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วัตถุประสงค  

1. เภสัชกรสามารถวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรค

เกาต เพ่ือวางแผนการรักษาและเลือกใชยาใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายได 

2. เภสัชกรสามารถปองกันและติดตามประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยจากยารักษาโรคเกาตได 

3. เภสัชกรสามารถใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหกับผูปวยโรคเกาตได 

  

บทคัดยอ 

โรคเกาตเปนโรคขออักเสบท่ีเกิดจากการมีระดับกรดยูริกในซีรั่มสูงจนเกินจุดอ่ิมตัวแลวเกิดตกตะกอน

เปนผลึกโมโนโซเดียมยูเรตตามขอสวนระยางคของรางกายและเนื้อเยื่อโดยรอบ การเกิดขออักเสบเฉียบพลัน

และการสะสมของผลึกโมโนโซเดียมยูเรตในระยะยาวลวนสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางมาก การรักษา

โรคอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ 

จากตัวโรค ปจจุบันมีแนวเวชปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาโรคเกาตเปนจํานวนมาก แนวเวชปฏิบัติเหลานี้แม

จะมีหลักในการดูแลรักษาผูปวยท่ีคลายคลึงกัน แตก็มีสวนท่ีแตกตางหรือขัดแยงกันซ่ึงบุคลากรทางการแพทย

ควรพิจารณาและเลือกใชใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 

 

คําสําคัญ  

Gout, Guideline, Colchicine, Allopurinol, Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs 

 

บทนํา  

โรคเกาตเปนโรคขออักเสบท่ีพบไดบอย โดยท่ัวโลกมีความชุกของผูปวยโรคเกาตอยูระหวางรอยละ 

0.1-10 สําหรับประเทศไทยเคยมีการสํารวจพบความชุกอยูในชวงรอยละ 0.16 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ
(1,2) โรคเกาตเกิดจากการมีระดับกรดยูริกในซีรั่ม (serum uric acid; SUA) สูงเกินจุดอ่ิมตัว (saturation 

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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point) แลวเกิดตกตะกอนเปนผลึกโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) ตามขอสวนระยางคของรางกาย 

(peripheral joints) และเนื้อเยื่อโดยรอบ(1,2) ผูปวยมักมีการอักเสบของเยื่อบุผิวขอเดี่ยว (monoarticular 

synovitis) ท่ีเกิดข้ึนอยางเฉียบพลันทําใหไดรับความเจ็บปวดมาก และมักหายไดเองภายในระยะเวลา 1-2 

สัปดาห(2) และมีการสะสมของผลึกโมโนโซเดียมยูเรตในขอระยะยาวจนเกิดเปนกอนโทฟสในชั้นใตผิวหนัง 

(subcutaneous tophus) ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขอผิดรูปหรือถูกทําลายจนเกิดความพิการได การรักษาโรค

เกาตอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรวมท้ังปองกันภาวะแทรกซอน

ตางๆ จากตัวโรค(1,2) 

ในบทความนี้ไดคัดเลือกแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตท่ีสําคัญจํานวน 6 ฉบับ ซ่ึงผูเขียนเห็น

วาเปนแนวเวชปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายหรือไดรับการอางอิงบอยครั้ง ไดแก แนวเวชปฏิบัติการ

ดูแลรักษาโรคเกาตโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2555(1), แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรค

เกาตโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน (the American College of Rheumatology; ACR) ปพ.ศ. 2555
(3,4), แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตโดยกลุม the Evidence, Expertise, Expertise (3e) Initiative ป

พ.ศ. 2557(5), แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป (the European 

League Against Rheumatism; EULAR) ปพ.ศ. 2559(6), แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตโดยวิทยาลัย

แพทยอเมริกัน (the American College of Physician; ACP) ป พ.ศ. 2560(7,8) และแนวเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาโรคเกาตโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ (the British Society for Rheumatology; BSR) ป

พ.ศ. 2560(9) มาสรุปและเปรียบเทียบรายละเอียดโดยเนนในดานการดูแลรักษาผูปวยเปนหลัก ผูเขียนมี

จุดมุงหมายใหผูอานไดมองเห็นประเด็นท่ีคลายคลึงและแตกตางหรือขัดแยงกัน และสามารถพิจารณานําไป

ประยุกตใชกับผูปวยโรคเกาตแตละรายไดอยางเหมาะสม 

  

การรวบรวมหลักฐานและวัตถุประสงคของแนวเวชปฏิบัต ิ

แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตท้ัง 6 ฉบับมีแนวทางในการรวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของและ

วัตถุประสงคในการเผยแพร ดังตารางท่ี 1. 
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ตารางท่ี 1. สรุปการรวบรวมหลักฐานและวัตถุประสงคในการสรางแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตแต

ละฉบับ 

แนวเวชปฏิบัติ การรวบรวมหลักฐาน/วัตถุประสงค 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย(1)  

รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล MEDLINE และ 

Cochrane systematic review จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

รวมท้ังรวบรวมแนวเวชปฏิบัติและขอแนะนําจากตางประเทศมา

ปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2544 เพ่ือเปนแนวทาง

ในการวินิจฉัยและรักษาโรคเกาตท่ีเหมาะสมภายใตบริบทของ

ประเทศไทย 

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3,4) 

รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล MEDLINE, EMBASE 

และ  the Cochrane central Register of Controlled Trials 

จนถึงเดือนตุลาคม ปพ.ศ. 2554 รวมท้ังการสืบคนเอกสารอางอิง

ของเอกสารท่ีสืบคนไดและจากการนําเสนอบทคัดยอในงาน 

scientific meeting ของวิทยาลัยแพทย โรคขออเมริ กันและ

สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปชวงปพ.ศ. 2553 – 2554 

โดยนํามาสรางเปนคําแนะนําตอสถานการณจําลองท่ีไดกําหนดไว 

เพ่ือเปนแนวทางในการรักษาผูปวยโรคเกาตในสถานการณตางๆ 

3e initiative(5)  

รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed และ the 

Cochrane Central Register of Controlled Trials ถึ ง เ ดื อ น

มีนาคม ปพ.ศ. 2554 โดยนํามาสรางเปนคําแนะนําสําหรับ 10 

ปญหาในทางคลินิกท่ีไดกําหนดไว เพ่ือสงเสริมใหเกิดการดูแล

รักษาผูปวยโรคเกาตโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ 

สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป(6) 

รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed, EMBASE 

และ Cochrane Library databases ถึงเดือนพฤษภาคม ปพ.ศ. 

2559 รวมกับการนําความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและตัวแทนจาก

ผูปวยมาปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2550 เพ่ือเปน

แนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาต 

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(7,8)  

แนวเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคเกาตมีการรวบรวมหลักฐาน

การศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed, EMBASE, the Cochrane 

library และ Web of Science จนถึงเดือนกุมภาพันธ ปพ.ศ. 

2559 รวมท้ังมีการคนหาการศึกษาท่ีไมไดรับการตีพิมพผาน

ฐานขอมูล ClinicalTrials.gov และ Web of Science เพ่ือเปน

แนวทางในการวินิจฉัยโรคเกาต (สําหรับแนวเวชปฏิบัติในการดูแล
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รักษาโรคเกาตมีการดําเนินการท่ีคลายคลึงกัน แตมีการรวบรวม

หลักฐานการศึกษาเฉพาะในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2553 จนถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และมีการติดตอขอขอมูลจากบริษัทยา

เก่ียวกับการศึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยารักษาโรคเกาตเพ่ิมเติม 

โดยมีจุดมุงหมายเปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาต) 

สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ(9)  

รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed, EMBASE, 

MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials Register, Web 

of Science และ AMED จนถึงเดือนมิถุนายน ปพ.ศ. 2558 มา

ปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2550 เพ่ือเปนแนวทาง

ในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาตในสหราชอาณาจักร 

 

การวินิจฉัยโรคเกาต  

 แมแนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญจะระบุวาการตรวจพบผลึกโมโนโซเดียมยูเรตจากน้ําไขขอหรือกอนโท

ฟสท่ีเจาะมาตรวจเปนเกณฑมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคเกาต(1,5,7,9) แตจากขอจํากัดหลายประการในการ

วินิจฉัยดวยวิธีการดังกลาว แนวเวชปฏิบัติตางๆ จึงไดระบุทางเลือกในการวินิจฉัยโรคเกาตในกรณีท่ีไมสามารถ

เจาะน้ําไขขอหรือกอนโทฟสมาตรวจได โดยแนวเวชปฏิบัติของสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยไดแนะนําให

ใชเกณฑการวินิจฉัยของโรม (Rome criteria)(1) ดังตารางท่ี 2. แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันกลาว

วา การวินิจฉัยโรคเกาตอาจใชการตัดสินใจทางคลินิค (clinical judgement) จากอาการของผูปวยท่ีบงชี้ได 

เม่ือพิจารณาแลววาผูปวยมีโอกาสเปนโรคขออักเสบติดเชื้อ (septic arthritis) นอย(7) ซ่ึงใกลเคียงกับคําแนะนํา

ของแนวเวชปฏิบัติโดยกลุม 3e Initiative ท่ีระบุวาแพทยสามารถวินิจฉัยโรคเกาตไดโดยอาศัยอาการทาง

คลินิคท่ีบงชี้ (classic clinical features) และ/หรือภาพถายรังสีท่ีเขากันไดกับโรคเกาต(5)   

ตารางท่ี 2. เกณฑการวินิจฉัยขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาตของโรม (Rome 

criteria) 

อาศัยเกณฑอยางนอย 2 ใน 3 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. ขอบวมเจ็บซ่ึงเกิดข้ึนทันทีทันใดและหายภายใน 2 สัปดาห  

2. ระดับกรดยูริกในเลือดสูงกวา 7 มก./ดล.ในเพศชาย หรือมากกวา 6 มก./

ดล. ในเพศหญิง  

3. พบกอนโทฟส (tophus) 

ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข (1) 
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การรักษาในระยะขออักเสบเฉียบพลัน 

การรักษาดวยการไมใชยา  

 แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย, วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันและสมาคม

โรคขอแหงประเทศอังกฤษไดแนะนําการประคบขอท่ีเกิดการอักเสบดวยน้ําแข็งหรือเจลเก็บความเย็น (ice 

pack)(1,4,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันยังแนะนําใหผูปวยงดการดื่ม

แอลกอฮอลในชวงระหวางท่ีมีขออักเสบเฉียบพลันดวย(3) 

การรักษาดวยการใชยา 

แนวเวชปฏิบัติสวนใหญแนะนําใหรักษาขออักเสบเฉียบพลันโดยเร็วท่ีสุด โดยแนวเวชปฏิบัติของ

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันระบุวาควรเริ่มการรักษาภายในระยะ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเกิดอาการ(1,4,8,9)                                                 

ยาท่ีแนะนําใหใชในการรักษาภาวะขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาตโดยแนวเวชปฏิบัติตางๆ ไดแก 

colchicine, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) และ corticosteroids โดยการรับประทาน

หรือการฉีดเขาขอ (intraarticular injection) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3. 

 

ตารางท่ี 3. คําแนะนําเก่ียวกับการใชยาในระยะขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต 

แนวเวช

ปฏิบัติโรค

เกาต 

Colchicine NSAIDs 
Corticosteroids 

(oral) 

Corticosteroids 

(Intraarticular) 
อ่ืนๆ 

สมาคมรูมาติส

ซ่ัมแหง

ประเทศไทย(1) 

First-line                      

ในผูท่ีมีการ

งานของไต

ปกติ 

First-line (± 

gastroprotecti

ve agents*) 

ในผูท่ีมีการ

ทํางานของไต

ปกติและมีความ

เสี่ยงต่ําตอ

โรคหัวใจและ

ทางเดินอาหาร 

Second-line** 

Second-line**  

เหมาะสําหรับกรณี

มีขออักเสบขอ

เดียว                  

Opioid 

analgesic

s (add-

on)*** 

วิทยาลัย

แพทยโรคขอ

อเมริกัน(4) 

First-line 

(หากเริ่มยา

ภายใน 36 

ชั่วโมง

นับตั้งแตมี

อาการ) ไม

First-line First-line 

First-line โดยเปน

ทางเลือกในกรณี

ตองการใช 

corticosteroid 

ในผูปวยท่ีมีขอ

อักเสบ 1-2 ขอ 
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แนะนําใหใช 

colchicine 

ในผูท่ีไดรับยา 

colchicine 

เพ่ือปองกัน

การกําเริบ

ของขออักเสบ

ท่ีเพ่ิงไดรับ 

colchicine 

ในการรักษา

ขออักเสบ

เฉียบพลันมา

ภายใน 14 วัน 

โดยเปนขอขนาด

ใหญ เชน ขอมือ 

ขอศอก ขอเทา 

และขอเขา เปน

ตน 

3e 

Initiative(5) 
First-line First-line First-line First-line  

สมาคมความ

รวมมือโรคขอ

แหงยุโรป(6) 

First-line 

หากเริ่มยา

ภายใน 12 

ชั่วโมง

นับตั้งแตมี

อาการ 

First-line (± 

gastroprotecti

ve agents) 

First-line First-line  

วิทยาลัย

แพทยอเมริกัน
(8) 

First-line 

หามใชในผูท่ีมี

การทํางาน

ของตับและไต

บกพรองท่ี

กําลังไดรับยา

ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง 

cytochrome 

P450 

CYP3A4 

First-line 

First-line แนะนํา

ใหพิจารณาใชกอน 

NSAIDs เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพ

เทากัน แตมีความ

ปลอดภัยสูงกวา 

และราคาถูก 

ไมระบุ  
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Colchicine  

 Colchicine เปนยาท่ีแนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหใชเปนยาลําดับแรก (first-line agent) โดยมักจะ

แนะนําใหใชยาในขนาดตํ่า คือเริ่มตนการรักษาดวยขนาด 1.2 มก. แลวตามดวย 0.6 มก. ในอีก 1 ชั่วโมง 

หลังจากนั้น 12 ชั่วโมงอาจพิจารณาใหในขนาด 0.6 มก. วันละ 1-2 ครั้งจนกวาขออักเสบหายสนิท(4,5,8)  

ยกเวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษท่ีแนะนํา

ใหใชยาในขนาด 0.5-0.6 มก. วันละ 2-4 ครั้งจนขออักเสบหายสนิท(1,9) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือ

โรคขอแหงยุ โรปแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใช  colchicine ในผูปวยท่ีมีอัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัส 

(glomerular filtration rate; GFR) นอยกวา 30 มล./นาที เนื่องจากยังไมมีขอมูลดานความปลอดภัยใน

ประชากรกลุมนี้(6) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคแหงขอประเทศอังกฤษระบุวาหามใชยานี้ในผูท่ีมีอัตรา

การกรองท่ีโกลเมอรูลัสนอยกวา 10 มล./นาที/1.73 ตร.ม.(9) 

 ดานคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย หลายแนวเวชปฏิบัติมีคําแนะนําใหระมัดระวังการใชยา 

colchicine รวมกับยาท่ีมีผลยับยั้ง P-glycoprotein หรือ cytochrome P450 3A4 เชน clarithromycin, 

erythromycin, cyclosporine, ketoconazole และ cimetidine เปนตน เนื่องจากจะทําใหเกิดภาวะพิษ

จากระดับ colchicine ท่ีสูงข้ึนได(1,6,9) นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําใหติดตามอาการปวดเม่ือยและระดับเอนไซม

กลามเนื้อ (creatinine kinase) ในผูปวยท่ีไดรับยา colchicine รวมกับ simvastatin เพ่ือเฝาระวังภาวะ

กลามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis)(1)   

 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)    

 แนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหใชยา NSAIDs ในขนาดตานการอักเสบ, ขนาดรักษาขออักเสบจากโรค

เกาตหรือขนาดสําหรับรักษาอาการปวดเฉียบพลันในการรักษาขออักเสบระยะเฉียบพลันจากโรคเกาต(1,4,9) โดย

ระบุวายาทุกชนิดในกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาไมแตกตางกัน(1,4,8) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัม

แหงประเทศไทย แนะนําวาไมควรใชยา aspirin เนื่องจากมีผลตอระดับกรดยูริกในซีรั่ม และใหหลีกเลี่ยงการ

ใชยา indomethacin ในผูสูงอายุ เนื่องจากมักกอใหเกิดอาการปวดศีรษะและซึม(1) 

สมาคมโรคขอ

แหงประเทศ

อังกฤษ(9) 

First-line 

First-line 

(+gastroprote

ctive agents) 

Second-line 
First-line กรณีมี

ขออักเสบขอเดียว 
 

หมายเหตุ NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

*ใหยาในกลุม gastro-protective agents รวมกับยาในกลุม NSAIDs ในผู ท่ี มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

ผลขางเคียงในระบบทางเดินอาหาร หรือใชยาในกลุม Coxibs แทน, **พิจารณาในรายท่ีมีขอหามในการใชยา

ในกลุม NSAIDs หรือ colchicine เชน มีภาวะไตวาย, เลือดออกในทางเดินอาหารหรือเม่ือไมตอบสนองตอยา

ในกลุม NSAIDs หรือ colchicine, ***ใชคูกับ colchicine หรือยาในกลุม NSAIDs ในรายท่ีมีอาการปวด

อยางรุนแรง  
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ดานคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยและแนว

เวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยาในกลุม NSAIDs ในผูท่ีมีโรคหัวใจลมเหลว, 

โรคตับและภาวะไตทํางานบกพรอง(1,8) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษระบุวาผูปวยท่ี

กําลังมีแผลเพปติก (peptic ulceration) หรือมีประวัติการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารเปนขอหามใชของ

ยาในกลุม NSAIDs และแนะนําใหใชยาในกลุม gastro-protective agents ในผูปวยทุกรายท่ีไดรับยาในกลุม 

NSAIDs ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงยาในกลุม Coxibs ดวย(9) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย

แนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยาในกลุม NSAIDs ในผูท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและอาการไมพึง

ประสงคตอระบบทางเดินอาหาร และแนะนําใหพิจารณาการใช gastro-protective agents รวมดวย หรือ

พิจารณาการใชยาในกลุม Coxibs แทนการใชยาในกลุม NSAIDs ในผูปวยท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอผลขางเคียงใน

ระบบทางเดินอาหาร(1)  

 

Corticosteroids  

 แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย แนะนําใหใชยา corticosteroids ในขนาด 0.5 

มก./กก./วันของยา prednisolone หรือเทียบเทา เม่ือผูปวยอาการดีข้ึนจึงปรับลดขนาดยาลงจนหยุดยา

ภายใน 1-2 สัปดาห(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน แนะนําใหใชยาในขนาดอยางนอย 

0.5 มก./กก./วัน ของยา prednisolone หรือเทียบเทา เปนระยะเวลา 5-10 วันแลวจึงหยุดยา หรืออาจ

พิจารณาเริ่มลดขนาดยาลงในวันท่ี 2-5 เปนระยะเวลา 7-10 วันจนหยุดยาก็ได(4) สวนขนาดยาสําหรับฉีดเขา

ขอนั้นข้ึนอยูกับขนาดของขอท่ีมีการอักเสบ(4) 

 

การใชยารวมกัน  

แนวเวชปฏิบัติตางๆ ยกเวนแนวเวชปฏิบัติของวิทยาลัยแพทยอเมริกัน มีการกลาวถึงการใชยารวมกัน

เพ่ือรักษาขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต ดังสรุปในตารางท่ี 4. โดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป

แนะนําใหใชยารวมกันในผูปวยท่ีมีอาการปวดรุนแรง หรือมีขออักเสบหลายขอ(6) เชนเดียวกับวิทยาลัยแพทย

โรคขออเมริกันท่ีแนะนําใหใชยารวมกันในกรณีท่ีผูปวยมีอาการปวดรุนแรง(4) สวนสมาคมโรคขอแหงประเทศ

อังกฤษแนะนําใหใชยารวมกันหลังจากไมสามารถควบคุมอาการดวยยาชนิดเดียวได(9) แตแนวเวชปฏิบัติโดย

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยกลาวถึงการใชยารวมกันโดยไมไดระบุผูปวยกลุมเปาหมาย ยกเวนกรณีท่ี

แนะนําการใชยากลุม opioids รวมกับยาอ่ืนในผูปวยท่ีมีอาการปวดรุนแรง(1) เชนเดียวกับแนวเวชปฏิบัติโดย

กลุม 3e initiative มีการกลาวถึงการใชยารวมกันโดยไมระบุรายละเอียดเก่ียวกับกลุมเปาหมาย แตมีการ

กลาวถึงการใหยาพาราเซตามอลเปนยาแกปวดเสริมใหกับผูปวย(5) แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมแนะนําใหใช

ยา NSAIDs รวมกับ corticosteroids ชนิดรับประทาน เนื่องจากอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึง

ประสงคตอระบบทางเดินอาหาร(4,6) 
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ตารางท่ี 4. การใชยารวมกันในการรักษาภาวะขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต 

แนวเวชปฏิบัตโิรคเกาต ขอบงช้ีของการใหยารวมกัน ยาท่ีแนะนํา 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย(1)   ไมระบุ 

Colchicine + NSAIDs 

Opioid analgesics + 

Colchicine/NSAIDs 

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(4) 
ขออักเสบรุนแรง (pain 

score ≥ 7/10)* 

Colchicine + NSAIDs 

Colchicine + Corticosteroids 

(oral) 

Corticosteroids (intraarticular) + 

colchicine/NSAIDs/Corticosteroids 

(oral) 

3e Initiative(5) ไมระบุ 

มีการกลาวถึงการใช colchicine, 

NSAIDs และ corticosteroids รวมกัน 

โดยไมไดระบุรายละเอียด และกลาวถึง

การใช paracetamol เปนยาเสริม 

(adjunct analgesic) 

สมาคมความรวมมือโรคขอแหง

ยุโรป(6) 

ขออักเสบรุนแรง หรือมีขอ

อักเสบหลายขอ 

Colchicine + NSAIDs 

Colchicine + Corticosteroids 

(oral) 

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8) ไมระบุ ไมระบุ 

สมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ(9) 
ไมตอบสนองตอการรักษา

ดวยยาชนิดเดียว 
ไมระบุ 

หมายเหต ุNSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

*โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีขออักเสบกําเริบพรอมกันหลายขอ (acute polyarticular gout attack) หรือเกิดขอ

อักเสบกําเริบในขอขนาดใหญ (large joint) 1-2 ขอ 

 

การจัดการกับยาลดกรดยูริกในระยะขออักเสบเฉียบพลัน 

สําหรับผูปวยท่ีไดรับยาลดกรดยูริก แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย, วิทยาลัย

แพทยโรคขออเมริกันและสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหใชยาในขนาดเดิมตอไป(1,4,9) แนวเวช

ปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยไดระบุเหตุผลวาการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของยาลดกรด

ยูริกในระยะท่ีมีขออักเสบจะมีผลใหขออักเสบหายชา(1) 
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กรณีไมตอบสนองตอการรักษา 

ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงและไมตอบสนองตอการรักษา หรือมีขอหามตอการใชยาตางๆ ท่ีไดกลาวมา

ขางตน แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปและสมาคมโรค

ขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหใชยาในกลุม interleukin-1 (IL-1) Inhibitors ไดแก canakinumab, 

rilanacept (ยังไมข้ึนทะเบียนในประเทศไทย) หรือ anakinra (ยังไมข้ึนทะเบียนในประเทศไทย)(4,6,9) 

การปฏิบัติตัวในระหวางท่ีมีภาวะขออักเสบเฉียบพลัน 

แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษมี

คําแนะนําใหผูปวยยกขอท่ีมีการอักเสบใหสูง(1,9) และแนะนําใหผูปวยพักใชขอในระหวางท่ีมีขออักเสบกําเริบ
(1,9) เนื่องจากการเคลื่อนไหวมักทําใหมีอาการปวดมากข้ึน(9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรค

ขออเมริกันยังไดแนะนําใหผูปวยในระยะขออักเสบเฉียบพลันงดการดื่มแอลกอฮอลอีกดวย(3) 

 

การรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูง  

การรักษาดวยการไมใชยา 

1. การใหความรูเรื่องโรคและการรักษากับผูปวย แนวเวชปฏิบัติตางๆ ลวนใหความสําคัญกับการให

ความรูเก่ียวกับโรคและการรักษากับผูปวยเพ่ือเพ่ิมความรวมมือในการรักษา(1,3,5,6,9)  

2. การคัดกรอง/รักษาโรครวมและปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เนื่องจากโรคเกาตเปนปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก

โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมท้ังโรคไต(5,6,9) หลายแนวเวชปฏิบัติจึงมีคําแนะนําใหคัดกรองและรักษา

โรครวมท่ีเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเหลานี้ เชน ภาวะไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, น้ําตาล

ในเลือดสูง, การสูบบุหรี่และโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เปนตน(1,3,5,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดย

กลุม 3e Initiative, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษยัง

แนะนําใหตรวจคัดกรองการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาตดวย เนื่องจากมักพบภาวะการทํางานของ

ไตบกพรองในผูปวยท่ีมีภาวะกรดยูริกสูงในเลือด และการประเมินภาวะการทํางานของไตยังชวยใน

การวางแผนการรักษาโรคเกาตของผูปวยอีกดวย(5,6,9) สําหรับความถ่ีในการตรวจคัดกรองนั้น แนวเวช

ปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหตรวจคัดกรองอยางนอยทุกป(9) 

3. การลดน้ําหนักในผูปวยท่ีมีน้ําหนักเกินหรืออวน(1,3,5,9) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหง

ประเทศไทยแนะนําเปาหมายน้ําหนักในอุดมคติ (ideal body weight) สําหรับผูปวยทุกราย การลด

น้ําหนักควรลดลงอยางชาๆ เนื่องจากการลดน้ําหนักลงอยางรวดเร็วอาจทําใหระดับกรดยูริกในซีรั่ม

สูงข้ึนและทําใหเกิดขออักเสบกําเริบตามมาได(1) 

4. การออกกําลังกาย(1,3,5,6,9)  แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยแนะนําใหผูปวยโรค

เกาตออกกําลังกายในระดับปานกลาง และหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอยางหักโหมเนื่องจากอาจทํา

ใหขออักเสบกําเริบข้ึนได(1) 
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5. หลีกเลี่ยงหรือจํากัดเนื้อสัตวท่ีมีสารพิวรีน (purine) สูง เชน อาหารทะเล, เนื้อแดงและเครื่องในสัตว 

เปนตน(1,3,6,9)  

6. การจํากัดผลไมรสหวานและเครื่องดื่มท่ีผสมน้ําตาลฟรุกโตส เชน น้ําอัดลมและเครื่องดื่มชูกําลัง 

(energy drink) เปนตน(1,3,5,6,9)  

7. การจํากัดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปแนะนําให

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล(6) ในขณะท่ีแนวเวชปฏิบัติอ่ืนๆ แนะนําใหจํากัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยเฉพาะเบียร ไมใหมากเกินไป(1,3,5,9)  นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันยัง

ไดแนะนําใหผูปวยในระยะขออักเสบเฉียบพลัน, ผูปวยท่ีมีขอกําเริบบอยครั้งและผูปวยท่ีมีกอนโทฟส

งดการดื่มแอลกอฮอลอีกดวย(3) 

8. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีทําใหโรคกําเริบ แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยแนะนําให

ผูปวยสังเกตและงดอาหารอาหารบางชนิดท่ีพบวารับประทานแลวทําใหโรคเกาตกําเริบ(1) 

9. เพ่ิมการรับประทานผักและผลไม แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันอางอิงขอมูลจากผู

ท่ีมีสุขภาพดีวาการรับประทานผักมีผลลดระดับกรดยูริกในซีรั่มและลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วใน

ระบบทางเดินปสสาวะ(3) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหผูปวยโรค

เกาตรับประทานอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาลตํ่า และมีสัดสวนของผักและใยอาหารสูง, รับประทาน

ผักและถ่ัวเหลืองซ่ึงเปนแหลงของโปรตีน รวมท้ังแนะนําใหรับประทานเชอรี่ซ่ึงอาจมีผลลดระดับกรด

ยูริกในซีรั่มและการเกิดขออักเสบกําเริบเฉียบพลัน(9) 

10. เพ่ิมการบริโภคผลิตภัณฑจากนมท่ีมีไขมันต่ําหรือปราศจากไขมัน เชน นมพรองมันเนย และโยเกิรต

ไขมันต่ํา(1,3,6,9)  โดยแนวเวชปฏิบัติจากสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปกลาววานมมีฤทธิ์ขับกรด

ยูริกและชวยปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบได(6) 

11. ดื่มน้ําใหเพียงพอ แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหผูปวยโรคเกาตดื่มน้ําให

เพียงพอ(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย และแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคม

โรคขอแหงประเทศอังกฤษ แนะนําใหผูปวยท่ีมีประวัตินิ่วในทางเดินปสสาวะดื่มน้ําวันละมากกวา 2 

ลิตร(1,9)  นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติของสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษยังแนะนําใหรับประทาน 

potassium citrate วันละ 60 mEq เพ่ือปรับความเปนดางของปสสาวะในกรณีท่ีผูปวยกลับเปนซํ้า

อีกดวย(9) 

12. หลีกเลี่ยงการใชยาท่ีมีผลเพ่ิมระดับกรดยูริกในซีรั่ม แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทยแนะนําวาอาจพิจารณาเปลี่ยนยาขับปสสาวะท่ีมีผลเพ่ิมระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงเปนยาลดความดันโลหิตชนิดอ่ืนท่ีมีฤทธิ์ขับกรดยูริกหรือไมมีผลตอระดับกรดยูริกในเลือด โดย

ยาลดความดันโลหิตท่ีมีผลขับกรดยูริก ไดแก ยา amlodipine และยา losartan(1) นอกจากนี้ยัง

แนะนําการใชยาลดระดับไขมันในเลือดท่ีมีฤทธิ์ขับกรดยูริก ซ่ึงไดแกยา atorvastatin และยา 

fenofibrate ในผูปวยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ดวย(1) คําแนะนํานี้สอดคลองกับ

คําแนะนําจากแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปท่ีแนะนําใหปรับเปลี่ยนการใช
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ยาขับปสสาวะท่ีใชเ พ่ือลดความดันโลหิตเปนยา losartan หรือยาในกลุม calcium channel 

blockers และการใชยาลดระดับไขมันในเลือดในกลุม statins หรือ fibrates(6) และแนวเวชปฏิบัติ

จากสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษท่ีแนะนําวาอาจพิจารณา losartan และ fenofibrate ในขอ

บงชี้สําหรับรักษาความดันโลหิตและไขมันในเลือดผิดปกติ(9) แนวปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขอ

อเมริกันแนะนําใหพิจารณาถึงความจําเปนของการไดรับยาท่ีมีผลเพ่ิมระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวย

แตละราย เชน niacin, thiazide, loop diuretics และ calcineurin inhibitors เปนตน และความ

เปนไปไดในการเปลี่ยนเปนยาท่ีไมมีผลเพ่ิมระดับกรดยูริกในซีรั่ม(3) สาเหตุท่ีแนวเวชปฏิบัติโดย

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันไมไดระบุถึงยา losartan และ fenofibrate โดยตรงซ่ึงแตกตางจาก

แนวเวชปฏิบัติอ่ืนๆ นั้นเนื่องจากแนวเวชปฏิบัติดังกลาวจัดใหยาท้ังสองชนิดเปนยาขับกรดยูริกซ่ึงจะ

ไดกลาวถึงตอไป  

13. วิตามินซี แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยแนะนําวาวิตามินซีในขนาด 500 มก./

วัน ชวยลดระดับกรดยูริกในซีรั่มลงไดบาง แตควรระมัดระวังการใชในระยะยาวเนื่องจากอาจทําให

เกิดนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะได โดยแนวปฏิบัติดังกลาวไมไดระบุกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมกับการ

ใชวิตามินซี(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษไมแนะนําการใชวิตามินซี โดย

กลาววาวิตามินซีในขนาด 500-1,500 มก./วัน มีฤทธิ์ขับกรดยูริกอยางออน (weal uricosuric 

effect) เทานั้น และยังไมมีขอมูลสนับสนุนวาการใหวิตามินซีมีผลลดการกําเริบของโรคเกาตได(9)  

 

การรักษาดวยการใชยา 

การพิจารณาใหยาลดกรดยูริกในระยะยาว  

แนวเวชปฏิบัติตางๆ ระบุขอบงชี้ท่ีสอดคลองกันในการใหยาลดกรดยูริกในระยะยาวในผูปวยโรคเกาต 

ไดแก  

1. มีขออักเสบกําเริบบอยครั้ง โดยแนวเวชปฏิบัติของสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป, สมาคมโรค

ขอแหงประเทศอังกฤษ, วิทยาลัยแพทยโรคขอเมริกันและวิทยาลัยแพทยอเมริกันแนะนําใหใชยาลด

กรดยูริกในระยะยาวในผูปวยท่ีมีขออักเสบกําเริบตั้งแต 2 ครั้งตอป ข้ึนไป(3,6,8,9) แตแนวเวชปฏิบัติโดย

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยแนะนําในผูปวยท่ีมีขออักเสบเกิน 2 ครั้งตอปข้ึนไป(1) 

2. มีกอนโทฟส(1,3,8,9) 

3. มีประวัติการเกิดนิ่วจากกรดยูริก(3,6,8,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทยยังแนะนําใหใชยาลดกรดยูริกในผูปวยท่ีมีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะมากกวา 1,100 มก./วันอีก

ดวย(1) 

4. มีการทํางานของไตบกพรอง แนวเวชปฏิบัติตางๆ มักไมไดกําหนดนิยามภาวะไตทํางานบกพรอง(1,8) 

ยกเวนสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษท่ีระบุวาหมายถึงผูปวยท่ีมีอัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัสนอย
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กวา 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.(9) และวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันท่ีระบุวาหมายถึงกลุมผูปวยโรคไต

เรื้อรังตั้งแตระยะท่ี 2 (chronic kidney disease stage 2) ข้ึนไป(3)  

5. มีความผิดปกติทางภาพรังสีของกระดูกและขอซ่ึงเขาไดกับโรคเกาต (สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทย, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป และสมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ)(1,6,9) 

สวนคําแนะนําจากบางแนวเวชปฏิบัติท่ีแตกตางจากแนวเวชปฏิบัติอ่ืนๆ ในการใหยาลดกรดยูริกในระยะยาวใน

ผูปวยโรคเกาต ไดแก 

1. ไดรับการวินิจฉัยโรคเกาต สมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหเริ่มยาลดระดับกรดยูริก

หลังจากผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคเกาต โดยเฉพาะในรายท่ีไดรับการวินิจฉัยในขณะท่ีมีอายุนอย(9) 

สอดคลองกับสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปท่ีแนะนําใหใชยาลดระดับกรดยูริกในผูปวยท่ีไดรับ

การวินิจฉัยโรคเกาตทุกราย โดยเฉพาะในผูปวยท่ีมีอายุนอยกวา 40 ป, ผูปวยท่ีมีระดับกรดยูริกในซีรั่ม

มากกวา 8 มก./ดล. หรือผูปวยท่ีมีโรครวม ไดแก ไตทํางานบกพรอง, ความดันโลหิตสูง, กลามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจลมเหลว(6)  

2. มีโรคไตจากกรดยูริก (uric acid nephropathy) (สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย)(1) 

3. มีขออักเสบเรื้อรัง (สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ)(1,9) 

4. จําเปนตองไดรับยาขับปสสาวะตอเนื่อง (สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอ

ประเทศอังกฤษ)(1,9) 

เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม 

แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญระบุเปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มใกลเคียงกัน ยกเวนแนวเวชปฏิบัติ

โดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันท่ีไมไดกําหนดเปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม โดยใหเหตุผลวายังขาดหลักฐาน

สนับสนุนในหลายประเด็น เชน ผลทางคลินิกของระดับกรดยูริกในซีรั่มท่ีแตกตางกัน, ประโยชนจากการลด

การกําเริบของโรคกับความเสี่ยงจากการใชยาในขนาดสูงเพ่ือควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มใหไดตามเปาหมาย 

และผลทางคลินิกระหวางการกําหนดเปาหมายกรดยูริกในซีรั่มกับการพิจารณาการตอบสนองจากอาการของ

ผูปวยเปนหลัก เปนตน(8) เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มดังแสดงในตารางท่ี 5.  

แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําวาหลังจากควบคุมระดับกรดยูริกไดตาม

เปาหมายเปนระยะเวลานานหลายป โดยท่ีผูปวยไมมีกอนโทฟสและไมมีขออักเสบกําเริบอีกอาจลดความ

เขมขนของเปาหมายระดับกรดยูริกในซีรั่มเปนไมเกิน 6 มก./ดล. โดยใหเหตุผลวาระดับกรดยูริกในซีรั่มท่ีต่ํา

เกินไปอาจเก่ียวของกับการเกิดโรคเก่ียวกับความเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative disease)(9) 

สอดคลองกับสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปท่ีไมแนะนําใหลดระดับกรดยูริกในซีรั่มใหนอยกวา 3 มก./

ดล. ในระยะยาว โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษาบางสวนวากรดยูริกอาจมีผลปองกันโรคเก่ียวกับความเสื่อม

ของระบบประสาทหลายชนิด(6)  
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเริ่มยาลดกรดยูริก 

 แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมระบุระยะเวลาเหมาะสมท่ีชัดเจนในการเริ่มยาลดกรดยูริกในซีรั่ม โดย

แนวเวชปฏิบัติของวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันระบุวาสามารถเริ่มยาลดกรดยูริกไดในระยะขออักเสบ

เฉียบพลันหากใหการรักษาขออักเสบเฉียบพลันอยางเหมาะสมแลว(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความ

รวมมือโรคขอแหงยุโรปแนะนําใหเริ่มยาลดกรดยูริกไมนานหลังการวินิจฉัยโรคเกาต แตไมแนะนําใหเริ่มยาใน

ระยะขออักเสบเฉียบพลัน(6) เชนเดียวกับแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยท่ีไมแนะนําให

เริ่มยาลดกรดยูริกในระยะขออักเสบเฉียบพลัน แตใหเริ่มยาหลังขออักเสบหายสนิทแลวเปนระยะเวลา 1-2 

สัปดาห(1) และแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษท่ีแนะนําใหเริ่มยาหลังจากขออักเสบหาย

สนิท เนื่องจากตองการใหแพทยใหขอมูลเก่ียวกับการใชยาลดกรดยูริกในชวงท่ีผูปวยไมมีอาการปวดเพ่ือให

ผูปวยสามารถรับขอมูลไดอยางเต็มท่ี(9) 

ตารางท่ี 5. เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวยโรคเกาต 

แนวเวชปฏิบัติ เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย(1)  

นอยกวาหรือเทากับ 6 มก./ดล.  

ผูปวยท่ีมีกอนโทฟสอาจกําหนดเปาหมายใหนอยกวาหรือเทากับ 

5 มก./ดล. 

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3) 

นอยกวา 6 มก./ดล.  

ผูปวยท่ีมีกอนโทฟสควรกําหนดเปาหมายใหนอยกวา 5 มก./ดล. 

จนกวากอนโทฟสหรืออาการทางคลินิคจะหายไป 

3e initiative(5) 
นอยกวา 6 มก./ดล.  

ผูปวยท่ีมีกอนโทฟสควรกําหนดเปาหมายใหนอยกวา 5 มก./ดล. 

สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป(6) 

นอยกวา 6 มก./ดล.* 

ผูปวยท่ีมีกอนโทฟส, โรคขอเรื้อรัง (chronic arthropathy) หรือ

มีขออักเสบกําเริบซํ้าบอยครั้ง แนะนําใหกําหนดเปาหมายใหนอย

กวา 5 มก./ดล. จนกวากอนโทฟสหรืออาการทางคลินิคจะหายไป 

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8) ไมกําหนดเปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม 

สมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ(9) นอยกวา 5 มก./ดล. (300 µmol/L)  

หมายเหตุ *ไมแนะนําใหลดระดับกรดยูริกในซีรั่มใหนอยกวา 3 มก./ดล. ในระยะยาว, **หลังจากควบคุม

ระดับกรดยูริกไดตามเปาหมายเปนระยะเวลานานหลายป โดยท่ีผูปวยไมมีกอนโทฟสและไมมีขออักเสบ

กําเริบอีกอาจลดความเขมขนของเปาหมายระดับกรดยูริกในซีรั่มเปนไมเกิน 6 มก./ดล. 
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ยาท่ีใชในการลดกรดยูริก 

 แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญแนะนําการใช allopurinol เปนยาทางเลือกลําดับแรก และ 

febuxostat เปนยาทางเลือกลําดับท่ีสอง (second-line agent) สวนยาขับกรดยูริก (uricosuric agents)  

มักแนะนําเปนยาทางเลือกลําดับท่ีสองหรือการรักษาเสริม (add-on therapy)  และแนะนํา pegloticase (ยัง

ไมไดข้ึนทะเบียนในประเทศไทย) เปนยาทางเลือกลําดับทายในกรณีท่ีผูปวยมีอาการรุนแรงและไมตอบสนอง

ตอการรักษาอ่ืนๆ(3,5,6) คําแนะนําในการเลือกใชยาลดกรดยูริกจากแนวเวชปฏิบัติตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 6. 

ตารางท่ี 6. คําแนะนําในการเลือกใชยาลดกรดยูริกในซีรั่ม 

แนวเวชปฏิบัติ Allopurinol Febuxostat Uricosuric Agents 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทย(1)  
First-line ไมระบุ 

Second-line /                            

Add-on therapy 

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3) 
First-line First-line First-line* / Add-on 

therapy 

3e initiative(5) First-line Second-line Second-line 

สมาคมความรวมมือโรคขอแหง

ยุโรป(6) 

First-line สําหรับ

ผูปวยท่ีมีการ

ทํางานของไตปกติ 

Second-line  

(First-line ในกรณีท่ี

ผูปวยมีการทํางานของ

ไตบกพรอง) 

Second-line / Add-

on therapy 

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8) First-line First-line ไมระบุ 

สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ(9) First-line Second-line 
Second-line /                                  

Add-on therapy 

หมายเหตุ *แนะนําการใช probenecid ในผูปวยท่ีมีขอหามใชหรือทนตอยา allopurinol และ/หรือ 

febuxostat ไมได และไมแนะใหใชเปนยาเดี่ยวในผูท่ีมีอัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัสนอยกวา 50 มล./นาที 

 

1. Allopurinol  แนวเวชปฏิบัติตางๆ จัดให allopurinol เปนยาทางเลือกลําดับแรก(1,3,5,6,8,9) โดย

แนะนําใหเริ่มยาในขนาด 50-100 มก./วัน แลวปรับเพ่ิมขนาดยาครั้งละ 50-100 มก./วัน จนกวาจะ

ลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมายหรือจนถึงขนาดยาสูงสุด 800-900 มก./วัน(1,3,6,9) ในกรณีท่ี

ให allopurinol ในขนาดเต็มท่ีแลวยังไมสามารถลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย แนะนําให

เปลี่ยนเปน febuxostat หรือยาขับกรดยูริกหรืออาจพิจารณาให allopurinol รวมกับยาขับกรดยูริก

ก็ได(1,3,6,9)  

 แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหทําการตรวจยีน HLA-B*5801 

กอนเริ่มยา allopurinol ในผูปวยกลุมเสี่ยง ซ่ึงไดแก กลุมผูปวยท่ีมีบรรพบุรุษเปนชาวเกาหลี, จีนฮ่ัน

และชาวไทย พรอมท้ังแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยา allopurinol ในผูท่ีตรวจพบยีนนี้(3) ซ่ึงแนวเวช
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ปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษไดกลาวอางถึงคําแนะนําของวิทยาลัยแพทยโรคขอ

อเมริกัน(9) แตแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรประบุวาการตรวจยีนดังกลาว

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทย(6) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมไมไดกลาวถึงประเด็นนี(้1) 

แนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหมีการปรับขนาดยา allopurinol ตามการทํางานของไต(1) แต

หากยังไมสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย แนวเวชปฏิบัติสวนใหญแนะนําวา

อาจปรับเพ่ิมขนาดยาข้ึนจนมากกวาขนาดท่ีแนะนําสําหรับผูท่ีมีการทํางานของไตบกพรองได แต

แนะนําใหติดตามอาการไมพึงประสงคอยางใกลชิด(1,3,5,9) ยกเวนแนวเวชปฏิบัติของสมาคมความ

รวมมือโรคขอแหงยุโรปท่ีไมแนะนําการปรับเพ่ิมขนาดยาดังกลาวเนื่องจากอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการ

เกิดผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง (serious cutaneous adverse reaction; SCARs)(6)  

2. Febuxostat ยา febuxostat จัดเปนยาทางเลือกลําดับแรกตามแนวเวชปฏิบัติของวิทยาลัยแพทย

โรคขออเมริกันและวิทยาลัยแพทยอเมริกัน รวมท้ังสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปท่ีจัดใหยา

ดังกลาวเปนยาทางเลือกลําดับแรกในกรณีท่ีผูปวยมีการทํางานของไตบกพรอง(3,6,8) สวนสมาคมโรค

ขอแหงประเทศอังกฤษ , กลุม 3e Initiative และสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปจัดใหยา 

febuxostat เปนยาทางเลือกลําดับสอง และแนะนําใหใชในกรณีท่ีผูปวยทนตอยา allopurinol ไมได 

รวมท้ังในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมายจากการใช allopurinol(5,6,9) 

กรณีท่ีให febuxostat ในขนาดเต็มท่ีแลวแตยังไมสามารถลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย 

แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหใชรวมกับยาขับกรดยูริก(3) ซ่ึงใกลเคียงกับ

คําแนะนําจากแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษท่ีแนะนําใหเปลี่ยนเปนยาขับกรด

ยูริกหรือใหรวมกับยาขับกรดยูริก(9) กรณีท่ีผูปวยทนตอ febuxostat ไมได แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัย

แพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหเปลี่ยนเปน allopurinol หรือ probenecid(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดย

สมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษซ่ึงจัดใหยาดังกลาวเปนยาทางเลือกลําดับท่ีสองแนะนําให

เปลี่ยนเปนยาขับกรดยูริกแทน(9)  

ดานความปลอดภัยแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษไมแนะนําใหใช 

febuxostat ในผูปวยท่ีมีโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหัวใจลมเหลว และไมแนะนําการใชยา 

febuxostat ในผูปวยท่ีมีประวัติแพยา allopurinol เนื่องจากมีขอมูลการแพยาขามกัน(9) แตแนวเวช

ปฏิบัติจากสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรประบุวาประวัติการแพยา allopurinol ไมถือเปนขอ

หามใชของยา febuxostat เนื่องจากไมมีขอมูลการแพยาขาม (cross-reactivity) กันระหวางยาท้ัง

สองชนิด(6) เนื่องจากขอมูลเก่ียวกับการแพยาขามกันระหวางยาท้ังสองชนิดนั้นยังไมชัดเจน ดังนั้นจึง

ควรระมัดระวังการใชยา febuxostat ในผูปวยท่ีมีประวัติแพยา allopurinol(10–13) 

3. Uricosuric Agents ตามแนว เวชปฏิบั ติ โดยสวนใหญยากลุ มนี้ มั กหมาย ถึง  probenecid, 

sulfinpyrazone และbenzbromarone(1,5,6,9)  ยกเวนแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขอ

อ เ ม ริ กั น ซ่ึ ง จ ะหมาย ถึ ง ย า  probenecid, fenofibrate และ  losartan เ ท า นั้ น  เ นื่ อ ง จ า ก 

sulfinpyrazone และ benzbromarone ไมมีจําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกา(3) โดยท่ัวไปยากลุมนี้
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ไมแนะนําใหใชในผูปวยท่ีมีการทํางานของไตบกพรอง ยกเวน benzbromazone ท่ียังมีประสิทธิภาพ

ในผูท่ีมีอัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัสเทากับหรือมากกวา 20 มล./นาที(1,3)  

 แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทยแนะนําใหใชยาขับกรดยูริกในผูปวยท่ีมี

ปริมาณกรดยูริกในปสสาวะนอยกวา 800 มก./วัน, มีขอหามใชหรือมีประวัติแพยา allopurinol หรือ

ใชรวมกับ allopurinol ในกรณีไดรับ allopurinol ในขนาดเต็มท่ีแลวแตยังไมสามารถควบคุมระดับ

กรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย(1)  โดยผูปวยท่ีไดรับยาขับกรดยูริกควรไดรับคําแนะนําใหดื่มน้ํา

มากกวา 2 ลิตร/วัน หรือพิจารณาปรับเพ่ิมความเปนดางของปสสาวะใหอยูในชวง pH 6.5-7.0 โดยใช 

potassium citrate, potassium bicarbonate หรือ sodium bicarbonate(1) ซ่ึงคลายคลึงกับแนว

เวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน แตแนวเวชปฏิบัติฉบับนี้ไมไดระบุปริมาตรของน้ําท่ีผูปวย

ควรดื่มตอวัน รวมท้ังเปาหมายของ pH ของปสสาวะ(3)  

แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันระบุวาหามใชยา probenecid เปนยาลด

กรดยูริกเพียงชนิดเดียวในผูปวยท่ีมีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะสูงกวาปกติหรือในผูปวยท่ีมีประวัตินิ่ว

ในทางเดินปสสาวะ(3) สอดคลองกับแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย ท่ีแนะนําวา

ไมควรใชยาขับกรดยูริกในผูปวยท่ีมีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะมากกวา 1,000 มก./วัน และควร

หลีกเลี่ยงในผูปวยท่ีมีนิ่วในทางเดินปสสาวะหรือเคยมีประวัติเปนนิ่วในทางเดินปสสาวะ(1) และแนว

เวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหระวัดระวังการใชยากลุมนี้ในผูปวยท่ีมีนิ่วใน

ระบบทางเดินปสสาวะ หรือมีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง(9) 

 

การปองกันขออักเสบกําเริบซํ้าจากการเริ่มยาลดกรดยูริก  

 แนวเวชปฏิบัติตางๆ มีคําแนะนําเก่ียวกับการใชยาเพ่ือปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบซํ้าจากการเริ่ม

ยาลดกรดยูริกในระยะแรก โดยมักแนะนํา colchicine เปนยาทางเลือกอันดับแรก และแนะนํา NSAIDs หรือ 

corticosteroids เปนยาทางเลือกลําดับท่ีสอง คําแนะนําในการเลือกใชยาปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบซํ้า

จากการเริ่มยาลดกรดยูริกดังแสดงในตารางท่ี 7. 

ตารางท่ี 7. คําแนะนําในการเลือกใชยาปองกันขออักเสบกําเริบจากการเริ่มยาลดกรดยูริก 

แนวเวชปฏิบัติ Colchicine NSAIDs Corticosteroids 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหง

ประเทศไทย(1) 

First-line 

ควรใหยาจนกระท่ังไมมี

ขออักเสบกําเริบเปน

ระยะเวลานานอยางนอย 

6 เดือน 

First-line (ในผูท่ีไม

สามารถทนผลขางเคียง

ของ colchicine ได)  

แนะนําใหยาเปนระยะ

เวลานาน 6 สัปดาห 

Second-line 

ไมระบุระยะเวลาท่ี

แนะนําใหใชยา 

วิทยาลัยแพทยโรคขอ

อเมริกัน(4) 

First-line First-line Second-line* 
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พิจารณาหยุดยา

ภายหลังจากไมมีขอ

อักเสบกําเริบ และ/หรือ

ตรวจไมพบกอนโทฟส

อยางนอย 3 เดือน โดย

ผูปวยตองไดรับยา

ปองกันอยางนอย 6 

เดือน หรือลดระดับกรด

ยูริกไดตามเปาหมาย

อยางนอย 3 เดือนใน

ผูปวยท่ีไมมีกอนโทฟส 

(6 เดือนในผูปวยท่ีมีกอน

โทฟส) 

พิจารณาหยุดยา

ภายหลังจากไมมีขอ

อักเสบกําเริบ และ/หรือ

ตรวจไมพบกอนโทฟส

อยางนอย 3 เดือน โดย

ผูปวยตองไดรับยา

ปองกันอยางนอย 6 

เดือน หรือลดระดับกรด

ยูริกไดตามเปาหมาย

อยางนอย 3 เดือนใน

ผูปวยท่ีไมมีกอนโทฟส 

(6 เดือนในผูปวยท่ีมีกอน

โทฟส) 

พิจารณาหยุดยา

ภายหลังจากไมมีขอ

อักเสบกําเริบ และ/หรือ

ตรวจไมพบกอนโทฟส

อยางนอย 3 เดือน โดย

ผูปวยตองไดรับยา

ปองกันอยางนอย 6 

เดือน หรือลดระดับกรด

ยูริกไดตามเปาหมาย

อยางนอย 3 เดือนใน

ผูปวยท่ีไมมีกอนโทฟส 

(6 เดือนในผูปวยท่ีมีกอน

โทฟส) 

3e Initiative(5) 

First-line 

ไมระบุระยะเวลาท่ี

แนะนําใหใชยา 

Second-line 

ไมระบุระยะเวลาท่ี

แนะนําใหใชยา 

Second-line 

ไมระบุระยะเวลาท่ี

แนะนําใหใชยา 

สมาคมความรวมมือโรคขอ

แหงยุโรป(6) 

First-line 

แนะนําใหใชยาเปน

ระยะเวลา 6 เดือน 

Second-line 

แนะนําใหใชยาเปน

ระยะเวลา 6 เดือน 

ไมระบุ 

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8) 

First-line 

แนะนําใหใชเปนระยะ

เวลานานกวา 8 สัปดาห 

First-line 

แนะนําใหใชเปนระยะ

เวลานานกวา 8 สัปดาห 

ไมระบุ 

สมาคมโรคขอแหงประเทศ

อังกฤษ(9) 

First-line 

แนะนําใหใชยาเปนระยะ

เวลานาน 6 เดือน 

Second-line 

(+gastroprotective 

agents) 

แนะนําใหใชยาเปนระยะ

เวลานาน 6 เดือน 

ไมแนะนํา 

หมายเหต ุ*ควรหม่ันประเมินถึงประโยชนกับโทษของการให corticosteroids ตอเนื่องในการปองกันขออักเสบ

เปนระยะ 

NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
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การตรวจติดตามผลการรักษา 

ระยะขออักเสบเฉียบพลัน  

แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมไดระบุระยะเวลาในการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาผูปวยท่ี

ชัดเจน อยางไรก็ตามแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันไดนิยามผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการ

รักษาวาหมายถึงผูปวยท่ีมีระดับความปวดลดลงนอยกวารอยละ 20 เม่ือประเมินภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

หลังไดรับการรักษา หรือมีระดับความปวดลดลงนอยกวารอยละ 50 เม่ือประเมินหลังจากระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ภายหลังไดรับการรักษา ซ่ึงผูปวยกลุมดังกลาวควรไดรับการปรับเปลี่ยนการรักษาโดยอาจเปลี่ยนยาหรือ

พิจารณาใชยารวมกันก็ได(4)  

การใชยาลดกรดยูริก  

 แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญมีคําแนะนําใหติดตามระดับกรดยูริกซีรั่มแลวปรับขนาดยาลดระดับกรด

ยูริกตามการตอบสนองภายในระยะเวลา 4 สัปดาห และหลังจากสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดไดตาม

เปาหมายแลว แนะนําใหตรวจติดตามระดับกรดยูริกทุก 3 เดือนถึง 1 ป คําแนะนําในการตรวจติดตามระดับ

กรดยูริกในซีรั่มดังแสดงในตารางท่ี 8. 

ตารางท่ี 8. ระยะเวลาในการตรวจติดตามระดับกรดยูริกในซีรั่ม 

แนวเวชปฏิบัต ิ

การตรวจระดับกรดยูริก

ในผูปวยท่ีเริ่มใหยาและ

ระหวางปรับขนาดยา 

การตรวจระดับกรดยูริกใน

ผูปวยท่ีมีระดับกรดยูริกใน

ซีรั่มอยูในเปาหมาย 

สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทย(1)  

ทุก 1-4 สัปดาห ทุก 3-6 เดือน 

วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน
(3) 

ทุก 2-5 สัปดาห ทุก 6 เดือน 

3e initiative(5)  ไมระบ ุ ไมระบ ุ

สมาคมความรวมมือโรคขอแหง

ยุโรป(6) 

ทุก 2-4 สัปดาห ไมระบ ุ

วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8)  ไมระบ ุ ไมระบ ุ

สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ
(9)  

ทุก 4 สัปดาห ทุก 1 ป 

การหยุดยาลดกรดยูริก 

 แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญแนะนําใหใชยาลดกรดยูริกอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(1)  โดยแนวเวชปฏิบัติ

จากวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันและสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปไมแนะนําใหหยุดยาลดกรดยูริก(3,6) 

ในขณะท่ีแนวเวชปฏิบัติจากสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําวาในกรณีท่ีผูปวยสามารถควบคุมระดับ
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กรดยูริกในซีรั่มใหอยูในเปาหมาย โดยไมมีกอนโทฟสหรือขออักเสบเฉียบพลันนานติดตอกันหลายป อาจลด

เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มใหอยูในชวง 5-6 มก./ดล. การหยุดยาลดกรดยูริกอาจทําไดในกรณีท่ีคนพบ

สาเหตุของภาวะกรดยูริกสูงในซีรั่มและสาเหตุนั้นไดรับการแกไขแลว(9) ซ่ึงนาจะหมายถึงกรณีกรดยูริกสูงใน

เลือดชนิดทุติยภูมิ (secondary hyperuricemia) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย

แนะนําวาหากสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มใหอยูในเปาหมาย และไมมีกอนโทฟสหรือขออักเสบ

เฉียบพลันนานติดตอกันหลายป อาจปรับลดหรือหยุดยาลดระดับกรดยูริกได โดยพิจารณาเริ่มยาลดระดับกรด

ยูริกอีกครั้งเม่ือผูปวยเกิดขออักเสบเฉียบพลันหรือกอนโทฟสข้ึนอีก(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทย

อเมริกันแนะนําวาหลังไดรับการรักษาดวยยาลดกรดยูริกประมาณ 5 ป อาจพิจารณาหยุดยาในผูปวยท่ีมีระดับ

กรดยูริกในซีรั่มนอยกวา 7 มก./ดล.(8) 

 

ขอสรุปและเสนอแนะ 

 แมโรคเกาตจะเปนโรคขออักเสบท่ีพบไดบอยและมีแนวเวชปฏิบัติจํานวนมาก แตแนวเวชปฏิบัติตางๆ 

เหลานี้มักอางอิงอยูบนพ้ืนฐานความเห็นของผูเชี่ยวชาญและการศึกษาท่ีมีคุณภาพนอยถึงปานกลางเปนหลัก 

จากการทบทวนของผูเขียนพบวาคําแนะนําโดยสวนใหญของแนวเวชปฏิบัติเหลานี้มีความสอดคลองกัน แตก็มี

บางคําแนะนําท่ีมีความขัดแยงกัน ซ่ึงในกรณีนี้ควรพิจารณาถึงขอมูลหลักฐานท่ีใชอางอิง และขอมูลจาก

การศึกษาใหมๆ เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง รวมท้ังบริบทดานการแพทยและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให

เภสัชกรสามารถประยุกตใชคําแนะนําจากแนวเวชปฏิบัติตางๆ เหลานี้ในบริบทของประเทศไทยไดอยาง

เหมาะสม  
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