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ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงคืออะไร มีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง? 

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงตามคําจํากัดความของแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ปี พ.ศ. 

2555 ในประเทศไทย ระบุว่าภาวะกรดยูริกในเลือดสูงคือ ภาวะทีร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือด (serum 

uric acid, SUA) สูงกว่าปกติ โดยเพศชายมีระดับกรดยูร ิกในเลือดสูงกว่า 7 มลิลิกรัมก/เดซลิติร  และเพศ

หญิงมีระดับกรดยูริกในเลือด สูงกว่า 6 มลิลิกรัมก/เดซลิติร เมืออิงตามคุณสมบัติทางเคมีของกรดยูริกซึงจะ

เกิดการตกผลึกยูเรตในเนือเยือเมือมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่า 6.8 มลิลิกรัมก/เดซลิติร ท ี37 องศา

เซลเซียส ส่งผลให้เกิดการสะสมของผลึกยูเรตตามเนือเย ือต่าง  ๆของร่างกาย และเกิดกระบวนการอักเสบ

เกิดขึน [1] 

ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ป่ วยโรคเกาต์มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง อย่างไรก็ตามไม่ใช่

หมายความว่าผู้ทีมีภาวะกรดยูร ิกในเลือดสูงทุกคนจะเป็นโรคเกาต์ เพราะผู้ทีมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงบาง

รายอาจไม่แสดงอาการ ป ั จจุบันพบว่ามจํีานวนผู้ป่ วยเกิดโรคเกาตส์ูงขึนในแต่ละปี โดยมีความชุกการเกิด

โรคเกาต์โดยเฉลียทั วโลกประมาณร้อยละ 1-4  [2]  ขณะทีในประเทศไทยพบความชุกของการเกิดโรคเกาต์

ประมาณ 0.16% ของโรคปวดข้อกระดูกทั งหมด [3]  โดยพบในเพศชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่วน 3:1 

นอกจากนียังพบความชุกการเกิดโรคเพิมขึนตามอายุ ในเพศชายอายุมากกว่า 65 ปีพบได้ร้อยละ 7 และ

เพศหญิงอายุมากกว่า 85 ปีและหญิงว ัยหมดประจําเดือนพบได้ร้อยละ 3 [3,4] ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง 

(hyperuricemia) เป็นสาเหตุทีสําคัญทีทําให้เกิดโรคเกาต์ของผู้ป่ วยโรคเกาต์  

อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต ์

สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะกรดยูริกในเลือดสูง เกิดจาก 2 สาเหตุหลักทสีําคัญ คือ การสร้างกรดยูริก

เพิมมากขึนจากปกตแิละการขับกรดยูริกออกทางไตในปริมาณตํากว่าปกต ิซึงอาจเกิดจากความบกพร่อง

ของกลุ่มโปรตีนขนส่งยูเรตหลายๆ ชนิดซึงทําหน้าทีควบคุมการดูดซึมกลับและการขับออกของยูเรตทีไต  

หรือการได้รับยาบางชนิดซึงมีผลยับยั งการขับกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น ยาแอสไพริน ยาขบัป ั สสาวะ

บางชนิดเช่น loop diuretics เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุจากทั งสองป ั จจัยร่วมกัน 

ข้อมูลจนถึงป ั จจุบันแสดงให้เห็นว่าผู้ป่ วยทีมีภาวะกรดยูร ิกในเลือดสูงมากกว่าร้อยละ 90 เกิดจาก

ความบกพร่องในกระบวนการกําจัดยูเรตออกทางไตเป็นสาเหตุหลัก  ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 10 เกิดจาก

ร่างกายสร้างกรดยูริกมากเกินไป [1,6] โดยส่วนมากเกิดจากการสร้างขึนในร่างกายเองคิดเป็นร้อยละ 90 



และร้อยละ 10 เกิดจากการรับประทานอาหารทีมสีารพิวรีนสูงซึงเมือรับประทานไปแล้วจะเปลียนไปเป็นกรด

ยูริกได้ เช่น เครืองในสัตว์ ปลาดุก กุ้ง ไก่ ชะอม กระถิน อาหารทะเล เนือแดง สัตว์ปีก และยีสต์ เป็นต้น  

ผลของโรคเกาต์นอกจากทําให้เกิดอาการปวดข้อ แล้วทําให้เกิดอะไรได้อีกบ้าง ? 

โรคเกาต์ทําให้เกิดอาการปวดอักเสบของข้อและกระดูก การสะสมของยูเรตในข้อทําให้เกิดภาวะ

กระดูกผิดรูป  นอกจากนันป ั จจุบันพบความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์กับการเกิดกลุ่ม

โรคเมตาบอลิก (metabolic syndromes) เนืองจากคาดว่ากรดยูริกมีผลทําให้เกิดกระบวนการสร้างอนุมูล

อิสระมากขึนมีผลก่อเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวานชนิดที 2 และโรคไขมันในเลือดสูง และการสะสม

ของกรดยูริกยังทําให้เกิดการตกตะกอนทีท่อไตทําให้เกิดโรคไตในทีสุดอกีด้วย [6] 

การรับประทานอาหารทีมีสารพิวรีนสูง เช่น สัตว์ปีก เป็นสาเหตุสําคัญในการเพิมการสร้างกรดยูริก

จริงหรือไม่ 

จริงๆ แล้วการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงมากๆส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการ 

เมแทบอลิซึมของการสร้างกรดยูริกในร่างกายหรือความบกพร่องในการขับกรดยูร ิกทีไตมากกว่าเกิดจาก

การรับประทานอาหารทีมีพิวรีนสูงทีได้รับจากภายนอก โดยถึงแม้ว่าผลจากการกินอาหารทีมสีารพิวรีนสูง 

และการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ จะทําให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึนจากเดิม แต่พบว่ามีผล

ทําให้ระดับยูริกในเลือดเพิมขึนเพียงไม่เกินร้อยละ 1-2 มลิลิกรัม เท่านัน [7] อย่างไรก็ตามการรับประทาน

อาหารทีมสีารพิวรีนสูง แม้มิได้เป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้เกิดโรคเกาต์ในคนปกติ แต่กอ็าจกระตุ้นให้ข้อ

อักเสบกําเริบขึนได้ในคนทีมีป ั จจัยเสียงต่อการเป็นโรคเกาต์อยู่แล้ว ดังนันผู้ป่ วยยังจึงควรควบคุมปริมาณ

การรับประทานทีเส ียงการการเพิมระดับกรดยูริกในร่างกาย [1] 

นอกจากอาหารจําพวกสัตว์ปีก อาหารทะเล และเนือแดง แล้วมีอาหารประเภทใดอีกทีควรระวังใน

ผู้ป่วยโรคเกาต ์

ป ั จจุบันมีการวิจัยพบว่าการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์และรับประทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที

ไม่ใช่นําตาลกลูโคส (non-glucose carbohydrate) เช่น นําตาลฟรุ๊กโตส, glycerol, sorbitol และ xylitol เป็น

ต้น ข้อมูลการวิจัยในป ั จจุบันพบว่าการได้ร ับนําตาลฟรุ๊กโตส โดยเฉพาะจากในเครืองดืมนําผลไม้ (เช่น นําส้ม 

และนําแอปเปิล เป็นต้น) ซึงมีปริมาณนําตาลฟรุ๊กโตสสูงสัมพันธ์กับการเพิมความเข้มข้นระดับกรดยูริกใน

เลือดทั งในเพศชายและหญิง [8] โดยการเร่งการเปลียน ATP เป็น ADP และเปลียนแปลงต่อได้ AMP ซึง

สุดท้ายมีผลทําให้ปริมาณสารอินโนสิทอล (inosine) ทีเป็นต้นกําเนิดการสร้างกรดยูริกในร่างกายมากขึน 

นอกจากนันยังมผีลยับยั งการขับออกของเกลือยูเรตทีไตอีกด้วย  

 

 



ผู้ป่วยโรคเกาต์ควรปฏิบัติตนอย่างไร และอาหารชนิดใดมีผลลดกรดยูริกได้ 

ตามแนวทางการรักษาโรคเกาต์ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี ค.ศ. 2016 ของสมาคมกลุ่มรักษาโรคข้อ

กระดูกในยุโรป (European League Against Rheumatism: EULAR) [8] ระบุว่าสิงสําคัญควบคู่กับการรักษา

โดยการใช้ยาคือการแนะนําให้ผู้ป่ วยโรคเกาต์มีความรู้เกียวกับพยาธิสภาพของการเกิดโรคและเพิมความ

ตระหนักเรืองการปฏิบัติตนและปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น เพิมการออกกําลังกายทีเหมาะสมเป็นประจํา ลด

นําหนัก หลีกเลียงเครืองดืมแอลกอฮอล์ เนือแดงและอาหารทะเล โดยเน้นรับประทานอาหารทีมีเส้นใยสูงและ

ไขมันตํา โดยเฉพาะพบว่าการดืมกาแฟ นําเชอรี นมขาดไขมัน (skimmed milk) และโยเกริ์ตไขมันตํา และ

กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acid) ทมีรีายงานว่าช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดได ้

จริงหรือไม่ทีการรับประทานวิตามินซีเป็นประจําช่วยลดกรดยูริกได้ 

ผลการวิจัยคาดว่าวติามินซีมีผลในการลดระดับกรดยูริกในเลือดจาก 2 กลไกหลักทีเกียวข้อง [9]  

1. วิตามินซี ออกฤทธยิับยั งการดูดซึมเกลือยูเรตกลับเข้าสู่ร่างกายโดบการยับยั งทีตัวขนส่งโปรตีน 

ในท่อไตชนิด URAT1 จึงมีผลเร่งการขับกรดยูริกออกทางไต จึงมีผลทําใหร้ะดับกรดยูริกใน

เลือดลดลง 

2. วิตามินซีมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระและผลการวิจัยพบว่าการขาดวิตามินซีอาจมีความสัมพันธ์กับ

การเพิมความเสียงการเกิดภาวะอักเสบของโรคข้อกระดูกหลายข้อ (inflammatory polyarthritis) 

โดยไม่ทราบกลไกทีแน่ชัด [10] 

ฤทธิ ลดระดับกรดยูริกของวิตามินซีนีได้รับการสนับสนุนจากหลายการวิจัย ซึงพบความสัมพันธ์

ระหว่างการรับประทานวิตามินซีขนาด  มลิลิกรัม/วัน กับลดความเสียงการเกิดโรคเกาต์ เช่น Huang 

และคณะ ทําการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดสองด้าน เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทีได้รับวิตามินซีกับกลุ่ม

ควบคุมทีได้รับยาหลอก ในผู้ป่ วยจํานวน 184 คน พบว่าผู้ป่ วยโรคเกาต์ทีรับประทานวิตามินซีขนาด 500 

มลิลิกรัม/วัน ติดต่อกันนาน 2 เดือนมีผลทําให้ระดับกรดยูร ิกในเลือดลดลงประมาณ 0.5 มลิลิกรัม/เดซิลิตร 

ขณะทีกลุ่มทีได้ยาหลอกมีค่าลดลง 0.09 มลิลิกรัม/เดซิลิตร [11] นอกจากนันการศึกษาของ Choi และคณะ 

ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีร ับประทานวิตามินซีกับอุบัติการณ์การเกิดโรคเกาต์ โดยใช้หลักเกณฑ์

ประเมินโรคเกาต์จากแบบสอบถาม พบว่าเพศชายทีรับประทานวิตามินซีขนาด 1,000-1,500 มลิลิกรัม/วัน 

มีความเสียงการเกิดโรคเกาต์ลดลงร้อยละ 45 เมือเปรียบเทียบกับผู้รับประทานวิตามินซีขนาดตํากว่า 250 

มลิลิกรัม/วัน ทีพบความเสียงการเกิดโรคเกาต์ลดลงร้อยละ  [12] นอกจากนันจากผลการศึกษาวเิคราะห์

อย่างเป็นระบบ (meta-analysis) โดยการสรุปวิเคราะห์ผลจากงานวิจัยแบบสุ่มจํานวน 13 เรือง พบว่าการ

รับประทานวิตามินซีขนาด 500 มลิลิกรัม/วัน นาน  30 วัน ให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิตเิมือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ประมาณ 0.35 มลิลิกรัม/เดซิลิตร [13] 

อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยทพีบผลทีขัดแย้งกันโดยไม่พบความสมัพันธ์ของการรับประทานวิตามินซี

และฤทธิ ลดกรดยูริกในเลือด เช่น การศึกษาของ Stamp และคณะ [14] ทําการศึกษาในผู้ป่ วยโรคเกาต์ทีมี



ระดับกรดยูริกในเลือดมากกว่า 6 มลิลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 ผู้ป่ วย

ทยีังไม่เคยได้รับการรักษา (  คน) แล้วจึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มทีเริมรักษาโดยใชว้ิตามินซขีนาด 500 

มลิลิกรัม/วัน และกลุ่มทีเริมรับการรักษาโดยใชย้าอัลโลพูรินอล (100 มลิลิกรัม/วัน) หรือกลุ่มที 2 เป็นผู้ป่ วย

เคยได้รับการรักษาด้วยยาอัลโลพูรินอล (100 มิลลิกรัม/วัน) อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ผล จึงทําการศึกษาโดยให้

แบ่งเป็นกลุ่มทีไดย้าเดิมต่อไปแต่เพิมใหว้ิตามินซีขนาด 500 มิลลิกรัม/วัน ร่วมด้วย และกลุ่มทีทําการเพิม

ขนาดยาอัลโลพูรินอล (100 มิลลิกรัม/วัน)  ทําการศึกษาติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ทั งกลุ่ม

ทีเรมิต้นรักษาด้วยวิตามินซหีรือให้ว ิตามินซีเสริมร่วมกับยาอัลโลพูร ินอล ให้ผลลดระดับกรดยูริกในเลือดตํา

กว่ากลุ่มทีไดเ้ริมรักษาด้วยยาอัลโลพูร ินอลอย่างเดียวหรือเพิมขนาดยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 โดยสรุปแม้ข้อมูลการวิจัยเกียวกับการรับประทานวิตามินซกีับการลดกรดยูริกยังไม่สามารถสรุปได้

แน่ชัด อยา่งไรก็ตามปริมาณทีแนะนําให้รับประทานวิตามินซต่ีอวัน (Recommended Dietary Allowance: 

RDA) ในผู้ใหญ่เพียงขนาด -  มลิลิกรัม เท่านั น โดยและพบวา่การรับประทานวิตามินซใีนสูงมากกว่า 

1,000 มิลลิกรัม/วัน ซึงอาจเพิมความเป็นกรดในป ั สสาวะ และอาจส่งผลลดความความสามารถในการละลาย

ของกรดยูริก และเพิมความเสียงต่อการเกิดผลึกออกซาเลททีอาจจับกับแคลเซียมในป ั สสาวะซึงอาจ

ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อไตได ้จึงควรหลีกเลียงในผู้ป่ วยทีมีประวัติการเกิดก้อนนิวในท่อไต [15,16] 

ดังนันหากจะรับประทานวติามินซีเพือลดระดับกรดยูริกในเลือดควรรับประทานในขนาดตํา (จากการศึกษา

คือ  มิลลิกรัม/วัน) และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั ง  
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