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เรื่อง ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ
1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะ
2. ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ
- ภาวะความผิดปกติของไตและกรวยไต
- ภาวะความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะ
- ภาวะไตวาย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการสาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะได้
2. อธิบายกลไกปฏิกิรยิ าตอบสนอง และการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปั สสาวะได้
3. วิเคราะห์อาการ และอาการแสดงของของผูป้ ่ วยที่มีพยาธิสภาพในระบบทางเดินปั สสาวะได้
4. วิเคราะห์ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการของผูป้ ่ วยที่มีพยาธิสภาพในระบบ
ทางเดินปั สสาวะได้
5. ระบุแนวทางการรักษาของผูป้ ่ วยที่มีพยาธิสภาพในระบบระบบทางเดินปั สสาวะได้
วิธีการเรียนการสอน
- บรรยายแบบมีสว่ นร่วมประกอบการใช้สื่อ
- มอบหมายงาน คัดคาศัพท์ทางการแพทย์
- ศึกษาด้วยตนเอง
- วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
สื่อการเรียนการสอน
- สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point)
- เอกสารประกอบคาสอน
- กรณีศกึ ษา
- วีดีโอ
การวัดผลและประเมินผล: สอบกลางภาค แบบประเมิน concept mapping พยาธิ สรีรวิทยาระบบ ต่าง ๆ
ความสนใจและตัง้ ใจในการเรียน

ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ

(Disorders of the Urinary tract)
ระบบทางเดินปั สสาวะเป็ นระบบที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะไตที่ ทาหน้าที่กาจัดของเสียออกจากร่างกาย
การสร้างฮอร์โมน การสร้างวิตามินดี การควบคุมแคลเซียม การควบคุมนา้ และของเหลวในร่างกาย และการ
ควบคุมความเป็ นกรดด่าง หากเกิดความผิดปกติของไตอาจมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายตามมา ดังนั้น การ
พยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินปั สสาวะ จึงต้องมีความรู ถ้ ึงโครงสร้าง หน้าที่ และความผิ ดปกติของ
ระบบทางเดินปั สสาวะและไต เพื่อนาไปใช้ในการประเมินผูป้ ่ วย และการวางแผนในการให้การพยาบาลทัง้ ในด้าน
การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะต่อไป ในบทนีจ้ ะกล่าวถึง
โครงสร้างหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะ ภาวะความผิดปกติของไตและกรวยไต ความผิดปกติของทางเดิน
ปั สสาวะ และภาวะไตวาย ตามลาดับ

คาศัพท์ทเี่ กี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเดินปั สสาวะ
คาศัพท์
Glomerulonephritis

คาแปล
คาศัพท์
การอักเสบ ติดเชือ้ และทาลายเยื่อบุ Nephrotic syndrome
ของ glomerulus มีการรั่วของโปรตีน
และเม็ดเลือดแดงออกมาในปั สสาวะ

Kidney stone/renal
calculi/ nephrolithiasis
Pyelonephritis
Neurogenic bladder
Spastic neurogenic
bladder

นิ่วในไต

Urinary tract infection

กรวยไตอักเสบ
กระเพาะปั สสาวะพิการ
ความผิดปกติของไขสันหลังตัง้ แต่
T12 ขึน้ ไป ทาให้มีการหดตัวของ
กล้ามเนือ้ detrussor
ไตวายเรือ้ รัง
การมีระดับ BUN, Cr. ในเลือดสูง มี
อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลืน่ ไส้
อาเจียน คันตามผิวหนัง ความ
รูส้ กึ ตัวเปลี่ยนแปลง
ไตสูญเสียการทางาน 25% ระดับ
BUN, Cr. สูงขึน้ เล็กน้อย
ปั สสาวะออกน้อยกว่า 400 มล. ใน
24 ชม.

Hydronephrosis
Acute renal failure
Flaccid neurogenic
bladder

Chronic renal failure
Uremia

Renal insufficiency
Oliguria

Azotemia
erythropoietin

End-stage renal
disease (ESRD)
Anuria

คาแปล
ความผิดปกติของระบบภูมิคมุ้ กัน
ในการทาลายโกลเมอรูลสั เกิด
การรั่วของโปรตีนออกมาใน
ปั สสาวะ ระดับอัลบูมินในเลือด
ต่าและเกิดการบวม
การติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
ภาวะไตบวมนา้
ไตวายเฉียบพลัน
ความผิดปกติของไขสันหลัง
ตัง้ แต่ S2 ลงมา ทาให้มีการ
คลายตัวกล้ามเนือ้ detrussor
การมีระดับ BUN, Cr. ในเลือดสูง
เป็ น ฮอร์โ มนที่ ส ร้า งจากไตและ
ตับ และกระตุน้ ไขกระดูกให้สร้าง
เม็ดเลือดแดง
ไตสามารถทาหน้าที่ได้นอ้ ยกว่า
10%
ปั สสาวะออกน้อยกว่า 50 มล. ใน
24 ชม.

1. โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบทางเดินปั สสาวะ
ระบบทางเดินปั สสาวะ ประกอบด้วยไต ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ และท่อปั สสาวะ หน้าที่ของไต คือ
การกาจัดของเสี ยจากการเมตาบอลิซึม ออกจากร่างกาย (excretory function) เช่น ยูเรีย (urea), ครีเอตินิ น
(creatinine), กรดยู ริ ค (uric acid) สารเคมี เช่ น ยา ปรับ ความสมดุล ย์ข องน ้า และเกลื อ แร่ ได้แ ก่ โซเดี ย ม
โปตัสเซียม ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและภาวะความเป็ นกรดด่างของร่างกาย การ
สังเคราะห์ฮอร์โมน (secretory function) ไตมีเลือดปริมาณมากไหลมาเลีย้ ง ประมาณ 1,000-1200 มล./นาที โดย
ผ่านหลอดเลือดแดงไตและออกจากไตโดยผ่านหลอดเลือดดาไต ไตแต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยการทางานขนาด
เล็ก เรียกว่า หน่วยไต (nephron) เลือดจะถูกกรองและผ่านกระบวนการกรอง (glomerular filtration) การกรอง
เกิดขึน้ ที่ผนัง glomerulus โดยอาศัยแรงดันของหลอดเลือดฝอย แรงต้านการกรองจาก hydrostatic pressure
และแรงดันออสโมติคของสารละลายโปรตีนในพลาสมา มีกระบวนการดูดกลับและขับออก (reabsorption) ของ
กลูโคส โซเดียมและนา้ ที่ท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) มีกระบวนการขับออก (secretion) ของสารแอมโมเนีย
ไฮโดรเจน โปแตสเซียม ออกมาที่ collecting duct เพื่อควบคุมความเป็ นกรดด่างของเลือด การควบคุมความดัน
เลื อดโดยกลไก autoregulation โดยเมื่อความตึงตัวของหลอดเลื อดหรื อการไหลเวี ย นของเลื อ ดมาที่ ไ ตมาก
หลอดเลื อแดงที่ ไ ตจะหดตัวเพื่ อควบคุมปริม าณเลื อดที่ ไ หลเข้าสู่ไ ต หรื อเมื่อปริมาณเลื อดมาเลี ย้ งไตลดลง
หลอดเลือแดงที่ไตจะคลายตัว ทาให้ปริมาณเลือดไหลผ่านไตคงที่ ของเสียและนา้ จะถูกขับออกจากร่างกายในรูป
ของปั สสาวะ นอกจากนีไ้ ตยังทาหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนต่างๆ (อรพินท์ สีขาว, 2559; Porth, 2015). ได้แก่
- ฮอร์โมนเรนิน (renin) เพื่อควบคุมความดันโลหิต เป็ นเอนไซม์ท่หี ลั่งมาจาก juxtaglomerular
apparatus ทาให้เกิดระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system, RAS) โดย angiotensin สร้างจาก
ตับได้เป็ นแองจิโอเทนซิน 1 (angiotensin I) จากนั้น angiotensin converting enzyme (ACE) ทาหน้าที่ในการ
สลายแบรดี ไ คนิ น (bradykinin, BK) ท าให้ห ลอดเลื อ ดคลายตัว (vasodilation) และสร้า งแองจิ โ อเทนซิ น 2
(angiotensin II) ทาให้มีการหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction)
- ฮอร์โมนอิริโทรโปอิติน (erythropoietin) เป็ นฮอร์โมนที่สร้างจากไตและตับ ออฤทธิ์กระตุน้
การสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก
- สารพรอสตาแกรนดิน (prostaglandin: PG) เมื่อมีแองจิโอเทนซิน 2 เพิ่มขึน้ หลอดเลือดหด
ตัวและมีการดูกลับโซเดียม จะกระตุน้ ให้ไตสร้างสารพรอสตาแกรนดินเพิ่มขึน้ ทาให้หลอดเลือดแดงขยายตัว และ
ขับโซเดียมออกมากขึน้ ทาให้ความดันโลหิตลดลง
- วิตามินดีหรือแคลซิตรอล (calcitriol) เพื่อใช้ในการดูดซึมแคลเซียม โดยวิตามินดี 3 จะถูก
สร้า งขึ น้ หรื อ ดู ด ซึ ม จากล าไส้จ ะถู ก สะสมในตับ และเปลี่ ย นเป็ น 25 ไดไฮดรอกซิ โคลแคลซิ เ ฟอรอล (25
dihydroxycholecalciferol : 25-OHD 3) สารนีจ้ ะถูกเปลี่ยนที่ไตเป็ น 1,25 ไดไฮดรอกซิโคลแคลซิเฟอรอล (1,25
dihydroxycholecalciferol :1,25 (OH) 2D3) ซึ่งป็ นactive form ของวิตามินดี และถูกควบคุมด้วยพาราธัยรอยด์
ฮอร์โมน โดยเมื่อแคลเซียมลดลง ร่างกายจะกระตุน้ ให้หลั่งพาราธัยรอยด์ฮอร์โมนเพิ่มขึน้ เพื่อไปกระตุน้ การสลาย
กระดูก เพิ่มการดูดกลับแคลเซียมที่ลาไส้ และกระตุน้ ให้ไตดูดซึมแคลเซียมเข้าสูร่ า่ งกายเพิ่มขึน้

- เอนโดทีลิน (Endothelin) เป็ นฮอร์โมนที่สร้างจากทางเดินอาหาร ต่อมใต้สมองและไต มีผล
ทาให้ความต้านทานของหลอดเลือดเพิ่มขึน้ ปริมาณเลือดผ่านไตและอัตราการกรองเพิ่มขึน้ เพิ่มการขับนา้ และ
โซเดียมออกจากร่างกาย
- ไคนิน (Kinin) ไตสร้างสาร kininogen และเปลี่ยนเป็ น bradykinin และ kinin ทาให้มีการ
ขยายตัวของหลอดเลือดที่ไต เลือดไหลผ่านไตและมีอตั ราการกรองเพิ่มขึน้ ทาให้พิ่มการขับนา้ ออกจากร่างกาย
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะ ดังแสดงในรูป

รูปแสดง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะ
ทีม่ า https://nurseslabs.com/urinary-system/; https://doctorlib.info/physiology/medical/174.html
2. ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ
ความผิดปกติระบบทางเดินปั สสาวะ แบ่งตามระบบทางเดินปั สสาวะตอนบนและตอนล่างที่พบ
ได้บ่อย ดังนี ้
2.1 ความผิดปกติของกลูเมอร์รูลัส (disorder of glomerulus function)
โรคของของกลูเมอร์รูลาร์ (glomerular disease) เป็ นความผิดปกติของการกรองของ
เสียจากเลือดไปสูป่ ั สสาวะ และมีการยอมให้สารที่มีอนุพนั ธุใ์ หญ่ เช่น โปรตีนและเลือดออกมาในปั สสาวะ
โดยแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ 1) glomerulonephritis และ 2) nephrotic syndrome รายละเอียดดังนี ้
1) กลูเมอร์รูโลเนพไฟรติส (glomerulonephritis) เป็ นการอักเสบ ติดเชือ้ และทาลาย
เยื่ อ บุ ใ น glomerulus ซึ่ ง ท าหน้า ที่ ใ นการกรอง (GFR) โดยใช้ ความดั น hydrostatic pressure และ oncotic
pressure ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยของ glomerulus และ barrier ที่อยู่ในชัน้ glomerular basement membrane
เมื่อมีการอักเสบของเซลล์ท่ที าหน้าที่กรอง mesangial cell เจริญและแบ่งตัวมาก ทาให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกันมี
เม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ ไตทางานลดลง ปั สสาวะลดลง ระบบ renin angiotensin ถูกกระตุน้ ทาให้ความดัน
โลหิตสูง และเกิดไตวายตามมาได้ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
- Acute glomerulonephritis เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย เช่น streptococcus group A หรือ
อาจเกิดจากอวัยวะอื่นๆ เช่น Bacterial endocarditis, Sepsis หรือเกิดจากโรค Systemic lupus erythematosus

(SLE), Vasculitis เป็ นต้น อาการและอาการแสดง พบมีปัสสาวะเป็ นเลือด ความดันโลหิตสูงจากการคั่งของนา้
และเกลือ มีอาการบวมที่หนังตาและข้อเท้าโดยเฉพาะตอนเช้า ของเสียที่ไตคั่ง (azotemia)
การวินิจฉัย ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบ เม็ดเลือดแดงและโปรตีน หรือ
albumin ในปั สสาวะ (proteinuria) มี cast จากโปรตีนที่ตกตะกอนในปั สสาวะ มี BUN, Cr สูง การตรวจชิน้ เนือ้ ที่
ไต พบ immune complex ใน glomerulus เซลล์เ ยื่ อ บุ ใ นหลอดเลื อ ดฝอยเจริ ญ มากขึ ้น มี ก ารหนาตั ว ของ
glomerulus membrane
- Chronic glomerulonephritis เป็ นความผิดปกติของ glomerulus ซึ่งพบในผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น
acute glomerulonephritis หรือผูป้ ่ วยอาจไม่เคยมีประวัติการเกิดโรคมาก่อน อาการและอาการแสดง มีโปรตีน
และเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ ความดันโลหิตสูง และบวม โดยอาการจะค่อยๆเป็ นมากขึน้ มีการเสื่อมหน้าที่ของไต
ร่วมด้วย และเกิดเป็ นโรคไตวายได้
พยาธิ วิ ท ยา เมื่ อ มี ก ารติ ด เชื ้อ เกิ ด ขึ น้ ที่ glomerulus ท าให้มี ก ารท างานของ antigenantibody complex มีเม็ดเลือดขาวมาเกาะและเกิดการทาลาย glomerulus ทาให้หลอดเลือดฝอยถูกทาลาย มี
โปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปั สสาวะ และมีการสร้างไฟบรินออกมาเกาะที่ bowman’s capsule ทาให้
glomerulus บวมและเลือดมาเลีย้ งไตลดลง โดยระยะเวลาตัง้ แต่ตรวจพบ proteinuria จนทาให้ไตเสียหน้าที่การ
กรองและเกิดโรคไตวายตามมา
การวินิจฉัยและการรักษา ตรวจพบอาการบวม ความดันโลหิตสูง ปั สสาวะน้อย ตาและ
หน้าบวม ตรวจพบ มีเลือดปนในปั สสาวะ มีโปรตีนในปั สสาวะ มียูเรียในเลือดมากเกินไป การรักษา โดยการชะลอ
การเสื่ อมของไต ได้แ ก่ การควบคุม อาหารที่ มี โปรตีน , ฟอสฟอรัส การใช้ย าควบคุมความดัน โลหิ ต การให้
phosphate
2) กลุ่มอาการเนพโฟรติคซินโดรม (nephrotic syndrome: NS)
กลุ่มอาการเนฟโฟรติกเกิดจากการที่ไตขับโปรตีนออกมาทางปั สสาวะมากจากความ
ผิดปกติของผนังหลอดเลือดที่ไต มีสาเหตุจากระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายผิดปกติ จาก โรคเบาหวาน โรค SLE
(systemic lupus erythematosus) หรือเกิดจากการใช้ยา เช่นยารักษาโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด
พยาธิวิทยา เมื่อระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายผิดปกติ ทาให้มีการหลั่งสารลิมโฟไคน์ (TLymphocyte) ออกมาท าลายผนังโกลเมอรู ลัส และมีก ารรั่วของโปรตีน ซึมผ่ านผนังหลอดเลือดฝอยของโกล
เมอรู ลัสออกมาในปั สสาวะ(proteinuria) การสูญเสียอัลบูมินทางปั สสาวะจานวนมาก ทาให้ระดับอัลบูมินใน
เลื อดต่ า ลง (hypoalbuminemia) ส่งผลให้แ รงดัน oncotic pressure ในหลอดเลื อดลดลง น ้าจึ งรั่วออกไปอยู่
เนือ้ เยื่อระหว่างเซลล์ ทาให้เกิดการบวม (edema) ร่างกายจึงมีการปรับตัวโดยกระตุน้ ระบบเรนินแองจิโอเทนซิน
(rennin-angiotensin system) ทาให้มีการหลั่งฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนมากขึน้ เพื่อดูดกลับของโซเดียมและนา้ จาก
ท่อไตเพิ่มขึน้ ทาให้มีการสะสมของนา้ ในร่างกายและความดันโลหิตสูงขึน้ เมื่อร่างกายมีอัลบูมินลดลงจึงมีการ
ปรับชดเชยของตับโดยการสร้าง lipoprotein ลดการเผาผลาญไขมันและการย่อยโปรตีนลง จากการทาลายของ

โกลเมอรู ลสั ทาให้มีไขมันรั่วออกมาทางปั สสาวะ (lipiduria) มีการขาดวิตามินดีเนื่องจากโปรตีนลดลงจากการขับ
ออกทางปั สสาวะ ทาให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงและกระดูเปราะตามมา
การวินิจฉัยและการรักษา มีอาการบวม การตรวจปั สสาวะ 24 ชั่วโมง พบ อัลบู
มินมากกว่า 3.5 gm/dL. การตรวจอัลบูมินในเลือดต่ากว่า 3 gm/dL. โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
การรักษา ควบคุมอาหารที่มีโปรตีนปกติ คือ 1 กรัม/นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เพิ่มโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็ นต่อ
ร่างกาย ลดอาหารไขมัน จากัดเกลือ ให้ยาขับสั สาวะ สเตียรอยด์ อัลบูมิน และยาต้านการแข็งตัวของเลือด
2.2 การอุดกั้นทางเดินปั สสาวะ (Urinary tract obstruction)
การอุดกัน้ ทางเดินปั สสาวะเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่ท่อปั สสาวะถึงท่อไต ซึ่งอาจเกิดการอุดกัน้ เพียง
บางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นข้างเดียวหรือทัง้ 2 ข้าง โดยสาเหตุมาจาก ความผิดปกติแต่กาเนิด นิ่ว การตัง้ ครรภ์ ต่อม
ลูกหมากโต รอยแผลเป็ นจากการติดเชือ้ หรือการอักเสบ ก้อนเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งเป็ น
สาเหตุให้เกิดภาวะไตบวมนา้ (Hydronephrosis) การอุดตันในทางเดินปั สสาวะทาให้มีการสะสมของปั สสาวะอยู่
ในท่อไต ทาให้ท่อไตขยายและบวมนา้ (hydroureter) และทาให้แรงดัน hydrostatic pressure ที่ท่อไตสูงขึน้ และ
แรงดันยังส่งไปที่ไตจึงทาให้เกิดภาวะ hydronephrosis ตามมา การอุดกัน้ ทางเดินปั สสาวะที่พบบ่อย มีดงั นี ้
1) นิ่วในไต (Kidney stone, renal calculi, nephrolithiasis)
นิ่วในไต เป็ นสาเหตุการอุดกัน้ ทางเดินปั สสาวะที่พบได้บ่อยในวัยผูใ้ หญ่ โดยชนิดของ
นิ่วในไต ได้แก่ นิ่วจากแคลเซียม (Calcium oxalate and Calcium phosphate) เกิดจากแคลเซียมในร่างกายสูง
หรื อในผู้ป่วยที่มี hyperparathyroidism นิ่ วจากแมกนี เซีย ม แอมโมเนี ย และฟอสเฟต เกิ ดจากการติดเชือ้ ใน
ทางเดินปั สสาวะ นิ่วชนิดยูรคิ เกิดจากการได้รบั สารอาหารที่มีพิวรีนสูง ผูป้ ่ วยโรคเกาท์ และมีปัสสาวะเป็ น ด่างหรือ
กรด ปั จจัยที่ทาให้เกิดนิ่วในไต ได้แก่ การคั่งของปั สสาวะ ยา เช่น ยาขับปั สสาวะ การดื่มนา้ ไม่เพียงพอ ผูป้ ่ วยที่ไม่
เคลื่อนไหวร่างกาย และอาหารที่ทาให้เกิดการตกผลึกจับเป็ นก้อนนิ่ว หรือมีส่วนประกอบของ calcium oxalate
และ calcium phosphate ความเป็ นกรดด่างของปั สสาวะ ทาให้สารเคมีในปั สสาวะบางอย่างจะตกตะกอนเป็ น
ผลึก (Crystal) และสะสมจนเกิ ดเป็ น นิ่ วได้ เช่ น เมื่อปั ส สาวะมีความเป็ น ด่ าง นิ่ วชนิ ด แคลเซี ย มออกซาเลต
แคลเซียมฟอสเฟต แมกนีเซียม-แอมโมเนียม ฟอสเฟต และนิ่วเขากวาง จะเกิดขึน้ ได้ดี เมื่อปั สสาวะมีความเป็ น
กรดผลึกกรดยูรกิ (Uric) และนิ่วซิสทีน (Cystine calculi) จะเกิดขึน้ ได้ดี โดยทั่วไปนิ่วในไตมักมีขนาดเล็ก ถ้านิ่วมี
ขนาดใหญ่มาก เรียกว่า นิ่วเขากวาง (Staghorn calculi) อาการและอาการแสดง ผูป้ ่ วยมักจะมาด้วยอาการปวด
ขึน้ อยู่กับตาแหน่ง โดยปวดแบบ colicky pain จากท่อไตหดรัดตัว ตาแหน่งที่ปวดมักเกิดบริเวณสีขา้ งหรือหลัง
(flank or black pain) อาจมีการปวดร้าวมาที่อวัยวะสืบพันธุห์ รือหน้าขา ระดับความปวดรุนแรงเล็กน้อยถึงรุ นแรง
มาก อาการปวดมักสัมพันธ์กบั การดื่มนา้ ปริมาณมาก
พยาธิวิทยา นิ่วในทางเดินปั สสาวะ ทาให้ขดั ขวางของปั สสาวะเหนือตาแหน่งที่มีการ
อุดตันทาให้มีแรงดันเพิ่มขึน้ เหนือไตและกรวยไต กล้ามเนือ้ ไตและกล้ามเนือ้ กรวยไตจะมีการบีบตัวแรงเพื่อผลักนา้
ปั สสาวะไปท่อไต ถ้าการอุดตัวไม่ได้รบั การแก้ไขทาให้กล้ามเนือ้ ไตและกลวยไตอ่อนแรง บางลงและพองออก และ
เกิดภาวะไตบวมนา้ ตามมาจนทาให้เกิดภาวะไตวายได้

การวิ นิจฉั ย และการรั กษา โดยการตรวจปั สสาวะ (UA) อาจพบ การติดเชือ้ ใน
ทางเดิ น ปั ส สาวะ พบเม็ ด เลื อ ดแดงหรื อ พบเศษนิ่ ว ในปั สสาวะ การตรวจเอกซเรย์ การตรวจ intravenous
pyelography (IVP) การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง การตรวจ CT การรักษา การให้ยาแก้ปวด การให้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อรักษาการติดเชือ้ นิ่วขนาดน้อยกว่า 5 มม. สามารถขับออกมาได้เอง ควรแนะนาให้ผูป้ ่ วยดื่มนา้ อย่างน้อย
3,500 มล./วัน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารแคลเซียมออกซาเลท เช่น ช็อกโกแลต นมถั่วเหลือง ชา มัน
ฝรั่งหวาน บีทรู ท กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง เบอร์รี่ ผักโขม ถั่วเปลือกแข็ง การสลายนิ่ว (extracorporeal shock
wave lithotripsy : ESWL) และการผ่าตัดเอานิ่วออก (nephrolithotomy)
2) กระเพาะปั สสาวะพิการจากระบบประสาท (Neurogenic bladder)
กระเพาะปั ส สาวะจะประกอบด้ว ย กล้า มเนื ้อ detrussor muscle, กล้า มเนื ้อ หู รู ด
(sphincter) และท่อปั สสาวะ กล้ามเนือ้ detrussor เป็ นกล้ามเนือ้ เรียบที่กระเพาะปั สสาวะทาหน้าที่คล้ายผนังของ
ลูกโป่ ง เมื่อมีนา้ ปั สสาวะก็จะขยายตัวออก โดยทั่วไปเมื่อมีปัสสาวะประมาณ 100 มล. จะเริ่มปวดปั สสาวะ แต่รา่ ย
กายจะสามารถกลัน้ ได้ เมื่อปั สสาวะมากขึน้ เรื่อยๆ จนถึง 400-500 มล. จะปวดจนต้องเข้าห้องนา้ เพื่อปั สสาวะ
กระเพาะปั สสาวะพิการจากระบบประสาท เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางหรือไขสันหลัง ที่
ควบคุมการทางานของกระเพาะปั สสาวะ ทาให้เกิดความผิดปกติ คือ ปั สสาวะไม่ออก และปั สสาวะราด
พยาธิวิทยา ความผิดปกติของกระเพาะปั สสาวะพิการ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1) Upper motor neuron lesion เป็ นความผิดปกติของไขสันหลังตัง้ แต่ T12 ขึน้ ไป เช่น
ผูป้ ่ วยที่มี spinal cord injury จะมีการหดตัว (spasticity) ของกล้ามเนือ้ detrussor อยู่ตลอดเวลาหรือมากกว่ า
ปกติ ทาให้ความจุกระเพาะปั สสาวะลดลง แรงดันในกระเพาะปั สสาวะสูงขึน้ ทาให้ปวดปั สสาวะทัง้ ที่ปริมาณ
ปั สสาวะน้อย และปั สสาวะราดได้ หรือเรียกว่า spastic neurogenic bladder
2) Lower motor neuron lesion เป็ นความผิดปกติของไขสันหลังตัง้ แต่ S2 ลงมา เช่น
ผู้ป่วยที่มี peripheral neuropathy จากโรคเบาหวาน กล้ามเนือ้ detrussor จะไม่มีการหดตัว ถึ งแม้มีปัส สาวะ
ปริมาณมาก (700-800 มล.) ก็ยงั ไม่ปวดปั สสาวะ หรือเรียกว่า flaccid neurogenic bladder
อาการและอาการแสดง ผู้ป่ วยจะมี อ าการปั ส สาวะค้า ง ปั ส สาวะออกไม่ ห มด
ปั สสาวะเล็ด หรือปั สสาวะออกมาโดยไม่รูส้ กึ ปวด และมีการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
การวินิจฉั ยและการรั กษา การซักประวัติและตรวจร่างกายพบอาการและอาการ
แสดง การตรวจร่างกาย พบ ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น reflex ต่างๆ การตรวจปั สสาวะพบการติดเชือ้
ตรวจ BUN, Cr. การตรวจ IVP การตรวจ voiding cystourethrogram เพื่ อ ประเมิ น การไหลของปั ส สาวะ
การรักษา ใส่สายสวนปั สสาวะ ให้ยากลุ่มแอลฟาแอนตีโ้ คลิเนอร์จิค ยาลดการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ เรียบ ยา
ปฏิชีวนะในกรณีมีการติดเชือ้ ในทางเดินปั สสาวะ

2.3 การติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ (Urinary tract infection: UTI)
การติ ด เชื ้อ ทางเดิ น ปั ส สาวะ พบมี ส าเหตุม าจากเชื ้อ แบคที เ รี ย หรื อ เชื ้อ รา เช่ น
staphylococcus, E.coli, fungus เป็ นต้น ตาแหน่งของการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะที่พบได้บ่อย มีดงั นี ้
1) กระเพาะปั สสาวะอักเสบ (cystitis)
กระเพาะปั สสาวะอักเสบ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากท่อปั สสาวะผูห้ ญิง
สัน้ กว่าเพศชาย สาเหตุการเกิดโรคจาก การกลัน้ ปั สสาวะ ดื่มนา้ น้อย การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็ นเวลานาน การ
กระทบกระเทือนที่ท่อปั สสาวะหรือกระเพาะปั สสาวะ การอักเสบของท่อปั สสาวะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอดทาให้
เชือ้ โรคเข้าสู่ทางเดินปั สสาวะ มีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินปั สสาวะ เช่น ใส่สายสวนปั สสาวะ มีการอุดกัน้ ทางเดิน
ปั สสาวะ เช่น นิ่ว ต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งกระเพาะปั สสาวะ กระเพาะปั สสาวะพิการ
อาการและอาการแสดง ปวดปั สสาวะ ปวดเบ่ง ปั สสาวะมีเลือดปน ปั สสาวะบ่อย
ปวดหัวหน่าว ปวดตอนถ่ายปั สสาวะ มีปัสสาวะขุ่น มีเลือดปนในปั สสาวะ
การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา CBC พบ WBC มากกว่ า 10,000 cell/dL การตรวจ
ปั สสาวะ (urine analysis: UA) พบ สีปัสสาวะขุ่น (turbidity) อาจเป็ นตะกอน หนอง หรือเม็ดเลือดขาว มี WBC สูง
มากกว่ า 5 cell ในปั ส สาวะ มีเม็ดเลื อดแดง (RBC) พบแบคทีเรีย ในปั สสาวะ ตรวจเพาะเชื อ้ ปั สสาวะ (urine
culture) พบเชื อ้ ที่ เป็ น สาเหตุ มากกว่ า 105 colony/มล. การรัก ษา โดยการปรับ พฤติก รรมการขับ ถ่ายไม่กลั้น
ปั สสาวะการให้ยาปฏิชีวนะ ลดอาหารเค็ม เผ็ด ชา กาแฟ แนะนาให้ผลไม้รสเปรีย้ ว ดื่มนา้ อย่างน้อย 2,500 มล.
2) กรวยไตอักเสบ (pyelonephritis)
กรวยไตอักเสบเป็ นการอักเสบของกรวยไต (renal pelvic) อาจเกิดข้างเดียวหรือทัง้ สอง
ข้าง สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียทางเดินปั สสาวะส่วนล่างแล้วลุกลามขึน้ มาที่ไต แบคทีเรียที่เป็ น
สาเหตุ ได้แ ก่ E.coli, klebsiella pneumoniae, streptococcus, Pseudomonas aeruginosa การอั ก เสบของ
กรวยไต แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน และกรวยไตอักเสบเรือ้ รัง ดังนี ้
2.1) กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis) เป็ นการอักเสบที่เกิดขึน้ อย่าง
เฉียบพลัน อาการและอาการแสดง มีไข้สงู 39-40 องศา หนาวสั่น ปวดสีขา้ งบริเวณ costovertebral angle (flank)
อาการเกิดอย่างเฉียบพลัน อาจมีปวดร้าวมาที่ขาหนีบ ปวดท้อง ปวดบริเวณหัวหน่าว ปั สสาวะบ่อย ปวดเวลา
ปั สสาวะ ปั สสาวะขุ่นหรือเป็ นหนอง อาจพบร่วมกับการตัง้ ครรภ์และเบาหวาน
2.2) กรวยไตอักเสบเรือ้ รัง (Chronic pyelonephritis) มีการทาลายเนือ้ ไตอย่างถาวร
จากการอัก เสบเฉี ย บพลัน ซา้ ๆ สาเหตุเกิ ดจากการไหลย้อนกลับ ของปั ส สาวะจากกระเพาะปั สสาวะสู่ท่อไต
(ureterovesical reflux) นอกจากนีอ้ าจมีส าเหตุมาจากได้รบั ยา หรือสารพิษต่อไตเป็ นเวลานาน อาการและ
อาการแสดง ผูป้ ่ วยอาจไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใดหรือมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรง พบความดันโลหิตสูง ปั สสาวะ
บ่อย ปั สสาวะลาบาก ตรวจพบ แบคทีเรีย เม็ ดเลือดขาวในปั สสาวะ การอักเสบของกรวยไตเป็ นเวลานานจนใน
ที่สดุ ไตถูกทาลาย ทาให้ไตฝ่ อ อาจเกิดโรคไตวายเรือ้ รัง ซีด อ่อนเพลีย ความดันโลหิตสูง

การรักษา Acute pyelonephritis การให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดการหดเกร็งของกระเพาะ
ปั สสาวะ ดูแลให้ได้รบั นา้ อย่างเพียงพอ รักษาที่สาเหตุ chronic pyelonephritis การให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดความ
ดันโลหิต รักษาที่สาเหตุ กรณีท่ผี ปู้ ่ วยมีไตวาย อาจต้องรักษาด้วยการล้างไต
2.4 ภาวะไตวาย (Renal failure)
ภาวะไตวาย เป็ นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย หรือไตไม่สามารถทา
หน้าที่ได้ตามปกติ ทาให้มีของเสียคั่งในร่างกาย มีผลต่อสมดุลของนา้ อิเล็คโตรไลท์และกรดด่าง แบ่งภาวะไตวาย
เป็ น 2 ชนิด ดังนี ้
1) ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure: ARF)
ภาวะไตวายเฉียบพลัน เป็ น ภาวะที่ไตสูญเสียหน้าที่อย่างทันที ทาให้อตั ราการกรอง
ลดลง มีการคั่งของเสียในร่างกาย (azotemia) มีภาวะเสียสมดุลสารนา้ อิเลคโตรไลท์ กรดด่าง และเกิดภาวะยูรี
เมียตามมา ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถทาให้กลับคืนสูป่ กติได้ ถ้าได้รบั การแก้ไขสาเหตุและรักษาที่ทนั เวลา
ปั จจุบนั มีการใช้คาว่า acute kidney injury (AKI) เป็ นการบอกความผิดปกติของไตตัง้ แต่เล็กน้อยจนถึงภาวะไต
วายเฉียบพลัน
สาเหตุของไตวายเฉียบพลัน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ
1. สาเหตุ ก่ อ นไต (pre-renal cause) เกิ ดจากความผิ ดปกติข องเลื อ ดมาเลี ย้ งไต
ลดลง จากภาวะความดันโลหิตต่า (hypotension) ปริมาณการไหลเวียนเลือดลดลง (hypovolemia) หรือมีภาวะ
ช็อก หลอดเลือดขยายตัว ภาวะที่หัวใจทางานได้นอ้ ย การอุดตันของหลอดเลือดแดงหรือดาที่ไปเลีย้ งไต ทาให้
อัตราการกรองลดลง เมื่อแก้ไขสาเหตุได้ ไตจะกลับมาทาหน้าที่ได้ดงั เดิมอย่างรวดเร็ว แต่ถา้ ปล่อยทิง้ ไว้ จะทาให้
เซลล์และหลอดเลือดฝอยของไตตาย เกิดภาวะ acute tubular necrosis (ATN)
2. สาเหตุที่ไต (Intrarenal cause) เป็ นภาวะที่เนือ้ ไต กรวยไต และท่อไตถูกทาลาย
จะมีการปล่อยโปรตีนที่ปล่อยออกมาจากกล้ามเนือ้ ที่มีการบาดเจ็บ เข้าแทรกอยู่ในหลอดไต เช่น ภาวะแผลไหม้
การเกิด hemolysis ของฮีโมโกลบินจากการให้เลือดทาให้มีการสะสมเข้าสูก่ รวยไตและหลอดไต การติดเชือ้ การมี
สารพิษเข้าสูร่ า่ งกายจะทาลายหลอดไต acute tubular necrosis (ATN) หรือการได้รบั สารเคมีหรือยาที่มีพิษต่อไต
เช่น ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่ม aminoglycosides ยากลุ่ม NSAID สารทึบรังสี (contrast media) หรือการเกิด
พิษ endogenous toxin เช่น การสลายกล้ามเนือ้ (rhabdomyolysis) เป็ นต้น
3. สาเหตุหลั ง ไต (post-renal cause) เป็ นภาวะที่ไตถูกทาลายจากการอุดตันการ
ไหลของปั สสาวะ ทาให้ความดันในหลอดเลือดไตสูงขึน้ มีผลทาให้อัตราการกรองที่ไตลดลง การเกิดการอุดกั้น
ทางเดินปั สสาวะ เช่น นิ่ว เนือ้ งอก ต่อมลูกหมากโต การตีบแคบทางเดินปั สสาวะ ซึ่งเมื่อเกิดการอุดกั้นทาให้
ปั สสาวะออกมาไม่ได้หรือออกมาได้นอ้ บ มีการคั่งของปั สสาวะ เกิดแรงกันในระบบหลอดเลือดและหน่วยไต ทาให้
การดูดกลับของโซเดียมลดลง นา้ และยูเรียคั่ง
พยาธิวิทยา แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ

- Initiation period เป็ นระยะเริ่มแรก ต้นตั้งแต่มีพยาธิ สภาพจนถึงระยะ oliguria
อาจใช้เวลาเป็ นชั่วโมงหรือเป็ นวัน ตัง้ แต่ไตได้รบั บาดเจ็บหรือสารพิษจนทาให้เกิดภาวะ ATN ถ้าแก้ไขได้ทนั ก็จะ
หยุดการดาเนินของโรคได้
- Oliguria period เป็ นระยะที่มีปัสสาวะออกน้อย คือ น้อยกว่า 400 มล.ใน 24 ชม.
เมื่อโรคมีการดาเนินต่อไป อัตราการกรองของไตลดลง ทาให้ไตสูญเสียหน้าที่ในการขับของเสียและรักษาสมดุล
ของนา้ อิเล็คโตรไลท์ กรดด่าง ในผู้ป่วยจะมีของเสี ยคั่งในเลื อด (uremia) ได้แก่ urea, creatinine, uric acid,
potassium, magnesium
- Diuresis period ระยะปั สสาวะออกมาก (Diuretic phase) ระยะนีผ้ ปู้ ่ วยจะเริ่มมี
ปั สสาวะ ไตเริ่มกลับมาทาหน้าที่ในการกรอง ปั สสาวะถูกขับออกมากกว่า 1,000 มล./ 24 ชั่วโมง ทาให้มีการ
สูญเสียนา้ โซเดียม โพแทสเซียม (K) และคลอไรด์ มีผลให้เกิดภาวะ hypovolemic shock ภาวะ hypokalemia
ผูป้ ่ วยจึงต้องการนา้ ทดแทน เมื่อเข้าสูร่ ะยะนีร้ ะดับของ urea และ creatinine (Cr) ลดลง
- Recovery period ระยะฟื ้ นฟูสภาพ เป็ นระยะที่ไจเริ่มปรับตัวได้ ระดับ urea เริ่ม
ลดลง และค่า BUN, creatinine ในเลือดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อตั ราการกรองไตจะยังคงต่ากว่า 1-3% แต่จะไม่
มีอาการแสดงทางคลีนิค
อาการและอาการแสดง ผูป้ ่ วยจะมีปัสสาวะออกน้อย พบภาวะ anuria (ปั สสาวะ
ออกน้อยกว่ า 50 มล.ต่อวัน ) ภาวะ oliguria (ปั ส สาวะออกน้อยกว่ า 400 มล.ต่อวัน ) ท าให้เกิ ดภาวะน ้า เกิ น
(volume overload) หรือผูป้ ่ วยอาจมีปริมาณปั สสาวะปกติ แต่มีระดับ BUN, Creatinine (Cr.) ในพลาสมาสูงกว่า
ปกติ (ค่าปกติ BUN=10 - 20 mg/dL., Cr.=0.6 - 1.2 mg/dL) มีภาวะ hyperkalemia (K >5.5 mg/dL) อาจนามา
สู่การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจทาให้มี T-wave สูง หัวใจเต้นผิดจังหวะรุ นแรง และหัวใจหยุดเต้นได้ มี
ภาวะ metabolic acidosis เนื่องจากไม่สามารถกาจัดกรดที่เกิดจากเมตาบอลิซึมออกจากร่างกายได้ มีภาวะ
hypocalcemia และภาวะ hypophosphatemia
การรั กษา การรักษาพิจารณาตามสาเหตุท่ีทาให้เกิดไตวายเฉี ยบพลัน การรักษา
ได้แก่ การควบคุมสมดุลของสารนา้ โดยการให้สารนา้ หรือเลือดในผูป้ ่ วยรายที่มีสาเหตุไตวายจากการขาดนา้ หรือ
เลือด หรืออยู่ในระยะปั สสาวะออกมาก การให้ยาขับปั สสาวะในผูป้ ่ วยที่อยู่ในระยะปั สสาวะออกน้อย การรักษา
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง เช่น การให้ glucose ผสม insulin เพื่อนา K เข้าเซลล์ การให้ยา Ion exchange
resin (Kayexalate)เพื่อขับ K ออกในทางเดินอาหาร ให้ calcium gluconate เพื่อลด threshold ของหัวใจ และให้
sodium bicarbonate เพื่อแก้ไขความเป็ นกรด และทาให้ K แลกเปลี่ยนกับ hydrogen ion และ K เคลื่อนเข้าเซลล์
การรักษาด้วยการฟอกเลือด (hemodialysis)
2) ภาวะไตวายเรือ้ รัง (Chronic renal failure)
ภาวะไตวายเรื อ้ รัง เป็ น ภาวะที่ ไ ตถู ก ท าลายเพิ่ ม มากขึ น้ มี ก ารสูญ เสี ย หน่ ว ยไต
(nephron) มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ตามปกติในการขจัดของเสีย การรักษาสมดุลของนา้ อิเล็คโตรไลท์ จนไม่
สามารถแก้ไ ขกลับ คืน เป็ น ปกติ ท าให้มีก ารคั่งของของเสี ย เป็ น เวลานานมากกว่ า 3 เดือน สาเหตุเกิ ดจาก

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตหรือกรวยไตอักเสบ การอุดกัน้ ของทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ความผิดปกติแต่
กาเนิด เช่น polycystic kidney ความผิดปกติของหลอดเลือดเลีย้ งไต การได้รบั สารพิษ โรคที่มีผลทั่วระบบ เช่น
SLE เป็ นต้น
พยาธิสรีรวิทยา
ไตทาหน้าที่รกั ษาภาวะสมดุลภายในร่างกาย (hemostasis) เมื่อไตมีการสูญเสีย
หน้าที่รอ้ ยละ 75-80 อาการและอาการแสดงของไตวายจะเริ่มปรากฏ ขัน้ ตอนของไตวายเรือ้ รังแบ่งออกเป็ น 4
ระยะ ดังนี ้
- การทางานของไตลดลง (diminished renal reserve)เป็ นระยะไตลดลงเหลือร้อย
ละ 40 หรือมีอตั ราการกรอง (GFR) มากกว่าร้อยละ 90 มล./นาที ค่า Serum creatinine สูงกว่าปกติเล็กน้อย อยู่
ในช่วง 1.5-2 mg/dL. ระยะนีอ้ าจยังไม่มีอาการและอาการแสดงของไตวาย เนื่องจากไตมีการปรับตัวเพื่อให้คงทา
หน้าที่ในการควบคุมสมดุลของนา้ เกลือแร่ กรดด่าง
- ระยะไตเสื่อมสมรรถภาพ (renal insufficiency) เป็ นระยะที่มีการลดลงของอัตรา
การกรองลดลงเหลือร้อยละ 25 มี GFR 60-89 มล./นาที ของเสียในเลือดเพิ่มขึน้ แต่ไม่เกิน 3-4 เท่า ค่า cr. 2-4
mg./dL
- ระยะไตวาย (renal failure) เป็ นระยะที่มีระดับยูเรียในเลือดสูงขึน้ มีการคั่งของ
ของเสีย (azotemia) อัตราการกรองเหลือร้อยละ 5-15 มี GFR 30-59 มล./นาที ค่า cr. 4-8 mg./dL ผู้ป่วยจะมี
อาการแสดงเด่นชัดเนื่องจากไตไม่สามารถปรับสมดุลของนา้ และขับของเสียได้ เช่น อาการบวมจากการคั่งของนา้
ภาวะ uremia กรดจากการเผาผลาญ (metabolic acidosis) ภาวะ hyperkalemia
- ระยะไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย (end stage renal disease: ESRD) การกรองของ
ไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5-10 หรือมี GFR น้อยกว่า 15 มล./นาที ผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะ uremia และ
ต้องการการฟอกเลือด หรือการปลูกถ่ายไต
อาการและอาการแสดง ภาวะยูรีเมียจะส่งผลต่อการทางานทุกระบบ ผูป้ ่ วยจะมี
อาการและอาการ แบ่งตามระบบ ดังนี ้
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด จะพบความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีการคั่งของนา้ และ
โซเดียม การกระตุน้ เรนนินแองจิโอเทนซินและอัลโดสเตอโรน ทาให้เปลี่ยนแองจิโอเทนซิน 1 เป็ นแองจิโอเทนซิน 2
ทาให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว และไปกระตุน้ ต่อมหมวกไตส่วนในหลั่ง aldosterone ร่างกายจึงเก็บโซเดียม
และนา้ มากขึน้ ทาให้ความดันโลหิตสูงขึน้ เมื่อมีการคั่งของนา้ จะพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการบวมแบบกดบุ๋ม (petting
edema) มี ก ารบวมทั่ว ร่า งกาย เส้น เลื อ ดด าที่ ค อโป่ ง (neck vein engorge) และเกิ ด ภาวะน ้า เกิ น และหัวใจ
ล้มเหลวตามมาได้ เกิดนา้ ในเยื่อหุม้ หัวใจและภาวะเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบ จะมีอาการเจ็บหน้าอก ฟั งได้เสียง friction
rub และมีไข้ต่าๆ
- ระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดภาวะนา้ ท่วมปอด ฟั งได้เสียง crepitation จะพบ
อาการหายใจตืน้ หายใจหอบลึก

- ระบบผิวหนัง จะมีอาการคันตามผิวหนัง (pruritis) ที่เกิดจากเกลือยูเรียเกาะที่
ผิวหนัง ผิวหนังอาจมีสีเหลือง ผิวแห้ง ผิวสีคลา้ มีรอยชา้ ตามผิวหนัง เล็บเปราะง ผมแห้งเปราะ
- ระบบทางเดินอาหาร มีแผลเลือดออกในปาก (stomatitis) เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน สะอึก ท้องผูห้ รือท้องเสีย เลือดออกในทางเดินอาหาร
- ระบบประสาท จะมีระดับความรู ส้ ึกตัวเปลี่ยนแปลง สับสน ไม่รูว้ นั เวลา สถานที่
บุคคล พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กล้ามเนือ้ ทางานไม่ประสานกัน กล้ามเนือ้ กระตุก ชัก ถ้ามีอาการยูรีเมียรุ นแรง
ผูป้ ่ วยจะซึมและหมดสติ
- ระบบเลื อด จะพบ ภาวะโลหิ ตจางเนื่องจากการสร้างฮอร์โมน erythropoietin
ลดลง ทาให้กระตุน้ ไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงลดลง เม็ดเลือดแดงมีอายุสนั้ ทาให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ภาวะ
เลือดออกง่าย เนื่องจาก ภาวะยูรีเมียทาให้เกร็ดเลือดมีคุณภาพลดลง ทัง้ ทีมีจานวนเกล็ดเลือดปกติ และความ
ต้านทานโรคต่าเนื่องจากเม็ดเลือดขาวลดลงและเม็ดเลือดขาวที่ทาหน้าที่ในการจับกินเชือ้ โรคลดลง
- ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ตะคริว กล้ามเนือ้ อ่อนแรง กระดูกหักได้ง่าย เท้าตก
เนื่องจากยูรีเมียทาให้ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง เจ็บข้อจากการมีแคลเซียมมาเกาะ กระดูกพรุ นจากการขาดวิตามินดี
ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
- ระบบสืบพันธุ์ เกิดความรู ส้ ึกทางเพศลดลง ในผู้หญิ งจะมีประจาเดือนผิดปกติ
หรือไม่มีประจาเดือน ในผูช้ ายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง มีการฝ่ อเหี่ยวของอัณฑะ จานวนอสุจิลดลง
- ระบบต่อมไร้ท่อ ผูป้ ่ วยจะมีอาการของต่อมไร้ท่อทางานผิดปกติ เช่น ต่อมไทรอยด์
พิทอู ิทารี พาราไทรอยด์
การรักษา การรักษาจะเน้นการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อคงไว้ซ่งึ การทาหน้าที่
ของไตและสมดุล ของร่ า งกาย ได้แ ก่ การแก้ไ ขภาวะ hyperkalemia การแก้ไ ขภาวะซี ด โดยการให้ฮ อร์โมน
erythropoietin การให้ธาตุเหล็กทดแทน การให้เม็ดเลือดแดง การให้แคลเซียมทดแทน การจากัดอาหารที่ทาให้ไต
เสื่อมและมีพลังงานเพียงพอ เช่น แคลลอรี่ 2,000-2,500 กิโลแคลลอรี่ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารที่มีโปแต
สเซียม เช่น ผลไม้ กล้วย ส้ม การจากัดนา้ การให้ยา ได้แก่ ยาขับปั สสาวะ ยาลดความดันโลหิต ยาแก้คลื่นไส้
อาเจียน ยาปรับความเป็ นกรดด่าง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) และการฟอกเลือดทางหน้า
ท้อง (Continuous ambulatory peritoneal Dialysis: CAPD) เพื่อขจัดของเสียและขับนา้ ออกจากร่างกาย และ
การปลูกถ่ายไตในผูป่วยไตวายระยะสุดท้าย

สรุ ป ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ความผิดปกติของกลู
เมอร์รูลัส เป็ นกลุ่มอาการที่เกิดพยาธิสภาพของกลูเมอรู ลสั ทาให้เกิดการรั่วของเซลล์ขนาดใหญ่ออกนอกหลอด
เลือดฝอย เช่น อัลบูมิน หรือเม็ดเลือด ได้แก่ โรคกลูเมอร์รูโลเนพไฟรติส กลุ่มอาการเนพโฟรติคซินโดรม การอุด
กั้นทางเดินปั สสาวะ มีสาเหตุจากความผิดปกติแต่กาเนิด นิ่ว การตัง้ ครรภ์ ต่อมลูกหมากโต รอยแผลเป็ นจากการ

ติ ด เชื อ้ หรื อการอัก เสบ ก้อนเนื อ้ และความผิ ดปกติข องระบบประสาท ซึ่งเป็ น สาเหตุใ ห้เกิ ดภาวะไตบวมนา้
(Hydronephrosis) และเกิดภาวะไตวายตามมาได้ กระเพาะปั สสาวะพิการจากระบบประสาท เกิดจากความ
ผิดปกติของ Upper motor neuron lesion ทาให้เกิดการหดตัว (spasticity) ของกล้ามเนือ้ detrussor และความ
ผิดปกติของ Lower motor neuron lesion มีการคลายตัว (flaccid)ของกล้ามเนือ้ detrussor ส่งผลให้ปัสสาวะ
ออกไม่หมด ปั สสาวะเล็ด หรือปั สสาวะคั่งค้าง และมีการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ การติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ ที่
พบบ่อย เช่น กระเพาะปั สสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย หรือเชือ้ รา การรักษา จะให้
ยาปฏิชีวนะ รักษาที่สาเหตุ รวมทัง้ การปรับพฤติกรรมของผูป้ ่ วย ภาวะไตวาย เป็ นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของ
เสียออกจากร่างกาย หรือไตไม่สามารถทาหน้าที่ได้ตามปกติ ทาให้มีของเสียคั่งในร่างกาย มีผลต่อสมดุลของนา้
อิเล็คโตรไลท์และกรดด่าง แบ่งเป็ น ภาวะไตวายเฉียบพลัน สามารถทาให้กลับคืนสู่ปกติได้ ถ้าได้รบั การแก้ไข
สาเหตุและรักษาที่ทนั เวลา และ ภาวะไตวายเรือ้ รัง เป็ นภาวะที่ไตถูกทาลาย มีการสูญเสียหน่วยไต (nephron)
มากกว่าร้อยละ 50 ทาให้ไม่สามารถรักษาสมดุลของนา้ อิเล็คโตรไลท์ ให้เป็ นปกติได้ เกิดการคั่งของของเสีย
(uremia) เป็ นเวลานานมากกว่า 3 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบกับผูป้ ่ วยหลายระบบ การรักษา การรักษาจะเน้นการ
รักษาแบบประคับประคอง เพื่อคงไว้ซ่งึ การทาหน้าที่ของไตและสมดุลของร่างกาย โดยการปรับเรื่อง อาหาร การให้
ยา การแก้ไขสมดุลของนา้ และเกลือแร่ในร่างกาย รวมถึงการรักษาด้วย การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการ
ฟอกเลือดทางหน้าท้อง และการผ่าตัดเปลี่ยนไต
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