
โรคเก๊าท์
บรรเทาด้วย สมุนไพร

น้ำ มะกรดู น้ำ ใบเตย น้ำ มะเฟอืง

2. มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคเก๊าท์มาก่อน เพราะมีผู้ป่วยมากถึง 
18% ที่มีประวัติคนครอบครัวเคยเป็นโรคนี้

3. ดื่มสุรา แอลกอฮอล์หนัก
4. อ้วน กินอาหารเยอะก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเก๊าท์
5. อยูใ่นสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วมากๆ
6. การใช้ยาบางชนิด ที่มีผลทำ ใหไ้ตทำ งานหนักและเสื่อมสมรรถภาพ

ทำ ให้ขับกรดยูริคออกจากร่างกายได้น้อย

เป็นโรคเก๊าท์ดูแลตัวเองอย่างไร?
1. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ สุรา เป็นต้น
2. งดอาหารที่ทำ ให้เกิดโรคเก๊าท์อักเสบ เช่น อาหารจำ พวกสัตว์ปีก

หรืออาหารตามที่แพทย์แนะนำ 
3. ระวังอากาศหนาว ผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะไม่ทนต่อความหนาวเย็นของ

สภาพอากาศนัก จึงควรให้ความอบอุ่นกับร่างกายอยู่เสมอ
4. ออกกำ ลังกายพอประมาณอย่าหักโหมจนเกินไป
5. ทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง 

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดรับประทาน
ก็คืออาหารที่มีพิวรีนสูง ซึ่งก็ได้แก่ เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ปลาดุก 
ปลาซาร์ดีน ปลาไส้ตัน กุ้ง ไข่ปลา น้ำ ต้มกระดูก น้ำ สกัดเนื้อ ซุปก้อน 
กะปิ ชะอม กระถิน สะเดา

สมุนไพรเพื่อล้างกรดยูริคและรักษาโรคเก๊าท์

สมุนไพรสูตร 1 : ใบรางจืด 5 ใบ+ใบเตย 
5 ใบ ต้มน้ำ  2 ลิตร ดื่มทุกวัน จะช่วยลด
การเป็นเก๊าท์-รูมาตอยด์

สมุนไพรสูตร 2 : มะละกอดิบ 1 ลูก เอา
เมล็ดออก (แตไ่ม่ปอกเปลือก) ล้างให้สะอาด 
หั่นเป็นทอนๆ ต้มน้ำ  3 ลิตร ดื่มทุกวัน

สมุนไพรสูตร 3 : ยอดมะรุมสดๆ 3 ยอด 
ต้มน้ำ  2 ลิตร ต้มน้ำ ดื่มทุกวัน

สมุนไพรสูตร 4 : ใบยอ 4 ใบ+ผลมะตูม
แห้ง 1 แว่นย่างไฟให้เหลือง ต้มกับน้ำ  3 ขวด 
เคี่ยวให้เหลือ 2 ขวด ดื่มกินต่างน้ำ 

สมุนไพรสุตร 5 : น้ำ มะกรูด ผสมน้ำ ผึ้ง
นิดเดียว แล้วเอาน้ำ อุ่นเติมใสไ่ม่ต้องมาก 
หรือน้ำ เย็น ผสมแล้วนำ มาดื่มทุกวัน ใช้เวลา
ประมาณเดือนครึ่ง

สำ หรับ “ มะเฟืองเปรี้ยวสุก” เป็นอีกสูตรหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมาแต่โบราณ
วิธีทำ ง่ายๆ คือ ให้เอาผล “มะเฟืองเปรี้ยวสุก” จำ นวน 1 ผล เกลือป่นเล็ก
น้อย น้ำ ผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ น้ำ ต้มสุกประมาณใหไ้ด้ 2 แก้วต่อวัน ปั่นให้เข้า
กันจนละเอียด ดื่มครั้งละเกือบเต็มแก้วก่อนอาหารเช้า-เย็น
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ใช้สมุนไพร..ช่วยคลายเก๊าท์..

“โรคเก๊าท์” ชื่อนี้เรียกตามชื่อภาษาอังกฤษที่เขียนว่า “GOUT” คือ
โรคปวดตามข้อต่อกระดูก ข้อนิ้ว ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อศอก เป็นปุ่มเป็นปม
และเจ็บปวดมาก

โรคเก๊าท์นี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยได้พบเห็นหรือเป็นโรคนี้กัน จึงไม่มีชื่อเรียก
ในภาษาไทย แต่ปัจจุบันเป็นกันมากและเป็นที่รู้กันว่าไม่มียาสมัยใหม่ที่ใช้
รักษาโรคนี้ให้หายขาดได้

สาเหตุของโรค เกิดจากการที่มีกรดยูริคสะสมที่ข้อต่อมากเกินไปและ
การรักษาก็ทำ ได้เพียงบรรเทาความเจ็บปวดเท่านั้น รวมถึงต้องระมัดระวัง
เรื่องอาหารการกิน โดยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและโปรตีนมาก 
เพราะร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดยูริค ซึ่งจะไปสะสมเพิ่มในข้อต่อ
แล้วทำ ให้เกิดการเจ็บปวดขึ้นมาอีก

“อย่ากินไก่เยอะนะ. . . 
...เดี๋ยวเป็นเก๊าท์”

เหมือนเราจะได้ยินประโยคนี้กัน
จนชิน ซึ่งจริงๆ แล้วไก่ก็มีความ
เกี่ยวพันกับอาการเกาต์จริงๆ 
เพราะเนื้อไก่มีสารพิวรีนค่อนข้าง
สูง ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจ
กระตุ้นให้ผู้ที่มีอาการเก๊าท์อยู่แล้ว
เกิดอักเสบมากขึ้น นักวิชาการได้

แนะนำ ว่าคงไม่ถึงกับต้องงดทานสัตว์ปีกหรอก เพียงแค่ลดความถี่ในการ
ทานหรือทานในบริเวณที่เสี่ยงน้อย เช่น ไม่ทานตรงข้อหรือทานบริเวณ
อกไก่แทนก็ได้

ทำ ไมภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจึงมีความสำ คัญ
เมื่อมีระดับกรดยูริคในเลือดมากกว่า 
7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก็จะมีโอกาส
สูงที่จะตกผลึกและไปสะสมตาม
ข้อทำาให้เกิดข้ออักเสบหรือสะสม
ที่ไตทำ ให้เกิดนิ่วที่ไต เกิดภาวะ
ไตบกพร่องได้ นอกจากนั้นก็ยังมี
ความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วย สำ หรับผู้ที่นิยมดื่มแอลกอฮอล์ บริโภค
เนื้อสัตว์-อาหารทะเล หรือมีภาวะอ้วน ก็เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะทำ ให้
ข้ออักเสบบ่อยขึ้น

รู้หรือเปล่าว่า... 
ผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเก๊าท์มากกว่าผู้หญิง 20 เท่า โดยมักพบใน
ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ส่วนผู้หญิงจะพบได้บ่อยเมื่ออายุมากกว่า 
50 ปี หรือช่วงวัยหมดประจำ เดือน

กลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเก๊าท์
สำาหรับคนที่มีแนวโน้มและมี่โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเก๊าท์สูงจะมีอยู่ใน
เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เพศชาย อายุ 40-50 ปี มีโอกาสที่จะเป็นโรคเก๊าท์ได้มากที่สุดแต่
เพศหญิงก็เป็นได้เช่นกัน


