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วัตถุประสงค
1. เภสัชกรสามารถวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรค
เกาต เพื่อวางแผนการรักษาและเลือกใชยาใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายได
2. เภสัชกรสามารถปองกันและติดตามประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยจากยารักษาโรคเกาตได
3. เภสัชกรสามารถใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับผูปวยโรคเกาตได
บทคัดยอ
โรคเกาตเปนโรคขออักเสบที่เกิดจากการมีระดับกรดยูริกในซีรั่มสูงจนเกินจุดอิ่มตัวแลวเกิดตกตะกอน
เปนผลึกโมโนโซเดียมยูเรตตามขอสวนระยางคของรางกายและเนื้อเยื่อโดยรอบ การเกิดขออักเสบเฉียบพลัน
และการสะสมของผลึกโมโนโซเดียมยูเรตในระยะยาวลวนสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางมาก การรักษา
โรคอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ
จากตัวโรค ปจจุบันมีแนวเวชปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเกาตเปนจํานวนมาก แนวเวชปฏิบัติเหลานี้แม
จะมีหลักในการดูแลรักษาผูปวยที่คลายคลึงกัน แตก็มีสวนที่แตกตางหรือขัดแยงกันซึ่งบุคลากรทางการแพทย
ควรพิจารณาและเลือกใชใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย
คําสําคัญ
Gout, Guideline, Colchicine, Allopurinol, Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs
บทนํา
โรคเกาตเปนโรคขออักเสบที่พบไดบอย โดยทั่วโลกมีความชุกของผูปวยโรคเกาตอยูระหวางรอยละ
0.1-10 สําหรับประเทศไทยเคยมีการสํารวจพบความชุกอยูในชวงรอยละ 0.16 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
(1,2) โรคเกาต เ กิ ด จากการมี ร ะดั บ กรดยู ริ ก ในซี รั่ ม (serum uric acid; SUA) สู ง เกิ น จุ ด อิ่ ม ตั ว (saturation
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point) แลวเกิดตกตะกอนเปนผลึกโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) ตามขอสวนระยางคของรางกาย
(peripheral joints) และเนื้อเยื่อโดยรอบ(1,2) ผูปวยมักมีการอักเสบของเยื่อบุผิวขอเดี่ยว (monoarticular
synovitis) ที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันทําใหไดรับความเจ็บปวดมาก และมักหายไดเองภายในระยะเวลา 1-2
สัปดาห(2) และมีการสะสมของผลึกโมโนโซเดียมยูเรตในขอระยะยาวจนเกิดเปนกอนโทฟสในชั้นใตผิวหนัง
(subcutaneous tophus) ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขอผิดรูปหรือถูกทําลายจนเกิดความพิการได การรักษาโรค
เกาตอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งปองกันภาวะแทรกซอน
ตางๆ จากตัวโรค(1,2)
ในบทความนี้ไดคัดเลือกแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตที่สําคัญจํานวน 6 ฉบับ ซึ่งผูเขียนเห็น
วาเปนแนวเวชปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายหรือไดรับการอางอิงบอยครั้ง ไดแก แนวเวชปฏิบัติการ
ดูแลรักษาโรคเกาตโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย 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
รักษาโรคเกาตโดยสมาคมโรคข อแหงประเทศอั งกฤษ (the British Society for Rheumatology; BSR) ป
พ.ศ. 2560(9) มาสรุ ป และเปรีย บเที ย บรายละเอีย ดโดยเนนในดานการดูแลรักษาผูปวยเปน หลัก ผูเขีย นมี
จุดมุงหมายใหผูอานไดมองเห็นประเด็นที่คลายคลึงและแตกตางหรือขัดแยงกัน และสามารถพิจารณานําไป
ประยุกตใชกับผูปวยโรคเกาตแตละรายไดอยางเหมาะสม
การรวบรวมหลักฐานและวัตถุประสงคของแนวเวชปฏิบัติ
แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตทั้ง 6 ฉบับมีแนวทางในการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของและ
วัตถุประสงคในการเผยแพร ดังตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1. สรุปการรวบรวมหลักฐานและวัตถุประสงคในการสรางแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาตแต
ละฉบับ
แนวเวชปฏิบัติ
การรวบรวมหลักฐาน/วัตถุประสงค
รวบรวมหลั ก ฐานการศึ ก ษาจากฐานข อ มู ล MEDLINE และ
Cochrane systematic review จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
รวมทั้งรวบรวมแนวเวชปฏิบัติและขอแนะนําจากตางประเทศมา
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย(1)
ปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2544 เพื่อเปนแนวทาง
ในการวินิจ ฉัย และรักษาโรคเกาตที่เหมาะสมภายใตบ ริบ ทของ
ประเทศไทย
รวบรวมหลักฐานการศึ กษาจากฐานขอมูล MEDLINE, EMBASE
แ ล ะ the Cochrane central Register of Controlled Trials
จนถึงเดือนตุลาคม ปพ.ศ. 2554 รวมทั้งการสืบคนเอกสารอางอิง
ของเอกสารที่ สื บ ค น ได แ ละจากการนํ า เสนอบทคั ด ย อ ในงาน
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3,4)
scientific meeting ของวิ ท ยาลั ย แพทย โ รคข อ อเมริ กั น และ
สมาคมความรว มมือโรคขอแหงยุโ รปช ว งป พ.ศ. 2553 – 2554
โดยนํามาสรางเปนคําแนะนําตอสถานการณจําลองที่ไดกําหนดไว
เพื่อเปนแนวทางในการรักษาผูปวยโรคเกาตในสถานการณตางๆ
รวบรวมหลั กฐานการศึ กษาจากฐานขอมูล Pubmed และ the
Cochrane Central Register of Controlled Trials ถึ ง เ ดื อ น
3e initiative(5)
มี น าคม ปพ.ศ. 2554 โดยนํามาสรางเปน คําแนะนําสําหรับ 10
ป ญหาในทางคลินิกที่ ได กํ าหนดไว เพื่อสงเสริมใหเกิด การดู แ ล
รักษาผูปวยโรคเกาตโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ
รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed, EMBASE
และ Cochrane Library databases ถึงเดือนพฤษภาคม ปพ.ศ.
สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป(6) 2559 รวมกับการนําความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและตัวแทนจาก
ผูปวยมาปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2550 เพื่อเปน
แนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาต
แนวเวชปฏิ บั ติ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคเกาต มี ก ารรวบรวมหลั ก ฐาน
การศึ ก ษาจากฐานข อ มู ล Pubmed, EMBASE, the Cochrane
library และ Web of Science จนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ป พ .ศ.
วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(7,8)
2559 รวมทั้ ง มี ก ารค น หาการศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ผ า น
ฐานข อ มู ล ClinicalTrials.gov และ Web of Science เพื่ อ เป น
แนวทางในการวินิจฉัยโรคเกาต (สําหรับแนวเวชปฏิบัติในการดูแล
3

สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ(9)

รักษาโรคเกาตมีการดําเนินการที่คลายคลึงกัน แตมีการรวบรวม
หลักฐานการศึกษาเฉพาะในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2553 จนถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และมีการติดตอขอขอมูลจากบริษัทยา
เกี่ยวกับการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับยารักษาโรคเกาตเพิ่มเติม
โดยมีจุดมุงหมายเปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาต)
รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากฐานขอมูล Pubmed, EMBASE,
MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials Register, Web
of Science และ AMED จนถึงเดือนมิถุน ายน ปพ.ศ. 2558 มา
ปรับปรุงเนื้อหาของแนวเวชปฏิบัติปพ.ศ. 2550 เพื่อเปนแนวทาง
ในการดูแลรักษาผูปวยโรคเกาตในสหราชอาณาจักร

การวินิจฉัยโรคเกาต
แมแนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญจะระบุวาการตรวจพบผลึกโมโนโซเดียมยูเรตจากน้ําไขขอหรือกอนโท
ฟสที่เจาะมาตรวจเปนเกณฑมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคเกาต(1,5,7,9) แตจากขอจํากัดหลายประการในการ
วินิจฉัยดวยวิธีการดังกลาว แนวเวชปฏิบัติตางๆ จึงไดระบุทางเลือกในการวินิจฉัยโรคเกาตในกรณีที่ไมสามารถ
เจาะน้ําไขขอหรือกอนโทฟสมาตรวจได โดยแนวเวชปฏิบัติของสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยไดแนะนําให
ใชเกณฑการวินิจฉัยของโรม (Rome criteria)(1) ดังตารางที่ 2. แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันกลาว
วา การวินิจฉัยโรคเกาตอาจใชการตัดสินใจทางคลินิค (clinical judgement) จากอาการของผูปวยที่บงชี้ได
เมื่อพิจารณาแลววาผูปวยมีโอกาสเปนโรคขออักเสบติดเชื้อ (septic arthritis) นอย(7) ซึ่งใกลเคียงกับคําแนะนํา
ของแนวเวชปฏิบัติโดยกลุม 3e Initiative ที่ระบุวาแพทยสามารถวินิจฉัยโรคเกาตไดโดยอาศัยอาการทาง
คลินิคที่บงชี้ (classic clinical features) และ/หรือภาพถายรังสีที่เขากันไดกับโรคเกาต(5)
ตารางที่ 2. เกณฑการวินิจฉัยขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาตของโรม (Rome
criteria)
อาศัยเกณฑอยางนอย 2 ใน 3 ขอ ดังตอไปนี้
1. ขอบวมเจ็บซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใดและหายภายใน 2 สัปดาห
2. ระดับกรดยูริกในเลือดสูงกวา 7 มก./ดล.ในเพศชาย หรือมากกวา 6 มก./
ดล. ในเพศหญิง
3. พบกอนโทฟส (tophus)
ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข (1)
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การรักษาในระยะขออักเสบเฉียบพลัน
การรักษาดวยการไมใชยา
แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย, วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันและสมาคม
โรคขอแหงประเทศอังกฤษไดแนะนําการประคบขอที่เกิดการอักเสบดวยน้ําแข็งหรือเจลเก็บความเย็น (ice
pack) (1,4,9) นอกจากนี้ แ นวเวชปฏิ บั ติ โ ดยวิ ท ยาลั ย แพทย โ รคข อ อเมริ กั น ยั ง แนะนํ า ให ผู ป ว ยงดการดื่ ม
แอลกอฮอลในชวงระหวางที่มีขออักเสบเฉียบพลันดวย(3)
การรักษาดวยการใชยา
แนวเวชปฏิบัติสวนใหญแนะนํ าใหรั กษาข ออักเสบเฉีย บพลันโดยเร็วที่สุ ด โดยแนวเวชปฏิบัติ ของ
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันระบุวาควรเริ่มการรักษาภายในระยะ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเกิดอาการ(1,4,8,9)
ยาที่ แ นะนํ า ให ใ ช ใ นการรั ก ษาภาวะข อ อั ก เสบเฉี ย บพลั น จากโรคเกาต โ ดยแนวเวชปฏิ บั ติ ต า งๆ ได แ ก
colchicine, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) และ corticosteroids โดยการรับประทาน
หรือการฉีดเขาขอ (intraarticular injection) ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.
ตารางที่ 3. คําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาในระยะขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต
แนวเวช
Corticosteroids Corticosteroids
ปฏิบัติโรค Colchicine
NSAIDs
(oral)
(Intraarticular)
เกาต
First-line (±
gastroprotecti
ve agents*)
First-line
Second-line**
สมาคมรูมาติส
ในผูที่มีการ
ในผูที่มีการ
เหมาะสําหรับกรณี
ซั่มแหง
ทํางานของไต Second-line**
งานของไต
มีขออักเสบขอ
ประเทศไทย(1)
ปกติและมีความ
ปกติ
เดียว
เสี่ยงต่ําตอ
โรคหัวใจและ
ทางเดินอาหาร
First-line
First-line โดยเปน
(หากเริ่มยา
ทางเลือกในกรณี
วิทยาลัย
ภายใน 36
ตองการใช
แพทยโรคขอ
First-line
First-line
ชั่วโมง
corticosteroid
อเมริกัน(4)
นับตั้งแตมี
ในผูปวยที่มีขอ
อาการ) ไม
อักเสบ 1-2 ขอ

อื่นๆ

Opioid
analgesic
s (addon)***
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แนะนําใหใช
colchicine
ในผูที่ไดรับยา
colchicine
เพื่อปองกัน
การกําเริบ
ของขออักเสบ
ที่เพิ่งไดรับ
colchicine
ในการรักษา
ขออักเสบ
เฉียบพลันมา
ภายใน 14 วัน
3e
Initiative(5)

First-line

First-line
หากเริ่มยา
สมาคมความ
ภายใน 12
รวมมือโรคขอ
ชั่วโมง
แหงยุโรป(6)
นับตั้งแตมี
อาการ
First-line
หามใชในผูที่มี
การทํางาน
ของตับและไต
วิทยาลัย
บกพรองที่
แพทยอเมริกัน
กําลังไดรับยา
(8)
ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
cytochrome
P450
CYP3A4

โดยเปนขอขนาด
ใหญ เชน ขอมือ
ขอศอก ขอเทา
และขอเขา เปน
ตน

First-line

First-line

First-line

First-line (±
gastroprotecti First-line
ve agents)

First-line

First-line

First-line แนะนํา
ใหพิจารณาใชกอน
NSAIDs เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพ
ไมระบุ
เทากัน แตมีความ
ปลอดภัยสูงกวา
และราคาถูก
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สมาคมโรคขอ
First-line
First-line กรณีมี
แหงประเทศ First-line
(+gastroprote Second-line
ขออักเสบขอเดียว
อังกฤษ(9)
ctive agents)
หมายเหตุ NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs
*ให ย าในกลุ ม gastro-protective agents ร ว มกั บ ยาในกลุ ม NSAIDs ในผู ที่ มี ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด
ผลขางเคียงในระบบทางเดินอาหาร หรือใชยาในกลุม Coxibs แทน, **พิจารณาในรายที่มีขอหามในการใชยา
ในกลุม NSAIDs หรือ colchicine เชน มีภาวะไตวาย, เลือดออกในทางเดินอาหารหรือเมื่อไมตอบสนองตอยา
ในกลุ ม NSAIDs หรื อ colchicine, ***ใช คู กับ colchicine หรื อยาในกลุม NSAIDs ในรายที่มีอาการปวด
อยางรุนแรง
Colchicine
Colchicine เปนยาที่แนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหใชเปนยาลําดับแรก (first-line agent) โดยมักจะ
แนะนําใหใชยาในขนาดต่ํา คือเริ่มตนการรักษาดวยขนาด 1.2 มก. แลวตามดวย 0.6 มก. ในอีก 1 ชั่วโมง
หลั งจากนั้ น 12 ชั่ ว โมงอาจพิ จ ารณาให ในขนาด 0.6 มก. วั น ละ 1-2 ครั้งจนกว า ขออักเสบหายสนิท(4,5,8)
ยกเวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษที่แนะนํา
ใหใชยาในขนาด 0.5-0.6 มก. วันละ 2-4 ครั้งจนขออักเสบหายสนิท(1,9) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือ
โรคข อ แห ง ยุ โ รปแนะนํ า ให ห ลี ก เลี่ ย งการใช colchicine ในผู ป ว ยที่ มี อั ต ราการกรองที่ โ กลเมอรู ลั ส
(glomerular filtration rate; GFR) น อยกวา 30 มล./นาที เนื่องจากยังไมมีข อมูล ดานความปลอดภั ย ใน
ประชากรกลุมนี้(6) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคแหงขอประเทศอังกฤษระบุวาหามใชยานี้ในผูที่มีอัตรา
การกรองที่โกลเมอรูลัสนอยกวา 10 มล./นาที/1.73 ตร.ม.(9)
ด านคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย หลายแนวเวชปฏิบัติมีคําแนะนํ าให ร ะมัด ระวั ง การใช ย า
colchicine ร ว มกั บ ยาที่ มีผ ลยับ ยั้ ง P-glycoprotein หรื อ cytochrome P450 3A4 เชน clarithromycin,
erythromycin, cyclosporine, ketoconazole และ cimetidine เปนตน เนื่องจากจะทําให เ กิด ภาวะพิ ษ
จากระดับ colchicine ที่สูงขึ้นได(1,6,9) นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําใหติดตามอาการปวดเมื่อยและระดับเอนไซม
กล า มเนื้ อ (creatinine kinase) ในผู ป ว ยที่ ไดรับ ยา colchicine รว มกับ simvastatin เพื่อเฝาระวังภาวะ
กลามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis)(1)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)
แนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหใชยา NSAIDs ในขนาดตานการอักเสบ, ขนาดรักษาขออักเสบจากโรค
เกาตหรือขนาดสําหรับรักษาอาการปวดเฉียบพลันในการรักษาขออักเสบระยะเฉียบพลันจากโรคเกาต(1,4,9) โดย
ระบุวายาทุกชนิดในกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาไมแตกตางกัน(1,4,8) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่ม
แหงประเทศไทย แนะนําวาไมควรใชยา aspirin เนื่องจากมีผลตอระดับกรดยูริกในซีรั่ม และใหหลีกเลี่ยงการ
ใชยา indomethacin ในผูสูงอายุ เนื่องจากมักกอใหเกิดอาการปวดศีรษะและซึม(1)
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ดานคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยและแนว
เวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยาในกลุม NSAIDs ในผูที่มีโรคหัวใจลมเหลว,
โรคตับและภาวะไตทํางานบกพรอง(1,8) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษระบุวาผูปวยที่
กําลังมีแผลเพปติก (peptic ulceration) หรือมีประวัติการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารเปนขอหามใชของ
ยาในกลุม NSAIDs และแนะนําใหใชยาในกลุม gastro-protective agents ในผูปวยทุกรายที่ไดรับยาในกลุม
NSAIDs ซึ่งในที่นี้รวมถึงยาในกลุม Coxibs ดวย(9) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย
แนะนํ าใหห ลี กเลี่ ย งการใช ย าในกลุ ม NSAIDs ในผูที่มีความเสี่ย งสูงในการเกิดโรคหัว ใจและอาการไม พึ ง
ประสงคตอระบบทางเดินอาหาร และแนะนําใหพิจารณาการใช gastro-protective agents รวมดวย หรือ
พิจารณาการใชยาในกลุม Coxibs แทนการใชยาในกลุม NSAIDs ในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงตอผลขางเคียงใน
ระบบทางเดินอาหาร(1)
Corticosteroids
แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย แนะนําใหใชยา corticosteroids ในขนาด 0.5
มก./กก./วันของยา prednisolone หรือเทียบเทา เมื่อผูปวยอาการดีขึ้นจึ งปรับลดขนาดยาลงจนหยุ ด ยา
ภายใน 1-2 สัปดาห(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน แนะนําใหใชยาในขนาดอยางนอย
0.5 มก./กก./วั น ของยา prednisolone หรือเทีย บเทา เปน ระยะเวลา 5-10 วั น แล ว จึงหยุดยา หรืออาจ
พิจารณาเริ่มลดขนาดยาลงในวันที่ 2-5 เปนระยะเวลา 7-10 วันจนหยุดยาก็ได(4) สวนขนาดยาสําหรับฉีดเขา
ขอนั้นขึ้นอยูกับขนาดของขอที่มีการอักเสบ(4)
การใชยารวมกัน
แนวเวชปฏิบัติตางๆ ยกเวนแนวเวชปฏิบัติของวิทยาลัยแพทยอเมริกัน มีการกลาวถึงการใชยารวมกัน
เพื่อรักษาขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต ดังสรุปในตารางที่ 4. โดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป
แนะนําใหใชยารวมกันในผูปวยที่มีอาการปวดรุนแรง หรือมีขออักเสบหลายขอ(6) เชนเดียวกับวิทยาลัยแพทย
โรคขออเมริกันที่แนะนําใหใชยารวมกันในกรณีที่ผูปวยมีอาการปวดรุนแรง(4) สวนสมาคมโรคขอแหงประเทศ
อังกฤษแนะนําใหใชยารวมกันหลังจากไมสามารถควบคุมอาการดวยยาชนิดเดียวได(9) แตแนวเวชปฏิบัติโดย
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยกลาวถึงการใชยารวมกันโดยไมไดระบุผูปวยกลุมเปาหมาย ยกเวนกรณีที่
แนะนําการใชยากลุม opioids รวมกับยาอื่นในผูปวยที่มีอาการปวดรุนแรง(1) เชนเดียวกับแนวเวชปฏิบัติโดย
กลุม 3e initiative มีการกลาวถึงการใชยารวมกันโดยไมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย แตมีการ
กลาวถึงการใหยาพาราเซตามอลเปนยาแกปวดเสริมใหกับผูปวย(5) แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมแนะนําใหใช
ยา NSAIDs รวมกับ corticosteroids ชนิดรับประทาน เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม พึง
ประสงคตอระบบทางเดินอาหาร(4,6)
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ตารางที่ 4. การใชยารวมกันในการรักษาภาวะขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาต
แนวเวชปฏิบัตโิ รคเกาต
ขอบงชี้ของการใหยารวมกัน
ยาที่แนะนํา
Colchicine + NSAIDs
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย(1) ไมระบุ
Opioid analgesics +
Colchicine/NSAIDs
Colchicine + NSAIDs
Colchicine + Corticosteroids
ขออักเสบรุนแรง (pain
(oral)
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(4)
score ≥ 7/10)*
Corticosteroids (intraarticular) +
colchicine/NSAIDs/Corticosteroids
(oral)
มีการกลาวถึงการใช colchicine,
NSAIDs และ corticosteroids รวมกัน
3e Initiative(5)
ไมระบุ
โดยไมไดระบุรายละเอียด และกลาวถึง
การใช paracetamol เปนยาเสริม
(adjunct analgesic)
Colchicine + NSAIDs
ขออักเสบรุนแรง หรือมีขอ
สมาคมความรวมมือโรคขอแหง
Colchicine + Corticosteroids
อักเสบหลายขอ
ยุโรป(6)
(oral)
วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8)
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมตอบสนองตอการรักษา
ไมระบุ
สมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ(9)
ดวยยาชนิดเดียว
หมายเหตุ NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs
*โดยเฉพาะในกรณีที่มีขออักเสบกําเริบพรอมกันหลายขอ (acute polyarticular gout attack) หรือเกิดขอ
อักเสบกําเริบในขอขนาดใหญ (large joint) 1-2 ขอ
การจัดการกับยาลดกรดยูริกในระยะขออักเสบเฉียบพลัน
สําหรับผูปวยที่ไดรับยาลดกรดยูริก แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย, วิทยาลัย
แพทยโรคขออเมริกันและสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหใชยาในขนาดเดิมตอไป(1,4,9) แนวเวช
ปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยไดระบุเหตุผลวาการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของยาลดกรด
ยูริกในระยะที่มีขออักเสบจะมีผลใหขออักเสบหายชา(1)
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กรณีไมตอบสนองตอการรักษา
ผูปวยที่มีอาการรุนแรงและไมตอบสนองตอการรักษา หรือมีขอหามตอการใชยาตางๆ ที่ไดกลาวมา
ขางตน แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปและสมาคมโรค
ข อ แห ง ประเทศอั ง กฤษแนะนํ า ให ใ ช ย าในกลุ ม interleukin-1 (IL-1) Inhibitors ได แ ก canakinumab,
rilanacept (ยังไมขึ้นทะเบียนในประเทศไทย) หรือ anakinra (ยังไมขึ้นทะเบียนในประเทศไทย)(4,6,9)
การปฏิบัติตัวในระหวางที่มีภาวะขออักเสบเฉียบพลัน
แนวเวชปฏิ บั ติ โ ดยสมาคมรู มาติ ส ซั่ มแห งประเทศไทย และสมาคมโรคข อแห งประเทศอั ง กฤษมี
คําแนะนําใหผูปวยยกขอที่มีการอักเสบใหสูง(1,9) และแนะนําใหผูปวยพักใชขอในระหวางที่มีขออักเสบกําเริบ
(1,9) เนื่องจากการเคลื่อนไหวมักทําใหมีอาการปวดมากขึ้น(9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรค
ขออเมริกันยังไดแนะนําใหผูปวยในระยะขออักเสบเฉียบพลันงดการดื่มแอลกอฮอลอีกดวย(3)
การรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูง
การรักษาดวยการไมใชยา
1. การใหความรูเรื่องโรคและการรักษากับผูปวย แนวเวชปฏิบัติตางๆ ลวนใหความสําคัญกับการให
ความรูเกี่ยวกับโรคและการรักษากับผูปวยเพื่อเพิ่มความรวมมือในการรักษา(1,3,5,6,9)
2. การคัดกรอง/รักษาโรครวมและปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เนื่องจากโรคเกาตเปนปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคไต(5,6,9) หลายแนวเวชปฏิบัติจึงมีคําแนะนําใหคัดกรองและรักษา
โรครวมที่เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเหลานี้ เชน ภาวะไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, น้ําตาล
ในเลือดสูง, การสูบบุหรี่และโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เปนตน(1,3,5,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดย
กลุม 3e Initiative, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษยัง
แนะนําใหตรวจคัดกรองการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาตดวย เนื่องจากมักพบภาวะการทํางานของ
ไตบกพรองในผูปวยที่มีภาวะกรดยูริกสูงในเลือด และการประเมินภาวะการทํางานของไตยังชวยใน
การวางแผนการรักษาโรคเกาตของผูปวยอีกดวย(5,6,9) สําหรับความถี่ในการตรวจคัดกรองนั้น แนวเวช
ปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหตรวจคัดกรองอยางนอยทุกป(9)
3. การลดน้ํ า หนั กในผูป ว ยที่ มีน้ํ า หนั กเกิน หรื ออว น (1,3,5,9) แนวเวชปฏิบัติโ ดยสมาคมรูมาติส ซั่ม แห ง
ประเทศไทยแนะนําเปาหมายน้ําหนักในอุดมคติ (ideal body weight) สําหรับผูปวยทุกราย การลด
น้ําหนักควรลดลงอยางชาๆ เนื่องจากการลดน้ําหนักลงอยางรวดเร็วอาจทําใหระดับกรดยูริกในซีรั่ม
สูงขึ้นและทําใหเกิดขออักเสบกําเริบตามมาได(1)
4. การออกกําลังกาย(1,3,5,6,9) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยแนะนําใหผูปวยโรค
เกาตออกกําลังกายในระดับปานกลาง และหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอยางหักโหมเนื่องจากอาจทํา
ใหขออักเสบกําเริบขึ้นได(1)
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5. หลีกเลี่ยงหรือจํากัดเนื้อสัตวที่มีสารพิวรีน (purine) สูง เชน อาหารทะเล, เนื้อแดงและเครื่องในสัตว
เปนตน(1,3,6,9)
6. การจํ า กั ดผลไม รสหวานและเครื่ องดื่มที่ผสมน้ําตาลฟรุกโตส เชน น้ําอัดลมและเครื่องดื่ มชูกําลัง
(energy drink) เปนตน(1,3,5,6,9)
7. การจํากัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปแนะนําให
หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล(6) ในขณะที่แนวเวชปฏิบัติอื่นๆ แนะนําใหจํากัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเฉพาะเบียร ไมใหมากเกินไป(1,3,5,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันยัง
ไดแนะนําใหผูปวยในระยะขออักเสบเฉียบพลัน, ผูปวยที่มีขอกําเริบบอยครั้งและผูปวยที่มีกอนโทฟส
งดการดื่มแอลกอฮอลอีกดวย(3)
8. หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหโรคกําเริบ แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยแนะนําให
ผูปวยสังเกตและงดอาหารอาหารบางชนิดที่พบวารับประทานแลวทําใหโรคเกาตกําเริบ(1)
9. เพิ่มการรับประทานผักและผลไม แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันอางอิงขอมูลจากผู
ที่มีสุขภาพดีวาการรับประทานผักมีผลลดระดับกรดยูริกในซีรั่มและลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วใน
ระบบทางเดินปสสาวะ(3) แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหผูปวยโรค
เกาตรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ําตาลต่ํา และมีสัดสวนของผักและใยอาหารสูง, รับประทาน
ผักและถั่วเหลืองซึ่งเปนแหลงของโปรตีน รวมทั้งแนะนําใหรับประทานเชอรี่ซึ่งอาจมีผลลดระดับกรด
ยูริกในซีรั่มและการเกิดขออักเสบกําเริบเฉียบพลัน(9)
10. เพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑจากนมที่มีไขมันต่ําหรือปราศจากไขมัน เชน นมพรองมันเนย และโยเกิรต
ไขมันต่ํา(1,3,6,9) โดยแนวเวชปฏิบัติจากสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปกลาววานมมีฤทธิ์ขับกรด
ยูริกและชวยปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบได(6)
11. ดื่มน้ําใหเพียงพอ แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหผูปวยโรคเกาตดื่มน้ําให
เพียงพอ(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย และแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคม
โรคขอแหงประเทศอังกฤษ แนะนําใหผูปวยที่มีประวัตินิ่วในทางเดินปสสาวะดื่มน้ําวันละมากกวา 2
ลิตร(1,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติของสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษยังแนะนําใหรับประทาน
potassium citrate วันละ 60 mEq เพื่อปรับความเปนดางของปสสาวะในกรณีที่ผูปวยกลับเปนซ้ํา
อีกดวย(9)
12. หลีกเลี่ยงการใชยาที่มีผลเพิ่มระดับกรดยูริกในซีรั่ม แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศ
ไทยแนะนําวาอาจพิจารณาเปลี่ยนยาขับปสสาวะที่มีผลเพิ่มระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงเปนยาลดความดันโลหิตชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ขับกรดยูริกหรือไมมีผลตอระดับกรดยูริกในเลือด โดย
ยาลดความดั น โลหิ ต ที่ มีผ ลขั บ กรดยูริก ไดแก ยา amlodipine และยา losartan(1) นอกจากนี้ยั ง
แนะนํ า การใช ย าลดระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดที่ มี ฤ ทธิ์ ขั บ กรดยู ริ ก ซึ่ ง ได แ ก ย า atorvastatin และยา
fenofibrate ในผูปวยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ดวย(1) คําแนะนํานี้สอดคลองกั บ
คําแนะนําจากแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปที่แนะนําใหปรับเปลี่ยนการใช
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ยาขั บ ป ส สาวะที่ ใ ช เ พื่ อ ลดความดั น โลหิ ต เป น ยา losartan หรื อ ยาในกลุ ม calcium channel
blockers และการใชยาลดระดับไขมันในเลือดในกลุม statins หรือ fibrates(6) และแนวเวชปฏิบัติ
จากสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษที่แนะนําวาอาจพิจารณา losartan และ fenofibrate ในขอ
บงชี้สําหรับรักษาความดันโลหิตและไขมันในเลือดผิดปกติ(9) แนวปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโ รคข อ
อเมริกันแนะนําใหพิจารณาถึงความจําเปนของการไดรับยาที่มีผลเพิ่มระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวย
แตละราย เชน niacin, thiazide, loop diuretics และ calcineurin inhibitors เปนตน และความ
เป น ไปได ในการเปลี่ ย นเป น ยาที่ ไ มมีผ ลเพิ่ มระดับ กรดยูริก ในซีรั่ ม(3) สาเหตุที่แนวเวชปฏิบัติโ ดย
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันไมไดระบุถึงยา losartan และ fenofibrate โดยตรงซึ่งแตกตางจาก
แนวเวชปฏิบัติอื่นๆ นั้นเนื่องจากแนวเวชปฏิบัติดังกลาวจัดใหยาทั้งสองชนิดเปนยาขับกรดยูริกซึ่งจะ
ไดกลาวถึงตอไป
13. วิตามินซี แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยแนะนําวาวิตามินซีในขนาด 500 มก./
วัน ชวยลดระดับกรดยูริกในซีรั่มลงไดบาง แตควรระมัดระวังการใชในระยะยาวเนื่องจากอาจทําให
เกิดนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะได โดยแนวปฏิบัติดังกลาวไมไดระบุกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับการ
ใชวิตามินซี(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษไมแนะนําการใชวิตามินซี โดย
กล า วว า วิ ต ามิ น ซี ใ นขนาด 500-1,500 มก./วั น มี ฤ ทธิ์ ขั บ กรดยู ริ ก อย า งอ อ น (weal uricosuric
effect) เทานั้น และยังไมมีขอมูลสนับสนุนวาการใหวิตามินซีมีผลลดการกําเริบของโรคเกาตได(9)
การรักษาดวยการใชยา
การพิจารณาใหยาลดกรดยูริกในระยะยาว
แนวเวชปฏิบัติตางๆ ระบุขอบงชี้ที่สอดคลองกันในการใหยาลดกรดยูริกในระยะยาวในผูปวยโรคเกาต
ไดแก
1. มีขออักเสบกําเริบบอยครั้ง โดยแนวเวชปฏิบัติของสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป, สมาคมโรค
ขอแหงประเทศอังกฤษ, วิทยาลัยแพทยโรคขอเมริกันและวิทยาลัยแพทยอเมริกันแนะนําใหใชยาลด
กรดยูริกในระยะยาวในผูปวยที่มีขออักเสบกําเริบตั้งแต 2 ครั้งตอป ขึ้นไป(3,6,8,9) แตแนวเวชปฏิบัติโดย
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยแนะนําในผูปวยที่มีขออักเสบเกิน 2 ครั้งตอปขึ้นไป(1)
2. มีกอนโทฟส(1,3,8,9)
3. มีประวัติการเกิดนิ่วจากกรดยูริก(3,6,8,9) นอกจากนี้แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศ
ไทยยังแนะนําใหใชยาลดกรดยูริกในผูปวยที่มีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะมากกวา 1,100 มก./วันอีก
ดวย(1)
4. มีการทํางานของไตบกพรอง แนวเวชปฏิบัติตางๆ มักไมไดกําหนดนิยามภาวะไตทํางานบกพรอง(1,8)
ยกเวนสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษที่ระบุวาหมายถึงผูปวยที่มีอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสนอย
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กวา 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.(9) และวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันที่ระบุวาหมายถึงกลุมผูปวยโรคไต
เรื้อรังตั้งแตระยะที่ 2 (chronic kidney disease stage 2) ขึน้ ไป(3)
5. มีความผิดปกติทางภาพรังสีของกระดูกและขอซึ่งเขาไดกับโรคเกาต (สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศ
ไทย, สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป และสมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ)(1,6,9)
สวนคําแนะนําจากบางแนวเวชปฏิบัติที่แตกตางจากแนวเวชปฏิบัติอื่นๆ ในการใหยาลดกรดยูริกในระยะยาวใน
ผูปวยโรคเกาต ไดแก
1. ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคเกาต สมาคมโรคข อแห งประเทศอังกฤษแนะนําใหเริ่มยาลดระดับ กรดยูริก
หลังจากผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคเกาต โดยเฉพาะในรายที่ไดรับการวินิจฉัยในขณะที่มีอายุนอย(9)
สอดคลองกับสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปที่แนะนําใหใชยาลดระดับกรดยูริกในผูปวยที่ไดรับ
การวินิจฉัยโรคเกาตทุกราย โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอายุนอยกวา 40 ป, ผูปวยที่มีระดับกรดยูริกในซีรั่ม
มากกวา 8 มก./ดล. หรือผูปวยที่มีโรครวม ไดแก ไตทํางานบกพรอง, ความดันโลหิตสูง, กลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจลมเหลว(6)
2. มีโรคไตจากกรดยูริก (uric acid nephropathy) (สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย)(1)
3. มีขออักเสบเรื้อรัง (สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย และสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษ)(1,9)
4. จํ าเป น ต องได รั บ ยาขั บ ป ส สาวะต อเนื่อง (สมาคมรู มาติ ส ซั่ มแห งประเทศไทย และสมาคมโรคขอ
ประเทศอังกฤษ)(1,9)
เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม
แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญระบุเปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มใกลเคียงกัน ยกเวนแนวเวชปฏิบัติ
โดยวิทยาลัยแพทยอเมริกันที่ไมไดกําหนดเปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม โดยใหเหตุผลวายังขาดหลักฐาน
สนับสนุนในหลายประเด็น เชน ผลทางคลินิกของระดับกรดยูริกในซีรั่มที่แตกตางกัน, ประโยชนจากการลด
การกําเริบของโรคกับความเสี่ยงจากการใชยาในขนาดสูงเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มใหไดตามเปาหมาย
และผลทางคลินิกระหวางการกําหนดเปาหมายกรดยูริกในซีรั่มกับการพิจารณาการตอบสนองจากอาการของ
ผูปวยเปนหลัก เปนตน(8) เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มดังแสดงในตารางที่ 5.
แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําวาหลังจากควบคุมระดับกรดยูริกไดตาม
เปาหมายเปนระยะเวลานานหลายป โดยที่ผูปวยไมมีกอนโทฟสและไมมีขออักเสบกําเริบอี กอาจลดความ
เขมขนของเปาหมายระดับกรดยูริกในซีรั่มเปนไมเกิน 6 มก./ดล. โดยใหเหตุผลวาระดับกรดยูริกในซีรั่มที่ต่ํา
เกินไปอาจเกี่ยวของกับการเกิดโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative disease)(9)
สอดคลองกับสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปที่ไมแนะนําใหลดระดับกรดยูริกในซีรั่มใหนอยกวา 3 มก./
ดล. ในระยะยาว โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษาบางสวนวากรดยูริกอาจมีผลปองกันโรคเกี่ยวกับความเสื่อม
ของระบบประสาทหลายชนิด(6)
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ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมระบุระยะเวลาเหมาะสมที่ชัดเจนในการเริ่มยาลดกรดยูริกในซีรั่ม โดย
แนวเวชปฏิ บั ติของวิ ทยาลั ย แพทย โรคข ออเมริกัน ระบุวาสามารถเริ่มยาลดกรดยูริกได ในระยะข ออั กเสบ
เฉียบพลันหากใหการรักษาขออักเสบเฉียบพลันอยางเหมาะสมแลว(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความ
รวมมือโรคขอแหงยุโรปแนะนําใหเริ่มยาลดกรดยูริกไมนานหลังการวินิจฉัยโรคเกาต แตไมแนะนําใหเริ่มยาใน
ระยะขออักเสบเฉียบพลัน(6) เชนเดียวกับแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยที่ไมแนะนําให
เริ่มยาลดกรดยูริกในระยะขออักเสบเฉียบพลัน แตใหเริ่มยาหลังขออักเสบหายสนิทแลวเปนระยะเวลา 1-2
สัปดาห(1) และแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษที่แนะนําใหเริ่มยาหลังจากขออักเสบหาย
สนิท เนื่องจากตองการใหแพทยใหขอมูลเกี่ยวกับการใชยาลดกรดยูริกในชวงที่ผูปวยไมมีอาการปวดเพื่ อให
ผูปวยสามารถรับขอมูลไดอยางเต็มที(9)่
ตารางที่ 5. เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มในผูปวยโรคเกาต
แนวเวชปฏิบัติ
เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่ม
นอยกวาหรือเทากับ 6 มก./ดล.
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย(1) ผูปวยที่มีกอนโทฟสอาจกําหนดเปาหมายใหนอยกวาหรือเทากับ
5 มก./ดล.
นอยกวา 6 มก./ดล.
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3)
ผูปวยที่มีกอนโทฟสควรกําหนดเปาหมายใหนอยกวา 5 มก./ดล.
จนกวากอนโทฟสหรืออาการทางคลินิคจะหายไป
นอยกวา 6 มก./ดล.
3e initiative(5)
ผูปวยที่มีกอนโทฟสควรกําหนดเปาหมายใหนอยกวา 5 มก./ดล.
นอยกวา 6 มก./ดล.*
ผูปวยที่มีกอนโทฟส, โรคขอเรื้อรัง (chronic arthropathy) หรือ
สมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรป(6)
มีขออักเสบกําเริบซ้ําบอยครั้ง 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 โดยที่ผูปวยไมมีกอนโทฟสและไมมีขออั กเสบ
กําเริบอีกอาจลดความเขมขนของเปาหมายระดับกรดยูริกในซีรั่มเปนไมเกิน 6 มก./ดล.

14

ยาที่ใชในการลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิ บั ติ โ ดยส ว นใหญ แ นะนํ า การใช allopurinol เป น ยาทางเลื อ กลํ า ดั บ แรก และ
febuxostat เป น ยาทางเลือกลํ าดั บ ที่ สอง (second-line agent) สว นยาขับ กรดยูริก (uricosuric agents)
มักแนะนําเปนยาทางเลือกลําดับที่สองหรือการรักษาเสริม (add-on therapy) และแนะนํา pegloticase (ยัง
ไมไดขึ้นทะเบียนในประเทศไทย) เปนยาทางเลือกลําดับทายในกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรงและไมตอบสนอง
ตอการรักษาอื่นๆ(3,5,6) คําแนะนําในการเลือกใชยาลดกรดยูริกจากแนวเวชปฏิบัติตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.
ตารางที่ 6. คําแนะนําในการเลือกใชยาลดกรดยูริกในซีรั่ม
แนวเวชปฏิบัติ
Allopurinol
Febuxostat
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศ
First-line
ไมระบุ
ไทย(1)
First-line
First-line
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน(3)
3e initiative(5)

First-line

Uricosuric Agents
Second-line /
Add-on therapy
First-line* / Add-on
therapy
Second-line

Second-line
Second-line
First-line สําหรับ
สมาคมความรวมมือโรคขอแหง
(First-line ในกรณีที่ Second-line / Addผู
ป

ว

ยที
ม
่
ก
ี
าร
ยุโรป(6)
ผูปวยมีการทํางานของ on therapy
ทํางานของไตปกติ
ไตบกพรอง)
วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8)
First-line
First-line
ไมระบุ
Second-line /
สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ(9) First-line
Second-line
Add-on therapy
หมายเหตุ *แนะนํ า การใช probenecid ในผูปว ยที่มีขอหามใชห รือทนตอยา allopurinol และ/หรื อ
febuxostat ไมได และไมแนะใหใชเปนยาเดี่ยวในผูที่มีอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสนอยกวา 50 มล./นาที
1. Allopurinol แนวเวชปฏิ บั ติตา งๆ จัดให allopurinol เปน ยาทางเลือกลําดับ แรก(1,3,5,6,8,9) โดย
แนะนําใหเริ่มยาในขนาด 50-100 มก./วัน แลวปรับเพิ่มขนาดยาครั้งละ 50-100 มก./วัน จนกวาจะ
ลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมายหรือจนถึงขนาดยาสูงสุด 800-900 มก./วัน(1,3,6,9) ในกรณีที่
ให allopurinol ในขนาดเต็มที่แลวยังไมสามารถลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย แนะนําให
เปลี่ยนเปน febuxostat หรือยาขับกรดยูริกหรืออาจพิจารณาให allopurinol รวมกับยาขับกรดยูริก
ก็ได(1,3,6,9)
แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหทําการตรวจยีน HLA-B*5801
กอนเริ่มยา allopurinol ในผูปวยกลุมเสี่ยง ซึ่งไดแก กลุมผูปวยที่มีบรรพบุรุษเปนชาวเกาหลี, จีนฮั่น
และชาวไทย พรอมทั้งแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยา allopurinol ในผูที่ตรวจพบยีนนี้(3) ซึ่งแนวเวช
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ปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแห งประเทศอั งกฤษไดกลาวอ างถึงคําแนะนํ าของวิทยาลัย แพทยโ รคข อ
อเมริกัน(9) แตแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรประบุวาการตรวจยีนดังกลาว
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทย(6) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มไมไดกลาวถึงประเด็นนี(1)้
แนวเวชปฏิบัติตางๆ แนะนําใหมีการปรับขนาดยา allopurinol ตามการทํางานของไต(1) แต
หากยังไมสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย แนวเวชปฏิบัติสวนใหญแนะนําวา
อาจปรับเพิ่มขนาดยาขึ้นจนมากกวาขนาดที่แนะนําสําหรับผูที่มีการทํางานของไตบกพรองได แต
แนะนําใหติดตามอาการไม พึงประสงคอยางใกลชิด(1,3,5,9) ยกเวนแนวเวชปฏิบัติของสมาคมความ
รวมมือโรคขอแหงยุโรปที่ไมแนะนําการปรับเพิ่มขนาดยาดังกลาวเนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง (serious cutaneous adverse reaction; SCARs)(6)
2. Febuxostat ยา febuxostat จัดเปนยาทางเลือกลําดับแรกตามแนวเวชปฏิบัติของวิทยาลัยแพทย
โรคขออเมริกันและวิทยาลัยแพทยอเมริกัน รวมทั้งสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปที่จัดให ยา
ดังกลาวเปนยาทางเลือกลําดับแรกในกรณีที่ผูปวยมีการทํางานของไตบกพรอง(3,6,8) สวนสมาคมโรค
ข อแห งประเทศอั ง กฤษ , กลุ ม 3e Initiative และสมาคมความรว มมื อโรคข อแหง ยุโ รปจั ด ให ย า
febuxostat เปนยาทางเลือกลําดับสอง และแนะนําใหใชในกรณีที่ผูปวยทนตอยา allopurinol ไมได
รวมทั้งในกรณีที่ไมสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมายจากการใช allopurinol(5,6,9)
กรณีที่ให febuxostat ในขนาดเต็มที่แลวแตยังไมสามารถลดระดับกรดยูริกในซีรั่มไดตามเปาหมาย
แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหใชรวมกับยาขับกรดยูริก(3) ซึ่งใกลเคียงกับ
คําแนะนําจากแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษที่แนะนําใหเปลี่ยนเปนยาขับกรด
ยูริกหรือใหรวมกับยาขับกรดยูริก(9) กรณีที่ผูปวยทนตอ febuxostat ไมได แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัย
แพทยโรคขออเมริกันแนะนําใหเปลี่ยนเปน allopurinol หรือ probenecid(3) สวนแนวเวชปฏิบัติโดย
สมาคมโรคข อ แห ง ประเทศอั ง กฤษซึ่ ง จั ด ให ย าดั ง กล า วเป น ยาทางเลื อ กลํ า ดั บ ที่ ส องแนะนํ า ให
เปลี่ยนเปนยาขับกรดยูริกแทน(9)
ดานความปลอดภัยแนวเวชปฏิบั ติโดยสมาคมโรคข อแหงประเทศอังกฤษไมแนะนําให ใช
febuxostat ในผูปวยที่มีโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหัวใจลมเหลว และไมแนะนําการใชยา
febuxostat ในผูปวยที่มีประวัติแพยา allopurinol เนื่องจากมีขอมูลการแพยาขามกัน(9) แตแนวเวช
ปฏิบัติจากสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรประบุวาประวัติการแพยา allopurinol ไมถือเปนขอ
หามใชของยา febuxostat เนื่องจากไมมีขอมูลการแพยาขาม (cross-reactivity) กันระหวางยาทั้ง
สองชนิด(6) เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับการแพยาขามกันระหวางยาทั้งสองชนิดนั้นยังไมชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรระมัดระวังการใชยา febuxostat ในผูปวยที่มีประวัติแพยา allopurinol(10–13)
3. Uricosuric Agents ตามแนวเวชปฏิ บั ติ โ ดยส ว นใหญ ย ากลุ ม นี้ มั ก หมายถึ ง probenecid,
sulfinpyrazone และbenzbromarone(1,5,6,9) ยกเว น แนวเวชปฏิ บั ติ โ ดยวิ ท ยาลั ย แพทย โ รคข อ
อ เ ม ริ กั น ซึ่ ง จ ะ ห ม า ย ถึ ง ย า probenecid, fenofibrate แ ล ะ losartan เ ท า นั้ น เ นื่ อ ง จ า ก
sulfinpyrazone และ benzbromarone ไมมีจําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกา(3) โดยทั่วไปยากลุมนี้
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ไมแนะนําใหใชในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง ยกเวน benzbromazone ที่ยังมีประสิทธิภาพ
ในผูที่มีอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสเทากับหรือมากกวา 20 มล./นาที(1,3)
แนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทยแนะนําใหใชยาขับกรดยูริกในผูปวยที่มี
ปริมาณกรดยูริกในปสสาวะนอยกวา 800 มก./วัน, มีขอหามใชหรือมีประวัติแพยา allopurinol หรือ
ใชรวมกับ allopurinol ในกรณีไดรับ allopurinol ในขนาดเต็มที่แลวแตยังไมสามารถควบคุมระดับ
กรดยู ริ กในซี รั่ มได ตามเปา หมาย (1) โดยผูปวยที่ไดรับ ยาขับ กรดยูริกควรไดรับ คําแนะนําใหดื่มน้ํา
มากกวา 2 ลิตร/วัน หรือพิจารณาปรับเพิ่มความเปนดางของปสสาวะใหอยูในชวง pH 6.5-7.0 โดยใช
potassium citrate, potassium bicarbonate หรือ sodium bicarbonate(1) ซึ่งคลายคลึงกับแนว
เวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน แตแนวเวชปฏิบัติฉบับนี้ไมไดระบุปริมาตรของน้ําที่ผูปวย
ควรดื่มตอวัน รวมทั้งเปาหมายของ pH ของปสสาวะ(3)
แนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันระบุวาหามใชยา probenecid เปนยาลด
กรดยูริกเพียงชนิดเดียวในผูปวยที่มีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะสูงกวาปกติหรือในผูปวยที่มีประวัตินิ่ว
ในทางเดินปสสาวะ(3) สอดคลองกับแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย ที่แนะนําวา
ไมควรใชยาขับกรดยูริกในผูปวยที่มีปริมาณกรดยูริกในปสสาวะมากกวา 1,000 มก./วัน และควร
หลีกเลี่ยงในผูปวยที่มีนิ่วในทางเดินปสสาวะหรือเคยมีประวัติเปนนิ่วในทางเดินปสสาวะ(1) และแนว
เวชปฏิบัติโดยสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําใหระวัดระวังการใชยากลุมนี้ในผูปวยที่มีนิ่วใน
ระบบทางเดินปสสาวะ หรือมีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง(9)
การปองกันขออักเสบกําเริบซ้ําจากการเริ่มยาลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิบัติตางๆ มีคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาเพื่อปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบซ้ําจากการเริ่ม
ยาลดกรดยูริกในระยะแรก โดยมักแนะนํา colchicine เปนยาทางเลือกอันดับแรก และแนะนํา NSAIDs หรือ
corticosteroids เปนยาทางเลือกลําดับที่สอง คําแนะนําในการเลือกใชยาปองกันการเกิดขออักเสบกําเริบซ้ํา
จากการเริ่มยาลดกรดยูริกดังแสดงในตารางที่ 7.
ตารางที่ 7. คําแนะนําในการเลือกใชยาปองกันขออักเสบกําเริบจากการเริ่มยาลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิบัติ
Colchicine
NSAIDs
Corticosteroids
First-line
First-line
(ในผูที่ไม
Second-line
ควรใหยาจนกระทั่งไมมี สามารถทนผลขางเคียง
สมาคมรูมาติสซั่มแหง
ไมระบุระยะเวลาที่
ขออักเสบกําเริบเปน
ของ colchicine ได)
ประเทศไทย(1)
ระยะเวลานานอยางนอย แนะนําใหยาเปนระยะ แนะนําใหใชยา
เวลานาน 6 สัปดาห
6 เดือน
วิทยาลัยแพทยโรคขอ
First-line
First-line
Second-line*
อเมริกัน(4)
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พิจารณาหยุดยา
ภายหลังจากไมมีขอ
อักเสบกําเริบ และ/หรือ
ตรวจไมพบกอนโทฟส
อยางนอย 3 เดือน โดย
ผูปวยตองไดรับยา
ปองกันอยางนอย
6
เดือน หรือลดระดับกรด
ยูริกไดตามเปาหมาย
อยางนอย 3 เดือนใน
ผูปวยที่ไมมีกอนโทฟส
(6 เดือนในผูปวยที่มีกอน
โทฟส)
First-line
ไมระบุระยะเวลาที่
แนะนําใหใชยา
First-line
แนะนําใหใชยาเปน
ระยะเวลา 6 เดือน
First-line
แนะนําใหใชเปนระยะ
เวลานานกวา 8 สัปดาห

พิจารณาหยุดยา
พิจารณาหยุดยา
ภายหลังจากไมมีขอ
ภายหลังจากไมมีขอ
อักเสบกําเริบ และ/หรือ อักเสบกําเริบ และ/หรือ
ตรวจไมพบกอนโทฟส ตรวจไมพบกอนโทฟส
อยางนอย 3 เดือน โดย อยางนอย 3 เดือน โดย
ผูปวยตองไดรับยา
ผูปวยตองไดรับยา
ปองกันอยางนอย
6 ปองกันอยางนอย
6
เดือน หรือลดระดับกรด เดือน หรือลดระดับกรด
ยูริกไดตามเปาหมาย
ยูริกไดตามเปาหมาย
อยางนอย 3 เดือนใน อยางนอย 3 เดือนใน
ผูปวยที่ไมมีกอนโทฟส ผูปวยที่ไมมีกอนโทฟส
(6 เดือนในผูปวยที่มีกอน (6 เดือนในผูปวยที่มีกอน
โทฟส)
โทฟส)
Second-line
Second-line
3e Initiative(5)
ไมระบุระยะเวลาที่
ไมระบุระยะเวลาที่
แนะนําใหใชยา
แนะนําใหใชยา
Second-line
สมาคมความรวมมือโรคขอ
แนะนําใหใชยาเปน
ไมระบุ
แหงยุโรป(6)
ระยะเวลา 6 เดือน
First-line
วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8)
แนะนําใหใชเปนระยะ
ไมระบุ
เวลานานกวา 8 สัปดาห
Second-line
First-line
(+gastroprotective
สมาคมโรคขอแหงประเทศ
แนะนําใหใชยาเปนระยะ
agents)
ไมแนะนํา
อังกฤษ(9)
เวลานาน 6 เดือน
แนะนําใหใชยาเปนระยะ
เวลานาน 6 เดือน
หมายเหตุ *ควรหมั่นประเมินถึงประโยชนกับโทษของการให corticosteroids ตอเนื่องในการปองกันขออักเสบ
เปนระยะ
NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs
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การตรวจติดตามผลการรักษา
ระยะขออักเสบเฉียบพลัน
แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญไมไดระบุระยะเวลาในการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาผูปวยที่
ชัดเจน อยางไรก็ตามแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันไดนิยามผูปวยที่ไมตอบสนองต อการ
รักษาวาหมายถึงผูปวยที่มีระดับความปวดลดลงนอยกวารอยละ 20 เมื่อประเมินภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
หลังไดรับการรักษา หรือมีระดับความปวดลดลงนอยกวารอยละ 50 เมื่อประเมินหลังจากระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ภายหลังไดรับการรั กษา ซึ่งผูปวยกลุมดังกลาวควรไดรับการปรับเปลี่ยนการรักษาโดยอาจเปลี่ยนยาหรื อ
พิจารณาใชยารวมกันก็ได(4)
การใชยาลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญมีคําแนะนําใหติดตามระดับกรดยูริกซีรั่มแลวปรับขนาดยาลดระดับกรด
ยูริกตามการตอบสนองภายในระยะเวลา 4 สัปดาห และหลังจากสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดไดตาม
เปาหมายแลว แนะนําใหตรวจติดตามระดับกรดยูริกทุก 3 เดือนถึง 1 ป คําแนะนําในการตรวจติดตามระดับ
กรดยูริกในซีรั่มดังแสดงในตารางที่ 8.
ตารางที่ 8. ระยะเวลาในการตรวจติดตามระดับกรดยูริกในซีรั่ม
การตรวจระดับกรดยูริก การตรวจระดับกรดยูริกใน
แนวเวชปฏิบัติ
ในผูปวยที่เริ่มใหยาและ ผูปวยที่มีระดับกรดยูริกใน
ระหวางปรับขนาดยา ซีรั่มอยูในเปาหมาย
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศ ทุก 1-4 สัปดาห
ทุก 3-6 เดือน
ไทย(1)
วิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกัน ทุก 2-5 สัปดาห
ทุก 6 เดือน
(3)

3e initiative(5)
สมาคมความรวมมือโรคขอแหง
ยุโรป(6)
วิทยาลัยแพทยอเมริกัน(8)
สมาคมโรคขอประเทศอังกฤษ

ไมระบุ
ทุก 2-4 สัปดาห

ไมระบุ
ไมระบุ

ไมระบุ
ทุก 4 สัปดาห

ไมระบุ
ทุก 1 ป

(9)

การหยุดยาลดกรดยูริก
แนวเวชปฏิบัติโดยสวนใหญแนะนําใหใชยาลดกรดยูริกอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(1) โดยแนวเวชปฏิบัติ
จากวิทยาลัยแพทยโรคขออเมริกันและสมาคมความรวมมือโรคขอแหงยุโรปไมแนะนําใหหยุดยาลดกรดยูริก(3,6)
ในขณะที่แนวเวชปฏิบัติจากสมาคมโรคขอแหงประเทศอังกฤษแนะนําวาในกรณีที่ผูปวยสามารถควบคุมระดับ
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กรดยูริกในซีรั่มใหอยูในเปาหมาย โดยไมมีกอนโทฟสหรือขออักเสบเฉียบพลันนานติดตอกันหลายป อาจลด
เปาหมายของระดับกรดยูริกในซีรั่มใหอยูในชวง 5-6 มก./ดล. การหยุดยาลดกรดยูริกอาจทําไดในกรณีที่คนพบ
สาเหตุของภาวะกรดยูริกสูงในซีรั่มและสาเหตุนั้นไดรับการแกไขแลว(9) ซึ่งนาจะหมายถึงกรณีกรดยูริกสูงใน
เลือดชนิดทุติยภูมิ (secondary hyperuricemia) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย
แนะนําวาหากสามารถควบคุ มระดับ กรดยูริกในซีรั่ มใหอยู ในเปาหมาย และไมมีกอนโทฟสหรือขออั กเสบ
เฉียบพลันนานติดตอกันหลายป อาจปรับลดหรือหยุดยาลดระดับกรดยูริกได โดยพิจารณาเริ่มยาลดระดับกรด
ยูริกอีกครั้งเมื่อผูปวยเกิดขออักเสบเฉียบพลันหรือกอนโทฟสขึ้นอีก(1) สวนแนวเวชปฏิบัติโดยวิทยาลัยแพทย
อเมริกันแนะนําวาหลังไดรับการรักษาดวยยาลดกรดยูริกประมาณ 5 ป อาจพิจารณาหยุดยาในผูปวยที่มีระดับ
กรดยูริกในซีรั่มนอยกวา 7 มก./ดล.(8)
ขอสรุปและเสนอแนะ
แมโรคเกาตจะเปนโรคขออักเสบที่พบไดบอยและมีแนวเวชปฏิบัติจํานวนมาก แตแนวเวชปฏิบัติตางๆ
เหลานี้มักอางอิงอยูบนพื้นฐานความเห็นของผูเชี่ยวชาญและการศึกษาที่มีคุณภาพนอยถึงปานกลางเปนหลัก
จากการทบทวนของผูเขียนพบวาคําแนะนําโดยสวนใหญของแนวเวชปฏิบัติเหลานี้มีความสอดคลองกัน แตก็มี
บางคํ าแนะนํ า ที่ มีความขั ดแย งกั น ซึ่ งในกรณีนี้ควรพิจ ารณาถึงขอมูลหลักฐานที่ใชอางอิง และขอมูล จาก
การศึกษาใหมๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริบทดานการแพทยและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให
เภสัชกรสามารถประยุ กต ใช คําแนะนํ าจากแนวเวชปฏิบั ติต างๆ เหลานี้ในบริบทของประเทศไทยได อย าง
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