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 ความรูใ้นดา้นอายรุศาสตรโ์รคขอ้และรมูาตสิซัม่ อาจจะเปน็โรคทีแ่พทยท์ัว่ไปมกั

ไม่คุ้นเคย และรู้สึกว่าเนื้อหากว้างและเข้าใจยาก อย่างไรก็ตามโรคข้อและรูมาติสซั่ม 

นั้นพบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มมีจำานวนมาก แต่

จำานวนอายรุแพทยโ์รคข้อและรมูาตสิซ่ัมยงัมน้ีอย ดงันัน้แพทยท์ัว่ไปและแพทยเ์ฉพาะ

ทางสาขาอื่น ๆ จึงมีความสำาคัญอย่างมากในดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้

 หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาที่สำาคัญเกี่ยวกับวิธีการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการปวด

ข้อเบื้องต้น การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฎิบัติการเพื่อสืบค้นเพิ่มเติม โรคที่พบบ่อยใน

สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซ่ัม รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เช่น การเตรียมตัวผ่าตัด การตั้งครรภ์  โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ใช้เป็นคู่มือ

ในการดแูลผูป้ว่ยดา้นโรคข้อและรูมาตสิซ่ัมเบือ้งต้นได ้และเปน็พืน้ฐานในการต่อยอด 

เพื่อหาความรู้ในเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ หนังสือเล่มน้ีจึงเหมาะกับแพทย์ทุกสาขาวิชาที่มี

โอกาสดูแลผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณาจารย์ผู้นิพนธ์ท่ีช่วยกันรวมรวมข้อมูลและสรุปเนื้อหาที่

สำาคัญ ทำาให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย สามารถนำาไปใช้ได้จริง 

รวมถึงคณะบรรณาธิการท่ีได้กรุณาตรวจทานหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์ ข้าพเจ้าหวัง

เปน็อยา่งยิง่ว่าหนงัสอืเลม่น้ีจะเปน็ประโยชน์กบัผูอ้า่นทกุทา่น สามารถนำาความรูจ้าก

หนังสือเล่มนี้ ไปดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ได้เป็นอย่างดี

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุมาภา ชัยอำานวย

อุปนายกวิชาการ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2565-2567
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 ในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดอยู่ทั่วไป ทำาให้ผู้ป่วย

โรคข้อและรูมาติสซั่มซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับยากดภูมิ และมีโอกาสจะเกิดการ

ติดเช้ือท่ีรุนแรง มักตัดสินใจที่จะรักษาโรคที่สถานพยาบาลใกล้บ้านมากกว่าที่จะเดิน

ทางมาพบอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ดังนั้นแพทย์ท่ัวไป อายุรแพทย์ แพทย์

ประจำาบ้าน ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากทุกภูมิภาค (โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณท่ีไม่มีแพทย์สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม) จะมีโอกาสได้ดูแล 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้  ดังนั้นสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการอบรม

วิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 20 ใน

วันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้สนใจได้มาเข้ารับการ

อบรมฯ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นและสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์เพื่อ

ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้ต้องเดินทางมารักษาตัว

ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยในงานประชุมนี้มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคข้อและรูมาติสซ่ัมจาก

หลายสถาบันให้เกียรติมาเป็นวิทยากร รวมถึงเป็นผู้นิพนธ์และบรรณาธิการหนังสือ 

เล่มนี้ ซึ่งอาจารย์ได้เสียสละเวลา ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการรวบรวมความรู้ที่

ทันสมัย  และครอบคลุมเนื้อหาที่ครบถ้วนสำาหรับแพทย์ผู้สนใจนำาไปใช้ดูแลผู้ป่วย

โรคข้อและรูมาติสซั่มท่ีมีจำานวนเพิ่มมากข้ึนทุกวัน  ในการนี้สมาคมรูมาติสซั่มแห่ง

ประเทศไทยและคณะกรรมการจดังานประชมุวิชาการครัง้นี ้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แพทย์

ที่เข้าร่วมประชุม Rheumatology for the Non-Rheumatologist จะได้รับความรู้

คำานิยม

ง



อยา่งครบถ้วน และนำาไปใชใ้นการดูแลผูป้ว่ยโรคขอ้และรมูาตสิซัม่อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ดฉินัในฐานะนายกสมาคม ฯ ขอแสดงความขอบคณุผู้เขา้ร่วมประชมุวชิาการคร้ัง

นี ้และขอขอบคณุทา่นอาจารยว์ทิยากรทุกท่านท่ีสละเวลามาบรรยาย อาจารยผ์ูน้พินธ์

และบรรณาธิการหนงัสอื ท่ีรวบรวมความรูท่ี้ละเอยีดและครอบคลมุเนือ้หาใหส้ำาหรบั

แพทย์ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ไม่ยากและนำาไปใช้ในเวชปฏิบัติได้จริง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประภาพร พิสิษฐ์กุล

นายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2565-2567
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 โรคข้อและกลุ่มโรคเน้ือเยื่อเก่ียวพัน โดยเฉพาะอาการปวดข้อและข้ออักเสบ 

เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติท่ัวไป โดยอาจเกิดจากโรคข้อและเนื้อเยื่อ

เก่ียวพันเอง หรือเกิดจากโรคในระบบอื่นทำาให้เกิดอาการร่วมทางข้อ การประเมิน 

ผู้ป่วยในระยะแรกอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัย เป็นหัวใจ

สำาคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคข้อที่พบบ่อยบางโรคสามารถดูแลรักษาอย่างต่อ

เนื่องได้โดยแพทย์ทั่วไป โดยไม่จำาเป็นต้องส่งต่อมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 ในการจัดทำาหนังสือฉบับนี้ ทางสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สำาคัญในการดูแล สืบค้น วินิจฉัยโรค และดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคข้อและรูมาติสซั่มท่ีพบบ่อยทางคลินิก สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์

เฉพาะทางในสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ในปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าขององค์ความรู้เพิม่ขึน้

จากเดมิเป็นอนัมาก จงึมีการปรับเปลีย่นและปรับปรุงหวัข้อและเนือ้หาในหนงัสือเล่ม

เดมิ เพ่ือให้ครอบคลมุ ทันสมยั และสอดคล้องกบัปัญหาหลกัท่ีพบในเวชปฏิบตัมิากขึน้ 

โดยได้รับการอนุเคราะห์จากผู้นิพนธ์ผู้ทรงความรู้ความสามารถในสาขาโรคข้อและ 

รมูาตสิซัม่จากหลายสถาบนัทัว่ประเทศ คณะผูจ้ดัทำาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เนือ้หาทัง้หมด

จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์ผู้สนใจทุกท่าน และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง

ตามบริบทของการทำางานในเวชปฏิบัติของท่าน

คำานำา

ฉ



 ทางคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณในวิทยาทานของผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทุกท่าน เจ้าหน้าที่เลขานุการสมาคมฯ (คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ และคุณปรียากร 

ก.ศรสีวุรรณ) และคณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ ท่ีได้สนบัสนนุการจดัทำาหนงัสือ

นี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อแนะนำาประการใด คณะบรรณาธิการขอน้อมรับเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต 

บุญจริง ศิริไพฑูรย์

ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ

      ไพจิตต์ อัศวธนบดี

ศิรภพ สุวรรณโรจน์
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