรูมาตอยด ในผูใ
 หญใหวน
ั ละ 3-6 กรัม แบงให 4 ครัง้
หลังอาหาร ขนาดที่เหมาะสม คือ บรรเทาอาการโดยไมเปนพิษกับผูป
 วย แพทยจะ
เจาะเลือดหลังใหยา 2-4 ชั่วโมงเพือ
่ ตรวจหาระดับยาเปนระยะๆ โดยระดับการรักษา
อยูระหวาง 15-30มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
อาการขางเคียงของยา ปวดทอง มีเลือดออกและเปนแผลในกระเพาะอาหาร เปน
ลมพิษ หรือหอบหืด อาการเปนพิษของยาที่สงั เกตไดในระยะแรกเริ่ม คือ หูอื้อและ
ปวดทอง หูหนวก เดินเซ หายใจเร็วลึก สับสน
4.2 อินโดเมทาซิน (Indomethacin) เปนยาแกปวดตอตานการอักเสบและเปน
ยาลดไข
อาการขางเคียง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ซึมเศรา เบื่ออาหาร คลืน
่ ไส อาเจียน เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร
4.3 พีนิลบูลาโซน (Phenylbulazone) แพทยมักใชรก
ั ษาในระยะที่อาการ
รุนแรงเกิดขึ้นเทานัน
้ และไมใชเปนระยะเวลานานเพราะอาการขางเคียงมีมาก
ขนาดทีใ่ หสงู สุดไมเกิน 400 มิลลิกรัม/วัน อาการขางเคียงที่รน
ุ แรง กดการทํางาน
ของไขกระดูก เกิดอะแกร็นนิวโลไซโทซิส (agranulocytosis) มีการสะสมของ
โซเดียม
4.4 โกลด คอมเพานด (Gold compounds) เชน โซเดียมไทโอมาเลท
(Sodium thiomalata) และโกลด ไทโอกลูโคส (Gold thioglucose) ฤทธิ์ของยาที่
แทจริงยังไมทราบ แตเชื่อวาเปนไลโซโซมอลสตาบิลเซอร (Lysosomal
stabiltzers) ฉีดเขากลามเนื้อทุกสัปดาห ขนาดเริ่มตนคือ 10 มิลลิกรัม และ 25
มิลลิกรัม ในสัปดาหตอมาถาหากไมเกิดอาการขางเคียง แพทยจะใหตอ
 ไป 50
มิลลิกรัมทุกสัปดาห จนกระทั่งอาการดีขึ้น หรือใหไดถงึ 1 กรัม อาการขางเคียง มี

แผลในปาก ผืน
่ ขึ้นตามผิวหนัง ไตอักเสบ (Nephritis) โดยเริ่มจากมีไขขาว หรือ
ปสสาวะเปนเลือด กดการทํางานของไขกระดูก เกิดอะพลาสติค อะนีเมีย (Aplastic
anemia)
4.5 คอรทิโคสเตอรอยด (Corticosteroids) เปนยาที่ชว
 ยบรรเทาอาการ
เจ็บปวดไดเร็ว แตยาไมไดทําใหอาการของโรคดีขึ้น แพทยจะใหขนาดยานอยที่สด
ุ
ที่จะชวยใหผูปวยดีขน
ึ้ ถึงอยางไรก็ตามการใหคอรทิโคสเตอรอยดจะเกิดอาการ
ขางเคียงที่เปนอันตรายไดมาก นอกจากใหยาในรูปกินแลว ยังใหรป
ู ฉีดเขาขอ ซึง่
อาจทําใหเกิดการติดเชื้อขึ้นได
4.6 โพรทิโอนิค แอซิค ดีริเวทิพ ดรัก (Propionic acid derivative drugs)
เชน นาโบรซิน (Naprosyn) ยานี้จะไปยับยั้งพลอสตาแกลนดิน (Prostaglandins)
เชนเดียวกับแอสไพริน แตอาการขางเคียงของยานี้นอ
 ย
4.7 อิมมูโนซับเพรสซิฟ ดรัก (Immunosuppressive drug) เหตุผลในการใช
เพราะเชื่อวาโรคที่เกิดจากการสนองตอบของระบบอิมมูน ทีท
่ ําใหเกิดเยื่อหุมขอ
อักเสบ และอืน
่ ๆ การใชยาเพือ
่ ไปกดฮิวเมอรอล ( Humeral ) และการตอบสนองตอ
เซลล ( Cellular response ) รวมทัง้ ตอตานการอักเสบ ยาทีใ
่ ช คือ ไซโคลฟอสฟา
ไมด(Cyclophosphamice) 6-เมอรเคปโตพิวริน (6-Mercaptopurine)
methotrexate แตยาเหลานี้มพ
ี ษ
ิ มากจึงนิยมใชนอย
5. การรักษาโดยการผาตัด เพือ
่ แกไขความพิการของขอ และใหทําหนาที่ไดดข
ี ึ้น
5.1 การทําผาตัดเยื่อบุขอออก (Synovectomy) ทําใหผป
ู วยที่มีความเจ็บปวด
เนื่องจากยังคงมีการอักเสบของเยื่อบุขอ
 เกิน 3-6 เดือน ของขอใดขอหนึ่ง โดยที่ขอ
อื่นๆ อาการดีขึ้นมาจากการรักษาดวยยา การทําผาตัดวิธีนี้จะชวยลดปวด ทําให
เคลื่อนไหวไดมาก
5.2 การทําผาตัดเพื่อเปลี่ยนแปลง (Reconstructive surgery) ทําใหผูปวยที่
ขอถูกทําลายมากแลว ไมสามารถใชขอ
 นั้นๆ ได และมีความเจ็บปวดมาก โดยเฉพาะ
ในขอทีต
่ องรับน้ําหนัก เชน ขอตะโพก ขอเขา
การประเมินสภาวะสุขภาพ ประเมินจาก
1. ประวัติ
1.1 ประวัติเกี่ยวกับอาการผิดปกติของขอ

1.1.1 อาการปวดขอจะปวดขอทั่วๆ ไป ปวดเมื่อย ปวดขอ ขอติดแข็ง พบ
ในตอนเชาจะปวดมาก ตอนกลางวันจะดีขึ้น
1.1.2 จะพบขอที่มพ
ี ยาธิสภาพมากที่สด
ุ คือขอนิ้วมือขอมือ ขอศอก ขอ
เขา กระดูกคอตลอดจนกระดูกขากรรไกร
1.1.3 ลักษณะของขอบวมแดงรอนกดเจ็บ ซึง่ จะพบตั้งแต 2 ขอขึ้นไป
1.1.4 พบปุมลักษณะนุมกดไมเจ็บเปนถุงนํ้าอยูท
 ี่บริเวณขอศอก หรือ ขอ
นิว
้ มือ ทายทอยหรือกระดูกกนกบ
1.2 ประวัติสวนตัว เศรษฐกิจ สังคมและอาชีพผูปว ย
1.3 ประวัติการใชยาและการรักษาที่เคยรับมากอน ประวัติการเจ็บปวยในอดีต
การแพยา แพอาหาร และสารเคมี
2. สภาพรางกายทัว่ ไป โรคขออักเสบรูมาตอยด อาจพบความผิดปกติทว
ั่ ๆ ไป
นอกจากภาวะขออักเสบรวมดวย คือ
2.1 ผิวหนัง จะพบปุมบนผิวหนัง ตามขอทีใ
่ ชงานมาก เชน ขอศอก ขอนิว
้ มือ
ฯลฯ
2.2 ระบบประสาท จะมีอาการชาตามมือและเทา
2.3 ตา จะพบมีการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาขาว
2.4 กลองเสียง เกี่ยวกับเสียงแหบ
2.5 ปอด มีการเปลี่ยนแปลง เนื้อปอดแข็ง มีน้ําในชองเยื่อหุมปอด
2.6 หัวใจ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจรั่ว
2.7 ทางเดินอาหาร ปวดทอง
2.8 ไต ไตอักเสบ
2.9 โลหิต พบภาวะโลหิตจาง มามโต
2.10 อาการทั่วๆ ไป มีไขนํา้ หนักลด ออนเพลียไมมีแรง เหนื่อยงาย คลืน
่ ไส
การตรวจทางหองทดลอง
3.1 การตรวจนับเม็ดเลือด พบวาซีด เม็ดเลือดแดงติดสีจาง ขนาดปกติ
โดยเฉพาะเมื่อโรคอยูในระยะรุนแรง รอยละ 80 ของผูปวยเม็ดเลือดขาวมีจํานวน
ปกติ แตอาจสูงขึ้นเล็กนอย

3.2 คาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte sedimentation
Rate) มักสูง
3.3 คาอัลบลูมน
ิ ตํ่า แตแกมมา กลอมบูลิน และแอลฟากลอมบูลน
ิ สูงขึน
้
3.4 รูมาตอยด แฟคเตอร (Rheumatoid factor) พบไดในผูป
 วย ถึงรอยละ 75
ไทเทอะ (Titer) ยิ่งสูงโรคยิง่ รุนแรง การใชผลลบไมแสดงวาไมเปนโรค โดยเฉพาะ
2 ปแรก
3.5 ลักษณะของนํ้าในขอ (Synovial fluid) จะมีสเี หมือนโคลน มีเม็ดเลือดขาว
สวนใหญเปน นิวโทรฟล (Neutrophil) 10,000-50,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร
4. การตรวจทางรังสี แมวาในระยะแรกจะมีลักษณะของขอบวมแดง แตเมื่อเปนนาน
ขึ้น จะทําลายกระดูก กระดูกกรอนทัว
่ ไปและผิดรูป
สรุป ในการที่จะประเมินวาผูปว
 ยเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดหรือไม จะตองมี
อาการอยางนอย 7 ใน 11 ขอ และอาการทางขอตั้งแตขอ 1-5 จะตองเปนติดตอกัน
อยางนอย 6 สัปดาห
การวินจ
ิ ฉัยโรคขออักเสบรูมาตอยดตามเกณฑของ American Rheumatism
Association
1. ขอฝดแข็งตอนเชา (Morning stiffness)
2. เมื่อเคลื่อนไหวขอ จะรูสึกปวดและกดเจ็บอยางนอยที่สด
ุ 1 ขอ
3. มีการบวมของขออยางนอย 1 ขอ ติดตอกันเปนเวลาไมนอ
 ยกวา 6 สัปดาห
4. มีอาการบวมของขออืน
่ ๆ อีกอยางนอย 1 ขอ ภายใน 3 เดือน ตามหลังขอ
อันแรก
5. มีการบวมของขอเดียวกันทั้งสองขาง
6. มีปุมใตผว
ิ หนัง (Subcutaneous nodule)
7. การถายภาพรังสีขอที่เปนโรคจะพบลักษณะตอไปนี้
7.1

ชองวางของขอแคบลง

7.2 กระดูกรอบๆ ขอบางลง
7.3 บางครัง้ มีการทําลายกระดูกออนของขอ
8. ตรวจเลือดพบรูมาตอยดแฟคเตอรไดผลบวก

9. เจาะนํ้าในขอมาตรวจ เมื่อน้ําในขอทําปฏิกริ ิยากับกรดน้ําสม จะเกิดแข็งตัว
เปนลิ่ม synovial fluid + glucial acetic acid clot แสดงวาเกิด precipitation เปน
ตะกอนสีขาว เรียกวา mucinprecipitation test
10.เมื่อนํา synovial membrane มาดูดวยกลองจุลทัศนจะเห็นลักษณะ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
10.1 synovial villi มี hypertrophy คอนขางมาก
10.2 พบเม็ดโลหิตขาว ซึ่งสวนใหญเปน lymphocytes หรือ plasma cells
ลอมรอบ synovial cells สวนที่อยูพน
ื้ ผิวของ synovial membrane ซึ่งแสดงถึงมี
การอักเสบอยางเรื้อรังของ synovial membrane และตอไปจะรวมตัวกันเปน
lymphoid nodules
11. เมื่อนําปุม (nodules) มาดูดวยกลองจุลทัศน จะเห็นลักษณะเปน granulation
tissue รวมกลุมเปนกอน ซึง่ ตรงกลางจะเปนพวกเซลลตาย (cell necrosis)
ลอมรอบดวย fixed cell, peripheral fibrosis และ chronic inflammatory cells
ขอวินจ
ิ ฉัยทางการพยาบาล
1. มีภาวะความเจ็บปวดและขอแข็งเนื่องจากมีการอักเสบของขอและกลามเนือ
้
2. การเคลื่อนไหวรางกายไมเปนปกติ เนื่องจากความเจ็บปวดและความพิการ
3. ชวยเหลือตัวเองไดนอยเนื่องจากความเจ็บปวด ความพิการ ความออนเพลีย
4. อัตมโนทัศนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาพลักษณของตนเองเปลี่ยนไป
5. ผูปวยรับประทานอาหารไดนอ
 ย น้ําหนักลด ซีด
6. ขาดความรูค
 วามสนใจเกี่ยวกับโรค
การวางแผนการพยาบาล
วินจ
ิ ฉัยการพยาบาลขอ 1
มีภาวะความเจ็บปวดและขอแข็ง เนื่องจากมีการอักเสบของขอและกลามเนื้อ
จุดประสงคการพยาบาล
บรรเทาความเจ็บปวดและความไมสุขสบาย
เกณฑในการพยาบาล
1. ผูปวยสามารถเคลื่อนไหวขอได โดยไมมค
ี วามเจ็บปวด
2. การไดรบ
ั ยาแกปวดลดนอยลงหรือไมตองรับยาแกปวด

3. ผูปวยสามารถพักผอนได
ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. แนะนําใหผูปว ยพักอยางสมํ่าเสมอ เพื่อบรรเทาอาการปวดและไมใหเหนื่อย
เกินไป ผูป
 วยควรนอนหลับในตอนกลางคืน วันละ 8-9 ชั่วโมง และกลางวันวันละ
ครัง้ หรือมากกวา ซึ่งพักประมาณ 30-60 นาที ที่นอนควรเปนทีน
่ อนที่แนน และหนุน
หมอนเพียง 1 ใบ หนุนพยุงสวนคอเพื่อความสุขสบายของผูป
 วย
2. สอนใหผูปว
 ยนอนควํ่าวันละ 2 ครัง้ เพื่อปองกันขอตะโพกและขอเขาไมใหมี
ความพิการในทางอ โดยเฉพาะขอที่มค
ี วามเจ็บปวด ไม ควรวางหมอนใตขอเพราะ
จะทําใหเกิดการหดรั้งของขอในทางอ
3. ประคบดวยความรอนและความเย็น
3.1 ในการประคบดวยความรอนเปยก ควรประคบนาน 15-30 นาที
เพือ
่ ใหกลามเนื้อคลายตัว โดยใชน้ําอุน
 หรือพาราฟนอุน สําหรับนิว้ มือและมือ
3.2 การใชความเย็นประคบ เชน น้ําแข็ง ควรใชเมื่อมีอาการบวม แดง
ของขอ ซึ่งความเย็นจะชวยลดอาการบวมและปวด
4. นวดเบาๆ เพื่อใหกลามเนื้อคลายตัว ในการนวดไมควรนวดที่ขอโดยตรง
5. ใหยาแกปวด และตานการอักเสบตามแผนการรักษาของแพทย และ สังเกต
อาการขางเคียงของยาดวย
6. ขอที่เจ็บควรใสเครื่องพยุง (splint) ไว เพื่อใหขอ
 นัน
้ ไดพก
ั ลดอาการปวด
และควรดูแลใหผูปว ยทุกคนใสเครื่องพยุงขอทีป
่ วดในเวลากลางคืนดวย การใช
เครื่องพยุงที่ขอมือนั้น ควรใสในทาที่ขอ
 มือกระดูก ชิ้นเล็กนอย ถาผูปวยมีอาการ
เจ็บปวดที่กระดูกสันหลังบริเวณคอ ควรใสเครื่องพยุงคอ (cervical collar) เพื่อ
ปองกันการเคลื่อนไหวของคอ
วินจ
ิ ฉัยการพยาบาลขอ 2
การเคลือ
่ นไหวรางกายไมเปนปกติ เนือ
่ งจากความเจ็บปวดและความพิการ
จุดประสงคการพยาบาล
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและความสามารถในการเคลื่อนไหว
เกณฑในการพยาบาล
1. สามารถเคลื่อนไหวขอไดตามปกติ
2. กลามเนื้อไมลบ
ี ขอไมติด

ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. ดูแลใหผป
ู วยออกกําลังกายเพือ
่ ใหขอตอตางๆ เคลื่อนไหวเพิ่ม ความ
แข็งแรงของกลามเนือ
้ และใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น โดยกระตุน
 ใหผูปว ย
ออกกําลังกายทุกวัน ตามโปรแกรมการออกกําลังกาย เมื่อไมมภ
ี าวะการอักเสบของ
ขอ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายมากเกินไป ควรจะหยุดออกกําลังเมือ
่ รูสึกเหนื่อย
ควรใหผูปวยพยายามเหยียดขอตางๆ ออก เพราะขอจะติดในทางอ และควร
หลีกเลี่ยงไมใหมี external-relation ของแขนขา
2. ใหผูปว
 ยออกกําลังแบบ isometric exercise เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ดูแลใหผป
ู วยเคลื่อนไหวขอตางๆ1-2ครัง้ ทุกวัน เพื่อปองกันไมใหขอ
 ติด
และควรดูแลใหเคลื่อนไหวหลังประคบความรอน
3. หลีกเลี่ยงการจับขอที่อก
ั เสบอยางแรงๆ ในผูปวยบางคนจําเปน ตองจับขอ
อยางเบาๆ เนื่องจากพยาธิสภาพของขอถูกทําลายมากแลว และมีแนวโนมที่ขอจะ
เคลื่อนหลุดจากกันเปนบางสวนได
4. ถาสามารถควบคุมการอักเสบของขอไดแลว ควรใหผูปวยไดออกกําลังกาย
แบบ progressive resistive exercise เพื่อใหกลามเนือ
้ ทีค
่ วบคุมการทํางานของขอ
นั้นๆ แข็งแรง หรืออยูใ
 นสภาพที่ดท
ี ี่สด
ุ แนะนําใหใชไมยันรักแรหรือไมเทา (cane)
ชวยในการเดิน การใชไมเทาใหถือไมเทาดวยมือขางทีอ
่ ยูตรงขามกับขอที่มพ
ี ยาธิ
สภาพ เชน ถาเปนโรคขอตะโพกขางซายใหถือไมเทาดวยมือขวา เพื่อลดแรงที่จะลง
บนขอตะโพก หรือขอเขาขางที่เปนโรค
วินจ
ั ฉัยการพยาบาลขอ 3
ชวยเหลือตัวเองไดนอ
 ยเนือ
่ งจากความเจ็บปวด และความพิการ ความ
ออนเพลีย
จุดประสงคการพยาบาล
เพื่อชวยเหลือตนเองในการปฏิบต
ั ิกิจวัตรประจําวันไดดท
ี ี่สุด
เกณฑในการพยาบาล
ผูปวยสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดโดยไมมีอาการเจ็บปวดขอ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. ดูแลใหผป
ู วยไปทํากายภาพบําบัด พรอมกับฝกการใชมือทีอ
่ าชีวบําบัด ตาม
เวลาที่กําหนด
2. อธิบายใหผป
ู วยเขาใจเกี่ยวกับการรักษา โดยการทํากายภาพบําบัด ซึ่ง
อาจจะตองใชเวลานาน และใหกําลังใจกับผูปว
 ยเมื่อผูปว
 ยยังทํากิจกรรมบางอยาง

ไดไมดี เมือ
่ ผูปว ยกลับจากการฝกใชมอ
ื ที่แผนกอาชีวบําบัด ควรใหผป
ู วยพักสัก
ระยะ แลวก็ใหผป
ู วยฝกการทํา กิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ถาผูปว
 ยไมเกิดความ
เจ็บปวด
3. สนับสนุนใหผูปวยทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน รับประทานอาหาร
หวีผม แปรงฟน ลางหนา
วินจ
ิ ฉัยการพยาบาลขอ 4
อัตมโนทัศนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาพลักษณของตนเองเปลี่ยนไป
จุดประสงคการพยาบาล
เพื่อใหผูปว
 ยมีอต
ั มโนทัศนที่ดี
เกณฑในการพยาบาล
1. ผูปวยยอมรับสภาพตัวเอง
2. สามารถปรับตัวได เขาสังคมได
ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. สนับสนุนใหกําสังใจผูปว
 ย และอธิบายใหผป
ู วยเขาใจถึงผลกระทบ
ของโรคตอครอบครัวและการอยูใ นสังคม
บทบาทของอาชีวบําบัด สามารถทําใหผูปวยอยูใ
 นครอบครัว และในสังคมไดอยาง
มีความสุข เพื่อใหผป
ู วยยินดีรบ
ั การฟน
 ฟูสมรรถภาพ
2. สงเสริมใหผูปว
 ยชวยเหลือตัวเอง ซึง่ เปนการลดปญหาทางดานจิตใจ
เกี่ยวกับความผิดปกติรา งกาย และเปนการเพิม
่ ความมัน
่ ใจใน ตัวเอง
3. ใหโอกาสผูปวยระบายความคับของใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของตัวเอง ซึ่งจะทําใหผูปว
 ยเห็นความสําคัญของตัวเอง
4. สงเสริมใหผูปว
 ยเขารวมกิจกรรมในกลุมผูปว
 ยโรคเดียวกัน ซึ่งจะทํา
ใหผป
ู วยลดความเสียใจเกี่ยวกับภาพลักษณที่เปลี่ยนไป และเพิ่ม ความเชื่อมั่น
ในตัวเอง
5. สงเสริมใหผูปว
 ยรูจักปรับตัวใหเปนแบบอยางที่ดี โดยใชความรูใ น
การปรับตัว เพื่อเพิม
่ ความมัน
่ ใจในตนเอง
6. สนับสนุนใหกําลังใจชวยดูแล และจัดกลุมผูปว
 ยขออักเสบใหมี
กิจกรรมรวมกัน
วินจ
ิ ฉัยการพยาบาลขอ 5
ผูปวยรับประทานอาหารไดนอ
 ย น้ําหนักลด ซีด
จุดประสงคการพยาบาล

เพื่อใหผูปว
 ยไดรบ
ั สารอาหารเพียงพอ
เกณฑในการพยาบาล
1. นํ้าหนักผูปว
 ยเพิ่มขึน
้ ไมเกินมาตรฐาน
2. รับประทานอาหารไดครบหมูค
 รบทุกมื้อ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. จัดอาหารที่ผูปว
 ยชอบ และมีคุณคาครบถวนทุกหมู โดยเนนใหมอ
ี าหาร
ประเภทโปรตีน เหล็ก และวิตามินสูง เพื่อเสริมสรางเนื้อเยื่อ สําหรับผูปว
 ยที่เบือ
่
อาหาร ควรใหรับประทานทีละนอยแตใหบอยๆ
2. ชั่งน้ําหนักผูปว
 ยทุกสัปดาห เพือ
่ ประเมินสภาพความสมบูรณของรางกาย
3. ดูแลจัดอาหารวางสลับระหวางมื้อ เชน น้ําผลไม

วินจ
ิ ฉัยการพยาบาลขอ 6
ขาดความรูค
 วามสนใจเกี่ยวกับโรค
จุดประสงคการพยาบาล
เพื่อใหผูปว
 ยมีความรูเกี่ยวกับโรคและยอมรับสภาพการเจ็บปวย เกณฑในการ
พยาบาล
1. ผูปวยสามารถอธิบายถึงการดําเนินของโรค และการรักษาที่ผูปว
 ย
ไดรบ
ั
2. บอกถึงแผนการมารักษาอยางตอเนือ
่ งได
ปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
1. ใหความรูเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษาพยาบาล เพือ
่ ลดความวิตกกังวล
2. อธิบายถึงความสําคัญในการมาตรวจรักษาอยางตอเนื่อง
3. อธิบายถึงการปฏิบัตต
ิ น การออกกําลังกายและการสังเกตอาการผิดปกติ
ตางๆ เชน กอนใตผว
ิ หนัง
4. แนะนําใหผูปว
 ยหลีกเลี่ยงตอองคประกอบที่สงเสริมใหเกิดภาวะการอักเสบ
ของขอ เชน ความเครียด การออกกําลังกายอยางหักโหม การพักผอนไมเพียงพอ
การอยูใ นที่อากาศเย็น และการรักษาทีไ
่ มถก
ู ตอง ไมตอเนื่อง
การประเมินผล

อาการเจ็บปวดขอนอยลง ขอไมอักเสบ เคลื่อนไหวขอไดมาก รับประทานยา
แกปวดนอยลง กลามเนื้อไมลบ
ี เล็ก ชวยเหลือตัวเองไดโดยทํากิจวัตรประจําวันได
เขาสังคมและมีการสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและผูอน
ื่ ได สนใจเขารวมใน
กิจกรรมตางๆ รับอาหารไดเพียง พอ น้าํ หนักไมเกินมาตรฐาน มีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
โรค การปฏิบต
ั ต
ิ นและยาทีร่ ักษา และการมาตรวจรักษาอยางตอเนือ
่ ง
การพยาบาลตอเนือ
่ ง
ผูปวยเมื่อกลับไปบาน จะตองปฏิบัตต
ิ ัวเพื่อหลีกเลี่ยงตอการเกิดภาวะอักเสบ
ของขอ ซึ่งจะตองมีการปฏิบัตต
ิ ัวอยางถูกตองและตอเนือ
่ งดังตอไปนี้
1. หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําใหเกิดการอักเสบของขอมากขึ้น เชน การออกกําลัง
กายอยางหักโหม ยกของหนัก ทานอนไมถก
ู ตอง
2. รับประทานยาใหตรงเวลาและตอเนือ
่ ง ไมควรหยุดยาเองเมื่ออาการของโรค
บรรเทาลง สังเกตอาการขางเคียงของยา เมื่อเกิดขึ้นควรพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษา
ทันที
3. ควรออกกําลังกายหรือบริหารขออยางสมํ่าเสมอ เมือ
่ อาการปวดลดลง เพื่อ
ปองกันความพิการของขอ และกลามเนือ
้ ใกลเคียงกับขอที่อักเสบ
4. เนนถึงความสําคัญของการมาตรวจตามแพทยนัด และการมารักษาอยาง
ตอเนือ
่ ง

แนวทางรักษาและปองกันโรครูมาตอยด

‘โรครูมาตอยด’ หรือ ‘โรคขออักเสบรูมาตอยด’ โรคนีห
้ ากเกิดขึน
้ แลวยอมนําความ
ทรมานมาใหผป
ู วยอยางมาก เพราะเปนโรคที่กอใหเกิดอาการอักเสบของขอชนิด
รุนแรง หากเขารับการรักษาชาเกินไปรวมถึงไดรบ
ั การรักษาอยางไมถก
ู ตองก็ยอม
สงผลใหขอ
 เกิดความบิดเบี้ยว ไมปกติเหมือนเดิมและบางรายอาจมีอาการหนักถึงขัน
้
พิการตามมาไดดวย ดังนั้น หากคุณมีอาการของโรคดังกลาวหรือยังไมมีกต
็ าม
การที่เราไมชะลาใจ โดยหมัน
่ ศึกษาทําความรูจักและรับมือปองกันตลอดจนเรียนรูวิธี
รักษาก็ยอมทําใหเรารูเทาทันโรคและหากมีอาการในวันใดวันหนึง่
เราจะไดรีบพบ
แพทยเพื่อตรวจหาสาเหตุรวมถึงรักษาใหถก
ู ตองอยางทันทวงทีตอไป ในวันนี้เรามี
แนวทาง วิธีการรักษาและการปองกันโรครูมาตอยดมาแนะนําสําหรับคนรักสุขภาพ
ใหไดทราบ เปนอยางไรนัน
้ ตามมาดูกน
ั เลยคะ
วิธีการรักษาโรครูมาตอยด
1. รักษาดวยการทํากายภาพบําบัดขอ
– ผูที่มีอาการยังไมมากหรือเพิ่งเริ่มเปนใหมๆ สามารถรักษาดูแลดวยการประคบแบบ
รอนหรือแชขอทีป
่ วดอักเสบกับน้ําอุน

–
ใหผป
ู วยใสเฝอกชั่วคราวโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือตอนที่มอ
ี าการปวดบวม
อักเสบมาก เพือ
่ ชวยลดอาการปวดและยังเปนการปองกันไมใหขอเกิดการผิดรูปได
– ผูปวยควรหมั่นขยับตัวเคลื่อนไหวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เปนการปองกันไมให
ขอติดแข็ง
โดยเฉพาะขอนิ้วมือและขอมือ
– ควรหมั่นออกกําลังกายเบาๆ เพื่อใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง โดยเฉพาะกลามเนื้อ
ในสวนของนิว้ มือและแขน โดยอาจใชวิธีบีบฟองน้ํา บีบลูกบอลยาง ลูกเทนนิสหรือ
บริหารกลามเนื้อมือกับเครื่องออกกําลังกายที่ใชมอ
ื บีบประเภทอืน
่ ๆ
รวมดวย
นอกจากนี้ การยกน้ําหนัก 1-3 กิโลกรัมก็นบ
ั เปนทางเลือกในการชวยสรางความ
แข็งแรงใหกลามเนื้อไดเชนเดียวกัน
– พยายามกระจายแรงกําลังในการใชขอออกไปหลายขอ ไมเจาะจงใชแคขอ
 ใดขอ
หนึง่ เกินไป เชน คุณอาจจับสิ่งของดวยมือทั้งสองขางแทนการใชมือขางเดียวใน
การหิว้ จับ
หากจะใชขอเล็กก็หันมาใชขอใหญออกแรงแทน
– ปรับความเปนอยูในบานใหมีความเหมาะสม เชน หากใชประตูแบบลูกบิดก็เปลี่ยน
มาใชแบบเลื่อนเปดปดแทน หรือหากทีบ
่ านใชกอกน้ําแบบหมุนเปดปดก็เปลี่ยนมาใช
แบบที่เปนคันโยกแทนดีกวา
แบบนีก
้ ็จะทําใหเราสามารถปองกันไมใหอาการของ
โรครูมาตอยดเกิดความรุนแรงหนักขึ้นไดแลวคะ

2. การใชยากลุม
 ระงับอาการอักเสบแตไมใชสเตียรอยด
– ผูปวยที่มอ
ี าการไมรน
ุ แรงนัก การรักษาดวยการใชยาคอนขางสามารถชวยลด
อาการปวดบวมของขอไดเปนอยางดี แตหากคุณเลือกใชตัวยาใดตัวยาหนึ่งแลวก็
ควรทานติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห พรอมเฝาสังเกตอาการหากพบวา
อาการไมดีขึ้นหลังจากทานยาจึงควรเปลี่ยนเปนตัวยาชนิดอืน
่ ตอไป
– ผลขางเคียงที่เกิดขึน
้ จากการใชยาในกลุมเหลานี้ คือ ผูป
 วยจะมีอาการคลื่นไส
วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ แสบทอง ปวดทอง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร บางรายอาจ
มีอาการบวมตามบริเวณหนาแขนและขา ที่สําคัญไมควรใชยากับผูป
 วยที่เปนโรคไต
วายชนิดเรื้อรังและควรระมัดระวังสําหรับกรณีการใชยาในผูสงู อายุดวย
– ยากลุมที่ใชรักษาสําหรับผูป
 วยโรครูมาตอยดในปจจุบน
ั นัน
้ มียาตัวใหมที่สามารถ
รักษาผูปว
 ยได
โดยจะสงผลกระทบใหเกิดเปนแผลในกระเพาะอาหารไดนอยลง
ทวาตัวยาจะมีราคาคอนขางสูง ดังนัน
้ หากจําเปนตองเลือกใชจริงๆ ควรพิจารณาใช
กับผูปว
 ยทีม
่ รี างกายเสี่ยงตอการเปนแผลในทางเดินอาหาร เชน ผูท
 ี่เคยเปนแผลใน
ทางเดินอาหารและผูสงู อายุ
3. รักษาดวยการใชยากลุมสเตียรอยด
ยาในกลุม
 สเตียรอยดนน
ั้ จัดเปนยาที่มีผลขางเคียงอยางรุนแรง แตสามารถใชไดทงั้
กินและฉีด โดยจะฉีดเขากลามเนือ
้ หรือฉีดเขาขอ อีกทั้งสมควรนํามาใชกต
็ อ
 เมื่อมี
อาการอักเสบขั้นรุนแรง
หากขณะเดียวกัน
ก็ไมควรใชในปริมาณสูงหรือใช
ติดตอกันเปนเวลานานดวย ดวยเพราะผลขางเคียงของตัวยานัน
้ แรงมากไปจึงอาจ
สงผลใหเกิดอาการรายแรงตางๆ ตามมา เชน กระดูกพรุน ติดเชื้องายและเกิดไตวาย
เฉียบพลัน แตหากหยุดใชยาอาการอักเสบก็จะกลับมารุนแรงขึ้นไดอก
ี ดังนัน
้ จึง
พิจารณาใชก็ตอ
 เมื่อมีอาการอักเสบมากจริงๆ และควรลดปริมาณการใชใหนอยลง
เมื่อพบวาอาการทุเลาขึ้นแลว
4. รักษาดวยยากลุม
 ยับยั้งขออักเสบรูมาตอยดแตออกฤทธิ์ชา
– จัดเปนยาทีค
่ อนขางมีผลขางเคียงและอันตรายสูง แพทยจะพิจารณานํามาใช
รักษาผูปว
 ยก็ตอเมื่อรักษาผูป
 วยดวยยากลุมอืน
่ แลวไมไดผลหรือในผูป
 วยที่มีอาการ
ของโรคอักเสบรุนแรงมาก มีรูมาตอยดแฟคเตอรในกระแลเลือดสูง แตผลเสียคือ
ยากลุมนี้คอ
 นขางออกฤทธิ์ชาและตองใหยาติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 2 เดือนขึ้น
ไปจึงจะเริ่มมีผลปรากฏ

– สําหรับยาคลอโรควินนับเปนตัวยาทีม
่ ีความปลอดภัยและนิยมนํามาใชรักษาผูปวย
บอย เนื่องจากเปนยารักษาโรคมาลาเรีย แตมค
ี ุณสมบัติที่สามารถชวยลดอาการ
อักเสบของโรครูมาตอยดพรอมกันได โดยแพทยจะใชพรอมกับยาในขอ 2 ทวาจะมี
ผลขางเคียงแกรา งกายเกิดขึ้นดวย ไดแก มีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ตาพรามัว
มีผื่นคัน ผิวแหงและผิวหมองคล้ํา หากตองการลดอาการทางผิวหนังใหนอยลง
ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยตรง อาการทางผิวหนังก็จะทุเลาขึ้น
ได แตหากผูป
 วยมีผลขางเคียงหนักมาก เชน ตาพรา หากเปนเชนนี้ สมควรใหหยุด
ใชยาคะ
– ยาตัวอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูในกลุมนี้ เชน ยา MTX ยาเกลือทองหรือตัวยาที่มีฤทธิ์เขาไปกด
ภูมิคม
ุ กันโรคภายในรางกายใหทํางานต่ําลง นอกจากนี้ ยังพบวามีตัวยาใหมๆ ที่เริ่ม
ถูกนํามาใชอีกหลายชนิดทีเดียว หากก็นบ
ั เปนยาอันตรายซึ่งมาพรอมผลขางเคียง
สูงมาก กรณีจําเปนตองใชรักษาจริงๆ แนะนําใหใชโดยอยูภายใตการดูแลของ
แพทยอยางเครงครัดจะดีกวา
5. รักษาโดยการผาตัด
– สําหรับการผาตัดโรครูมาตอยดนั้นมีดวยกันหลากหลายวิธี ไดแก ผาตัดเพือ
่ เลาะ
เอาเยื่อบุขอทีม
่ ีอาการอักเสบออก ผาตัดเพือ
่ เย็บซอมหรือยายเสนเอ็น ผาตัดใสขอ
เทียมแทน ผาตัดเชื่อมขอใหตด
ิ กัน และผาตัดกระดูกเพื่อปรับแนวของขอใหตรงขึ้น
ทวาอยางไรก็ตาม การผาตัดนั้นก็ยังถือเปนการรักษาผูป
 วยโรครูมาตอยดเพียงแค
ปลายเหตุเพื่อชวยบรรเทาอาการรุนแรงที่เกิดขึ้นเทานัน
้
จะเห็นไดวาการรักษาโรครูมาตอยดมีแนวทางรักษาหลากหลายวิธด
ี วยกัน แตละวิธี
ก็ลวนมาพรอมผลขางเคียงทัง้ สิ้น ซึ่งตองใชวิธรี ักษาดวยยาในกลุมที่มีผลขางเคียง
และอันตรายสูง อีกทัง้ ยังเปนการรักษาแบบประคองอาการไมใหอักเสบรุนแรงหนัก
แตเพียงเทานั้น ตลอดจนถึงวิธรี ก
ั ษาดวยการผาตัดหลายประการซึง่ ก็แลวแตอาการ
ของผูปว
 ย
ทั้งนี้ ทัง้ นัน
้
การที่คนเราจะมีสข
ุ ภาพรางกายที่แข็งแรงไดจึงควรเริม
่ จากการดูแล
ตัวเองตั้งแตยังเยาววัย
หรือตัง้ แตสมัยหนุมสาวไมควรปลอยปละละเลยใหเขาสูวัย
กลางคนหรือปลอยใหรางกายเขาสูวัยเลข 3-4 ไปแลว จึงคิดจะพบแพทยเพือ
่ รักษา
อาการผิดปกติหรือกรณีที่เกิดการเจ็บปวยหนักจริงๆ
สําหรับวิธีดูแลสุขภาพขัน
้ เบื้องตนก็แคทานอาหารที่มป
ี ระโยชน
ออกกําลังกายอยู
เสมอ โดยเฉพาะการออกกําลังกายดวยการวายน้ํานับวาเปนกีฬาที่ชวยถนอมกระดูก

ขอ หรือปองกันไมใหขอทุกสวนของรางกายไดรับความกระทบกระเทือนไดดีเยี่ยม
ที่สุด เมือ
่ เทียบกับการออกกําลังกายประเภทอืน
่ ๆ หากคุณทําไดเบื้องตนตามนี้ การมี
สุขภาพดีก็ยอมอยูไมไกลแลวคะ หรืออยางนอย… เราก็ยงั มั่นใจไดวาเมือ
่ รางกาย
แข็งแรงอาการเจ็บปวยตางๆ ยอมมาเยือนเราไดนอ
 ยลงที่สด
ุ

