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 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบทางเดินปสสาวะ  

 ระบบทางเดินปสสาวะ (urinary system) หมายถึง ระบบอวัยวะที่กรองหรือนํานํ้าปสสาวะเปน

ทางผานนํ้าปสสาวะ เก็บปสสาวะชั่วคราว  และขับนํ้าปสสาวะออกทิ้ง นอกจากน้ันยังทําหนาที่เกี่ยวกับการ

การรักษาสมดุลของสารนํ้า อิเลคโตลัยท กรดและดางในรางกาย รวมถึงการสรางฮอรโมนบางชนิด  อวัยวะใน

ระบบทางเดินปสสาวะประกอบดวย 

 1.  ไต  (Kidneys)  เปนอวัยวะสําคัญในการรักษาสมดุลของสารนํ้าในรางกาย (homeostasis)  เลือด

ที่มาเลี้ยงไตมีเปนจํานวนมากถึงรอยละ  25  ของ  cardiac  output  หรือประมาณ  1,200  มล./นาที  ไตมี  2  

ขาง  ซาย – ขวา  มีลักษณะเหมือนเมล็ดถั่ว  (bean – shaped)  โดยปกติแลวไตขางขวาจะอยูตํ่ากวาระดับของไต

ขางซาย  เน่ืองจากมีตับทับอยูดานบน  สวนบนของไตแตละขางจะมีตอมหมวกไตวางอยู  (adrenal  gland)  

หากผาไตออกตามยาวจะเห็นเน้ือไตเปน  2  สวน  สวนที่อยูรอบนอกเรียกวาคอรเท็กซ  (cortex)  ซึ่งประกอบ

ไปดวยโกลเมอรูไล (glomeruli) proximal  และ  distal  convuluted  สวนบนของ  Henle’s  loop  และสวน  

collecting  tubules  สวนชั้นในเรียกวาเมดัลลา (medulla) ประกอบไปดวยสวนที่เปนรูปปรามิด (renal  

pyramids)  และหลอด  collecting  tubules  สวนปลาย 

  หนาที่หลักของไต คือ การกรองพลาสมา (filter) โดยสวนที่ทําหนาที่กรอง คือ หนวยไต (hephron) 

ซึ่งเรียกวา glomerulus  ไตแตละขางจะมีหนวยไตประมาณ 1 ลานหนวย และสวนทอ (tubules) ก็จะทําหนาที่

ในการดูดซึมกลับเอาสารที่มีประโยชน (reabsorb)  เขาสูรางกายและขับเอาสารที่รางกายไมสามารถใชเปน

ประโยชนไดออก (excrete) ซึ่งรอยละ 85 ของการทําหนาที่จะอยูสวนของคอรเท็กซ  (cortex) 
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 ตอนปลายบนของทอไต (ureter) ที่ติดกับเน้ือไตจะมีลักษณะบานใหญคลายกรวยเรียกวา  กรวยไต  

(renal  pelvis)  ซึ่งแตกเปนแนว 2 – 3 แขนง เรียกวา  major calyces  และแตละแขนงน้ันจะแตกเปนแขนงเล็ก 

ๆ ไดอีก  เรียก  minor  calyces  ซึ่งจะเปนทางออกของปสสาวะผานไปสูกรวยไตและทอไตตามลําดับ การ

ทํางานหรือทําหนาที่ของไต (kidneys)  แบงได  2  ลักษณะใหญ ๆ คือ  (Thompson, Mc  Farland  Hirsch  &  

Tucker,  1997) 

   1) ขับสารหรือของเสียจากการเผาผลาญออกจากรางกาย  (excretory  function) สารตาง ๆ    

ที่เปนผลของการเมตาบอลิซึมของรางกาย  เชน ยูเรีย  (uria) ครีเอตินิน (creatinine) กรดยูริค (uric  acid)  

ฟอสเฟต  (phosphate) ซัลเฟต  (sulphate) ไตเตรต (nitrate) พีนอล (phinols) นอกจากน้ี  ไตยังขับเอานํ้าและ

เกลือแรพวกโซเดียม  (Na+)  โปตัสเซียม  (K+)  ไบคารบอเนต  (HCO-
3)  คลอไรด  (CL- ) ทั้งน้ีเพื่อรักษา

สมดุลของรางกายและภาวะความเปนกรด – ดางของรางกาย  รวมทั้งหากรางกายไดรับยาบางชนิด  ก็ยังขับ

ออกทางไตดวยเชนกัน 

   2) หลั่งสารหรือฮอรโมน (secretory function)  ไดแก เรนิน (renin)  อิริโทรโปอิติน

(erythropoietin) พรอสตาแกรนดิน (prostaglandin) ชวยในการเผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน  พลาสมา

โปรตีน โดยการหลั่งฮอรโมน เปบไตด  (peptide  hormone)  อินซูลิน  (insulin)  และ กลูคาตอน  (glucagon) 

2. ทอไต (ureter) เปนทอที่ตอจากไตทั้ง 2  ขาง  เปนทางนํานํ้าปสสาวะลงสูกระเพาะปสสาวะใน 

สวนที่เรียกวา  ไตรโกน  (trigone)  ประกอบไปดวยกลามเน้ือเรียบ  ทอไตแตละขางจะยาวประมาณ  10 – 12  

น้ิว  (24 – 30  ซม.)  กวางประมาณ  1/4  น้ิว  หากทอไตมีการอุดตันจะมีการหดเกร็ง  (spasm)  และเปนสวน

ที่เกิด  colic  pain 

3. กระเพาะปสสาวะ  (bladder) จะต้ังอยูดานหลังของกระดูกหัวเหนา ทําหนาที่รับและเก็บนํ้า 

ปสสาวะไวชั่วคราว  ซึ่งประกอบไปดวยกลามเน้ือเรียบสามารถจุปสสาวะไดถึง  600 – 800  ซีซี  โดยปกติ

ทั่วไปเมื่อมีปสสาวะ  300 – 400  ซีซี  ก็จะมีการกระตุนใหขับถายปสสาวะ  บริเวณคอของกระเพาะปสสาวะ

จะเปนกลามเน้ือหูรูด  ซึ่งทํางานภายใตการบังคับของจิตใจ  (under   voluntary   control) 

4. ทอปสสาวะ  (urethra) เปนทอใหนํ้าปสสาวะไหลออกไปสูภายนอกรางกายความยาวของทอ 

ปสสาวะจะแตกตางกันตามเพศ   เพศหญิงจะสั้นกวา  คือ ประมาณ  4  น้ิว  (3 – 8  ซม.)   เพศชายจะยาวกวา 

คือประมาณ  18 – 20  ซม.  ซึ่งจะไมแยกจากอวัยวะเพศ  ไมเหมือนกับเพศหญิงซึ่งแยกกันเดนชัด  urethra  

ของเพศชาย  จะเปนทางออกทั้ง  semen  (อสุจิ)  และนํ้าปสสาวะ  (urine)  ซึ่งสามารถแบงได  3  สวนคือ 

4.1  สวนที่ตอจากกระเพาะปสสาวะลงมา (prostatic  part)  ยาวประมาณ  2 – 3 ซม. มีตอม 

ลูกหมากหุมอยู 

   4.2 สวนที่ตอจากสวนที่หุมดวยตอมลูกหมาก สวนน้ีจะยาวประมาณ  1 – 2  ซม.  เปนสวน

ที่บางและแคบที่สุด  แตกงายถูกหุมดวยกลามเน้ือหูรูด 

4.3 สวนที่อยูในองคชาต  (penis)  สวนน้ีจะยาวประมาณ  14 – 20  ซม.  จะมาสิ้นสุดที่รู 

เปดภายนอกตอนปลายองคชาติ 
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พยาธิสรีรภาพของระบบขับถายปสสาวะ 

  พยาธิสรีรภาพของระบบขับถายปสสาวะประกอบดวย  พยาธิสรีรภาพของไต  ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญ

ในการสรางปสสาวะ และพยาธิสรีรภาพการขับถายปสสาวะ ซึ่งประกอบดวย กระเพาะปสสาวะและระบบ

ควบคุมการขับถายปสสาวะ 

  สาเหตุพยาธิสรีรภาพของระบบขับถายปสสาวะ 

1. สาเหตุทางกายภาพ  (physical   agents)  เชน  ตะกอนซัลฟา  (sulfa  crystal)  ตะกอนของกรดยูริก  

(uric  acid  crystal)  ซึ่งเปนสาเหตุการอุดตันของทอไต  หรือรังสีที่ทําใหเกิดการอักเสบของไต  

(radiation  nephritis) 

2. สาเหตุทางเคมี  (chemical  agents)  เชน  ยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด  (aminoglycoside) 

3. สาเหตุทางชีวภาพ  (biological  agents)  เชน  การติดเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส 

4. สาเหตุจากภูมิคุมกัน  (immunologic  causes)  เชน  ปฏิกิริยาตอสิ่งแปลกปลอม (antigen  

antibody  reaction)  ทําใหเกิดการอักเสบที่หลอดเลือด  หรือหลอดเลือดฝอยที่ไต 

5. สาเหตุจากพันธุกรรม  (herediatary  causes)  เชน โรคถุงโปงพองในเน้ือไต (poly  cystic  kidney  

disease  หรือ  medulla  cystic  kidney  disease)  เปนตน 

6. สาเหตุจากความเสื่อม  (degenerative   causes)  เชน  ความสูงอายุ   หรือความดันโลหิตสูงที่

เปนนาน ๆ ทําใหหลอดเลือดในไตแข็งตัว  (nephrosclerosis) 

7. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือด  (hemodynamic    changes)   ที่พบบอยคือ การ

ลดการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต  (reral  blood  flow : RBF)  ทําใหเกิดการตายของหลอดเลือด

ฝอยที่ไต  (renal  tubula  necrosis)  และไตวาย  (renal  failure) เปนตน 

  พยาธิสรีรภาพของผูปวยท่ีมีความผิดปกติในการขับถายปสสาวะ 

 ความผิดปกติในการขับถายปสสาวะ  มักเกิดจากการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ  ซึ่งการอุด

กั้น  อาจแบงไดเปน  2  สวน  คือ การอุดกั้นเหนือกระเพาะปสสาวะ  คือ  การอุดกั้นในชวงต้ังแตรูเปดของ

หลอดไต  ขึ้นไปจนถึงเน้ือไตสวนแคลิกซ  (calyx)  และการอุดกั้นตํ่ากวากระเพาะปสสาวะ  คือ การอุดกั้น

ต้ังแตชวงสวนคอของกระเพาะปสสาวะลงมาถึงรูเปดของทอปสสาวะ  (urethral  orifice) 

 เมื่อมีการอุดกั้นที่ตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงในทางเดินปสสาวะจะทําใหปสสาวะไหลผานไมสะดวก  

มีการคั่งคางของปสสาวะเหนือตําแหนงที่อุดกั้นน้ัน  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเดินปสสาวดังตอไปน้ี   

1. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหนือตําแหนงการอุดกั้น โดยการพองตัวออก (hypertrophy)  เพิ่มขึ้น 

เร่ือย ๆ และผลสุดทายก็จะยาวขึ้นดวย  เน่ืองจากอยูในที่ ๆ จํากัด  จะมีผลทําใหสวนน้ันพองยาวและหักพับ

งอเกิดการอุดกั้นซ้ําสองอีก  หากสวนที่มีการอุดกั้นคือ  ทอไต  ก็จะกระทบไปถึงกรวยไต  เมื่อไมสามารถ

ระบายเอานํ้าปสสาวะไปทางทอไตได  กรวยไตก็จะบวม  มีภาวะบวมนํ้า (hydropelvis) หากไมไดรับการ

แกไขก็จะกระทบไปสูแคลิกซภายในไต  เน้ือไตถูกเบียดบางออกไปโดยแรงดันภายในเน้ือไต  ไตจะพองโต

ขึ้นและเกิดภาวะบวมนํ้าในไต   (hydronephrosis)  เชนกัน และถาตําแหนงอุดกั้นอยูที่ทอปสสาวะหรือสวน
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คอของกระเพาะปสสาวะ การเปลี่ยนตําแหนงจะเกิดที่กระเพาะปสสาวะ  และผลที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

สูงขึ้นไปจนถึงไตทั้งสองขาง เชนเดียวกัน 

2. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะมีความดันเพิ่มขึ้นผิดปกติ   เหนือตําแหนงการอุดกั้นโดยเฉพาะ 

การอุดกั้นที่เกิดใกลไต  จะสงผลกระทบไวมาก  หากเกิดกับไตทั้ง 2 ขาง ผูปวยจะเกิดอาการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ไมมีการทํางานชดเชยของภาวะยูรีเมียอยางรวดเร็ว แตหากเกิดขึ้นเพียงขางเดียวก็จะมีการทํางานชดเชยดาน

ที่ผิดปกติ  ความผิดปกติที่อยูใกลไตในลักษณะของการเพิ่มความดันภายใน จะสงผลกระทบตอเมดัลลา  

(medulla) หรือตอหนาที่ของทิวบล ู(tubule) กอนน้ันคือ รบกวนการทําหนาที่ในการดูดซึมกลับของสารมี

ประโยชน และตอไปจะสงผลถึงคอรเท็กซ (cortex)  คือการทําหนาที่ของโกลเมอรูลัส (glomerutus)  ซึ่งจะ

รบกวนการกรองสงผลตอการสรางนํ้าปสสาวะ 

 หากมีการอุดกั้นที่สวนคอของกระเพาะปสสาวะ  ผนังของกระเพาะก็จะมีการพองตัวออก 

(hypertrophy)  ถาไมรีบรักษารางกายจะมีการชดเชยโดยการหนาตัวของผนังกระเพาะปสสาวะ  ซึ่งทําใหการ

บีบตัวไมดี  ซึ่งเปนการเพิ่มเวลาตอการปสสาวะในแตละคร้ัง  และยังสงผลยอนกลับไปสูหลอดไตและไต  

ทั้งน้ีเพราะการถายปสสาวะในแตละคร้ัง ความดันในกระเพาะปสสาวะจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อระยะเวลายาวนาน

ขึ้น ในแตละวันความดันก็จะเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ทําใหมีการขัดขวางการไหลของนํ้าปสสาวะในทอไตนาน ๆ 

ไปไตทั้งสองขางมีโอกาสบวมนํ้าได 

  อาการและอาการแสดง 

 1.  อาการปวด (Pain) การอุดกั้นเฉียบพลันที่ชวงบน ๆ ของทางเดินปสสาวะจะทําใหมีอาการปวด

อยางรุนแรงจนด้ิน (colicky pain) เกิดการพยายามบีบตัวอยางรุนแรงของกรวยไต หลอดไต เพื่อใหปสสาวะ

ผานการบีบตัวอยางรุนแรงและมีความดันยอนกลับ (back  pressure) จะทําใหมีการปวดอยางรุนแรงใน

ตําแหนงน้ันสูงขึ้นไปถึงไต  และอาจมีอาการปวดราว (referred pain) ลงมาในชวงลางของทางเดินปสสาวะ

รวมถึงที่อัณฑะได  อาการปวดจะขึ้นอยูกับการอุดกั้น หากปสสาวะผานไดแลวอาการปวดจะหายไป แตถา

หากเปนการอุดกั้นถาวรรางกายจะมีการปรับตัว การปวดจะนอยลง จนเหลือเพียงอาการปวดต้ือ ๆ และหาย

ปวดในที่สุด 

2.  การถายปสสาวะ (voiding dysfuntion) 

     ปกติการถายปสสาวะ (voiding) แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงเก็บปสสาวะเขาสูกระเพาะปสสาวะ  

(urine  storage)  และชวงขับถายปสสาวะออกจากกระเพาะปสสาวะ (bladder  emptying)  ซึ่งควบคุมการ

ทํางานโดยระบบประสาทอัตโนมัติทั้งพาราซิมพาธิติก ซิมพาธิติก และระบบประสาทสวนกลางทํางาน

รวมกัน ลักษณะการถายปสสาวะปกติประกอบดวยอยากถายปสสาวะเมื่อมีปริมาณปสสาวะอยูในกระเพาะ

ปสสาวะไมนอยกวา  200  ซซีี  หากพบวาอยูในภาวะที่ไมสามารถถายปสสาวะไดสามารถกลั้นปสสาวะไว

ได  แตถาจะปสสาวะก็สามารถปสสาวะไดทันที  เวลาที่ถายปสสาวะแตละคร้ังมักไมเกิน 30 วินาที ตลอด

การถายปสสาวะจะไมมีอาการเจ็บปวด  ลําปสสาวะชวงแรกจะพุงแรงและใหญกวาตอนสุด การถาย
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ปสสาวะกลางวันมักจะถายปสสาวะ 1  คร้ังใน 3 ชม.  หรือรวมทั้งวันไมควรเกิน 6 คร้ัง คนสวนใหญจะถาย

ปสสาวะกลางวันมากกวาชวงกลางคืน  คือ ประมาณ  3 – 4 : 0 – 1  คร้ัง 

การถายปสสาวะผิดปกติ  เน่ืองจากการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ  แบงเปน 

    2.1 ถายปสสาวะเปนเลือด (hematuria) หมายถึง การมีเม็ดเลือดแดงในปสสาวะมากกวา 8,000   

เซลลในนํ้าปสสาวะ 1 ml.  การถายปสสาวะเปนเลือดที่มีความสัมพันธกับการปวดไต  ควรนึกถึงการอุดกั้น

ในหลอดไต  ลักษณะการมีเลือดออก  เชน  สีเขมตอนปสสาวะสุด  มักจะมีสาเหตุที่คอกระเพาะปสสาวะ

หรือตอมลูกหมาก  การมีเลือดออกตลอดลําปสสาวะ  มักมีสาเหตุที่เหนือกระเพาะปสสาวะขึ้นไป  หรือใน

กระเพาะปสสาวะ การอุดกั้นในกระเพาะปสสาวะ มักจะทาํใหถายปสสาวะเปนเลือด  และมีการติดเชื้อรวม

ดวย  ภาวะที่ตอมลูกหมากโต  เสนเลือดจะขยายและแตกออกเวลาเบงถายปสสาวะทําใหปสสาวะเปนเลือด

ได  ตอนเร่ิมแรกใหนึกถึงสาเหตุการอุดกั้นที่ทอปสสาวะสวนปลาย  การถายปสสาวะเปนเลือดโดยไมมี

อาการอยางอ่ืนรวมดวย (silent) ควรนึกถึงเน้ืองอกที่กระเพาะปสสาวะหรือไต 

2.2 ไมถายปสสาวะเลย (anuria) หมายถึง ปสสาวะนอยกวาวันละ  100  ซีซี  เน่ืองจาก 

ไมมีนํ้าปสสาวะระบายออกมา  ถามีอาการปวดรุนแรงจนด้ิน (colicky pain) รวมดวย แสดงวามีการอุดกั้น

ของระบบทางเดินปสสาวะสวนบนอยางเฉียบพลัน หรือมีการขาดเลือดไปเลี้ยงไตอยางเฉียบพลันหรือมีการ

ตายของเน้ือไต 

2.3 ปสสาวะนอย  (oliguria)  คือ  ภาวะที่ผูปวยผูใหญปสสาวะนอยกวาชั่วโมงละ 20 ml และ 

ผูปวยเด็กปสสาวะนอยกวาชั่วโมงละ  0.8  ml. หรือวันละ  400  ซีซี  สําหรับสาเหตุและกลไกของการที่เกิด

ภาวะ  oliguria  พอสรุปไดดังน้ี 

1. อัตราการกรองของไตลดลง  จากภาวะขาดนํ้า  จากปริมาณเลือดหลอเลี้ยงไตลดลง   

เชน  เสียเลือดมาก  หัวใจลมเหลว  กลามเน้ือหัวใจตาย เปนตน 

2. พยาธิสภาพที่ไต เชนโกลเมอรูรัสอักเสบ หรือหลอดเลือดฝอยไตตาย  (tubular necrosis)   

จากการขาดเลือดมาเลี้ยงที่ไต  การติดเชื้อ การรับสารพิษ ทําใหเซลลของโกลเมอรูรัสหรือหลอดเลือดฝอยไต

บวมและตาย อัตราการกรองลดลง ปสสาวะจึงออกนอยลง 

3. การอุดกั้นทางเดินปสสาวะที่บริเวณกรวยไต   ทอไต  ทอปสสาวะ  เชน  น่ิว เน้ืองอก   

มะเร็ง  ตอมลูกหมากโต  เปนตน  การอุดกั้นเหลาน้ีทําใหปสสาวะที่สรางแลวขับถายออกจากรางกายไมได

หรือไดนอย  จึงมีปสสาวะคั่งอยูในทางเดินปสสาวะเหนือสวนที่อุดกั้นขึ้นไป  ทําใหหลอดเลือดฝอยไตบวม

เบียดหลอดเลือดฝอยจนแฟบ  เลือดจึงหลอเลี้ยงหนวยไตไดนอยลง  รวมกับการเพิ่มแรงดันนํ้า  (hydrostatic   

pressure) ในบราวแมนแคบซูล ทําใหการกรองลดลง หากเกิดขึ้นนาน ๆ ผลกระทบที่สําคัญ คือไตหยุดการ

กรองพลาสมา ไมมีการสรางนํ้าปสสาวะตอไป 

2.4 ถายปสสาวะบอย  (frequency  of  urine)  การถายปสสาวะบอย หมายถึง การถายปสสาวะ 

จํานวนคร้ังมากกวาปกติคือ มากกวา 6 คร้ังตอวัน ในผูปวยที่มีการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะนอกจาก

จะถายปสสาวะบอยแลว  จํานวนปสสาวะของแตละคร้ังก็นอยกวาปกติ  พบไดในผูปวยที่มีการอุดกั้นของ



6 
 
ระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง  การถายปสสาวะลักษณะน้ีอาจเรียกวาการถายปสสาวะกระปริบกระปรอย  

เปนความผิดปกติในชวงเก็บปสสาวะเขาสูกระเพาะปสสาวะ  สาเหตุมักเกิดจากความระคายเคืองที่กระเพาะ

ปสสาวะจากน่ิว  ผลึกเกลือแร  การอักเสบ  การติดเชื้อเปนตน  หรืออาจเกิดจากความจุของกระเพาะปสสาวะ

ลดลง  จากน่ิวหรือเน้ืองอกขนาดใหญที่อาจเกิดที่กระเพาะปสสาวะหรือบริเวณใกลเคียง เชน  มดลูก  รังไข  

ทวารหนัก  ซึ่งเน้ืองอกน้ีจะไปเบียดกระเพาะปสสาวะ  หรืออาจเกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาทที่

ควบคุมการถายปสสาวะ  คือ กลามเน้ือดีทรูเซอรที่ไวตอการกระตุนมากผิดปกติ  จึงพบวามีการถายปสสาวะ

บอย  เฉพาะกลางวัน 

2.5 การถายปสสาวะปวด  (painful   urination)  ปกติการถายปสสาวะจะทําใหเกิดความรูสึกที่ 

โลงสบาย  ไมเจ็บปวด  หากระหวางการถายปสสาวะมีอาการเจ็บปวดรวมดวยแสดงถึงการเกิดพยาธิสภาพ

ของระบบขับถายปสสาวะ สาเหตุที่ทําใหถายปสสาวะปวด เน่ืองจากมีการอุดกั้นการไหลของปสสาวะ  เชน  

น่ิว  เน้ืองอก  การติดเชื้อ  เปนตน  การปวดมักมีความสัมพันธกับตําแหนงพยาธิสภาพ  เชน  ถาปวดตลอด

การถายปสสาวะมักมีพยาธิสภาพที่ทอไต  เน่ืองจากบริเวณน้ีมีเสนประสาทรับความเจ็บปวดอยูมาก  ถาปวด

ชวงถายปสสาวะสุดมักมีพยาธิสภาพที่กระเพาะปสสาวะ  คอกระเพาะปสสาวะ  หรือทอปสสาวะ  เปนตน 

2.6 การถายปสสาวะลําบาก  (difficulty   urination) การถายปสสาวะลําบาก  หมายถึง   การถาย 

ปสสาวะที่มีอาการดังตอไปน้ี   คือ เมื่อปวดปสสาวะเต็มที่แลวตองรอนานมากกวา  5  วินาที  จึงสามารถถาย

ปสสาวะออกมาได  หรือตองออกแรงเบงจึงจะสามารถถายปสสาวะออกได  หรือตองใชเวลาปสสาวะนาน

มากกวา 30 วินาที หรือมีอาการปสสาวะสะดุด  หรือลําปสสาวะไมพุง  เมื่อปสสาวะหมดแลวกลับรูสึกวาถาย

ปสสาวะยังไมหมดหรือยังไมสุด  แบงออกได  5  ประเภทคือ 

1. มีความลําบากตลอดการถายปสสาวะ (difficulty  throughout  urination)  ลักษณะคือ   

ปสสาวะพุงไมแรง ลําปสสาวะเล็ก สาเหตุเกิดจากการบาดเจ็บของเสนประสาทที่ควบคุม  และ / หรือ การ

อุดกั้นทางเดินปสสาวะ 

2. มีความลําบากในการเร่ิมปสสาวะ (delay  in commencing micturition)  ลักษณะคือ   

ผูปวยจะตองเบงปสสาวะอยูนาน  จึงสามารถายปสสาวะออกได  สาเหตุเกิดจากมีการอุดกั้นทางเดินปสสาวะ

จากตอมลูกหมากโต  เน้ืองอก  มะเร็งของตอมลูกหมาก   และ/หรือ ปญหาทางจิต เชน รังเกียจสถานที่ กลัว

หรือ อายการมีบุคคลที่ 3 อยูขณะปสสาวะ 

3. มีความลําบากในตอนสุดของการถายปสสาวะ (a  further call  at  the micturition)   

ลักษณะคือ  ตองออกแรงเบง  เพิ่มขึ้นในตอนสุดทายของการถายปสสาวะ มักมีอาการปวดรวมดวย สาเหตุ

เกิดจากกระเพาะปสสาวะอักเสบ น่ิวในกระเพาะปสสาวะ เปนตน 

4. มีความลําบากเปนชวง ๆ ขณะถายปสสาวะ  (interruption   of  stream)  ลักษณะ 

คือ ปสสาวะสะดุด หรือลําปสสาวะที่กําลังพุงหยุด อาจหายเมื่อเปลี่ยนทาถายปสสาวะสาเหตุเกิดจากกอนน่ิว

ในกระเพาะปสสาวะไมติดที่คอกระเพาะปสสาวะ  และ/หรือ การหดเกร็งของกลามเน้ือหูรูดของทอปสสาวะ  

(spasm  of  sphincter) 
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5. ปวดถายปสสาวะอีกหลังจากถายปสสาวะเสร็จทันที (micturition  in two attempt)   

คือ ลักษณะการถายปสสาวะที่รูสึกวาหมดแลว  แตพอลุกขึ้นก็อยากถายปสสาวะอีกสาเหตุเกิดจากการขยาย

ของทางเดินปสสาวะ 

2.7 การถายปสสาวะไมออก  (retention  of  urine) การถายปสสาวะไมออก   หมายถึง   ภาวะที่มี 

การคั่งของนํ้ามากกวาความจุปกติของกระเพาะปสสาวะ แตไมสามารถถายปสสาวะออกได  (inability to  

void)  เปนความผิดปกติในชวงการขับถายปสสาวะออกจากกระเพาะปสสาวะ  ณ  เวลาน้ัน  กระเพาะ

ปสสาวะจะเต็มไปดวยนํ้าปสสาวะและเคลื่อนตัวมาอยูตรงกลางลําตัว  เมื่อเคาะจะไดยินเสียง  “kettledrum”  

(กลองดานเดียว)  ผูปวยจะรูสึกไมสุขสบายจากการที่อวัยวะใกลเคียงถูกกดโดยกระเพาะปสสาวะที่เต็ม  (อึด

อัด)  รวมกับความรูสึกอยากถายปสสาวะ  (urge  to  urinate)  แตไมสามารถถายปสสาวะได  ซึ่งพอจะแยก

สาเหตุได  ดังน้ี  (Long,  Phipps, &  Cassmeyer.,  1993) 

1. มีความผิดปกติจากกําเนิด  (mechanical   obstruction) ซึ่งอาจเกิดจากมีการตีบแคบของ   

urethra  (urethral  stricture)  ความผิดปกติแตกําเนิดของทางเดินปสสาวะ  (urinary  tract  malformation)  

หรือความพิการของเสนประสาท  (spinal  cord  malformation) 

2. การอุดกั้นที่เกิดในภายหลัง  (acquired)  ซึ่งอาจเกิดจากกอนน่ิวหรือสารตะกอนของ 

แคลเซียม การอักเสบ (inflammation) กอนเน้ืองอก (tumor) การบาดเจ็บของทางเดินปสสาวะ  (trauma)  

หรือการขยายตัวของมดลูกจากการต้ังทองซึ่งไปขัดขวางการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ  เปนตน 

3. มีความผิดปกติในการทําหนาที่ของอวัยวะ (function  obstruction)  ซึ่งอาจมีสาเหตุ 

จากความผิดปกติหรือพิการของกระเพาะปสสาวะจากระบบประสาท  (neurogenic  bladder  dysfunction)  

ทอไตหดรัดตัวไมดี  (decreased  peristaltic  activity  of  the  ureter)  กลามเน้ือดีทรูเซอร  ลีบทําใหการบีบ

ตัวไลปสสาวะของกระเพาะปสสาวะไมดี  ความวิตกกังวล  หรือความกลัว  หลังการผาตัด  หรือเปนผลจาก

ยา  เชน ยาสลบ  ยาคลายกลามเน้ือ  ยานอนหลับ  เปนตน 

     ลักษณะการถายปสสาวะไมออก  อาจแบงได  2  ลักษณะ คือ  ชนิดที่เกิดขึ้นทันที  หรือ

ชนิดเฉียบพลัน (acute retention of urine)  เปนการอุดกั้นทางเดินปสสาวะหรือจากการหดเกร็งของกลามเน้ือ

หูรูดชั้นนอกของทอปสสาวะ  ซึ่งจะมาขัดขวางการไหลของปสสาวะหรือการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ   

ผูปวยจะรูสึกปวดปสสาวะมากแตถายปสสาวะไมออก ซึ่งหากไดรับการ แกไขที่ตัวสาเหตุ  อาการก็จะดีขึ้น

อีกชนิดหน่ึงคือ  การถายปสสาวะไมออกอยางเร้ือรัง  (chronic  retention  of  urine)  เกิดจากสาเหตุอุดกั้น

อยางคอยเปนคอยไป  เชน  มีการโตของตอมลูกหมาก  ทําใหมีการตีบแคบของทอปสสาวะ  การติดเชื้อซึ่งมี

ผลตอการสงเสริมใหเกิดมีน่ิวในทอทางเดินปสสาวะ  ซึ่งผลก็คือ  ปสสาวะจะถูกสะสมอยูในกระเพาะ

ปสสาวะจนยืดขยายมากเขา  ลดความสามารถในการทํางานของกลามเน้ือ  ทําใหไมคอยปวดปสสาวะ  ทั้งที่

มีปสสาวะจํานวนมากในกระเพาะปสสาวะ 
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การเตรียมตรวจพิเศษในระบบขับถายปสสาวะ 

 อุตราซาวท  (Ultrasonography)  เปนการตรวจหาความผิดปกติที่ไต  มีประโยชนในการวินิจฉัยแยก

ระหวาง  cyst  และ  mass  (กอนเน้ือ)  กอนน่ิว และเพื่อเปนแนวทางในการวินิจฉัยการอุดกั้นวาเปนกอนน่ิว 

ฝ  ในทอทางเดินปสสาวะและยังชวยในการ  aspirate  cyst  หรือ การทํา  biopsy  การตรวจดวยวิธีน้ี  ผูปวย

จะไมเจ็บปวดเลย  และไมมีการสอดใสเคร่ืองมือเขาสูรางกายของผูปวย  (non  invasive)  สําหรับผูปวยควร

กลั้นปสสาวะไวและควรนอนควํ่าในการตรวจ  เน่ืองจากภาวะที่กระเพาะปสสาวะเต็มไปดวยปสสาวะจะ

ชวยใหมองเห็นไดชัดเจน เวลาในการตรวจประมาณ  15 – 30 นาที  กอนตรวจจําเปนตอง  lubricant  

ผิวหนังบริเวณตรวจ และเมื่อตรวจเสร็จก็เช็ดออก 

 การถายรังสีธรรมดา  (Kidneys,  Ureters,  Bladder  x – ray)  หรือที่เรียกวา plain  KUB  เปนการ

ถายภาพเพื่อดูรูปราง  ตําแหนงและขนาดของไต ทอไต และกระเพาะปสสาวะ เพื่อคนหากอนน่ิว  กอนเน้ือ

งอกที่อาจพบได  พยาบาลควรใหผูปวยไดยาระบายกอนนอนคืนกอนตรวจ  และควรสวนอุจจาระ  ปสสาวะ

กอนไปตรวจทั้งน้ีเพื่อไมใหมีลม  กาซ  บดบัง  และแนะนําใหผูปวยนอนหงายในขณะถาย  x – ray  หลังจาก

ถาย  x – ray  แลวควรใหผูปวยไดรับประทานอาหารตามปกติ  การตรวจวิธีน้ีเปนขอหามสําหรับหญิง

ต้ังครรภ 

 การฉีดสารทึบแสงเขาหลอดเลือดดําแลวถายภาพ (intravenous  pyelography : IVP)  เปนการฉีด

สารทึบแสงเขาหลอดเลือดดําพรอมกับถายภาพเปนระยะ ๆ 1, 5, 10, 15, 20, 30  นาที  (กลอง fluroscope)   

โดยดูต้ังแตสารเขาสูหลอดเลือดไปกรองที่ไตและขับออกสูหลอดไต ลงสูกระเพาะปสสาวะหลังจากน้ัน

ใหผูปวยถายปสสาวะและถาย x – ray  ขณะที่กระเพาะวางทําใหเห็นการทํางานของไต  ความผิดปกติของ

รูปราง  ขนาดหรืออาจพบพยาธิสภาพของทอไต หลอดไต  กรวยไต รวมทั้งกระเพาะปสสาวะ 

 การตรวจดวยวิธีน้ีจําเปนตองทําใหลําไสสะอาดและไมมีลมหรือกาซ  หรือสารนํ้าใด ๆ ดังน้ันจึง

จําเปนตอง NPO ผูปวยหลังเที่ยงคืนกอนตรวจ 8 – 12  ชม. กอนตรวจ และที่สําคัญตองประเมินการแพสาร

ไอโอดีน (อาหารทะเล)  ของผูปวยดวยและตองอธิบายใหผูปวยทราบวา  เมื่อฉีดสารทึบแสงเขาสูรางกายจะ 

รูสึกวูบวาบบริเวณใบหนารูสึกอุน ๆ ลิ้นอาจรูสึกวาเค็ม ๆ ในปาก  พยาบาลตองคอยตรวจดูบริเวณที่แทง  

IV.  อยูเพราะหากซึมจะทําอันตรายตอเน้ือเยื่อบริเวณน้ัน และควรตรวจสอบอาการแพ และเมื่อการตรวจ

แลวเสร็จควรใหสารนํ้า หรือด่ืมนํ้ามากๆ 2-3 ลิตร เพื่อขับเอาสารออกจากรางกาย เวลาในการตรวจใชเวลา

ประมาณ  45  นาท ี

 ขอหามสําหรับการตรวจ  IVP : ผูปวยที่ภาวะ renal  insufficency  เชน  creatinine  สูงกวา  1.5  

mg/dl.,  BUN  มากกวา  40  mg/dl.  ผูปวยเบาหวาน  ผูที่แพสารไอโอดีน ผูปวยเน้ืองอกของไขกระดูก  

(myeloma) 

 การตรวจไตและสวนประกอบ  (retrograde  pyelography)  เปนการตรวจดูขอบเขตและขนาดของ

ทอไตและกระเพาะปสสาวะ  โดยการฉีดสารทึบแสงเขาทางสายสวนปสสาวะยอนไปถงึกรวยไต  การตรวจ

วิธีน้ีตองใชกลองสองกระเพาะปสสาวะแลวใสสายยางเขาไปเพื่อถายภาพ 
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 การสองกลองกระเพาะปสสาวะ (cystoscopy) เปนการตรวจกระเพาะปสสาวะโดยการสอดกลอง  

cystoscope  เขาทาง  urethra  เพื่อระบุหรือคนหาตําแหนงหรือสาเหตุของ  hematuria  หรือเพื่อการวินิจฉัย

หรือเอากอนเน้ือ  (tumor) กอนน่ิว  หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากทางเดินปสสาวะ นอกจากน้ีแลวยังใช

ในกรณีที่จะฝงแรเพื่อรักษาการมี tumor ในทางเดินปสสาวะดวย 

 การสองกลองอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือมีการติดเชื้อขึ้นได ดังน้ัน จึงจําเปนที่จะตองระมัดระวัง

ในการปฏิบัติ  โดยจําเปนตองหลอลื่นตัวกลอง (lubricant) และมีการใหสารนํ้าที่พอเพียงกับผูปวยเพื่อเปน

การมั่นใจวามีการระบายเอาสิ่งตาง ๆ ออกมาอยางสม่ําเสมอและเพื่อปองกันการขาดนํ้า  อาจมีการใหยาชา

เฉพาะที่หรืออาจตองดมยาสลบขึ้นอยูกับผูปวยแตละราย  หากผูปวยใหความรวมมืออยางดี  ผูปวยจะรูสึกไม

สุขสบายเล็กนอย  สิ่งที่จะชวยไดก็คือการแนะนําใหผูปวยหายใจเขา – ออกลึก ๆ (deep  breathting) 

 เน่ืองจากในขณะที่ตรวจตองใหผูปวยนอนหงายในทา lithotomy ดังน้ันเมื่อตรวจเสร็จควรตอง

ประคองผูปวยชวยในการเดินเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับผูปวยไดเพราะการไหลเวียนของเลือดไมดี 

  ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการตรวจคือ 

1. มีเลือดออก  (bleeding) 

2. กระเพาะปสสาวะทะลุ  (perforate  of  bladder) 

3. การติดเชื้อ  (sepsis) 

ดังน้ัน พยาบาลควรเฝาระวังและติดตามเกี่ยวกับสีของ urine  อาจมีสีชมพูบางถือวาปกติ การขับถาย 

ปสสาวะและตรวจเช็คปริมาณของปสสาวะ  อาจใหยาแกปวดเพื่อ support  ผูปวยและติดตาม  vital  signs 

 การรักษา 

 จุดมุงหมายของการรักษา  คือ  การแกไขเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินปสสาวะใหคืนสภาพปกติ

หรือไมเสียหายมากกวาเดิม  หลักสําคัญในการรักษา  คือ  (ชอลดา, 2542) 

1. การแกไขเหตุของการอุดกั้นและการคั่งคางของนํ้าปสสาวะ  เชน 

1.1 การผาเอาน่ิวออกจากไต  (nephrolithotomy) 

1.2 การผาตัดเอาน่ิวออกจากกรวยไต  (pyelolithotomy) 

1.3 การผาตัดไตออกบางสวน (partial nephrectomy) หรือตัดออกทั้งหมด (total 

nephrectcmy) 

1.4 การผาตัดเอาน่ิวออกจากหลอดไต  (ureterolithotomy) 

1.5 การผาตัดน่ิวจากกระเพาะปสสาวะออกทางเหนือหัวเหนา (suprapubic  cystolithotomy) 

1.6 การผาตัดเอาน่ิวออกจากทอปสสาวะ (urethrolithotomy) 

2. ระบายนํ้าปสสาวะออกจากระบบทางเดินปสสาวะ 

2.1 การใสสายยางเขาทางรูเปดของทอปสสาวะ 

2.2 การผาตัดเปลี่ยนทางใหมใหปสสาวะออกมาภายนอก  เชน 

2.2.1 ทอจากไต (nephrostomy)   เปนการผาตัดเน้ือไต    แลวใสสายยางเขาไปในกรวยไต   
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ใหนํ้าปสสาวะออกจากไต  มักทําในรายที่มีการอุดกั้นที่หลอดไตหรือมีปสสาวะคั่งในไต  ทําใหไตพองมาก 

2.2.2 ทอตอจากกรอยไต (pyelostomy)  ผาเขาไปที่กรวยไต  เพื่อใสสายยางเขาไป 

เพื่อระบายใหนํ้าปสสาวะออก 

2.2.3 ทอจากหลอดไต  (ureterostomy) 

2.2.4 ทอตอเขาไปในกระเพาะปสสาวะ  โดยผาเหนือหัวเหนาเขาไปในกระเพาะปสสาวะ   

(suprapubic  cystostomy)  แลวใสสายยางคางไวในกระเพาะปสสาวะ 

 

ปญหาการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ (Urinary Tract Infection, [UTI]) 

1. การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 

 การที่รางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น  สวนหน่ึงมักมีสาเหตุจากมีการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ การติด

เชื้อสวนใหญมักมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย (bacteria) ในเพศหญิงมีโอกาสติดเชื้อทางเดินปสสาวะไดมากกวา

เพศชาย ดวยสาเหตุของชองทางเดินปสสาวะที่สั้นกวาและอยูใกลกับทวารหนัก ซึ่งอัตราการติดเชื้อทางเดิน

ปสสาวะในเพศหญิงในวัย  school – age  พบประมาณรอยละ 1 และรอยละ 4 ในชวงหลังคลอด นอกจาก

สาเหตุขางตนแลว พบวา การมีเพศสัมพันธุและวัยสูงอายุ ก็จะเปนอีกสาเหตุหน่ึงดวย  ปจจัยที่เปนเหตุ

สงเสริมใหเกิดการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะพอจะสรุปได  ตามตารางดังน้ี 

ตาราง แสดงปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ 

ปจจัยเสี่ยง การตรวจพบ 

เพศหญิง (female) ทางเดินปสสาวะสั้น 

โครงสรางผิดปกติ -  ทอตีบตัน  (stricture) 

 -  การเชื่อมตอระหวางทอไตกับกระเพาะปสสาวะผิดปกติ 

    (ureterovesical) 

การอุดกั้น (obstruction) -  กอนเน้ือ  (tumors) 

 -  ตอมลูกหมากโต  (prostatic   hypertrophy) 

 -  กอนน่ิว  (calculi) 

ความผิดปกติของกระเพาะปสสาวะ -  มีความผิดปกติของเสนประสาทแตกําเนิด 

 -  เสนประสาทถูกทําลาย 

 -  หลอดเลือดแข็งตัวหลายตําแหนง (multiple sclerosis) 

โรคเร้ือรัง   (chronic  disease) -  เกาท  (gaut) 

 -  เบาหวาน  (Diabetes   mellitus) 

 -  ความดันโลหิตสูง  (Hypertension) 

 -  โรคโลหิตจาง  ชนิด  sickle  cell 
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ปจจัยเสี่ยง การตรวจพบ 

 -  ไตวายเร้ือรัง 

เคร่ืองมือ / อุปกรณทางการแพทย -  การสวน   (catheterization) 

 -  การวินิจฉัยตาง ๆ : -  การสองกลอง  cystoscope 

 

ที่มา : Long, P. &  Cassmeyer. (1993).  Medical  Surgical  Nursing ; A Nursing  Process.  Approach.  

3rd  London : Mosby. 

 

 พิจารณาดูจากปจจัยเสี่ยงแลวจะพบวาในภาพรวมจะบงบอกใหเห็นวาการที่มีปสสาวะคั่งคางใน

กระเพาะปสสาวะหรือทางเดินปสสาวะทําใหปริมาณแบคทีเรียสะสมเพิ่มมากขึ้น  และนอกจากน้ียังทําใหมี

ความดันเพิ่มมากขึ้น  ปสสาวะจึงดันขึ้นไปยังสวนบนของทางเดินปสสาวะ ทําใหสามารถพบวามีการอักเสบใน

สวนบนของระบบทางเดินปสสาวะได คือมีการอักเสบของกรวยไต (pyelonephritis) สําหรับในสวนลางของ

ทางเดินปสสาวะพบบอย คือ กระเพาะปสสาวะอักเสบ (cystitis)  และทอปสสาวะอักเสบ (urethritis) สาเหตุ

ของ bacteria สวนใหญที่พบมักเปนแบคทีเรียกรัมลบ  เชน  E.  coli  (Escherichia  coli) ,  klebsiella,  

Proteus,  Enterobacter,  Pseudomonas  แตอาจพบ แบคทีเรียกรัมบวก พวก Staphylococcus saprophyticus  

ไดผูหญิงวัยรุนในชวงหนารอนจากการเลนนํ้าในที่สาธารณะ 

  แนวทางการวินิจฉัย  

  การวินิจฉัยดูจากอาการและอาการแสดง ประวัติการเจ็บปวยตาง ๆ ประวัติเพศสัมพันธ การตรวจ

รางกาย การตรวจปสสาวะ (Urine Analysis: UA) ดูเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง อาจตรวจภายในใน

ผูปวยหญิง การตรวจทางทวารหนักในผูชายเพื่อตรวจคลําตอมลูกหมาก และอาจมีการตรวจอ่ืน ๆ ทาง

หองปฏิบัติการเพิ่มเติม เชน ตรวจยอมเชื้อ และ/หรือเพาะเชื้อ จากปสสาวะรวมกับตรวจหาชนิดของยา

ปฏิชีวนะที่จะใชฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Urine Culture: UC)  การเอกซเรยชองทองและอุงเชิง

กราน และ/หรือการสองกลองตรวจระบบทางเดินปสสาวะ ทั้งน้ีขึ้นกับอาการของผูปวย และดุลพินิจของ

แพทย 

   แบงตามตําแหนงการติดเชื้อ  

1. ติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนลาง (Lower urinary tract infection): Irritative lower  

urinary symptom ไดแก ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะบอยโดยไมมีไข หนาวสั่น หรืออาการปวดหลังอาการ

เหลาน้ีแสดงถึง cystitis, urethritis หรือ prostatitis  

2. ติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนบน (Upper urinary tract infection) มีไข ปวดหลัง ปวด 

สีขาง อาการทาง systemic, leukocytosis แสดงถึง acute pyelonephritis intra-renal abscess หรือ perinephric 

abscess  
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แบงตามความรุนแรงของการติดเชื้อ  

1. รุนแรง (Severe): สัญญาณชีพไมคงที่ (unstable vital sign)  

2. ปานกลาง (Moderate): ประกอบดวย 2 ขอจาก 4 ขอ ตอไปน้ี  

1) ไขสูง > 39 ๐ C  

2) Severe flank pain  

3) คลื่นไส อาเจียน หรืออาการทาง systemic  

4) เม็ดเลือดขาว > 15,000 เซลล/ลบ.มม.  

3. เล็กนอย (Mild): ไมพบ criteria สาหรับ moderate และ severe  

แบงการติดเชื้อทางเดินปสสาวะตามสภาวะผูปวย  

1. Uncomplicated UTI เปนการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะที่ผูปวยไมมีความผิดปกติ 

ทางโครงสรางหรือระบบประสาทที่มาควบคุมการทางานของระบบทางเดินปสสาวะเชื้อที่มักเปนสาเหตุ คือ

เชื้อแกรมลบ bacilli โดยเฉพาะเชื้อ E. coli ซึ่งพบวาเปนสาเหตุของ community-acquired cystitis ไดมากถึง

รอยละ 85 รองลงมา คือ S. Saprophyticus รอยละ 5-15 และเชื้ออ่ืน ๆ อีกรอยละ 5-10  

2. Complicated UTI เปนการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะที่ผูปวยมีความผิดปกติทาง 

โครงสรางหรือการทางานของระบบทางเดินปสสาวะรวมถึงระบบประสาทที่ควบคุมการทางานระบบ

ทางเดินปสสาวะดวยซึ่งอาจทาใหการไหลของปสสาวะหรือการขับถายปสสาวะผิดปกติได นอกจากน้ียัง

หมายถึงการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่มีโรคหรือสภาวะอ่ืน ๆ เชน โรคเบาหวาน, sickle cell 

anemia, polycystic renal disease, immunocompromised host, ผูปวยที่ไดรับยาบรรเทาปวดผิดวัตถุประสงค

ผูปวยที่ไดรับการใสสายสวนหรือในผูปวยที่อายุมากกวา 65 ป หรือเปนการติดเชื้อแบคทีเรียที่รักษายาก เชน 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis เชื้อที่เปนสาเหตุสวนใหญคือเชื้อแกรมลบ bacilli และมักพบ

การ ติดเชื้อในโรงพยาบาล เชน Klebsiella sp., P. aeruginosa, Proteus sp., Enterobacter sp., และ

Enterococcus faecalis อยางไรก็ตาม E. coli  ก็ยังเปนเชื้อที่พบบอยที่สุด (รอยละ 50) นอกจากน้ีในกรณีที่

เปนผูปวยวิกฤตหรือการใสสายสวนปสสาวะนาน ๆ อาจพบการติดเชื้อ Candida albicans   

แนวทางการรักษาพยาบาล 

 กลุมติดเชื้อสวนลาง (Lower urinary tract infection)  

 การรักษาดวยยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ผูปวยเปนคร้ังแรก แนะนําใหใชยากินกลุม fluoroquinolone

ไดแก Norfloxacin, Ofloxacin หรือ Norfloxacin  

Dose:  Norfloxacin 400 mg bid 3 วัน  

   Ofloxacin 200-400 mg bid 3 วัน  

   Ciprofloxacin 250 mg bid 3 วัน 
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  กลุมติดเชื้อสวนบน (Upper urinary tract infection)  

ใหยาปฏิชีวนะชนิดกินกลุม Fluoroquinolone  

Dose:  Ofloxacin 200-400 mg bid 14 วัน  

Ciprofloxacin 250 mg bid 14 วัน  

ประเมินอาการที่ 72 ชั่วโมงหลังเร่ิมรักษา  

- อาการดีขึ้น สงปสสาวะและสงเพาะเชื้อซ้ํารวมทั้งปรับยาตามผล urine culture หลังจากน้ัน 

ประเมินอาการอีกคร้ังในวันที่ 7 สงปสสาวะซ้ํา ดูผล urine culture ถาไมขึ้นเชื้อใหยาตอจนครบ 14 วัน ถายัง

ขึ้นเชื้อใหสง ultrasound ถาผล ultrasound ปกติ ใหเปลี่ยนยาตามผล urine culture หากผลผิดปกติใหแกไข  

- อาการไมดีขึ้นหลังจาก 72 ชั่วโมง ใหรับไวในโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนเปนยาฉีด Ceftriaxone หรือ 

Gentamicin หลังจากน้ันประเมินอาการที่ 48-72 ชั่วโมงหลังจากฉีดยา ถาอาการดีขึ้นใหเปลี่ยนเปนยาชนิด

รับประทาน 14 วัน  

บทบาทพยาบาล 

 หนาที่ที่สําคัญของพยาบาลที่ไมควรละเลยก็คือ  การใหคําแนะนําและความรูในเร่ืองการปองกัน

การติดเชื้อ  เร่ิมต้ังแตการดูแลเร่ืองสุขภาพเบื้องตนของอวัยวะสืบพันธุ  การทําความสะอาด  การงดเวนการ

กลั้นปสสาวะ  ควรถายปสสาวะและทําความสะอาดทุกคร้ังหลังมีเพศสัมพันธุ  สําหรับผูปวยที่ไมสามารถ

กลั้นปสสาวะได  (incontinent)  ควรจัดโปรแกรมการฝกกระเพาะปสสาวะมากกวาการใชการสวนปสสาวะ

คาไวเหลาน้ีเปนตน 

2. การจําแนกการติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนบนและสวนลาง 

 2.1 การติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนบน 

2.1.1 กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis : PLN)  เปนการอักเสบของกรวยไต  (renal  pelvis)   

อาจเกิดขึ้นขางเดียวหรือสองขาง ซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อในสวนลางของทางเดินปสสาวะ (lower urinary  

tract) แลวลุกลามขึ้นมาถึงไต เน้ือไต ทอไต เกิดการอักเสบโดยทั่วไป อาจเกิดหนองเปนหยอม ๆ บริเวณเน้ือ

ไต หลอดไตอาจเกิด necrosis และอาจลามไปถึง renal cortex, medulla หลังจากการอักเสบแลวจะกลายเปน  

scar pyelonephritis ถือเปนปญหาใหญสําหรับระบบของไต (renal system) เปนโรคอันดับ  1 ของกลุมที่

เรียกวาการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ  (urinary  tract  infection : UTI) 

 สาเหตุ Pyelonephritis มักเกิดจาก bacteria gram – negative และเร่ิมมาจาก lower tract. แบคทีเรีย 

เชน  E.Coli,  เครบเซลลา (klebsiella  pneumoniae)  Proteus mirabilis,  Psudomonas aeruginosa, 

streptococous กรวยไตอักเสบสามารถแบงเปน  2  กลุม ดังน้ี 

1. Acute pyelonephritis กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน เปนการอักเสบที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด และ 

ยังไมแสดงอาการเฉพาะอยางชัดเจน นอกจากมีไขสูง หนาวสั่น ปวดสีขางบริเวณ Costovertebral  agel 

(CVA) และบริเวณหัวเหนา  พบไดบอยรวมกับการต้ังครรภและเบาหวาน   



14 
 

2. Chronic pyeloephritis กรวยไตอักเสบเร้ือรัง มีการทําลายเน้ือไตอยางถาวรจากการอักเสบของ 

ชนิดเฉียบพลันซ้ํา ๆ สาเหตุใหญ ๆ มักเกิดจากการไหลยอนกลับของปสสาวะจากกระเพาะปสสาวะสูทอไต  

(ureterovesicil  reflux)  (Kneisl  &  Ames,  1986) 

  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของไต คือ ผิวไต จะมีลักษณะขรุขระจากการเกิดแผลเปนและมีผังผืด 

(fibrosis) ที่โกลเมอรูลัส และหลอดเลือดฝอยตีบแคบ ทําใหไตฝอเล็กลงเกิดไตวาย และผลสุดทายจะเกิด

ภาวะยูรีเมีย  (uremia) 

 อาการและอาการแสดง   

  อาการที่พบบอย ไดแก ไขสูง หนาวสั่น ปวดสีขางบริเวณ Costovertebral  agel (CVA) โดยทั่วไป

ผูปวยมักไมคิดวาตนเองจะปวยดวยโรคน้ี เพียงแตอาจจะสังเกตวาตนเองมักมีความผิดปกติในเร่ืองการ

ขับถายปสสาวะอาจดวยเหตุผลของการระคายเคืองของกระเพาะปสสาวะ ปวดบริเวณไตทั้งสองขางอาจมีไข

ตํ่า ๆ เปน ๆ หาย ๆ เมื่อเปนนาน ๆ เขาอาจพบมีความดันโลหิตสูง (hypertension) ไตฝอลีบ (kidney atrophy) 

และเมื่อถึงขั้นรุนแรงก็อาจกลายเปนไตวายเร้ือรังและมีอาการของไตวายเร้ือรังตามมา 

 การรักษา  :   

Acute  pyelonephritis  :  ยาปฏิชีวนะเปนสิ่งจําเปนซึ่งควรใหยาตาม bacteria sensitive  ใหโดยทันที 

ยาปฏิชีวนะที่เลือกใชชนิดรัปประทานไดแกกลุม Fluoroquinolone เชน Ofloxacin 200-400 mg bid 14 วัน 

Ciprofloxacin 250 mg bid 14 วัน ชนิดฉีดไดแกกลุม Cephalosporin เชน Ceftriaxone  2 gm. IV OD หลังให

ยาตองมีการตรวจติดตาม urine วายาที่ใหไดผลตามที่ตองการ รวมกับการใหยาจําพวกตานการหดเกร็งของ

กระเพาะปสสาวะ ใหรับประทานอาหารมีประโยชนใหพักผอนอยางเพียงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสาร

นํ้าอยางเพียงพอ  และกําจัดสาเหตุการอุดกั้นทางเดินปสสาวะหากจําเปนตองทําผาตัดก็ควรทํา 

 การพยาบาล  :   

  เน่ืองจากผูปวยมักมีไขสูง หนาวสั่น พยาบาลควรดูแลใหเกิดความสุขสบาย ชวยเช็ดตัวลดไขดวย

นํ้าอุน (warm  tepidsponge) ดูแลเปนเพื่อนขณะมีไข ปลอบและใหกําลังใจ รวมทั้งใหคําแนะนําในการดูแล

สุขภาพของตนเอง (self – care) ในเร่ืองสุขบัญญัติ การรับประทานอาหาร การขับถายอาจตองให perineal  

care ทุกเวรหรือทุกคร้ังผูปวยเขาหองนํ้า การนอนหลับ เน่ืองจากผูปวยจะปวดบริเวณลําตัว การนวดหลัง  

ลําตัว (back  massages) จะชวยให ผูปวยสุขสบายคลายความเจ็บปวดไดบาง พักไดมากขึ้น 

 การพยาบาลก็เนนเร่ืองความสุขสบายและการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูปวย  

รวมกับการใหความรู  คําแนะนํา  ในการดูแลสุขภาพของตนเองรวมกับสมาชิกในครอบครัว  อธิบายเร่ือง

การรักษา  ผลขางเคียงของยาและความกาวหนาของการรักษาใหกําลังใจผูปวยในการสงเสริมการรักษา  เชน  

การพยายามด่ืมนํ้าใหมากอยางนอยวันละ  3  ลิตร  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน  การพักผอนและ

อาจตองใหขอมูลเร่ืองแนวทางการรักษาอ่ืน ๆ เชน  การเปลี่ยนถายอวัยวะ  เปนตน 

 การประเมินผลการพยาบาล  :  เมื่อใหการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทยและตาม

แผนการพยาบาลที่วางไว  ควรไดมีการประเมินผลดังน้ี ตรวจเช็คดูอุณหภูมิของผูปวยวาลดลงกวาเดิมหรือ



15 
 
ปกติแลวหรือยัง  ความเจ็บปวด (pain) บริเวณลําตัวหรือบริเวณตําแหนงของไตลดลงหรือหายไป  ติดตาม

ผลตรวจของปสสาวะ โดยดูจากปริมาณของ bacteria  cell  หรือ pus จํานวน สี กลับมาปกติหรือยัง และ

รูปแบบการถายปสสาวะของผูปวยเขาสูภาวะปกติหรือไม 

 

2.2 การติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนลาง 

   2.2.1 การติดเชื้อทอปสสาวะ (urethritis) คือ การบาดเจ็บ อักเสบ บวม ของเซลลเยื่อเมือกบุ

ทอปสสาวะ ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ แตที่พบบอยที่สุด คือ จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดย เฉพาะจาก

เชื้อแบคทีเรีย  

  ทอปสสาวะอักเสบ พบเกิดไดในทุกอายุ ต้ังแตเด็กจนถึงผูสูงอายุ แตเน่ืองจากมักมีสาเหตุจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดังน้ันจึงมักพบไดสูงในวัยที่มีเพศสัมพันธสูง คือ ชวงอายุ 20-35 ป เปนโรคพบ

บอยโรคหน่ึงทั่วโลก มีรายงานพบเกิดจากการติดเชื้อ โรคหนองใน ประมาณ 62 ลานคนตอป และจากเชื้อที่

ไมใชเชื้อหนองใน ประมาณ 89 ลานคนตอป ทั้งน้ีดังกลาวแลว ผูหญิงมีโอกาสติดเชื้อไดสูงกวาผูชาย สาเหตุ

ที่ทําใหเกิดทอปสสาวะอักเสบที่พบบอย คือ จากการติดเชื้อ (ประมาณ 80-95% ของการอักเสบทั้งหมด) และ

สาเหตุที่ไมใชจากการติดเชื้อ (ประมาณ 5-20%) 

สาเหตุจากการติดเชื้อ ที่พบไดบอย คือ จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสวนนอยเกิด

จากเชื้ออ่ืนๆที่ไมเกี่ยวของกับเพศสัมพันธ  

o โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ยังแบงออกเปน 2 กลุม คือ ติดเชื้อจากโรคหนองใน หรือ

โกโนเรีย (Gonococcal urethritis) และจากเชื้อที่ไมใชหนองใน เชน โรคเริม โรคซิฟลิส 

โรคหนองในเทียม จากโปรตัวซัวที่ชื่อ ทริโคโมแนส/Trichomonas  และจากการติดเชื้อ

ไวรัสเอชไอวี หรือ โรคเอดส 

o การติดเชื้อที่ไมใชจากเพศสัมพันธ เชน เชื้อ อีโคไล (E. coli) เชื้อสแตฟ (Staphylococcus) 

หรือเชื้อ Pseudomonas ซึ่งอาจติดตอผานมาทางลําไส (ทางอุจจาระ) หรือทางไตหรือทาง

กระเพาะปสสาวะ (ทางปสสาวะ)  

สาเหตุท่ีไมใชจากการติดเชื้อ แตอาจกอการติดเชื้อตามมาไดในภายหลัง ที่พบบอยคือ การ

บาดเจ็บของทอปสสาวะจากการสวนปสสาวะ เขน ในการผาตัด การใสคาทอปสสาวะในผูปวยอัมพาต หรือ

จากเยื่อเมือกบุทอปสสาวะไดรับสารกอการระคายเคืองตางๆ เชน นํ้ายา หรือ สเปรย ตางๆที่ใชทําความ

สะอาด หรือ ดับกลิ่น บริเวณอวัยวะเพศ 
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  ผูมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดทอปสสาวะอักเสบ คือ 

  - ผูหญิงวัยเจริญพันธุ  

  - ผูชายชวงวัย 20-35 ป  

  - มีเพศสัมพันธสําสอน  

  - ไมใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ  

  - มีประวัติเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากอน  

  - มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หรือทางปาก  

  - ผูหญิงที่คุมกําเนิดโดยใชยาฆาเชื้ออสุจิ เพราะยาจะกอการระคายเคือง และบาด เจ็บตออวัยวะเพศ

และปากทอปสสาวะ จึงเกิดการติดเชื้อไดงาย  

  - ผูหญิงที่คุมกําเนิดดวยการใสฝาครอบปากมดลูก (Diaphragm) เพราะในการสวมใส จะกอการ

บาดเจ็บตอชองคลอดและปากทอปสสาวะ และ/หรือจากความไมสะ อาดของฝาครอบฯ จึงเกิดการติดเชื้อได

งาย 

   อาการและอาการแสดง 

   อาการทอปสสาวะอักเสบในผูหญิง ที่พบไดบอย คือ  

o อาจไมมีอาการ แตตรวจปสสาวะแลวพบผิดปกติ แตโรคสามารถติดตอสูคูนอนไดถาเกิด

จากการติดเชื้อ  

o ปวดแสบ ขัด เวลาถายปสสาวะ ปสสาวะบอย มักคร้ังละนอยๆ แตทั้งน้ีขึ้นกับปริมาณนํ้า

ด่ืมดวย  

o อาจมีปสสาวะเปนเลือด เปนหนอง และ/หรือขุน กลิ่นฉุนกวาปกติ  

o ปวดทองบริเวณทองนอย/อุงเชิงกราน แตบางคนอาจปวดทองทั่วไปรวมดวยได  

o บางคนอาจมีไข มีไดทั้งไขสูง หรือไขตํ่า อาจรูสึกหนาวสั่น  

o อาจมีตกขาว เมื่อเกิดรวมกับการติดเชื้อของมดลูก ปากมดลูก และ/หรือชองคลอด  

o เจ็บ ปวด เมื่อมีเพศสัมพันธ  

อาการทอปสสาวะอักเสบในผูชาย ที่พบบอย คือ  

o อาจไมมีอาการ ตรวจพบไดจากตรวจปสสาวะพบผิดปกติ แตโรคติดตอสูคูนอนไดเมื่อเกิด

จากการติดเชื้อ  

o ปสสาวะแสบ ขัด อาจเปนเลือด เปนหนอง ขุน ปสสาวะบอย กลั้นปสสาวะไมอยู  

o อาจมีไข มีไดทั้งไขสูง หรือไขตํ่า หรือ ไมมีไข  

o อาจมีหนองออกจากปลายทอปสสาวะ (ปลายอวัยวะเพศ)  

o อาจคลําไดตอมนํ้าเหลืองขาหนีบโต เจ็บ ขางเดียว หรือ ทั้งสองขาง  

o เจ็บปวด เมื่อมีเพศสัมพันธ และเมื่อหลั่งนํ้าอสุจิ 

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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 การรักษา : ดวยยาปฏิชีวนะ (antibiotic) กลุม Fluoroquinolone  เชน Norfloxacin 400 mg bid 3 วัน  

 Ofloxacin 200-400 mg bid 3 วัน หรือ Ciprofloxacin 250 mg bid 3 วัน  

  การดูแลตนเอง  

• งดการมีเพศสัมพันธจนกวาโรคจะหาย  

• ไมสําสอนทางเพศ  

• ใชถุงยางอนามัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ  

• พักผอนใหเพียงพอ  

• ด่ืมนํ้าสะอาดใหมากขึ้นดังกลาวแลวในการรักษา  

• กินอาหารมีประโยชน 5 หมูครบทุกมื้อ เพื่อใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  

• รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแหงชาติ)  

• ไมซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง เพื่อปองกันเชื้อด้ือยา 

 การพยาบาล : อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงสาเหตุของโรค การรักษา ผลของยาและการปองกันการเกิด

เปนซ้ํา อาจใชครีมปาย (ointments or creams) หลังการถายปสสาวะ และหากพบวามีสาเหตุจากการมีเพศ

สัมพันธุและการเปลี่ยนคูนอน จึงควรแนะนําใหรักษาทั้งคู เพราะสามารถติดตอกันได 

   2.2.2 กระเพาะปสสาวะอักเสบ (Cystitis หรือ Lower urinary tract infection) คือ โรคที่เกิด

จากกระเพาะปสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย เปนโรคพบบอยโรคหน่ึง โดยพบไดในทุกอายุ ต้ังแตเด็กจนถึง

ผูสูงอายุโดยทั่วไปพบสูงในชวงอายุ 20-50 ป พบในผูหญิงสูงกวาในผูชายมาก ทั้งน้ีอธิบายไดจาก ทอ

ปสสาวะของผูหญิงสั้นกวาของผูชายมาก เชื้อโรคบริเวณปากทอปสสาวะ จึงเขาสูกระเพาะปสสาวะไดงาย

กวา นอกจากน้ันปากทอปสสาวะของผูหญิงยังเปดออกสูภายนอกในบริเวณใกลกับ ชองคลอด และทวาร

หนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อทั้งจากชองคลอด และจากทวารหนักไดสูงกวาในผูชาย 

  เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของกระเพาะปสสาวะอักเสบ มีไดหลายชนิด แตประมาณ 75-95% เกิด

จากเชื้อ อีโคไล (E. coli) กระเพาะปสสาวะอักเสบ พบเกิดไดทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน ที่มีอาการเกิด

ทันที และรักษาหายไดภายใน 2-3 สัปดาห หรือจากการอักเสบเร้ือรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเปน ๆ หาย ๆ  

เร้ือรัง แตมีอาการรุนแรงนอยกวาการอักเสบเฉียบพลัน 

  ปจจัยเสี่ยงของโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ไดแก 

  1) ผูสูงอายุ เพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไมดี โดยเฉพาะผูที่ขาดคนดูแล นอกจากน้ันมักไม

คอยไดเคลื่อนไหว มักน่ัง ๆ นอน ๆ และด่ืมนํ้านอย ปสสาวะจึงแชคาง หรือกักคั่งในกระเพาะปสสาวะ เชื้อ

โรคจึงเจริญเติบโตไดดี  

  2) การกลั้นปสสาวะนาน สงผลใหปสสาวะแชคาง เชื้อโรคในปสสาวะจึงเจริญเติบโตไดดี  

  3) ด่ืมนํ้านอย จึงสงผลใหไมคอยไดปสสาวะ ปสสาวะจึงแชคางไดงาย เชื้อโรคในปสสาวะจึงเจริญ
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ไดดี  

  4) โรคเบาหวาน เพราะเปนโรคกอการอักเสบติดเชื้อของเน้ือเยื่อตาง ๆ ไดงายรวมทั้งของกระเพาะ

ปสสาวะ  

  5) โรคที่ตองน่ัง ๆ นอน ๆ ตลอดเวลา เชน โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ/อัมพาต จะสงผลให

ปสสาวะแชคางอยูนาน  

  6) เมื่อตองใชสายสวนปสสาวะ โดยเฉพาะตองคาสายสวนปสสาวะนาน ๆ หรือตลอดเวลา เชน 

หลังผาตัด หรือ ในโรคอัมพฤกษ/อัมพาต เพราะกระเพาะปสสาวะ และทอปสสาวะจะเกิดการบาดเจ็บจาก

สายสวนน้ัน จึงติดเชื้อไดงาย รวมทั้งอาจติดเชื้อจากเชื้อที่ตัวสายสวนปสสาวะเองดวย  

  7) มีโรคเร้ือรังของทอปสสาวะ หรือทอปสสาวะตีบ จากสาเหตุตางๆ เชน โรคติดเชื้อทาง

เพศสัมพันธ/ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (เชน โรคหนองใน โรคหนองในเทียม) จึงมักมีปสสาวะแชคางใน

กระเพาะปสสาวะ แบคทีเรียจึงเจริญเติบโตไดเร็ว  

  8) โรคติดเชื้อของไต โรคน่ิว ทั้ง น่ิวในไต และน่ิวในกระเพาะปสสาวะ  

  9) การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ  

  10) หญิงต้ังครรภ เพราะการกดเบียดทับของครรภตอกระเพาะปสสาวะ มักกอปญหาปสสาวะไม

หมด เกิดปสสาวะแชคางในกระเพาะปสสาวะ จึงเกิดการติดเชื้อไดงาย  

  11) ใชสเปรยดับกลิ่นบริเวณอวัยวะเพศ เพราะจะกอการระคายเคืองเน้ือเยื่อปากทอปสสาวะและ

ปากชองคลอด (ในผูหญิง) เพิ่มโอกาสเกิดการบาดเจ็บและการติดเชื้อของเน้ือเยื่อ 

  12) ผูหญิงซึ่งใชวิธีคุมกําเนิดดวยยาฆาอสุจิ หรือการใชฝาครอบปากมดลูก (Diaphragm) เพราะเปน

สาเหตุกอการระคายเคือง และบาดเจ็บตอเน้ือเยื่อปากทอปสสาวะและปากทอชองคลอด สงผลใหเกิดการติด

เชื้อไดงายขึ้น  

  13) ในผูชาย มักสัมพันธกับตอมลูกหมากโต หรือตอมลูกหมากอักเสบ สงผลใหปสสาวะไมหมด 

ปสสาวะจึงแชคางในกระเพาะปสสาวะ สงผลใหแบคทีเรียเจริญไดดี กระเพาะปสสาวะจึงอักเสบไดงาย 

  อาการและอาการแสดง  ที่พบบอย คือ 

  1) ปสสาวะบอย ปสสาวะคร้ังละนอยๆ ปวด เบง แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปสสาวะ  

  2) ปสสาวะเปนเลือด อาจมองเห็นดวยตาเปลา คือ ปสสาวะสีชมพ ูหรือเปนเลือด หรือตรวจพบเม็ด

เลือดแดงไดจากการตรวจปสสาวะ  

  3) ปสสาวะขุน หรือ อาจเปนหนองขึ้นกับความรุนแรงของโรค และ/หรือมีกลิ่นผิดปกติ   

  4) ปวดทองนอย  

   5) มีไข มีไดทั้งไขสูงและไขตํ่า (พบไดบอยกวา) แตมักไมมีไขเมื่อเปนการอักเสบเร้ือรัง  

  6) บางคร้ังอาจมีสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศรวมดวย เมื่อเกิดจากติดเชื้อทางเพศสัมพันธ/

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/article/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%20%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%20%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/article/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/
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  7) อาจมีคลื่นไสอาเจียนได เมื่อเปนการติดเชื้อเฉียบพลัน  

  8) อาจมีน่ิวปนออกมาในปสสาวะ เมื่อเกิดรวมกับ น่ิวในไต หรือน่ิวในกระเพาะปสสาวะ  

การรักษา  :  ดวยยาปฏิชีวนะ (antibiotic) กลุม Fluoroquinolone  เชน Norfloxacin 400 mg bid 3 วัน  

 Ofloxacin 200-400 mg bid 3 วัน หรือ Ciprofloxacin 250 mg bid 3 วัน  

 การพยาบาล  :  พยาบาลควรใหกําลังใจกับผูปวยรวมกับการใหความรูในเร่ืองการปฏิบัติตน เพื่อ

ปองกันการติดเชื้ออยางถาวร และใหการพยาบาลเพื่อใหเกิดความสุขสบายกับผูปวย  เชน แนะนําใหแชกนดวย

นํ้าอุน (warm sit bath) ใหยาแกปวด (analgesic)พวก Pyridium (phenazo  pyridine) เพื่อลดปวดและการหด

เกร็ง (spasm) ของกระเพาะปสสาวะ ซึ่งพยาบาลตองอธิบายผูปวยดวยวา หลังจากไดยาจําพวกน้ีแลวจะทําให

ปสสาวะเปนสีสม หลีกเลี่ยงการสวนปสสาวะ ดูแลใหไดรับสารนํ้าอยางเพียงพอ และควรติดตามดูแลทํางาน

ของไตบันทึกจํานวนสารที่เขาและออก 

 พยาบาลควรแนะนําผูปวยใหระมัดระวังเร่ืองการติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุเพราะเปนบริเวณที่มี

ความชื้นคอนขางสูง ซึ่งเปนตัวกลางสําคัญของการติดเชื้อ ดังน้ันอาจแนะนําใหผูปวย สวมเสื้อผา กางเกงที่

โปรงสบาย ควรเปนผาคอตตอลมากกวาไนลอน และสนับสนุนใหผูปวยรับประทานผลไมหรือนํ้าผลไมที่

ชวยเพิ่มความเปนกรดใหกับปสสาวะ เชน องุน  สม แอบเปล มะเขือเทศ งดเวนเคร่ืองด่ืมที่มี caffeine ทั้งน้ี

เพราะคายเคืองกระเพาะปสสาวะ การประคบดวยความรอนบริเวณลําตัวดานบนหลัง อาจชวยใหสุขสบายลด

ความเจ็บปวดได 

  คําแนะนําในการดูแลตนเอง 

1) ด่ืมนํ้าสะอาดมากๆ อยางนอย 8-10 แกวตอวัน เมื่อไมมีโรคตองจํากัดนํ้าด่ืม  

  2) ไมกลั้นปสสาวะนาน  

  3) พยายามเคลื่อนไหวรางกายเสมอ  

  4) ไมควรใชสเปรยดับกลิ่นบริเวณอวัยวะเพศ เพราะจะกอการระคายเคืองเน้ือเยื่อปากทอปสสาวะ

และปากชองคลอด เพิ่มโอกาสเกิดการบาดเจ็บและการติดเชื้อของเน้ือเยื่อ 

  5) ในผูหญิงเมื่อทําความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ หรือในการขับถาย ตองทําจากดานหนาไป

ดานหลังเสมอ เพื่อปองกันการปนเปอนแบคทีเรียจากปากทวารหนักสูปากชองคลอดและปากทอปสสาวะ

ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดการติดเชื้อของกระเพาะปสสาวะได  

  6) ในผูหญิง ไมใชวิธีคุมกําเนิดดวยยาฆาอสุจิ หรือการใชฝาครอบปากมดลูก (Diaphragm) เพราะ

เปนสาเหตุกอการระคายเคือง และบาดเจ็บตอเน้ือเยื่อปากทอปสสาวะและปากทอชองคลอด สงผลใหเกิด

การติดเชื้อไดงายขึ้น  

  7) รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแหงชาติ) เพื่อใหรางกายแข็งแรง ลดโอกาสติดเชื้อรุนแรง 

และลดเชื้อแพรไปสูผูอ่ืน  

 

 

http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/article/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/article/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/article/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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 Patient  Education / Home Care Planning 

1. อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแสดง การตรวจพิเศษของโรคและความผิดปกติที่อาจ 

เกิดขึ้น 

2. อธิบายการรักษาตาง ๆ เชน การรับประทานยา ซึ่งผูปวยจําเปนตองรับประทานยาที่ไดรับจน 

หมด  บอกถึงความจําเปนที่ตองรับประทานยาหมด  แมจะรูสึกวาหายดีแลว 

3. ทําความเขาใจกับผูปวยเพื่อใหทราบวา โรคที่เปนน้ีมีโอกาสที่เกิดเปนซ้ําไดอีก ดังน้ันจึงควร 

ปฏิบัติตัวใหถูกตอง เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

4. แนะนําเร่ืองการปฏิบัติตัว  เชน การด่ืมนํ้าสะอาด 2 – 3 ลิตรตอวัน การรักษาบริเวณ 

อวัยวะสืบพันธุใหแหงและสะอาดหลังจากถายปสสาวะ อุจจาระ ควรถายปสสาวะเมื่อปวดไมควรกลั้นไว

นาน ๆ เปนตน 

  ตัวอยางขอวินิจฉัยทางการพยาบาล  สําหรับผูปวยท่ีมีการอักเสบและการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 

1. มีการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เน่ืองจากภูมิตานทานตํ่า/ เปนน่ิว/ ตอมลูกหมากโต /  

กลั้นปสสาวะบอย/ ภาวะต้ังครรภ 

2. เสี่ยงตอการติดเชื้อทางเดินปสสาวะซ้ํา เน่ืองจากมีพฤติกรรมเสี่ยง/ ขาดความรูในการ 

ปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 

3. เสี่ยง/ ขาดสารอาหารและนํ้า เน่ืองจากคลื่นไสอาเจียน/ เบื่ออาหาร/ มีไขสูง 

4. ไมสุขสบายเน่ืองจาก ปวดบั้นเอว ปวดหลัง / ถายปสสาวะบอยคร้ังและเจ็บปวดขณะ 

ที่ถาย 

5. ความทนตอการทํากิจกรรมลดลง  เน่ืองจากออนเพลียจากการรับประทานอาหารไดนอย 

6. มีความวิตกกังวล  เน่ืองจากขาดความรูเร่ืองโรค / กลัวเปนโรคไตวาย 

  ผลกระทบของการติดเชื้อทางเดินปสสาวะตอแบบแผนสุขภาพ  (นวลจันทร,  2543) 

1. อาหารและการเผาผลาญสารอาหาร  :  การเผาผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีไข 

จากการติดเชื้อและมีการสูญเสียโปรตีนออกทางปสสาวะทําใหรางกายบวม มีอาการแนนอึดอัดทอง เกิดความ

ไมสมดุลของนํ้าอิเลคโตรลัยท ทําใหเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน รับประทานอาหารไดนอย เกิดรางกายขาด

สารอาหารได 

2. การขับถายปสสาวะ มีผลกระทบตอแบบแผนน้ี คือ ปสสาวะบอย และเจ็บปวดขณะถาย 

ปสสาวะ บางคร้ังกลั้นปสสาวะไมได และลักษณะปสสาวะขุนหรือเปนเลือด นอกจากน้ีหากกรวยไตอักเสบ  

เกิดไตวายจะมีปสสาวะออกนอย หรือไมมีปสสาวะสําหรับการถายอุจจาระมีผลกระทบนอย  อาจพบทองผูก

ได  เพราะด่ืมนํ้านอย  เสียนํ้าทางเหงื่อ  รับประทานอาหารและมีการเคลื่อนไหวนอย 

3. กิจกรรมและการออกกําลังกาย กระทบนอยรูสึกออนเพลียเล็กนอยชีพจรและความ 

ดันโลหิตอาจไมเปลี่ยนแปลงยกเวนถาถายปสสาวะเปนเลือดจํานวนมาก กรวยไตอักเสบเร้ือรัง หลอดเลือดที่

ไตอักเสบ มีผลทําใหความดันโลหิตตํ่าและมีไตวายได 
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4. การพักผอนนอนหลับ มีผลทําใหนอนหลับไดนอยจากการตองลุกขึ้นปสสาวะบอยและเกิด 

ความวิตกกังวลหรือเจ็บปวด ขณะที่ถายปสสาวะ 

5. สติปญญาและการรับรู รับรูวาไมสุขสบาย ปสสาวะบอย และปวดขณะที่ถายปสสาวะ   

ปวดบริเวณหัวเหนา และบริเวณบั้นเอว นอกจากน้ีถาอยูในภาวะไตวาย มีภาวะของเสียคั่ง ทําใหสติปญญา

และการรับรูลดลง 

6. เพศและเจริญพันธุ  สาเหตุของการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เกิดจากเพศสัมพันธุและเกิดโรคจาก 

เพศสัมพันธุ เมื่อเกิดซ้ํา ๆ บอย ๆ จะทําใหเกิดความกลัว ทําใหมีเพศสัมพันธุลดลง โดยเฉพาะผูหญิง  

นอกจากน้ีอาจเกิดการลุกลามของเชื้อโรคไปยังอวัยวะสืบพันธุ เกิดเปนหมันได และในผูหญิงต้ังครรภอาจ

เกิดภาวะครรภเปนพิษจากกรวยไตอักเสบ  มีการสูญเสียอัลบูมินมาก 

7. การปรับตัวและความทนทานตอความเครียด การปสสาวะบอย มีอาการเจ็บปวดขณะ 

ถายและกลั้นปสสาวะไมได อาการเหลาน้ีเปนความทุกขทรมาน มีความวิตกกังวล ทําใหเกิดความเครียดขึ้น   

นอกจากน้ีถาการติดเชื้อและอักเสบเร้ือรังจะตองรักษาติดตอนาน เสียคาใชจายสูง รวมทั้งมีโอกาสเกิดไตวาย

ได ทําใหเพิ่มความเครียดมากขึ้น 

จะเห็นไดวา การติดเชื้อทางเดินปสสาวะสงผลกระทบตอรางกายมากมายหลายระบบ ดังน้ัน   

พยาบาลผูดูแลผูปวยควรไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ต้ังแตบทบาทในการปองกันและรักษาพยาบาล เพื่อ

ไมใหเกิดผลเสียตอการทําหนาที่ของระบบขับถายปสสาวะ และโดยเฉพาะเกิดการทําลายกับเน้ือไต ทั้งน้ี

เพราะการดําเนินของโรคตาง ๆ เหลาน้ีมักจะพัฒนาไปสูระยะสุดทายของโรค  ดังน้ันจึงเปนอีกจุดหน่ึงที่

พยาบาลควรไดตระหนักวา ควรใหการพยาบาลแบบองครวม เพื่อดูแลสุขภาพผูปวย และปองกัน

ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย 

 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลและการพยาบาล 

1.    อุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลงมีภาวะติดเชื้อในรางกาย 

 วัตถุประสงค   เพื่อลดภาวะการติดเชื้อและทําใหการติดเชื้อหมดไป 

 เกณฑการประเมิน 

1. อุณหภูมิของรางกายอยูในเกณฑปกติ 

2. ถายปสสาวะไดสะดวก  ไมมีอาการปวดเบงขณะถายปสสาวะ 

3. ไมมีอาการเจ็บหรือปวดถวงบริเวณหัวเหนา 

2.    มีความไมสุขสบายเน่ืองจากมีไข  ปวดถวงบริเวณหัวเหนา  และถายปสสาวะขัด 

วัตถุประสงค  เพื่อใหมีความสุขสบาย  ลดความวิตกกังวล 

เกณฑการประเมิน 

1. พักผอนและนอนหลับไดมากขึ้น 
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2. ไมแสดงความวิตกกังวลตอสภาพที่เปนอยูมากเกินไป 

3. ใหความรวมมือในการรักษาพยาบาลเปนอยางดี 

4. หนาตายิ้มแยมและพูดคุยกับเจาหนาที่และเพื่อนผูปวยดวยกันมากขึ้น 

 3.  ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคท่ีเปน  รวมท้ังการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอง 

วัตถุประสงค  ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนไปของโรค  รวมทั้งสภาพของโรค 

ที่เปนอยู ตลอดจนการรักษาพยาบาลตาง ๆ ที่ไดรับ 

  เกณฑการประเมิน 

1. แสดงความจํานงคที่จะใหเจาหนาที่อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับความเปนไปของโรค  รวมทั้ง 

การรักษาพยาบาลตาง ๆ ที่ผูปวยไดรับ 

2. ซักถามขอของใจตาง ๆ รวมทั้งตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับสภาพ 

ที่เปนอยู 

  การปฏิบัติการพยาบาล 

1. กระตุนใหผูปวยด่ืมนํ้าใหมาก  อยางนอยวันละ  3000 – 4000  มิลลิลิตร / วัน  เพื่อชะลาง 

เชื้อโรคออกโดยธรรมชาติ 

2. ในรายที่มีการอักเสบของกระเพาะปสสาวะ  กอนเขานอนไมควรด่ืมนํ้ามากเพราะจะ 

ทําใหกระเพาะปสสาวะเต็ม ทําใหเลือดไปเลี้ยงผนังกระเพาะปสสาวะไดไมดี  ความตานทานตอการติดเชื้อ

จะลดลง 

3. พยายามถายปสสาวะบอย ๆ อยากลั้นปสสาวะ 

4. ดูใหมีการไหลออกของปสสาวะไดสะดวก  ในรายที่จําเปนตองสวนออกตองทําอยาง 

ถูกวิธีและปราศจากเชื้อ 

5. บันทึกจํานวนนํ้าที่รางกายไดรับและขับออก 

6. แนะนําใหด่ืมนํ้าประมาณ 1 – 2 แกวทันที ภายหลังรวมเพศ หลีกเลี่ยงทาที่มีการกดบริเวณผนัง 

หนาชองคลอดใหมากที่สุด ถายปสสาวะทิ้งทันทีภายหลังรวมเพศ 

7. ในรายที่มีไข ตรวจวัดสัญญาณชีพอยางตอเน่ือง เพื่อประเมินสภาวะการติดเชื้อวาลดลง 

หรือไม 

8. ในรายที่มีการอักเสบของทอปสสาวะ ควรน่ังแชกนในนํ้าอุนเพื่อลดอาการอักเสบนาน 

ประมาณ 20 – 30 นาที 

9. ขณะมีประจําเดือนตองดูแลเร่ืองความสะอาด  เปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ ใหความรูวิธี 

ปองกันการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะในผูหญิง  ทําความสะอาดบริเวณฝเย็บและทวารหนักใหถูกวิธี (เช็ด

จากขางบนลงมาขางลาง) 

10. ใหยาแกปวดและยาปฏิชีวนะตามแผนของการรักษา สังเกตอาการขางเคียงของยาภายหลัง 
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ใหยา 

11. ใหความรูทางดานสุขภาพ  สําหรับผูที่เคยไดรับการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ บางราย 

อาจตองมาพบแพทยติดตอกันเปนเวลานาน  เพื่อใหแนใจวาไมพบเชื้อแบคทีเรียในปสสาวะ 

12. แนะนําใหผูปวยเขาใจและทราบถึงความสําคัญของการมาตรวจตามนัด 

  การพยาบาลตอเน่ือง 

 เมื่อผูปวยมีอาการดีขึ้น  แพทยอนุญาตใหกลับบาน จะตองดูแลเกี่ยวกับการรับประทานยาและ

ปฏิบัติการพยาบาลที่ตอเน่ือง  ซึ่งจะมีผลตอการบําบัดรักษา  อธิบายใหผูปวยเขาใจ  และเห็นถึงความสําคัญ

ของการปฏิบัติตนเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดเปนซ้ําอีก  รวมทั้งการมารับการตรวจซ้ําใหมตามเวลาที่นัดไว 

  สําหรับการปฏิบัติตนของผูปวยหญิงตั้งครรภ   เพื่อปองกันมิใหเกิดการติดเชื้อซ้ําอีก  ให 

คําแนะนําในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี ลดจํานวนเชื้อจุลินทรียในชองคลอดโดย 

1. ไมอาบนํ้าในอางนํ้า  เพราะจะทําใหเชื้อเขาสูทอปสสาวะ 

2. ชําระลางบริเวณฝเย็บใหสะอาดทุกคร้ังหลังการขับถาย 

3. ด่ืมนํ้ามาก ๆ เพื่อเปนการขับแบคทีเรีย 

4. ถายปสสาวะทกุ  2 – 3  ชั่วโมง  ในเวลากลางวัน  (ทําใหกระเพาะปสสาวะวางอยูตลอด 

เวลา)  ไมควรกลั้นปสสาวะ 

5. กอนและหลังการรวมเพศ  แพทยอาจใหยารับประทานกอนรวมเพศ  และถายปสสาวะ 

ทิ้งทันทีภายหลังรวมเพศ 

6. ผูปวยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียอยูตลอดเวลา  อาจตองไดรับการรักษาดวยยาระยะยาว   

เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ําอีก  ดังน้ัน กอนนอนตองถายปสสาวะทิ้งแลวจึงรับประทานยา  ซึ่งในเวลาการ

ไหลของปสสาวะจะชาลงทําใหยามีความเขมขนและสัมผัสกับแบคทีเรียไดมาก 

 

การพยาบาลผูปวยโรคน่ิวทางเดินปสสาวะ 

แนวคิดเกี่ยวกับโรคน่ิวทางเดินปสสาวะ 

 ประเทศไทยอยูในแหลงที่โรคน่ิวในทางเดินปสสาวะชุกชุมแหงหน่ึงของโลก  โดยเฉพาะทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ  โรคน่ิวยังเปนปญหาทางสาธารณสุขที่ พบไดบอย  ในอดีต

พบวาความชุกชุมของโรคน่ิวในกระเพาะปสสาวะสูงกวาโรคน่ิวในไตและทอไตมาก  แตจากการศึกษาเมื่อ

ไมนานมาน้ีพบวา ผูปวยโรคน่ิวในไตและทอไตมากขึ้นอยางชัดเจน  ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีพบ

ในประเทศที่พัฒนาแลว  และการเกิดน่ิวในเพศหญิงและเพศชายมีความใกลเคียงกันพบในชวงอายุ 40–59 ป  

 น่ิวเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลาย ๆ อยาง  มีหลายทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเกิดน่ิวไว  แตทฤษฎีที่

ไดรับความสนใจ  คือ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสารที่ทําใหเกิดน่ิวถูกขับออกมากเกินไป  (hyperexcretion – 

crystallization)  ซึ่งกลาววาน่ิวเกิดจากการรวมตัวของสารประกอบอ่ิมตัวที่ถูกขับออกมาอยูในภาวะที่
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ปสสาวะมีความเขมขนในระดับสูงมาก  และโดยอาศัยแกนกลางที่ใหผลึกเกาะรวมตัวกัน  (nucleation)  จึง

ทําใหเกิดการตกผลึกขึ้น  ตอมามีการเติบโต  (growth)  และเกิดการรวมตัวของผลึก และทฤษฎีของการยับยั้ง  

(inhibitory  theory)  ซึ่งพบวามีสารหลายชนิดในปสสาวะสามารถยับยั้งการติดแกนของผลึก  รวมทั้งยับยั้ง

ไมใหเกิดการเจริญเติบโตและการรวมตัวของผลึก  ไดแก ไพโรฟอสเฟต  (pyrophosphate)  ซิเตรท  (citrate)  

แมกนีเซียม  (magnesium)  เปนตน  เมื่อรางกายขาดสารยับยั้งการตกตะกอน  ก็จะทําใหเกิดการตกผลึกของ

สารที่ทําใหเกิดน่ิวขึ้นได 

 สาเหตุของการเกิดน่ิว 

 น่ิวเปนสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปสสาวะเปนสาเหตุสําคัญในการอุดตันและการติด

เชื้อ สาเหตุของการเกิดน่ิวเปนหัวใจสําคัญในการปองกัน  แตยังไมทราบแนนอนเพียงแตคาดคะเนกันวา

ปจจัยชักนํา  หรือสาเหตุสงเสริมที่ทําใหเกิดน่ิวไดแก 

1. ปจจัยภายในรางกาย 

1.1 อายุ  เพศ  และเชื้อชาติ เด็กชายอายุตํ่ากวา  10  ป  เปนน่ิวในกระเพาะปสสาวะมากกวา 

ในไต และผูใหญเปนน่ิวในทางเดินปสสาวะสวนบนมากกวาเด็ก  อายุมากขึ้นมีโอกาสเกิดน่ิวไดมากขึ้น ใน

ตางประเทศพบเพศชายเกิดโรคน่ิวไดมากกวาเพศหญิง เพราะมีโอกาสเกิดการอุดกั้นที่สวนคอของกระเพาะ

ปสสาวะหรือทอปสสาวะมากกวา ชาวยุโรปและเอเซียเปนกลุมคนที่พบน่ิวในทางเดินปสสาวะไดมากที่สุด   

1.2 ภาวะขาดนํ้าเร้ือรัง (chronic  dehydration)  จากการที่ขาดนํ้าหรือด่ืมนํ้านอยอยางตอเน่ือง 

มีผลทําใหเพิ่มความเขมขนของปสสาวะ  และคาความเปนกรดดาง (pH)  ของปสสาวะลดลงเปนสาเหตุชักนํา

ใหเกิดน่ิวขึ้นได  นอกจากน้ียังรวมไปถึงการเสียนํ้าไปทางอ่ืน เชน การเสียเหงื่อ 

1.3 การขังของนํ้าปสสาวะ  (urinary  stasis)  เกิดจากการถายเทไมสะดวกจากภาวะอุดกั้น   

การนอนอยูกับที่นาน ๆ ทําใหสารประกอบในปสสาวะตกตะกอน  รวมตัวกันเปนกอนผลึก  นอกจากน้ีการ

นอนอยูกับที่นาน ๆ จะเกิดการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก ทําใหระดับแคลเซียมในปสสาวะมากผิดปกติ  

มีโอกาสตะกอนรวมตัวกันเปนกอนน่ิวได 

1.4 ความผิดปกติในระบบเมตาบอลิซึม (metabolism) มีสวนเกี่ยวของกับการดูดซึมในทางเดิน 

อาหารที่มากกวาปกติ เชน  มีการดูดซึมแคลเซียมจากลําไสมากหรือในภาวะตอมพาราไทรอยดโต  

(hyperparathyroidism) ทําใหมีแคลเซี่ยมในปสสาวะมากเกินไป  น่ิวที่เกิดจากการมีแคลเซียมในปสสาวะ

มากเกินไป  สวนมากอยูในกลุมที่ไมมีสาเหตุชัดเจน (idiopathic  hypercalciuria) 

1.5 พันธุกรรม 

2. ปจจัยภายนอกรางกาย 

2.1 ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม พบวาอากาศรอนเปนปจจัยอันหน่ึงเพราะจะทําให 

เกิดภาวะขาดนํ้า  มีความเขมขนของปสสาวะสูง และเชื่อวาในฤดูรอนรางกายมีการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้น  

จากอิทธิพลของวิตามิน ดี ซึ่งเปนผลของรังสีอุลตราไวโอเล็ต 

2.2 นํ้าด่ืมที่มีสวนประกอบของแรธาตุบางอยาง  หรือนํ้าที่มีความกระดางจะสงเสริม 
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ใหเกิดน่ิว  อยางไรก็ตามการด่ืมนํ้าในปริมาณนอยมีผลอยางมากตอการเกิดน่ิวเชนกัน 

2.3 การรับประทานอาหารบางอยางมากเกินไป  ดานโภชนาการพบวา โปรตีนกับวิตามิน   

นาจะมีบทบาทสําคัญอยางมากในการทําใหเกิดน่ิวในกระเพาะปสสาวะ  เพราะการขาดสารอาหารโปรตีนทํา

ใหขาดสารยับยั้ง (inhibitor) ในปสสาวะในทางตรงกันขามการรับประทานโปรตีนมาก ๆ อาจมีอัตราเสี่ยง

ตอการเกิดน่ิวในไต  เพราะทําใหเกิดกรดยูริกสูงและปสสาวะมีฤทธิ์เปนกรด 

2.4 ลักษณะอาชีพและลักษณะการดํารงชีวิต (lifestyle) พบวา อาชีพที่มีการออกกําลังกายนอย   

มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดน่ิวมากกวาอาชีพที่ตองใชแรงงานมาก ๆ 

จะเห็นไดวาปจจัยเสี่ยงตาง ๆ มีหลายประการที่ทําใหเกิดความผิดปกติในปสสาวะสงผลให

สารยับยั้งการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมลดลง และสารที่ทําใหเกิดน่ิวถูกขับออกมามากเกินไป  

เชน  แคลเซียม  และออกซาเลต  จึงทําใหความเปนกรดดางเปลี่ยนแปลง  และมีแนวโนมที่จะเกิดการตกผลึก  

สุดทายทําใหเกิดน่ิว นอกจากน้ันการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะอาจเปนอาการแทรกซอนที่เกิดจากกอนน่ิว  

หรือเปนสาเหตุแรกเร่ิมที่กอใหเกิดน่ิวได โดยเฉพาะการติดเชื้อโปรเตียส (proteus) ที่มีสวนทําใหเกิดน่ิว

ชนิดแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (magnesium  ammonium  phosphate) หรือน่ิวเขาสัตว  (struvite  

stone) 

ชนิดของน่ิว 

น่ิวทางเดินปสสาวะที่พบไดบอยในประเทศไทย พบวาสวนใหญเปนน่ิวแคลเซียมออกซา 

เลท (calcium oxalate) น่ิวพวกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต พบไดรองลงมาที่พบนอย คือ ยูเรทและซีส

ทีน (urate  &  cystine) 

1) แคลเซียมออกซาเลท  (calcium  oxalate)  พบไดในผูปวยที่รับประทานผักใบเขียว  ยอดผัก   

อาหารที่มีแคลเซียมออกซาเลทมาก  เชน  นม เนย  โยเกิรต  กุง  หอยนางรม  หนอไมไผตาง ๆ ผักขม  ชะพลู  

ใบมันสําปะหลัง  ชา  กาแฟ  โกโก  ช็อคโกแลต  เบียร  นอกจากน้ันยังพบไดจากการขาดสารอาหารประเภท

โปรตีน  ซึ่งมักพบในคนชนบท 

2) แคลเซียมฟอสเฟต  (calcium phosphate) พบในผูปวยที่รับประทานอาหารจําพวกแคลเซียม

มากเกินไป  หรือรางกายมีการดูดซึมแคลเซียมมากกวาปกติ  พบวาน่ิวที่มีแคลเซียมจะเปนน่ิวประเภทตาง ๆ  

3) แมกนีเซียม แอมโมเนียมฟอสเฟต  (magnesium  ammonium  phosphate)  มักเกิด 

จากการติดเชื้อแบคทีเรีย  โปรเตียสไมราบิลิส  (proteus  mirabilis)  ซึ่งมีคุณสมบัติแยกแอมโมเนีย 

4) ยูริค แอซิค  (uric acid)  พบไดนอย  สวนมากเปนในผูปวยที่ระดับกรดยูริคในซีร่ัม 

และปสสาวะสูง  อาจเกิดจากภาวะที่มีการสลายโปรตีนอยางมากและรวดเร็ว  เชน  ในโรคเกาท  มะเร็งเม็ด

เลือดขาว  อาหารที่ทําใหเกิดกรดยูริคมาก เชน  เน้ือสัตว  เคร่ืองในสัตว  ของหมักดองที่ใชยีสต  กรดยูริค

ตกตะกอนงายในปสสาวะที่เปนกรด 

5) ซิสตีน(cystine) พบไดนอย  เกิดจากความผิดปกติในเมตาโบลิซึ่มของโปรตีน  ทําใหซิ 
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สตีน  ถูกขับออกมาในปสสาวะเปนจํานวนมาก 

6) แซนทีน(xanthine) เกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึ่มของพิวเรีน (purine)  ทําใหมี    

แซนทีนเพิ่มมากขึ้นในปสสาวะ 

พยาธิสรีรภาพของน่ิวในทางเดินปสสาวะ 

น่ิวที่เกิดการอุดตันขึ้นในแตละตําแหนง ทําใหเกิดการขัดของปสสาวะเหนือตําแหนงที่อุดตันทําให

มีแรงดันเพิ่มขึ้นเหนือไตและกรวยไต  โดยกลามเน้ือไตและกลามเน้ือกรวยไตจะมีการบีบตัวแรงขึ้น  เพื่อ

ผลักดันนํ้าปสสาวะใหผานลงมายังทอไตไดตามปกติ  กลามเน้ือไตและกลามเน้ือกรวยไตจะโตและหนาขึ้น  

ซึ่งเรียกระยะน้ีวา  ระยะชดเชย (compensatory) ซึ่งไตยังคงทํางานไดตามปกติ  ถาการอุดตันน้ียังไมไดรับ

การแกไข  กลามเน้ือไตและกลามเน้ือกรวยไตจะออนแรงบางลงและพองออก  เร่ิมจากผนังกรวยไต  ยืด

ขยาย  บางลง  พองออกและมีนํ้าขังอยู  และสิ้นสุดลงดวยผนังของเน้ือไตถูกเบียดจนบางลงและพองออกเต็ม

ไปดวยนํ้า เรียกระยะน้ีวาระยะชดเชยไมได (decompensatory)  การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทําใหเน้ือไตถูก

เบียดทําใหบางลง มีเลือดมาเลี้ยงไตนอยลง เมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้น ไตเสียหนาที่ เกิดภาวะไตวาย ภาวะ 

ยูรีเมีย (uremia) และเสียชีวิตในที่สุด 

 อาการและอาการแสดงของน่ิวในทางเดินปสสาวะ  แบงไดตามตําแหนงที่เกิดการอุดกั้น ไดดังน้ี 

1. น่ิวในไต (renal calculi,  RC) 

มักพบในผูใหญ  บริเวณไตเปนตําแหนงที่มักพบไดมากที่สุด น่ิวที่เกิดขึ้นน้ันหากยังมีขนาด 

เล็ก ประมาณ  4 – 5  มม. จะเคลื่อนที่ตามแรงบีบตัวไลปสสาวะจากไตผานทอไต  และลงสูกระเพาะ

ปสสาวะได ถาน่ิวกอนใหญหรือเปนแบบชนิดกิ่ง (staghorn calculus) จะไมมีการเคลื่อนที่ มีรูปรางคลาย

ลักษณะของกรวยไต น่ิวชนิดน้ีจะไมเกิดการอุดตันในทันที ดังน้ันอาจไมมีอาการเลยถากอนน่ิวโตขึ้นเร่ือยๆ 

เต็มกรวยไตและขณะเดียวกันกอนน่ิวครูดกับเสนเลือดที่ไตและกรวยไตจนบาดเจ็บเปนแผลมีเลือดออกมา

กับนํ้าปสสาวะ แตถามีการอุดกั้นเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ผูปวยจะมีอาการปวดมากจนด้ิน (colicky pain) ปวดที่สีขาง

หรือดานหลังและอาจปวดราวลงมาที่อวัยวะสืบพันธุหรือหนาขา  การตรวจรางกายมักจะกดเจ็บบริเวณไต

ขางน้ัน ในรายที่เปนเร้ือรังมักมีไตบวมนํ้า (hydronephrosis) ก็อาจคลําพบกอนได  เมื่อการอุดกั้นยังไมไดรับ

การแกไข  เน้ือไตและเน้ือกรวยไตถูกกดจึงขาดเลือดเฉพาะที่ไตและกรวยไตจึงเกิดการอักเสบติดเชื้อไดงาย 

2. น่ิวในหลอดไต  (ureteric  calculi,  UC) 

กอนน่ิวมักหลุดมาจากไต  สวนใหญมักเกิดการอุดกั้นเพียงบางสวน  ตําแหนงที่เกิด 

การอุดกั้นที่สําคัญ 3 ตําแหนงคอื ตรงรอยตอของกรวยไตกับทอไต (ureteropelvic  junction)  บริเวณที่ทอไต

พาดผานเสนเลือดไอลิแอค (pelvic  brim)  และรูเปดของทอไตเขาสูกระเพาะปสสาวะ (uretero vesical  

junction) ถาการอุดกั้นเพิ่มขึ้นและเปนอยูนาน ๆ จะทําใหทอไตโปงพองและไตก็จะโปงพอง เกิดภาวะไต

บวมนํ้า นําไปสูภาวะไตเสียหนาที่ 

3. น่ิวในกระเพาะปสสาวะ  (vesical  calculi,  VC) 

สวนมากเกิดการอุดกั้นที่คอปสสาวะ (bladder  neck)  มักเกิดการคั่งคางของปสสาวะรวมกับ 
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การติดเชื้อ มักพบในเด็ก ผูปวยมีอาการถายปสสาวะลําบาก ปวดเอวหรือปวดหลัง ปวดทอง บางรายมีอาการ

ปสสาวะหยุดไหลอยางกระทันหันขณะที่กําลังถาย  เมื่อกอนน่ิวเลื่อนมาอุดที่ทางออกของกระเพาะปสสาวะ  

การอุดกั้นตําแหนงน้ีมีผลรบกวนการทํางานของไตไดทั้ง  2  ขาง 

 
ภาพแสดง ตําแหนงการเกิดน่ิวในทางเดินปสสาวะ 

ที่มา: http://www.orcee.com/home-remedies-for-kidney-stone 

 

ผลกระทบตอแบบแผนสุขภาพ 

การเกิดน่ิวในทางเดินปสสาวะมีผลกระทบตอแบบแผนสุขภาพที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 

1. แบบแผนการรับรูสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

สวนใหญผูปวยจะมีการรับรูสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ไมถูกตอง  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดน่ิวเชน 

1.1 การด่ืมนํ้านอยกวา  1  ลิตรตอวัน 

1.2 การด่ืมนมมากกวา  1  ลิตรตอวัน 

1.3 การนอนอยูกับที่นาน ๆ หรือขาดการออกกําลังกาย  ในรายที่เจ็บปวยเร้ือรัง คือ โรค 

กระดูก 

1.4 การรับประทานอาหารที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางในปสสาวะ  เชน   

อาหารจําพวกผัก  ผลไม ชวยใหปสสาวะเปนดาง  สวนอาหารประเภทเน้ือสัตว  เคร่ืองในสัตว  ทําให

ปสสาวะเปนกรด 

1.5 การรับประทานยาที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางในปสสาวะมาก  เชน   

ยาอลูมินโซดามินท  มีฤทธิ์เปนดาง สวนวิตามินซีทําใหปสสาวะเปนกรด 
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2. แบบแผนอาหารและการเผาผลาญ 

2.1 มีการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะจากการคั่งคางของปสสาวะเปนเวลานาน  และม ี

การระคายเคืองของผนังทางเดินปสสาวะ ผูปวยจะมีไข หนาวสั่น 

2.2 เบื่ออาหาร  คลื่นไสอาเจียนและลําไสมีการบีบตัวลดลง  เมื่อเกิดความเจ็บปวด 

อยางรุนแรง 

3. แบบแผนการขับถาย 

3.1 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการขับถายปสสาวะ  เชน  ปวดถายปสสาวะบอย ๆ  

ถายปสสาวะสะดุด ลําบากหรือไมออก ถายปสสาวะมีเลือดปน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเปนผลจากการอุดกั้น

ของทางเดินปสสาวะที่มีสาเหตุจากน่ิวโดยตรง  ผลที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นกับตําแหนง  ขนาดของกอน

น่ิว รวมทั้งระยะเวลาของการเกิด 

3.2 มีการเปลี่ยนแปลงการทําหนาที่ของไต  ผลจากการคั่งคางของปสสาวะ ทําใหเกิดภาวะ 

ไตโปงพอง ไตขับของเสียออกจากรางกายไดนอยลง เกิดภาวะของเสียคั่งในรางกาย 

4. แบบแผนสติปญญาและการรับรู   ความเจ็บปวดที่เกิดจากการเปนน่ิว  มีลักษณะอาการปวด 

ที่แตกตางกัน  ขึ้นกับตําแหนงและขนาดของน่ิว  เชน  

   น่ิวที่ไต จะมีอาการปวดมากบริเวณสีขางหรือดานหลังและอาจราวลงมาที่บริเวณอวัยวะ

สืบพันธุ  หรือหนาเขา 

   น่ิวในหลอดไต จะมีอาการปวดต้ืน ๆ ที่บริเวณสีขาง หรือปวดอยางรุนแรงบริเวณ บั้นเอว 

ปวดจนตองหยุดทํางานที่กําลังทําอยู  น่ิวที่คางอยูสวนปลายของทอไตจะทําใหเกิดอาการปวดเบง  และ

ปสสาวะบอย  ผูปวยที่มีอาการปวดมักจะมีการกดเจ็บ และอาจมีการเกร็งแบบการดด้ิง (guarding) ของ

กลามเน้ือหนาทอง 

น่ิวในกระเพาะปสสาวะ เกิดอาการปวดปสสาวะบอย  ถายปสสาวะไมสุด บางราย 

มีอาการปสสาวะหยุดไหลอยางกระทันหันขณะที่กําลังถาย  เมื่อน่ิวเลื่อนมาอุดที่ทางออกของกระเพาะ

ปสสาวะ  ถากอนน่ิวหลุดมาอุดที่ทอปสสาวะ จะมีอาการปวดบริเวณฝเย็บหรือองคชาต 

การประเมินสภาพ 

1. การซักประวัติ 

1.1 ซักถามเกี่ยวกับประวัติการเปนน่ิว  โรคประจําตัวที่เปนสาเหตุชักนําใหเกิดน่ิว   

เชน โรคเกาท หรือตอมพาราไทรอยดโต (hyperparathyroidism)  เปนตน 

1.2 ประวัติสมาชิกในครอบครัวที่เปนน่ิว 

1.3 อาการปวด  ตําแหนงที่ปวด ลักษณะการปวด  เชนปวดต้ือ ปวดเสียว ปวดด้ิน(colic)   

ตําแหนงที่ความเจ็บปวดราวไปถึง เวลาที่ปวด ปวดเวลาถายปสสาวะหรือหลังถายปสสาวะ 

1.4 อาการแสดงที่เกี่ยวของกับการอักเสบติดเชื้อ เชน มีไขสูง หนาวสั่น มักพบรวมกับ 

อาการปวดสีขาง  อาการคลื่นไส  อาเจียน 
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1.5 ปสสาวะ ซักถามเกี่ยวกับจํานวน สี กลิ่น ความยากงายในการถายปสสาวะพุงหรือไมพุง   

ถายไมสุด  ถายบอย  มีสิ่งแปลกปลอมในปสสาวะหรือไม  เชน เม็ดกรวด เลือด หนอง   

1.6 อาหารและนํ้าที่ด่ืมเปนประจํา   อาหารบางอยางทําใหเกิดน่ิวได  นํ้าที่ด่ืมขุนหรือเปน 

นํ้ากระดาง  นํ้าบริเวณภูเขา  เปนสาเหตุการเกิดน่ิวได 

   1.7 แหลงที่อยูอาศัย ผูที่อยูในเขตหนาแลง  อากาศรอน  เชน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะเปนน่ิวไดมาก 

1.8 อาชีพ  ลักษณะงานที่ทํา มีการออกกําลังกายเพียงพอหรือไม 

2 การตรวจรางกาย 

2.1 การสังเกต  การแสดงความเจ็บปวดทางสีหนา  อาการกระสับกระสาย  พักหลับ 

ไมได  ดูการเบงถายปสสาวะ ระยะเวลาการถายปสสาวะ ลักษณะสี เห็นสิ่งแปลกปลอมจากนํ้าปสสาวะ 

2.2 คลํา โดยใชสองมือ  ถามีการอุดตันอยูนานจนมีการพองโต  คลําไดใตชายโครง 

ดานหนา  กดเจ็บบริเวณบั้นเอว  ถามีปสสาวะคั่งในกระเพาะปสสาวะมาก จะคลําไดกระเพาะปสสาวะโปง

ตึงเหนือหัวเหนา 

2.3 เคาะ เหนือหัวเหนามีเสียงทึบของกระเพาะปสสาวะที่มีนํ้าเต็ม  เคาะเจ็บบริเวณ 

เหนือเอวใตชายโครง (costovertebral angle) เมื่อเกิดการอุดตันและอักเสบ 

3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

3.1 ตรวจเลือด  พบวา  เม็ดเลือดขาว  บียูเอ็น  ครีเอตินิน  แคลเซียม กรดยูริค  

อัลคาไลนฟอสเฟต  (alkaline  phosphate)  สูงกวาปกติ 

3.2 ตรวจปสสาวะ  พบเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  แบคทีเรียสูงกวาปกติ 

4. การตรวจทางรังสี 

4.1 การถายเอ็กซเรยระบบทางเดินปสสาวะ (plain K.U.B.)  เพื่อดูความผิดปกติในทางเดิน 

ปสสาวะ  จะเห็นกรวยไตที่โตขึ้น  ถามีน่ิวจะเปนน่ิวที่ทึบรังสี 

4.2 การฉีดสารทึบแสงเขาทางหลอดเลือดดํา (intravenous  pyelography, IVP) เปนการ 

ตรวจดูหนาที่ของไต  โดยการฉีดสารทึบแสงเขาทางหลอดเลือดดําเพื่อใหไตขับออก  การตรวจน้ีจะบอก

ตําแหนงที่มีการอุดกั้น  และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปรางของทางเดินปสสาวะกอนทําตองแนใจวา

ผูรับบริการไมแพสารไอโอดีน  ซึ่งเปนสวนประกอบของสารทึบแสง  คาบียูเอ็นและครีเอตินินไมสูงเกินไป  

ถาคาครีเอตินินมากกวา  1.5  มิลลิกรัมเปอรเซนต  และบียูเอ็นสูงกวา  40  มิลลิกรัม / เปอรเซ็นต  แสดงวาไต

ไมมีประสิทธิภาพดีพอที่จะขับสารทึบแสงออกมา 

4.3 การสองกลองดูกระเพาะปสสาวะ (retrograde pyelography,  RP)  เปนการ 

ตรวจดูตําแหนงของการอุดกั้น  หรือดูน่ิวชนิดโปรงแสง  โดยการสอดสายสวนทอไตผานกลองสอง

กระเพาะปสสาวะ  แลวฉีดสารทึบแสงเขาไปในสายสวนทอไต  แลวถายเอกซเรย  ขณะที่ฉีดและภายหลังฉีด 

4.4 การเอ็กซเรยไต  (renogram)  เปนการดูหนาที่และลักษณะของการอุดกั้นของไต 
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แตละขาง 

5. การตรวจดวยเคร่ืองมือ 

ทําไดโดยการสองกลองผานทางทอปสสาวะเขาสูกระเพาะปสสาวะ (cystoscope)   

เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติในกระเพาะปสสาวะ 

หลักการพยาบาลผูปวยท่ีมีน่ิวในทางเดินปสสาวะ 

 เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดูแลผูปวยท่ีมีน่ิวในทางเดินปสสาวะ  ที่สําคัญ  คือ 

1. ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนของการเปนน่ิว 

2. ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนหลังการรักษาน่ิว 

3. ปลอดภัยจากภาวะการเปนน่ิวซ้ํา 

หลักการดูแลผูปวยใหปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนของการเปนน่ิว 

1) ดูแลใหไดรับความสุขสบายทางรางกายและจิตใจ  ลดความเจ็บปวด 

2) กระตุนใหผูปวยไดรับนํ้าด่ืมอยางนอยวันละ  3,000  ซีซี ในรายที่ไมมีขอหาม   

เพื่อชวยลดการตกตะกอนของน่ิว  และใหน่ิวกอนเล็ก ๆ เคลื่อนตํ่าลงมาได 

3) กระตุนการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอที่ไมหักโหมและปลอดภัยกับผูปวย   

เพื่อชวยลดการตกตะกอนของน่ิว  และใหน่ิวกอนเล็ก ๆ เคลื่อนตํ่าลงมาได 

4) ดูแลใหไดรับการระบายปสสาวะที่ดีในรายที่สวนคาสายปสสาวะและไมกลั้น 

ปสสาวะ  เพื่อมิใหมีการคั่งคางของปสสาวะ 

5) สังเกตและบันทึกจํานวน  ลักษณะของปสสาวะ  โดยใหผูปวยถายปสสาวะใน 

ภาชนะเพื่อวิเคราะห  สวนประกอบเมื่อมีน่ิวหลุดออกมา  ถาจํานวนปสสาวะลดลงหรือไมมีเลย  อาจแสดง

ถึงการทํางานของไตลดลง  ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญที่ตองรายงานแพทย 

6) สังเกตอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะอันเกิดจาก 

การอุดกั้นของน่ิว  เชน  มีไข  หนาวสั่น  ปสสาวะขุน  มีหนอง  พบเม็ดเลือดขาว  หรือแบคทีเรียในปสสาวะ

สูงหรืออาจพบเชื้อในปสสาวะจากการตรวจเพาะเชื้อ 

7) การดูแลดานจิตใจ   เน่ืองจากผูปวยมักมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค   และการ 

รักษาควรใหความมั่นใจ  กําลังใจ  และรวมวางแผนกับญาติในการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง 

การรักษาน่ิว 

หลักการรักษาน่ิวในทางเดินปสสาวะ  คือ  การหาวิธีการกําจัดน่ิวออกดวยวิธีหน่ึงวิธีใดที่ 

ปลอดภัย  ทั้งน้ีขึ้นกับตําแหนงและขนาดของกอนน่ิว   

1. การรักษาทางดานศัลยศาสตร   การผาตัดมักเปนวิธีแรกที่ใชรักษาในรายที่มีน่ิวขนาด 

ใหญที่อุดตันทําใหไตบวม  และมีการอักเสบติดเชื้อรวมดวย  การผาตัดมีหลายวิธี  เชน 

1.1 การผาตัดกรวยไตเอาน่ิวในไตออก  (pyelolithotomy) โดยผาเปดบริเวณสีขางเขา 

ไปที่กรวยไต  (renal pelvis) 
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1.2 การผาตัดเขาไปที่ไตโดยเปดเขาทางสีขางเขาไปที่ไต  ผาไตตามยาวเปน  2  ซีก   

เทากันและคีบน่ิวออก (nephrolithotomy) 

1.3 การผาตัดไตออกเมื่อมีการอุดตันอยูนานจนไตขางน้ันใชการไมไดแลว อาจเปน 

แบบตัดไตออกบางสวน  หรือตัดไตขางหน่ึงออกทั้งหมด  (nephrectomy) 

1.4 การผาตัดเปดเขาไปทางสีขางหรือหนาทองสวนลางไปถึงหลอดไตเปดหลอดไต 

เอาน่ิวในหลอดไตออก  (ureterolithotomy) 

1.5 การผาเหนือหัวเหนาเขาไปในกระเพาะปสสาวะแลวเอาน่ิวออก  (suprapubic  

cystolithotomy) 

1.6 การผาเขาไปที่ทอปสสาวะ  แลวเอาน่ิวออก  (urethrolithotomy) 

1.7 ใชกลองสองผานกระเพาะปสสาวะ  (Ureterorenoscopy)  ลอดสอดเขาทอไตแลว 

คลองเอาน่ิวออก โดยใชเคร่ืองมือคลองน่ิว (stone basket) 

1.8 การสอดกลองเขาไปในกระเพาะปสสาวะ ในรายที่น่ิวใหญไมเกิน  4  ซม. ไมแข็ง 

มาก  แลวขบน่ิวใหแตก  (litholapaxy) 

1.9 การเจาะผานผิวหนังเขาสูไตเปดแผลเล็ก ๆ บริเวณสีขาง  ใสทอเล็ก ๆ ที่ติดกลอง 

สองผานเขาไปเพื่อขบน่ิวใหแตก  หรือถากอนน่ิวโตมากอาจใช  คลื่นเสียง  หรือเลเซอร  กระทบใหน่ิวแตก  

แลวลางออก (percutaneous  nephrolithotripsy,  PCNL) 

1.10   การสลายน่ิว  อาศัยคลื่นเสียงความถี่สูง เล็งเขาที่น่ิวคลื่นจะกระทบน่ิวแตก 

ละเอียด  และเศษน่ิวหลุดออกมาทางปสสาวะ  (extracorporeal  shock  wave  lithotripsy,  ESWL)   

1.11   กอนน่ิวถูกทําใหแตกเปนเศษเล็ก ๆ โดยการใชเลเซอร  (laser  therapy)   

วิธีน้ีเปนการใชเคร่ืองมือใสเขาไปทางกลองสองทอไต  การดูแลหลังทําคลายคลึงกับการทําการสลายน่ิวดวย

คลื่นเสียงความถี่ 

 

 
 

 

รูปภาพ แสดง Ureterorenoscopy 
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หลักการดูแลผูปวยใหปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนหลังการรักษาน่ิวทางศัลยศาสตร        

  ภาวะแทรกซอนหลัง การรักษาน่ิวในทางศัลยศาสตรดวยวิธีตาง  ๆ  ที่อาจพบได บอยคือ การตก

เลือด  การอุดกั้นทางเดินปสสาวะจากเศษน่ิว  การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ มีรูทะลุเขาไปในทางเดิน

ปสสาวะ  มีการฉีกขาดหรืออักเสบของทางเดินปสสาวะ  พยาบาลควรมีหลักการดูแลที่สําคัญ  ดังน้ี 

  1)  การเตรียมผูปวยเพื่อเขารับการรักษาดวยวิธีตาง ๆ ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจโดยสวน

ใหญผูปวยจะไดรับการตรวจและรักษาตามแพทยนัด อธิบายและใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา ขั้นตอนการ

เตรียมทําผาตัดโดยทั่วไป และการปฏิบัติตนทั้งกอนและหลังผาตัดที่เหมาะสม 

2) ดูแลใหผูปวยไดรับการระบายปสสาวะทางสายยางตาง ๆ ที่เหมาะสมโดยยึดหลัก 

ปราศจากเชื้อ  เชน  การมีสายยางระบายนํ้าปสสาวะจากกรวยไต  จากกระเพาะปสสาวะเปนตน  และปองกัน

การอุดตันจากการระบายสายยางเหลาน้ีดวย 

3) ดูแลและปองกันภาวะตกเลือดหลังผาตัด  โดยการสังเกตบาดแผล ทอระบายสายยาง   

ปสสาวะที่สวนคาไว  บันทึกสัญญาณชีพเปนระยะเพื่อบงชี้ถึงอาการแสดงของภาวะตกเลือด 

4) บันทึกจํานวนสารนํ้าที่ไดรับและที่ขับออกจากรางกายในแตละวัน และบันทึกลักษณะ 

ของปสสาวะที่มองเห็นไดชัดเจน เชน ปสสาวะขุนมีหนอง มีตะกอน มีเลือดปน เปนตน 

5) การดูแลเกี่ยวกับบาดแผล  เพื่อปองกันและลดการติดเชื้อ  โดยเฉพาะบาดแผลที่มีเลือด 

และนํ้าปสสาวะซึมออกมาอยูตลอดเวลา  ตองหมั่นทําความสะอาดแผลอยูเสมอ  ทั้งน้ีควรปรึกษาและทํา

ความตกลงกับแพทยผูรักษาดวย 

6) การลดความเจ็บปวดหลังผาตัด และอาการปวดจากการมีปสสาวะคั่งคาง ควรหา 

สาเหตุและแกไข  หรือรายงานแพทยถามีเลือดออกมากและมีลิ่มเลือดอุดตันในทางเดินปสสาวะหรือสายยาง

ระบายปสสาวะ 

7) การกระตุนใหผูปวยฟนฟูสภาพโดยเร็ว (early  ambulation)  โดยเฉพาะการฝกไอและ 

การหายใจเขาออกลึก ๆ ในผูปวยที่ไดรับการผาตัด โดยเฉพาะแผลผาตัดบริเวณสีขาง ซึ่งจะใกลกับตําแหนง

ของกระบังลม  อาจทําใหประสิทธิภาพในการหายใจลดลง เกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดแฟบ และปอด

บวมไดงาย 

8) กระตุนใหผูปวยด่ืมนํ้ามาก ๆ อยางนอย  3,000  ซีซีตอวัน ถาไมมีขอจํากัดเพื่อให 

พลาสมาในโกลเมอรูลัสที่จะถูกกรองออกเปนนํ้าปสสาวะเจือจางลง ไตสามารถกรองสารตาง ๆ ไดงายขึ้น  

และเปนการเพิ่มปริมาณนํ้าปสสาวะเพื่อชะลางเศษน่ิวที่คางออกมาดวย 

9)  การระบายเศษน่ิวในผูปวยที่รับการรักษาดวยการสลายน่ิว  (ESWL) การระบายเศษน่ิว 

ออก หลังจากการทําสลายน่ิวแลวซึ่งใหผลดี ชวยใหมีการระบายเศษน่ิวออกไดเพิ่มมากขึ้นใหปฏิบัติดังน้ี   

10.1) ในตอนเชาด่ืมนํ้า  240  ซีซี  2  แกว 
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10.2) รอ  30  นาที  เพื่อใหนํ้าชวยขับเศษน่ิวออกมาทางปสสาวะ  (ผูปวยบาง 

คนอาจมีอาการคลื่นไสอาเจียน) 

10.3) นอนตะแคง  30 – 45  องศา   โดยตะแคงดานที่ทําการสลายน่ิวขึ้นดาน 

บนศีรษะตํ่านาน  30  นาท ี

10.4) ในตอนบายด่ืมนํ้า  240  ซีซี  2  แกว 

10.5) รอ  30  นาที  เพื่อใหนํ้าขับน่ิวออกมาทางปสสาวะ 

10.6) นอนควํ่า  30 – 45  องศา  ศีรษะตํ่า นาน  30  นาที 

10.7) ลุกขึ้นน่ัง  แลวด่ืมนํ้า  240  ซีซี  1  แกว 

10.8) ทําเชนน้ีวันละ  2  คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การรักษาดานอายุรศาสตร 

เปนวิธีที่ใชในระยะเฝารอเพื่อใหกอนน่ิวหลุดออกมาเองในกรณีที่กอนน่ิวมีขนาดเล็ก  

นอกจากน้ีการรักษาทางดานอายุรศาสตรจะใหผลดีในระยะหลังผาตัดเพื่อปองกันการกลับมาเปนซ้ํา  ซึ่งเปน

ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยจากการรักษาทางศัลยศาสตรในระยะเฝารอมีหลักการดูแลที่สําคัญ ดังน้ี 

2.1 บรรเทาอาการปวด  ประคับประคองโดยใหยาแกปวด  ในรายที่ปวดมาก 

2.2 กระตุนใหด่ืมนํ้าใหเพียงพอประมาณ 3,000 ซีซีตอวัน  ในกรณีที่ไมมีขอหาม 

2.3 งดอาหารที่สงเสริมใหเกิดน่ิว  ซึ่งขึ้นกับชนิดของน่ิว  พรอมทั้งแนะนําใหผูปวย

และญาติเขาใจ  เชน  น่ิวแคลเซียม  มักพบจากการขาดอาหารประเภทโปรตีน  ควรแนะนําใหรับประทาน

 

รูปภาพ แสดง Extracorporeal  Shock  Wave  Lithotripsy,  ESWL 
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โปรตีนจากอาหารประเภทถั่วตาง ๆ แทนโปรตีนจากสัตว  เชน  ถั่วเขียว  ถั่วดํา  ถั่วลิสง  ถั่วแดง  ถั่วเหลือง  

ถั่วลันเตา  ถั่วพู  เปนตน  ถาเปนน่ิวกรดยูริกใหลดอาหารที่ทําใหเกิดกรดยูริกมาก  เชน  เน้ือสัตว  เคร่ืองใน

สัตว  ของหมักดองที่ใชยีสต  ควรเลือกรับประทานปลา  อาหารที่มีใยพืชมาก  ไดแก  ขาวโพด  ลูกเดือย  งา  

เมล็ดฟกทอง  มะมวง  ลําไย  มังคุด  สม  กลวย   ผักใบเขียวทุกชนิด  นอกจากน้ีอาจใชหญาหนวดแมวเพราะ

มีฤทธิ์เปนดาง 

2.4 ใหยาละลายน่ิวตามชนิดของน่ิว  เชน ใหอัลโลพิวรินอล  (allopurinol) ในกรณีที่

เปนกรดยูริกหรือยาโซเดียมไปคารบอเนต  (sodium  bicarbonate)  ปรับภาวะปสสาวะใหเปนดางปองกัน

การเกิดน่ิวกรดยูริก 

หลักการดูแลผูปวยใหปลอดภัยจากภาวะการเปนน่ิวซ้ํา 

เน่ืองจากโรคน่ิวในทางเดินปสสาวะยังไมทราบสาเหตุที่แนนอน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการ

ปองกันโรค  อีกทั้งการเฝาระวังและควบคุมโรคน้ีไมมีการกระทําใหเห็นเปนรูปธรรมผูปวยจึงมีโอกาสเกิด

เปนซ้ําไดอีก  พยาบาลจึงควรไดคําแนะนําเพื่อปองกันการเปนน่ิวซ้ํา  ดังน้ี 

1) บอกใหทราบถึงโอกาสที่เกิดโรคน่ิวซ้ําไดอีก ซึ่งตองด่ืมนํ้าใหเพียงพอทุกวัน (วันละ   

3,000 ซีซ)ี เพื่อใหมีปสสาวะออกมาก ๆ ปองกันระดับของสารกอน่ิวในปสสาวะสูงเกินไปหรือถาเปนกอน

เล็ก ๆ ก็จะหลุดออกมาไดเอง 

2) สอนผูปวยเกี่ยวกับอาการ   และอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปสสาวะซึ่งเกิด 

จากกอนน่ิวอุดกั้น  เพื่อรีบมารับการรักษา  เชน  ปวดทองหรือปวดหลัง  ปสสาวะบอย  แสบ  ขัด  ปสสาวะมี

เลือดปน  มีไขสูง 

3) อธิบายใหผูปวยทราบถึงความสาํคัญของอาหาร และแนะนําใหผูปวยรับประทาน 

อาหารใหครบทั้ง  5  หมู  อยางไรก็ตามการควบคุมอาหารบางประเภทเปนสิ่งจําเปน เชน ผูปวยที่เปนน่ิว

กรดยูริก ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มียูริกสูง เชน เคร่ืองในสัตว  เปนตน 

4) แนะนําถึงวิธีการใชยาบางประเภท  เพื่อขับปสสาวะและลดระดับสารกอน่ิวใน 

ปสสาวะ เชน ผูปวยที่มีน่ิวแคลเซียม อาจจะไดรับยาประเภทไทอาไซด (thiazide) เพื่อขับปสสาวะและลด

ระดับแคลเซียมในปสสาวะ  ถามีกรดยูริกสูง  ตองไดรับยาประเภทอัลโลพิวรินอล (allopurinol) และยาที่ทํา

ใหปสสาวะเปนดาง  ถาเคยเปนน่ิวเขากวางและถามีการอักเสบติดเชื้อทางเดินปสสาวะอธิบายใหผูปวยเห็น

ความจําเปนที่ตองรับประทานยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา 

5) แนะนําผูปวยใหมีการออกกําลังกายตามความเหมาะสม  เพื่อปองกันการตกตะกอน 

จับตัวเปนกอนน่ิว โดยเฉพาะผูปวยโรคเร้ือรัง ที่ตองนอนกับเตียงนาน ๆ ตองพยายามเปลี่ยนทาบอย ๆ  

6) เมื่อกลับไปอยูบานแนะนําผูปวยไมควรทํางานหนักหรือยกของหนัก  อยางนอย   

6 สัปดาห 

7) อธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนที่ตองสังเกตอาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทย 
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กอนวันนัด เชน อาการออนเพลีย  มีไขสูง  ปวดบริเวณแผลผาตัด  แผลเปนหนองหรือมีกลิ่นเหม็น ปสสาวะ

แสบขัด  นํ้าปสสาวะมีสีเหลืองขุนหรือเปนสีแดง  และนํ้าปสสาวะออกนอย  เปนตน 

8) อธิบายใหผูปวยเห็นความสําคัญของการมาพบแพทยตามนัด  เพื่อตรวจสุขภาพและแผล 

สรุป 

การพยาบาลผูปวยที่ตองทําผาตัดรักษาน่ิวทางเดินปสสาวะน้ัน  พยาบาลจําเปนตองประเมินสภาพ  

ใหการดูแลการระบายนํ้าปสสาวะ  การพยาบาลกอนและหลังผาตัด  รวมถึงการใหคําแนะนําเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดการกลับเปนซ้ําของโรคน่ิว  เพื่อผูปวยจะไดกลับไปอยูบานอยางปลอดภัย 

 

การพยาบาลผูปวยตอมลูกหมากโต  

(Benign Prostate Hypertrophy: BPH)    

  ตอมลูกหมากเปนอวัยวะในระบบสืบพันธเพศชาย รูปรางคลายลูกหมาก ขนาดประมาณ 4 x 3 x 2 

เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 15-20 กรัม ตําแหนงของตอมลูกหมากอยูในชองเชิงกรานบริเวณดานหนาของ

ลําไสใหญสวนปลาย รอบคอกระเพาะปสสาวะ ตอมลูกหมากในเด็กแรกเกิดจะมีขนาดเล็กมาก แตจะมี

ขนาดโตขึ้นและทํางานเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ จากน้ันตอมลูกหมากเร่ิมเจริญเติบโตชาลง และจะเพิ่มขนาด

ขึ้นอีกเมื่อเพศชายอายุยางเขา 40-50 ป และพบวาโตขึ้นจนเปนปญหาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ (กมล ภานุมาศรัศนี, 

2554) ตอมลุกหมากทําหนาที่สรางนํ้าหลอเลี้ยงตัวอสุจิ และสารพีเอสเอ (PSA: prostate specific antigen) ซึ่ง

เปนสารที่ทําใหนํ้าอสุจิไมเกาะกันเปนกอนเหนียวขน  
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ลักษณะทางกายวิภาคของระบบทางเดินปสสาวะ  

  อวัยวะซึ่งทาหนาที่ในการสรางและขับถายปสสาวะประกอบดวย ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ และ

ทอปสสาวะ ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง อันไดแก กระเพาะปสสาวะและทอ

ปสสาวะดังรายละเอียดคือ กระเพาะปสสาวะต้ังอยูที่ทองนอยในอุงเชิงกรานดานหลังของกระดูกหัวเหนา 

ซึ่งในผูชายจะอยูขางหนาทวารหนัก ในผูหญิงอยูขางหนาตรงบริเวณดานหนาของชองคลอด และคอมดลูก 

ลักษณะโครงสรางประกอบดวยกลามเน้ือดีทรูเซว (Detrusor) 3 ชั้น ชั้นในและชั้นนอกเรียงตัวตามยาวสวน

ชั้นกลางเรียงตัวเปนวงกลมผนังดานในสุดของกระเพาะปสสาวะมีรอยยน (Rugae) ซึ่งทาใหสามารถยืดขยาย

รองรับนาปสสาวะไดมากขึ้นกระเพาะปสสาวะมีชอง 

 

พยาธิสรีรวิทยา 

  ตอมลูกหมากมี 5 กลีบ (Lobe) คือ ดานขาง 2 (Lateral Lobe) ดานหนา 1 (Anterior Lobe) ตรงกลาง 

1 (Median Lobe) และดานหลัง 1 (Posterior Lobe) การเปลี่ยนแปลงมักเกิดที่กลีบขางและกลีบกลาง ซึ่งอาจ

โตเฉพาะที่กลีบขางทั้งสองหรือกลีบกลาง หรือโตทั้ง 3 กลีบก็ได การเปลี่ยนแปลงจะเร่ิมที่สวนใน 

(Medulla) ซึ่งเปนเน้ือเยื่อที่ไวตอเอสโตรเจนโดยเกิดเปนกอนเน้ือโตขึ้น (Fibromuscular Nodule ซึ่งไมใช

เน้ือตอม) หลายแหงดวยกันกอน ภายหลังจึงมีการลามแทรกของเน้ือตอมขางเคียงรอบๆ ทอปสสาวะจน

กลายเปนกอน (Nodule) ซึ่งประกอบดวยเน้ือตอมเน้ือกลาม และเน้ือเยื่อพังผืด กอนเหลาน้ีจะโตขึ้นและ

เบียดเน้ือตอมลูกหมากที่เหลือใหบางออกไปเปน เซอรจิคอล แคปซูล (Surgical Capsule) ตอมลูกหมากโต

มากขึ้นเทาใดจะทําใหทอปสสาวะสวนพรอสเตติคยาวขึ้นเทาน้ัน และทอปสสาวะน้ีจะถูกเบียดใหแคบและ
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ยาวตามแลวแตวากลีบใดจะโต สวนกลีบกลางอาจโตยื่นเขาไปในกระเพาะปสสาวะไดมาก จนทําใหทอ

ปสสาวะสวนพรอสเตติค ทอไตและไต มีการอุดกั้น ซึ่งจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได 

อาการปสสาวะผิดปกติจากโรคตอมลูกหมากโต 

   1. อาการปสสาวะผิดปกติ  

  โรคตอมลูกหมากโตทาใหเกิดอาการถายปสสาวะผิดปกติอยู 2 กลุมคือ กลุมอาการที่เกิดจากการอุด

กั้นของการขับถายปสสาวะ (obstructive symptoms) และกลุมอาการที่เกิดจากการระคายเคืองกระเพาะ

ปสสาวะ (Irritative Symptoms) ซึ่งรวมเรียกวา อาการระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง (Lower Urinary Tract 

Symptom: LUTS)  

   1.1 กลุมอาการท่ีเกิดจากการอุดกั้นของการขับถายปสสาวะ  

   1.1.1 ปสสาวะลําเล็ก ไหลไมแรง (Poor stream) อาการของการปสสาวะลําเล็กและไหลไม

แรงมักเกิดจากมีการอุดกั้นบริเวณทอปสสาวะหรือทอปสสาวะตีบ  

   1.1.2 ปสสาวะตองเบงในตอนตนปสสาวะ (Hesitancy) สาเหตุของอาการปสสาวะตองเบง

ในตอนตน เกิดจาก กลามเน้ือกระเพาะปสสาวะยืดเกินไป การมีโรคทางระบบประสาท การบีบตัวของ

กลามเน้ือกระเพาะปสสาวะไมดี หรือเกิดจากการมีนํ้าปสสาวะอยูในกระเพาะปสสาวะนอยเกินไป และใน

ผูปวยโรคตอมลูกหมากโตอาจเกิดจากการกลั้นปสสาวะไวนานเกินไป ซึ่งอาการตองเบงปสสาวะในตอนตน

มักเกิดรวมกับอาการอยางอ่ืน  

1.1.3 ปสสาวะไมสุดหรือหยดตอนสุด (Sense of residual urine หรือ terminal dribbling)  

อาการปสสาวะไมสุดหรือหยดตอนสุด สาเหตุเกิดจากกลามเน้ือกระเพาะปสสาวะที่เกิดอาการลาในตอน

สุดทายของการปสสาวะ หรือจากการมีนํ้าปสสาวะเหลืออยูในกระเพาะปสสาวะนอยเกินไป ทําใหมีแรงดัน

ในการดันนํ้าปสสาวะออกไมพอ ปสสาวะจึงแคไหลรินเปนหยดออกมา  

   1.1.4 ปสสาวะไหล ๆ หยุด ๆ ไหลเปนชวง (Intermittent) การถายปสสาวะขาดตอนหรือ

เปนชวง ๆ มีสาเหตุไดทั้งจากกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ ซึ่งไดแกโรคกระเพาะปสสาวะพิการจาก

ระบบประสาท ที่ระดับกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacral) และใตกระดูกกระเบนเหน็บ (Infrasacral)  

   1.1.5 ตองเบงเวลาถายปสสาวะ (Straining) สาเหตุอาจเกิดจากทอปสสาวะตีบ หรือ

กระเพาะปสสาวะลาหรือไมทํางาน จากกลามเน้ือกระเพาะหรือจากความพิการทางระบบประสาท หรือเกิด

จากการที่ผนังกระเพาะปสสาวะยื่นออกมาเปนกระเปาะ (Diverticulum) ทําใหแรงบีบของกลามเน้ือ

กระเพาะปสสาวะถูกแบงไปที่กระเปาะ ปสสาวะจะไหลไดไมดีเมื่อเบง และบางคร้ังปสสาวะสะดุดได ทําให

ตองใชกลามเน้ือหนาทองชวยในการถายปสสาวะ ยกเวนกรณีผิดปกติที่กลามเน้ือกระเพาะปสสาวะที่จะ

พบวาเมื่อเบงแลวปสสาวะจะไหลดีขึ้น  

   1.1.6 ถายปสสาวะไมสุด หรือรูสึกวาปสสาวะเหลือคางหลังถายปสสาวะสุด (Incomplete 

Emptying) เปนอาการที่ถายปสสาวะเสร็จแลว แตยังมีความรูสึกวายังถายไมหมด อยากถายปสสาวะอีก 
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สาเหตุอาจเกิดจากการที่มีปสสาวะคางอยูในกระเพาะปสสาวะจริง เน่ืองจากมีถุงหรือกระเปาะยื่นเขามาใน

กระเพาะปสสาวะ ทําใหขณะถายปสสาวะมีปสสาวะสวนหน่ึงไหลเขาไปในกระเปาะเหลาน้ี และในขณะที่

ถายปสสาวะสุด ปสสาวะจะไหลกลับออกมาอยูในโพรงกระเพาะปสสาวะอีก สาเหตุอาจเกิดจากการมีน่ิวอุด

กั้น ตอมลูกหมากโต หรือจากการอักเสบของกระเพาะปสสาวะทาใหรูสึกอยากถายปสสาวะอีก  

   1.1.7 ปสสาวะไมออกและปสสาวะคั่งอยางเฉียบพลัน (Acute urinary retention) คือ การมี

ปสสาวะคั่งในกระเพาะปสสาวะแลวไมสามารถถายออกมาได มีความรูสึก อยากถายปสสาวะอยูตลอดเวลา 

แตเมื่อไปถายจะมีปสสาวะออกมาเพียงเล็กนอย และมีความรูสึกวายังไมหายปวด มักเกิดจากมีการรบกวน

กระเพาะปสสาวะ เชน จากการอักเสบ ทาใหไมสามารถถาย ปสสาวะไดเหมือนปกติ หรือออกมาเพียง

เล็กนอยแลวก็หยุด ทองนอยจะมีการโปงตึงและมีอาการปวดเบงมาก สวนใหญจะมีอาการของการถาย

ปสสาวะผิดปกตินํามากอนประมาณ 1-2 สัปดาห หรือเกิดจาก การกลั้นปสสาวะไวนานตอนเดินทางไกล 

หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดเชน ยาแกหวัด ยาแกหอบหืด หรือเกิดหลังการผาตัดไสเลื่อน ผาตัด

ริดสีดวงทวาร  

1.2 กลุมอาการท่ีเกิดจากการระคายเคืองกระเพาะปสสาวะ  

1.2.1 ปสสาวะบอย (Frequency) หมายถึง อาการปสสาวะบอยและในแตละคร้ังมีปริมาณ 

นอยกวาความจุของกระเพาะ ปสสาวะในคนปกติ แตละคร้ังหางกันนอยกวา 2 ชั่วโมง สาเหตุของการ

ปสสาวะบอยเกิดจากการตกคางของนํ้าปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ 

   1.2.2 ปสสาวะตอนกลางคืน (Nocturia) หมายถึง การที่ตองต่ืนขึ้นมาเพื่อถายปสสาวะ

หลังจากนอนหลับไปแลว  

   1.2.3 อาการตองรีบปสสาวะหรืออยากถายปสสาวะรอไมได (Urgency) หมายถึง อาการที่มี

ความรูสึกอยากถายปสสาวะอยางรุนแรง และมีความรูสึกวาปสสาวะกําลังจะไหล ตองรีบเขาหองนํ้า แตมัก

ไมมีปสสาวะราดออกมาจริงๆ สามารถกลั้นไวได สาเหตุเกิดจากความผิดปกติในความรูสึกของกระเพาะ

ปสสาวะ ซึ่งไวผิดปกติ เชน มีการอักเสบของกระเพาะปสสาวะ ความผิดปกติในการบีบตัวของกระเพาะ

ปสสาวะ มักเกิดรวมกับอาการปสสาวะบอย และปสสาวะบอยตอนกลางคืน  

   1.2.4 กลั้นปสสาวะไมอยู (Urinary incontinence) หมายถึง การที่มีปสสาวะร่ัว หรือไหล

หรือเล็ดออกมาโดยที่ควบคุมไวไมได หรือการที่มีปสสาวะร่ัวไหลโดยไมต้ังใจ การกลั้นปสสาวะไมอยู เกิด

จากกลไกที่ทาใหกลั้นปสสาวะไมอยู 2 กลไกคือ กลไกของหูรูดผิดปกติ อาจเปนตลอดเวลาหรือเปนชั่วขณะ 
เชน ไอหรือจาม และกระเพาะบีบตัวโดยยับยั้งไมได และในขณะบีบตัวทาใหหูรูดคลายตัวอัตโนมัติเพราะมี

การทางานประสานกัน  

ภาวะแทรกซอนของตอมลูกหมากโต 

  1. อาการไขเน่ืองจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจเปนเพียงกระเพาะปสสาวะอักเสบ หรือลุกลามเปนภาวะ

กรวยไตอักเสบ ซึ่งอาจมีภาวะตาง ๆ ดังน้ี การอุดกั้นปสสาวะที่รุนแรง ทําใหมีการถายปสสาวะไมออกเลย



39 
 
ทันทีทันใด (Acuteretention of urine) ทั้ง ๆ ที่ระยะน้ันยังพอถายปสสาวะได อาจเกิดขึ้นในระยะใดก็ได

เพราะมีภาวะเลือดคั่งอยางเฉียบพลันของตอมลูกหมาก ทําใหทอปสสาวะสวนพรอสเตติคแคบมากขึ้นอีก

อยาง รวดเร็ว เปนในชวงเวลาที่ทํางานหนักภายหลังเดินทางไกล และกระเทือน ภายหลังด่ืมเหลา ถูกความ

เย็นจัดและระยะที่มีการติดเชื้ออยางเฉียบพลัน ซึ่งมีการบวมของคอของทอปสสาวะและทอ ปสสาวะสวน

พรอสเตติครวมดวย 

  2. เลือดออก เลือดออกจากตอมลูกหมาก ในโรคน้ีมักออกอยางมาก และทําใหเกิดมีลิ่มเลือดคางอยู 

(Clot retention) สาเหตุเชนเดียวกับการถายปสสาวะไมออกอยางเฉียบพลัน จะดวยเหตุใดก็แลวแตที่ทําใหมี

การคั่งของลิ่มเลือดรวมกับการเบงปสสาวะ ทําใหหลอดเลือดที่ผิวตอมลูกหมากฉีกขาดหรือเปนแผลได 

  3. พบน่ิวในกระเพาะปสสาวะไดบอย คือ ประมาณรอยละ 41 ทําใหมีอาการเพิ่มขึ้น คือ ถาย

ปสสาวะสะดุด ตองเปลี่ยนทาจึงจะถายสะดวกขึ้น การมีน่ิวทําใหเลือดออกงายขึ้นและมีการติดเชื้อมากขึ้น 

มักถายปสสาวะเปนเลือดกระปดกระปรอยเปนๆ หายๆ 

  4. ภาวะแทรกซอนนอกระบบทางเดินปสสาวะ ไดแก ไสเลื่อนที่ขาหนีบ (Inguinal hernia) และ

ริดสีดวงทวาร (Internal haemorrhoid) เน่ืองจากตองออกแรงเบงปสสาวะเปนระยะเวลานานๆ และเปนมา

หลาย ๆ ป 

  5. ความตองการทางเพศลดลง เปนในระยะแรกที่ตอมลูกหมากโตขึ้น และมีภาวะเลือดคั่งแตเมื่อมี

การอุดกั้นมากขึ้น จะมีปสสาวะเหลือคางอยูอยางเร้ือรัง มีความรูสึกถายปสสาวะไมหมดตองถายปสสาวะ

บอยๆ ผูปวยจะออนเพลีย ผายผอม เบื่ออาหาร และความตองการทางเพศจะหมดไป 

การประเมินภาวะสุขภาพ 

  1. การซักประวัติ โดยมากผูปวยใหประวัติวามีการถายปสสาวะลําบาก ตองออกแรงเบงปสสาวะ ไม

พุงแรง มักถายบอยโดยเฉพาะในเวลากลางคืน มีประวัติเปนมานานไมสามารถหยุดปสสาวะไดทันที  

พบปสสาวะหยึดหลังถายปสสาวะแลว และมีความรูสึกถายปสสาวะไมหมดออนเพลีย เบื่ออาหาร 

  2. การตรวจรางกาย ตรวจทางทวารหนักคลําพบตอมลูกหมากมีขนาดโต แข็ง ผิวเรียบ ไมเจ็บ อาจ

คลําตอมลูกหมากไดขนาดปกติเน่ืองจากสวนที่โตยื่นเขาไปในกระเพาะปสสาวะและไมสามารถคลําได 

  3. การตรวจโดยท่ัวไป 

    3.1 กดเจ็บบริเวณไตทั้ง 2 ขาง อาจคลําไตไดเพราะมีอาการไตบวมนํ้า 

   3.2 อาจพบมีกอนบริเวณหนาทองนอย เน่ืองจากมีการคั่งของนํ้าปสสาวะในกระเพาะ

ปสสาวะ 

   3.3 หัวใจโต หรือมีนํ้าทวมปอด 

   3.4 อาจพบไสเลื่อนที่ขาหนีบ 
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4. การตรวจทางหองทดลอง 

  การตรวจปสสาวะ 

  1. อาจพบเซลหนองเม็ดเลือดแดง ความถวงจําเพาะของปสสาวะจะต่ํา 

  2. ตรวจวัดจํานวนปสสาวะที่คาง (Residual urine) ใชในรายที่มีการถายปสสาวะขัดมาก ๆ เพื่อดู

จํานวนปสสาวะที่คางอยู ใชในการตัดสินทําผาตัด 

  การตรวจเลือด 

  1. เอ็นพีเอ็น คริอะตินิน ยูเรีย อาจสูงกวาปกติ จํานวนเม็ดเลือดขาวสูงถามีการติดเชื้อ 

  2. เอนโดสโคป (Endoscopy) เคร่ืองมือที่ดี คือ แพนเอนโดสโคป (Panen doscope) เพราะสามารถ

มองเห็นตลอดทอปสสาวะสวนพรอสเตติค และเห็นสวนคอของกระเพาะปสสาวะแยกไดวากลีบใดของ

ตอมลูกหมากโตมากนอย โดยการดูความนูนของกลีบอ่ืนๆ ที่ยื่น เบียดเขามาในทอปสสาวะ 

  สําหรับเคร่ืองมือ ซิสโตสโคป (Cystoscope) มองไดเฉพาะของสวนคอของกระเพาะปสสาวะ จะ

บอกไดวาตอมลูกหมากโต ก็เมื่อมีการนูนของตอมลูกหมากที่สวนคอของกระเพาะปสสาวะ หรือตอม

ลูกหมากนูนเขาไปในกระเพาะปสสาวะเทาน้ัน อาจเห็นลักษณะอักเสบ หรือสิ่งผิดปกติในกระเพาะปสสาวะ

ดวย 

  3. ซิสโต ยูรีโทรกราฟฟ (Cysto urethrography) จะเห็นทอปสสาวะแบน เขาทางขางๆ ยืดยาวออก 

และเห็นเงาแหวงขอบเรียบที่สวนคอของกระเพาะปสสาวะ 

  4. ถายภาพรังสีธรรมดา (Plain K.U.B. film) อาจพบน่ิวในกระเพาะปสสาวะ หรือในไตอาจเห็นเงา

ไตโตขึ้นทั้ง 2 ขาง 

  5. พายอีโลกราฟฟ (Pyelography) อาจพบไตบวมนํ้า และทอไตบวมนํ้า ถาทํา ไอ วีพี อาจพบมีการ

ขับสารทึบรังสีออกชาลง 

  การวินิจฉัยโรค ในกรณีที่ตอมลูกหมากโตตองแยกจาก 

  1. มะเร็งของตอมลูกหมาก อาจจะเล็กหรือโตกวาพรอสตาดิโนมา ผิดกันที่มะเร็งตอมลูกหมากแข็ง

มาก ขรุขระและโตไมสมํ่าเสมอ 

  2. ตอมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน และฝตอมลูกหมากซึ่งโตพอสมควรเจ็บมาก อาจนุม หรือกดบุม 

หรือตองแยกดวยอาการอ่ืนๆ และการตรวจเอนโดสโคป 

  3. ซารโคมา (Sarcoma) ของตอมลูกหมาก เปนในเด็กโตมาก และแข็ง 

อาการของการมีปสสาวะคั่งคางแบบเร้ือรังตองแยกดวยสิ่งตอไปน้ี 

  1. มะเร็งของตอมลูกหมากซึ่งเน้ือแข็งมาก 

  2. การหดร้ังของคอกระเพาะปสสาวะ ( Contracted vesical neck ) ขนาดของตอมลูกหมากผิดปกติ

หรือเล็กกวาปกติเล็กนอย 
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  3. นิวโรจินิคแบลดเดอร (Neurogenic bladder) ในคนสูงอายุสาเหตุยังไมทราบแน ขนาดของตอม

ปกติหูรูดทวารหนักมีกําลังออน ชาแถวฝเย็บ และอาจมีชาตามขารวมดวย 

  4. การตีบแคบของทอปสสาวะ อาจจะเกิดจากการกระทบกระแทก ขนาด และลักษณะตอมปกติแต

ใสสายสวนปสสาวะไมเขา 

  การบําบัดรักษา 

  1. การรักษาแบบประคับประคอง ใชในรายที่มีอาการไมมาก ยังไมมีขอบงชี้ที่จะทําผาตัดใหการ

รักษาโดยมีหลักดังน้ี 

  1.1 ถายปสสาวะลําบาก หรือไมออก ใชสายยางสวนออกเปนคร้ังคราว 

  1.2 ถามีอาการอักเสบของกระเพาะปสสาวะ ใหยาประเภทปฏิชีวนะ เชน แกนตริชซิน (Gantrisin) 

วันละ 4-6 กรัม (เด็กใหขนาด 150 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน) หรือแอมพิซิลลิน วันละ 2-4 กรัม 

(เด็ก 50 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบงให 4 เวลา) หรือโคไตรม็อกซาโซล วันละ 2 คร้ังๆ ละ 2 

เม็ด (เด็ก ½  – 1 เม็ด) อาจใหมิสตบูชู (M.Buchu) ½ – 1 ชอนโตะ รวมดวย ควรใหยาประมาณ 7-10 วัน 

  1.3 รับประทานอาหารใหเหมาะสม ลดอาหารประเภทเน้ือลง พักผอนใหมากพอ มีการออกกําลัง

กายบางตามสมควร 

  2. การรักษาทางศัลยกรรม โดยการตัดตอมลูกหมากออก (Prostatectomy) ซึ่งมีขอบงชี้ดังน้ี 

  2.1 ปสสาวะเหลือคางอยูในกระเพาะปสสาวะมากกวา 100 ซีซี หรือมากกวารอยละ 20 ของความจุ

ของกระเพาะปสสาวะ แสดงวามีการอุดกั้นมานาน 

  2.2 มีการติดเชื้อเกิดขึ้นบอยๆ 

  2.3 มีเลือดออกบอยๆ 

  2.4 มีการถายปสสาวะไมออกอยางกะทันหันเกิดขึ้นบอยๆ 

  2.5 เกิดน่ิว 

  2.6 เกิดการโปงขยาย (Diverticulum) ของกระเพาะปสสาวะ 

  2.7 ถายปสสาวะบอยมากจนไมไดพักผอน 

  การผาตัดตอมลูกหมากออก (Prostatectomy) คําวา พรอสตาเตคโตมี ความจริงไมใชศัพทที่ถูกตอง 

เพราะไมไดตัดเอาตอมลูกหมากออกหมด ยังคงเหลือ เซอรจิคอล แคปซูล ไว ที่ถูกควรใชคําวา เอดดีโนเมค

โตมี (Adenomectomy) แตคําวา พรอสตาเตคโตมี เปนศัพทที่ใชกันจนเคยชินมานานแลว จึงไมเปลี่ยน 

  การผาตัดตอมลูกหมากออก ท่ีใชอยางแพรหลายมี 4 วิธี คือ  

  1. ซูพราพิวบิค พรอสตาเตคโตมี (Suprapubic prostatectomy) เปนการผาเขาไปในกระเพาะ

ปสสาวะทางหนาทองเหนือหัวเหนา แลวขุดลวงเอาเน้ืองอกออก ภายหลังเย็บปดแลวจะใสสายสวนปสสาวะ

คางไว เรียกวา ซูพราพิวบิค ซีสตอสโตมี (Suprapubic cystostomy) เพื่อเปนทางออกของน้ําปสสาวะ การทํา

ผาตัดวิธีน้ี สามารถเอาเน้ืองอกของตอมลูกหมากออกไดหมด ทําไดงาย แตหามเลือดไดไมดีนัก 
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  2. รีโทรพิวบิค พรอสตาเตคโตมี (Retropubic prostatectomy) เปนการผาหนาทองเหนือหัวเหนา

เขาหาเยื่อหุมดานหนา (Anterior capsule) ซึ่งอยูหลังกระดูกหัวเหนา ลวงเอาเน้ืองอกออกแลวเย็บปดเยื่อหุม 

วิธีน้ีหามเลือดไดดีมากเหมาะสําหรับกอนเน้ืองอกที่ใหญ ซึ่งมีโอกาสที่เลือดจะออกไดมาก 

  3. ทรานซเพอริเนียล พรอสตาเตคโตมี ( Transperineal prostatectomy) เปนการผาที่บริเวณฝเย็บ

ดานหนาตอกับเรคตัมทางเยื่อหุมดานหลังของตอมลูกหมาก ขุดลวงเอาเน้ืองอกออกแลวเย็บปดเยื่อหุม วิธีน้ี

เหมาะสําหรับตอมที่ไมใหญนัก เพราะชองทางแคบหามเลือดไดดี เหมาะสําหรับผูสูงอายุมากๆ หรือผูที่ทน

การผาตัดไดไมดี หลังผาตัดผูปวยจะไมรูสึกอึดอัด หายใจไดสะดวก ไมปวดแผลมาก เพราะไมตึงแผล แผล

หายไดเร็วเหมาะสําหรับรายที่สงสัยวาเปนมะเร็งของตอมลูกหมาก เพราะตัดเน้ือมาตรวจไดแนนอน เมื่อรู

ผลวาเปนมะเร็งจริงก็ผาตัดตอมลูกหมากออกทั้งหมดไดสะดวกในคราวเดียวกัน วิธีน้ีทํายากกวา 2 วิธีแรก 

และมีโอกาสเกิดทวารหนักทะลุไดงาย ซึ่งทําใหมีผลเกิดรูทะลุระหวางทวารหนักและกระเพาะปสสาวะ 

(Recto-vesical fistula) ได 

  4. ทรานซยูรีทอล รีเซคชัน ทียูอาร (Trans urethral resection -TUR) เปนการทําโดยใชเคร่ืองมือ 

รีเซคโตสโคป (Resectoscope) สอดเขาทางทอปสสาวะ แลวตัดเน้ืองอกออกเปนชิ้นเล็กๆ แลวลางออก วิธีน้ี

ตองใชความชํานาญมาก ถาตัดออกไมหมด จะกลับเปนซํ้าไดใหมอีก และมีภาวะแทรกซอนมากกวาวิธีอ่ืน 

แตถาทําไดดีผูปวยจะหายกลับ บานไดเร็วและสบายกวาวิธีอ่ืน เพราะไมมีแผลภายนอก เหมาะสําหรับ

ผูสูงอายุมากๆ ขนาดของตอมลูกหมากไมโตมากเกินไป 

  ภาวะแทรกซอนของการทําผาตัดตอมลูกหมากโดยท่ัวๆ ไป  

  ขณะทําผาตัด 

  1. ทรอมาติดช็อค (Traumatic shock) ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน เกิดจากมีการติดเชื้อใน

กระแสเลือด 

  2. เลือดออก ทําใหเกิดภาวะช็อค แลวเกิดมีภาวะไตวายเฉียบพลัน 

  3. ผูสูงอายุมาก และการทํางานของไตไมคอยดีอยูแลวจะเกิดภาวะช็อคไดงาย และมีภาวะไตวาย

เฉียบพลันไดงาย 

  4. เม็ดเลือดแดงแตกและมีภาวะปอดบวมนํ้าจากการดูดซึมน้ําเขาไปมากขณะทําผาตัด  

  ภายหลังทําผาตัดและในเวลาตอมา 

  1. เลือดออกในระยะตอมา (Secondary hemorrhage) เกิดเพราะการติดเชื้อมักเกิดในสัปดาหที่ 2 

หลังทําผาตัด ซึ่งทําใหเกิดภาวะไตวายได 

  2. การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ รวมทั้งอัณฑะอักเสบ (Epididymo orchitis) รวมทั้งอาจปองกันได

ดวยการทําหมัน (Vasectomy) 

  3. ภาวะเครียด และไมสามารถกลั้นปสสาวะได (Stress and urgency incontinence) อาจเกิด

เพียงชั่วคราว เพราะการกระทบกระเทือนตอหูรูดภายนอกขณะผาตัด หรือการสวนคาง 
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สายยางขนาดใหญไวในทอปสสาวะ พรอมกับมีการตัดถูกหูรูดภายในดวย สามารถชวยใหหายไดโดยหัดให

ผูปวยขมิบกลามเน้ือหูรูดบอยๆ เพื่อใหปสสาวะหยุดทันทีขณะถายปสสาวะ และเวลาอ่ืนๆ 

  4. มีการหดร้ังของคอคอดปสสาวะ (Contracted bladder neck) เพราะผาตัดสวนคอของกระเพาะ

ปสสาวะไมกวางพอ เมื่อแผลหายมีการหดร้ังของแผลเปน พบไดบอยหลังทําทียูอาร (TUR.) 

  5. ทอปสสาวะตีบแคบ เกิดโดยการขยายทอปสสาวะมากเกินไป โดยเฉพาะวิธี ทียูอาร (TUR.) หรือ

เพราะสวนคางสายสวนปสสาวะไวนานรวมกับมีการติดเชื้อ 

  6. การอักเสบของกระดูกหัวเหนา (Ostitis pubis) มักพบในรายทําผาตัดวิธีเรคโตพิว บิค พรอสตา

เตคโตมี (Recto-pubic prostatectomy) 

 การพยาบาลผูปวยท่ีมีตอมลูกหมากโต 

  ในรายที่มีอาการไมมากยังไมมีขอบงชี้ในการทําผาตัด การดูแลที่ควรเนนเปนพิเศษ คือ ตองรักษา

ใหรางกายอบอุนอยูเสมอ หลกีเลี่ยงจากการกระทบความเย็น ไมด่ืมสุรา และดูแลใหมีการขับถายอุจจาระ

เปนประจํา 

ขอวินิจฉัยการพยาบาล มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเลือดออก และภาวะเลือดคั่งที่ตอมลูกหมาก 

การวางแผนการพยาบาล 

วัตถุประสงค    

  1. ลดภาวะเลือดคั่งที่ตอมลูกหมาก 

  2. ระงับการมีเลือดออก 

เกณฑการประเมิน 

  1. สามารถถายปสสาวะไดสะดวก 

  2. ปสสาวะไมมีเลือดปน 

  3. ตรวจสอบสัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ 

  4. พักผอนไดมากพอ รางกายไมออนเพลีย 

ปฏิบัติการพยาบาล 

  1. ถาปวดปสสาวะและถายไมออกอยางกระทันหัน รายงานแพทย เพื่อสวนปสสาวะคางไวระยะ

หน่ึงกอน และเพื่อลดการคั่งของเลือด ใหความตึงตัวของกระเพาะปสสาวะดีขึ้น การสวนคางปสสาวะ ตอง

ทําอยางถูกตองตามเทคนิคของการปราศจากเชื้ออยางเครงครัด 

  2. ในกรณีที่ยังมีเลือดออก ตองสวนลางกระเพาะปสสาวะอยางตอเน่ือง (ตามแผนการรักษา) ซึ่งจะ

ใสสายปสสาวะคางไวนานประมาณ 24-48 ชั่วโมง ดูแลใหนํ้าปสสาวะไหลออกไดสะดวก หมั่นบีบรูดสาย

ยางบอยๆ เพื่อปองกันมิใหเกิดการอุดตัน 
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  3. ตรวจสอบสัญญาณชีพอยางสมํ่าเสมอ เพราะผูสูงอายุมักจะมีชีพจร และการหายใจเปลี่ยนแปลง

ไดงาย หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตางๆ เชน อาการปวดปสสาวะมาก ถายไมออก ซึ่งตองรีบใหความชวย 

เหลือแกไขทันที 

  4. บันทึกจํานวนนํ้าที่รางกายไดรับ และขับออกรวมทั้งลักษณะของนํ้าปสสาวะที่ผิดปกติ เชน มี

เลือดปนสีจางๆ เปนเลือดสดๆ หรือมี ลิ่มเลือด ซึ่งตองรีบรายงานเพื่อใหการรักษาไดทันเวลา 

  5. เพื่อเปนการลดภาวะเลือดคั่งที่ตอมลูกหมาก ใหผูปวยน่ังแชในนํ้าอุนนานประมาณ 20 นาที จะทํา

ใหถายปสสาวะไดคลองขึ้น (อาจแนะนําใหมีการรวมเพศอยางสมํ่าเสมอเพื่อเปนการลดภาวะเลือดคั่ง) 

  6. ดูแลใหไดรับการพักผอนหลับนอนอยางเพียงพอ จัดใหอยูในที่สงบเงียบ ไกลจากเสียงรบกวน

ใดๆ ใหผูปวยไดรับยาครบถวนตามแผน การรักษา รวมทั้งสังเกตอาการขางเคียงของยาภายหลังใหทุกคร้ัง 

การพยาบาลหลังผาตัด 

  การผาตัดตอมลูกหมากที่ทําบอย ไดแก วิธีผาตัดทางหนาทองเหนือหัวเหนา (Suprapubic 

cystostomy) ฉะน้ัน จะกลาวถึงการพยาบาลภายหลังทําผาตัดวิธีน้ีเฉพาะที่แตกตางจากการปฏิบัติการ

พยาบาลภายหลังทําผาตัดน่ิว คือ 

การวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 1 มีโอกาสเกิดการอุดตันของสายสวนปสสาวะที่ใสคางไวจากลิ่มเลือด 

วัตถุประสงค ไมมีการอุดตันของสายสวนปสสาวะที่ใสคางไว 

เกณฑการประเมินผล 

  1. ปสสาวะไหลออกทางสายยางไดสะดวกดี 

  2. นํ้าปสสาวะที่ไหลออกมีลักษณะใส ไมมีสีเลือดปน 

  3. ไมมีอาการเจ็บปวดบริเวณทองนอย  

  4. ตรวจสอบสัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ 

ปฏิบัติการพยาบาล 

  1. สวนลางกระเพาะปสสาวะ (Bladder irrigation) ตามแผนการรักษา (การสวนลางกระเพาะ

ปสสาวะมี 2 วิธีคือ สวนลางกระเพาะปสสาวะ แบบตอเน่ือง และสวนลางเปนคร้ังคราว) ซึ่งตองทําให

ถูกตองตามเทคนิค เพื่อปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ เมื่อแนใจ วาไมมีเลือดออกจึงเลิกลาง

และตอสายยางลงขวดหรือถุงกอนเอาสายยางออกตองทดสอบการทํางานของกระเพาะปสสาวะกอนโดยปด

สายยางไวใหผูปวยถายปสสาวะเองซึ่งตองวัดจํานวนน้ําปสสาวะที่ถายออกมา และจํานวนนํ้าปสสาวะที่ยัง

คางอยูในกระเพาะปสสาวะ เมื่อรวมกันแลวไมเกิน 100 มิลลิลิตรจึงเอาสายยางออกได 

  2. ปองกันภาวะตกเลือด ตองหมั่นสังเกตและบันทึกอาการ และอาการแสดงที่จะบงบอกใหทราบวา

มีการตกเลือดหรือไมดังน้ี 
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    2.1 ปริมาณและลักษณะของน้ําที่ลางออกมาจากกระเพาะปสสาวะ การไหลตองสะดวก 

และน้ําที่ออกตองเปนสีแดงจางลงเร่ือยๆ จนใส การไหลไมสะดวกจะทําใหผูปวยมีอาการปวดเบงเพราะมี

ลิ่มเลือดอุดกั้น การหดตัวที่ไมดีของกระเพาะปสสาวะจะทําใหเลือดหยุดชาหรือกลับมีเลือดออกอีก ดังน้ัน

จะตองหมั่นบีบรูดคลึงสายยางบอยๆ เพื่อปองกันการอุดตันของสายยาง 

   2.2 ตรวจสัญญาณชีพ ระยะแรกควรทําทุก 15-30 นาที ตอไปเมื่อ คงที่จึงวัดหางออกไปเปน

ทุก 2-4 ชั่วโมง 

   2.3 ตรวจสอบบริเวณแผลผาตัด ถาเปยกชื้นบอย แสดงวามีการ ไหลออกของน้ําจาก

กระเพาะปสสาวะไมสะดวก ตองตรวจสอบดูสายยางวามีการอุดตันหรือไมและตองหาทางแกไข 

  3. บันทึกจํานวนนํ้าที่รางกายไดรับ และขับออกในกรณีที่ลางกระเพาะปสสาวะแบบตอเน่ือง ตอง

จดบันทึกจํานวนนํ้าที่ใสเขาไปและออกจากกระเพาะปสสาวะ และนํามาหักลบกันก็จะเปนปริมาณปสสาวะ

ในชวงเวลาน้ันๆ ทําใหทราบถึงการทํางานของไตหลังทําผาตัดได 

  4. ดูแลใหไดพักผอนอยางเพียงพอ จัดทานอนใหเหมาะสม วันรุงขึ้น หลังทําผาตัดควรใหอยูในทา

นอนเอน วันตอๆ ไปเมื่อลางกระเพาะปสสาวะและแนใจวาไมมีเลือดออกแลวจึงใหลุกน่ังขางเตียงและเดิน

ได 

การวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 2 มีโอกาสกลั้นปสสาวะไมไดภายหลังเอาสายยาง (บอลลูน) ออกเน่ืองจากหูรูด

ชั้นนอกยืดตัวออก 

วัตถุประสงค   กลั้นปสสาวะได 

เกณฑการประเมิน 

  1. กลั้นปสสาวะได เมื่อปวดไมถายออกทันท ี

  2. ไมมีน้ําปสสาวะไหลร่ัวซึม 

ปฏิบัติการพยาบาล 

  1. ใหผูปวยฝกกลั้นปสสาวะบอย ๆ (Kegel exercise) โดยขมิบกลามเน้ือหูรูดในขณะที่ยังมีสายยาง

ใสคางอยู และขมิบใหปสสาวะหยุดทันที ขณะถาย ปสสาวะ 

  2. ยึดตรึงสายยางที่ตอลงขวดใหอยูกับที่ อยาใหมีการดึงร้ังเพราะจะทําใหเปนอันตรายตอกลามเน้ือ

หูรูดได 

  3. ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ถามีปสสาวะร่ัวซึมชั่ว คราว (ในระยะแรกๆ) หมั่นรักษา

ความสะอาด ดูอยาใหมีการหมักหมมและเปยกชื้น 
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การพยาบาลตอเน่ือง 

  1. แนะนําใหบริหารกลามเน้ือหูรูดตอไปอีกระยะหน่ึง เพื่อชวยใหมีการกลั้นปสสาวะที่ดีมากยิ่งขึ้น  

  2. ดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองออกแรงมากๆ พักผอนหลับ

นอนใหเพียงพอ 

  3. หมั่นออกกําลังกายทุกวันโดยไมหักโหมจนเกินไป การออกกําลังกายที่เหมาะสม คือ การเดินใน

ตอนเชาและตอนเย็นอยางสมํ่าเสมอ 

  4. รับประทานอาหารออน ยอยงาย และมีคุณคาในทางโภชนาการ ควรรับประทานปลาแทน

เน้ือสัตว และอาหารที่ชวยใหมีการขับถายไดสะดวก เชน ผลไม สม กลวย มะละกอ เปนตน 

  5. สังเกตอาการผิดปกติตางๆ เชน ถายปสสาวะขัด ปวดเบงขณะถาย หรือปสสาวะมีเลือดปน ซึ่ง

ตองรีบมาพบแพทยเพื่อรับการรักษาที่ถูกตองตอไป 

  6. มารับการตรวจซํ้าตามวันและเวลาที่นัดหมายทุกคร้ัง เนนใหเห็นความสําคัญถึงการที่ตองมารับ

การตรวจซํ้า และผลเสียที่ไมมาตรวจตามนัด 

การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งกระเพาะปสสาวะ (Bladder Cancer) 

ในประเทศไทยมะเร็งของกระเพาะปสสาวะเปนมะเร็งของระบบทางเดินปสสาวะที่พบไดบอยที่สุด 

มีอุบัติการณประมาณ 4.9 ตอประชากร 100,000 คน และเปนมะเร็งที่พบเปนอันดับ 6 ในเพศชายทั้งหมด     

อยูในชวงอายุ 50-70 ป ซึ่งรอยละ 90 เปน transitional cell carcinoma และประมาณรอยละ 75-80 ของผูปวย

ที่ไดรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งของกระเพาะปสสาวะจัดอยูในกลุมของเน้ืองอกของเซลลบุผิว (Superficial 

carcinoma) สวนใหญเกิดขึ้นมาจากเยื่อบุภายในของกระเพาะปสสาวะมีการแบงตัวเพิ่มขึ้นมากกวํ่าปกติจน

กลายเปนกอนเน้ืองอกขึ้นมา และเจริญเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ จนอาจโตเต็มกระเพาะปสสาวะ และแผขยาย

ลุกลามออกไปยังอวัยวะขางเคียงและตอมนํ้าเหลืองหากไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง 

กายวิภาคศาสตรของกระเพาะปสสาวะ  

  กระเพาะปสสาวะเปนอวัยวะที่มีลักษณะคล้ํายรูปปรามิด ขางในกลวงต้ังอยูในอุงเชิงกรานหลังตอ

กระดูกหัวเหนา มีความจุประมาณ 350-500 มิลลิลิตร ประกอบดวย ยอด (Apex) ฐาน (Base) และดํ้านบน 

(Superior) ดานขางเยื้องไปทางดานลาง (Inferolateral) และคอของกระเพาะปสสาวะ (Bladder neck) สวน

ยอดมีพังผืดยึดอยูกับสะดือ สวนฐานมีลักษณะเปนแองสามเหลี่ยมโดยมีมุม 2 มุมดานบนเปนรูเปดของทอ

ไต (Ureteral orifice) แตละขาง และมุมดานลางเปนรูเปดชั้นในของทอปสสาวะ5 ทางดานบนของกระเพาะ

ปสสาวะมีเยื่อบุชองทอง (Peritoneum) คลุม และมีสวนของลําไสเล็ก และลําไสใหญ และโอเมนตัม 

(Omentum) ทับอยูเหนือ ในขณะที่กระเพาะปสสาวะแฟบจะอยูใตกระดูกหัวเหนา เมื่อปสสาวะเต็มจะโปง

นูนขึ้นมาเหนือหัวเหนาใตกลามเน้ือของผนังหนาทองใหมองเห็นไดทางดานหลังของกระเพาะปสสาวะ ใน

ผูชายจะชิดกับลําไสใหญสวนปลาย (Rectum) ในผูหญิงกระเพาะปสสาวะจะอยูหนามดลูก ปากมดลูก และ
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ชองคลอด สวนตํ่าสุดของกระเพาะปสสาวะในผูชายเปนตอมลูกหมาก (Prostate gland) ซึ่งหุมอยูโดยรอบ

ทอปสสาวะ (Urethra) ขนาดของกระเพาะปสสาวะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณนํ้าปสสาวะที่มีอยู และ

ภายหลังปสสาวะเสร็จใหมๆ จะตองมีปสสาวะเหลือคางไมเกิน 50 มิลลิลิตร  

 
 

มะเร็งกระเพาะปสสาวะ หมายถึง ความผิดปกติของเซลลในกระเพาะปสสาวะที่มีการเจริญเติบโต 

แบงตัวเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลอยางรวดเร็วและมากผิดปกติจนกลายเปนกอนเน้ืองอกขึ้น สามารถแบงชนิดได

ตามลักษณะของเซลล ไดแก transitional cell carcinomas (TCC) squamous cell carcinomas (SCC) และ 

adenocarcinomas (National Cancer Institute [NCI], 2002) นอกจากน้ียังสามารถแบงกลุมไดตามระยะ 

ของโรคที่เกิดขึ้น คือ (ชลเกียรติ ขอประเสิรฐ, 2551; NCI, 2002) 

ระยะ 0 - เซลลมะเร็งอยูในชั้นเยื่อบุกระเพาะปสสาวะ มักเรียกระยะน้ีวา carcinoma in situ 

ระยะ I - เซลลมะเร็งอยูในชั้นใตเยื่อบุกระเพาะปสสาวะ 

ระยะ II - เซลลมะเร็งอยูในชั้นกลามเน้ือของกระเพาะปสสาวะ 

ระยะ III - เซลลมะเร็งอยูในชั้นไขมันที่บุอยูรอบนอกกระเพาะปสสาวะ หรืออวัยวะขางเคียงอ่ืน

ใกลๆ 

ระยะ IV – เซลลมะเร็งกระจายไปภายในชองทองและตอมน้ําเหลือง 

สาเหต ุยังไมชัดเจนวาสาเหตุของมะเร็งกระเพาะปสสาวะเกิดจากอะไร แตสวนใหญพบในเพศชาย

มากกวาเพศหญิง เชื่อวาในฮอรโมนเพศหญิงจะมีสารที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเน้ือเยื่อในกระเพาะ

ปสสาวะ จึงสามารถปอ งกันการเกดิ มะเรง็ ได (McGrath, Michaud, & De Vivo I, 2006) พบมากในชวงอายุ 

60-70 ป (Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher & Camera, 2011) และพบวาการสูบบุหร่ีเปนปจจัยเสี่ยงหลัก
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ของการเกิดมะเร็งกระเพาะปสสาวะ (American Cancer Society, 2012; NCI, 2002) เน่ืองจากในควันบุหร่ีมี

สารกอมะเร็ง ซึ่งเมื่อถูกดูดซึมผานเขาสูกระแสเลือดและกรองที่ไตเปนน้ําปสสาวะ เมื่อไปยังกระเพาะ

ปสสาวะจะมีการกระตุนใหเซลลมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติกลายเปนเซลลมะเร็งขึ้น (World Health 

Organization [WHO], 2008) นอกจากน้ีสาเหตุอ่ืนๆ ที่อาจสัมพันธกัน ไดแก การทํางานที่มีการสัมผัสกับ

สารเคมีในกลุมของ 1) แอโรมาติกเอมีน (aromatic amines) เชน benzidine และ beta-naphthylamine ซึ่งสวน

ใหญจะใชในอุตสาหกรรมทําสี 2) โพลีแอโรมาติกไฮโดรคารบอน (polyaromatic hydrocarbon) 3) มิน

เนรอลออยด (mineral oil) และ4) ควันจากทอไอเสียเคร่ืองยนตดีเซล (diesel engine exhaust) (HSE, 2007) 

โดยสงผลใหเกิดการกลายพันธของโปรตีนในโครโมโซม (DNA mutations) ทําใหเซลลในกระเพาะ

ปสสาวะมีการเจริญเติบโต แบงตัวเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลอยางรวดเร็วและมากผิดปกติ จึงทําใหเกิดกอนเน้ือ

งอกขึ้น (American Cancer Society, 2012) ซึ่งลักษณะงานหรืออาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีใน

กลุมเหลาน้ี ไดแก ผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมฟอกหนัง รวมถึงผู

ประกอบอาชีพชางทําผม ชางซอมเคร่ืองจักรกล ชางทาส ีชางพิมพ ชางเย็บผา ผูที่ทํางานเกี่ยวกับโลหะ และ

คนขับรถบรรทุก เปนตน (NCI, 2002) นอกจากน้ียังพบวาในผูที่มีประวัติโรคน่ิวกระเพาะปสสาวะ หรือการ

ติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial infection) หรือเชื้อพยาธิใบไมในเลือด (schistosoma haematobium) ทําใหมีการ

ระคายเคืองเร้ือรังและเกิดเปนโรคมะเร็งกระเพาะปสสาวะได (Berin, Gibb, & Hill, 1995) รวมทั้งในผูที่มี

ประวัติมะเร็งปากมดลูกและไดรับการฉายรังสี ผูปวยที่เคยไดรับยาเคมีบําบัดกลุมไซโคลฟอสฟาไมด 

(cyclophosphamide) หรือผูปวยที่ไดรับการคาสายสวนปสสาวะเปนเวลานานๆ แตยังไมมีเหตุผลอธิบายถึง

กลไกที่ชัดเจน (Lewis et al., 2011) อาการแสดงของผูปวยมะเร็งกระเพาะปสสาวะ ที่พบไดบอย คือ อาการ

ปสสาวะเปนเลือด (hematuria) ปวดเวลาถายปสสาวะ (dysuria) และถายปสสาวะบอย (frequent urination) 

หรือมีความรูสึกวาอยากถายปสสาวะซึ่งความจริงอาจไมมีน้ําปสสาวะเลย (Lewis et al., 2011; NCI, 2002) 

การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปสสาวะ สามารถทําไดโดย การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจ

ปสสาวะการถายภาพกระเพาะปสสาวะดวยรังสีเอกซหรือเคร่ืองตรวจดวยคลื่นแมเหล็ก หรือตรวจดวยคลื่น

เสียงความถี่สูง การใชกลองขนาดเล็กสอดผานทอปสสาวะเขาไปสํารวจภายในกระเพาะปสสาวะและขลิบ

เอาตัวอยางเน้ือที่กอนเน้ืองอกที่พบมาทําการพิสูจนทางพยาธิวิทยาวาเปนเซลลมะเร็งหรือไม (สถาบันมะเร็ง

แหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2555; Lewis etal., 2011) ซึ่งในผูปวย 1 คนอาจไดรับการ

ประเมินเพื่อวินิจฉัย 1 อยางหรือมากกวา (NCI, 2002) 

การรักษามะเร็งกระเพาะปสสาวะ วิธีการในการรักษามะเร็งกระเพาะปสสาวะมีหลายวิธี เชน การ

ผาตัดการฉายรังสี การสรางภูมิคุมกัน และการใหยาเคมีบําบัด ซึ่งแพทยจะเลือกใชวิธีใดน้ันขึ้นอยูกับระยะ

ของมะเร็งที่เกิดขึ้น โดยในผูปวย 1 คนอาจใชวิธีการรักษาเพียง 1 วิธีหรือมากกวา (American Cancer 

Society, 2012; National Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2005) คือ ในระยะที่กอนเน้ืองอกยังไม

ลุกลามถึงชั้นกลามเน้ือ (superficial disease) อาจทําไดโดยการสอดเคร่ืองมือเล็กๆ เขาไปทางทอปสสาวะ

แลวปลอยกระแสไฟฟาจ้ีที่กอนมะเร็งซึ่งทําลายกอนมะเร็งใหหมดไป หรือใชวิธีตัดเอากอนเน้ืองอกออก 
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(transurethral resection of bladder tumor [TUR-BT]) แลวเย็บผนังของกระเพาะปสสาวะ ผูปวยบางราย

แพทยอาจปองกันไมใหโรคกลับเปนใหม ดวยการใชยาเคมีบําบัดใสเขาไปในกระเพาะปสสาวะ แลวกักเก็บ

ไวเปนระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แลวจึงถายทิ้ง ผูปวยจะยังคงปสสาวะไดเปนปกติ สวนในระยะที่กอน

เน้ืองอกลุกลามเขาไปยังชั้นกลามเน้ือของกระเพาะปสสาวะแลว (invasive disease) อาจตองตัดเอากระเพาะ

ปสสาวะออก (cystectomy) แลวเปลี่ยนทางเดินปสสาวะใหมและตัดเอาบางสวนของลําไสมาดัดแปลงเปน

กระเพาะปสสาวะใหใหม (reconstructive surgery) ผูปวยจะยังคงถายปสสาวะไดทางปลายลําไสที่นํามาเปด

ออกทางหนาทอง สําหรับระยะที่มะเร็งกระเพาะปสสาวะลุกลามออกไปนอกผนังกระเพาะปสสาวะหรือ

อวัยวะขางเคียง (metastatic disease) การรักษาจะใชวิธีฉายรังสีและเคมีบําบัดรวมกัน (American Cancer 

Society, 2012; NCCN, 2005) การผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะ (urinary reconstruction and 

diversion) สามารถทําได 3 วิธีหลักๆ ดังน้ี (Cleveland Clinic, 2009) 

1. Ileal conduit urinary diversion โดยนําทอไต (ureters) ทั้ง 2 ขางมาเย็บตอเขากับสวนของลําไส

เล็กสวนปลาย (ilium) ที่นํามาทําเปนกระเพาะปสสาวะใหมแลวเปดทางหนาทอง เรียกวา สโตมา (stoma) 

หรือทวารเทียม ใชเปนชองขับถายปสสาวะ สโตมาจะอยูบริเวณหนาทองสวนลางดานขวา เปนสโตมาที่เปด

ถาวร ไมสามารถควบคุมการขับถายได ดังน้ันผูปวยจะตองใชถุงรองรับปสสาวะตลอดเวลา 

2. Indiana pouch reservoir เปนการผาตัดเอาลําไสใหญสวนตน (ascending colon) และลําไสเล็ก

สวนปลาย(ilium) มาดัดแปลงเปนกระเพาะปสสาวะใหม เย็บตอกับทอไตทั้ง 2 ขางแลวเปดทางหนาทอง 

ลักษณะสโตมาหรือทวารเทียมจะมีขนาดเล็ก สามารถใชพลาสเตอรยา (adhesive bandage) หรือผาสะอาด

ปดได การผาตัดวิธีน้ีจะปองกันไมใหปสสาวะไหลยอนกลับสูไตและปองกันการติดเชื้อที่ไต การผาตัดชนิด

น้ีจะแตกตางจาก Ileal conduit เพราะสามารถควบคุมการขับถายไดโดยใชสายสวนปสสาวะออกเปนคร้ังๆ 

อาจทุก 4-6 ชั่วโมง ดังน้ันผูปวยไมจําเปนตองใสถุงรองรับปสสาวะ สําหรับสายสวนปสสาวะสามารถพกติด

ตัวนําไปใชนอกสถานที่ได การทําความสะอาดโดยใชน้ําสบูและน้ําสะอาดลางและเกบ็ 

ในถุงซิบ (zip lock bag) ได 

3. Neobladder to urethra diversion เปนการผาตัดทํากระเพาะปสสาวะขึ้นมาใหมโดยใชบางสวน

ของลําไสเล็กมาเย็บติดเปนกระเปาะเชื่อมตอกับทอปสสาวะ (urethra) แลวนําทอไตทั้ง 2 ขางมาเย็บตอเขา

กับกระเพาะปสสาวะใหม การผาตัดวิธีน้ีมีขอดีเหมือนกับวิธี Indiana pouch คือ ปองกันไมใหปสสาวะไหล

ยอนกลับสูไตและปองกันการติดเชื้อที่ไต ผูปวยสามารถขับถายปสสาวะโดยใชสายสวนผานทางทอ

ปสสาวะเปนคร้ังๆทุก 4-6 ชั่วโมง หรือเมื่อจําเปน 
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อยางไรก็ตาม ผูปวยหลังการผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะ อาจเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นได 

ในที่น้ีจะแบงเปน 2 ระยะคือ ภาวะแทรกซอนในระยะแรกหลังผาตัด (early complications) และ

ภาวะแทรกซอนที่ตองใชระยะเวลา (long-term complications) ดังน้ี (American Cancer Society, 2012; Gray 

et al., 2012) 

1. ภาวะแทรกซอนในระยะแรกหลังผาตัด (early postoperative complications) ไดแก 

1.1 อาการหลังผา ตัดที่พบไดทั่วไป เชน เลือดออก ปวดแผล ออนเพลีย ไมมีแรง เบื่อ 

อาหาร คลื่นไสอาเจียน ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะและแผลผาตัด เปนตน 

1.2 ทางเดินปสสาวะร่ัว (urinary extravasation) ตําแหนงที่มีการตัดตอไว ผูปวยจะแสดง 

อาการของภาวะเยื่อบุชองทองอักเสบ (peritonitis) ไดแก ปวดทอง หนาทองโปงตึง การเคลื่อนไหวของ

ลําไสลดลง มีไข มีปสสาวะหรือสารเหลวซึมออกจากแผลหรือรอบๆ ทอระบาย 

   1.3 สโตมาและผิวหนังรอบๆ สโตมาผิดปกติ เชน ผิวหนังรอบสโตมาอักเสบ หรือเกิดแผล

เปอยจากปสสาวะที่มาสัมผัสบริเวณผิวหนัง สโตมาตีบแคบ บวม หรือมีสีดําคลํ้า มีไสเลื่อน หรือลําไสยื่น

ออกมามากผิดปกติมีเลือดออกมากบริเวณสโตมา ผูปวยบางรายอาจเกิดผลึกบริเวณสโตมา และมีการอุดกั้น

ของทางเดินปสสาวะ 

1.4 ภาวะขาดน้ําและเกลือโซเดียม เน่ืองจากผูปวยที่ผาตัดเอาลําไสใหญสวนตนมาทําเปน 

กระเพาะปสสาวะใหม จะสูญเสียความสามารถในการดูดกลับของน้ําและเกลือโซเดียมที่ลําไสใหญ ทําให

รางกายมีการขับน้ําและเกลือโซเดียมออกเปนจํานวนมาก ผูปวยอาจมีถายเหลว (diarrhea) และด่ืมน้ํามาก

ผิดปกติ (polydipsia) 

1.5 การดูดซึมไขมันผิดปกติ (fat malabsorbtion) และภาวะซีด (pernicious anemia)  

เน่ืองจากบริเวณลําไสเล็กสวนปลายเปนบริเวณที่ดูดซึมเกลือน้ําดี (bile salts) และวิตามินบี 12 เมื่อผาตัดเอา

ลําไสเล็กสวนปลายมาทําเปนกระเพาะปสสาวะใหม สงผลใหผูปวยมีการดูดซึมไขมันและวิตามินที่ละลาย
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ในไขมัน (วิตามิน A, D, E, K) ผิดปกติจากความผิดปกติของการดูดซึมกลับของเกลือน้ําดี และเกิดภาวะซีด

จากการดูดซึมวิตามินบี 12 ลดลง 

1.7 ความผิดปกติของสมดุลกรด-ดางเน่ืองจากกระบวนการแลกเปลี่ยนกันระหวางไอออน 

โซเดียม (Na+) กับไอออนไฮโดรเจน (H+) และไอออนคลอไรด (Cl-) กับไอออนไบคารบอเนต (HCO3-) 

จะเกิดขึ้นบริเวณลําไสเล็กสวนปลายและลําไสใหญ ผูปวยที่ผาตัดเอาลําไสเล็กสวนปลายและลําไสใหญสวน

ตนมาทําเปนกระเพาะปสสาวะใหม จึงมีความผดิ ปกติในการหลั่งและดูดกลับของไอออนตางๆ เหลาน้ี 

ผูปวยกลุมน้ีจะมีการสูญเสียไบคารบอเนตจากรางกาย และพบระดับคลอดไรดในเลือดสูงขึ้น เกิดภาวะภาวะ

กรดชนิดที่มีคลอไรดในเลือดสูง (hyperchloremic metabolic acidosis) 

2. ภาวะแทรกซอนที่ตองใชระยะเวลา (longterm complications) ที่พบไดบอยในผูปวยกลุมน้ี คือ 

การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection [UTI]) เชน กรวยไตอักเสบ (pyelonephritis) 

หรือกระเพาะปสสาวะใหมอักเสบ (pouchitis) ผูปวยอาจมีอาการไขหนาวสั่น (febrile UTI) ปวดทอง 

ปสสาวะมีเมือกปนจํานวนมาก ปสสาวะเปนเลือด มีน่ิวในปสสาวะและสงผลใหการทํางานของไตผิดปกติ

ตามมาไดจากภาวะแทรกซอนดังกลาว จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนการผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะใน

ลักษณะใด ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดังน้ันการดูแลผูปวย

ภายหลังผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะจึงเปนสิ่งสําคัญ พยาบาลตองใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

วิธีการปฏิบัติตัวหรือการดูแลตัวเอง เพื่อเตรียมความพรอมผูปวยกับสิ่งใหมที่จะเกิดขึ้นกับรางกายและให

การยอมรับ สามารถดูแลแกปญหาและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับชองเปดทางเดินปสสาวะใหมได 

ที่สําคัญคือ สามารถปรับตัวใหเขาสูภาวะปกติหรือวิถีชีวิตเดิมไดและใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข

ภายหลังการผาตัดการดูแลผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะ (Lewis et al., 2011; Cleveland 

Clinic, 2009) 

1. การสังเกตสีและลักษณะของน้ําปสสาวะ ปกติปสสาวะจะมีฤทธิ์เปนกรดออนๆ ในระยะแรกหลัง

ผาตัดน้ําปสสาวะที่ขับออกมาอาจมีเมือกปนลักษณะสีขาวขุนไมมีกลิ่น เปนเมือกที่ขับจากลําไสที่นํามาเปน

กระเพาะปสสาวะใหมถือวาปกติ 

2. การรับประทานอาหารและน้ํา ผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดทุกประเภท ยกเวนบางโรคที่

ตองควบคุมการรับประทานอาหาร เชน ผูปวยเบาหวาน โรคตับ โรคไต ความดันโลหิตสูง หลังผาตัดผูปวย

ควรด่ืมน้ํามากๆ เพื่อขับเมือกที่จะมากับน้ําปสสาวะ และ”รับประทานอาหารที่สงเสริมใหปสสาวะเปนกรด 

เชน น้ํากระเจ๊ียบแดง ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดผลึกเกาะบริเวณสโตมา ในกรณีผูปวยผาตัดเอาลําไสเล็กสวน

ปลายมาทําเปนกระเพาะปสสาวะใหม ควรสงเสริมใหรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพิ่มขึ้น แตหาก

เปนลําไสใหญสวนตน ควรรับประทานอาหารที่มีโซเดียม และโปแตสเซียมสูง 

3. การดูแลผูปวยผาตัดกระเพาะปสสาวะใหมโดยวิธี neobladder ระยะแรกหลังผาตัดผูปวยตองใช 

สายสวนปสสาวะผานทางทอปสสาวะเปนคร้ังๆ อาจเปนเวลานานถึง 6 เดือนจนกวากระเพาะปสสาวะใหม

จะสามารถทํางานไดเหมือนปกติ โดยผูปวยตองฝกขับถายปสสาวะ ฝกการคลายกลามเน้ือหูรูด (sphincter) 
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และเกร็งกลามเน้ือหนาทองชวย ใหถายปสสาวะในทาน่ังเพื่อใหกลามเน้ืออุงเชิงกรานคลายตัว และเปนการ

สงเสริมการขับถาย รวมทั้งควรขับถายปสสาวะอยางนอยทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหกระเพาะ

ปสสาวะเต็มมากจนเกินไป และควรมีการตรวจเพื่อประเมินการร่ัวของกระเพาะปสสาวะใหมโดยวิธี 

pouchogram หลังการผาตัด 3-4 สัปดาห (Lewis et al., 2011) 

4. การดูแลผูปวยที่มีสโตมาเปดทางหนาทองประเมินตําแหนงและลักษณะของสโตมา ซึ่งใน

ระยะแรกหลังผาตัดอาจบวมไดแตจะคอยๆ ยุบและมีขนาดเล็กลงประมาณ 7-10 วันหลังผาตัดแผลที่

บริเวณสโตมาก็จะแหงสนิท สโตมาจะมีสีแดง มีความชุมชื้น ผิวเปนมัน เรียบนุม ยื่นออกมาจากผนังหนา

ทองประมาณ 1.5 เซนติเมตรหรืออาจชิดติดกับผนังหนาทองหากผูปวยอยูในทายืนเปนกลามเน้ือเรียบที่ไมมี

เสนประสาทสัมผัสรับความรูสึกเจ็บปวด (Lewis et al., 2011) หากสโตมามีลักษณะสีดําคลํ้า หรือซีดขาว 

โผลยื่นออกมาจากผนังหนาทองมากเกินไป หรือผลุบลงอยูต่ํากวาระดับผิวหนัง ควรมา 

พบแพทย 

5. การดูแลผิวหนังรอบๆ สโตมา ผิวหนังรอบสโตมาอาจระคายเคืองจากการสัมผัสน้ําปสสาวะที่มี

ฤทธิ์เปนดาง ซึ่งเกิดจากการที่ยูเรีย (urea) เปลี่ยนเปนแอมโมเนีย (ammonia) โดยแบคทีเรียในน้ําปสสาวะ

หรือผิวหนังหลุดลอก ที่เกิดจากการลอกแปน หรือถุงรองรับน้ําปสสาวะที่ติดกับผิวหนังออกอยางไมถูกวิธี 

ดังน้ันการดูแลผิวหนังตองทําทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปนหรือถุงรองรับน้ําปสสาวะ ดังน้ี 

5.1 เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมในการรองรับน้ําปสสาวะที่ออกจากสโตมา เชน แปน กาว ถุงหรือ

เปนถุงที่มีแถบกาวใหพรอม แปนที่จะติดครอบสโตมาตัดใหมีขนาดใหญกวาสโตมาเล็กนอยประมาณ 3.2 

มิลลิเมตรหรือ ⅛ น้ิว (Lewis et al., 2011) 

5.2 ลอกถุงรองรับปสสาวะเดิมออกทิ้งดวยความนุมนวล เช็ดคราบกาวและทําความสะอาดผิวหนัง

สวนน้ันดวยน้ําอุนหรือน้ําสบูออนๆ (อาจทําในขณะอาบน้ํา เน่ืองจากไมมีขอจํากัดในการอาบน้ํา) เช็ดสโต

มาและผิวหนังรอบๆ ใหแหง ถามีน้ําปสสาวะไหลออกมาใหใชสําลีหรือผากอซอุดไวกอน 

5.3 ทาผิวหนังรอบๆ สโตมาบริเวณที่แปนจะติดครอบ ดวยผลิตภัณฑที่ชวยปกปองผิวหนัง เชน 

stomahesive paste หรือ powder เพื่อลดการระคายเคืองจากการสัมผัสกับน้ําปสสาวะ 

5.4 เมื่อพรอมที่จะครอบถุงหรือแปน เอาสําลีที่อุดสโตมาออก ลอกกระดาษที่ปดกาวออก ครอบ

ปากถุงและกดปากถุงใหแนบติดผิวหนัง ไมมีรูร่ัว จัดใหถุงอยูในลักษณะที่กนถุงหอยลงมาดานลาง อาจตอ

สายจากถุงลงถุงระบายน้ําปสสาวะอีกคร้ัง 

5.5 ลางถุงรองรับน้ําปสสาวะเดิมเพื่อเตรียมไวใชในคร้ังตอไป ดวยน้ําสบูอุนๆ แลวแชในน้ําสม

สายชูกลั่น จากน้ันลางใหสะอาดอีกคร้ังดวยน้ําอุน และนําไปผึ่งตากใหแหง 

6. การดูแลดานจิตใจ ในระยะแรกหลังผาตัดเปลี่ยนชองทางขับปสสาวะ ผูปวยบางรายอาจยอมรับ

กับภาพลักษณที่มีสโตมา หรือทวารเทียมทางหนาทองไมได ควรกระตุนใหผูปวยไดระบายความรูสึกหรือ

ความคับของใจ รับฟงปญหาและความคับของใจของผูปวยแนะนําใหผูปวยไดพบปะพูดคุยกับผูปวยคนอ่ืน
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ที่มีสโตมาเหมือนกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุยระบายความรูสึกของตัวเอง

กับเพื่อนครอบครัวและบุคคลรอบขาง 

7. การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย ผูปวยสามารถทําไดตามปกติ แตควรหลีกเลี่ยงการออก

กําลังกายหรือกีฬาที่หักโหมรุนแรง และไมควรยกของหนักเพราะอาจเปนสาเหตุของการเกิดไสเลื่อนได 

8. การทํางาน หลังผาตัดประมาณ 1-2 เดือน ผูปวยสามารถกลับไปทํางานไดตามปกติ แตควรเตรียม

กระเปาอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเปลี่ยนถุงรองรับน้ําปสสาวะเมื่อฉุกเฉิน 

9. การเดินทางไกล การมีสโตมาที่หนาทองไมไดเปนอุปสรรคตอการเดินทางไกล แตที่สําคัญผูปวย

จะตองมีการเตรียมอุปกรณตางๆ ที่ตองใชใหพรอมและเพียงพอ 

10. การสวมใสเสื้อผา ผูปวยสามารถสวมเสื้อผาไดตามปกติ แตควรหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณ สโต

มาเน่ืองจากอาจทําใหสโตมาไดรับบาดเจ็บ และอาจเกิดการร่ัวซึมของอุปกรณรองรับน้ําปสสาวะได 

11. การมีเพศสัมพันธ ผูปวยบางรายอาจจะวิตกกังวลในเร่ืองเพศสัมพันธ ภายหลังการผาตัดเปลี่ยน

ชองทางขับถายปสสาวะ การมีสโตมาไมสงผลตอการมีเพศสัมพันธ หรือความตองการทางเพศแตอยางใด 

ขึ้นอยูกับการแสดงออกและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูปวยและคูสมรส โดยกอนมีเพศสัมพันธ 

ผูปวยควรทําความสะอาดสโตมาและเปลี่ยนถุงรองรับปสสาวะใหม 

12. การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย ไดแก 

- ผิวหนังรอบสโตมาอักเสบ หรือเกิดแผลเปอยจากปสสาวะที่มาสัมผัสบริเวณผิวหนัง ซึ่ง 

อาจมีสาเหตุจากการปดถุงรองรับปสสาวะไมพอดี หรือตําแหนงสโตมาไมเหมาะสม ทําใหเกิดมีรอยร่ัวซึม

ของปสสาวะ หรือการใชสบูที่มีฤทธิ์แรงทําความสะอาด รวมทั้งการแพกาวจากถุงรองรับปสสาวะ 

- สโตมาตีบแคบ บวม หรือมีสีดําคลํ้า 

- มีไสเลื่อน หรือลําไสยื่นออกมามากผิดปกติ 

- มีเลือดออกมากบริเวณสโตมา แตหากมีเลือดออกเล็กนอยอาจเกิดจากการทําความสะอาด 

ที่บอยหรือแรงเกินไป 

- ปสสาวะมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ สีผิดปกติหรือขุน มีไข ซึ่งอาจบงชี้ถึงภาวะติดเชื้อ 

สรุป 

การผาตัดเปลี่ยนชองทางขับถายปสสาวะเปนวิธีการรักษาทางศัลยกรรมอยางหน่ึงในผูปวยมะเร็ง

กระเพาะปสสาวะ ซึ่งหลังผาตัดผูปวยอาจตองมีสโตมาที่หนาทองไปตลอดชีวิต อาจทําใหเกิดความเครียด

และวิตกกังวลเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของตนเอง อาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน

กิจวัตรประจําวัน การใชชีวิตในสังคม และอาจกระทบถึงบทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว แตถาผูปวย

มีความรูความเขาใจในเร่ืองกระเพาะปสสาวะเทียมและการดูแลตนเอง อีกทั้งหากไดรับแรงสนับสนุนจาก

บุคคลใกลชิดในทางบวก จะสามารถสรางกําลังใจที่ดีใหแกผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป 
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