
มาดูแล “เกาต”์ (gout) ให้ดีกันเถอะ 
นศภ.ปณิดา ไทยอ่อน 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โรคเกาต์ เกิดจากการสะสมผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) ในนําไขข้อและ

เนือเยือต่างๆ สืบเนืองจากการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง (hyperuricemia) ทีมีค่ามากกว่า 6 และ 7 

มิลลิกร ัมต่อเดซิลิตร ในเพศหญิงและชายตามลําดับ ทั งนีการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์ทําได้โดยการ

ตรวจพบผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรต จากนําไขข้อหรือก้อนทีเห็นเป็นตะปุ ่ มตะปํ า เรียกว่าก้อนโทฟ ั ส 

(tophus) อย่างไรก็ตามระดับกรดยรูิกในเลือดสูงอย่างเดียวนั น ยงัไม่สามารถทีจะยืนยันวา่เป็นโรคเกาตไ์ด ้

ต้องมีอาการปวดบวมทขี้อ หรือพบก้อนโทฟ ั ส (tophus) ร่วมด้วย1,2 โรคเกาต์ ถือเป็นโรคข้ออักเสบทีพบ

บ่อยมีอุบัติการณ์การเกิด 4.3 คนต่อประชากรไทย 100,000 คน3 พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังนั น

สิงสําคัญทีจะให้ผู้ป่ วยรับมือกับโรคเกาต์ได้ คือความเข้าใจในตัวโรคและการดูแลทีถูกต้อง 

โรคเกาต ์สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ คือเมือเกิดอาการปวดข้อขึนมาหรือกําเริบอีกครั ง เราเรียกว่า 

ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน (acute gouty arthritis) โดยทั วไปสามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์4 แต่ละ

คนอาจมีสาเหตุกระตุ้นอาการปวดข้อทไีม่เหมือนกัน เช่น ปวดเมือมอีากาศหนาวเย็น5 การรับประทาน

อาหารทีมีพิวรีนสูง6 (เนืองจากพิวรีนสามารถเปลียนแปลงให้กลายเป็นกรดยูริกได)้ การดืมแอลกอฮอล์7,8 

หรือการใช้ยาบางชนิดทีส่งผลให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึน2 ในขณะทีผู้ป่ วยโรคเกาต์ไมม่ีอาการปวดข้อ

จะเรียกว่า ระยะปลอดอาการ (intercritical period) สุดท้ายหากปล่อยให้เกิดระดับกรดยูริกสูงบ่อยๆ จะ

นําไปสูโ่รคเกาต ์ระยะเรือร ังทีมีก้อนโทฟ ั ส (chronic tophaceous gout) กลายเป็นข้ออักเสบเรือร ังหลายๆ 

ข้อ อาการอักเสบกําเริบรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป และมีการทําลายของกระดูกข้อต่อเพิมมากขึน3  

ยารักษาโรคเกาตก์ําเริบเฉียบพลัน ใชเ้มือมีอาการปวด เพือลดการอักเสบภายในข้อสามารถหยุด

ยาได้เมืออาการปวดข้อดีขึนแล้ว1,2 ยาทีใช้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  

1. ยาโคชิซิน (colchicine) ออกฤทธิ โดยลดการอักเสบจากผลึกของกรดยูริก และลดการ

ทําลายข้อกระดูกจากการทํางานของเม็ดเลือดขาว9 

2. ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์(Non-steroidal anti-inflammatory drugs, 

NSAIDs) เช่น นาพรอกเซน (naproxen) อินโดเมทาซิน (indomethacin) ออกฤทธิ

ต้านการอักเสบทําให้อาการปวดบวมข้อทุเลาลง9 

3. ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดกิน (oral glucocorticoids) เช่น ยาเพรดนิโซโลน 

(prednisolone) ออกฤทธิ ตา้นการอักเสบ9 

ยารักษาโรคเกาต์อีกประเภทหนึง คือยาลดกรดยูริก ใชเ้มือมีข้ออักเสบกําเริบเป็นๆ หายๆ บ่อย

กว่า 2 ครั งต่อปี มขี้ออักเสบเรือร ัง หรือมีปุ ่ มโทฟ ั สเกิดขึน ยาประเภทนีมีจุดประสงคเ์พือละลายผลึกเกลือ



โมโนโซเดียมยูเรตออกจากเนือเยือและป้ องกันไม่ให้ตกผลึกเพิมขึน ดังนั นผู้ป่ วยจะต้องรับประทานไป

ตลอดชีวิต1 มดี้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มยายับยั งการสร้างกรดยูริก (uricostatic agents)1,2 มีฤทธิ ย ับย ั งเอนไซม์ xanthine 

oxidaseได้แก่ อัลโลพิวรีนอล (allopurinol) เฟบบโูซสตัท (febuxostat)  

2. กลุ่มยาเร่งการขับกรดยูริกทางไต (uricosuric agents)1,2  ออกฤทธิ โดยยับยั งการดูด

กลับของกรดยูริกผ่านหลอดไตฝอย ทําให้กรดยูริกในเลือดลดลง ได้แก่ โพรเบเนซิด 

(probenecid)  ซัลฟินไพราโซน(sulfinpyrazone) เบนซ์โบรมาโรน (benzbromarone)   

นอกจากการใช้ยาอย่างถูกต้องแล้ว การปรับเปลียนพฤติกรรมร่วมด้วยจะช่วยเพิมประสิทธิภาพ

ของการรักษาโรคเกาตใ์ห้ดียิงขึน เช่น  

- ลดการรับประทานอาหารทีมีพิวรีนสูง10 ซึงอาหารดังกล่าว ได้แก่  

- สัตว์ปีก เช่น เป็ด ห่าน ไก่ 

- เครืองในสัตว์ เช่น เซ่งจี ตับหมู มันสมองวัว ตับอ่อน ไต 

- ปลาและสัตว์นําบางชนิด เช่น ปลาไส้ตัน ปลาอินทรีย์ ปลาซาร์ดีน ปลาดุก ไข่

ปลา กะปิ กุ้งชีแฮ หอย 

- ผักและธัญพืชบางชนิด เช่น ชะอม กระถิน ถั วเหลือง ถั วเขียว ถั วแดง ถั วดํา 

- เห็ด ยีสต ์  

- หลีกเลียงการดืมแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะเบียร์ พบว่าผู้ป่ วยโรคเกาตท์ีดืมเบยีร์มีความ

เสียงต่อการเกิดอาการปวดเกาต์มากขึนประมาณ 2.5 เท่า เนืองจากในเบียร์มพีิวรีน

ปริมาณมากสามารถเปลียนเป็นกรดยูริกได้8  

นอกจากนีผู้ป่ วยโรคเกาตท์ีมีโรคประจําตัวอืนๆ ร่วมด้วย และยาทีใช้บางตัวอาจส่งผลให้ระดับกรด

ยูริกสูงขึนได้ เช่น ยาขับป ั สสาวะกลุ่ม thiazide ยาไซโคลสปอริน (cyclosporine) ยาแอสไพรินขนาดตํา 

(ตํากว่า 1 กรัมต่อว ัน) จึงควรมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดสมําเสมอ โดยสรุปแล้วการดูแลโรคเกาต์

นั นไม่ยากหากผู้ป่ วยมีความเข้าใจในตัวโรค และการใช้ยาอย่างถูกต้องร่วมกับการปรับเปลียนพฤติกรรม

ควบคู่ก ันไป จะช่วยให้ผู้ป่ วยสามารถควบคุมอาการปวดข้อ ลดการรุดหน้าของโรคไม่ให้รุนแรง และทําให้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่ วยดีขึนอีกด้วย  
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