
เอกสารประกอบการสอนวิชา 9552108        พยาธิวิทยา (Pathology) 
จ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5)            ภาคการศึกษา 1/2564 
                  อาจารยผ์ู้สอนรัชนี  ผิวผ่อง 
เร่ือง  ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 

1. โครงสรา้งและหนา้ที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ 
2. ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 

- ภาวะความผิดปกติของไตและกรวยไต 
- ภาวะความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ 
- ภาวะไตวาย       

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นกัศกึษาสามารถ 
1. อธิบายการสาเหตแุละกลไกการเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะได ้

2. อธิบายกลไกปฏิกิรยิาตอบสนอง และการปรบัตวัของรา่งกายในภาวะที่มีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปัสสาวะได ้

3. วิเคราะหอ์าการ และอาการแสดงของของผูป่้วยที่มีพยาธิสภาพในระบบทางเดินปัสสาวะได ้ 
4.  วิเคราะหผ์ลการตรวจรา่งกาย และการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการของผูป่้วยที่มีพยาธิสภาพในระบบ

ทางเดินปัสสาวะได ้

5. ระบแุนวทางการรกัษาของผูป่้วยที่มีพยาธิสภาพในระบบระบบทางเดินปัสสาวะได ้
วิธีการเรียนการสอน 

- บรรยายแบบมีสว่นรว่มประกอบการใชส้ื่อ 
- มอบหมายงาน คดัค าศพัทท์างการแพทย ์ 
- ศกึษาดว้ยตนเอง 
- วิเคราะหก์รณีตวัอย่าง 

สื่อการเรียนการสอน 
- สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสารประกอบค าสอน 
- กรณีศกึษา 
- วีดีโอ 

การวัดผลและประเมินผล:  สอบกลางภาค แบบประเมิน concept mapping พยาธิ สรีรวิทยาระบบ ต่าง ๆ  
ความสนใจและตัง้ใจในการเรยีน  



ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Disorders of the Urinary tract) 

 
ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นระบบที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะไตที่ท  าหนา้ที่ก าจัดของเสียออกจากร่างกาย 

การสรา้งฮอรโ์มน การสรา้งวิตามินดี การควบคุมแคลเซียม การควบคุมน า้และของเหลวในร่างกาย และการ
ควบคุมความเป็นกรดด่าง หากเกิดความผิดปกติของไตอาจมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายตามมา ดังนั้น การ
พยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ จึงตอ้งมีความรูถ้ึงโครงสรา้ง หนา้ที่ และความผิดปกติของ
ระบบทางเดินปัสสาวะและไต เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินผูป่้วย และการวางแผนในการใหก้ารพยาบาลทัง้ในดา้น
การส่งเสริม ป้องกัน รกัษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะต่อไป ในบทนีจ้ะกล่าวถึง 
โครงสรา้งหนา้ที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะความผิดปกติของไตและกรวยไต ความผิดปกติของทางเดิน
ปัสสาวะ และภาวะไตวาย ตามล าดบั 

 
ค าศัพทท์ีเ่กี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเดินปัสสาวะ 

ค าศัพท ์ ค าแปล ค าศัพท ์ ค าแปล 
Glomerulonephritis การอกัเสบ ติดเชือ้ และท าลายเยื่อบุ

ของ glomerulus มีการรั่วของโปรตีน
และเม็ดเลือดแดงออกมาในปัสสาวะ 

Nephrotic syndrome ความผิดปกตขิองระบบภมูิคุม้กนั
ในการท าลายโกลเมอรูลสั เกิด
การรั่วของโปรตีนออกมาใน
ปัสสาวะ ระดบัอลับมูินในเลือด
ต ่าและเกิดการบวม  

Kidney stone/renal 
calculi/ nephrolithiasis  

นิ่วในไต Urinary tract infection การติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 

Pyelonephritis กรวยไตอกัเสบ Hydronephrosis ภาวะไตบวมน า้ 
Neurogenic bladder กระเพาะปัสสาวะพิการ Acute renal failure ไตวายเฉียบพลนั 
Spastic neurogenic 
bladder 

ความผิดปกตขิองไขสนัหลงัตัง้แต่ 
T12 ขึน้ไป ท าใหม้ีการหดตวัของ
กลา้มเนือ้ detrussor 

Flaccid neurogenic 
bladder 

ความผิดปกตขิองไขสนัหลงั
ตัง้แต่ S2 ลงมา ท าใหม้ีการ
คลายตวักลา้มเนือ้ detrussor  

Chronic renal failure ไตวายเรือ้รงั Azotemia  การมีระดบั BUN, Cr. ในเลือดสงู 
Uremia การมีระดบั BUN, Cr. ในเลือดสงู มี

อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คล่ืนไส ้
อาเจยีน คนัตามผิวหนงั ความ
รูส้กึตวัเปล่ียนแปลง 

erythropoietin เป็นฮอร์โมนที่สรา้งจากไตและ
ตบั และกระตุน้ไขกระดูกใหส้รา้ง
เม็ดเลือดแดง 

Renal insufficiency ไตสญูเสียการท างาน 25% ระดบั 
BUN, Cr. สงูขึน้เล็กนอ้ย 

End-stage renal 
disease (ESRD) 

ไตสามารถท าหนา้ที่ไดน้อ้ยกวา่ 
10% 

Oliguria ปัสสาวะออกนอ้ยกวา่ 400 มล. ใน 
24 ชม. 

Anuria ปัสสาวะออกนอ้ยกวา่ 50 มล. ใน 
24 ชม. 



1. โครงสร้างและหน้าทีข่องระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบดว้ยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ หนา้ที่ของไต คือ 

การก าจัดของเสียจากการเมตาบอลิซึมออกจากร่างกาย (excretory   function) เช่น ยูเรีย (urea), ครีเอตินิน 
(creatinine), กรดยูริค (uric acid) สารเคมี เช่น ยา ปรับความสมดุลย์ของน ้าและเกลือแร่ ได้แก่ โซเดียม 
โปตสัเซียม  ไบคารบ์อเนต  คลอไรด ์เพื่อรกัษาสมดลุของร่างกายและภาวะความเป็นกรดด่างของร่างกาย  การ
สงัเคราะหฮ์อรโ์มน (secretory function) ไตมีเลือดปรมิาณมากไหลมาเลีย้ง ประมาณ 1,000-1200 มล./นาที โดย
ผ่านหลอดเลือดแดงไตและออกจากไตโดยผ่านหลอดเลือดด าไต ไตแต่ละขา้งประกอบดว้ยหน่วยการท างานขนาด
เล็ก เรียกว่า หน่วยไต (nephron) เลือดจะถูกกรองและผ่านกระบวนการกรอง (glomerular filtration) การกรอง
เกิดขึน้ที่ผนัง glomerulus โดยอาศัยแรงดันของหลอดเลือดฝอย แรงตา้นการกรองจาก hydrostatic pressure 
และแรงดนัออสโมติคของสารละลายโปรตีนในพลาสมา มีกระบวนการดดูกลบัและขบัออก ( reabsorption) ของ
กลโูคส โซเดียมและน า้ ที่ท่อไตส่วนตน้ (proximal tubule) มีกระบวนการขบัออก (secretion) ของสารแอมโมเนีย 
ไฮโดรเจน โปแตสเซียม ออกมาที่ collecting duct เพื่อควบคมุความเป็นกรดด่างของเลือด การควบคมุความดัน
เลือดโดยกลไก autoregulation โดยเมื่อความตึงตัวของหลอดเลือดหรือการไหลเวียนของเลือดมาที่ไตมาก 
หลอดเลือแดงที่ไตจะหดตัวเพื่อควบคุมปริมาณเลือดที่ไหลเข้าสู่ไต หรือเมื่อปริมาณเลือดมาเลีย้งไตลดลง 
หลอดเลือแดงที่ไตจะคลายตวั ท าใหป้ริมาณเลือดไหลผ่านไตคงที่ ของเสียและน า้จะถูกขบัออกจากรา่งกายในรูป
ของปัสสาวะ นอกจากนีไ้ตยงัท าหนา้ที่ในการสรา้งฮอรโ์มนต่างๆ (อรพินท ์สีขาว, 2559; Porth, 2015).  ไดแ้ก่  

- ฮอรโ์มนเรนิน (renin) เพื่อควบคมุความดนัโลหิต เป็นเอนไซมท์ี่หลั่งมาจาก juxtaglomerular 
apparatus ท าใหเ้กิดระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system, RAS) โดย angiotensin สรา้งจาก
ตับไดเ้ป็นแองจิโอเทนซิน 1 (angiotensin I) จากนั้น angiotensin converting enzyme (ACE) ท าหน้าที่ในการ
สลายแบรดีไคนิน (bradykinin, BK) ท าให้หลอดเลือดคลายตัว(vasodilation)  และสร้างแองจิโอเทนซิน 2 
(angiotensin II) ท าใหม้ีการหดตวัของหลอดเลือด (vasoconstriction) 

- ฮอรโ์มนอิริโทรโปอิติน (erythropoietin) เป็นฮอรโ์มนที่สรา้งจากไตและตับ ออฤทธิ์กระตุน้
การสรา้งเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดกู  

- สารพรอสตาแกรนดิน (prostaglandin: PG) เมื่อมีแองจิโอเทนซิน 2 เพิ่มขึน้ หลอดเลือดหด
ตวัและมีการดกูลบัโซเดียม จะกระตุน้ใหไ้ตสรา้งสารพรอสตาแกรนดินเพิ่มขึน้ ท าใหห้ลอดเลือดแดงขยายตวั และ
ขบัโซเดียมออกมากขึน้ ท าใหค้วามดนัโลหิตลดลง 

- วิตามินดีหรือแคลซิตรอล (calcitriol) เพื่อใชใ้นการดูดซึมแคลเซียม โดยวิตามินดี 3 จะถูก
สร้างขึน้หรือดูดซึมจากล าไส้จะถูกสะสมในตับ และเปลี่ยนเป็น 25 ไดไฮดรอกซิ โคลแคลซิเฟอรอล (25 
dihydroxycholecalciferol : 25-OHD 3) สารนีจ้ะถูกเปลี่ยนที่ไตเป็น 1,25 ไดไฮดรอกซิโคลแคลซิเฟอรอล (1,25 
dihydroxycholecalciferol :1,25 (OH) 2D3) ซึ่งป็นactive form ของวิตามินดี และถูกควบคุมดว้ยพาราธัยรอยด์
ฮอรโ์มน โดยเมื่อแคลเซียมลดลง ร่างกายจะกระตุน้ใหห้ลั่งพาราธัยรอยดฮ์อรโ์มนเพิ่มขึน้ เพื่อไปกระตุน้การสลาย
กระดกู เพิ่มการดดูกลบัแคลเซียมที่ล  าไส ้และกระตุน้ใหไ้ตดดูซมึแคลเซียมเขา้สูร่า่งกายเพิ่มขึน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94


- เอนโดทีลิน (Endothelin) เป็นฮอรโ์มนที่สรา้งจากทางเดินอาหาร ต่อมใตส้มองและไต มีผล
ท าใหค้วามตา้นทานของหลอดเลือดเพิ่มขึน้ ปริมาณเลือดผ่านไตและอัตราการกรองเพิ่มขึน้ เพิ่มการขับน า้และ
โซเดียมออกจากรา่งกาย 

- ไคนิน (Kinin) ไตสรา้งสาร kininogen และเปลี่ยนเป็น bradykinin และ kinin ท าใหม้ีการ
ขยายตวัของหลอดเลือดที่ไต เลือดไหลผ่านไตและมีอตัราการกรองเพิ่มขึน้ ท าใหพ้ิ่มการขบัน า้ออกจากรา่งกาย 

โครงสรา้งและหนา้ที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ ดงัแสดงในรูป 

 
รูปแสดง โครงสรา้งและหนา้ที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ 

ทีม่า https://nurseslabs.com/urinary-system/; https://doctorlib.info/physiology/medical/174.html 
 

2. ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 
ความผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ แบ่งตามระบบทางเดินปัสสาวะตอนบนและตอนลา่งที่พบ

ไดบ้่อย ดงันี ้
 

2.1 ความผิดปกตขิองกลูเมอรรู์ลัส (disorder of glomerulus function) 
โรคของของกลเูมอรรู์ลาร ์(glomerular disease) เป็นความผิดปกติของการกรองของ 

เสียจากเลือดไปสูปั่สสาวะ และมีการยอมใหส้ารที่มีอนพุนัธุใ์หญ่ เช่น โปรตีนและเลือดออกมาในปัสสาวะ 
โดยแบ่งเป็น  2 ชนิด คือ  1) glomerulonephritis และ 2) nephrotic syndrome รายละเอียดดงันี ้

1) กลูเมอรรู์โลเนพไฟรติส (glomerulonephritis) เป็นการอักเสบ ติดเชือ้ และท าลาย
เยื่อบุใน glomerulus ซึ่งท าหน้าที่ในการกรอง (GFR) โดยใช้ ความดัน hydrostatic pressure และ oncotic 
pressure ผ่านผนงัหลอดเลือดฝอยของ glomerulus และ barrier ที่อยู่ในชัน้  glomerular basement membrane 
เมื่อมีการอกัเสบของเซลลท์ี่ท  าหนา้ที่กรอง mesangial cell เจริญและแบ่งตวัมาก ท าใหเ้กล็ดเลือดเกาะกลุ่มกนัมี
เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ไตท างานลดลง ปัสสาวะลดลง ระบบ renin angiotensin ถูกกระตุน้ ท าใหค้วามดัน
โลหิตสงู และเกิดไตวายตามมาได ้แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ 

- Acute glomerulonephritis เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรีย เช่น streptococcus group A หรือ
อาจเกิดจากอวยัวะอื่นๆ เช่น Bacterial endocarditis, Sepsis หรือเกิดจากโรค Systemic lupus erythematosus 

https://nurseslabs.com/urinary-system/
https://doctorlib.info/physiology/medical/174.html


(SLE), Vasculitis เป็นตน้ อาการและอาการแสดง พบมีปัสสาวะเป็นเลือด ความดนัโลหิตสงูจากการคั่งของน า้
และเกลือ มีอาการบวมที่หนงัตาและขอ้เทา้โดยเฉพาะตอนเชา้ ของเสียที่ไตคั่ง (azotemia)  

การวินิจฉัย ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ พบ เม็ดเลือดแดงและโปรตีน หรือ  
albumin ในปัสสาวะ (proteinuria) มี cast จากโปรตีนที่ตกตะกอนในปัสสาวะ มี BUN, Cr สงู การตรวจชิน้เนือ้ที่
ไต พบ immune complex ใน  glomerulus เซลล์เยื่อบุในหลอดเลือดฝอยเจริญมากขึ ้น มีการหนาตัวของ 
glomerulus membrane  

- Chronic glomerulonephritis เป็นความผิดปกติของ glomerulus ซึ่งพบในผูป่้วยที่เคยเป็น 
acute glomerulonephritis หรือผูป่้วยอาจไม่เคยมีประวตัิการเกิดโรคมาก่อน อาการและอาการแสดง มีโปรตีน
และเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ความดนัโลหิตสงู และบวม โดยอาการจะค่อยๆเป็นมากขึน้ มีการเสื่อมหนา้ที่ของไต
รว่มดว้ย และเกิดเป็นโรคไตวายได ้ 

พยาธิวิทยา  เมื่อมีการติดเชื ้อเกิดขึน้ที่  glomerulus ท าให้มีการท างานของ antigen-
antibody complex มีเม็ดเลือดขาวมาเกาะและเกิดการท าลาย glomerulus ท าใหห้ลอดเลือดฝอยถูกท าลาย มี
โปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะ และมีการสรา้งไฟบรินออกมาเกาะที่ bowman’s capsule ท าให ้
glomerulus บวมและเลือดมาเลีย้งไตลดลง โดยระยะเวลาตัง้แต่ตรวจพบ proteinuria จนท าใหไ้ตเสียหนา้ที่การ
กรองและเกิดโรคไตวายตามมา 

การวินิจฉัยและการรักษา ตรวจพบอาการบวม ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะนอ้ย ตาและ
หนา้บวม ตรวจพบ มีเลือดปนในปัสสาวะ มีโปรตีนในปัสสาวะ มียูเรียในเลือดมากเกินไป การรกัษา โดยการชะลอ
การเสื่อมของไต ได้แก่ การควบคุมอาหารที่มีโปรตีน, ฟอสฟอรัส  การใช้ยาควบคุมความดันโลหิต การให้ 
phosphate  

 
2) กลุ่มอาการเนพโฟรติคซินโดรม (nephrotic syndrome: NS) 

กลุ่มอาการเนฟโฟรติกเกิดจากการที่ไตขบัโปรตีนออกมาทางปัสสาวะมากจากความ
ผิดปกติของผนังหลอดเลือดที่ไต มีสาเหตุจากระบบภูมิคุม้กันของร่างกายผิดปกติ  จาก โรคเบาหวาน โรค SLE 
(systemic lupus erythematosus) หรือเกิดจากการใชย้า เช่นยารกัษาโรคมะเรง็ โรคหลอดเลือด 

พยาธิวิทยา เมื่อระบบภูมิคุม้กันของร่างกายผิดปกติ ท าใหม้ีการหลั่งสารลิมโฟไคน ์(T-
Lymphocyte) ออกมาท าลายผนังโกลเมอรูลัส และมีการรั่วของโปรตีนซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอยของโกล
เมอรูลัสออกมาในปัสสาวะ(proteinuria)  การสูญเสียอัลบูมินทางปัสสาวะจ านวนมาก ท าใหร้ะดับอัลบูมินใน
เลือดต ่าลง (hypoalbuminemia) ส่งผลให้แรงดัน oncotic pressure ในหลอดเลือดลดลง น ้าจึงรั่วออกไปอยู่
เนือ้เยื่อระหว่างเซลล ์ท าใหเ้กิดการบวม (edema) ร่างกายจึงมีการปรบัตวัโดยกระตุน้ระบบเรนินแองจิโอเทนซิน 
(rennin-angiotensin system) ท าใหม้ีการหลั่งฮอรโ์มนอลัโดสเตอโรนมากขึน้ เพื่อดดูกลบัของโซเดียมและน า้จาก
ท่อไตเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการสะสมของน า้ในร่างกายและความดันโลหิตสงูขึน้ เมื่อร่างกายมีอัลบูมินลดลงจึงมีการ
ปรบัชดเชยของตับโดยการสรา้ง lipoprotein ลดการเผาผลาญไขมันและการย่อยโปรตีนลง จากการท าลายของ



โกลเมอรูลสัท าใหม้ีไขมนัรั่วออกมาทางปัสสาวะ (lipiduria) มีการขาดวิตามินดีเนื่องจากโปรตีนลดลงจากการขบั
ออกทางปัสสาวะ ท าใหก้ารดดูซมึแคลเซียมลดลงและกระดูเปราะตามมา  

การวินิจฉัยและการรักษา มีอาการบวม การตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง พบ อลับู
มินมากกว่า 3.5 gm/dL. การตรวจอลับมูินในเลือดต ่ากว่า 3 gm/dL. โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสงู 
การรกัษา ควบคมุอาหารที่มีโปรตีนปกติ คือ 1 กรมั/น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั เพิ่มโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจ าเป็นต่อ
รา่งกาย ลดอาหารไขมนั จ ากดัเกลือ ใหย้าขบัสัสาวะ สเตียรอยด ์อลับมูิน และยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด 

 
2.2 การอุดก้ันทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract obstruction) 

การอุดกัน้ทางเดินปัสสาวะเกิดขึน้ไดต้ัง้แต่ท่อปัสสาวะถึงท่อไต ซึ่งอาจเกิดการอุดกัน้เพียง
บางสว่นหรือทัง้หมด เป็นขา้งเดียวหรือทัง้ 2 ขา้ง โดยสาเหตมุาจาก  ความผิดปกติแต่ก าเนิด นิ่ว การตัง้ครรภ ์ต่อม
ลูกหมากโต รอยแผลเป็นจากการติดเชือ้หรือการอักเสบ กอ้นเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งเป็น
สาเหตใุหเ้กิดภาวะไตบวมน า้ (Hydronephrosis) การอุดตนัในทางเดินปัสสาวะท าใหม้ีการสะสมของปัสสาวะอยู่
ในท่อไต ท าใหท้่อไตขยายและบวมน า้ (hydroureter) และท าใหแ้รงดนั hydrostatic pressure ที่ท่อไตสงูขึน้ และ
แรงดนัยงัสง่ไปที่ไตจึงท าใหเ้กิดภาวะ hydronephrosis ตามมา การอดุกัน้ทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย มีดงันี ้

1) น่ิวในไต (Kidney stone, renal calculi, nephrolithiasis) 
นิ่วในไต เป็นสาเหตกุารอุดกัน้ทางเดินปัสสาวะที่พบไดบ้่อยในวยัผูใ้หญ่ โดยชนิดของ

นิ่วในไต ไดแ้ก่ นิ่วจากแคลเซียม (Calcium oxalate and Calcium phosphate) เกิดจากแคลเซียมในร่างกายสูง 
หรือในผู้ป่วยที่มี hyperparathyroidism นิ่วจากแมกนีเซียม แอมโมเนีย และฟอสเฟต เกิดจากการติดเชือ้ใน
ทางเดินปัสสาวะ นิ่วชนิดยรูคิ เกิดจากการไดร้บัสารอาหารที่มีพิวรีนสงู ผูป่้วยโรคเกาท ์และมีปัสสาวะเป็นด่างหรือ
กรด ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดนิ่วในไต ไดแ้ก่ การคั่งของปัสสาวะ ยา เช่น ยาขบัปัสสาวะ การดื่มน า้ไม่เพียงพอ ผูป่้วยที่ไม่
เคลื่อนไหวร่างกาย และอาหารที่ท  าใหเ้กิดการตกผลึกจับเป็นกอ้นนิ่ว หรือมีส่วนประกอบของ calcium oxalate 
และ calcium phosphate ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ ท าใหส้ารเคมีในปัสสาวะบางอย่างจะตกตะกอนเป็น
ผลึก (Crystal) และสะสมจนเกิดเป็นนิ่วได้ เช่น เมื่อปัสสาวะมีความเป็นด่าง นิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลต 
แคลเซียมฟอสเฟต แมกนีเซียม-แอมโมเนียม ฟอสเฟต และนิ่วเขากวาง จะเกิดขึน้ไดด้ี  เมื่อปัสสาวะมีความเป็น
กรดผลกึกรดยรูกิ (Uric) และนิ่วซิสทีน (Cystine calculi) จะเกิดขึน้ไดด้ี  โดยทั่วไปนิ่วในไตมกัมีขนาดเล็ก ถา้นิ่วมี
ขนาดใหญ่มาก เรียกว่า นิ่วเขากวาง (Staghorn calculi) อาการและอาการแสดง ผูป่้วยมกัจะมาดว้ยอาการปวด
ขึน้อยู่กับต าแหน่ง โดยปวดแบบ colicky pain จากท่อไตหดรดัตัว ต าแหน่งที่ปวดมักเกิดบริเวณสีขา้งหรือหลัง 
(flank or black pain) อาจมีการปวดรา้วมาที่อวยัวะสืบพนัธุห์รือหนา้ขา ระดบัความปวดรุนแรงเล็กนอ้ยถึงรุนแรง
มาก อาการปวดมกัสมัพนัธก์บัการดื่มน า้ปรมิาณมาก  

พยาธิวิทยา นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ท าใหข้ดัขวางของปัสสาวะเหนือต าแหน่งที่มีการ
อดุตนัท าใหม้ีแรงดนัเพิ่มขึน้เหนือไตและกรวยไต กลา้มเนือ้ไตและกลา้มเนือ้กรวยไตจะมีการบีบตวัแรงเพื่อผลักน า้
ปัสสาวะไปท่อไต ถา้การอดุตวัไม่ไดร้บัการแกไ้ขท าใหก้ลา้มเนือ้ไตและกลวยไตอ่อนแรง บางลงและพองออก และ
เกิดภาวะไตบวมน า้ตามมาจนท าใหเ้กิดภาวะไตวายได ้



การวินิจฉัยและการรักษา โดยการตรวจปัสสาวะ (UA) อาจพบ การติดเชือ้ใน
ทางเดินปัสสาวะ พบเม็ดเลือดแดงหรือพบเศษนิ่วในปัสสาวะ การตรวจเอกซเรย์ การตรวจ intravenous 
pyelography (IVP) การตรวจอลัตราซาวดช์่องทอ้ง การตรวจ CT การรักษา การใหย้าแกป้วด การใหย้าปฏิชีวนะ
เพื่อรกัษาการติดเชือ้ นิ่วขนาดนอ้ยกว่า 5 มม. สามารถขับออกมาไดเ้อง ควรแนะน าใหผู้ป่้วยดื่มน า้อย่างน้อย 
3,500 มล./วนั หลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหารที่มีสารแคลเซียมออกซาเลท เช่น ช็อกโกแลต นมถั่วเหลือง ชา มนั
ฝรั่งหวาน บีทรูท กระเจี๊ยบเขียว หน่อไมฝ้รั่ง เบอรร์ี่ ผกัโขม ถั่วเปลือกแข็ง  การสลายนิ่ว (extracorporeal shock 
wave lithotripsy : ESWL) และการผ่าตดัเอานิ่วออก (nephrolithotomy) 

 
2) กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท (Neurogenic bladder)  

กระเพาะปัสสาวะจะประกอบด้วย กล้ามเนื ้อ  detrussor muscle, กล้ามเนื ้อหูรูด 
(sphincter) และท่อปัสสาวะ กลา้มเนือ้ detrussor เป็นกลา้มเนือ้เรียบที่กระเพาะปัสสาวะท าหนา้ที่คลา้ยผนงัของ
ลกูโป่ง เม่ือมีน า้ปัสสาวะก็จะขยายตวัออก โดยทั่วไปเมื่อมีปัสสาวะประมาณ 100 มล. จะเริ่มปวดปัสสาวะ แต่รา่ย
กายจะสามารถกลัน้ได ้เมื่อปัสสาวะมากขึน้เรื่อยๆ จนถึง 400-500 มล. จะปวดจนตอ้งเขา้หอ้งน า้เพื่อปัสสาวะ 
กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางหรือไขสนัหลงั ที่
ควบคมุการท างานของกระเพาะปัสสาวะ ท าใหเ้กิดความผิดปกติ คือ ปัสสาวะไม่ออก และปัสสาวะราด 

พยาธิวิทยา ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะพิการ แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ  
1) Upper motor neuron lesion เป็นความผิดปกติของไขสนัหลงัตัง้แต่ T12 ขึน้ไป เช่น 

ผูป่้วยที่มี spinal cord injury จะมีการหดตัว (spasticity) ของกลา้มเนือ้ detrussor อยู่ตลอดเวลาหรือมากกว่า
ปกติ ท าใหค้วามจุกระเพาะปัสสาวะลดลง แรงดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึน้ ท าใหป้วดปัสสาวะทัง้ที่ปริมาณ
ปัสสาวะนอ้ย และปัสสาวะราดได ้หรือเรียกว่า spastic neurogenic bladder 

2) Lower motor neuron lesion เป็นความผิดปกติของไขสนัหลงัตัง้แต่ S2 ลงมา เช่น 
ผู้ป่วยที่มี peripheral neuropathy จากโรคเบาหวาน กลา้มเนือ้ detrussor จะไม่มีการหดตัวถึงแม้มีปัสสาวะ
ปรมิาณมาก (700-800 มล.) ก็ยงัไม่ปวดปัสสาวะ หรือเรียกว่า flaccid neurogenic bladder  

อาการและอาการแสดง  ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะค้าง ปัสสาวะออกไม่หมด 
ปัสสาวะเล็ด หรือปัสสาวะออกมาโดยไม่รูส้กึปวด และมีการติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 

การวินิจฉัยและการรักษา การซักประวัติและตรวจร่างกายพบอาการและอาการ
แสดง การตรวจร่างกาย พบ ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น reflex ต่างๆ การตรวจปัสสาวะพบการติดเชือ้ 
ตรวจ BUN, Cr. การตรวจ IVP การตรวจ voiding cystourethrogram เพื่อประเมินการไหลของปัสสาวะ          
การรักษา ใส่สายสวนปัสสาวะ ใหย้ากลุ่มแอลฟาแอนตีโ้คลิเนอรจ์ิค ยาลดการหดเกร็งของกลา้มเนือ้เรียบ ยา
ปฏิชีวนะในกรณีมีการติดเชือ้ในทางเดินปัสสาวะ 

 
 
 



2.3 การติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection: UTI) 
การติดเชื ้อทางเดินปัสสาวะ พบมีสาเหตุมาจากเชื ้อแบคทีเรีย หรือเชื ้อรา เช่น  

staphylococcus, E.coli, fungus เป็นตน้ ต าแหน่งของการติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะที่พบไดบ้่อย มีดงันี ้
1) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (cystitis) 

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เนื่องจากท่อปัสสาวะผูห้ญิง
สัน้กว่าเพศชาย สาเหตกุารเกิดโรคจาก การกลัน้ปัสสาวะ ดื่มน า้นอ้ย การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน การ
กระทบกระเทือนที่ท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะ การอกัเสบของท่อปัสสาวะ ต่อมลกูหมาก ช่องคลอดท าให้
เชือ้โรคเขา้สู่ทางเดินปัสสาวะ มีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะ เช่น ใส่สายสวนปัสสาวะ มีการอุดกัน้ทางเดิน
ปัสสาวะ เช่น นิ่ว ต่อมลกูหมากโต มะเรง็ต่อมลกูหมากหรือมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะพิการ  

อาการและอาการแสดง ปวดปัสสาวะ ปวดเบ่ง ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะบ่อย 
ปวดหวัหน่าว ปวดตอนถ่ายปัสสาวะ มีปัสสาวะขุ่น มีเลือดปนในปัสสาวะ  

การวินิจฉัยและการรักษา  CBC พบ WBC มากกว่า 10,000 cell/dL การตรวจ
ปัสสาวะ (urine analysis: UA) พบ สีปัสสาวะขุ่น (turbidity) อาจเป็นตะกอน หนอง หรือเม็ดเลือดขาว มี WBC สงู
มากกว่า 5 cell ในปัสสาวะ มีเม็ดเลือดแดง (RBC) พบแบคทีเรียในปัสสาวะ ตรวจเพาะเชือ้ปัสสาวะ (urine 
culture) พบเชือ้ที่เป็นสาเหตุมากกว่า 105 colony/มล. การรักษา โดยการปรับพฤติกรรมการขับถ่ายไม่กลั้น
ปัสสาวะการใหย้าปฏิชีวนะ ลดอาหารเค็ม เผ็ด ชา กาแฟ แนะน าใหผ้ลไมร้สเปรีย้ว ดื่มน า้อย่างนอ้ย 2,500 มล.  

 
2) กรวยไตอักเสบ (pyelonephritis)  

กรวยไตอกัเสบเป็นการอกัเสบของกรวยไต (renal pelvic) อาจเกิดขา้งเดียวหรือทัง้สอง
ข้าง สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรียทางเดินปัสสาวะส่วนล่างแลว้ลุกลามขึน้มาที่ไต แบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุ ได้แก่ E.coli, klebsiella pneumoniae, streptococcus, Pseudomonas aeruginosa  การอักเสบของ
กรวยไต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กรวยไตอกัเสบเฉียบพลนั และกรวยไตอกัเสบเรือ้รงั ดงันี ้

2.1) กรวยไตอกัเสบเฉียบพลนั (Acute pyelonephritis) เป็นการอกัเสบที่เกิดขึน้อย่าง
เฉียบพลนั อาการและอาการแสดง มีไขส้งู39-40 องศา หนาวสั่น ปวดสีขา้งบรเิวณ costovertebral angle (flank) 
อาการเกิดอย่างเฉียบพลนั อาจมีปวดรา้วมาที่ขาหนีบ ปวดทอ้ง ปวดบริเวณหัวหน่าว ปัสสาวะบ่อย ปวดเวลา
ปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรือเป็นหนอง อาจพบรว่มกบัการตัง้ครรภแ์ละเบาหวาน 

2.2) กรวยไตอักเสบเรือ้รงั (Chronic pyelonephritis) มีการท าลายเนือ้ไตอย่างถาวร
จากการอักเสบเฉียบพลันซ า้ๆ สาเหตุเกิดจากการไหลย้อนกลับของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะสู่ท่อไต 
(ureterovesical reflux) นอกจากนีอ้าจมีสาเหตุมาจากได้รบัยา หรือสารพิษต่อไตเป็นเวลานาน  อาการและ
อาการแสดง ผูป่้วยอาจไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใดหรือมีอาการเล็กนอ้ยไม่รุนแรง พบความดันโลหิตสงู ปัสสาวะ
บ่อย ปัสสาวะล าบาก ตรวจพบ แบคทีเรีย เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ การอักเสบของกรวยไตเป็นเวลานานจนใน
ที่สดุไตถกูท าลาย ท าใหไ้ตฝ่อ อาจเกิดโรคไตวายเรือ้รงั ซีด อ่อนเพลีย ความดนัโลหิตสงู   



การรักษา Acute pyelonephritis การใหย้าปฏิชีวนะ ยาลดการหดเกร็งของกระเพาะ
ปัสสาวะ ดแูลใหไ้ดร้บัน า้อย่างเพียงพอ รกัษาที่สาเหต ุ  chronic pyelonephritis การใหย้าปฏิชีวนะ ยาลดความ
ดนัโลหิต รกัษาที่สาเหต ุกรณีที่ผูป่้วยมีไตวาย อาจตอ้งรกัษาดว้ยการลา้งไต 

 
2.4 ภาวะไตวาย (Renal failure) 

ภาวะไตวาย เป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขบัของเสียออกจากรา่งกาย หรือไตไม่สามารถท า
หนา้ที่ไดต้ามปกติ ท าใหม้ีของเสียคั่งในรา่งกาย มีผลต่อสมดลุของน า้ อิเล็คโตรไลทแ์ละกรดด่าง แบ่งภาวะไตวาย
เป็น 2 ชนิด ดงันี ้

1) ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure: ARF) 
ภาวะไตวายเฉียบพลนั เป็น ภาวะที่ไตสญูเสียหนา้ที่อย่างทนัที ท าใหอ้ตัราการกรอง

ลดลง มีการคั่งของเสียในรา่งกาย (azotemia) มีภาวะเสียสมดลุสารน า้ อิเลคโตรไลท ์กรดดา่ง และเกิดภาวะยรูี
เมียตามมา ภาวะไตวายเฉียบพลนัสามารถท าใหก้ลบัคืนสูป่กติได ้ถา้ไดร้บัการแกไ้ขสาเหตแุละรกัษาที่ทนัเวลา
ปัจจบุนัมีการใชค้ าว่า acute kidney injury (AKI) เป็นการบอกความผิดปกติของไตตัง้แต่เล็กนอ้ยจนถึงภาวะไต
วายเฉียบพลนั  

สาเหตขุองไตวายเฉียบพลนั แบ่งได ้3 ชนิด คือ 
1. สาเหตุก่อนไต (pre-renal cause) เกิดจากความผิดปกติของเลือดมาเลีย้งไต

ลดลง จากภาวะความดนัโลหิตต ่า (hypotension) ปริมาณการไหลเวียนเลือดลดลง (hypovolemia) หรือมีภาวะ
ช็อก หลอดเลือดขยายตัว ภาวะที่หัวใจท างานไดน้อ้ย การอุดตันของหลอดเลือดแดงหรือด าที่ไปเลีย้งไต ท าให้
อตัราการกรองลดลง เมื่อแกไ้ขสาเหตไุด ้ไตจะกลบัมาท าหนา้ที่ไดด้งัเดิมอย่างรวดเร็ว แต่ถา้ปล่อยทิง้ไว ้จะท าให้
เซลลแ์ละหลอดเลือดฝอยของไตตาย เกิดภาวะ acute tubular necrosis (ATN) 

2. สาเหตุที่ไต (Intrarenal cause) เป็นภาวะที่เนือ้ไต กรวยไต และท่อไตถูกท าลาย 

จะมีการปล่อยโปรตีนที่ปล่อยออกมาจากกลา้มเนือ้ที่มีการบาดเจ็บ เขา้แทรกอยู่ในหลอดไต เช่น ภาวะแผลไหม ้
การเกิด hemolysis ของฮีโมโกลบินจากการใหเ้ลือดท าใหม้ีการสะสมเขา้สูก่รวยไตและหลอดไต การติดเชือ้ การมี
สารพิษเขา้สูร่า่งกายจะท าลายหลอดไต acute tubular necrosis (ATN) หรือการไดร้บัสารเคมีหรือยาที่มีพิษต่อไต 
เช่น ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่ม aminoglycosides ยากลุ่ม NSAID สารทึบรงัสี (contrast media) หรือการเกิด
พิษ endogenous toxin เช่น การสลายกลา้มเนือ้ (rhabdomyolysis) เป็นตน้ 

3. สาเหตุหลังไต (post-renal cause) เป็นภาวะที่ไตถูกท าลายจากการอุดตันการ
ไหลของปัสสาวะ ท าใหค้วามดันในหลอดเลือดไตสูงขึน้ มีผลท าใหอ้ัตราการกรองที่ไตลดลง การเกิดการอุดกั้น
ทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว เนือ้งอก ต่อมลูกหมากโต การตีบแคบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเมื่อเกิดการอุดกั้นท าให้
ปัสสาวะออกมาไม่ไดห้รือออกมาไดน้อ้บ มีการคั่งของปัสสาวะ เกิดแรงกนัในระบบหลอดเลือดและหน่วยไต ท าให้
การดดูกลบัของโซเดียมลดลง น า้และยเูรียคั่ง 

พยาธิวิทยา แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 



- Initiation period เป็นระยะเริ่มแรก ตน้ตั้งแต่มีพยาธิสภาพจนถึงระยะ oliguria 
อาจใชเ้วลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวนั ตัง้แต่ไตไดร้บับาดเจ็บหรือสารพิษจนท าใหเ้กิดภาวะ ATN ถา้แกไ้ขไดท้นัก็จะ
หยดุการด าเนินของโรคได ้

- Oliguria period เป็นระยะที่มีปัสสาวะออกนอ้ย คือ นอ้ยกว่า 400 มล.ใน 24 ชม.  
เมื่อโรคมีการด าเนินต่อไป อตัราการกรองของไตลดลง ท าใหไ้ตสญูเสียหนา้ที่ในการขับของเสียและรกัษาสมดุล
ของน า้ อิเล็คโตรไลท ์กรดด่าง ในผู้ป่วยจะมีของเสียคั่งใน เลือด (uremia) ไดแ้ก่ urea, creatinine, uric acid, 
potassium, magnesium 

- Diuresis period ระยะปัสสาวะออกมาก (Diuretic phase) ระยะนีผู้ป่้วยจะเริ่มมี
ปัสสาวะ ไตเริ่มกลับมาท าหนา้ที่ในการกรอง ปัสสาวะถูกขับออกมากกว่า 1,000 มล./ 24 ชั่วโมง ท าให้มีการ
สูญเสียน า้ โซเดียม โพแทสเซียม (K) และคลอไรด ์มีผลใหเ้กิดภาวะ hypovolemic shock ภาวะ hypokalemia 
ผูป่้วยจึงตอ้งการน า้ทดแทน เมื่อเขา้สูร่ะยะนีร้ะดบัของ urea และ creatinine (Cr) ลดลง   

- Recovery period ระยะฟ้ืนฟูสภาพ เป็นระยะที่ไจเริ่มปรบัตัวได ้ระดบั urea เริ่ม
ลดลง และค่า BUN, creatinine ในเลือดกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ แต่อตัราการกรองไตจะยงัคงต ่ากว่า 1-3% แต่จะไม่
มีอาการแสดงทางคลีนิค 

อาการและอาการแสดง ผูป่้วยจะมีปัสสาวะออกนอ้ย พบภาวะ anuria (ปัสสาวะ
ออกน้อยกว่า 50 มล.ต่อวัน) ภาวะ oliguria (ปัสสาวะออกน้อยกว่า 400 มล.ต่อวัน) ท าให้เกิดภาวะน ้าเกิน 
(volume overload) หรือผูป่้วยอาจมีปรมิาณปัสสาวะปกติ แต่มีระดบั BUN, Creatinine (Cr.) ในพลาสมาสงูกว่า
ปกติ (ค่าปกติ BUN=10 - 20 mg/dL., Cr.=0.6 - 1.2 mg/dL) มีภาวะ hyperkalemia (K >5.5 mg/dL) อาจน ามา
สู่การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจท าใหม้ี T-wave สูง หัวใจเตน้ผิดจังหวะรุนแรง และหัวใจหยุดเตน้ได ้มี
ภาวะ metabolic acidosis เนื่องจากไม่สามารถก าจัดกรดที่เกิดจากเมตาบอลิซึมออกจากร่างกายได ้มีภาวะ 
hypocalcemia และภาวะ hypophosphatemia  

การรักษา การรักษาพิจารณาตามสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดไตวายเฉียบพลัน การรักษา
ไดแ้ก่ การควบคมุสมดลุของสารน า้ โดยการใหส้ารน า้หรือเลือดในผูป่้วยรายที่มีสาเหตไุตวายจากการขาดน า้หรือ
เลือด หรืออยู่ในระยะปัสสาวะออกมาก การใหย้าขบัปัสสาวะในผูป่้วยที่อยู่ในระยะปัสสาวะออกนอ้ย การรกัษา
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง เช่น การให  ้glucose ผสม insulin เพื่อน า K เข้าเซลล ์การใหย้า Ion exchange 
resin (Kayexalate)เพื่อขบั K ออกในทางเดินอาหาร ให ้calcium gluconate เพื่อลด threshold ของหวัใจ และให ้
sodium bicarbonate เพื่อแกไ้ขความเป็นกรด และท าให ้K แลกเปลี่ยนกบั hydrogen ion และ K เคลื่อนเขา้เซลล ์
การรกัษาดว้ยการฟอกเลือด (hemodialysis) 

 
2) ภาวะไตวายเรือ้รัง (Chronic renal failure) 

ภาวะไตวายเรือ้รัง เป็นภาวะที่ไตถูกท าลายเพิ่มมากขึน้ มีการสูญเสียหน่วยไต 
(nephron) มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ตามปกติในการขจัดของเสีย การรกัษาสมดลุของน า้ อิเล็คโตรไลท ์จนไม่
สามารถแก้ไขกลับคืนเป็นปกติ ท าให้มีการคั่งของของเสีย  เป็นเวลานานมากกว่า 3 เดือน สาเหตุเกิดจาก



โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ไตหรือกรวยไตอกัเสบ การอุดกัน้ของทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ความผิดปกติแต่
ก าเนิด เช่น polycystic kidney ความผิดปกติของหลอดเลือดเลีย้งไต การไดร้บัสารพิษ โรคที่มีผลทั่วระบบ เช่น 
SLE เป็นตน้ 

พยาธสิรีรวิทยา  
    ไตท าหนา้ที่รกัษาภาวะสมดุลภายในร่างกาย (hemostasis) เมื่อไตมีการสูญเสีย

หนา้ที่รอ้ยละ 75-80  อาการและอาการแสดงของไตวายจะเริ่มปรากฏ ขัน้ตอนของไตวายเรือ้รงัแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ดงันี ้ 

- การท างานของไตลดลง (diminished renal reserve)เป็นระยะไตลดลงเหลือรอ้ย
ละ 40 หรือมีอตัราการกรอง (GFR) มากกว่ารอ้ยละ 90 มล./นาที ค่า Serum creatinine สงูกว่าปกติเล็กนอ้ย อยู่
ในช่วง 1.5-2 mg/dL. ระยะนีอ้าจยงัไม่มีอาการและอาการแสดงของไตวาย เนื่องจากไตมีการปรบัตวัเพื่อใหค้งท า
หนา้ที่ในการควบคมุสมดลุของน า้ เกลือแร ่กรดด่าง  

- ระยะไตเสื่อมสมรรถภาพ (renal insufficiency) เป็นระยะที่มีการลดลงของอัตรา
การกรองลดลงเหลือรอ้ยละ 25 มี GFR 60-89 มล./นาที ของเสียในเลือดเพิ่มขึน้แต่ไม่เกิน  3-4 เท่า ค่า cr. 2-4 
mg./dL  

- ระยะไตวาย (renal failure) เป็นระยะที่มีระดับยูเรียในเลือดสูงขึน้ มีการคั่งของ
ของเสีย (azotemia) อัตราการกรองเหลือรอ้ยละ 5-15 มี GFR 30-59 มล./นาที ค่า cr. 4-8 mg./dL ผู้ป่วยจะมี
อาการแสดงเด่นชดัเนื่องจากไตไม่สามารถปรบัสมดลุของน า้และขบัของเสียได ้เช่น อาการบวมจากการคั่งของน า้ 
ภาวะ uremia กรดจากการเผาผลาญ (metabolic acidosis) ภาวะ hyperkalemia 

- ระยะไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย (end stage renal disease: ESRD) การกรองของ
ไตเหลือน้อยกว่ารอ้ยละ 5-10 หรือมี GFR น้อยกว่า 15 มล./นาที ผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะ uremia และ
ตอ้งการการฟอกเลือด หรือการปลกูถ่ายไต 

อาการและอาการแสดง ภาวะยูรีเมียจะส่งผลต่อการท างานทุกระบบ ผูป่้วยจะมี
อาการและอาการ แบ่งตามระบบ ดงันี ้

- ระบบหวัใจและหลอดเลือด จะพบความดนัโลหิตสงู เนื่องจากมีการคั่งของน า้และ
โซเดียม การกระตุน้เรนนินแองจิโอเทนซินและอลัโดสเตอโรน ท าใหเ้ปลี่ยนแองจิโอเทนซิน 1 เป็นแองจิโอเทนซิน 2 
ท าใหห้ลอดเลือดส่วนปลายหดตัว และไปกระตุน้ต่อมหมวกไตส่วนในหลั่ง aldosterone ร่างกายจึงเก็บโซเดียม
และน า้มากขึน้ ท าใหค้วามดันโลหิตสูงขึน้ เมื่อมีการคั่งของน า้จะพบว่าผูป่้วยมีอาการบวมแบบกดบุ๋ม (petting 
edema) มีการบวมทั่วร่างกาย เส้นเลือดด าที่คอโป่ง (neck vein engorge) และเกิดภาวะน ้าเกิน และหัวใจ
ลม้เหลวตามมาได ้เกิดน า้ในเยื่อหุม้หวัใจและภาวะเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบ จะมีอาการเจ็บหนา้อก ฟังไดเ้สียง friction 
rub และมีไขต้ ่าๆ 

- ระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดภาวะน า้ท่วมปอด ฟังไดเ้สียง crepitation จะพบ
อาการหายใจตืน้ หายใจหอบลกึ  



- ระบบผิวหนัง จะมีอาการคันตามผิวหนัง (pruritis) ที่เกิดจากเกลือยูเรียเกาะที่
ผิวหนงั ผิวหนงัอาจมีสีเหลือง ผิวแหง้ ผิวสีคล า้ มีรอยช า้ตามผิวหนงั เล็บเปราะง ผมแหง้เปราะ 

- ระบบทางเดินอาหาร มีแผลเลือดออกในปาก (stomatitis) เบื่ออาหาร คลื่นไส ้
อาเจียน สะอกึ ทอ้งผูห้รือทอ้งเสีย เลือดออกในทางเดินอาหาร  

- ระบบประสาท จะมีระดบัความรูส้ึกตวัเปลี่ยนแปลง สบัสน ไม่รูว้นั เวลา สถานที่ 
บุคคล พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กลา้มเนือ้ท างานไม่ประสานกัน กลา้มเนือ้กระตุก ชัก ถา้มีอาการยูรีเมียรุนแรง
ผูป่้วยจะซมึและหมดสติ 

- ระบบเลือด จะพบ ภาวะโลหิตจางเนื่องจากการสรา้งฮอรโ์มน erythropoietin 
ลดลง ท าใหก้ระตุน้ไขกระดกูใหส้รา้งเม็ดเลือดแดงลดลง เม็ดเลือดแดงมีอายสุัน้ท าใหเ้ม็ดเลือดแดงแตกง่าย ภาวะ
เลือดออกง่าย เนื่องจาก ภาวะยูรีเมียท าใหเ้กร็ดเลือดมีคุณภาพลดลง ทัง้ทีมีจ  านวนเกล็ดเลือดปกติ และความ
ตา้นทานโรคต ่าเนื่องจากเม็ดเลือดขาวลดลงและเม็ดเลือดขาวที่ท  าหนา้ที่ในการจบักินเชือ้โรคลดลง 

- ระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ ตะคริว กลา้มเนือ้อ่อนแรง กระดูกหักไดง้่าย เทา้ตก 
เนื่องจากยูรีเมียท าให ้กลา้มเนือ้อ่อนแรง เจ็บขอ้จากการมีแคลเซียมมาเกาะ กระดูกพรุนจากการขาดวิตามินดี 
ช่วยในการดดูซมึแคลเซียม 

- ระบบสืบพันธุ์ เกิดความรูส้ึกทางเพศลดลง ในผู้หญิงจะมีประจ าเดือนผิดปกติ
หรือไม่มีประจ าเดือน ในผูช้ายฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนลดลง มีการฝ่อเหี่ยวของอณัฑะ จ านวนอสจุิลดลง 

- ระบบต่อมไรท้่อ ผูป่้วยจะมีอาการของต่อมไรท้่อท างานผิดปกติ เช่น ต่อมไทรอยด ์
พิทอูิทารี พาราไทรอยด ์ 

 
การรักษา การรกัษาจะเนน้การรกัษาแบบประคบัประคอง เพื่อคงไวซ้ึ่งการท าหนา้ที่

ของไตและสมดุลของร่างกาย ได้แก่ การแก้ไขภาวะ hyperkalemia การแก้ไขภาวะซีดโดยการให้ฮอรโ์มน 
erythropoietin การใหธ้าตเุหล็กทดแทน การใหเ้ม็ดเลือดแดง การใหแ้คลเซียมทดแทน  การจ ากดัอาหารที่ท  าใหไ้ต
เสื่อมและมีพลังงานเพียงพอ เช่น แคลลอรี่ 2,000-2,500 กิโลแคลลอรี่ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารที่มีโปแต
สเซียม เช่น ผลไม ้กลว้ย สม้ การจ ากัดน า้ การใหย้า ไดแ้ก่ ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต ยาแกค้ลื่นไส้
อาเจียน ยาปรบัความเป็นกรดด่าง การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) และการฟอกเลือดทางหนา้
ทอ้ง (Continuous ambulatory peritoneal Dialysis: CAPD) เพื่อขจัดของเสียและขับน า้ออกจากร่างกาย และ
การปลกูถ่ายไตในผปู่วยไตวายระยะสดุทา้ย 

 
 

สรุป ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ มีสาเหตมุาจากหลายสาเหต ุไดแ้ก่ ความผิดปกติของกลู
เมอรรู์ลัส เป็นกลุ่มอาการที่เกิดพยาธิสภาพของกลเูมอรูลสั ท าใหเ้กิดการรั่วของเซลลข์นาดใหญ่ออกนอกหลอด
เลือดฝอย เช่น อลับูมิน หรือเม็ดเลือด ไดแ้ก่ โรคกลเูมอรรู์โลเนพไฟรติส กลุ่มอาการเนพโฟรติคซินโดรม การอุด

ก้ันทางเดินปัสสาวะ มีสาเหตจุากความผิดปกติแต่ก าเนิด นิ่ว การตัง้ครรภ ์ต่อมลกูหมากโต รอยแผลเป็นจากการ



ติดเชือ้หรือการอักเสบ ก้อนเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะไตบวมน า้ 
(Hydronephrosis) และเกิดภาวะไตวายตามมาได ้กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท เกิดจากความ
ผิดปกติของ Upper motor neuron lesion ท าใหเ้กิดการหดตัว (spasticity) ของกลา้มเนือ้ detrussor และความ
ผิดปกติของ Lower motor neuron lesion มีการคลายตัว (flaccid)ของกลา้มเนือ้ detrussor ส่งผลใหปั้สสาวะ
ออกไม่หมด ปัสสาวะเล็ด หรือปัสสาวะคั่งคา้ง และมีการติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ การติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ ที่
พบบ่อย เช่น กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรีย หรือเชือ้รา การรกัษา จะให้
ยาปฏิชีวนะ  รกัษาที่สาเหตุ รวมทัง้การปรบัพฤติกรรมของผูป่้วย ภาวะไตวาย เป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขบัของ
เสียออกจากร่างกาย หรือไตไม่สามารถท าหนา้ที่ไดต้ามปกติ ท าใหม้ีของเสียคั่งในร่างกาย มีผลต่อสมดลุของน า้ 
อิเล็คโตรไลทแ์ละกรดด่าง แบ่งเป็น ภาวะไตวายเฉียบพลัน สามารถท าใหก้ลบัคืนสู่ปกติได ้ถา้ไดร้บัการแกไ้ข
สาเหตแุละรกัษาที่ทนัเวลา และ ภาวะไตวายเรือ้รัง เป็นภาวะที่ไตถูกท าลาย มีการสญูเสียหน่วยไต (nephron) 
มากกว่ารอ้ยละ 50  ท าใหไ้ม่สามารถรกัษาสมดุลของน า้ อิเล็คโตรไลท ์ใหเ้ป็นปกติได ้เกิดการคั่งของของเสีย 
(uremia) เป็นเวลานานมากกว่า 3 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบกับผูป่้วยหลายระบบ การรกัษา การรกัษาจะเนน้การ
รกัษาแบบประคบัประคอง เพื่อคงไวซ้ึ่งการท าหนา้ที่ของไตและสมดลุของรา่งกาย โดยการปรบัเรื่อง อาหาร การให้
ยา การแกไ้ขสมดลุของน า้และเกลือแรใ่นร่างกาย รวมถึงการรกัษาดว้ย การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม และการ
ฟอกเลือดทางหนา้ทอ้ง และการผ่าตดัเปลี่ยนไต  
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