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 าเหต ง ร เกาต์

		 โรคเกาต์เป็นโรคทีเ่กดิจากการท่ีร่างกายมี	uric	acid	ในเลือดสงู
อยู่เป็นเวลานานจนเกิดการตกผลึกของ	urate	ตามเนื้อเยื่อต่าง	ๆ 	เช่น	
ข้อ	 (ท�าให้เกิดข้ออักเสบ)	 ไต	 (ท�าให้เกิดนิ่วในไตและไตวาย)	 สาเหตุที่
ท�าให้	uric	acid	ในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายสร้าง	uric	acid	มากกว่า
ปริมาณที่ขับออก	 หรือเกิดจากการท่ีร่างกายขาดยีนในการสลาย	 
uric	acid	แล้ว	ยังพบว่าอาจเป็นผลมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป	
โดยเฉพาะอาหารที่มี	 purine	 สูง	 และจากขบวนการสลาย	 purine	 
ในร่างกาย	โดยการสลายโปรตีนและได้	purine		ออกมา	ซึ่ง	uric	acid	
ในร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการนี้	 หรือเกิดจากการที่
ร่างกายสร้าง	uric	acid	 เป็นปกติ	แต่ปริมาณที่ขับออกจากร่างกายมี
น้อยกว่า	 โดย	 uric	 acid	 ที่สร้างขึ้นจะมีการขับออกจากร่างกายได	้ 
2	ทางหลกั	คอื	ขบัออกทางระบบทางเดนิอาหาร	ซึง่จะขบัออกได้ประมาณ	
1	ใน	3	และส่วนทีเ่หลอืจะขบัออกทางไตได้ประมาณ	2	ใน	3	ของปรมิาณ	
uric	 acid	 ที่ร่างกายสร้างได้ในแต่ละวัน	 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ	
90	%	จะมีความผิดปกติในการขับ	uric	acid	ออกทางไต	ส่วนสาเหตุ
อื่น	ๆ	หรือสาเหตุที่ท�าให้ข้ออักเสบเป็นซ�้าใหม่	คือ
 	 ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากการขาด	enzyme	บางตัว	
หรือ	 enzyme	 บางตัวท�างานมากเกินไป	 เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคน้ี 
มักพบว่ามีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ด้วย
 	 เกิดจากโรคบางชนิดที่ส่งผลให้มี	uric	acid	ในเลือดสูง	เช่น	
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 โรคธาลัสซีเมีย	 โรคอ้วน	 โรคเบาหวาน	 
โรคความดันโลหิตสูง	 รวมไปถึงการใช้ยารักษามะเร็ง	 หรือฉายรังส	ี
เป็นต้น
 	 เกดิจากไตขับ	uric	 acid	 ได้น้อยลง	 เช่น	 เป็นโรคไต	ภาวะ
ไตวาย	ตะกั่วเป็นพิษ
 	 เกิดจากโรคต่อมไร้ท่อบางชนิด	 เช่น	 Hypothyroid	 หรือ
ภาวะพร่อง	Thyroid	hormone	ภาวะขาด	Thyroid	เพราะส่งผลให้มี	
uric	acid	ในเลือดสูง
 	 เกิดจากเพศ	เนื่องจากพบโรคนี้ได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 	 การดื่มแอลกอฮอล์	เช่น	เหล้า	เบียร์	ไวน์	โดยเฉพาะเบียร์	
เพราะแอลกอฮอล์มฤีทธิล์ดการขบั	uric	acid	ออกทางไตหรอืทางปัสสาวะ	

หลังการดื่มจึงท�าให้ไตขับ	uric	acid	 ได้น้อยลง	 	uric	acid	จึงคั่งอยู่
ในเลือดสูงกว่าปกติ
 	 การรับประทานอาหารที่ให้	 uric	 acid	 (Purine)	 สูง
อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า	หรอืการรบัประทานอาหารท่ีหมกัด้วยยสีต์	(Yeast)	
ซึ่งเป็นเชื้อราบางชนิดที่ใช้ในการหมักอาหารและเครื่องดื่ม	เพราะเป็น
สาเหตุท�าให้มี	uric	acid	ในเลือดสูง
 	 ความอ้วนหรอืภาวะน�า้หนักตัวเกนิ	โดยอาจสัมพนัธ์กบัภาวะ
ดือ้ต่อ	insulin	hormone	ทีส่่งผลให้เกดิโรคอ้วน	(Insulin	resistance)
 	 เกดิจากการได้รบับาดเจบ็ทีข้่อกระดกู	การกระทบกระแทก
ที่ข้อ
 	 อากาศเย็น	หรืออากาศเปลี่ยนแปลง	เช่น	ช่วงเช้า	หรือช่วง
ก่อนฝนตก
 	 การติดเชื้อของร่างกาย
 	 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด	 อาจกระตุ้นให้อาการ
ก�าเริบได้	เพราะยาบางชนิดมีผลท�าให้ไตขับ	uric	 acid	 ออกทาง
ปัสสาวะได้น้อยลง	เช่น	aspirin,	hydrochlorothiazide	(HCTZ),	
cyclosporin,	levodopa	เป็นต้น

าการ ง ร เกาต์
 
 	 ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้ออย่างรุนแรง	 ซึ่งจะเกิดขึ้นทันที
แบบฉับพลัน	 มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน	 1	 วัน	 ถ้าเป็นการปวด
ครั้งแรกมักจะเป็นเพียงข้อเดียว	 ซ่ึงข้อที่พบว่าปวดกันมาก	 คือ 
นิว้หัวแม่เท้า	ส่วนข้อเท้า	ข้อเข่า	กอ็าจพบได้บ้างในผูป่้วยบางราย	โดยข้อ
ที่ปวดจะมีอาการบวมและเจ็บมากจนเดินไม่ไหว	ผิวหนังในบริเวณนั้น
จะตึง	บวม	แดง	ร้อน	ปวดมาก	และเจ็บมากเมื่อถูกสัมผัส	และจะพบ
ลักษณะจ�าเพาะ	คือ	เมื่ออาการเริ่มจะทุเลาลง	ผิวหนังในบริเวณที่ปวด
นั้นจะลอกและคัน	 ในการปวดข้อครั้งแรก	 ผู้ป่วยมักจะเป็นอยู่เพียง
ไม่กี่วัน	แม้จะไม่ได้รับการรักษาก็จะค่อย	ๆ	หายไปได้เอง
 	 ในบางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการไข้	 หนาวส่ัน	 ใจสั่น	 ชีพจร
เต้นเร็ว	มีอาการอ่อนเพลีย	เบื่ออาหาร
 	 ผู้ป่วยมกัจะเริม่มอีาการปวดในตอนกลางคืน	และมกัจะเป็น
หลังจากดื่มแอลกอฮอล์	 หรือหลังกินเล้ียง	 หรือหลังกินอาหารมาก

1,	4

หลาย	ๆ 	คนคงเคยได้ยิน	คำาว่า	“อย่ากนิไก่เยอะ	เดีย๋วเป็นเกาต์”	จากคนรอบข้างทีห่่วงใยเรา	และอาจจะเคย
รูจ้กัโรคเกาต์มาบ้างแล้ว	ว่าโรคเกาต์เกิดจากการทีร่่างกายของเรามรีะดบัของ	uric	acid	ในเลอืดสงูจนเกนิ

จดุอิม่ตวั	ทำาให้เกดิเป็นข้ออักเสบ	และปวดอย่างรุนแรง	หรอืว่าหลายคนอาจจะคดิว่าโรคเกาต์	ถ้าเป็นแล้วไม่สามารถ
รักษาให้หายได้	แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคเกาต์เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้	ถ้าเรารู้สาเหตุ	และ
วิธีรักษาที่ถูกต้อง	ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
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ผดิปกติ	หรือเดินสะดดุ	และในบางครัง้ผูป่้วยอาจมอีาการขณะท่ีมภีาวะ
เครียดทางจิตใจ	เป็นโรคติดเชื้อ	หรือได้รับการผ่าตัดด้วยสาเหตุอื่น
 	 ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมโรคให้ดี	 ในระยะ
แรก	ๆ	อาการอาจก�าเริบทุก	1	 -	2	ปี	 โดยจะเป็นที่ข้อเดิม	แต่ต่อมา
จะเป็นถี่ขึ้นเรื่อย	ๆ	 เช่น	ทุก	4	 -	6	 เดือน	แล้วเป็นทุก	2	 -	3	 เดือน	
จนกระทั่งเป็นทุกเดือน	 หรือเดือนละหลายครั้ง	 และระยะการปวด
จะนานวนัมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	เช่น	กลายเป็น	7	-	14	วนั	จนกระทัง่ปวดนาน
ขึ้นเป็นหลายสัปดาห์หรือปวดตลอดเวลา	 ส่วนข้อที่ปวดก็จะเพิ่มจาก
ข้อเดียวเป็น	2	-	3	ข้อ	เช่น	ข้อมือ	ข้อศอก	ข้อเข่า	ข้อเท้า	นิ้วมือ	นิ้วเท้า	
จนกระทั่งเป็นเกือบทุกข้อ
 	 ในระหลัง	ๆ	เมื่อข้ออักเสบหลายข้อขึ้น	ผู้ป่วยมักจะสังเกต
ว่ามีปุ่มก้อนขึ้นที่บริเวณที่เคยอักเสบบ่อย	ๆ	เช่น	ข้อนิ้วเท้า	ข้อนิ้วมือ	
ข้อศอก	ข้อเข่า	รวมทั้งที่หู	เรียกว่า	ปุ่มโรคเกาต์	หรือตุ่ม	tophus	หรือ	
tophy	 ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ	 uric	 acid	 ปุ ่มก้อนนี้จะโตขึ้น
เรือ่ย	ๆ 	จนบางครัง้แตกออกเป็นสารขาว	ๆ 	คล้ายกบัชอล์กหรอืยาสฟัีน
ไหลออกมา	กลายเป็นแผลเรื้อรัง	หายช้า	 และในที่สุดข้อต่าง	ๆ	ก็จะ
ค่อย	ๆ	พิการจนใช้งานไม่ได้

ว รก า ร เกาต์

	 การดูแลตนเองเมือ่เป็นโรคเกาต์	และวธิป้ีองกนั/	บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยจากโรคเกาต์
	 1.	 เมื่อมีอาการปวดควรนอนพักผ่อน
	 2.	 ควรดื่มน�้ามาก	 ๆ	 อย่างน้อยวันละ	 3	 ลิตร	 เพื่อป้องกัน
นิว่ในไต	เมือ่ไม่มโีรคทีต้่องจ�ากดัน�า้	เพราะการดืม่น�า้มาก	ๆ 	จะช่วยเพิม่
การขบั	uric	acid	ออกทางไต	และช่วยลดโอกาสการตกตะกอนจนเป็น
นิ่วในไต
	 3.	 งดการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ทุกชนิด	โดยเฉพาะเบยีร์	
เพราะเม่ือร่างกายเผาผลาญแอลกอฮอล์	จะท�าให้มกีารเพิม่ของ	lactase	
ในเลือด	ซึ่งจะไปยับยั้งการขับ	uric	acid	ออกจากไต
	 4.	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีมี	 uric	 acid	 สูง	 ได้แก	่
เครือ่งในสัตว์	เนือ้สตัว์ปีก	ไข่ปลา	หอย	ปลาซาร์ดนี	ปลาแฮริง	ปลาไส้ตนั	
ปลาดุก	 กะปิ	 ซุปก้อน	 น�้าสกัดเนื้อ	 น�้าต้มกระดูก	 กระถิน	 ชะอม	
ดอกสะเดา	ยอดแค	ยอดผัก	 เห็ด	สาหร่าย	อาหารที่ใส่ยีสต์	 (ขนมปัง	
เบียร์)	น�้า	gravy	เป็นต้น	ส่วนอาหารที่มี	uric	acid	ปานกลาง	ซึ่งผู้ป่วย
สามารถรับประทานได้พอประมาณ	 แต่อย่าซ�้าบ่อย	 ได้แก่	 เน้ือสัตว	์
ปลาหมึก	ปู	ดอกกะหล�่า	ผักโขม	ผักปวยเล้ง	ใบขี้เหล็ก	สะตอ	หน่อไม้	
ถัว่	เป็นต้น	ส่วนอาหารทีมี่	uric	acid	ต�า่	ซึง่ผูป่้วยสามารถรบัประทานได้

อย่างไม่จ�ากดั	ได้แก่	ผกัท่ีไม่ใช่ยอดอ่อน	หวักะหล�า่	ผลไม้ทุกชนดิ	ธญัพืช	
ปลาน�้าจืด	ข้าว	ข้าวโพด	ข้าวโอ๊ต	แป้ง	ไข่	เต้าหู้	นมพร่องไขมัน	โยเกิร์ต	
เนย	ช็อกโกแลต	ชา	กาแฟ	เป็นต้น
	 1.	 รับประทานอาหารประเภทข้าว/	 แป้งให้มากพอ	 (ข้าว 
วนัละ	8	-	12	ทัพพี)	เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเพียงพอในการ
ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยไม่ต้องเผาผลาญโปรตีนที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อ 
ใช้เป็นพลัง	 เนื่องจากการเผาผลาญโปรตีนในลักษณะนี้จะท�าให้มีการ
สลาย	uric	acid	ออกมาในกระแสเลือดมากขึ้น
	 2.	 รับประทานผักและผลไม้ชนิดต่าง	 ๆ	 ให้มากขึ้น	 เพราะจะ
ช่วยให้ปัสสาวะมีสภาวะเป็นด่าง	ลดความเป็นกรด	จึงส่งผลให้เกิดการ
ขับปัสสาวะมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 คนเป็นโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานผักยอดอ่อนตามที่กล่าวมา
	 3.	 ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่สามารถควบคุม	 uric	 acid	
ในเลือดได้ดี	และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ท�าให้อาการก�าเริบ
	 4.	 ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือภาวะน�้าหนักตัวเกินควรลดน�้าหนักลง
ทลีะน้อยอย่างถกูวธิ	ี(ควรใช้วธิกีารควบคมุอาหารร่วมกบัการออกก�าลงั
กายอย่างสม�่าเสมอ)	 ไม่ควรเกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์	 อย่าลด
น�้าหนักตัวแบบฮวบฮาบ	 เพราะจะมีผลท�าให้เกิดภาวะ	 ketone	
ในเลือดสูง	จนส่งผลให้การขับ	uric	acid	ออกจากร่างกายลดลง	และ
ที่ส�าคัญก็คือไม่ควรลดน�้าหนักด้วยวิธีการอดอาหารอย่างเด็ดขาด	
เพราะจะท�าให้มกีารสลายตวัของเซลล์อย่างรวดเรว็ผิดปกต	ิท�าให้ระดบั	
uric	acid	ในเลือดสูงมากขึ้น	ซึ่งอาจท�าให้ข้ออักเสบก�าเริบขึ้นมาได้
	 5.	 ควรระมัดระวังอย่าให้ข้อกระดูกได้รับการบาดเจ็บ
	 6.	 หลีกเลี่ยงการซื้อยาต่าง	 ๆ	 กินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
หรือเภสัชกร	 หรือใช้ยาที่อาจท�าให้โรคก�าเริบขึ้นได้	 เช่น	 aspirin,	 
hydrochlorothiazide	ฯลฯ
	 7.	 งดการบีบนวดตรงต�าแหน่งที่เจ็บ	 เพราะย่ิงนวดจะยิ่งปวด
และหายช้า
	 8.	 เมือ่มอีาการปวดให้ใช้น�า้อุน่จดั	ๆ 	หรอืใช้น�า้แขง็ประคบตรง
ข้อที่ปวด	ประมาณ	20	นาที	และหลีกเลี่ยงการลงน�้าหนักตรงข้อนั้น	ๆ
	 9.	 เมือ่อาการปวดทเุลาลงแล้ว	ควรไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาล
เพื่อตรวจยืนยันการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป
	 10.	ควรกินยาต่าง	ๆ	ตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	และ
ไม่ขาดยา
	 ดังนั้น	 เมื่อเรารู้สาเหตุ	อาการ	และวิธีรักษาโรคเกาต์แล้ว	 เรา
ทกุคนจงึควรหนัมาใส่ใจกบัอาหารทีเ่รากนิกนัเสยีทตัีง้แต่วนันีจ้ะดกีว่า	
เพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคเกาต์	และโรคร้ายอื่น	ๆ	
ที่จะตามมา
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