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คำ�นำ�
 โรคเกาต์ เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งเมื่อเกิดแล้วจะท�าให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  ซึ่งเป็นโรคเร้ือรังที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ โรคไต  

โรคความดันโลหิตสูง ผู ้เป็นโรคเกาต์ในระยะเฉียบพลันก็จะเจ็บปวด 

ทรมานมาก การดูแลรักษาท่ีถูกต้อง ตลอดจนการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 

รวมถงึความเข้าใจในโรคนี ้จะช่วยให้หายจากโรคเกาต์ และยงัช่วยป้องกนั

การเกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้อีกด้วย คู่มือเล่มนี้มีข้อแนะน�า 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเป็นโรคเกาต์ และผู้ยังไม่เป็นแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเกดิโรคนี ้เพือ่จะได้หลีกเลีย่งอาหาร และเครือ่งดืม่ทีอ่าจก่อให้เกดิโรค

นีอ้ย่างรนุแรง ตลอดจนการใช้ยาต่าง ๆ  ซึง่สามารถน�าไปปฏิบตั ิจนกระทัง่

ควบคุมอาการของโรคได้เป็นระยะยาวนาน โดยไม่ต้องอาศัยยาในการ

รักษาเป็นจ�านวนมาก หรือถึงขั้นต้องผ่าตัด

 คณะผู้จัดท�า ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ ที่กรุณามอบ

บทความ เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ด้านสขุภาพต่อผูป่้วย และลดอัตราภาวะ

แทรกซ้อน รวมถึงผลเสียท่ีเกิดจากสาเหตุของโรคเดิม ด้วยอานิสงส์ 

ดังกล่าว ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงานนี้ มีพลังกาย พลังสติปัญญา

พลังใจสูง เพ่ือช่วยให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดี สามารถเป็นก�าลังส�าคัญ

ของประเทศชาติสืบต่อไป

กองบรรณาธิการ

มกราคม 2561



คำณะผู้จัดทำ�
	 	กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์     

 2. อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล     

 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ  

 5. พลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล  

 6. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น 

 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า   

 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ   

 9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล    

 10. ด็อกเตอร์ นายแพทย์พัฒนา เต็งอ�านวย   

 11. อาจารย์นายแพทย์ชยวี เมืองจันทร์  



สารบัญ
      หน้ำ

น�้ำตำล ควำมอ้วน ยูริกกับโรคเกำต์ 6
ดร. นพ. พัฒนา เต็งอ�านวย

โรคเกำต์และน่ิวในไต 27
อาจารย์ นพ. ชยวี เมืองจันทร์



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

น�้าตาล ความอ้วน ยูริกกับโรคเกาต์6

 โรคเกาต์ (Gout) เกิดจากการสะสมของกรดยูริก (Uric acid) ในเลือด 

และตกตะกอนเป็นผลกึรปูเขม็อยูต่ามข้อ ท�าให้เกดิการอักเสบ ปวดร้อนบวม

แดงอย่างเฉยีบพลนั ระดบัของกรดยริูกในเลอืดสงู บ่งถงึปัจจยัเสีย่งของการ

เกิดโรคเกาต์ ความดันสูง เส้นเลือดเสื่อมสภาพ นิ่วในไต และไตวาย การรู้

ระดับของกรดยูริกในเลือด จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ต่อการพยากรณ์โรค

หลาย ๆ ชนิด 

 เม่ือระดบัของกรดยรูกิสงูกว่า 6.8 มก./ดล. กจ็ะมโีอกาสตกตะกอนเป็น

ผลึกรูปเข็ม หากเกิดขึ้นตามข้อก็จะท�าให้เกิดการอักเสบ ปวดแสบร้อน 

ต�าแหน่งท่ีพบบ่อย คือ ข้อนิ้วหัวแม่เท้า ในคนที่เป็นเกาต์เรื้อรัง อาจพบ

อาการอักเสบเป็นได้หลายข้อ บางคนอาจมีก้อนของกรดยูริกสะสมอยู่ตาม

ข้อเหล่านี้ เป็นปุ่มโปน วันดีคืนดีก็แตกออกมาเป็นแผลเรื้อรัง 

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจะให้ประวัติว่า ไปรับประทานเลี้ยงกับเพื่อน 

มีการรับประทานเนื้อสัตว์ และดื่มเหล้า พอตกกลางคืน ก็สังเกตว่า หัวแม่

เท้าบวมแดงเจบ็ ซึง่ไปพบแพทย์เจาะเลอืด กว็นิจิฉยัเป็นเกาต์ ให้ยาทา และ

รับประทานก็ดีขึ้น 

นำ�้าตาล คำวามอ้วนำ ยูริกกับ
โรคำเกาต์

ดร. นพ. พัฒนำ เต็งอ�ำนวย 

อายุรศาสตร์โรคไตและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โรงพยาบาลพญาไท 2
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 ในบางครั้งอาการปวดข้อ อาจเกิดในต�าแหน่งที่พบได้น้อย หรือเป็น

หลายข้อ ท�าให้การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อน ผู้เขียนมีผู้ป่วย ซึ่งให้ประวัติ

ปวดข้อสะโพกหลังการดื่มเบียร์กับสเต็ก ไปพบแพทย์ได้ยาแก้ปวด ซึ่งช่วย

อาการได้เพยีงชัว่คราว อาการปวดบวมลามมาทีข้่อเข่า แพทย์เจาะเข่าตรวจ

ไม่พบผลึกของกรดยูริก จึงบอกผู้ป่วยว่าไม่ใช่เกาต์ และให้แต่ยาแก้ปวด 

ต่อเนื่อง อาการปวดเริ่มลามไปตามข้อทั้งสองข้าง วันที่ผู้ป่วยมาพบผู้เขียน 

อาการปวดเป็นมาร่วมเดือน ต้องอยู่ในสภาพนั่งรถเข็น ปวดข้อแทบจะทุก

ข้อในร่างกาย รวมทัง้ข้อต่อของกระดกูขากรรไกร ทีใ่ช้เคีย้วอาหารกย็งัปวด 

ทีน่่ากลวั ก็คือ ผลการรบัประทานยาแก้ปวดต่อเนือ่งอยูเ่ป็นเวลานาน ท�าให้

ไตเริ่มมีปัญหา แต่ภายหลังจากการให้การรักษาโรคเกาต์ และให้ยาช่วยลด

ระดบัของกรดยรูกิ อาการกค่็อย ๆ  ทเุลา และค่าไตทีท่รดุกก็ลับมาเป็นปกติ

ในที่สุด 

 โรคเกาต์ พบในผู้ชายมากกว่าผู ้หญิง ถึงแม้ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่อง

พันธุกรรม แต่ปัจจัยหลักเกิดจากอาหารที่เรารับประทาน คนส่วนใหญ่ยัง

เข้าใจว่า เกาต์เกิดจากการกินเป็ดกินไก่ หรือแม้แต่การรับประทานยอดผัก 

แต่แม้จะหยดุเป็ดไก่ อาการเกาต์กย็งักลบัมาเป็นระยะ ๆ  ได้ อนัทีจ่รงิ อาหาร

จ�าพวกเป็ดและไก่ ท�าให้ระดับของกรดยูริกสูงขึ้นได้ไม่เกิน 1 มก/ดล.

ซึ่งในคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกาต์ และมีระดับของกรดยูริกสูงอยู่แล้ว 

หลังรับประทานก็จะท�าให้เกิดอาการได้ จึงควรหลีกเลี่ยง ส่วนการรับ

ประทานยอดผักน้ัน ไม่ท�าให้ระดับของกรดยรูกิสงูขึน้มากนกั จึงไม่ใช่สาเหตุ

ส�าคัญของโรคเกาต์

เหล้ำกับโรคเกำต์
 เหล้าเป็นสาเหตุส�าคัญของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและโรคเกาต ์

หนุ่ม ๆ ที่เคยมีประสบการณ์โรคเกาต์ อาจจะจ�าได้ว่า หลังดื่มเหล้ากับหมู่
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เพื่อน พอกลับบ้าน หรือยังไม่ถึงบ้าน ก็มีอาการปวดบวมที่หัวแม่เท้าอย่าง

รุนแรง อาการนั้นเกิดขึ้น เพราะเหล้าท�าให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้น และยัง

ท�าให้เลือดเป็นกรด ส่งผลให้กรดยูริกตกตะกอนภายในข้อ และกระตุ้น 

ให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง

 ชนิดของเหล้าที่ดื่ม จะมีผลต่อระดับยูริกไม่เท่ากัน เบียร์จะท�าให้ระดับ

กรดยูริกสูงข้ึนมากกว่าวิสก้ี ส่วนไวน์ท�าให้ระดับของกรดยูริกสูงขึ้นไม่มาก 

ดังนั้น ส�าหรับคนที่เป็นเกาต์ ถ้าหยุดเหล้าได้น่าจะดีกว่า แต่ถ้าจะต้องดื่ม

เพือ่เข้าสงัคม ก็แนะน�าให้เลือกด่ืมเป็นไวน์ และไม่ควรด่ืมเบยีร์อย่างเด็ดขาด

 นอกจากนั้น ส�าหรับคนที่รู้ตัวว่ามีระดับของกรดยูริกในเลือดสูงอยู่แล้ว 

ภายหลังดื่มเหล้า อยากจะแนะน�าให้รับประทานสารด่าง โซเดียมไบคาร์โบ-

เนต ที่มีขายในชื่อว่า โซดามินท์เสริมสัก 3 - 4 เม็ด เพื่อป้องกันเลือดจาก

ภาวะเป็นกรด ซึ่งอาจจะช่วยป้องกันอาการเกาต์ก�าเริบได้บ้าง โซเดียม- 

ไบคาร์โบเนต ที่ขายในเมืองไทย และเป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ อีโน (ENO) 

ซึ่งถูกน�ามาใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะ ในต่างประเทศ โซดามินท์ 

มีจ�าหน่ายเป็นยาเม็ดฟองฟู่ ในชื่อว่า อัลคา เซลเซอร์ ซึ่งถูกน�ามาโฆษณา

ให้ใช้รักษาอาการเมาค้าง หรือแฮงค์โอเวอร์ (hangover) เนื่องจากว่าภาย

หลังการดื่มเหล้า จะมีการคั่งของสารอเซตาลดีไฮด์ และกรดอะเซติค 

การรับประทานโซเดียมไบคาร์โบเนต จะช่วยให้ร่างกายก�าจัดสารพิษ 

เหล่านี้ได้ดีขึ้น และอาจจะช่วยบรรเทาอาการเมาค้างลงได้บ้าง 

 ส�าหรับสาว ๆ ที่เผอิญได้อ่านบทความนี้แล้วอยากรู้ว่า จะท�าอย่างไร 

ให้แฟนไม่ดื่มเหล้า มีเทคนิคหนึ่งที่ผู้เขียนได้มาจากเพื่อนก็คือว่า เวลาสามี

เร่ิมต้ังวงด่ืมเบียร์กับเพื่อน ภรรยาก็จะเอายาอมตราตะขาบให้อม ผลคือ 

เหล้าจะมีรสชาติเหมือนยาหอม ท�าให้มีอาการผะอืดผะอม ไม่สามารถดื่ม

เหล้าต่อได้ ดังนั้น หนุ่ม ๆ ทั้งหลายโปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ว่า หากแฟนของ

คุณเอายาอมตราตะขาบให้อมขณะที่คุณเริ่มตั้งวงก๊งเหล้า อย่าได้อมเป็น 
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อันขาด อาจส่งผลให้วงเหล้าแตกได้! แต่ส�าหรับคนที่คิดว่าตนเองอยากเลิก

ดื่มเหล้า จะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้าง ก็น่าจะดีนะครับ

ฟรุคโตสกับโรคเกำต์
 เวลาพูดถึงเกาต์ คนส่วนใหญ่ ยังเข้าใจเพียงว่า การรับประทานอาหาร

ที่มีกรดยูริกสูง เช่น เป็ด ไก่ หรือยอดผัก ท�าให้กรดยูริกสูงในเลือด และเป็น

สาเหตุของโรคเกาต์ แต่ความจริงที่แทบไม่มีใครรู้ ก็คือ การรับประทาน

น�้าตาลผลไม้ ที่เรียกว่า น�้าตาลฟรุคโตส เกินกว่า 50 กรัมต่อวัน นั้นท�าให้

เราเกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง และตามมาด้วยการเป็นโรคเกาต์ได้

 น�้าตาลฟรุคโตสในอาหารธรรมชาติ จะมีอยู่ในผลไม้ และน�้าผึ้ง ซึ่งการ

รับประทานผลไม้ หรือในขนาดที่เหมาะสม จะไม่ท�าให้เราได้ฟรุคโตส 

มากมายขนาดนัน้ แต่เนือ่งจากประเทศไทย อดุมไปด้วยผลไม้ ผูเ้ขยีนกเ็คย

พบว่า ผูป่้วยรับประทานมังคดุเข้าไป 2 กโิล และมาด้วยอาการปวดข้อเกาต์

อย่างรุนแรงได้

 แต่ปัจจุบันแหล่งของน�้าตาลฟรุคโตสที่ส�าคัญ คือ น�้าผลไม้กล่อง และ 

น�า้อดัลม งานวจิยั พบว่า การดืม่น�า้อดัลมหรอืน�า้ผลไม้กล่อง เกนิวนัละหนึง่

แก้วอยูเ่ป็นประจ�า สามารถส่งผลให้ระดับของกรดยรูกิสงูถงึขัน้เป็นโรคเกาต์ 

ได้

 เคยมีผู้ป่วยชายรายหนึ่ง เอาผลตรวจสุขภาพประจ�าปีมาให้ผู้เขียนดู 

แล้วก็ท�าหน้าแบบเบื่อ รอดูว่าผู้เขียนจะพูดว่าอะไร พอได้ยินผู้เขียนพูดว่า 

“กรดยูริกสูงนะ อย่าด่ืมน�้าอัดลมหรือน�้าผลไม้กล่องมากนัก ถ้าหยุดได้ก็ดี” 

ผูป่้วยประหลาดใจมาก ถามผมว่า “คณุหมอรู้ได้อย่างไรว่า ผมไม่ดืม่น�า้เปล่า 

แต่ชอบดื่มน�้าอัดลมเป็นประจ�า และท�าไมคุณหมอไม่พูดเหมือนหมอคน 

อื่น ๆ ที่ผมเจอมาทุกปีว่า อย่ากินเป็ดไก่มากนักนะ” เรื่องก็คือว่า ผู้ป่วย 

รายนี้รับประทานอาหารมังสวิรัติ ทุกปีเวลาไปตรวจสุขภาพ และผลพบว่า 
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เขามกีรดยรูกิในเลอืดสูง แพทย์กจ็ะพดูแต่ว่า “อย่ากนิเป็ดไก่มากนะ” ซึง่เขา

ก็จะตอบว่า “ผมรับประทานมังสวิรัติครับ” หมอก็ย้อนกลับมาอีกว่า “เหรอ 

ถ้ายังงั้น แสดงว่าคุณดื่มเหล้ามากสิ” ผู้ป่วยเร่ิมหงุดหงิด สวนกลับไปว่า 

“หมอ ผมไม่ดื่มเหล้า” 

 เหตุผลที่การรับประทานน�้าตาลผลไม้ หรือฟรุคโตส ท�าให้กรดยูริก 

ในเลือดสูง เกิดจากการที่เวลาน�้าตาลฟรุคโตสจ�านวนมาก ๆ ถูกเผาผลาญ

ในร่างกาย จะก่อให้เกิดสารที่มีชื่อว่า เอ.เอ็ม.พี. (AMP) จ�านวนมหาศาล 

ซึง่สาร AMP นีเ้องทีจ่ะถกูร่างกายเปลีย่นต่อให้เป็นกรดยรูกิในเลือด จะเหน็

ได้ว่า ความเชื่อที่ว่า รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง ท�าให้ยูริกสูงในเลือด

นั้น ไม่เป็นความจริงเสมอไป เพราะการรับประทานอาหารที่ปราศจาก 

กรดยรูกิ เช่น การดืม่น�า้อัดลม หรือน�า้ผลไม้กล่องทีม่นี�า้ตาลฟรคุโตสจ�านวน

มาก กส็ามารถท�าให้กรดยรูกิสงูในเลือดได้มากกว่าการกนิเป็ดไก่เสยีด้วยซ�า้

วิธีป้องกัน และรักษำภำวะยูริกสูง
 การตกตะกอนของกรดยริูก จะเกดิขึน้ในภาวะทีเ่ลอืดเป็นกรด ตามหลงั

การดื่มเหล้า หรือดื่มน�้าอัดลม ร่วมกับการรับประทานเนื้อสัตว์จ�านวนมาก 

ผู้ป่วยจึงมักให้ประวัติว่า อาการปวดข้อเกิดขึ้นตามหลังการดื่มเบียร์ พร้อม

กบัรับประทานสเตก็ ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเนือ้ไก่ จะเป็นเนือ้หม ูหรือเนือ้ววั 

ก็ท�าให้เกิดเกาต์ได้ทั้งสิ้น

 การรักษาโรคเกาต์ ในช่วงแรก คอื การให้ยาลดการอักเสบแก้ปวด และ

เมือ่อาการปวดทเุลา กจ็ะมกีารส่ังยาลดการสร้างกรดยูรกิ เพ่ือควบคุมระดบั

ของกรดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

 ปัญหาที่ผู ้เขียนพบก็คือ ผู้ป่วยปัจจุบันเข้าใจว่า เวลาปวดข้อก็รับ

ประทานยาแก้ปวด เวลาไม่ปวดข้อก็ไม่ต้องใช้ยาอะไร โดยไม่สนใจตรวจดู

ระดบัของกรดยรูกิในเลอืด โดยไม่ได้ตระหนกัว่า การทีร่ะดบัยูรกิในเลือดสงู
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อยู่เป็นเวลานาน จะเป็นพิษต่อหลอดเลือด และไต กว่าจะรู้ตัวก็ลงเอยเป็น 

โรคความดันสูง หรือไตวายไปแล้ว ดังนั้น จึงอยากจะฝากบอกคนที่เป็น 

เกาต์ว่า ควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาลดระดับกรดยูริกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ

ลดขนาดลง

 ผู้เขียนแนะน�าให้ผู้ป่วยที่เป็นเกาต์พกพายาที่มีชื่อว่า โคลชีซีน (colchi-

cine) ติดตัว หากมีอาการปวดข้อเฉียบพลัน ก็ให้รับประทานยาทันท ี

หนึ่งเม็ด หากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองชั่วโมง สามารถรับประทานได้อีก

หนึง่เมด็ ผลข้างเคยีงของโคลชซีีน คอื ถ่ายอุจจาระเหลว ดังนัน้ หากได้สอง

เม็ดแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์เพ่ือที่แพทย์จะได้สั่งยาลดการ

อักเสบที่แรงกว่าให้

 ส่วนการใช้ยาโคลชีซีนต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอาการเกาต์นั้นไม่แนะน�า 

เพราะท�าให้เกิดการใช้ยาโดยไม่จ�าเป็น เพราะการรักษาเกาต์ที่ถูกวิธี คือ 

การควบคุมระดับของกรดยูริกให้อยู ่ในเกณฑ์ปกติ ด้วยการลดอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ เลี่ยงการดื่มเหล้า และน�้าอัดลม

 มียาตัวหนึ่งที่สามารถป้องกันอาการเกาต์ได้อย่างปลอดภัย ก็คือ 

โซเดียมไบคาร์โบเนต หรือโซดามินท์ สามารถรับประทานครั้งละ 2 - 3 เม็ด 

วันละ 2 - 3 ครั้งได้อย่างปลอดภัย โซดามินท์ จะช่วยป้องกันภาวะเลือดเป็น 

กรด ซึ่งเป็นสาเหตุของการตกตะกอนของกรดยูริกได้ ผู้เขียนถือว่า โซดา

มนิท์ เป็นยาชะลอวัย ทีม่รีาคาถกูทีส่ดุ เพราะเมด็หนึง่ไม่ถึงบาท โซดามนิท์

ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันเกาต์ แต่ยังเป็นยาลดกรด และป้องกันไตเสื่อมอีก

ด้วย

 แต่ส�าหรบัคนทีมี่ระดบัของกรดยริูกสงูมาก ๆ  อาจจะต้องปรกึษาแพทย์

ถึงการใช้ยาลดการสร้างกรดยูริก ที่มีชื่อว่า อัลโลพิวรินอล (allopurinol) 

เนื่องจากยาตัวนี้อาจท�าให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ คือ ภาวะผิวหนังเปื่อย

ลอกทั้งตัว (Steven Johnson syndrome) แต่พบได้ไม่บ่อย จึงควรอยู ่
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ภายใต้การดูแลของแพทย์ ถึงกระน้ัน ด้วยความกลัวต่อผลข้างเคียงที่อาจ

จะเกิดขึ้น ท�าให้แพทย์หลายท่านไม่กล้าสั่งยาตัวนี้ ซึ่งผู้เขียนไม่ค่อยเห็น

ด้วย เพราะอันท่ีจริงแล้ว ถ้ารับประทานในขนาดต�่าเพียง 100 มก. และ

แนะน�าผู้ป่วยว่า ถ้ามีอาการแพ้ก็ให้หยุดยาทันที จากประสบการณ์พบว่า 

โอกาสท่ีจะแพ้ยาอย่างรนุแรงนัน้ พบได้น้อยมาก อัลโลพวิรนิอล ไม่เพยีงแต่

เป็นยารักษาโรคเกาต์ แต่ยังมีรายงานถึงการชะลอไตเสื่อม และช่วยเสริม

ฤทธิ์ของยาลดความดันอีกด้วย อย่าลืมว่า การปล่อยให้กรดยูริกสูง ๆ 

โดยไม่ยอมรับประทานยา เพราะกลัวว่าจะแพ้ยา ทั้งที่อาจจะไม่แพ้ ก็คงจะ

ลงเอยด้วย ปัญหาหลอดเลอืดเสือ่มสภาพ และโรคไตเรือ้รงั ซึง่อนัตรายมาก

กรดยูริกเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเมตำบอลิค
 พูดถึงเกาต์ ใคร ๆ  ก็รู้จักว่า เป็นข้ออักเสบอันเกิดจากภาวะกรดยูริกสูง 

แต่ที่ไม่รู้ก็คือว่า ภาวะกรดยูริกสูง ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิด

โรคเกาต์ แต่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคร้ายนานาชนิด เช่น ความดันโลหิต

สูง นิ่วในไต เบาหวาน รวมทั้งโรคไตเรื้อรัง 

 ระดบัของกรดยรูกิทีส่งู บ่งถงึการมอีนุมลูอิสระทีส่งู เพราะกระบวนการ

สร้างกรดยรูกิ อาศัยเอนไซม์ ชือ่ xanthine oxidase ซ่ึงก่อให้เกดิอนมุลูอสิระ 

ดังนั้น คนที่มียูริกในเลือดสูง ย่อมมีอนุมูลอิสระในเลือดสูง จึงไม่มีความ

จ�าเป็นจะต้องเสียเงินแพง ๆ ตรวจดูระดับของอนุมูลอิสระในเลือดอีก 

การตรวจดูระดับของกรดยูริก คือ การตรวจท่ีง่าย ราคาไม่แพง และเป็น 

การตรวจที่ส�าคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่เนื่องจาก การตรวจเลือด

ดูระดับของกรดยูริกในเลือด เป็นการตรวจที่โปรแกรมสุขภาพทั่ว ๆ ไป 

มักจะละเลย จึงอยากจะแนะน�าให้เจาะตรวจด้วย เพราะมีความส�าคัญ 

อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชาย เนื่องจาก ผู้ชายมีระดับของกรดยูริก

ในเลอืดสงูกว่าผู้หญิง เพราะฮอร์โมนเพศหญงิจะเพิม่การก�าจดักรดยรูกิออก
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ทางไต โรคเกาต์ จึงเป็นโรคที่พบในผู้ชายมากกว่า ส่วนผู้หญิงที่เข้าวัยทอง 

และไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเสริม ก็จะสามารถเป็นโรคเกาต์ได้เช่นกัน

 ส�าหรับคนทีเ่คยไปรบัการเจาะเลอืดตรวจสขุภาพ และได้รบัการบอกว่า

มกีรดยรูกิในเลอืดสูง ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะบอกแค่ว่า “กรดยูรกิสงูนะ อย่ากนิ

เป็ดไก่มากนัก เดี๋ยวจะเป็นเกาต์” ก็โปรดอย่าได้นิ่งนอนใจว่าเป็นเร่ืองเล็ก

น้อย ควรเร่ิมคุมอาหารลดแป้ง ออกก�าลัง ลดน�้าหนักตัว หยุดเหล้า หรือ

เลอืกดืม่ไวน์แทนเบยีร์ และอย่าลมืว่า น�า้อดัลมและน�า้ผลไม้กล่อง ท�าให้กรด

ยูริกสูงได้

 ขอย�า้ว่า ยรูกิสงู และโรคเกาต์ ไม่ใช่เรือ่งเล็ก จะปล่อยทิง้ไว้ เข้าใจเพียง

ว่าเป็นแค่โรคข้อ จะรอให้เกิดแล้วใช้ยาเป็นพัก ๆ ก็จะลงเอยด้วยภาวะ 

ไตวาย หรือเส้นเลือดเสื่อมสภาพได้ มีผู้ป่วยสูงอายุหลายราย ไปพบแพทย์

ด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหาร โดยไม่ทราบสาเหตุ ส่องกล้องก็ไม่พบ

จุดเลือดออกชัดเจน เหตุเป็นเพราะกรดยูริกเหล่านี้ ตกตะกอนในสภาวะ 

ทีเ่ป็นกรด เกดิเป็นผลึกรูปเขม็ทิม่แทงเส้นเลอืดทีเ่สือ่มสภาพ ซึง่หากแพทย์

ไม่ได้ตรวจระดับของกรดยูริก หรือไม่ได้รักษา ผู้ป่วยก็จะมีเลือดออกจนถึง

แก่ชวีติ ผูป่้วยบางราย กถ็กูตดัล�าไส้ออกเกอืบหมด และลงเอยด้วยการยงัชพี 

โดยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดชั่วชีวิต
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อย่ำคิดว่ำ ชะตำชีวิต คือฟ้ำลิขิต ชีวิต คือสิ่งที่เรำ
ก�ำหนดเองได้
 • ท�าอย่างไร ไม่เป็นเกาต์ อาหารอะไร ที่คนเป็นเกาต์ ควรหลีกเลี่ยง

 • อาหารอะไร ที่ลดความเสี่ยงของการเกิดเกาต์ และการเกิดนิ่วในไต 

  ในคนที่มีภาวะยูริกในเลือดสูง

ไม่อยำกเป็นเกำต์ ต้องออกก�ำลัง
 ➢ ช่วยเพิ่มไขมันดี ลดไขมันเลว ลดความดัน ลดความเครียด 

   ลดน�้าหนัก ลดระดับกรดยูริก

 ➢ ควรท�าให้ครบ 3 ประการ ยก ย่าง และยืด

   ยกน�้าหนัก (weight lifting) เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

   ย่าง (aerobic training) เช่น การว่ิง หรือว่ายน�้า ช่วยเพ่ิมความ 

   แข็งแรงของหัวใจ และลดน�้าหนักตัว

   ยืด (stretching) ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันการบาดเจ็บ
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โรคอ้วนลงพุงกับเกำต์ Metabolic Syndrome and 
Hyperuricemia
 • ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดอันเกิดจากการมีไขมัน 

  ในตับและช่องท้อง ร่วมกับการดื้อต่ออินซูลิน

 • ผู้ป่วยมักจะมีน�้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

 • ผู้ป่วยมักจะมีความดันโลหิตสูง

 • ผู้ป่วยมักจะมีค่าไขมันในเลือดผิดปกติ

 • ผู้ป่วยมักจะมีค่ำกรดยูริกในเลือดสูง

ไม่อยำกเป็นเกำต์ ควรเลือกอำหำรที่มีแคลอรี่ต�่ำ 
เช่น ผัก ลดปริมำณแป้ง ไขมัน ของทอด
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ถ้ำน�้ำตำลตอนเช้ำสูงกว่ำ 110 คุณก�ำลังจะเป็นเบำหวำน

Metabolic Syndrome and Diabetes

 

ภำวะน�ำ้ตำลสะสม Advanced Glycation End Product
 • เรามักจะได้รับการสอนว่า คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารจ�าเป็น 

  ที่ร่างกายน�าไปใช้เป็นพลังงาน แต่ความจริงแล้ว ชีวิตคนในปัจจุบัน  

  ไม่ได้ใช้พลังงานมากเท่ากับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน 

  ถกูสะสมคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินน้ีจะถกูสะสมเป็นไขมนัไตรกลเีซอไรด์ 

  ท�าให้เกิดความอ้วน ไขมันเกาะตับ และเบาหวาน

 • การวัดภาวะน�้าตาลสะสม ท�าได้โดยการดูระดับของฮีโมโกลบิน 

  เอวันซี (HbA1c)

Normal Impaired FPG Diabetes

ความอ้วนน�าไปสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ตับอ่อนต้องพยายามผลิตอินซูลิน

มากขึ้นจนเสื่อมสภาพ
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ดัชนีน�้ำตำล Glycemic Index (GI)
ปริมาณน�้าตาลที่เพิ่มขึ้นในเลือด 

น�้ำตำลผลไม้ ไม่ปลอดภัยอย่ำงที่คิด 
น�้าตาลทราย (sucrose) ประกอบด้วยน�้าตาลกลูโคส และน�้าตาลฟรุคโตส

ระยะเวลำเป็นชั่วโมง

GI สูง

ระ
ด

ับ
น

�้ำต
ำล

ใน
เล

ือด

 GI ต�่ำ

 ระดับ ค่ำดัชนีน�้ำตำล ตัวอย่ำง

 สูง มากกว่า 70 ข้าวขาว, ข้าวเหนียว, ขนมปังขาว,  
   มันฝรั่ง, แตงโม, ไอศกรีม, โดนัท,  
   น�้าตาล, น�้าอัดลม
 ปานกลาง 56-69 แครอท, ข้าวกล้อง, สับปะรด,   
   ก๋วยเตี๋ยว, ส้ม
 ต�่า น้อยกว่า 55 กล้วย, มะม่วง, แอปเปิล, สตรอเบอร,ี  
   โยเกร์ิต, นม, น�า้ตาลฟรคุโตส, เกาลดั 

หลังกำรรับประทำนแป้ง
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FRUCTOTOXICITY
สาเหตุของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่แพทย์และคนทั่วไปไม่ตระหนัก คือ

น�้าตาลผลไม้ หรือฟรุคโตส

 • น�้าตาลทราย หรือซูโครส จะถูกร่างกายย่อยสลายเป็นกลูโคส และ 

  ฟรุคโตส 

 • เน่ืองจาก การตรวจวดัน�า้ตาลในเลือด ใช้การวดักลโูคส ท�าให้คนเข้าใจ 

  ว่าการรับประทานน�้าตาลฟรุคโตส หรือน�้าตาลผลไม้ ไม่ท�าให้น�้าตาล 

  ในเลือดสูง

 • นกัวทิยำศำสตร์ พบว่ำ ฟรุคโตส คอื น�ำ้ตำลตวัร้ำย ท่ีท�ำให้เซลล์ 

  ในร่ำงกำยเส่ือมสภำพ และยังเป็นสำเหตขุองกรดยรูกิสงูในเลอืด

 • แหล่งของฟรุคโตส คือ น�้าอัดลม น�้าผึ้ง น�้าตาลทราย และน�้าผลไม้!

ท�ำไม คนส่วนใหญ่ จึงเขัำใจผิดว่ำ น�้ำผลไม้ดีต่อ
สุขภำพ จะทำนเท่ำไรก็ได้?
 • การวัดระดับน�า้ตาลในเลือด วดัจากระดบัของน�า้ตาลกลโูคส ท�าให้คน 

  เข้าใจว่า กลูโคสเป็นโทษ และน�า้ตาลผลไม้ หรอืฟรุคโตส นัน้ปลอดภยั

 • การรับประทานน�้าตาลฟรุคโตส ไม่เพิ่มระดับน�้าตาลสะสม (HbA1c) 

 • คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ผลไม้น้ันมีประโยชน์ จะรับประทานเท่าไรก็ได้  

  แต่ความจริงแล้ว การรับประทานน�้าตาลฟรุคโตสเกินกว่า 100 กรัม  

  ต่อวัน มากเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้
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 • น�้าตาลฟรุคโตสเข้มข้น ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ถูกผลิตมาจากข้าวโพด  

  เพราะมีราคาถูกกว่า น�้าตาลทรายจากอ้อย จึงเป็นการลดต้นทุน 

  การผลิต 

 • น�า้ตาลฟรคุโตส ไม่กระตุน้เลปติน ฮอร์โมนแห่งความอิม่ จะรบัประทาน 

  ในปริมาณเท่าไร ร่างกายก็ไม่รู้สึกอิ่ม จึงเป็นการเพิ่มยอดขาย

 • ปัจจุบัน น�้าตาลฟรุคโตสเข้มข้น ถูกน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบของ 

  น�้าอัดลม แยม น�้าเชื่อมแพนเค้ก น�้าสลัด และสารเพิ่มรสหวาน 

  ในอาหารส�าเร็จรูปนานาชนิด

 • ตั้งแต่น�้าตาลฟรุคโตส ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุบัติการณ ์

  ของโรคอ้วน และเกาต์ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว!

ภำวะกรดยูริกในเลือดสูง ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด
เกำต์ แต่ท�ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ตำมมำ ได้แก่
 • เกาต์ 

 • นิ่วในไต

 • เส้นเลือดเสื่อมสภาพ 

 • ความดันโลหิตสูง 

 • ไตวายเรื้อรัง 
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นิ่วในท่อไต

กะเพำะปัสสำวะ

ไต 

นิ่วของระบบทำงเดินปัสสำวะ Kidney Stone
(Nephrolithiasis)
 • นิ่วในไตสามารถตรวจได้ด้วยการท�าอัลตร้าซาวด์ หรือเอกซเรย ์

  คอมพิวเตอร์

 • ผูป่้วยอาจไม่มอีาการ ตรวจพบจากการมเีมด็เลือดแดงในปัสสาวะ และ 

  อาจเจอผลึกของกรดยูริกในปัสสาวะ

 • หากนิว่ตกลงมาอุดท่อไต จะท�าให้มอีาการปวดเอวอย่างรนุแรง อาการ 

  ปวดจะมาเป็นพัก ๆ

 • ในกรณีที่นิ่วมีการติดเชื้อ ก็จะมาด้วยอาการเหมือนโรคติดเช้ือระบบ 

  ทางเดินปัสสาวะ

นิ่วในไต

ท่อไต

เกำต์

กระดูกกร่อน

ผลึกยูริก
ตกตะกอน

ที่ข้อเป็นปุ่มเกำต์
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นิ่วยูริก
 • เป็นนิว่ไม่ทึบแสง แต่อาจมหีนิปนูมาเกาะ และกลายเป็นนิว่ทบึแสงได้

 • พบได้ ประมาณ 20% ในคนทีมีกรดยูริกในเลือดสูง

 • พบได้ ประมาณ 10% ในคนที่เป็นนิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ภาวะขาดน�า้ และปัสสาวะทีเ่ป็นกรด จะเพ่ิมโอกาสการตกตะกอนของ 

  กรดยูริก

 • การรักษา และป้องกัน ท�าได้โดยการดื่มน�้าให้มาก รับประทานยาลด 

  การสร้างกรดยูริก และโซเดียม ไบคาร์โบเนต 

นิ่วจำกผลึกของกรดยูริกมำเกำะกัน

 ในกรณีที่นิ่วก่อให้เกิดการอุดตันของท่อไต ศัลยแพทย์ระบบทางเดิน

ปัสสาวะอาจพิจารณาส่องกล้อง เพื่อคล้องเอานิ่วออก หรือหากนิ่วอยู่สูง 

ก็สามารถใช้คลื่นเสียงยิงกระแทก เพื่อให้นิ่วแตกออก
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เหล้ำ เพิ่มระดับกรดยูริก

และกระตุ้นเกำต์

Uric Acid and Hypertension
(N Engl J Med 2008;359:1811-21)

 • กรดยูริกสูงในเลือด ช่วยคาดเดาการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

 • 25% - 60% ของคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง จะมีระดับของกรดยูริก 

  ในเลือดสูง

 • 90% ของคนอายุน้อย ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จะมีระดับของกรด 

  ยูริกในเลือดสูง

 • การเพิ่มระดับของกรดยูริกในหนู จะท�าให้หนูกลายเป็นโรคความดัน 

  โลหิตสูงได้

 • การลดระดับของกรดยูริก ด้วยยา allopurinol ช่วยลดความดันในคน 

  ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาไม่นาน

ร่ำงกำยสร้ำงกรดยูริกได้เอง หยุดเป็ดไก่ชั่วชีวิต ก็เป็น
เกำต์ ได้ 
 • ร่างกายสร้างกรดยูริก จากอาหารที่มีพิวรีนสูง

 • ร่างกายสร้างกรดยูริก จากพิวรีนที่เกิดขึ้นในร่างกาย เช่น ตามหลัง 

  การรับประทานน�้าตาลฟรุคโตส

 • 70% ของกรดยรูกิถกูขบัออกทางไต การดืม่น�า้ และรบัประทานอาหาร 

  ที่เป็นด่าง ช่วยขับกรดยูริก
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 • การลดเนื้อสัตว์ที่มีพิวรีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ลดระดับกรดยูริกได้เพียง  

  1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 • การรับประทานผักที่มีพิวรีนสูง ไม่มีผลต่อระดับของกรดยูริกในเลือด

 • น�้าตาลผลไม้ หรือน�้าตาลฟรุคโตส จะให้การสร้างกรดยูริกมากขึ้น 

  การดื่มน�้าแอปเปิ้ล ไม่ช่วยรักษาเกาต์ แต่ความจริงแล้ว

  การรับประทานแอปเปิ้ล 5 ลูก ไป 6 ชั่วโมง จะเพิ่มระดับของกรดยูริก 

  ได้ถึง 35% 

ยูริกสูง ควรท�ำอย่ำงไร
 • ดื่มน�้าให้มาก

 • เลี่ยงการดื่มเหล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร์

 • ห้ามดื่มเหล้า พร้อมน�้าผลไม้ หรือเนื้อสัตว์จ�านวนมาก ๆ

 • ไม่ดื่มน�้าอัดลม

 • ดื่มโซดามินท์ หลังอาหารทุกมื้อ

 • ควรพิจารณาการใช้ยาลดการสร้างกรดยูริก Allopurinol ในขนาดต�่า  

  ถ้ามีความดันโลหิตสูง ไตเสื่อม หรือมีอาการเกาต์เกิดขึ้นแล้ว

Choi HK et al. NEJM 2004;350:1093-1101
Choi HK et al. Lancet 2004;353:1277-1281

Lotito SB and Frei B Free Radic Biol Med 2004;37:251-258
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ไม่อยำกเป็นเกำต์ ดื่มน�้ำวันละ 8 แก้ว
 • ช่วยขบัสารพษิ และกรดยริูกออกทางไต ท�าให้การท�างานของร่างกาย 

  เป็นปกติ

 • ดื่มน�้ากรอง ห้ามดื่มน�้าประปา

 • น�้ากรองชนิด reverse osmosis หรือน�้ากลั่น อาจท�าให้ขาดเกลือแร ่

  จ�าเป็น

ไม่อยำกเป็นเกำต์ ควรรับประทำนอำหำรทีเ่ป็นด่ำง 
เช่น ผัก และผลไม้ หรือดื่มโซดำมินท์เสริม
 • อาหารที่มีความเป็นกรดสูง จะท�าให้ไตต้องท�างานหนักในการก�าจัด 

  กรด และท�าให้กรดยรูกิตกตะกอน จงึควรลดอาหารทีมี่ความเป็นกรด 

  สูง เช่น เนื้อสัตว์ และนมวัว 

 • คนทีม่ภีาวะกรดยรูกิในเลอืดสงู ควรรบัประทานโซเดยีม ไบคาร์โบเนต  

  หรือโซดามินท์เสริมทุกวัน เพื่อป้องกันการตกตะกอนของกรดยูริก
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 • เพราะภาวะเลือดเป็นกรด คือสาเหตุของโรคนานาชนิด เช่น มะเร็ง  

  กระดกูบาง หนิปนูเกาะเส้นเลอืด โรคไตเสือ่ม โรคปอดเสือ่ม และเกาต์  

  เราจงึควรพยายามเลอืกรับประทานอาหารทีเ่ป็นด่าง หรือรบัประทาน 

  โซเดียม ไบคาร์โบเนต เสริมแทนทุกวัน

เกำต์ มีควำมส�ำคัญกว่ำที่คุณคิด
 • โรคอ้วน และเบาหวาน มีความสัมพันธ์กับภาวะกรดยูริกสูงในเลือด

 • น�้าตาลผลไม้ รวมทั้งน�้าอัดลม เพิ่มระดับกรดยูริก

 • ยูริกที่สูง อาจน�าไปสู่โรคเกาต์ นิ่วในไต ไตวาย และความดันโลหิตสูง

 • การควบคุมระดับของกรดยรูกิ ประกอบด้วย การออกก�าลงั ลดน�า้หนกั 

  ตัว ลดอาหารเนื้อสัตว์ เบียร์ เหล้า น�้าผลไม้ น�้าอัดลม และไม่ควร 

  รับประทานอาหารเหล่านี้พร้อม ๆ กัน

 • ควรเลือกอาหารที่เป็นด่าง เช่น ผัก หรือใช้โซดามินท์เสริม

 • ถ้ายังคุมระดับของกรดยูริกไม่ได้ ควรพิจารณาการใช้ยา Allopurinol  

  ในขนาดต�่าอย่างต่อเนื่อง
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อำหำรส�ำหรับเกำต์
 ผู้ป่วยโรคเกาต์จะต้องรักษาน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หยุด

ดื่มสุรา และเบียร์ ดื่มน�้าสะอาด 8 - 12 แก้วต่อวัน

 เน้นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท ผัก และผลไม้ รับประทานเนื้อสัตว์

ให้น้อย จ�ากัดอาหารไขมันและกรดยูริกสูง*

*อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมโรคไขข้อแห่งประเทศไทย

 ประเภทของอำหำร กรดยูริกสูงมำก ไม่ควรรับประทำน

 คาร์โบไฮเดรท ขนมปังที่มีเนย หรือไขมันสูง หรือใส่เชื้อยีสต์

 

โปรตีน

 เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ ไต หัวใจ สมอง ห่าน

  นกกระทา กะปิ ปลาร้า ปลาตัวเล็ก ปลาทะเล

  ปลากระป๋อง เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล

  ปลาเฮอริง หอยแครง หอยพัด และหอยแมลงภู่

 นม และผลิตภัณฑ์ 
ครีม นมชนิดไขมันสูง ครีมเปรี้ยว

 จากนม

 ไขมัน น�้าเกรวี่

 น�้าซุป น�้าสกัดจากเนื้อสัตว์

 ผลไม้ ผลอาโวคาโด (มีไขมันสูง)

 น�้าตาล ขนมหวาน ขนมปังที่มีไขมันสูง หรือใส่เชื้อยีสต์ ขนมปังหวาน

 และเครื่องดื่ม ขนมปังสอดไส้ ขนมเค้ก ขนมปังฝรั่งเศส

  ขนมปังกรอบ คุกกี้ พาย โดนัท มัฟฟิน มันฝรั่งทอด  

  น�้าอัดลม น�้าผลไม้กล่อง

  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด

  สุรา เบียร์

 เครื่องปรุง น�้าสลัด ซอสครีม
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โรคำเกาต์และนำิ่วในำไต
อำจำรย์ นพ. ชยวี เมืองจันทร์

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซ่ัม ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคเกำต์
 โรคเกาต์ เกิดจากกรดยูริกในร่างกาย มีความเข้มข้นเกินจุดอิ่มตัวแล้ว

ตกผลกึในเนือ้เยือ่ เช่น ข้อต่อ, กระดกู, เนือ้ไต, ท่อหลอดไต หรอืในทางเดนิ

ปัสสาวะ ท�าให้เกิดอาการของโรคในลักษณะต่าง ๆ 

กรดยูริกในร่ำงกำยมนุษย์
 1. กรดยูริกในร่างกายมนุษย์ มาจาก

  1.1 การสลาย DNA ในร่างกาย 70%

  1.2 อาหารที่รับประทานเข้าไป 30%

 2. เราสามารถวัดระดับกรดยริูกในร่างกายทางอ้อม โดยการดรูะดบักรด 

  ยูริกในเลือด (กรดยูริกในร่างกาย = ในเลือด + ในเนื้อเยื่อ)

กรดยูริกในเลือด
 1. เลือดมนุษย์ มีค่า pH = 7.4 (กรดอ่อน) 

 2. กรดยูริก มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน เมื่ออยู่ในสารละลายท่ีเป็นกรด 

  อ่อนจะแตกตัวเป็น 2 รูปแบบ คือ
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  2.1 เกลือยูเรท 98% (ยูเรท + โซเดียม)

  2.2 กรดยูริก 2%

 3. กรดยูริกในเลือด ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเกลือยูเรท (98%) มีจุดอิ่มตัว  

  ที่ความเข้มข้น 6.8 มก./ดล. ถ้าปริมาณเกลือยูเรทมีมากเกินกว่า 

  จุดอิ่มตัว ก็จะสามารถตกผลึกได้

กรดยูริกในปัสสำวะ
 1. ปัสสาวะมีค่า pH = 5 มีความเป็นกรดสูงกว่าเลือด 

 2. กรดยรูกิ มคีณุสมบติัเป็นกรดอ่อน เมือ่อยูใ่นสารละลายทีเ่ป็นกรดสงู  

  จะไม่แตกตัว จึงอยู่ในรูปแบบกรดยูริกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจุดอิ่มตัว 

  ที่ความเข้มข้น 15 มก./ดล

 3. กรดยูริกในปัสสาวะ หากมีความเข้มข้นเกินกว่า 15 มก./ดล. ก็จะ 

  สามารถตกผลึกเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้

 4. ถ้าน�้าปัสสาวะมีค่า pH = 7 มีความเป็นด่างมากขึ้น 

 5. กรดยูริกจะมีความสามารถในการละลายได้ดีขึ้น (แตกตัวและอยู่ใน 

  รูปของเกลือยูเรท) และมีจุดอิ่มตัวที่ความเข้มข้น 200 มก./ดล.

อนุมูลยูเรทกรดยูริก



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

น�้าตาล ความอ้วน ยูริกกับโรคเกาต์ น�้าตาล ความอ้วน ยูริกกับโรคเกาต์ 29

ท�ำไมมนุษย์จึงมีกรดยูริกในร่ำงกำย
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอ่ืน ยกเว้นมนุษย์และลิง 4 ชนิด มียีนที่

สังเคราะห์เอนไซม์ชื่อ “ยูริเคส” ท�าหน้าที่สลายกรดยูริกให้เป็นสารที่ละลาย

น�า้ได้ด ีและขบัออกทางปัสสาวะได้ จงึมกีรดยรูกิในเลอืดต�า่ (0.5-2 มก./ดล.) 

ส่วนมนษุย์และลงิอกี 4 ชนดิ ไม่มยีนีนีจ้งึมกีรดยริูกในเลือดสงูกว่า (4-6 มก./

ดล.) 

มนุษย์ขับกรดยูริกออกทำงไหน?
 1. ทางไต 70%  

 2. ทางล�าไส้ 30%

กำรขับกรดยูริกโดยไตในคนปกติ
 1. กรองผ่านหน่วยไต 100% 

 2. ขับออกทางปัสสาวะเพียง 10%

กรดยูริกในเลือด
 1. ในผู้ใหญ่ปกติ จะมีระดับกรดยูริกในเลือด ประมาณ 4 - 6 มิลลิกรัม  

  ต่อเดซิลิตร

 2. ระดับกรดยูริกในเลือดที่มากกว่า 6.8 มก./ดล. (จุดอิ่มตัว) จะถือว่ามี 

  ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

 3. ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง เพียงอย่างเดียวไม่ใช่โรคเกาต์

 4. โรคเกาต์ = กลุ่มอาการที่เกิดจากกรดยูริกในเลือดสูง และตกผลึกใน 

  เนื้อเยื่อต่าง ๆ 
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ภำวะอื่น ๆ ที่ท�ำให้กรดยูริกในเลือดสูง
  โรคไตเสื่อมสมรรถภาพ

  โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, โรคมะเร็งเม็ดเลือด

  โรคสะเก็ดเงิน

  โรคหัวใจวายเรื้อรัง

  การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ, ยาฆ่าเชื้อวัณโรค,  

  หรือยาแอสไพรินขนาดต�่า 

อำหำรมีผลต่อระดับกรดยูริกในเลือด และ 
โรคเกำต์ อย่ำงไร?

โรคร่วมที่มักพบกรดยูริกในเลือดสูง

 โรคร่วม กรดยูริกในเลือดสูง

 โรคเบาหวาน 2 - 50 %

 โรคความดันโลหิตสูง 22 - 38 %

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 80 %

ระดับกรดยูริกในเลือด / โอกำสเกิดโรคเกำต์

เนื้อแดง  กรดยูริก 0.48 มก/ดล

อาหารทะเล  กรดยูริก 0.16 มก/ดล

ผลิตภัณฑ์นมไขมันต�่า กรดยูริก 0.21 มก/ดล

นมไขมันต�่า 1 แก้วต่อวัน กรดยูริก 0.25 มก/ดล

เบียร์ 1 กระป๋องต่อวัน ความเสี่ยง 1.50 เท่า

เครื่องดื่มที่ใช้น�้าตาลให้รสหวาน ความเสี่ยง 1.45 เท่า

ยอดผัก   ไม่เพิ่มความเสี่ยง
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กลุ่มอำกำรของโรคเกำต์
 1. ข้ออักเสบเฉียบพลัน

 2. ข้ออักเสบเรื้อรัง และมีก้อน “โทฟัส”

 3. ไตวายเฉียบพลันจากกรดยูริก

 4. ไตวายเรื้อรังจากเกลือยูเรท

 5. นิ่วไต (จากกรดยูริก)

 

 โทฟัส (tophus) เป็นภาษาลาติน แปลว่า ก้อนหิน คือ ผลึกเกลือยูเรท

ที่สะสมจนเป็นปุ่ม หรือก้อน ในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ป่วยมาเป็นระยะเวลานาน; 

พหูพจน์ใช้ “tophi” 

ข้ออักเสบเฉียบพลันข้ออักเสบเรื้อรัง 

และมีก้อน “โทฟัส”

กำรวินิจฉัย
 การเจาะตรวจน�้าไขข้อดีที่สุด
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กำรรักษำโรคเกำต์
 1. ยาลดการอักเสบ/ อาการปวด

  1.1 ยาโคลซิซีน

  1.2 ยากลุ่ม NSAIDs

 2. ยาลดกรดยูริก

  2.1 ยาอัลโลพิวรินอล

  2.2 ยาเบนซ์โบรมาโรน

  2.3 ยาซัลฟินไพราโซน

  2.4 ยาโพรเบนเนซิด

  2.5 ยาเฟบูโซสะแตท
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำ วิชำกำรและฝึกอบรม

 1. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  ที่ปรึกษา

 2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย  ฉันทโรจน์ศิริ  ที่ปรึกษา

 3. พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล  วัฒนกูล  ที่ปรึกษา

 4. นพ.ชาตรี  บานชื่น  ที่ปรึกษา

 5. ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า ที่ปรึกษา

 6. พญ.นันทกา จันทวานิช  ที่ปรึกษา

 7. พลตรีหญิงอุษณา ลุวีระ  ที่ปรึกษา

 8. นายกสมาคมพยาบาลโรคไต   ที่ปรึกษา

 9. พลอากาศโท นพ.อนุตตร  จิตตินันทน์  ที่ปรึกษา

 10. ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ประธานกรรมการ

11. ศ.นพ.เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์  รองประธานกรรมการ

12. พ.อ. หญิง รศ.พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการ

13. รศ.ดร.พญ.อติพร  อิงค์สาธิต  กรรมการ

 14. รศ.นพ.อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์  กรรมการ

 15. รศ.นพ.ขจร  ตีรณธนากุล  กรรมการ

 16. ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์  กรรมการ

 17. พญ.สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ  กรรมการ

 18. นพ.ธีรยุทธ  เจียมจริยาภรณ์  กรรมการ

 19. นพ.ธีรวัฒน์  ธนชยานนท์  กรรมการ

 20. นพ.เมธี  จันทร์พิทักษ์กุล  กรรมการ

 21. พญ.ปิยะรัตน์  ไพรัชเวทย์  กรรมการ

 22. นพ.สุธีระ  ทองประไพ  กรรมการ

 23. พญ.บงกช  สุรัติชัยกุล  กรรมการ

 24. พญ.กชรัตน์  วิภาสธวัช  กรรมการและเลขานุการ

 25. พญ.สุพัตรา กาญจนากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



รับจำนวนจำกัด
250 ทาน

วันอาทิตยที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557
หองประชุมชั้น 3 เวลา 8.00-12.30 น. 
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร



รับจำนวนจำกัด
250 ทาน

วันอาทิตยที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557
หองประชุมชั้น 3 เวลา 8.00-12.30 น. 
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร

8.00-9.00	น.		 ลงทะเบยีน

ตรวจวัดความดนัโลหติ	และวัดดชันีมวลกาย

9.00-9.15	น.		 พธีิเปิด	:	ศ.เกียรตคุิณ	นพ.ธีรชัย	ฉันทโรจน์ศริิ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

9.20-10.10	น		 โรคเกาต์	และน่ิวในไต

วทิยากร	:	อจ.นพ.ชยวี	เมืองจนัทร์

	แพทย์ผู้เช่ียวชาญเร่ืองโรคข้อ

	คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล

10.10-10.30	น.		 พกัรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.20	น		 กนิอย่างไร	ห่างไกลโรคเกาต์	และโรคน่ิวในไต

วทิยากร	:	ดร.นพ.พฒันา	เตง็อ�านวย

	แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคไต
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11.20-12.30	น.		 ถาม	-	ตอบ	ผู้ด�าเนินการอภปิราย

ศ.พญ.ธัญญารัตน์	ธีรพรเลิศรัฐ

กำ�หนดก�ร




