การรั บประทานวิ ตามิ นซีมีผลต่อระดั บกรดยูริกในเลือดอย่างไร
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ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงคืออะไร มีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?
ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงตามคําจํากั ดความของแนวทางเวชปฏิ บั ติการดูแลรักษาโรคเกาต์ปี พ.ศ.
2555 ในประเทศไทย ระบุว่าภาวะกรดยูริกในเลือดสูงคื อ ภาวะทีร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดserum
(
uric acid, SUA) สูงกว่าปกติ โดยเพศชายมีระดับกรดยูร ิ กในเลือดสูงกว่า7 มิลลิกรัมก/เดซิลติ ร และเพศ
หญิงมีระดับกรดยูริกในเลือด สูงกว่า6 มิลลิกรัมก/เดซิลติ ร เมืออิงตามคุณสมบัติทางเคมีของกรดยูริกซึงจะ
เกิดการตกผลึกยูเรตในเนือเยื อเมื อมีระดับกรดยูริกในเลื อดสูงกว่า6.8 มิลลิกรัมก/เดซิลติ ร ที 37 องศา
เซลเซี ยส ส่งผลให้เกิ ดการสะสมของผลึ กยูเรตตามเนือเยื อต่างๆของร่างกาย และเกิ ดกระบวนการอั กเสบ
เกิดขึ น [1]
ผลการวิ จั ย พบว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ป ่ วยโรคเกาต์ม ี ภาวะกรดยูริกในเลื อดสูง อย่างไรก็ตามไม่ใช่
หมายความว่าผู้ท ีมี ภาวะกรดยูร ิ กในเลื อดสูงทุกคนจะเป็นโรคเกาต์ เพราะผู้ท ีมีภาวะกรดยูริ กในเลื อดสูงบาง
รายอาจไม่แสดงอาการ ปั จจุบ ันพบว่มา จี ํานวนผู้ป ่ วยเกิดโรคเกาต์สูงขึ นในแต่ ละปี โดยมี ความชุกการเกิ ด
โรคเกาต์โดยเฉลี ยทั วโลกประมาณร้อยละ1-4 [2] ขณะทีในประเทศไทยพบความชุกของการเกิ ดโรคเกาต์
ประมาณ 0.16% ของโรคปวดข้ อกระดูกทั งหมด 3[ ] โดยพบในเพศชายมากกว่าหญิง ในอั ตราส่วน3:1
นอกจากนียังพบความชุกการเกิดโรคเพิ มขึ นตามอายุ ในเพศชายอายุมากกว่า 65 ปีพบได้ร้อยละ 7 และ
เพศหญิงอายุมากกว่า 85 ปีและหญิงวัยหมดประจําเดือนพบได้ร้อยละ 3 [3,4] ภาวะกรดยูริ กในเลื อดสูง
(hyperuricemia) เป็ นสาเหตุท ี สําคั ญที ทําให้เกิ ดโรคเกาต์ของผู้ป่ วยโรคเกาต์
อะไรเป็ นสาเหตุของการเกิ ดภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต์
สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะกรดยูริ กในเลื อดสูง เกิดจาก 2 สาเหตุหลักทีสําคัญ คือ การสร้างกรดยูริก
เพิ มมากขึ นจากปกติและการขั บกรดยูริกออกทางไตในปริมาณตํ ากว่าปกติ ซึงอาจเกิ ดจากความบกพร่อง
ของกลุ่มโปรตี นขนส่งยูเรตหลายๆ ชนิดซึ งทําหน้าทีควบคุมการดูดซึ มกลับและการขั บออกของยูเรตที ไต
หรือการได้รับยาบางชนิดซึ งมี ผลยั บยั งการขั บกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่นยาแอสไพริ น ยาขับป ั สสาวะ
บางชนิดเช่น loop diuretics เป็ นต้น หรือเกิดจากสาเหตุจากทั งสองป ั จจั ยร่วมกัน
ข้อมูลจนถึงป ั จจุบั นแสดงให้เห็นว่าผู้ป่ วยทีมี ภาวะกรดยูร ิ กในเลื อดสูงมากกว่าร้อยละ
90 เกิ ดจาก
ความบกพร่องในกระบวนการกําจั ดยูเรตออกทางไตเป็ นสาเหตุหลั ก ส่วนทีเหลื ออีกร้อยละ10 เกิดจาก
ร่างกายสร้างกรดยูริกมากเกิ นไป [1,6] โดยส่วนมากเกิดจากการสร้างขึนในร่างกายเองคิดเป็นร้อยละ 90

และร้อยละ 10 เกิดจากการรับประทานอาหารทีมีสารพิ วรีนสูงซึงเมื อรับประทานไปแล้วจะเปลียนไปเป็นกรด
ยูริกได้ เช่น เครืองในสั ตว์ ปลาดุก กุ้ง ไก่ ชะอม กระถินอาหารทะเล เนือแดง สั ตว์ปีก และยีสต์ เป็นต้น
ผลของโรคเกาต์นอกจากทํ าให้เกิ ดอาการปวดข้อ แล้วทํ าให้เกิ ดอะไรได้อีกบ้ าง?
โรคเกาต์ทําให้เกิ ดอาการปวดอั กเสบของข้ อและกระดูก การสะสมของยูเรตในข้ อทําให้เกิ ดภาวะ
กระดูกผิดรูป นอกจากนั นป ั จจุบั นพบความสั มพั นธ์ของภาวะ
กรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์กับการเกิดกลุ่ม
โรคเมตาบอลิ ก (metabolic syndromes) เนื องจากคาดว่ากรดยูริกมี ผลทําให้เกิ ดกระบวนการสร้างอนุมูล
อิสระมากขึ นมี ผลก่อเกิ ดโรคต่างๆ เช่น โรคหั วใจ เบาหวานชนิดที 2 และโรคไขมั นในเลื อดสูง และการสะสม
ของกรดยูริกยั งทําให้เกิดการตกตะกอนที ท่อไตทําให้เกิดโรคไตในที สุอดกี ด้วย [6]
การรั บประทานอาหารทีมีสารพิ วรีนสูง เช่น สัตว์ปีก เป็ นสาเหตุส ํ าคัญในการเพิ มการสร้างกรดยูริก
จริ งหรือไม่
จริงๆ แล้วการมีระดับกรดยูริกในเลื อดสูงมากๆส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการ
เมแทบอลิ ซึมของการสร้างกรดยูริกในร่างกายหรือความบกพร่องในการขับกรดยูร ิกที ไตมากกว่าเกิดจาก
การรับประทานอาหารทีมีพ ิ วรีนสูงทีได้รับจากภายนอก โดยถึงแม้ว่าผลจากการกินอาหารทีมีสารพิ วรีนสูง
และการดื มเครืองดืมแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบี ยร์ จะทําให้ระดับกรดยูริกในเลื อดสูงขึ นจากเดิม แต่พบว่มีาผล
ทําให้ระดับยูริกในเลือดเพิ มขึ เนพี ยงไม่เกินร้อยละ 1-2 มิลลิกรัม เท่านั น [7] อย่างไรก็ตามการรับประทาน
อาหารทีมีสารพิ วรีนสูง แม้มิได้เป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้เกิดโรคเกาต์ในคนปกติ แต่
ก็อาจกระตุ้นให้ข้อ
อักเสบกําเริบขึนได้ในคนทีมีป ั จจัยเสียงต่อการเป็นโรคเกาต์อแล้ยู่ ว ดังนั นผู้ป่ วยยั งจึงควรควบคุมปริมาณ
การรับประทานทีเสียงการการเพิ มระดับกรดยูริกในร่างกาย[1]
นอกจากอาหารจํ าพวกสัตว์ ปีก อาหารทะเล และเนื อแดง แล้วมีอาหารประเภทใดอีกทีควรระวังใน
ผู้ป่วยโรคเกาต์
ป ั จจุบันมีการวิจั ยพบว่า การ
ดื มเครื องดืมแอลกอฮอล์และร ับประทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที
ไม่ใช่นําตาลกลูโคส (non-glucose carbohydrate) เช่น นําตาลฟรุ๊กโตส, glycerol, sorbitol และ xylitol เป็น
ต้น ข้อมูลการวิจั ยในป ั จจุบันพบว่าการได้ร ับนําตาลฟรุ๊กโตสโดยเฉพาะจากในเครืองดืมนําผลไม้(เช่น นําส้ม
และนําแอปเปิล เป็นต้น) ซึงมีปริมาณนําตาลฟรุ๊กโตสสูงสัมพั นธ์กับการเพิ มความเข้มข้นระดั บกรดยูริกใน
เลือดทั งในเพศชายและหญิง [8] โดยการเร่งการเปลี ยน ATP เป็น ADP และเปลียนแปลงต่อได้ AMP ซึง
สุดท้ายมีผลทําให้ปริ มาณสารอินโนสิ ทอล (inosine) ทีเป็นต้นกําเนิดการสร้างกรดยูริกในร่างกายมากขึ น
นอกจากนั นยั งมีผลยับยั งการขั บออกของเกลือยูเรตที ไตอีกด้วย

ผู้ป่วยโรคเกาต์ควรปฏิ บ ั ติตนอย่างไรและอาหารชนิ ดใดมีผลลดกรดยูริกได้
ตามแนวทางการรักษาโรคเกาต์ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี ค.ศ. 2016 ของสมาคมกลุ่มรักษาโรคข้อ
กระดูกในยุโรป (European League Against Rheumatism: EULAR) [8] ระบุว่าสิงสําคัญควบคู่กับการรักษา
โดยการใช้ยาคือการแนะนําให้ผู้ป ่ วยโรคเกาต์มีความรู้เกียวกับพยาธิสภาพของการเกิดโรคและ
เพิ มความ
ตระหนักเรืองการปฏิบั ติตนและปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น เพิ มการออกกําลังกายทีเหมาะสมเป็ นประจํา ลด
นําหนัก หลีกเลียงเครืองดืมแอลกอฮอล์ เนือแดงและอาหารทะเลโดยเน้นรับประทานอาหารทีมีเส้นใยสูงและ
ไขมันตํ า โดยเฉพาะพบว่าการดืมกาแฟ นําเชอรี นมขาดไขมัน (skimmed milk) และโยเกิร์ตไขมันตํ า และ
กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acid) ทีมีรายงานว่าช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดได้
จริ งหรือไม่ทีการรับประทานวิ ตามิ นซีเป็ นประจําช่วยลดกรดยูริกได้
ผลการวิ จั ย คาดว่าวิตามินซีมี ผลในการลดระดับกรดยูริกในเลือดจาก 2 กลไกหลักทีเกี ยวข้ อง[9]
1. วิตามินซี ออกฤทธิยับยั งการดูดซึมเกลื อยูเรตกลับเข้ าสู่ร่างกายโดบการยับยั ทง ีตัวขนส่งโปรตีน
ในท่อไตชนิด URAT1 จึงมี ผลเร่งการขั บกรดยูริกออกทางไต จึงมีผลทําให้ระดับกรดยูริกใน
เลือดลดลง
2. วิตามินซีมี ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระและผลการวิจัยพบว่าการขาดวิตามินอาจมี
ซี ความสัมพั นธ์กับ
การเพิ มความเสียงการเกิดภาวะอักเสบของโรคข้อกระดูกหลายข้อ (inflammatory polyarthritis)
โดยไม่ทราบกลไกทีแน่ชัด [10]
ฤทธิ ลดระดับกรดยูริกของวิตามินซีนีได้รับการสนับสนุ นจากหลายการวิจัย ซึงพบความสัมพั นธ์
ระหว่างการรับประทานวิ ตามินซีขนาด
มิลลิกรัม/ว ัน กับลดความเสียงการเกิดโรคเกาต์ เช่นHuang
และคณะ ทําการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดสองด้าน เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มที ได้รับวิตามินซีกับกลุ่ม
ควบคุมที ได้รับยาหลอก ในผู้ป ่ วยจํา นวน184 คน พบว่าผู้ป่ วยโรคเกาต์ที รับประทานวิตามินซีขนาด500
มิลลิกรัม/ว ัน ติดต่อกันนาน 2 เดือนมีผลทําให้ระดับกรดยูร ิกในเลื อดลดลงประมาณ0.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ขณะทีกลุ่มทีได้ยาหลอกมีค่าลดลง0.09 มิลลิกรัม/เดซิลิ ตร [11] นอกจากนั นการศึกษาของ Choi และคณะ
ประเมินความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ที รับประทานวิตามินซีกับอุบัติการณ์การเกิดโรคเกา
ต์ โดยใช้หลักเกณฑ์
ประเมินโรคเกาต์จากแบบสอบถาม พบว่าเพศชายทีรับประทานวิตามินซีขนาด1,000-1,500 มิลลิกรัม/วัน
มีความเสี ยงการเกิดโรคเกาต์ลดลงร้อยละ45 เมือเปรี ยบเทียบกับผู้รับประทานวิตามิ นซีขนาดตํ ากว่า250
มิลลิกรัม/วัน ทีพบความเสี ยงการเกิดโรคเกาต์ลดลงร้อยละ [12] นอกจากนั นจากผลการศึกษาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (meta-analysis) โดยการสรุปวิเคราะห์ผลจากงานวิจั ยแบบสุ่มจํานวน13 เรื อง พบว่าการ
รับประทานวิตามินซีขนาด500 มิลลิกรัม/วัน นาน 30 วั น ให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิตเิ มื อเปรี ยบเที ย บกับกลุ่มควบคุมประมาณ 0.35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร [13]
อย่างไรก็ตามมีงานวิ จัยทีพบผลทีขั ดแย้งกันโดยไม่พบความสัมพั นธ์ของการรับประทานวิตามินซี
และฤทธิ ลดกรดยูริกในเลือดเช่น การศึกษาของ Stamp และคณะ [14] ทําการศึกษาในผู้ป ่ วยโรคเกาต์ทีมี

ระดับกรดยูริกในเลือดมากกว่า 6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ที 1 ผู้ป ่ วย
ทียั งไม่เคยได้รับการรักษา ( คน) แล้วจึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มทีเริมรักษาโดยใช้วิตามินซีขนาด 500
มิลลิกรัม/ว ัน และกลุ่มทีเริมรับการรักษาโดยใช้ยาอัลโลพูรินอล (100 มิลลิกรัม/วัน) หรือกลุ่มที 2 เป็นผู้ป ่ วย
เคยได้รับการรักษาด้วยยาอัลโลพูรินอล (100 มิลลิกรัม/วัน) อยู่แล้วแต่ย ังไม่ได้ผล จึงทําการศึกษาโดยให้
แบ่งเป็นกลุ่มที ได้ยาเดิมต่อไปแต่เพิ มให้วิตามินซีขนาด 500 มิลลิกรัม/วัน ร่วมด้วย และกลุ่มทีทําการเพิ ม
ขนาดยาอัลโลพูรินอล (100 มิลลิกรัม/วัน) ทําการศึกษาติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ทั งกลุ่ม
ทีเริมต้นรั กษาด้วยวิ ตามินซีหรื อให้ว ิตามินซีเสริมร่วมกับยาอัลโลพูร ินอล ให้ผลลดระดับกรดยูริกในเลือดตํ า
กว่ากลุ่มที ได้เริมรักษาด้วยยาอัลโลพูร ิ นอลอย่างเดี ยวหรือเพิมขนาดยา อย่างมี นัยสําคัญทางสถิต ิ
โดยสรุปแม้ข้อมูลการวิ จัยเกียวกับการรับประทานวิ ตามิ นซีกับการลดกรดยูริกยังไม่สามารถสรุปได้
แน่ ชัด อย่างไรก็ตามปริมาณทีแนะนําให้รับประทานวิตามินซีต่อวัน (Recommended Dietary Allowance:
RDA) ในผู้ใหญ่เพี ยงขนาด - มิลลิกรัม เท่านั น โดยและพบว่าการรับประทานวิ ตามินซีในสูงมากกว่า
1,000 มิลลิกรัม/วัน ซึงอาจเพิ มความเป็นกรดในป ั สสาวะและอาจส่งผลลดความความสามารถในการละลาย
ของกรดยูริก และเพิ มความเสี ยงต่อการเกิดผลึกออกซาเลททีอาจจับกับแคลเซี ยมในป ั สสาวะซึงอาจ
ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อไตได้ จึงควรหลีกเลี ยงในผู้ป่ วยทีมีประวัต ิการเกิดก้อนนิวในท่อไต[15,16]
ดังนั นหากจะรับประทานวิตามินซีเพื อลดระดับกรดยูริกในเลือดควรรับประทานในขนาดตํ า(จากการศึกษา
คือ มิลลิกรัม/ว ัน) และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั ง
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