ความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกในเลือดกับโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดและ
โรคหลอดเลือดสมองตีบ ในผูป้ ่ วย โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หรือ
โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
แพทย์หญิงฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์*
อาจารย์นายแพทย์ไกรสร อัมมวรรธน์**
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกในเลือด
กับ โรคกล้ า มเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ดและโรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ ที่มี โรคประจ าตั ว อยู่ เ ดิ ม เช่ น
โรคเบาหวาน โรคไขมั น ในเลื อ ดสูง หรื อ โรคความดั น โลหิ ตสูง โรงพยาบาลกรุ งเทพจั น ทบุ รี
ในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557 กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 323 คน โดยเก็บ
ข้ อมู ลจากเวชระเบี ยนและระบบการสืบค้ นข้ อมูลทางคอมพิ วเตอร์ ของผู้ ป่วยที่เข้ ารั บการตรวจ
รั กษาทั้งผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยในน ามาสุ่มแบบแบ่ งชั้น ภูมิ จากนั้ นนาตัว อย่ า งที่ได้ มาวิ เคราะห์
ข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 56 ส่วนใหญ่มี
ค่ากรดยูริกปกติคิดเป็ นร้ อยละ 51 ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวานคิดเป็ นร้ อยละ 59
โรคความดันโลหิตสูงร้ อยละ 69 โรคไขมันในเลือดสูงคิดเป็ นร้ อยละ 83 ส่วนใหญ่ ไม่เป็ นโรค
กล้ า มเนื้ อหั วใจขาดเลื อ ดคิดเป็ นร้ อยละ 91 และไม่ เป็ นโรคหลอดเลื อดสมองตีบ ร้ อยละ 89
อายุ เฉลี่ ย 56 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.8 ปี พิสัย 65 ปี ระดับกรดยูริกเฉลี่ ย 7.4 mg/dl
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2 mg/dl พิสยั 9.9 mg/dl
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกรดยู ริ ก ในเลื อ ดกั บ โรค
กล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีโรคประจาตัวอยู่เดิม เช่น โรคเบาหวาน
โรคไขมั น ในเลื อ ดสูง หรื อ โรคความดั น โลหิ ตสูง มี ค วามสัม พั น ธ์กัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
p- value = 0.033, 0.047 ตามลาดับ

คาสาคัญ: กรดยูริกในเลือดสูง โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ
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ABSTRACT
This study is on the correlation between serum uric acid and myocardial infarction
and Ischemic stroke in patients with underlying diabetes mellitus, dyslipidemia or hypertension at
Bangkok Chantaburi Hospital between October 2014 to November 2014. The sample size are 323
Patients. Data were collected from OPD card and computer’s database. Then, used the stratified
systematic randomize sampling method,Chi-square tests calculation and Pearson Correlation.
The findings show that in general, most samples are male 56%, normal serum uric
acid 51%, underlining such as diabetes mellitus 59% dyslipidemia 83% hypertension 69% no
myocardial infarction 91% and Ischemic stroke 89%. The age average score was 56 years,
standard deviation 15.8 years, range 65 years, average serum uric acid was 7.4 mg/dl, standard
deviation 4.2 mg/dl, range 9.9 mg/dl
Correlation between serum uric acid and myocardial infarction and Ischemic stroke in
patients with underlying diabetes mellitus, dyslipidemia or hypertension, found those are
correlation. p- value = 0.033, 0.047 respectively

Keywords: Hyperuricemia, Myocardial infarction, Ischemic stroke
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บทนา
กรดยู ริ ก คื อ สารประกอบไนโตรเจนที่ ไ ด้ จากเมแทบอลิ ซึ ม ของกรดนิ ว คลี อิ ก
ภายในเซลล์และขับออกมาในกระแสเลือด โดยปกติกรดยูริกเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระในร่ างกาย
ช่วยลดภาวะการอักเสบแต่ถ้ามีมากเกินไปจะก่อให้ เกิดการอักเสบได้ เนื่องจาก เกิดอนุมูลอิสระ
อีก ทั้งรู ป ร่ า งของผลึ ก เป็ นรู ป เข็มและคุ ณ สมบั ติ เป็ นกรดเมื่อ มี มากในกระแสเลื อ ดท าให้ เ กิด
การบาดเจ็บของหลอดเลื อด เหตุปัจจัยต่า ง ๆ เหล่ านี้ ทาให้ ผนังหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บ
ผนังหลอดเลือดอักเสบ และสูญเสียการทางานของผนังเส้ น เลือด จนนาไปสู่ภาวะหลอดเลือด
เสื่อมสภาพได้ ส่วนใหญ่ มักให้ ค วามสาคัญกับภาวะโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ อายุท่มี ากขึ้นฯ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้กเ็ ป็ นจุดเริ่มต้ นของภาวะหลอด
เลือดอักเสบ แต่ ภาวะกรดยู ริก สูงก็เป็ นสาเหตุท่ีทาให้ เกิดภาวะหลอดเลื อดอักเสบจนถึงภาวะ
หลอดเลือดเสื่อมสภาพได้ เช่นกั น เนื่องจากหลอดเลือดลาเลียงนา้ เลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ
ของร่ า งกาย เมื่ อ เกิด ภาวะหลอดเลื อ ดเสื่อ มก็ส่ ง ผลท าให้ เ กิด โรคกล้ า มเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ด
โรคหลอดเลือดสมองตีบได้ เช่ นกัน เพราะการที่ผ้ ู ป่วยจะเป็ นโรคกล้ ามเนื้ อหั วใจขาดเลือดหรื อ
โรคหลอดเลือดสมองตีบต้ องเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน
โรคกล้ ามเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ดและโรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ เป็ นโรคที่ มี อั ต รา
การเสียชีวิตมากเป็ นอันดับ ต้ น ๆ ของประเทศไทย นอกจากมีภาวะแทรกซ้ อนซึ่ งเกิดจากโรค
ดั ง กล่ า วตามมาแล้ วนั้ น ยั ง ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ วยและคนรอบข้ า งลดลงไปด้ ว ย
ทาให้ ภาครัฐสูญเสียงบประมาณทางระบบสาธารณสุขไปเป็ นจานวนมากอีกด้ วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกในเลือดกับ โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กรดยูริกเป็ นผลิตผลสุดท้ายของการสลายพิวรีน โดยกรดยูริกในระดับปกติในเลือดจะ
ทาหน้ า ที่เ ป็ นสารต้ า นอนุ มู ลอิ ส ระในร่ า งกาย ช่ วยลดภาวะอักเสบ ลดการสลายของเอนไซม์
ซุ ป เปอร์ อ อกไซด์ ดิ ส มิ ว เทส (S.O.D) ซึ่ ง เป็ นสารต้ า นอนุ มู ล อิส ระตั ว หนึ่ ง ลดการสลายของ
ไนตริ ก ออกไซด์ (NO) ซึ่ งการท างานที่สาคั ญ ของไนตริ ก ออกไซด์ คื อ ทาให้ ผ นั ง หลอดเลื อ ด
ขยายตัว ส่งผลให้ ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ ดีข้ ึน แต่ถ้ามีระดับกรดยูริกในเลือดมากเกินไป
จะก่อให้ เกิดการอักเสบได้ โดยไปลดการทางานของไนตริกออกไซด์ (NO) และไปกระตุ้นการ
ทางานของ เอนโดทีลิน1(Endothelin 1) ทาให้ ผนังหลอดเลือดหดตัว เลือดไหลเวียนไม่ดีส่งผล
ให้ อวัยวะต่าง ๆ ได้ รับเลือดไม่เพียงพอหรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ นอกจากนี้แล้ วกรดยูริกที่สูง
จะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบ โดยไปกระตุ้นการทางานของสารอักเสบ เช่ น เม็ดเลือดขาว,
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C-reactive protein (CRP), interieukin (IL) เป็ นต้ น (Paolo Puddu, MD et al, 2012) อีกทั้ง
รูปร่างของผลึกเป็ นรูปเข็มและคุณสมบัติเป็ นกรดเมื่อมีมากในกระแสเลือด ทาให้ เกิดการบาดเจ็บ
ของหลอดเลือด เหตุปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ ผนังหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บ ผนังหลอดเลือด
อักเสบ และสูญเสียการทางานของผนังเส้ นเลือด เกิดภาวะหลอดเลือดเสื่อมสภาพจนนาไปสู่ภาวะ
หลอดเลือดแข็งได้ (Ming Jin et al, 2012)
โดยมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่สนับสนุนภาวะกรดยูริกสูงทาให้ เกิดโรคทางด้ านหัวใจ
และหลอดเลื อดมีดังนี้ เช่ น Bos MJ, Koudstaal PJ, Hofman A, Witteman JC, Breteler MM.
(2006) Uric acid is a risk factor for myocardial infarction and stroke.พบว่าภาวะกรดยูริกใน
เลือดสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ทาให้ เกิดโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง,
Angelo L Gaffo, N Lawrence Edwards and Kenneth G Saag. (2009). Hyperuricemia and
cardiovascular disease. จากการศึกษาพบว่าภาวะกรดยูริกในเลือดสูงทาให้ เ พิ่มอัตราการเสียชีวิต
ม า ก ขึ้ น , Seo Young Kim, James P. Guevara,Kyoung Mi Kim,Hyon K. Choi,Daniel
F.Heitjan and Daniel Albert. (2 0 1 0 ) . Hyperuricemia and coronary heart disease. จ า ก
การศึกษาพบว่ าภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ทาให้ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ,
Eswar Krishnan, Bhavik J Pandya, Bharathi Lingala, Ali Hariri and Omar Dabbous.
(2012). The Hyperuricemia and untreated gout are poor prognostic markers among those
with a recent acute myocardial infarction. จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ท่ีมีภาวะกรดยู ริก ในเลื อดสูง
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และการดาเนินโรคจะรุนแรงโดยเฉพาะ
ผู้ท่ีเคยมีภาวะเจ็บหน้ าอกเนื่ องด้ วยเส้ นเลื อดหัวใจตีบ, Ming Jin, Fan Yang,Irene Yang,Ying
Yin, Jin Jun Luo, Hong Wang and Xiao-Feng Yang. (2012). Hyperuricemia and Vascular
diseases พบว่าภาวะกรดยูริกในเลือดสูงทาให้ เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งนาไปสู่การอักเสบ มีผลต่อเส้ น
เลือดต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และเป็ นปัจจัยหนึ่งในการทาให้ เกิดโรคหัวใจขาดเลือด เส้ นเลือดในสมอง
ตีบ/แตก ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้ วนลงพุง ฯ
สมมุติฐานของการวิจยั
ภาวะกรดยู ริ ก ในเลื อ ดสู ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคกล้ า มเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ดและ
โรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงหรือ
โรคความดันโลหิตสูง
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วิธีการดาเนินการวิจยั
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเวชระเบียนและการสืบค้ นจากฐานข้ อมูลประวัติผ้ ูป่วยโรงพยาบาล
กรุงเทพจันทบุรี ตัวอย่าง 323 คน
2. นาข้ อมูลที่ได้ มาพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเข้ าและการคัดออก
3. นาข้ อมูลที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดมาทาการคาวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ป่ วยที่ มี ผ ลกรดยู ริ ก และมี โ รคประจ าตั ว เช่ น
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หรือ โรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ ารั บการรั กษาทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557
จานวน 323 คน
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ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเทียบกับกรดยูริก
ข้อมูลทัว่ ไป
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
- ไม่เป็ น
- เป็ น
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
- ไม่เป็ น
- เป็ น
เพศ
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง
กรดยูริก
- ปกติ
- สูง
โรคเบาหวาน
- ไม่เป็ น
- เป็ น
โรความดันโลหิตสูง
- ไม่เป็ น
- เป็ น
โรคไขมันในเลือดสูง
- ไม่เป็ น
- เป็ น
อายุ (ปี )
ระดับกรดยูริก (mg/dl)

จานวน (คน)

ร้อยละ

295
28

91
9

289
34

89
11

180
143

56
44

164
159

51
49

131
192

41
59

101
222

31
69

55
268

17
83
Range
65
9.9

X

SD
56+15.8
7.4+4.2

56
7.4

X = ค่ าเฉลี่ย คือผลรวมของค่ าสังเกตทุกค่ าหารด้ วยจานวนตัวอย่ างนั้น ๆ
Range = พิสัย คือความแตกต่ างระหว่ างข้ อมูลที่ มีค่าสูงสุดกับข้ อมูลที่ มีค่าตา่ สุด
Standard deviation (SD) = ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือการวัดการกระจายของข้ อมูล
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติ Chi-Square Tests หาความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริก
กับโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
- ไม่เป็ น
- เป็ น
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
- ไม่เป็ น
- เป็ น

ปกติ

กรดยูริก จำนวน (คน)
สู ง

157 (48.6%)
9 (2.8%)

138 (42.6%)
19 (6%)

p-value
*0.033

*0.047
154 (47.7%)
12 (3.7%)

135 (41.8%)
22 (6.8%)

จากตารางที่ 2 คนที่มีค่ากรดยูริกปกติท่ไี ม่เป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีมากกว่า
คนที่มีค่ากรดยูริกปกติท่เี ป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คนที่กรดยูริกสูงที่ไม่เป็ นโรคกล้ ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดมีมากกว่าคนที่มีค่ากรดยูริกสูงที่เป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (คนที่เป็ นคนที่มี
ค่ากรดยูริกปกติไม่เป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดหลอดเลือดมีจานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.6
และเป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ส่วนคนที่มีค่ายูริกสูงไม่
เป็ นโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีจานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.6 และเป็ นโรคกล้ ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดมีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6) เมื่อนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
กรดยูริกและโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดย P – value = 0.033 ดังนั้นกรดยูริกในเลือดกับ
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คนที่มีค่ากรดยูริกปกติท่ี
ไม่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบมีมากกว่ าคนที่มีค่ากรดยูริกปกติท่เี ป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบ
คนที่มีค่ากรดยู ริกสูงไม่ เป็ นโรคหลอดเลื อดสมองตี บมีมากกว่ าคนที่มีค่า กรดยู ริกสูงที่เป็ นโรค
หลอดเลือดสมองตีบ (คนที่มีค่ายูริกปกติไม่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบมีจานวน 154 คิดเป็ น
ร้ อยละ 47.7 และเป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบมีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 ส่วนคนที่มี
ค่ า กรดยู ริ ก สูง ไม่ เป็ นโรคหลอดเลื อดสมองตีบ มีจานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 และ
เป็ นโรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ มี จ านวน 22 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.8) เมื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกและโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดย P – value = 0.047 ดังนั้น
กรดยูริกในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองตีบมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ภาวะกรดยู ริ ก ในเลื อ ดสู ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคกล้ า มเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อ ด และ
โรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ ป่วยที่มีโรคประจาตัว เป็ นโรคเบาหวาน ไขมันสูง หรื อ ความดัน
โลหิตสูง ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ ของการศึกษาวิจัยนี้จริง
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจยั
ผลการศึกษาวิจัยนี้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ จริ ง ดังนั้นจึงควรมีนโยบายส่งเสริม
การลดภาวะกรดยู ริ ก ในเลื อ ดสู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในคนที่ มี โ รคประจ าตั ว อยู่ เ ดิ ม เช่ น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เพราะการเกิดโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นเป็ นปั จจัยหลายอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ใช่มีปัจจัยเดียว
แล้ วจะทาให้ มีแ นวโน้ มเกิดโรคเหล่ า นี้ และควรทาให้ ป ระชาชนเข้ าถึงได้ ง่า ยอาจใช้ ส่ือต่ า ง ๆ
เป็ นช่ อ งทางการเข้ า ถึ งของประชาชนให้ มีการรั บ ทราบโดยทั่วกัน โดยทาให้ เข้ า ใจง่ า ย จาง่ า ย
อาจทาเป็ นสโลแกน และนามาปฏิบัติตามได้ ง่าย เพื่อนามาซึ่งผลลัพที่ดีในภายภาคหน้ า
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