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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์    เพื่อศึกษาความถูกตอ้งแม่นย  าของอลัตราซาวด์ในการวินิจฉยัผูป่้วยโรคเก๊าตท่ี์มาดว้ย
ขอ้อกัเสบเฉียบพลนั 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา การศึกษาน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ          
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นการศึกษาลกัษณะต่างๆของภาพวินิฉยัจากอลัตราซาวด์ 
ไ ด้ แ ก่  double contour sign, hyperechoic spots in synovial fluid (snow storm appearance), 
hyperechoic spots in synovium, tophi, bone erosion and degree of synovial vascularity จ า ก นั้ น
วิเคราะห์ ค่าความไว, ค่าความจ าเพาะ, ค่าพยากรณ์ผลบวก และค่าพยากรณ์ผลลบ โดยแบ่งกลุ่ม
การศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผูป่้วยโรคเก๊าต ์และผูป่้วยท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคเก๊าต ์โดยผูป่้วยทุกราย
จะไดรั้บยนืยนัการตรวจวนิิจฉยัการตรวจน ้าไขขอ้ 
ผลการศึกษา:  ผูป่้วยจ านวน 47 คน มาพบแพทยด์ว้ยอาการขอ้อกัเสบเฉียบพลนั, 23 ราย เป็นกลุ่ม
ผูป่้วยโรคเก๊าต์,  24 ราย ไม่อยู่ในกลุ่มผูป่้วยโรคเก๊าต์ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะภาพวินิจฉัยจาก  
อลัตราซาวดโ์ดยรวมมีค่าความจ าเพาะสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 75-100 แต่มีค่าความไวต ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 
13.04-47.83 , Double contour sign และ tophi มีค่าความจ าเพราะสูงสุด คือ ร้อยละ 91.7 โดย double 
contour sign ยงัมีค่าความถูกตอ้งท่ีสูงท่ีสุดอีกด้วย โดยมีค่าความจ าเพาะ ร้อยละ 91.7, ค่าความไว   
ร้อยละ 47.8, ค่าพยากรณ์ผลบวก ร้อยละ 84.6 และค่าพยากรณ์ผลลบ ร้อยละ 64.7 
สรุปผลการศึกษา:อลัตราซาวดมี์บทบาทส าคญัในการในการวินิจฉยัผูป่้วยโรคเก๊าตท่ี์มาดว้ยขอ้อกัเสบ 
เฉียบพลนั โดยเฉพาะ double contour sign 
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ABSTRACT 

 
Purpose: To evaluate the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of gout 

presenting with acute arthritis. 

Materials and methods: The study retrospectively reviews of ultrasound images of 

patients with acute arthritis. Ultrasound features including double contour sign, 

hyperechoic spots in synovial fluid (snow storm appearance), hyperechoic spots in 

synovium, tophi, bone erosion and degree of synovial vascularity were recorded.        

The definite diagnosis of the disease was made by the results of synovial fluid 

examination. Sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive 

value of each feature were analyzed using patients with diagnosis other than gout     

(non-gout) as a control group. 

Results: Forty seven patients were presented acute arthritis. There were 23 patients 

(48.94%) with diagnosis of gout and 24 patients (51.06%) with non-gout. Ultrasound 

features revealed high specificity, range 75%-100% but low sensitivity (range from 

13.04%-47.83%). Two signs with highest specificity were double contour sign and 

presence of tophi from US (91.67%).The most accuracy ultrasound finding is double 

contour sign which is highest sensitivity (47.83%), specificity (91.67%), PPV (84.63%) 

and NPV (64.71%).  

Conclusion: The results of our study indicate the ultrasound can play a relevant role in 

patients with acute gouty arthritis, particularly double contour sign. 
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