เป็ นคำแนะนำที่ ส มบู ร ณ์ เ หมำะสำหรั บ ผู้ ป่ วยโรคไตชนิ ด ต่ ำ งๆ

คำแนะนำสำหรั บกำรดูแล และรั กษำโรคไต
เป็ นข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ แบบสำหรั บ กำรป้ อ งกั น และกำรรั ก ษำโรคไตชนิ ด ต่ ำ งๆ
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ เกรียง ตัง้ สง่ ำ

นำยแพทย์ Sanjay Pandya

ท่ ำนทรำบหรือไม่ ว่ำ?
 ผู้ป่วยที่เป็ นโรคไตเรื อ้ รั งมีจำนวนเพิ่มขึน้ อย่ ำงมำก
 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรั กษำโรคไตเรื อ้ รั งระยะสุดท้ ำยมีรำคำสูง


กว่ ำกำรผ่ ำตัดหัวใจเสียอีก
หำกทรำบและเข้ ำใจโรคไต
จะทำให้ ท่ำนดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงจำกโรคนี ้ หรื อ
เพื่อลดภำวะแทรกซ้ อนจำกโรคไตนีไ้ ด้

สำระสำคัญของหนังสือเล่ มนี ้
 อ่ ำนง่ ำย – หนังสือเล่ มนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชำชนทั่วไปมีควำมรู้ ท่ ที นั สมัยเกี่ยวกับโรคไต
และแนวทำงกำรปฏิบัตติ ัวที่ถูกต้ อง

 มีคำแนะนำง่ ำยๆ ที่ประชำชนควรทรำบ และปฏิบัตติ ำมได้ เพื่อช่ วยถนอมไตไว้
 มีคำแนะนำเกี่ยวกับอำกำรนำที่สำคัญของโรคไต และแนวทำงที่จะช่ วยให้ วินิจฉัยโรคไตได้ แต่ เนิ่นๆ
 มีคำแนะนำที่สำคัญสำหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งนำไปปฏิบัติ เพื่อช่ วยชะลอควำมเสื่อมของไต
ชะลอระยะเวลำสู่กำรฟอกเลือด หรื อกำรปลูกถ่ ำยไต

 มีคำแนะนำเกี่ยวกับอำหำรที่ผ้ ูป่วยโรคไตเรื อ้ รั งควรรั บประทำน และที่ควรหลีกเลี่ยง

โปรดอ่ ำน โปรดนำไปปฏิบัติ เพื่อถนอมไตของท่ ำน

เชิญอ่ านฟรี !! คาแนะนาเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกแปลมาแล้ วเป็ นภาษาต่ างๆ
มากกว่ า 20 ภาษา โปรดค้ นหาที่ www.KidneyEducation.com
เชิญอ่ าน ดาวน์ โหลด และพิมพ์ โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับโรคไตชนิดต่ างๆ มีความหนามากกว่ า 230 หน้ า
และถูกแปลเป็ นภาษาต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้

ภาษาที่เป็ นสากลต่ างๆ คือ
ภาษาอาราบิค ภาษาบังกลา ภาษาจีน ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปรตุเกส ภาษารั สเซีย
ภาษาสเปน ภาษาสวาฮิลี ภาษาไทย และภาษาอูรดู
ภาษาต่ างๆ ของอินเดีย
ภาษาคุชราต (Gujarati) ภาษากันนาดา (Kannada) ภาษาคุตชี (Kutchi)
ภาษามาลายาลัม (Malayalam) ภาษามราฐี (Marathi) ภาษาสินธี (Sindhi)
ภาษาปั ญจาบ (Punjabi) ภาษาทมิฬ (Tamil) และภาษาเตลูกู (Telugu)

คาแนะนาสาหรั บการดูแล และรั กษาโรคไต
เป็ น คำแนะนำที่ ส มบูร ณ์ แ บบสำหรั บ ผู้ป่ วยโรคไตชนิ ด ต่ ำ งๆ
มี เ นื อ้ หำที่ ค ลอบคลุม สำหรั บ กำรป้อ งกัน และกำรรั ก ษำโรคไตชนิ ด ต่ ำ งๆ

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เกรี ยง ตั ้งสง่ำ, พบ.
(บรรณำธิกำรร่วมฉบับภำษำไทย)

นำยแพทย์ Sanjay Pandya, MD, DNB (N EPHROLOGY )
(บรรณำธิ ก ำรฉบับ ภำษำอัง กฤษ)
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คำแนะนำสำหรับกำรดูแล และรักษำโรคไต
ผู้พิมพ์จำหน่ำย
มูลนิธิโรคไต Samarpan Kidney Foundation
โรงพยำบำล Samarpan, ใกล้ สถำนีตำรวจ Lodhavad
Bhutkhana Chowk, Rajkot 360002
Gujarat, ประเทศอินเดีย
E-mail : saveyourkidney@yahoo.co.in

มูลนิธิโรคไต Samarpan Kidney Foundation
หนังสือเล่มนี ้มีกำรจดลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย ไม่อนุญำตให้ ผ้ อู ื่นใดทำกำรคัดลอกส่วนใดส่วนหนึง่ ของ
หนังสือเล่มนี ้ ด้ วยวิธีทำงเทคโนโลยีอิเลคโทรนิคส์ หรื อด้ วยวิธีอื่นใด โดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกผู้จดั พิมพ์อย่ำง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หนังสือนี ้ถูกจัดพิมพ์ในประเทศอินเดีย และกำรนำไปจำหน่ำยนอกประเทศต้ องได้ รับคำ
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ศำลประจำเมือง Rajkot ประเทศอินเดียเท่ำนัน้
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จากการเขียนหนังสือเล่ มนี ้
ให้ แก่ ผ้ ูป่วยโรคไตทุกท่ าน
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คานาสาหรับการจัดพิมพ์ ครัง้ ที่หนึ่ง
เรำจงมำช่วยกันป้องกันโรคไตกันเถอะ...
หนังสือเรื่ อง “คำแนะนำสำหรับกำรดูแลและรักษำโรคไต” เล่มนี ้ มีจดุ มุง่ หมำยเพื่อให้ ควำมรู้เบื ้องต้ น
แก่ประชำชนเกี่ยวกับไต กำรเกิดโรคไตชนิดต่ำงๆ ที่พบได้ บอ่ ย แนวทำงป้องกัน และรักษำโรคไตนันๆ
้
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผำ่ นมำ มีอบุ ตั กิ ำรของกำรเกิดโรคไตชนิดต่ำงๆ เพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะโรคไต
เรื อ้ รัง ซึง่ เป็ นโรคที่พบบ่อยและเป็ นโรคเรื อ้ รัง หนทำงที่ดีที่สดุ ที่จะรับมือกับโรคเหล่ำนี ้ คือ กำรสร้ ำงควำม
ตระหนักในหมูป่ ระชำชน และผู้ป่วยโรคไตให้ เข้ ำใจถึงโรค สำเหตุของโรค อำกำรแสดงของโรคและกำรป้องกัน
คณะบรรณำธิกำรหวังว่ำหนังสือเล่มนี ้ จะเป็ นแหล่งให้ ควำมรู้ดงั กล่ำวแก่สำธำรณชนทัว่ ไปได้ เป็ นอย่ำงดี
หำกสำมำรถตรวจพบและให้ กำรรักษำโรคไตแต่เนิ่นๆ จะเกิดประโยชน์สงู สุด เพรำะผู้ป่วยจะลงทุนน้ อยแต่
ได้ ผลดีมำก หำกปล่อยไว้ จนกระทัง่ โรคไตลุกลำมมำกขึ ้น และผู้ป่วยมีอำกำรของโรคแล้ ว จะเกิดผลเสียต่อ
สุขภำพของผู้ป่วยได้ อนึง่ เมื่อผู้ป่วยมีอำกำรมำกแล้ ว เกิดเป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ำยแล้ ว กำรรักษำ
ด้ วยวิธีกำรล้ ำงไตทำงช่องท้ อง หรื อกำรฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม หรื อกำรปลูกถ่ำยไต เป็ นกำรรักษำที่มี
รำคำแพง และอำจเป็ นไปได้ ยำก หรื อไม่ทวั่ ถึงในประเทศกำลังพัฒนำ มีผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังเพียงร้ อยละ 10
ในประเทศกำลังพัฒนำหลำยประเทศที่สำมำรถแบกรับภำระค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรักษำรำคำแพงเหล่ำนี ้ได้ ดังนัน้
กำรค้ นพบโรคไตเรื อ้ รังแต่เนิ่นๆ และรี บให้ กำรรักษำจะช่วยชะลอควำมเสื่อมของโรคไตเรื อ้ รังได้ เมื่อแพทย์พบว่ำ
ผู้ป่วยเป็ นโรคไต ทังผู
้ ้ ป่วยและญำติมกั มีควำมกังวล และต้ องกำรทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับโรคไตที่ผ้ ปู ่ วยมี
แต่แพทย์เองมักไม่สะดวกที่จะให้ ควำมรู้ แก่ผ้ ปู ่ วย และญำติได้ อย่ำงครบถ้ วน เนื่องจำกปริมำณเนื ้อหำควำมรู้
มีมำก และแพทย์มกั ไม่มีเวลำพอที่จะอธิบำยอย่ำงละเอียด คณะบรรณำธิกำรหนังสือเล่มนี ้หวังว่ำ องค์ควำมรู้
ที่มีในหนังสือ จะช่วยให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วย และญำติเกี่ยวกับอำกำร อำกำรแสดง กำรวินิจฉัยโรค กำรป้องกันและ
กำรรักษำโรคไตชนิดต่ำงๆ ได้ อย่ำงชัดเจน และยังแยกส่วนที่เกี่ยวกับอำหำรที่ผ้ ปู ่ วยโรคไตชนิดต่ำงๆ ควรและ
ไม่ควรรับประทำน ไปเขียนไว้ ในอีกบทหนึง่ ต่ำงหำกด้ วย นอกจำกนี ้ หนังสือเล่มนี ้ยังจะเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้ป่วย หรื อประชำชนทัว่ ไป ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไต หรื อมีควำมสนใจต้ องกำรทรำบเรื่ องรำวต่ำงๆ
มำกขึ ้น และยังสำมำรถใช้ เป็ นแหล่งอ้ ำงอิงที่ดีสำหรับแพทย์ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์อีกด้ วย
คณะบรรณำธิกำรขอเรี ยนย ้ำกว่ำ ข้ อควำมที่ปรำกฎในหนังสือเล่มนี ้ ไม่ใช่คำแนะนำทำงกำรแพทย์
อย่ำงเป็ นทำงกำรสำหรับผู้ป่วย แต่เป็ นเพียงแหล่งข้ อมูลควำมรู้ด้ำนโรคไตเท่ำนัน้ คณะบรรณำธิกำรไม่มี
จุดมุง่ หมำยที่จะให้ ผ้ ปู ่ วยและญำติอ่ำนข้ อมูลจำกหนังสือเล่มนี ้ แล้ วนำไปปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง หรื อนำไปปรับ
ยำหรื ออำหำรรับประทำนเองโดยไม่ปรึกษำแพทย์ผ้ ดู แู ลท่ำน เพรำะจะเกิดอันตรำยได้ และคณะบรรณำธิกำร
จะไม่รับผิดชอบกับควำมเสียหำยใดๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ป่วย หำกผู้ป่วยนำไปปฏิบตั เิ องโดยไม่มีแพทย์กำกับ
ควบคุม

Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

คณะบรรณำธิกำรขอขอบคุณคณำจำรย์ทกุ ท่ำน และคณะทำงำนทุกฝ่ ำย ที่กรุณำสละกำลังกำย
กำลังควำมคิด แปล ร้ อยเรี ยง และรวบรวมบทควำมวิชำกำรของหนังสือเล่มนี ้ จำกภำษำอักกฤษมำเป็ น
ภำษำไทยที่สละสลวยอ่ำนง่ำย ขอขอบคุณ คุณดินแดน บุญวิไลลักษณ์ ที่ชว่ ยจัดพิมพ์เอกสำรทังหมด
้
เป็ นภำษำไทย และหวังว่ำผู้อำ่ นทุกท่ำนจะได้ ประโยชน์จำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี ้ไม่มำกก็น้อย หำกท่ำนใด
มีควำมเห็นประกำรใดที่จะเป็ นประโยชน์สำหรับกำรปรับปรุงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี ้ให้ ดีขึ ้น ก็ขอให้
ท่ำนส่งควำมเห็นของท่ำนมำได้ ทกุ เมื่อ
ขออวยพรให้ ทกุ ท่ำนมีสขุ ภำพที่ดีด้วยเทอญ
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เกรี ยง ตังสง่
้ ำ
นำยแพทย์ Sanjay Pandya
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เกี่ยวกับบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรี ยง ตัง้ สง่ า, พบ.

ศำสตำจำรย์นำยแพทย์เกรี ยง ตังสง่
้ ำ เป็ นอำยุรแพทย์โรคไตของสำขำวิชำโรคไต ภำควิชำอำยุรศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เคยเป็ นอดีตนำยกสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย และอดีตประธำนรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร
ฝ่ ำยวิชำกำร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และเป็ นประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ ำยวิจยั สถำบันโรคไตภูมิรำชนครินทร์ เป็ นผู้ที่มีควำมสนใจด้ ำนโรคไตเรื อ้ รัง และกำรชะลอควำมเสื่อมของไตในโรคดังกล่ำว และยังดำรง
ตำแหน่งประธำนร่วมของคณะกรรมกำรสมำคมโรคไตนำนำชำติ ภำคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมหำสมุทรแปซิฟิก

นายแพทย์ Sanjay Pandya
MD, DNB (N EPHROLOGY )
นำยแพทย์ Sanjay Pandya เป็ นอำยุรแพทย์โรคไตอำวุโส ทำงำนที่เมืองรำชโกฎิ (Rajkot) แคว้ น
คุชรำต (Gujarat) ประเทศอินเดีย นำยแพทย์ Pandya ได้ รับปริญญำ DNB (Nephrology) จำกสถำบัน
โรคไต Institute of Kidney Disease and Research Center, เมือง Ahmadabad ในปี ค.ศ.1989 จำกนัน้
ได้ ปฏิบตั งิ ำนเป็ นอำยุรแพทย์โรคไตที่เมืองรำชโกฎิ แคว้ นคุชรำต ประเทศอินเดีย
นำยแพทย์ Pandya ได้ เป็ นผู้ก่อตังมู
้ ลนิธิเพื่อกำรให้ ควำมรู้โรคไต (Kidney Education Foundation)
ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตชำวอินเดียมีควำมรู้และมีควำมตระหนักเรื่ องโรคไต โดยได้ เริ่ มเขียนเป็ นภำษำอังกฤษ
และต่อมำได้ แปลเป็ นภำษำพื ้นเมืองของอินเดียอีก 3 ภำษำ คือ ภำษำฮินดี (Hindi) ภำษำคุชรำต (Gujarati)
และภำษำคุตชี (Kutchi) นำยแพทย์ Pandya ได้ ประสำนงำนไปยังอำยุรแพทย์โรคไตในประเทศต่ำงๆ เพื่อ
ขอให้ ชว่ ยกันแปลบทควำมนี ้เป็ นภำษำต่ำงๆ มำกกว่ำ 20 ภำษำ ซึง่ รวมทังภำษำไทยด้
้
วย เพื่อเป็ นกำร
เผยแพร่ควำมรู้ให้ แพร่หลำยมำกขึ ้น นำยแพทย์ Pandya และคณะได้ จดั ทำเวปไซด์กำรให้ ควำมรู้โรคไตขึ ้น
(www.KidneyEducation.com) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำชมสำมำรถดำวน์โหลดเนื ้อหำของหนังสือเล่มนี ้รวม 230 หน้ ำ
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ได้ โดยไม่คดิ มูลค่ำ เวปไซด์นี ้ได้ รับควำมนิยมเป็ นอย่ำงสูง ในช่วง 60 เดือนแรกหลังกำรจัดตังมี
้ ผ้ เู ข้ ำชมแล้ ว
มำกกว่ำ 23 ล้ ำนคน

กิตติคุณประกาศ (Acknowledgement)
หนังสือเรื่ อง “คำแนะนำสำหรับกำรดูแลและรักษำโรคไต” ฉบับภำษำไทยเล่มนี ้เกิดขึ ้นได้ ด้วยกำรร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะแพทย์ และผู้เชี่ยวชำญในแขนงวิชำโรคไตจำกสถำบันวิชำกำรต่ำงๆ ของประเทศไทย ซึง่ คณะ
บรรณำธิกำรขอขอบคุณเป็ นอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี ้
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงอติพร อิงค์สำธิต
(Assistant Professor Atiporn Ingsathit, MD.)
สำขำวิชำโรคไต ภำควิชำอำยุรศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
กรุงเทพมหำนคร

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรยย์ ดร.ชนิ ดา ปโชติกำร
(Assistant Professor Chanida Pachotikarn, CDT,
LD, MS, MPH, PhD.)
สถำบันโภชนำกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
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รองศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) นำยแพทย์เจริญ เกียรติวชั รชัย
(Associate Professor Charoen Kaitwatcharachai, MD.)
กลุม่ งำนอำยุรกรรม
โรงพยำบำลหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ
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(Dr. Derek Bunnachak, MD.)
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คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

น.ส.เอกหทัย แซ่เตีย
(Ms. Ekhathai Saetie)
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ท่ำนจะใช้ ประโยชน์จำกหนังสือเล่มนี ้ได้ อย่ำงไร?
หนังสือเล่มนี ้ประกอบด้ วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
เป็ นกำรกล่ำวถึงควำมรู้พื ้นฐำนเกี่ยวกับไต และกำรป้องกันโรคไตโดยสังเขป
ทุกท่ำนควรอ่ำนส่วนนี ้ก่อน เพื่อให้ เข้ ำใจเนื ้อหำในส่วนถัดไปได้ ง่ำยขึ ้น
ส่วนที่ 2
เป็ นรำยละเอียดเกี่ยวกับโรคไตแต่ละชนิด
- มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตที่สำคัญแต่ละกลุ่ม ซึง่ คลอบคลุมอำกำร อำกำรแสดง กำรวินิจฉัย
กำรป้องกันโรค และแนวทำงกำรรักษำ
- กล่ำวถึงโรคต่ำงๆ ที่ทำให้ เกิดผลเสียต่อไต (เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง

โรคถุงน ้ำที่ไต เป็ นต้ น) และแนวทำงกำรป้องกันไม่ให้ เกิดผลเสียต่อไต
- กล่ำวถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับอำหำรที่เหมำะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง
ข้ อมูลที่ปรากฎในหนังสือเล่ มนีท้ งั ้ หมด ไม่ ใช่ คาแนะนาทางการแพทย์
และไม่ ใช่ มาตรฐานเวชปฏิบัตขิ องแพทย์ เสมอไป ผู้ป่วยไม่ สมควรนาไปใช้ ในการซือ้ ยา
มาทานเอง หรื อปรั บยาที่ใช้ รักษาเอง โดยไม่ มีแพทย์ ประจาของท่ านเป็ นผู้กากับดูแล
เพราะอาจทาให้ เกิดอันตรายแก่ ชีวิต และสุขภาพได้
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไต
ลักษณะโครงสร้ าง และหน้ าที่การทางานของไต
อาการ อาการแสดง และการวินิจฉัยโรคไตชนิดต่ างๆ
ระหว่ างความเชื่อปรั มปรา กับความจริงเกี่ยวกับโรคไต
วิธีการป้ องกันโรคไตชนิดต่ างๆ

ส่ วนที่ 2
โรคไตอื่นๆ ที่สาคัญ และการรั กษา
การวินิจฉัย การป้ องกัน และการรั กษาภาวะไตวาย
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการฟอกเลือดสาหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั งระยะสุดท้ าย
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการปลูกถ่ ายไต
ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับโรคไตที่พบบ่ อย
ข้ อควรระวัง และการเลือกอาหารที่เหมาะสมสาหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รั ง
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Author : Professor Kriang Tungsanga
Division of Nephrology
Department of Internal Medicine
Faculty of Medicine
Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Bangkok, Thailand
Chapter 1 : Introduction
บทที่ 1 บทนํา

ถอดความโดย ศ.นพ.เกรียง ตั้งสงา
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ไตเปนอวัยวะที่มีบทบาทในการรักษาสมดุลหลายดานของรางกาย ทําหนาที่ขับของเสียและ
สารที่มีโทษออกจากรางกาย ทั้งในสวนทีเ่ กิดจากการเผาผลาญภายในรางกายเอง และในสวนของ
สารพิษ หรือยาที่รางกายไดรับเขาไป นอกจากนี้ ไตยังทําหนาที่ขับน้าํ และเกลือแรสวนเกินออกทาง
ปสสาวะ ทําใหไตทําหนาทีค่ วบคุมความดันโลหิตไมใหสูงหรือต่ําอีกดวย หากไตทํางานลดลงจะทํา
ใหเกิดโรคที่รนุ แรง และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ปจจุบันมีผูปว ยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึน้ ทําใหผูปว ยเหลานี้เกิดโรคไตเรื้อรังแทรกซอนเพิ่มขึ้นตาม ประชาชนทัว่ ไปจึงควรมี
ความตระหนัก และรูจักโรคไตใหชัดเจน ทั้งในสวนตัวโรค การปองกันโรค และแนวทางการรักษาโรค
แตเนิ่นๆ
คณะแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคไตของสมาคมวิชาชีพแพทยโรคไตระหวางประเทศ
(International Society of Nephrology) ไดเขียนบทความนี้เปนภาษาอังกฤษ และคณะแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานโรคไตของไทย ดังมีรายนามในภาคผนวกทายบทความไดถอดความเปนภาษาไทย
โดยมีจุดประสงคเพื่อใหประชาชนทั่วไปเขาใจและตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน และพยายาม
อธิบายขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับโรคไต เพือ่ ใหทุกฝายรูจกั โรคไตใหดีพอและสามารถเตรียมการรับมือ
กับโรคไตไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
ในสวนแรกของหนังสือเลมนี้ จะกลาวถึงไต ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญอวัยวะหนึง่ ของรางกาย
วิธีการปองกันการเกิดโรคไต สวนถัดไปซึง่ เปนเนื้อหาสวนใหญของหนังสือจะกลาวถึงรายละเอียด
เรื่องโรคไต เชน สาเหตุ อาการแสดง การวินิจฉัยโรคไตชนิดตางๆ และแนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรัง
ที่เปนการรักษามาตรฐานที่วงการแพทยยอมรับวาไดผล การปฏิบัติตัวของผูปวย และสมาชิกใน
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ครอบครัวของผูปวยโรคไตเรื้อรัง เพื่อชวยชะลอระยะเวลาการดําเนินโรคไปสูภาวะโรคไตเรื้อรังขั้น
สุดทายที่ตองการการฟอกเลือด (การลางไต) หรือการปลูกถายไต ความรูเกีย่ วกับการบําบัดทดแทน
ไตดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หรือการลางไตทางชองทอง และความรูเกีย่ วกับการปลูกถาย
ไต ในสวนหลังของหนังสือจะกลาวถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไต วิธีการในการหลีกเลี่ยง และปองกัน
การเกิดโรคไต การใชยาและการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับผูปว ยโรคไต ตลอดจน คําอธิบาย
ศัพทตางๆ ที่ใช
เชนเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่อง และใกลชิด
คณะแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคไต หวังเปนอยางยิง่ วา บทความนี้จะเปนประโยชนตอผูปวยโรคไต
และครอบครัว หวังวาทุกฝายและทุกทานจะชวยกันทําใหโรคไตมีการดําเนินของโรคชาลง และ
หวังตอไปอีกวาผูปวยโรคไตมีชีวิตยืนยาวขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
คําแถลงออกตัว (Disclaimer) ของคณะแพทยผูเขียนบทความตนฉบับภาษาอังกฤษและ
คณะแพทยไทยผูถอดบทความเปนภาษาไทย
คณะผูเขียนบทความไดรวบรวมขอมูลทางวิชาการเกีย่ วกับโรคไตมาเผยแพรในหนังสือเลมนี้
เพื่อประโยชนดานการศึกษา และเพิ่มความรูความเขาใจในหมูป ระชาชน คณะผูเขียนบทความฯ ไมมี
ความประสงคจะใหบุคคลทัว่ ไปนําขอมูลนี้ไปปะติดปะตอไปทึกทัก (มะโน) คิดไปเอง วา “...ใชเลย...
ฉันมีอาการอยางนัน้ อยางนี้ ดังนั้นฉันจึงเปนโรคนัน้ โรคนี้ตรงตามที่หนังสือเลมนี้กลาว...” เพราะ
อาการอยางหนึ่งอาจเกิดไดจากโรคหลายโรค และโรคหนึง่ อาจทําใหเกิดอาการและอาการแสดง
หลายอยางได ผูปวยโรคไตที่มีขอสงสัยควรปรึกษาแพทยที่ดูแลทานเปนประจําเพือ่ ขอคําแนะนําที่
ถูกตอง
รายชื่อคณะแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคไตที่ถอดบทความนี้เปนภาษาไทย
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Author : Professor Kriang Tungsanga
Division of Nephrology
Department of Internal Medicine
Faculty of Medicine
Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Bangkok, Thailand
Chapter 2 : Kidney and its Function
บทที่ 2 หนาที่การทํางานของไต

ถอดความโดย ศ.นพ.เกรียง ตั้งสงา
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1. โครงสรางของไต
ไตเปนอวัยวะอยูในชองทองดานหลังตรงระดับสะดือ มี 2 ขางซายและขวา มีกระดูกซี่โครง
กลามเนื้อของหลังและผนังหนาทองทําหนาที่เสมือนเปนเครื่องปองกันแรงกระแทกใดๆ ที่จะมาทํา
อันตรายตอไต ไตคนปกติมลี ักษณะเหมือนเม็ดถัว่ ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กวางประมาณ
6 เซนติเมตร และหนาประมาณ 4 เซนติเมตร มีนา้ํ หนักประมาณ 150 – 170 กรัม คนทัว่ ไปทั้งชายและ
หญิงมีไต 2 ขางเหมือนกัน มีโครงสรางของไตเหมือนกัน มีนอยรายที่มีไตเพียงขางเดียวมาแตกาํ เนิด
ในสภาวะปกติ รางกายไมมปี ระสาทสัมผัสเพื่อรับสัญญาณความรูสกึ จากไต
น้ําปสสาวะทีข่ ับออกจากไตจะผานมาทางที่ทอไต (ureter) ทอไตมีลักษณะเปนหลอดกลวงๆ
มีเซลลกลามเนื้อลายประกอบขึ้นเปนผนัง ทอไตนีม้ ีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตรน้ําปสสาวะจะ
ไหลผานทอไตลงไปรวมกันทีก่ ระเพาะปสสาวะ (urinary bladder)
กระเพาะปสสาวะอยูที่บริเวณสวนลางของชองทอง บริเวณเหนือหัวเหนา ผนังกระเพาะ
ปสสาวะประกอบดวยเซลลกลามเนื้อเรียบ กระเพาะปสสาวะมีลักษณะเหมือนถุงน้าํ ทําหนาที่เก็บ
กักปสสาวะในชวงเวลาหนึ่ง กอนที่จะขับถายออกจากรางกาย กระเพาะปสสาวะสามารถเก็บกัก
ปสสาวะเอาไวไดมากที่สุดถึง 400 – 500 ซีซี (มิลลิลิตร) เมื่อมีปสสาวะคั่งในกระเพาะปสสาวะมากขึ้น
จะทําใหกระเพาะปสสาวะโปงพองออก มีการกระตุน ประสาททําใหเกิดความรูสึก “ปวดปสสาวะ” ขึ้น
ปสสาวะจะไหลออกจากกระเพาะปสสาวะออกไปทางทอปสสาวะ (urethra) หญิงมีทอ
ปสสาวะขนาดสั้นกวา มาเปดออกที่บริเวณสวนบนของชองคลอด สวนผูชายมีทอปสสาวะขนาด
ยาวกวา เพราะมาเปดออกทีส่ วนปลายของอวัยวะเพศ
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หลอดเลือดดํา
Inferior Vena
Cava
หลอดเลือด
ดําที่นําเลือด
ออกจากไต

หลอดเลือดแดง
aorta
ไต

หลอดเลือด
แดงที่นําเลือด
ไปสูไต

ทอไต
กระเพาะปสสาวะ
ทอปสสาวะ

Renal artery = หลอดเลือดแดงที่นาํ เลือดไปสูไต
Renal vein = หลอดเลือดดําที่นาํ เลือดออกจากไต
Ureter = ทอไต
Urinary bladder = กระเพาะปสสาวะ
Urethra = ทอปสสาวะ
2. ไตมีความสําคัญตอรางกายอยางไร
ในแตละวันเรารับประทานอาหารที่มีปริมาณและชนิดอาหารแตกตางกัน ปริมาณน้าํ ปริมาณ
เกลือแร (ที่แทรกอยูในอาหาร) และปริมาณสารที่มีคุณสมบัติเปนกรดที่รางกายไดรับแตกตางกันดวย
รางกายจะเผาผลาญสารอาหารที่ไดรับเพือ่ ใหเกิดเปนพลังงานสําหรับการเคลื่อนไหวและการทําให
รางกายอยูในสมดุล และขณะเดียวกันที่รางกายผลิตพลังงานออกมานัน้ ก็จะเกิดของเสียตางๆ
เกิดขึ้นตามดวย เปรียบเสมือนการปอนน้าํ มันเบนซินเขาไปในเครื่องยนต เครื่องยนตจะนําไปใชใน
ขบวนการสันดาปเกิดเปนพลังงานที่นาํ ไปใชประโยชน แตขณะเดียวกัน ก็เกิดของเสียตกคางใน
เครื่องยนตบาง เกิดกาซคารบอนไดออกไซด และคารบอนมอนออกไซดบาง ออกไปทางทอไอเสีย
ของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากเซลลของรางกาย และสารประกอบอื่นๆ อันเปนผลิตผลจากการทํางาน
ของอวัยวะตางๆ มีคุณสมบัติเปนกรด จะถูกขนถายผานระบบการไหลเวียนเลือดมาที่ไตและไตจะทํา
หนาทีเ่ หมือนเปนเครื่องกรอง กรองเอาของเสียเหลานีพ้ รอมกับน้ําพลาสมาออกไปจากรางกายออก
มาเปนน้าํ ปสสาวะ
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3. ไตชวยกรองเลือดใหสะอาด และทําใหเกิดน้าํ ปสสาวะไดอยางไร?
เลือดมีสวนประกอบสําคัญ คือ เม็ดเลือดชนิดตางๆ (เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว และเกร็ด
เลือด) ซึ่งแขวนลอยอยูในน้าํ พลาสมาหรือที่รูจักในชื่อวาน้าํ เหลือง ทุกนาทีจะมีเลือดไหลผานมาที่ไต
ประมาณ 1200 ซีซี (1 ลิตรเทากับ 1000 ซีซี) หรือคิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณเลือดทั้งหมดทีถ่ กู สูบ
ฉีดออกจากหัวใจ เมื่อเลือดผานเขามาในเนื้อไต เลือดจะไหลไปที่โครงสรางภายในเนื้อไตทีท่ าํ หนาที่
เปนตัวกรองเล็กๆ ที่เรียกชือ่ วา เนฟ-ฟรอน (nephron) เนฟฟรอนเปนโครงสรางขนาดเล็กที่มองดวย
ตาเปลาไมเห็น อยูภายในเนื้อไต ไตแตละขางมีจาํ นวนเนฟฟรอนประมาณ 1 ลานหนวย รวม 2 ขาง
ประมาณ 2 ลานหนวย เมื่อเลือดผานเขามาที่ไต เลือดจะไหลไปยังสวนที่เรียกวา เนฟฟรอนนี้ เนฟ
ฟรอนประกอบดวย 2 สวนยอย สวนแรกมีชื่อวาโกลเมอรูลัส (glomerulus) ทําหนาที่เปนเครื่องกรอง
เลือด (เปรียบไดกับรูเล็กๆ ของผากรองน้าํ ) คือ ยอมใหนา้ํ พลาสมา (ซึง่ มีของเสียตางๆ ปะปนอยู) ไหล
ผานออกไป แตไมยอมใหเม็ดเลือด หรือสารโปรตีนในน้ําพลาสมา (ที่มีขนาดใหญกวา )หลุดเล็ดลอด
ตามออกไปดวย เนฟฟรอนยังมีสวนที่สองอีก เรียกวา ทอฝอยไต (tubules) เมื่อน้ําพลาสมาที่ถกู
กรองผานโกลเมอรูลัสแลว และไหลผานไปถึงบริเวณทอฝอยไตหรือ tubules เซลลของทอฝอยไตจะ
ทําหนาที่ดูดน้าํ และเกลือแรสวนใหญที่อยูใ นรูของทอฝอยไตกลับเขาสูร ะบบไหลเวียนเลือด เพื่อ
นําไปใชประโยชนอีกครั้ง
ปริมาณน้าํ พลาสมาที่กรองผานโกลเมอรูลัสมีมากถึง 100 – 120 ซีซีตอนาที หรือเทากับ 140180 ลิตรตอวัน (หรือเทากับ 35 เทาของปริมาณเลือดทัง้ หมดในรางกาย) และปริมาณน้ําพลาสมาที่ถกู
ดูดกลับคืนจากบริเวณทอฝอยไตกลับคืนสูระบบไหลเวียนเลือดใหมมปี ริมาณสูงถึง 178 ลิตรตอวัน
หักลบกันแลวเหลือน้าํ ขนๆ ซึ่งมีของเสียตางๆ ที่เกิดจากการเผาผลาญ (metabolism) ในรางกาย
ละลายอยู กลายเปนสิ่งที่เราเรียกวา “น้าํ ปสสาวะ” และถูกขับผานไตออกไปจากรางกาย เพียง
1 – 2 ลิตรตอวันเทานัน้
4. ไตของคนปกติสามารถสรางปสสาวะไดปริมาตรตางๆ กันไดหรือไม
ธรรมชาติไดออกแบบไตของคน (ซึ่งเปนสัตวบกชนิดหนึง่ ) ใหสามารถผลิตปสสาวะออกมาก
หรือนอย ตามปริมาณน้าํ สวนเกินที่มีในรางกายได ในกรณีที่ทานน้ํานอยหรือในชวงฤดูรอนที่รางกาย
เสียน้าํ (ในรางกาย) ไปทางเหงื่อจํานวนมาก รางกายมีปริมาณน้าํ ไหลเวียนในรางกายคอนไปในทาง
“แหง” กวาที่ควร ไตจะดูดน้ํากลับเขามาจากทอฝอยไตมากขึ้น ทําใหปสสาวะมีปริมาตรนอยจน
เหลือเพียงวันละ 500 ซีซี สวนในฤดูหนาวรางกายเสียเหงื่อนอย หรือกรณีเราดื่มน้าํ จํานวนมาก
ก็จะมีปสสาวะออกมากขึ้นตาม
ในคนที่ดื่มน้าํ ตามปกติ แตมีปสสาวะออกมาในแตละวันมากไป (มากกวาวันละ 3 ลิตร)
หรือนอยไป (นอยกวา 500 ซีซี) อาจเปนเครื่องแสดงวาไตผิดปกติก็ได ควรปรึกษาแพทยแตเนิ่นๆ
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5. หนาที่ของไต
อาจจําแนกหนาที่ของไตออกไดเปน 2 สวน คือ หนาที่หลักและหนาที่เสริมอื่นๆ
หนาทีห่ ลักมี 2 ประการใหญ คือ
5.1 ทําหนาทีก่ ําจัดของเสียออกจากรางกาย
ไตมีหนาทีท่ าํ ใหเลือดและอวัยวะตางๆ มีความบริสทุ ธิ์สะอาด ปราศจากของเสียหมักหมม ซึง่ หนาที่นี้เปนหนาทีท่ ี่สําคัญที่สุดของไต อาหารที่เรารับประทานในแตละวันประกอบดวย
อาหารหลายหมู (ไดแก หมูแปง และน้ําตาล, หมูเนื้อสัตว, หมูไขมัน, หมูผักและผลไม, หมูเกลือแร
และวิตามิน) และหากจะแบงลักษณะอาหารตามชนิดของ “สารอาหาร” ที่เปนองคประกอบ อาหาร
จะประกอบดวยสารอาหารที่สําคัญ คือ สารอาหารกลุมคารโบไฮเดรท กลุมไขมัน และกลุมโปรตีน
สารอาหารกลุม โปรตีนมีความสําคัญตอรางกาย เนื่องจากรางกายจะใชสารโปรตีนไปชวยใหรา งกาย
เติบโต (เชน จากเด็กโตจนเปนผูใหญ) เปนตน และซอมแซมเซลลรางกายที่สกึ หรอ (เชน เซลลผิวหนัง
ที่หลุดลอดออกทุกวันเปนขี้ไคล เปนตน) ในชวงจังหวะที่รางกายนําสารโปรตีนไปใชตามวัตถุประสงค
ดังกลาว หรือนําสารโปรตีนไปใชเผาผลาญเพื่อใหเกิดพลังงานนัน้ จะมีสารโปรตีนอีกสวนหนึง่ (ที่
ประกอบขึ้นเปนเซลลของรางกาย) ถูกยอยสลายออกมาเปนของเสียเกิดขึ้นตามดวย เชน สารยูเรีย
(urea) สารครีอะตินีน (creatinine) และสารประกอบอื่นๆ อีกมากมาย สารเหลานีห้ ากรางกายสะสม
ไวเปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดผลเสียของการทํางานของอวัยวะตางๆ ได จึงจําเปนที่ไตจะตองทํา
หนาที่ชว ยกรองของเสียเหลานี้ออกจากกระแสเลือด และขับออกไปทางปสสาวะในที่สุด แพทยจงึ ใช
วัดปริมาณสารยูเรีย (urea) (หรือยูเรีย-ไนโตรเจน) (urea-nitrogen) และสารครีอะตินนี (creatinine)
เปนเครื่องบงชี้ทางออมถึงสภาพการทํางานของไต กลาวคือ ถาระดับสารยูเรีย-ไนโตรเจน หรือสาร
ครีอะตินีนสูงขึ้นในเลือดแสดงวาไตทํางานบกพรอง
5.2 ทําหนาทีก่ ําจัดปริมาณน้ําสวนเกินออกจากรางกาย
ไตทําหนาที่ควบคุมปริมาณน้าํ และเกลือแรในรางกาย ใหอยูในปริมาณปกติ หากจะ
ถามวา คําวา “ปกติ” ของแตละคนนัน้ หมายถึงอยางไร? คําตอบเรื่องนี้มีความสลับซับซอนมาก
เพราะธรรมชาติไดสรางอวัยวะตางๆ ใหมาทํางานรวมกันอยางนาอัศจรรย เพื่อชวยกันควบคุม
ปริมาณน้าํ และเกลือแรของรางกายใหมพี อดีอยูในชวงหนึง่ เทานัน้ หากมีนา้ํ เขาไปในรางกายมาก
เกินความพอดีนี้ ก็จะมีกลไกตางๆ เริ่มทํางานเพื่อขับน้าํ สวนเกินพอดีออกตามรางกายในรูปของน้าํ
ปสสาวะ ในทํานองคลายกัน หากรางกายมีน้ําและเกลือแรของรางกายต่าํ กวาเกณฑความพอดี
ก็จะมีกลไกอีกหลายประการถูกกระตุน เพื่อเก็บกักน้ําและเกลือแร เอาไปสะสมไวในรางกายจนกวา
จะมีประมาณน้ําและเกลือแรเพิ่มถึงระดับความ “พอดี” อีกครั้ง
เมื่อไตทํางานบกพรอง ไตจะไมสามารถขจัดน้ําสวนเกินออกมาเปนน้าํ ปสสาวะได จะ
ทําใหมีนา้ํ คั่งในรางกาย และทําใหเกิดอาการบวมในที่สดุ
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5.3 ทําหนาทีค่ วบคุมสมดุลของเกลือแรในรางกาย
ดังไดกลาวมาแลวในขอ 5.2 ไตทําหนาที่ควบคุมสมดุลของสารเกลือแรหลายชนิดทั้ง
ทางตรงหรือทางออมโดยตรง ไดแก เกลือโซเดียม (sodium) เกลือโพแทสเซียม (potassium) เกลือ
แคลเซียม (calcium) เกลือฟอสฟอรัส (phosphorus) เกลือแมกนีเซียม (magnesium) และไตยังมี
สวนสําคัญในการควบคุมสมดุลกรด-ดางของรางกาย หากไตทํางานบกพรอง จะมีผลทําใหสมดุล
ของเกลือแรหรือสมดุลของกรด-ดางนี้เสียไป ซึง่ จะไปมีผลกระทบตอระบบอวัยวะตางๆ ได เชน ถา
ระดับโซเดียมสูง หรือต่ําเกินในเลือดจะทําใหเกิดอาการมึนงงหรือหมดสติไป หากระดับโพแทสเซียมสูง
เกินในเลือด จะทําใหเกิดอาการเตนของหัวใจชาลง เปนตน
5.4 ทําหนาทีค่ วบคุมความดันโลหิต
ไตทําหนาที่เกีย่ วของกับการควบคุมความดันโลหิตอยู 2 ดาน ดานแรก คือ การควบคุม
ปริมาณน้าํ และเกลือแรของรางกายใหมีความ “พอดี” ตามทีก่ ลาวมาแลวในขอ 5.2 ดานที่สอง คือ
ไตสรางฮอรโมนบางชนิดซึง่ มีผลตอการหดตัว / หรือคลายตัว ของหลอดเลือดตางๆ ทัว่ รางกาย คําวา
“ฮอรโมน” ไมไดมีความหมายเฉพาะฮอรโมนเพศชายหรือเพศหญิง ทีพ่ บในกลุม วัยรุนเทานัน้ ทาง
การแพทยใชคาํ วา “ฮอรโมน” สําหรับสารที่อวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ของรางกายผลิตขึ้น แลวไปออก
ฤทธิท์ ี่สวนอืน่ ๆ ของรางกาย ทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางพรอมกัน
ฮอรโมนที่ไตสรางขึ้นไดแก กลุมฮอรโมนเรนนิน-แองจิโอเทนซิน (rennin-angiotensin
system) กลุมฮอรโมนโปรสตาแกลนดิน (prostaglandin) พบวาฮอรโมน angiotensin สามารถไป
กระตุนตอมหมวกไตอีกทางหนึง่ ใหสรางฮอรโมนอีกชนิดหนึง่ ขึ้นมา คือ ฮอรโมนอัลโดสเตอโรน
(aldosterone) ซึ่งจะมาออกฤทธิก์ ระตุนใหไตดูดซับเกลือโซเดียมที่กรองผานไตออกไปแลว ใหกลับ
เขาสูการไหลเวียนเลือดเพื่อนําไปใชใหม
บทบาทของไตทั้ง 2 ดานนี้ ทําใหรางกายสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไมใหสูง
ไปหรือต่ําไป เมื่อไตทํางานบกพรอง โดยเฉพาะในกรณีผูปวยโรคไตเรื้อรัง จะทําใหการทํางานของไต
ในดานใดดานหนึง่ หรือทัง้ 2 ดานดังกลาวบกพรองตาม ทําใหรา งกายเสียสมดุลในการควบคุมน้าํ
และเกลือแร และเกิดปญหาโรคความดันโหลิตสูงตามมาได
5.5 ทําหนาทีก่ ระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง
นอกจากฮอรโมนตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวในขอ 5.4 ขางตน ไตยังมีหนาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การสรางฮอรโมนอิ-ริ-โธร-พอย-ติน (erythropoietin) นาสนใจมากที่พบวาหลังจาก
ไตผลิตฮอรโมนนี้ออกมาแลว ไตจะสงฮอรโมนอิริโธรพอยตินไปตามกระแสเลือด กระจายไปออกฤทธิ์
ที่ไขกระดูก ทําใหเซลลตน กําเนิดของเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูกเจริญแบงตัวมากขึ้น ทําใหมีการสราง
เซลลเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูกเพิ่มขึน้ ในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไตทํางานนอยลง การสรางฮอรโมนอิริโธ
รพอยตินจะลดลงตาม ทําใหเซลลตนกําเนิดที่ไขกระดูกแบงตัวเจริญเปนเซลลเม็ดเลือดแดงลดลง จึง
เกิดภาวะโลหิตจางตามมา และเปนสาเหตุที่อธิบายไดวา เหตุใดผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย มัก
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เกิดภาวะโลหิตจางตามมา และไมสามารถแกไขภาวะโลหิตจางนี้ไดดวยการใชยาบํารุงธาตุเหล็ก หรือ
วิตามิน หรืออาหารเสริมอื่นได
5.6 ทําหนาทีช่ วยรักษากระดูกใหแข็งแรง
วิตามิน D ทําหนาที่เปลี่ยนสารตนแบบของวิตามิน D [Vitamin D- หรือ Cholecalciferol]
ใหกลายเปนวิตามิน D ที่ออกฤทธิ์ไดสมบูรณแบบ (active form ของวิตามินดี) วิตามิน D นี้ชวย
กระตุนเซลลผนังลําไส ใหดูดซึมธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตจากอาหารเขาสูกระแสเลือด เพื่อ
เสริมสรางความแข็งแรงและการเจริญของกระดูกและฟน ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไตทํางานบกพรอง
จะสรางวิตามิน D ไดลดลง จะทําใหกระดูกไมแข็งแรงอาจหักงาย หากผูปวยเปนเด็กจะทําใหเปน
โรคขาดวิตามิน D ทําใหรา งกายไมเจริญเติบโตเทาที่ควร กลายเปนคนเตี้ยหรือแคระได
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Author : Dr. Kamol Kitositrangsikun
Maharaj Nakhonsithammarat Hospital
Nakhonsithammarat, Thailand

Chapter 3 : Symptoms of Kidney Diseases
บทที่ 3 อาการแสดงของโรคไตเรื้อรัง

ถอดความโดย นพ.กมล โฆษิตรังสิกลุ
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

โรคไตเรื้อรังอาจมีอาการแสดงไดแตกตางกันไปในผูปว ยแตละราย ขึ้นกับสาเหตุของโรคไต
และความรุนแรงของโรคไตนั้น อาการแสดงอาจเปนอาการที่ไมจาํ เพาะ คือ ไมไดเปนอาการเฉพาะ
ของโรคไตเทานั้น (เชน อาการเบื่ออาหาร น้ําหนักลด เปนตน) จึงเปนการยากทีจ่ ะวินิจฉัยโรคไตได
ตั้งแตระยะเริ่มแรก
1. อาการทีพ
่ บบอยในโรคไตเรื้อรัง
ขอเนนวา กวาผูปวยโรคไตจะมีอาการเหลานี้ ผูปว ยมักมีการทํางานของไตลดลงไปมากแลว
เทานัน้
1.1 อาการบวมหนา
อาการบวมทีห่ นา, ขา และ/หรือลําตัวเปนอาการทีพ่ บบอยในผูปว ยโรคไต ลักษณะ
สําคัญ คือ อาการบวมมักเริม่ จากที่หนังตาทัง้ 2 ขาง และมักพบมากกวาในชวงเชา นอกจากเกิดจาก
โรคไตเรื้อรังแลว อาการบวมอาจเกิดจากโรคไตชนิดอื่นๆ หรือโรคของอวัยวะอื่นๆ ก็ได มีโรคไตบาง
ชนิดที่มโี ปรตีนรั่วทางปสสาวะเพิ่มขึ้น (เชน โรคไต เนฟ-โฟรติก – หรือ nephrotic syndrome) ซึ่งแม
ไตจะยังสามารถขจัดของเสียออกทางปสสาวะไดเทาปกติ แตมีโปรตีนรั่วจากเลือดผานไตออกไปทาง
ปสสาวะจํานวนมาก จนทําใหเกิดอาการบวมได และในทางกลับกัน ในผูปวยบางรายที่ไตทํางาน
ลดลงอยางมากแลว แตอาจยังไมเกิดอาการบวมก็ได
1.2 อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
ผูป วยโรคไตเรื้อรังมักมีอาการเบื่ออาหาร และความรูสึกรับรสของลิ้นลดลง ทําใหผูปวย
ไมอยากรับประทานอาหาร และเมื่อไตทํางานลดลงมากผูปวยมักมีอาการคลื่นไส อาเจียน และสะอึก
มากขึ้นดวย
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1.3 โรคความดันโลหิตสูง
ผูป วยโรคไตเรื้อรังมักมีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย ถาผูปว ยโรคความดันโลหิตสูงมี
อายุนอยกวา 30 – 35 ป หรือมีระดับความดันโลหิตสูงมาก ตั้งแตเมือ่ แรกวินิจฉัย ใหสงสัยไวกอนวา
โรคความดันโลหิตสูงนั้นอาจเกิดจากมีโรคไตอยูเดิม
1.4 โรคโลหิตจางและอาการออนเพลีย
ผูป วยทีม่ ีโรคโลหิตจางมักมีอาการออนเพลีย เหนือ่ ยงาย ขาดสมาธิในการทํางาน ใน
ระยะทีโ่ รคไตเรื้อรังมีความรุนแรงระยะปานกลาง ผูปวยอาจไมมีอาการอื่นใดนอกจากอาการดังกลาว
ขางตนเทานัน้ หากรักษาภาวะโลหิตจางตามปกติแลวไมดีขึ้น ใหสงสัยวาโรคโลหิตจางของผูปว ยราย
นั้นอาจเกิดจากโรคไตที่มีอยูเ ดิม
1.5 อาการทางระบบปสสาวะ
1.5.1 ผูปวยโรคไตมักมีอาการบวม เนื่องจากปริมาณปสสาวะลดลง
1.5.2 ผูปวยโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ มักมีอาการปวดแสบขณะปสสาวะ
ปสสาวะบอย หรือมีเลือดหรือหนองปนมาในปสสาวะ
1.5.3 ผูปวยที่มีปญหาการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ อาจมีอาการปสสาวะ
ลําบากหรือตองเบงปสสาวะนานกวาที่ควร หรืออาจมีปสสาวะออกนอยเปนหยด ในรายที่เปนมาก
อาจพบวา ไมมีปสสาวะออกมาเลยก็ได
1.6 อาการอื่นๆ
ผูป วยโรคไตอาจมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยตามตัว คันตามตัว หรือมีตะคริวจับที่ขา
และในผูปวยเด็กที่เปนโรคไตเรื้อรัง อาจโตชา ตัวเตี้ยกวาเพื่อนในหอง หรือมีขาโกงงอผิดรูป
ขอเนนวา ผูปว ยที่มอี าการตางๆ ดังกลาวขางตน ไมจําเปนตองเปนผูปว ยโรคไตเสมอไป
หากทานมีอาการดังกลาว ควรปรึกษาแพทยและควรไดรับการตรวจรางกายและการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการเพิม่ เติม เพื่อใหสามารถวินจิ ฉัยโรคยืนยันวาทานมีโรคไตหรือไม
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สุภาษิตไทยทีว่ า “กันไวดีกวาแก” เหมาะสมกับการรักษาโรคไตอยางยิ่งเนื่องจากโรคไตเรื้อรังเปนภัย
เงียบ ผูปว ยมักไมมีอาการใดๆ ในระยะเริม่ แรก แตในขณะเดียวกันก็ไมสามารถรักษาใหหายขาด การรักษา
โรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มตนจะชวยชะลอความเสื่อมของไตได การรักษาดังกลาวทําไดไมยากแตตองการความ
ตอเนื่อง หากปลอยไวจนเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายขึ้นแลว การรักษาจะมีความยุงยากมาก และเมี่อดูแล
รักษาจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก การตรวจคัดกรองโรคไต และการวินจิ ฉัยโรคไตเรื้อรังตั้งแตระยะ
เริ่มตนเมื่อโรคไตยังเปนไมมากจึงมีความสําคัญมาก
1. ใครควรไดรับการตรวจคัดกรองโรคไต และใครมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคไต ?
ถือไดวาประชากรทุกคนมีความเสีย่ งตอการเกิดโรคไต แตกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงมาก ไดแก
1.1 ผูท ี่มีอาการของโรคไตมากอน เชน บวม ออนเพลีย ซีด เปนตน
1.2 ผูปวยโรคเบาหวาน
1.3 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
1.4 ผูท ี่มีอายุมากกวา 60 ป
1.5 ผูท ี่สูบบุหรี่ คนอวน
1.6 ผูท ี่รับประทานยาแกปวด เปนระยะยาว และตอเนื่อง
1.7 ผูปวยทีม่ คี วามพิการแตกําเนิดทางกายวิภาค (โครงสราง) ของระบบทางเดินปสสาวะ
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2. วิธีการวินจิ ฉัย และตรวจคัดกรองโรคไต
แมวาการวินิจฉัยโรคไตอาศัยประวัติของการมีอาการบางอยางในอดีต แตมีผูปวยโรคไตระยะเริ่มตน
เปนจํานวนมากที่ไมแสดงอาการใดๆ เลย การตรวจรางกายอยางละเอียด รวมกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ
จึงเปนวิธีคัดกรองที่สําคัญสําหรับผูปวยโรคไตระยะเริ่มตน การตรวจรางกายที่สําคัญ คือ การวัดความดัน
โลหิต การตรวจทางหองปฏิบัติการที่สาํ คัญ คือ การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ และการตรวจทางรังสีวทิ ยา
3. การตรวจปสสาวะ
3.1 การตรวจปสสาวะพืน้ ฐาน (Urinalysis)
การตรวจปสสาวะพืน้ ฐานเปนวิธที งี่ าย คาใชจา ยไมแพง และมีประโยชนมาก ผลจากการ
ตรวจปสสาวะเปนขอมูลที่สาํ คัญในการคัดกรองโรคไต หากผลการตรวจปสสาวะมีความผิดปกติ ก็จะเปน
ขอมูลสําคัญในการวินิจฉัยโรคไตได แตถา ผลการตรวจปสสาวะปกติ จะไมรับประกันไดเต็มรอยวาผูปว ย
ไมมีโรคไต
การตรวจพบโปรตีนในปสสาวะถือเปนสิง่ ผิดปกติ อาจแสดงวาผูปว ยเริ่มมีโรคไตระยะเริ่มตน
จึงควรใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ การตรวจพบโปรตีนในปสสาวะในผูปวยโรคเบาหวาน เพราะ
เปนเครื่องแสดงเริ่มแรกสุดวาผูปว ยมีโรคไตจากเบาหวาน และการตรวจพบโปรตีนรวมกับเม็ดเลือดแดง
ในปสสาวะเปนเครื่องแสดงวาผูปว ยนาจะมีโรคไตอักเสบ (glomerulonephritis)
การตรวจพบเม็ดเลือดขาวในปสสาวะเปนขอมูลสําคัญในการวินิจฉัยการติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ
3.2 การตรวจพบไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Micro-albuminuria)
หมายถึง การตรวจพบไขขาว [หรืออัลบูมิน (albumin) - ซึ่งเปนสารประกอบโปรตีนชนิดหนึง่ ]
เปนจํานวนนอยในปสสาวะ สามารถใชการตรวจไมโครอัลบูมินในปสสาวะเปนการคัดกรองโรคไตจาก
เบาหวานไดตั้งแตระยะเริ่มแรกที่สุด ในระยะนี้จะยังไมพบโปรตีนเพิ่มขึน้ ในปสสาวะ หากผูป วยโรคเบาหวาน
ไดรับการคัดกรองและตรวจพบมีไมโครอัลบูมินในปสสาวะแลว แสดงวาผูปว ยเริ่มมีโรคไตระยะเริ่มแรกจาก
เบาหวาน ซึง่ ถารักษาไดถูกตองผูปวยอาจหายเปนปกติได
3.3 การตรวจปสสาวะอื่นๆ
การเก็บปสสาวะตลอดทั้ง 24 ชัว่ โมงเพื่อตรวจหาปริมาณโปรตีนที่รั่วออกไปทางปสสาวะ หาก
มีโปรตีนรั่วทางปสสาวะแสดงวามีโรคไตอักเสบ การตรวจนี้จงึ มีประโยชนสาํ หรับประเมินความรุนแรงของ
โรค และใชเพือ่ ติดตามผลการรักษา
การเพาะเชื้อในปสสาวะ เปนการตรวจเพื่อหาชนิดของแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุของการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปสสาวะ นอกจากนั้นยังเปนขอมูลเพื่อใชเลือกยาปฎิชวี นะชนิดที่ใหไวตอเชื้อที่เพาะได การ
เพาะเชื้อในปสสาวะนี้ใชเวลา 48-72 ชั่วโมงจึงจะทราบผล
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การตรวจปสสาวะเพื่อยอมเชื้อวัณโรค เปนการตรวจที่มีประโยชนในการวินิจฉัย โรคติดเชื้อ
วัณโรคในระบบทางเดินปสสาวะ
4. การตรวจเลือด
การตรวจเลือดที่ชวยวินิจฉัยโรคไตไดแก
4.1 การตรวจวัดระดับครีอะตินีน (Creatinine) และยูเรีย-ไนโตรเจน (Urea-Nitrogen) ใน
เลือด
คาครีอะตินีนและยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือดเปนเครื่องชี้วัดสมรรถภาพการทํางานของไต คาทั้ง
สองดังกลาวแสดงถึงระดับของเสียที่เกิดขึน้ ในรางกาย และสะสมอยูในเลือด ซึง่ ปกติจะถูกกําจัดออกทางไต
เมื่อไตทํางานลดลง ระดับครีอะตินีนและยูเรีย-ไนโตรเจนจะมีคา สูงขึ้นในเลือด คาปกติของครีอะตินีนใน
เลือดเทากับ 0.9-1.2 มิลิกรัมตอเดซิลิตร และคาปกติของยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือดเทากับ 10-20 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร คาครีอะตินีนในเลือดมีความสัมพันธกับการทํางานของไตมากกวาคายูเรีย-ไนโตรเจนในเลือด
4.2 การตรวจระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
ไตสรางฮอรโมนอิ-ริ-โธร-พอย-ติน (erythropoietin) มาออกฤทธิก์ ระตุนเซลลไขกระดูกใหสราง
เม็ดเลือด ผูปว ยโรคไตเรื้อรังมีการทํางานของไตลดลงและทําใหไตสรางฮอรโมนอิริโธรพอยตินนอยลง ทําให
เซลลไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงนอยลง ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง และมีอาการซีด อยางไรก็ตามภาวะซีด
ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง อาจเกิดจากโรคอื่นๆ (ที่เปนโรครวม) นอกเหนือจากโรคไตเรื้อรังก็ได จึงไมเจาะจงวา
ตองเกิดจากโรคไตเรื้อรังเสมอไป
4.3 การตรวจเลือดอื่นๆ
ไดแก การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน) การตรวจวัดระดับโปรตีน
ในเลือด ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด คาเกลือแร แคลเซียม ฟอสเฟส สมดุลกรด-ดางในเลือด
5. การตรวจทางรังสีวทิ ยา
5.1 การตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีส่ ูง (อัลตราซาวด) ไต
เปนการตรวจที่งา ย มีประโยชน ไมยงุ ยากและปลอดภัย ขอมูลจากการตรวจดวยคลื่นเสียง
ความถี่สงู อัลตราซาวด เชน ขนาดของไต การพบนิ่วไต หรือเนื้องอกทีไ่ ต เปนตน ชวยใหแพทยสามารถ
วินิจฉัยโรคไดโดยไมตองผาเขาไป
ดูดังเชนในอดีต เมื่อตรวจผูปวยโรคไตเรื้อรังดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวดจะพบไตมีขนาดเล็กลง
5.2 การตรวจดวยคลืน่ รังสีเอ็กซเรยของชองทอง
มีประโยชนในการวินิจฉัยโรคนิ่วไตชนิดทึบแสงรังสี
5.3 การตรวจดวยวิธีฉีดสารทึบแสงรังสีเขาหลอดเลือดดํา Intravenous Pyelography (IVP)
การตรวจไอ.วี.พี. ทําโดยฉีดสารทึบแสงรังสีทมี่ ีไอโอดีนเปนสวนประกอบเขาทางหลอดเลือดดํา
สารไอโอดีนซึ่งมีคุณสมบัตทิ ึบแสงรังสีจะไหลไปตามกระแสเลือดไปที่ไต และถูกขับออกทางปสสาวะ หาก
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ถายภาพรังสีในเวลาเดียวกันก็สามารถเห็นโครงสรางทางกายวิภาคของไต เห็นทอปสสาวะและกระเพาะ
ปสสาวะไดโดยงาย การตรวจไอ.วี.พี. มีประโยชนในการวินิจฉัยโรคนิว่ ไต ภาวะทีม่ กี ารอุดกั้นระบบทางเดิน
ปสสาวะ และโรคเนื้องอกของระบบทางเดินปสสาวะ
ขอจํากัดของการตรวจไอ.วี.พี. คือ ไมสามารถใชตรวจผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงระยะ
สุดทายได เนือ่ งจากในผูปวยดังกลาวไตทํางานลดลง ทําใหไตขับสารทึบแสงรังสีออกไปทางปสสาวะชากวา
ปกติ ทําใหปริมาณสารทึบแสงรังสีที่ผา นไปที่ไตออกไปกับปสสาวะไมเขมขนพอทีจ่ ะถายภาพรังสีใหเห็น
โครงสรางไตชัดเจน และเหตุผลอีกประการหนึง่ คือ สารทึบแสงรังสีทเี่ ขาสูระบบไหลเวียนเลือดจะมีพิษตอ
ไต ทําใหเกิดไตวายเฉียบพลันแทรกซอนได นอกจากนั้นยังไมควรใชตรวจในผูปวยตัง้ ครรภ เนื่องจาก
คลื่นรังสีเอกซเรยอาจมีผลตอทารกในครรภ ปจจุบนั การตรวจดวยคลื่นเสียงความถีส่ ูงอัลตราซาวด หรือ
การถายภาพเอ็กซเรยคอมพิวเตอรไดรับความนิยมมากกวาและถูกนํามาใชทดแทนการตรวจไอ.วี.พี.
5.4 การตรวจวี.ซี.ยู.จี. Voiding Cystourography (VCUG)
เปนการตรวจโดยการฉีดสารทึบแสงรังสี ผานสายสวนปสสาวะเขาไปในกระเพาะปสสาวะ
เพื่อศึกษาโครงสรางกายวิภาคของกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ หลังจากนัน้ ถอดสายสวนปสสาวะออก
พรอมกับถายภาพรังสีเอ็กซเรยเปนชวงๆ ระหวางผูปว ยถายปสสาวะเอง ในกรณีทผี่ ูปวยมีภาวะปสสาวะไหล
ยอนจากกระเพาะปสสาวะขึ้นไปยังทอไตและไต (มีชื่อภาษาอังกฤษวา vesico-ureteral reflux) แพทยจะ
สามารถวินจิ ฉัยไดดวยการตรวจนี้ ภาวะปสสาวะไหลยอนกลับขึ้นไปยังทอไตและไต เปนภาวะทีพ่ บไดใน
ผูปวยเด็ก และเปนสาเหตุสาํ คัญของการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
5.5 การตรวจทางรังสีวิทยาอื่นๆ
การตรวจทางรังสีวทิ ยาอื่นๆ ไดแก การตรวจเอ็กซเรยคอมพิวเตอรระบบทางเดินปสสาวะ การ
ตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงอัลตราซาวด-ดอปเปลอร (doppler ultrasound) เพื่อคนหาภาวะหลอดเลือด
แดงของไตตีบ หรือภาวะหลอดเลือดดําไตอุดตัน และการตรวจโดยวิธีฉีดสีเขาทางหลอดเลือดไตโดยตรง
(renal angiography)
6. การตรวจพิเศษอื่นๆ
การตรวจพิเศษอื่นๆ ไดแก การเจาะชิ้นเนือ้ ไต การสองกลองกระเพาะปสสาวะ และการตรวจทาง
ยูโรไดนามิค
6.1 การเจาะชิ้นเนื้อไต (Kidney Biopsy)
การเจาะชิ้นเนื้อไต เปนหัตถการชนิดหนึง่ โดยใชเข็มเจาะผานผิวหนังเพื่อใหไดชิ้นเนื้อไต เพือ่
นํามาตรวจทางพยาธิวิทยา การเจาะชิ้นเนือ้ ไตมีประโยชนสําหรับการวินิจฉัยโรคไตชนิดตางๆ โดยเฉพาะ
โรคไตที่ตองการการวินิจฉัยดวยหลักฐานทางพยาธิวิทยา ชวยใหแพทยโรคไตสามารถวางแผนการรักษา
อยางเฉพาะเจาะจง สามารถใหขอมูลแกผูปวย ใชประเมินความรุนแรงตลอดจนติดตามการดําเนินโรคได
อยางถูกตอง
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6.1.1 วิธีการเจาะชิน้ เนื้อไต
วิธีที่ใชบอยคือการเจาะผานผิวหนัง นอกจากนัน้ ยังมีวิธกี ารผาตัดเล็กอีกวิธหี นึง่
6.1.2 ขัน้ ตอนการเจาะชิ้นเนื้อไต
ทําโดย
- บรรจุผูปวยเปนผูปว ยใน รพ. และขอใหผูปวยเซ็นเอกสารยินยอมใหความเห็นชอบใน
การทําหัตถการ และรับทราบภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึน้
- ผูปวยควรควบคุมความดันโลหิตและการแข็งตัวของเลือดใหอยูในระดับปกติ ในกรณี
ผูปวยรับประทานยาปองกันการแข็งตัวของเลือดหรือยาตานเกล็ดเลือด ตองหยุดยากอนทําหัตถการเปนเวลา
1-2 สัปดาห
- ใชตรวจดวยคลืน่ เสียงความถี่สงู อัลตราซาวดในการระบุตําแหนงของไต เพื่อการเจาะ
ชิ้นเนื้อไต
- ผูปว ยอยูในทานอนคว่ํา และใชหมอนหนุนบริเวณทอง
- ทําความสะอาดผิวหนังดวยน้าํ ยาฆาเชื้อบริเวณดานหลังตรงตําแหนงที่เจาะไต ไดแก
จุดต่ําตอซี่โครง สวนบนของเอว
- ฉีดยาชาตรงตําแหนงที่จะเจาะชิน้ เนื้อ
- เจาะชิน้ เนื้อใชเข็มพิเศษเจาะผานทางผิวหนังไปถึงตําแหนงทีม่ ีไต สงชิน้ เนื้อตรวจทาง
พยาธิวทิ ยา
- หลังเจาะชิ้นเนื้อไต ใหใชแรงกดตรงเหนือแผลเจาะ เพื่อปองกันเลือดออก ผูป วยตอง
นอนพักเปนเวลา 6-12 ชั่วโมง และหากไมมีอาการใดๆ ผูปวยสามารถกลับบานไดในวันรุงขึ้น
- ผูปว ยควรงดการทํางานหนัก และงดการออกกําลังกายหนักเปนเวลา 2-4 สัปดาห
6.1.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทําหัตถการเจาะชิ้นเนื้อไต
การเจาะชิน้ เนื้อไตอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเชนเดียวกับหัตถการหรือการผาตัดอื่น
ผูปวยอาจมีอาการปวดหรือปสสาวะเปนสีแดง อยางไรก็ตามภาวะดังกลาวมักไมรุนแรงและหายไดเอง มี
โอกาสนอยมากที่ผูปว ยจะมีเลือดออกมากในชองทองหลังเจาะชิ้นเนื้อไต จนแพทยตองใหเลือด หากภาวะ
เลือดออกรุนแรงมาก อาจตองใชหัตถการทางรังสีวทิ ยาเพื่อทําใหเลือดหยุด ในกรณีที่รุนแรงมากกวานั้น
อาจตองผาตัดเอาไตขางนัน้ ออก
ในบางครั้งการเจาะชิน้ เนื้อไตครั้งแรก อาจไมไดชิ้นเนื้อไตมากพอสําหรับการวินิจฉัยทาง
พยาธิวทิ ยา ในกรณีเชนนี้ อาจตองทําการเจาะชิน้ เนื้อไตช้ํา เพื่อยืนยันหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สภาพ
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Author : Associate Professor Charoen Kaitwatcharachai
Hatyai Hospital
Songkhla, Thailand

Chapter 5 : Major Kidney Diseases
บทที่ 5 โรคไตที่สําคัญ

ถอดความโดย รศ. (พิเศษ) นพ.เจริญ เกียรติวชั รชัย
โรงพยาบาลหาดใหญ สงขลา

อาจแบงโรคไตไดเปน 2 กลุม คือ
1. โรคไตที่อาจรักษาใหหายไดดวยการใชยา
โรคเหลานี้มักอยูในการดูแลของอายุรแพทย กุมารแพทย กุมารแพทยโรคไต หรืออายุรแพทยโรคไต
เชน โรคไตวาย โรคติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ โรคไตบวมเนฟ-โฟร-ติก (nephrotic syndrome) เปนตน
2. โรคไตอาจรักษาใหหายไดดวยการผาตัด
โรคเหลานีม้ ักอยูในการดูแลของศัลยแพทยโรคทางเดินปสาวะ เชน โรคนิว่ ไต และนิ่วระบบทาง
เดินปสสาวะ โรคของตอมลูกหมาก โรคมะเร็งของระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน อาจรักษาดวยการผาตัด
การสองกลองหรือการขบสลายนิว่
อายุรแพทยโรตไตและศัลยแพทยโรคทางเดินปสสาวะ มีบทบาทรักษาโรคไตแตกตางกันดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โรคไตที่สําคัญทีร่ ักษาโดยอายุรแพทยโรคไตและศัลยแพทยโรคทางเดินปสสาวะ
อายุรแพทยโรคไต
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคไตเรื้อรัง
โรคติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ
โรคไตบวมเนฟโฟรติก

ศัลยแพทยโรคทางเดินปสสาวะ
โรคนิ่วในไต
โรคของตอลูกหมาก
โรคความผิดปกติตั้งแตกําเนิดของระบบทางเดินปสสาวะ
โรคมะเร็งในทางเดินปสสาวะ
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5.1 โรคไตวาย
เปนโรคไตกลุมหนึ่งที่มลี ักษณะสําคัญ คือ มีหนาที่ของไตในการกรองและขับของเสียน้าํ และ
เกลือแรบางชนิดลดลง ทําใหระดับเกลือแรในเลือดผิดปกติ ตรวจพบระดับสารยูเรีย-ไนโตรเจน และครีอะตินีน
สูงขึ้นในเลือด โรคไตวายมี 2 ชนิด คือ โรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตเรื้อรัง (เดิมเรียกโรคไตวาย)
5.1.1 โรคไตวายเฉียบพลัน
เปนโรคไตที่การทํางานของไต (ในการกรองของเสีย เกลือแร และน้ํา) ลดลง หรือหยุด
ทํางานอยางรวดเร็ว อาจเรียกวาโรคไตเสียหายเฉียบพลันก็ได ผูปว ยสวนใหญมักมีปริมาณปสสาวะลดลง
สาเหตุสาํ คัญของโรคไตวายเฉียบพลัน เชน ถายเหลวจํานวนมาก อาเจียนอยางรุนแรง มาลาเรียชนิดรุนแรง
ความดันโลหิตต่ํา โรคติดเชื้ออยางรุนแรง ยาบางชนิด (เชน ยาแกปวดในกลุมที่เรียกวา “เอ็น-เสด” หรือ NonSteriodal Anti-Inflammatory Drug หรือ NSAID) เปนตน หากไดรับการรักษาที่ถกู ตองเหมาะสม การทํางาน
ของไตจะฟนกลับเปนปกติได
5.1.2 โรคไตเรื้อรัง
เปนโรคไตที่มีการสูญเสียหนาที่ไตอยางถาวรและตอเนื่อง ภายในระยะเวลาตั้งแตเปน
เดือนถึงเปนป จนกระทัง่ ระยะสุดทายไตจะสูญเสียหนาที่การทํางานโดยสิ้นเชิง เรียกระยะนีว้ าโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทายหรือ end-stage kidney disease (ESRD) โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ไมคอยมีอาการ และโรคจะ
คอยๆ ทรุดลงชาๆ ไปเรื่อยโดยผูปวยไมรูตวั สาเหตุสําคัญของโรคไตเรื้อรัง คือ โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ในระยะแรกผูปวยมีอาการและอาการแสดงนอยมากหรือไมมีอาการเลย ตอมาเมื่อโรคเปนมากขึ้น ผูปวย
จึงเริ่มมีอาการตางๆ ปรากฎมากขึ้น อาการแสดงทีพ่ บบอย ไดแก ออนแรง เบื่ออาหาร คลื่นไสหรืออาเจียน
บวมตามตัว ความดันโลหิตสูง
การวินิจฉัยทีส่ ําคัญ ไดแก การตรวจพบโปรตีนไขขาวในปสสาวะ ระดับครีอะตินีนสูงใน
เลือด และไตมีขนาดเล็กลง (เมื่อตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด) ระดับครีอะตินีน (creatinine)
ในเลือดจะบงบอกความรุนแรงและการดําเนินของโรค ผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มตนควรไดรับการรักษาที่
เหมาะสม ทั้งในสวนยาและอาหารที่รับประทาน แมวา การรักษานี้จะไมสามารถทําใหโรคไตเรื้อรังหายขาดได
แตจะชวยชะลอการเสื่อมของไต และปองกันการเกิดภาะแทรกซอน เพื่อใหผูปว ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใหนานที่สดุ
เทาทีท่ ําได (โปรดดูบทที่ 12 ประกอบ)
เมื่อโรคไตเรื้อรังมีการดําเนินของโรคมาจนถึงโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย ซึง่ หนาที่ไต
สูญเสียมากกวารอยละ 90 หรือระดับครีอะตินีนในเลือดอยูที่ประมาณ 8-10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ทางเลือก
ในการรักษาผูป วยระยะนี้ ไดแก การลางไต (dialysis) ซึ่งอาจหมายถึงการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis) ก็ได หรือหมายถึงการลางไตทางชองทอง (Peritoneal dialysis) ก็ได และการปลูกถายไต
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การลางไต (dialysis) เปนกระบวนการขับของเสียและน้ําสวนเกิน (ที่เปนผลจากไตไม
ทํางาน) ออกจากรางกาย การลางไตไมใชเปนการรักษาโรคไตใหหายขาด ดังนั้น ในกรณีผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทาย ผูปวยจําเปนตองรับการรักษาดวยการลางไตไปตลอดชีวิต
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนการลางไตที่ถกู นํามาใชอยางกวางขวาง การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมอาศัยเครื่องมือพิเศษในการขับของเสียและน้าํ สวนเกิน สวนการลางไตทางชองทอง
ผูปวยสามารถทําการรักษาเองไดที่บานหรือที่ทาํ งาน โดยไมตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ
การปลูกถายอวัยวะเปนการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่มีประสิทธิภาพดีทสี่ ุด
อาจกลาวไดวา การปลูกถายไตเปนการรักษาใหผูปว ยหายขาดจากโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
5.2 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ผูปว ยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะมักมีอาการปสสาวะแสบขัด ปสสาวะบอย เจ็บบริเวณ
บั้นเอว หรือทองนอยและมีไข สามารถวินจิ ฉัยไดโดยการตรวจพบเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึ้นในปสสาวะ หรือการ
เพาะเชื้อโรคจากตัวอยางน้าํ ปสสาวะ ผูปว ยเหลานี้สวนใหญตอบสนองตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ ควรให
ความสนใจเปนพิเศษตอผูปว ยเด็กที่เปนโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เพราะหากรักษาชาเกินไป อาจทําใหไต
ที่กําลังเจริญเติบโตสูญเสียการทํางานอยาถาวร
หากผูปวยเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะซ้ําหลายครั้ง ควรคนหาปจจัยเสี่ยง (ที่อาจ
ซอนเรนอยู) ที่ทาํ ใหผูปว ยมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะไดงา ยขึ้น เชน มีการอุดกั้นในระบบ
ทางเดินปสสาวะ มีโรคนิ่วไตหรือนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ มีโครงสรางระบบทางเดินปสสาวะที่ผิดปกติ มี
โรควัณโรคของระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน ปจจัยเสี่ยงที่พบบอยที่สุดในผูปวยเด็กที่เปนโรคติดเชื้อซ้ําใน
ระบบทางเดินปสสาวะ คือ การมีปสสาวะยอนกลับออกจากกระเพาะปสสาวะขึน้ สูท อไต(vesico-ureteral
reflux หรือ VUR) โรคนี้เกิดจากเด็กมีความผิดปกติแตกําเนิด คือ มีความบกพรองของโครงสรางตรงรอยตอ
ระหวางทอไตกับกระเพาะปสสาวะ ทําใหปสสาวะสามารถไหลยอนกลับจากกระเพาะปสสาวะขึ้นสูทอปสสสา
วะหรือไตได (ปกติรางกายมีโครงสรางที่กนั ไมใหปสสาวะไหลยอนทางขึ้นไป) แลวเกิดการติดเชื้อตามมา
5.3 โรคไตบวมเนฟโฟรติก (Nephrotic Syndrome)
โรคไตบวมเนฟโฟรติกเปนโรคไตที่พบบอย มักพบในเด็กมากกวาในผูใหญ อาการแสดงที่พบ
บอย คือ บวมตามตัว อาจวินิจฉัยไดดวยการตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ 24 ชั่วโมงมากกวา 3.5 กรัมตอวัน
ระดับอัลบูมินในเลือดลดลง ระดับไขมันโคลเลสเตอรอลสูงในเลือด สวนความดันโลหิตมักอยูในเกณฑปกติ
เด็กทีเ่ ปนโรคนี้มกั ตอบสนองดีตอการรักษา เมื่อรักษาจนครบกําหนดผูปวยบางรายจะหายสนิท
ไมเปนซ้ําอีก แตจะมีผูปวยจํานวนหนึ่งทีอ่ าจมีอาการกําเริบหลังหยุดยา ผูปว ยกลุม หลังนี้มกั มีการดําเนินของ
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โรคแบบเปนๆ หายๆ กลาวคือ เมื่อใหการรักษาอาการของโรคจะดีขึ้น และเมื่อหยุดยาอาการของโรคจะกําเริบ
อีก ลักษณะการดําเนินของโรคแบบนี้อาจทําใหเด็กและบิดามารดาเกิดความกังวล อยางไรก็ตาม โรคนี้มี
พยากรณโรคในเด็กที่ดีมาก ผูปวยมักมีสุขภาพแข็งแรงและยังคงดํารงชีวิตไดตามปกติ
5.4 โรคนิ่วไต และนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
โรคนิ่วไตเปนปญหาทีพ่ บบอยและสําคัญ อาจพบนิ่วในเนื้อไต ทีท่ อไต หรือทีก่ ระเพาะปสสาวะ
ได อาการทีพ่ บบอย ไดแก อาการปวดอยางรุนแรง คลืน่ ไส อาเจียน ปสสาวะเปนเลือด อยางไรก็ตาม ผูปว ย
หลายรายอาจมีนิ่วไตมานาน แตไมมีอาการแสดงเลย การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคนิ่วไตที่สําคัญที่สดุ ไดแก การ
ตรวจภาพรังสีเอกซเรยของชองทองหรือการตรวจดวยคลื่นเสียงความถีส่ ูงอัลตราซาวดของชองทอง ถานิ่วมี
ขนาดเล็กนิ่วอาจขยับหลุดออกไปไดเองดวยการดื่มน้าํ มากๆ ถานิ่วมีขนาดใหญ อาจทําใหเกิดการอุดกั้น
ระบบทางเดินปสสาวะที่จุดใดจุดหนึง่ เชน ที่ทอไต (ureter) ทําใหผูปว ยมีอาการปวดบิดในทองอยางรุนแรง
หรือถากอนนิว่ นัน้ ไปอุดกั้นระบบทางเดินปสสาวะ ก็อาจมีผลทําใหเกิดการติดเชื้อตามมา หรือทําใหเนื้อไต
(สวนที่อยูเหนือระดับกอนนิว่ ขึ้นไป) ถูกทําลาย ผูปว ยกลุมนี้สมควรไดรับการรักษาดวยการเอานิว่ ออก การ
นํานิ่วออกนี้มหี ลายวิธี ไดแก การขบนิ่ว การสองกลองเขาไปคีบเม็ดนิว่ ออก หรือการผาตัด แพทยจะพิจารณา
เลือกวิธีรักษาโดยดูจากขนาด ตําแหนงและชนิดของนิ่ว เนื่องจากผูปว ยบางรายอาจมีโอกาสเกิดนิ่วซ้าํ สูง
ประมาณรอยละ 50-80 ผูป วยจึงควรปองกันและเฝาระวังการเกิดซ้าํ ดวยการดื่มน้าํ มากๆ จํากัดอาหารบาง
ชนิด รับประทานยา และติดตามการเกิดนิว่ ไตซ้ําตามคําแนะนําของแพทย
5.5 ตอมลูกหมากโต
ตอมลูกหมากอยูบริเวณใตทอกระเพาะปสสาวะและหุมอยูลอมรอบทอปสสาวะ (urethra)
ตอมลูกหมากเปนอวัยวะทีพ่ บเฉพาะในเพศชายเทานั้น ตอมลูกหมากมักเริ่มโตหลังผูชายอายุ 50 ป หาก
ตอมลูกหมากโตมากจะกดเบียดทอปสสาวะ ทําใหผูปว ยมีการถายปสสาวะลําบาก อาการทีพ่ บบอย คือ
ผูปวยมีปสสาวะบอยโดยเฉพาะชวงกลางคืน หรือปสสาวะเปนหยดๆ ขณะถายปสสาวะใกลสุด การวินิจฉัย
ตอมลูกหมากโตที่สําคัญ ไดแก แพทยสอดนิ้วเขาทางทวารหนักเพื่อตรวจและคลําขนาดของตอมลูกหมาก
และการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด ผูปว ยทีม่ ีตอมลูกหมากโตขนาดนอยถึงปานกลาง มัก
ตอบสนองตอการรักษาดวยยา สวนผูปว ยที่มีอาการรุนแรงมากหรือขนาดตอมลูกหมากโตมาก มักจําเปน
ตองรักษาดวยการสองกลองเขาไปทางทอปสสาวะเพื่อตัดตอมลูกหมากออก
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Chapter 6 : Myths and Facts about Kidney Diseases
บทที่ 6 ระหว่ างความเชื่อปรัมปรา กับ ความจริงเกี่ยวกับโรคไต
ถอดความโดย นพ.ดิเรก บรรณจักร์
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อผู้ป่วยหรื อประชาชนทัว่ ไปรับทราบองค์ความรู้ทางการแพทย์บางอย่างจากข่าวสารก็ดี จาก
สื่อสาร มวลชนรูปแบบต่างๆ ก็ดี หรื อจากแพทย์และบุคลากรการแพทย์ก็ดี บางครัง้ ผู้ป่วยหรื อประชาชน
ทัว่ ไปจะจดจาองค์ความรู้นนั ้ แล้ วนาไปใช้ ในรูปแบบเป็ นกฎตายตัว หรื อไปแปลความเองจนเกิดความเชื่อ
ที่ผิดไปจากความเป็ นจริง บางครัง้ ความเชื่อที่ผิดนันอาจท
้
าให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง ใน
ระดับความรุนแรงมากบ้ างน้ อยบ้ างแล้ วแต่กรณี ในบทความบทนี ้ผู้เขียนได้ พยายามรวบรวมความเชื่อ
ต่างๆ ที่อาจผิดจากความจริ งมาเล่าสูก่ นั ฟั ง พร้ อมกับอธิบายสิ่งที่เป็ นจริง ประกอบด้ วย
ความเชื่อ: โรคไตทุกชนิด รักษาไม่หาย
ความจริง: ไม่จริง โรคไตทุกชนิดไม่ใช่โรคที่รักษาไม่หายเสมอไป มีโรคไตหลายชนิดที่สามารถรักษาให้
หายได้ หากได้ รับการวินิจฉัยและรักษาตังแต่
้ ระยะต้ นๆ และแม้ กระทัง่ โรคไตบางชนิดที่วา่ รักษาไม่หาย
แพทย์ก็ยงั สามารถหยุดหรื อชะลอการดาเนินของโรคไว้ ได้
ความเชื่อ: เมื่อไตไม่ทางานเพียงข้ างเดียว ก็เกิดภาวะไตวายเกิดขึ ้นได้
ความจริง: ไม่ได้ เป็ นอย่างนัน้ ภาวะไตวายเกิดขึ ้นเมื่อไตไม่ทางานพร้ อมกันทังสองข้
้
าง โดยทัว่ ไป ถ้ าเรา
มีไตทางานได้ เหลือเพียงหนึง่ ข้ าง เราก็ยงั อยูเ่ ป็ นปกติได้ ไม่มีปัญหาอะไร หากตรวจเลือดระดับยูเรี ย
ไนโตรเจนในเลือด (Blood Urea-Nitrogen) และระดับครี อะตินีน (creatinine) ในเลือดยังอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ แต่ถ้าหากไตทางานบกพร่อง หรื อไม่ทางานทังสองข้
้
าง ของเสียจะตกค้ างสะสมในร่างกาย จน
ทาให้ คา่ BUN และครี อะตินีนในเลือดสูงขึ ้น ซึง่ ทาให้ ร้ ูวา่ เกิดภาวะไตวายแล้ ว
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ความเชื่อ: ในกรณีโรคไต หากตรวจพบว่ามีอาการบวม แสดงว่า เกิดภาวะไตวาย
ความจริง: ไม่ได้ เป็ นอย่างนันเสมอไปทุ
้
กครัง้ มีโรคไตหลายชนิดที่ทาให้ เกิดอาการบวมได้ โดยที่ผ้ ปู ่ วย
ไม่ได้ เป็ นโรคไตวาย การทางานของไตยังคงปกติ เช่น โรคกลุม่ อาการเนฟโฟรติก (nephrotic syndrome)
เป็ นต้ น
ความเชื่อ; ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายทุกคนจะมีอาการบวม
ความจริง: ไม่จาเป็ นเสมอไป จริงอยูท่ ี่วา่ ผู้ป่วยโรคไตวายส่วนมากมักมีอาการบวม แต่ไม่ใช่ทกุ ราย มี
ผู้ป่วยโรคไตวายบางรายที่แม้ โรคไตวายมีความรุนแรงถึงระยะสุดท้ ายแล้ ว แต่ยงั ไม่มีอาการบวม ดังนัน้
การไม่พบอาการบวม ไม่ได้ หมายความว่าผู้ป่วยไม่เป็ นโรคไตวายเสมอไป
ความเชื่อ: ผู้ป่วยโรคไตทุกคนต้ องดื่มน ้ามากๆ
ความจริง: ไม่ใช่เช่นนันเสมอไปทุ
้
กครัง้ ผู้ป่วยโรคไตจาก นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และโรคติดเชื ้อในทาง
เดินปัสสาวะ ที่มีการทางานของไตปกติ ควรดื่มน ้าให้ มากขึ ้น แต่มีผ้ ปู ่ วยโรคไตหลายชนิดโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่มีปัสสาวะออกน้ อย และเกิดอาการบวมขึ ้นแล้ ว ผู้ป่วยกลุม่ นี ้ต้ องจากัด
ปริมาณน ้าดื่มให้ ลดลง เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหามีน ้าคัง่ เกินในร่างกาย
ความเชื่อ: ถ้ าฉันสบายดี ไม่มีอาการอะไร แสดงว่าฉันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต
ความจริง: ไม่จริงเสมอไป ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะต้ นส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไร (คาว่า “โรคไตเรื อ้ รัง
ระยะต้ น ในที่นี ้หมายถึง การที่ไตทางานลดลงจนเหลือเพียงครึ่งเดียว ก็ยงั ถือว่าเป็ น “ระยะต้ น” โปรด
ดูรายละเอียดในบทที่ 11 ประกอบ) หากต้ องการทราบว่าเป็ นโรคนี ้หรื อไม่ ต้ องอาศัยการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารประกอบ
ความเชื่อ: แม้ วา่ ฉันมีโรคไตอยูเ่ ดิม และได้ รับยามาทานอยูแ่ ล้ ว แต่ขณะนี ฉ้ นั รู้สึกสบายดี ดังนันฉั
้ นไม่
จาเป็ นต้ องรับการรักษาโรคไตอีกต่อไป
ความจริง: ไม่เป็ นความจริง เมื่อผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังได้ รับการรักษาอย่างเหมาะสมถูกต้ อง ผู้ป่วยจะรู้สกึ
สบายขึ ้น หากผู้ป่วยกลุม่ นี ้หยุดรักษา อาจทาให้ โรคไตเรื อ้ รังมีอาการกาเริ บ หรื ออาจทาให้ การทางาน
ของไตลดลงอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายได้ ซึง่ หากโรคมีการลุกลามไปถึงระยะ
นันแล้
้ ว ผู้ป่วยจะต้ องได้ รับการการล้ างไตหรื อการปลูกถ่ายไตใหม่เท่านัน้
ความเชื่อ: ค่าครี อะตินีน (creatinine) ในเลือดของฉัน มีระดับสูงกว่าปกติเล็กน้ อย แต่ฉนั รู้สกึ สบายดีหมด
ทุกอย่าง ดังนันฉั
้ นไม่ต้องมีความกังวลห่วงใยอะไรเลย
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ความจริง: ไม่เป็ นความจริง การพบว่าระดับครี อะตินีนในเลือดสูงกว่าปกติแม้ เพียงเล็กน้ อย ก็เป็ น
เครื่ องบ่งชี ้ว่าไตทางานบกพร่องแล้ ว และต้ องการการดูแลเอาใจใส่ มีโรคไตหลายโรคที่หากปล่อยไว้ จะ
ทาให้ การทางานของไตเสื่อมลง ทาให้ กลายเป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายได้ หากพบความผิดปกติ
ดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว
เพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องนี ้ให้ ชดั เจน โปรดอ่านองค์ความรู้เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ ้น
ของระดับครี อะตินีนในเลือด (แม้ เพียงเล็กน้ อย) กับความรุนแรงของโรคไตเรื อ้ รังระยะต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ในระยะเริ่มต้ น ของโรคไตเรื อ้ รัง ระดับครี อะตินีนในเลือดที่สงู กว่าปกติเพียงเล็กน้ อย มี
ความหมายว่าไตเสียหายไปประมาณครึ่งหนึง่ แล้ ว เช่น ถ้ าระดับครี อะตินีนในเลืดเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ คือ ไม่เกินประมาณ 1.1 – 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) มีความหมายทางแพทย์ว่า
เนื ้อไตถูกทาลายจนหมดสภาพการทางานไปแล้ วจะมีประมาณร้ อยละ 50 ในระยะนี ้หากสามารถตรวจ
พบโรคไตเรื อ้ รังและการให้ การรักษาอย่างเหมาะสมตังแต่
้ ต้น จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก การปรึกษา
แพทย์ตงแต่
ั ้ ระยะนี ้ อาจช่วยรักษาสภาพการทางานของไตให้ นานขึ ้นได้
เมื่อระดับครี อะตินีนในเลือดสูงถึง 3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มักพบว่าเนื ้อไตถูกทาลายไปแล้ ว
ประมาณร้ อยละ 60 – 70 และเมื่อระดับของครี อะตินีนในเลือดสูงถึง 5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร นัน่ หมาย
ความว่า การทางานของไตเสียไปแล้ วถึงร้ อยละ 80 เหลือทางานได้ เพียงร้ อยละ 20 ซึง่ ถือว่าไตทางาน
ลดลงอย่างมาก การรักษาที่เหมาะสมอาจช่วยประคองการทางานของไตอยูไ่ ด้ บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม
ระยะนี ้เป็ นระยะท้ ายของโรคไตเรื อ้ รังแล้ ว และโอกาสที่จะได้ ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สดุ เต็มร้ อยนันได้
้
หมดไปแล้ ว
เมื่อระดับครี อะตินีนในเลือดขึ ้นสูงถึง 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หมายความว่าการทางานของ
ไตได้ สญ
ู เสียไปแล้ วถึงร้ อยละ 90 และนี่คือช่วงเวลาของโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ไม่สามารถรักษาด้ วยยา
ต่างๆ เพียงด้ านเดียวได้ ต้ องได้ รับการรักษาด้ วยการล้ างไต (dialysis) เท่านัน้
ความเชื่อ: เมื่อผู้ป่วยโรคไตวายได้ เริ่ มรับการรักษาโดยการล้ างไต (dialysis) แล้ ว ก็ต้องรับการรักษาด้ วย
การล้ างไตเช่นนี ้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
ความจริง: ไม่ใช่เช่นนันเสมอไป
้
การที่ผ้ ปู ่ วยโรคไตวายจะถูกล้ างไตไปนานแค่ไหน ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดชอง
ภาวะไตวาย ถ้ าโรคไตวายนันเป็
้ นชนิดโรคไตวายเฉียบพลัน ซึง่ เกิดขึ ้นชัว่ คราวเพียงชัว่ ระยะหนึง่ แล้ ว
หายเป็ นปกติได้ ผู้ป่วยอาจต้ องรักษาโดยการล้ างไตเพียงช่วงเวลาสันๆ
้ เท่านัน้ ต่อมาเมื่อไตฟื น้ ตัวเป็ น
ปกติ ก็ไม่จาเป็ นต้ องล้ างไตต่อไป ส่วนในกรณีโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย เป็ นกรณีโรคเรื อ้ รังไม่หายขาด
และไม่สามารถฟื น้ สภาพไตขึ ้นมาได้ อีก เมื่อมีการดาเนินของโรคไปถึงระยะที่ต้องการการล้ างไต ย่อม
หมายความว่าไตจะไม่กลับฟื น้ มาทางานได้ อีก จึงจาเป็ นต้ องล้ างไตไปตลอด ผู้ป่วยโรคไตวายไม่วา่ จะ
เป็ นชนิดเฉียบพลันหรื อชนิดไตวายเรื อ้ รังก็ตาม ไม่ควรประวิงการทาการล้ างไตด้ วยความกลัวเรื่ องที่จะ
ต้ องฟอกเลือดตลอดไป เพราะอาจเป็ นภาวะคุกคามอันตรายต่อชีวิตได้
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ความเชื่อ: การล้ างไตทาให้ โรคไตวายนันหายได้
้
ความจริง: ไม่ใช่เช่นนัน้ การล้ างไต ไม่ได้ รักษาโรคไตวายให้ หาย แต่การล้ างไตเป็ นวิธีการอย่างหนึง่ ที่
แพทย์ใช้ เพื่อกาจัดของเสีย กาจัดน ้าส่วนเกินออกจากร่างกาย และช่วยปรับสมดุลของเกลือแร่ที่แปรปรวน
ในผู้ป่วยโรคไตวายให้ เป็ นปกติ การล้ างไตช่วยขจัดของเสียแทนการทางานของไตในช่วงที่ไตธรรมชาติไม่
ทางาน และทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่มีอาการ ยังคงมีความแข็งแรงและสมบูรณ์พอ แม้ ยงั อยูใ่ นภาวะไตวาย ส่วน
ภาวะไตวายจะหายขาดหรื อไม่หายนันขึ
้ ้นกับชนิดของโรคไตวายว่าเป็ นโรคไตวายเฉียบพลันหรื อเป็ นแบบ
โรคไตวายเรื อ้ รัง แต่ไม่ขึ ้นกับการจะล้ างไตหรื อไม่ล้างไต
ความเชื่อ: ในเรื่ องการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนัน้ ชาย หญิง ไม่สามารถบริจาคไตข้ ามเพศให้ แก่ผ้ รู ับบริจาคไต
ที่เป็ นเพศตรงข้ ามได้
ความจริง: ไม่มีข้อห้ ามเรื่ องผู้บริจาคไตเพศหนึง่ จะบริจาคไตให้ ผ้ รู ับไตที่เป็ นเพศตรงข้ าม ทังเพศหญิ
้
งเพศ
ชายสามารถบริจาคไตในการปลูกถ่ายไตข้ ามเพศได้ โดยที่ความสามารถในการทางานของไต เหมือนกันทัง้
สองเพศ
ความเชื่อ: การบริจาคไตจะมีผลต่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางเพศ ของผู้บริจาค
ความจริง: การผ่าตัดบริจาคไตนันปลอดภั
้
ยมาก และไม่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมหรื อสมรรถภาพทางเพศ
ผู้บริจาคไตสามารถดารงชีวิตได้ ตามปกติ ซึง่ รวมถึงเรื่ องชีวิตสมรสและการมีบตุ รด้ วย
ความเชื่อ: มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่อยากจะซื ้อขายไตเพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ความจริง: การซื ้อหรื อขายไต เป็ น อาชญากรรม ผู้ที่เกี่ยวข้ องจะมีความผิดทางอาญา โปรดระลึกไว้ วา่
การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิตแต่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดนัน้ ผู้รับไตบริจาคมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดภาวะการปฏิเสธไต (acute renal graft rejection) มากกว่ากรณีที่รับไตบริ จาคจากญาติผ้ มู ี
ความเกี่ยวพันทางสายเลือด
ความเชื่อ: ฉันเป็ นโรคความดันโลหิตสูง แต่หลังจากทานยาแล้ วความดันโลหิตของฉันปัจจุบนั อยูใ่ น
ระดับปกติ ดังนันฉั
้ นจึงไม่จาเป็ นต้ องรับประทานยาลดความดันโลหิตอีกต่อไป ทาไมฉันต้ องทานยา
ในเมื่อถ้ าฉันไม่ได้ ทานยาแล้ วฉันรู้สกึ สบายกว่า?
ความจริง: ไม่ใช่เช่นนัน้ มีผ้ ปู ่ วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงจานวนมากพอควรที่วา่ เมื่อทานยาลดความดัน
โลหิตจนกระทัง่ ความดันโลหิตเป็ นปกติแล้ ว พอผู้ป่วยกลุ่มนี ้หยุดยาเองจะรู้สกึ สบายดีกว่าช่วงที่ทานยา
ในช่วงนันผู
้ ้ ป่วยจะกลับไปมีความดันโลหิตสูงอีก แต่อาจไม่มีอาการหรื ออาการแสดงอื่นใด ถ้ าปล่อย
ให้ มีความดันโลหิตสูงต่อเนื่องเป็ นเวลานานโดยไม่ควบคุมด้ วยยา โรคความดันโลหิตสูงนันจะเป็
้
นฆาตกร
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เงียบที่ทาให้ เกิดปัญหาร้ ายแรงในระยะยาว เช่น เกิดโรคหัวใจวาย ไตวาย และโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรื อแตก เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอวัยวะที่สาคัญของร่างกายจากโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยควรทานยา
ลดความดันโลหิตอย่างสม่าเสมอ ควรควบคุมความดันโลหิตให้ อยูใ่ นระดับปกติ แม้ วา่ ผู้ป่วยจะไม่มี
อาการผิดปกติก็ตาม
ความเชื่อ: มีแต่เพศชายเท่านันที
้ ่มีไตอยูใ่ นถุงที่อยูร่ ะหว่างขาหนีบ
ความจริง: เป็ นความเข้ าใจผิดอย่างสิ ้นเชิง ทังเพศหญิ
้
งและเพศชายล้ วนมีไตอยูท่ ี่ด้านหลังของช่องท้ อง
ส่วนบนทังสองข้
้
าง โดยมีรูปร่าง ขนาด และการทางานเหมือนกัน ส่วนอวัยวะที่อยูใ่ นถุงที่ขาหนีบของเพศ
ชายนันคื
้ อ ลูกอัณฑะ (testis) ซึง่ เป็ นอวัยวะสาคัญเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ทาหน้ าที่สร้ างเชื ้ออสุจิ ซึง่ เป็ น
เซลล์สืบพันธ์ของเพศชาย
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Author : Dr. Thanachai Panaput
Khon Kaen Hospital
Khon Kaen, Thailand

Chapter 7 : Prevention of Kidney Diseases
บทที่ 7 การปองกันโรคไต

ถอดความโดย นพ.ธนชัย พนาพุฒิ
กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลขอนแกน

โรคไตเรื้อรังเปนปญหาทีพ่ บบอย เปนภัยเงียบที่จะทําใหไตเสียหนาทีก่ ารทํางานลงทีละนอยจนนําไป
สูโรคไตวายในที่สุด ซึง่ เมือ่ ถึงจุดนัน้ ผูป วยก็ตองพึง่ การลางไตหรือการปลูกถายไตเพื่อยืดอายุออกไป แต
เนื่องจากการลางไตและการปลูกถายไตเปนการรักษาที่มีคาใชจา ยสูง ในประเทศกําลังพัฒนาอาจมีผูปวย
เพียงรอยละ 5 – 10 ที่สามารถแบกรับคาใชจายการบําบัดทดแทนไตหรือการปลูกถายไตได ผูปว ยสวนใหญ
ที่เหลือที่ไมสามารถแบกรับคาใชจายนี้ได จะไมไดรับการรักษาดังกลาว ทําใหตองเสียชีวิตเสียกอนโดยไมไดรับ
การรักษาจําเพาะใดๆ แมวาโรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตถา ตรวจพบโรคไตและ
ใหการรักษาแตเนิ่นๆ จะชะลอการเสื่อมของไตไดและยืดเวลาการบําบัดทดแทนไตออกไปได หากทานมีโรคไต
อยางใดอยางหนึง่ โปรดอยาเพิกเฉย โปรดใหความสนใจกับบทความนี้
อาจแบงแนวทางการปองกันโรคไต เปน 2 สวน คือ การเฝาระวังในผูม ีสุขภาพดี และการเฝาระวังใน
ผูที่เปนโรคไต
7.1 คําแนะนําสําหรับบุคคลทั่วไปทีม่ ีสุขภาพแข็งแรง
7.1.1 สรางสุขภาพกายที่ดี
การออกกําลังกายเปนประจําจะชวยใหความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดเปนปกติ
ชวยปองกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทําใหลดโอกาสทีเ่ ปนโรคไตลงไดทางออม
7.1.2 รับประทานอาหารที่สมดุล
การรับประทานอาหารสุขภาพที่เนนผักสดและผลไม ลดการทานเนื้อสัตว ของหวาน อาหาร
ที่มีไขมันสูง และลดเค็มในผูท ี่มีอายุสูงกวา 40 ป จะลดการเปนความดันสูงและนิ่วไตได
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7.1.3 ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสม
การควบคุมน้ําหนักดวยการทานอาหารสุขภาพ ควบคูกับการออกกําลังกายที่เหมาะสม จะ
ชวยปองกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจและภาวะอื่นๆ ที่สง ผลตอการเปนโรคไตได
7.1.4 ไมสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ทําใหเปนโรคหลอดเลือดตีบ ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตนอยลง เปนผลทําใหไต
ทํางานลดลงดวย
7.1.5 ใชยาแกปวดดวยความระมัดระวัง
หากทานยาแกปวดบางกลุมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน โดยเฉพาะยาแกปวดในกลุม NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs หรือที่มีชื่อยอวา NSAID (อานวา เอ็น-เสด) อาจออกฤทธิ์ทาํ ลายไตและ
ทําใหเกิดโรคไตหรือทําใหผปู วยที่มีโรคไตอยูแลว มีการทํางานของไตเสื่อมลงเร็วขึ้น หากทานมีโรคไตและ
ตองการทานยาแกปวดควรปรึกษาแพทย
7.1.6 ดื่มน้ํามากๆ
หากไมมขี อหามทางการแพทยอนื่ ใด การดื่มน้ําอยางเพียงพอ (ประมาณวันละ 2 – 3 ลิตร)
จะชวยขับของเสียจากรางกายและปองกันโรคนิ่วไตได แตในโรคบางชนิดอาจมีขอ จํากัดในการดื่มน้ําจํานวน
มาก เชน โรคหัวใจวาย โรคตับแข็ง เปนตน จึงควรปรึกษาแพทยกอน
7.1.7 ตรวจสุขภาพประจําป
เนื่องจากโรคไตเปนภัยเงียบและมีผูปว ยโรคไตจํานวนมากที่ไมมอี าการจนกวาจะเปนโรคไต
เรื้อรัง ขั้นรุนแรงแลว ดังนัน้ การตรวจสุขภาพประจําปจึงเปนวิธีการที่ดใี นการคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตแตเนิ่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูปวยกลุม เสี่ยง ไดแก ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน หรือผูปวยที่มี
ญาติพี่นองในครอบครัวเปนโรคไต เมื่อทานอายุตั้งแต 40 ปอยาลืมตรวจสุขภาพไตงายๆ ดวยการวัดความดัน
โลหิต ตรวจปสสาวะ และเจาะเลือดตรวจเพื่อประเมินหนาที่ของไต
7.2 คําแนะนําสําหรับผูป วยที่มโี รคไต หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต
7.2.1 โปรดตระหนักถึงความสําคัญของโรคไตเพื่อใหสามารถคนพบโรคไตแตเนิ่นๆ
การหมัน่ สังเกตอาการโรคไต เชน อาการบวมบริเวณหนาและขา เบื่ออาหาร คลื่นไส
อาเจียน เลือดจาง ออนเพลีย ปสสาวะบอย หรือตรวจปสสาวะพบไขขาวหรือเม็ดเลือดผิดปกติ โปรดอยางลืม
วา โรคไตเปนภัยเงียบ และมีผูปวยโรคไตจํานวนมากไมมีอาการแสดงใดๆ ใหปรากฎ จนกวาโรคไตจะคืบคลาน
มาสูระยะที่รุนแรงแลว ควรพบแพทยตรวจสุขภาพเปนระยะเพื่อตรวจประเมินหนาทีข่ องไต
7.2.2 เฝาระวังเรื่องโรคเบาหวาน
ผูป วยโรคเบาหวานทุกรายควรใหความสําคัญกับโรคไต เพราะเปนโรคแทรกซอนทีพ่ บบอย
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ในผูปวยโรคเบาหวาน รอยละ 45 ของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายเกิดจากโรคเบาหวาน การตรวจคัดกรอง
โรคไตในผูปวยเบาหวานจึงมีความสําคัญ หากไมสามารถตรวจไดกย็ ังอาจตรวจปริมาณโปรตีนทั่วไปใน
ปสสาวะดวยการใชแถบสีจมุ (dip stick test) การตรวจคัดกรองที่ไวที่สุดเพื่อคนหาโรคไตในผูปวยเบาหวาน
คือ การตรวจวัดปริมาณโปรตีนอัลบูมินอยางละเอียดในปสสาวะ (microalbuminuria) และควรตรวจวัดความ
ดันโลหิตและตรวจเลือดเพือ่ วัดระดับครีอะตินีน (creatinine) ในเลือดอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีเครื่องบงชี้บางอยางที่แสดงวาผูปวยเริ่มมีโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน เชน บวมมากขึ้น
ปสสาวะพบไขขาวเพิ่มขึน้ ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ปริมาณยาอินสุลิน (insulin) ที่ผูปว ยตองการใชลดลง
และการตรวจพบเบาหวานเขาประสาทตา หากพบสิง่ เหลานี้ ควรปรึกษาแพทย
7.3 ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุอันดับสองของโรคไตเรื้อรัง สามารถปองกันโรคนี้ไดดวยการควบคุม
ระดับความดันโลหิตใหเหมาะสม โปรดอยาลืมวา ผูปว ยความดันโลหิตสูงสวนใหญไมมีอาการ ผูปวยอาจ
ทานยาไมสม่ําเสมอ หรือไมมาตรวจกับแพทยตามนัด หรือไปซื้อยาทานเอง โดยไมติดตามคาความดันโลหิต
ซึ่งเปนสิง่ ที่อันตรายอยางมาก หากปลอยใหมีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน จะเกิดปญหาอื่นเปนผลแทรก
ซอนตามมา ไดแก โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือเปนอัมพฤกษได ดังนัน้ ผูปวยทุกรายควรทานยาและควรติดตาม
ความดันโลหิตอยางสม่าํ เสมอ ใหต่ํากวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท ควรเลือกใชยาลด ความดันโลหิตในกลุม
angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) หรือ angiotensin-receptor blockade (ARB) ลดการ
บริโภคกลุมอาหารเนื้อสัตว พยายามทานอาหารรสจืด ลดเค็ม และการควบคุมระดับไขมันในเลือด
7.4 การเฝาระวังโรคไตเรื้อรัง
โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ไมหายขาด แตการตรวจพบโรคไตแตเนิ่นๆ การควบคุมอาหารและรักษา
ตอเนื่องจะชวยชะลอการเสื่อมของไตลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมความดันใหไดต่ํากวา 130/80 มิลลิเมตร
ปรอทจะสงผลดีที่สุด หากเปนไปไดควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บา น ควรวัดความดันโลหิตทุกวันและ
บันทึกคาความดันโลหิต จะเปนประโยชนอยางมากตอแพทยในการปรับยาลดความดันโลหิต นอกจากนี้
ยังมีปจจัยอื่นๆที่ตองระวัง ไดแก ความดันต่ํา ภาวะขาดสารน้ํา ทางเดินปสสาวะอุดตันหรือยาที่มพี ิษกับไต
จําเปนตองรับการรักษาในทันที
7.5 โรคถุงน้ําในไต
โรคถุงน้าํ ในไตเปนโรคถายทอดทางพันธุกรรมที่พบบอยและสําคัญโรคหนึง่ พบไดประมาณ
รอยละ 6 – 8 ของผูปวยฟอกเลือดทั้งหมด สําหรับผูท มี่ ีญาติในครอบครัวเปนโรคถุงน้ําในไต จําเปนตองรับ
การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวดเพื่อวินิจฉัยโรค แมวา จะไมสามารถรักษาโรคนี้ใหหายขาดได
แตการควบคุมความดันโลหิต การรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ การรับประทานอาหารที่
เหมาะสมจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนและชะลอการเสื่อมของไตได
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7.6 โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะในเด็ก
อาการไข ปสสาวะบอย ปวดแสบรอนขณะปสสาวะ เบือ่ อาหาร เปนอาการของโรคติดเชื้อ
ทางเดินปสสาวะในเด็ก การติดเชื้อแตละครั้งจะเสี่ยงตอการทําลายไต โดยเฉพาะกรณีที่วนิ ิจฉัยลาชาหรือไดการ
รักษาไมสมบูรณอาจทําใหไตบอบช้ํา ไตเติบโตชา (ในเด็ก) เกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือไตวายในเวลาตอมา
ได ดวยเหตุนจี้ ึงตองวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว ผูปว ยเด็กทุกรายที่มโี รคติดเชื้อทางเดินปสสาวะควรไดรับการ
ประเมินเรื่องโรคปสสาวะไหลยอนกลับซึง่ พบไดรอยละ 50
7.7 โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะเปนซ้ําในผูใหญ
ผูปวยทุกรายที่มีโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะเปนซ้ําหรือตอบสนองตอการรักษาไมดี จําเปนตอง
ตรวจหาปจจัยเสี่ยงที่ทาํ ใหเกิดโรคติดเชื้อฯ ซ้ํา ไดแก ทางเดินปสสาวะอุดตัน นิว่ ไต ถาไมแกไขปจจัยดังกลาว
จะเพิ่มความเสี่ยงตอการที่ไตถูกทําลาย
7.8 โรคนิ่วไตและตอมลูกหมากโต
ผูปวยโรคนิว่ ไตสวนมากไมมีอาการ ทําใหไมอาจวินิจฉัยไดแตแรกเริ่ม และผูสูงอายุที่มีตอม
ลูกหมากโตมักจะละเลยตออาการผิดปกติเปนเวลานาน ถาไมไดรับการรักษาโรคนิ่วและตอมลูกหมากนี้
จะทําลายไตได
7.9 ความดันโลหิตสูงในคนอายุนอย
หากพบความดันโลหิตสูงตั้งแตอายุยังนอย ถือวาผิดปกติ ผูปวยควรไดรับการตรวจหาสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงในคนอายุนอย อาจเกิดจากโรคไตได ผูปวยกลุม นี้ควรไดรับการประเมินสาเหตุและรักษา
เพื่อปองกันโรคไตเรื้อรัง
7.10 ภาวะไตวายเฉียบพลัน
สาเหตุของไตวายเฉียบพลันทีพ่ บบอย ไดแก ถายอุจจาระเหลว อาเจียน ความดันโลหิตต่ํา ติด
เชื้อในกระแสเลือด ยาแกปวด เปนตน การรักษาภาวะไตเฉียบพลันแตเริ่มแรกจะปองกันการเปนโรคไตเรื้อรังได
7.11 ระวังการใชยา
ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาทานเอง หลีกเลีย่ งการใชยาโดยไมจําเปน ควรใชยาตามแนะนําของ
แพทยจะปลอดภัยกวา ยาหลายชนิด โดยเฉพาะยาแกปวดกลุมเอน-เสด มีผลเสียตอไตโดยเฉพาะอยางยิง่
ในผูสูงอายุ ปจจุบันมีการโฆษณายากลุม ดังกลาวอยางกวางขวาง แตไมคอยกลาวถึงโทษของการใชยากลุม
นี้ นอกจากนีย้ ังมีความเชื่อผิดๆวา ยาสกัดจากธรรมชาติ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม มีความปลอดภัย
หรือมีอันตรายนอย ซึ่งไมถกู ตอง
7.12 ผูมีไตขางเดียว
ผูที่มีไตขางเดียวสามารถใชชีวิตอยูอยางคนปกติทวั่ ไป แตการมีไตขางเดียวทําใหตอ งระวังเปน
พิเศษมากขึ้น ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ ควรดื่มน้าํ มากๆ ควรทานอาหารสุขภาพ จํากัด
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อาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงการทานอาหารทีม่ ีโปรตีนสูง และหลีกเลีย่ งกิจกรรมใดที่อาจมีผลเสียตอไต นอกจากนี้
ควรตรวจสุขภาพอยางสม่ําอยางนอยปละครั้งเพื่อวัดความดันโลหิต ควรตรวจเลือดและปสสาวะเพื่อประเมิน
หนาที่ไต และหากจําเปนอาจสงตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวดไต
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Author : Professor Talerngsak Kanjanabuch
Division of Nephrology
Department of Internal Medicine
Faculty of Medicine
Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Bangkok, Thailand
Chapter 8 : What is Kidney Failure?
บทที่ 8 อะไรคือ “ภาวะไตวาย” ?

ถอดความโดย ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ไตมีหนาทีห่ ลัก คือ กรองของเสียและกําจัดออกทางปสสาวะ ขับน้าํ สวนเกินออกจากรางกาย รักษา
สมดุลเกลือแร ความเปน กรด-ดาง หากหนาทีเ่ หลานีบ้ กพรอง เราเรียกวา “ไตวาย”
8.1 จะวินิจฉัยโรค “ไตวาย” ไดอยางไร?
เราวัดระดับครีอะตินีน (creatinine) และยูเรีย-ไนโตรเจน (urea-nitrogen) ในเลือดเพื่อเปนเครื่อง
บงชี้สภาพการทํางานของไต ถาคาทัง้ สองดังกลาวเพิ่มขึ้น แสดงวา ไตทั้งสองขางมีการทํางานลดลง ขอเนนวา
เมื่อคาครีอะตินีนสูงขึ้นในเลือดแมเพียงเล็กนอย ไตก็อาจสูญเสียการทํางานไปมากพอควรแลว เชน เมื่อ
ระดับครีอะตินีนในเลือดเทากับ 1.6 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร การทํางานของไตสองขางรวมกันจะเหลือเพียง
รอยละ 50 เทานัน้
8.2 ถาไตขางหนึ่งไมทาํ งานจะนําไปสูก ารเกิดภาวะ “ไตวาย” ไดหรือไม?
ถาไตขางหนึง่ ไมทาํ งาน หรือหากเอาไตออก 1 ขาง จะไมสงผลตอภาพรวมการทํางานของไต
เนื่องจากไตที่เหลืออยูอีกขางจะสามารถชดเชยการทํางานที่สูญเสียได
8.3 สาเหตุหลักของ “ไตวาย”
อาจแบงโรคไตวายเปน 2 ชนิด คือ โรคไตวายเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรัง (ไตวายเรื้อรัง)
“ไตวาย” หมายถึง ไตทัง้ สองขางไดสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน
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8.4 โรคไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Failure)
โรค “ไตวายเฉียบพลัน”หรือ ชื่อใหมวา “ไตเสียหายฉับพลัน” (acute kidney injury) หมายถึง
ภาวะที่ไตสูญเสียการทําหนาที่ภายในระยะเวลาอันสั้น จากสาเหตุตางๆ โรคไตวายเฉียบพลันมักเกิดขึ้น
ชั่วคราว เมื่อไดรับการรักษาอยางเหมาะสม และทันทวงที ไตจะกลับฟนคืนหนาที่ไดดังเดิม
8.5 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
หมายถึง ภาวะที่ไตมีการสูญเสียหนาที่การทํางานอยางคอยเปนคอยไป ใชเวลาเปนเดือนถึงป
เรียกวา “โรคไตเรื้อรัง” (หรือเดิมเรียกวา “ไตวายเรื้อรัง”) ไตไมสามารถฟนคืนหนาที่ใหเปนปกติเต็มรอยดังเดิม
ได การทํางานของไตจะคอยๆ ทรุดลงอยางตอเนื่อง เมือ่ ลวงไประยะหนึง่ ไตจะหยุดการทํางานอยางสิน้ เชิง
หรือเกือบสมบูรณ หรือเกือบทั้งหมด ทําใหผูปวยถึงแกเสียชีวิตหากไมไดรับการบําบัดทดแทนไต เรียกวาภาวะ
“ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย” (end stage renal disease – ESRD)
เมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปน “ไตวาย” แสดงวารางกายไดสูญเสียหนาทีข่ องไตไป
มากกวารอยละ 50 แลว
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Author : Dr. Pichet Lorvinitnun
Sappasit Prasong Hospital
Ubon Ratchathani, Thailand

Chapter 9 : Acute Kidney Failure
บทที่ 9 โรคไตวายเฉียบพลัน

ถอดความโดย นพ.พิเชฐ หลอวินิจนันท
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี

1. โรคไตวายเฉียบพลันคืออะไร?
ไตวายเฉียบพลัน (เดิมภาษาอังกฤษใชคําวา Acute renal failure – ARF ปจจุบันภาษาอังกฤษใช
คําวา Acute kidney injury) หมายถึง ภาวะที่ไตมีการทํางานลดลงหรือหยุดการทํางานภายในระยะเวลา
อันสั้น (ภายในชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห) และเกิดขึ้นเพียงชัว่ คราว และโดยทัว่ ไปเมือ่ รักษาประคับประครอง
ไปอีกสักระยะหนึง่ ไตจะกลับมาทํางานเปนปกติได
2. สาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน
อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ที่สาํ คัญ คือ
1. มีเลือดไปเลี้ยงไตลดลง เชน ในขณะที่รา งกายสูญเสียน้ําจากภาวะทองรวง, การสูญเสียเลือด,
การสูญเสียน้าํ ทางผิวหนังจากภาวะไฟไหม หรือเกิดจากความดันโลหิตลดลง จากสาเหตุอะไรก็ตาม
2. ภาวะติดเชือ้ อยางรุนแรง, การเจ็บปวยที่รุนแรง หรือภายหลังการผาตัดใหญ
3. เกิดการอุดกั้นทางเดินปสสาวะเฉียบพลัน เชนจาก นิ่วไต ซึ่งเปนสาเหตุทพี่ บบอยที่สุดของการ
อุดกลั้นทางเดินปสสาวะ
4. สาเหตุสาํ คัญอื่นๆ เชน ติดเชื้อมาเลเรียชนิดรุนแรง, โรคฉี่หนู (Leptospirosis), งูกัด, โรคไตเดิม
ของผูปวย, การตั้งครรภ, ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงจากการใชยาบางชนิด ( เชน ยาแกปวดชนิด
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) อานวา เอ็น-เสด, ยาปฏิชีวนะกลุม aminoglycosides,
สารทึบแสงรังสีที่ผูปวยไดรับ เปนตน )
ไตวายเฉียบพลัน คือ การสูญเสียการทํางานของไตอยางรวดเร็ว และเกิดขึน้
เพียงชัว่ คราว สามารถฟน เปนปกติได
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3. อาการของโรคไตวายเฉียบพลัน
ในผูปวยโรคไตวายเฉียบพลัน การทํางานของไตจะลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการสะสมของของ
เสีย เกิดความผิดปกติของสมดุลน้ําและเกลือแรในรางกาย และเนื่องจากความผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นเร็ว
ทําใหผูปวยมีอาการเกิดขึ้นเร็วตามดวย อาการและความรุนแรงของผูป วยแตละคนอาจแตกตางกัน
อาการที่สําคัญ คือ
3.1 ในระยะแรกของโรคไตวายเฉียบพลัน ผูปว ยบางรายยังไมมีอาการ การวินิจฉัยตองอาศัยการ
ตรวจเลือดหรือการตรวจอื่นๆซึ่งพบไดโดยบังเอิญ
3.2 ผูปวยอาจมีอาการนําของโรคที่เปนสาเหตุของไตวายเฉียบพลัน (เชน ทองรวง, การสูญเสีย
เลือด, ไข, หนาวสัน่ เปนตน)
3.3 ตอมาผูปว ยมักมีปสสาวะลดลง (ผูปวยบางรายที่โรคไตวายเฉียบพลันไมรนุ แรงอาจยังมี
ปสสาวะเปนปกติได) เกิดการคั่งของน้าํ ในรางกายทําใหเทาหรือขอเทาบวม และน้าํ หนักตัวเพิ่มขึ้น
3.4 ในระยะตอมาผูปว ยมักมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน สะอึกบอย ออนเพลีย ไมมีแรง
และสติสัมปชัญญะสับสน
3.5 ในผูปว ยโรคไตวายเฉียบพลันที่มีความรุนแรงของโรคมาก อาจพบอาการบางอยางที่เปน
อันตรายถึงชีวติ เชน หอบเหนื่อย หายใจลําบาก เจ็บแนนหนาอก ชักซึมหรือหมดสติ อาเจียนเปนเลือด
หัวใจเตนผิดจังหวะจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง เปนตน
อาการของไตวายเฉียบพลันเกิดจากอาการของโรคเดิมของผูปวยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
โรคไตวายเฉียบพลัน รวมกับอาการที่เกิดใหมจากโรคไตซึ่งมีความรุนแรงมากนอยขึ้นกับ
ความรุนแรงของภาวะไตวาย

4. การวินจิ ฉัยโรคไตวายเฉียบพลัน
ผูปวยหลายรายที่เกิดโรคไตวายเฉียบพลันจะมีอาการที่ไมเฉพาะเจาะจงหรือไมมีอาการเลย
ดังนัน้ หากผูปว ยมีโรคทีเ่ ปนความเสีย่ งที่สามารถทําใหเกิดโรคไตวายเฉียบพลันได หรือในกรณีที่สงสัยวา
อาการของผูปว ยอาจเกิดจากโรคไตวายเฉียบพลัน ก็ควรตรวจหาวาผูป วยมีโรคนี้เกิดแทรกซอนหรือไม
การวินิจฉัยโรคไตวายเฉียบพลันอาศัยการตรวจเลือด (คือ พบวามีระดับครีอะตินีน (creatinine) และคา
ยูเรีย-ไนโตรเจน (urea-nitrogen) สูงขึ้นในเลือด การวัดปริมาณปสสาวะ การตรวจปสสาวะ และการตรวจ
ดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด ผูป วยโรคไตวายเฉียบพลันควรไดรับการซักประวัติ ตรวจรางกาย
และตรวจวินิจฉัยโดยวิธีตางๆ อยางละเอียดเพื่อหาสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน ผลขางเคียงทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น และการดําเนินของโรคฯ
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5. การรักษาโรคไตวายเฉียบพลัน
ในผูปวยสวนใหญการรักษาโรคไตวายเฉียบพลันอยางเหมาะสมสามารถทําใหโรคนีห้ ายไดอยาง
สมบูรณ แตในบางรายที่โรคเดิม (ที่เปนเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน) มีความรุนแรงมาก หรือโรคไตวาย
เฉียบพลันทีเ่ กิดขึ้นแลวมีความรุนแรงมาก ผูปวยอาจเสียชีวิตได แมจะไดรับการรักษาเต็มที่แลวก็ตาม
ขั้นตอนสําคัญในการรักษาโรคไตวายเฉียบพลัน ไดแก
5.1 การแกไขหรือรักษาสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน
5.2 การใชยาและการรักษาตามอาการของผูปวย
5.3 คําแนะนําเรื่องอาหาร
5.4 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
5.1 การแกไขหรือรักษาสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน
ตองคนหาและรักษาโรคที่เปนสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน เชน ภาวะความดันโลหิตต่ํา
การติดเชื้อ การอุดกลั้นทางเดินปสสาวะ เปนตน เพราะเปนสวนสําคัญที่สุดของการรักษาโรคนี้ การ
รักษาดังกลาวจะชวยหยุดยั้งไมใหเกิดความเสียหายตอไตมากขึ้น และอาจชวยใหไตกลับฟน คืนมาทํางาน
เปนปกติไดเร็วขึ้น
5.2 การใชยาและการรักษาตามอาการของผูปวย
มีเปาหมาย คือ เพื่อพยุงการทํางานของไต และรักษาภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
รักษาโรคติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการใชยาซึ่งอาจมีพษิ ตอไต ( เชน ยาแกปวดชนิด NSAIDs เปนตน) รักษา
ตามอาการดวยยาควบคุมความดันโลหิตตามความจําเปน ใชยาแกคลื่นไส อาเจียน การควบคุมระดับ
โพแทสเซียม การควบคุมภาวะชัก
การใชยาขับปสสาวะบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะกลุม furosemide ชวยเพิ่มการขับปสสาวะ
และลดอาการบวม ลดอาการหอบเหนื่อยหายใจลําบากซึ่งเกิดจากมีนา้ํ คั่งในรางกาย
5.3 คําแนะนําเรื่องอาหาร
- การรับประทานอาหารอยางเหมาะสมจะชวยลดอาการ หรือ ผลขางเคียงของโรคไตวาย
เฉียบพลัน
- ควรควบคุมปริมาณน้าํ และของเหลวทีเ่ ขาสูรางกายใหเหมาะสม เพื่อปองกันภาวะบวมน้าํ
และผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เชน อาการหอบเหนื่อยหายใจลําบาก เปนตน
- ควรหลีกเลีย่ งอาหารที่ทโี ปเตสเซียมสูง เชน ผลไม น้าํ ผลไม ผลไมอบแหง เปนตน เพราะ
จะทําใหระดับโพแทสเซียมสูงในเลือด (hyperkalemia) จนอาจทําใหผปู วยโรคไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตได
- ควรจํากัดปริมาณเกลือที่รา งกายไดรับ เพื่อชวยลดอาการกระหายน้าํ ลดอาการบวม และ
ผลขางเคียงทีจ่ ะเกิดขึ้น ไดแก ความดันโลหิตสูง และอาการหอบเหนื่อยหายใจลําบาก
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6. การฟอกไต
ในผูปวยบางรายทีม่ ีความรุนแรงของโรคมาก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (hemodialysis)
หรือการใชนา้ํ ยาลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis) ในชวงระยะสั้นๆ ในผูปวยโรคไตวายเฉียบพลัน
อาจมีความจําเปน และอาจตองใหการรักษาแบบนี้ไปจนกวาไตจะฟน การทํางานมาเปนปกติ
โดยทั่วไปการรักษาไตวายเฉียบพลันอยางเหมาะสมสามารถทําใหไตวายหายไดอยางสมบูรณ

7. การฟอกไตคืออะไร?
การฟอกไต คือ การใชเครื่องอุปกรณทที่ ําหนาที่แทนไตในการกรองของเสีย น้าํ และเกลือแร
สวนเกินออกจากกระแสเลือด กระบวนการนี้จะชวยชีวติ ผูปวยที่เปนโรคไตวายเฉียบพลันที่รุนแรงได
การฟอกไตมี 2 วิธี คือ การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) และการลางไตทางชองทอง
ดวยน้าํ ยาลางไต (peritoneal dialysis)
การใหการรักษาไตวายเฉียบพลันอยางเหมาะสมตั้งแตตนอาจชวยใหไตฟน คืนไดโดยไม
จําเปนตองฟอกไต

8. เมื่อไรที่ผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันจึงสมควรไดรับการฟอกเลือด?
การฟอกไตมีความจําเปนในผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันบางรายทีม่ ีความรุนแรง ไดแก ผูปวยมี
อาการและผลขางเคียงของโรคไตวายเฉียบพลันเพิ่มขึน้ แมวา จะรักษาอยางเต็มที่แลวก็ตาม อาการและ
ผลขางเคียงดังกลาวนี้ ไดแก การมีนา้ํ เกินในรางกายอยางรุนแรง ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงมากจนไม
สามารถควบคุมดวยยาได สมดุลกรด-ดางของเลือดผิดปกติ การฟอกไตจะชวยใหอาการโดยรวมของ
ผูปวยดีขึ้น
9. ตองฟอกไตในผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันไปนานเทาไร?
โดยปกติทวั่ ไป ไตจะสามารถฟนกลับคืนมาทํางานงานไดในชวงระยะเวลา 1 ถึง 4 สัปดาห ซึง่ ใน
ระหวางนี้ผูปวยยังจําเปนตองฟอกไตอยู เมื่อไตทํางานดีแลว ผูปว ยไมจําเปนตองฟอกไตตอไปอีก ความ
จริงขอนี้ตางจากกรณีผูปวยโรคไตเรื้อรังที่วา เมื่อผูปวย (โรคไตเรื้อรัง) เริ่มตนทําการฟอกไตแลว จะตอง
ไดรับการฟอกไตไปตลอด ดังนัน้ ผูปว ยโรคไตวายเฉียบพลันไมควรปฏิเสธคําแนะนําของแพทยที่ใหผูปวย
ทําการฟอกไต หากผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันไดรับการฟอกไตชาไปอาจทําใหเสียชีวิตได
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10. การปองกันโรคไตวายเฉียบพลัน
- ควรรักษาสาเหตุที่อาจทําใหเกิดโรคไตวายเฉียบพลันตั้งแตตน
- ควรตรวจวัดการทํางานของไตอยางสม่าํ เสมอ
- ปองกันและใหการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ําอยางทันทวงที
- หลีกเลี่ยงยาที่มพี ิษตอไต และ รักษาภาวะติดเชื้อ แกไขภาวะทีม่ ีปสสาวะลดลงอยางทันทวงที
ผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันอาจตองการการฟอกไตเพียงไมกี่วนั
แตหากฟอกไตลาชา ผูปว ยอาจเสียชีวิตได
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Author : Wg. Cdr. Worawon Chailimpamontree
Division of Nephrology
Department of Medicine
Bhumibol Adulyadej Hospital
Bangkok, Thailand

Chapter 10 : Chronic Kidney Disease: Causes
บทที่ 10 สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

ถอดความโดย น.ท.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ในบรรดาโรคไตชนิดตางๆ โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่มีความนาสะพรึงกลัวเนื่องจากปจจุบันยังไมมี
วิธีการรักษาใหโรคนีห้ ายขาดได ปจจุบนั ทั่วโลกมีจาํ นวนผูปวยโรคไตเรื้อรังและผูปวยโรคไตวายเพิ่มขึ้น
มากอยางนาตกใจ ผลการศึกษาวิจัยทั่วโลกพบวา ประชากรบนโลกนีไ้ มวาเผาพันธุใ ดๆ ทุก 10 คนจะมี
1 คนทีม่ ีโรคไตเรื้อรังระยะใดระยะหนึ่ง การที่พบมีผูปวยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น เกิดจากปจจุบันมีผูปว ยโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอวนเพิม่ ขึ้น มีผปู วยสูบบุหรี่ และมีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือดเพิ่มขึ้น
1. โรคไตเรื้อรังคืออะไร?
โรคไตเรื้อรังคือ การที่ไตมีหนาที่การทํางานลดลงอยางถาวรและเปนแบบคอยเปนคอยไปใน
ระยะเวลาตั้งแตหลายเดือนถึงหลายป ลักษณะสําคัญของโรคไตเรื้อรัง คือ การพบมีระดับครีอะตินีน
(creatinine) ในเลือดสูงขึ้น และเมื่อตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด (ultrasound) พบวาไต
มีขนาดเล็กลง สมัยกอนนิยมใชคําวา “โรคไตวายเรื้อรัง (chronic kidney failure)” ซึง่ มีความหมาย
ใกลเคียงกัน แตไมเหมือนกับคําวา “โรคไตเรื้อรัง” โรคไตวายเรื้อรังหมายถึง โรคไตระยะสุดทายที่การ
ทํางานของไตลดลงมากแลว หรือไตหยุดทํางานแลว เกิดเปนโรค “ไตวาย” แลว สวนคําวา “โรคไต
เรื้อรัง” หมายถึง สภาวะที่ไตทํางานลดลงมากบางนอยบาง แตไมถึงกับสูญเสียหนาที่การทํางานทั้งหมด
การใชคําวา “โรคไตเรื้อรัง” จึงหมายถึง ภาวะที่ไตทํางานบกพรอง แตยังไมรุนแรงเทากับขณะเปนโรคไต
วายเรื้อรัง การวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังจึงเปนการสรางความตระหนักใหแกแพทย บุคลากรทางการ
แพทย และผูป วยเอง ถึง “ความเปนโรคไต” เสียแตเนิน่ ๆ ตัง้ แตในระยะที่ยังเปนไมมาก เพื่อหาทาง
แกไขโดยดวน
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2. โรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย คืออะไร?
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 หรือโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายเปนระยะที่ไตสูญเสียหนาที่การทํางานทัง้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมด คือ ไตมีการทํางานนอยกวารอยละ 15 ของปกติ แพทยยังไมสามารถรักษาโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทายใหหายขาดได และเมื่อผูปวยมีการดําเนินของโรคไตเรื้อรังมาถึงระยะนีแ้ ลว การดูแลรักษา
ตามอาการแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถชวยชีวิตผูปว ยได จําเปนตองรักษาผูปว ยดวยการบําบัดทดแทน
ไต ไมวาจะเปนการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางของเสียทางชองทองดวยน้ํายาลางไต หรือการ
ปลูกถายไต
โรคไตเรื้อรังคือการที่ไตมีการสูญเสียหนาที่การทํางานอยางถาวรแบบคอยเปนคอยไป
3. โรคไตเรื้อรังเกิดไดอยางไร?
โรคไตเรื้อรังอาจเกิดจากโรคหรือภาวะตางๆ มากมาย มีโรคสําคัญ 2 โรคที่ทาํ ใหเกิดโรคไตเรื้อรัง
คือ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ เปนสาเหตุประมาณสองในสามของโรคไตเรื้อรัง
3.1 โรคเบาหวาน
โรคไตเรื้อรังมีสาเหตุจากโรคเบาหวานบอยที่สุด ประมาณรอยละ 35-40 ของโรคไตเรื้อรังเกิด
จากเบาหวาน หรือประมาณวา ผูปว ยโรคเบาหวานทุก 3 คน จะมี 1 คนที่เปนโรคเบาหวาน
3.2 โรคความดันโลหิตสูง
หากรักษาโรคความดันโลหิตสูงไดไมดี หรือผูปวยไมไดรับการรักษา ปลอยใหมคี วามดันโลหิต
สูงเปนเวลานานจะทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังได ประมาณรอยละ30 ของโรคไตเรื้อรังทั้งหมดเกิดจากผูป วยมี
โรคความดันโลหิตสูงมากอน นอกจากนีไ้ มวาโรคไตเรื้อรังจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม หากผูปว ยมีโรค
ความดันโลหิตสูงรวม ก็จะชวยเสริมใหไตเสื่อมลงเร็วขึน้
3.3 โรคกรวยไตอักเสบ จัดเปนสาเหตุอนั ดับ 3 ที่ทาํ ใหเกิดโรคไตเรื้อรัง
3.4 โรคถุงน้ําในไต เปนสาเหตุทางกรรมพันธุทพี่ บบอยที่สุดของโรคไตเรื้อรัง โดยมีลักษณะเปน
ถุงน้ําจํานวนมากที่ไตทั้ง 2 ขาง
3.5 สาเหตุอื่น เชน อายุมาก หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ มีการอุดกั้นทางเดินปสสาวะจาก
กอนนิ่วหรือตอมลูกหมากทีม่ ีขนาดใหญ ยาหรือสารพิษทีท่ ําลายไต การติดเชื้อทางเดินปสสาวะหลายครัง้
ในเด็ก และภาวะที่ไตถูกทําลายจากการไหลยอนของปสสาวะ
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Author : Dr. Surapong Narenpitak
Department of Medicine
Udonthani Hospital
Udonthani, Thailand

Chapter 11 : Chronic Kidney Disease: Symptoms and Diagnosis
บทที่ 11 โรคไตเรื้อรัง (CHRONIC KIDNEY DISEASE, CKD) : อาการ และ การวินิจฉัย
ถอดความโดย นพ.สุรพงษ นเรนทรพิทักษ
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
โรคไตเรื้อรัง คือภาวะที่ไตทํางานเสื่อมลงอยางชาๆ ใชเวลาหลายเดือนจนถึงหลายป ในระหวาง
การดําเนินของโรคไตนี้ ระบบอวัยวะตางๆ ของรางกายมีการปรับตัวตามไปเรื่อยๆ เพื่อรับกับสภาพไตเสื่อม
ที่คอยๆ เปนมากขึ้น เนื้อไตสวนที่เหลือพยายามทํางานทดแทนสวนทีเ่ สื่อมสภาพไป แตผูปวยสวนใหญยงั
ไมปรากฎอาการชัดเจน จนกระทัง่ เมื่อไตเสื่อมลงมากแลว จึงเริ่มปรากฎอาการ
ไตมีหนาทีห่ ลายประการ หนาที่หลัก คือ ขับของเสีย ขับน้ําสวนเกินออกจากรางกาย ควบคุมความ
ดันโลหิต รักษาสมดุลเกลือแรของรางกาย และกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อผูปวยมีไตเสื่อม
จึงอาจแสดงอาการไดหลายแบบ แตกตางกันในแตละคน
1. ระยะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง
อาจแบงระยะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังไดเปน 5 ระยะตามอัตราการกรองของเสียของไต
(glomerular filtration rate – GFR) GFR เปนตัวเลขแสดงความสามารถของไตในการกรองของเสียออก
จากเลือด มีหนวยเปนปริมาณซีซี (ของเลือด) ที่จะกรองของเสียออกทีไ่ ตใน 1 นาที คิดเทียบตอพืน้ ที่ผวิ
ของรางกาย 1.73 ตารางเมตร) คา GFR ของไตเปรียบเสมือนคาความสามารถของเครื่องยนตในการ
ทํางาน ถาเราบอกวารถยนตมีกําลัง 250 แรงมา ก็เขาใจไดวาเครื่องยนตมีแรงดี แมวาในเครื่องยนตไมมี
มา แตเรายังแสดงความสามารถในการทํางานของเครื่องยนตเปนคา “แรงมา” ได ปจจุบันสามารถคํานวณ
คา GFR ของไตไดจากขอมูลอายุผูปวย, เพศ และระดับครีอะตินีน (creatinine) ในเลือด แลวนําตัวแปร
เหลานี้ไปเขาสมการ เพื่อคํานวณคา GFR ในใบรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ตางๆ มักรายงานทั้งคาครีอะตินีนในเลือดและคา GFR ไวพรอมกัน คา GFR ในคนปกติ คือ มากกวา 90
ซีซีตอนาทีตอพื้นที่ผิวรางกาย 1.73 ตารางเมตร
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ระยะ

ระยะที่1
ไตปกติ

คา GFR* (แสดง มากกวา 90
คาเทียบตอพืน้ ที่ ซีซี/นาที
ผิวของรางกาย
1.73 ตารางเมตร

ระยะที่2
ไตเสื่อม
เล็กนอย
60-89
ซีซี/นาที

ระยะที่3
ไตเสื่อม
ปานกลาง
30-59
ซีซี/นาที

ระยะที่4
ไตเสื่อม
รุนแรง
15-29
ซีซี/นาที

ระยะที่5
โรคไตระยะ
สุดทาย
นอยกวา 15
ซีซี/นาที

โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 (ไตเหลือทํางานไดมากกวารอยละ 90)
เปนระยะแรกสุดของโรคไตเรื้อรังที่เนื้อไตยังไมถกู ทําลาย ผลการตรวจระดับครีอะตินีน (creatinine)
ในเลือดยังเปนปกติ อาจพบผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะนี้ไดโดยบังเอิญ เชน พบในชวงการตรวจรางกาย
ประจําป เปนตน โดยตรวจพบมีปริมาณโปรตีนทั่วไป หรือโปรตีนอัลบูมิน (albumin) เพิ่มขึ้นในปสสาวะ
หรือเมื่อตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรพบวา มีความผิดปกติทาง
โครงสรางของไต หรือมีประวัติในครอบครัวเปนโรคถุงน้าํ ที่ไต (polycystic kidney disease)
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 (ไตเหลือทํางานไดรอยละ 60 – 89)
ยังถือเปนระยะที่มีไตเสื่อมเล็กนอย (แมวา คาการทํางานของไตอาจลดลงไปแลวถึง 40% หรือ
มากกวาก็ตาม) ผูปว ยมักยังไมมีอาการ หรือบางคนอาจจะมีปสสาวะบอยตอนกลางคืน ความดันโลหิต
สูงขึ้น หากตรวจปสสาวะผูป วยระยะนี้ อาจพบความผิดปกติบางประการ ที่สาํ คัญ คือ พบมีปริมาณ
โปรตีนทัว่ ไปหรือโปรตีนอัลบูมินเพิ่มขึ้นในปสสาวะ และระดับครีอะตินีนสูงขึ้นเพียงเล็กนอยในเลือด
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 (ไตเหลือทํางานไดรอยละ 30 – 59)
เปนระยะไตเสื่อมปานกลาง ผูปวยอาจยังไมมีอาการก็ได หรือมีอาการบางอยางเกิดขึ้นก็ได
หากตรวจปสสาวะมักพบความผิดในปสสาวะดังกลาวขางตน และจะพบระดับครีอะตินีนสูงขึ้นในเลือด
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 (ไตเหลือทํางานไดรอยละ 15 – 29)
เปนระยะทีก่ ารทํางานของไตเสื่อมมากแลว คือ เหลือเพียงรอยละ 15 – 30 เทานัน้ ผูปวยอาจมี
อาการไดหลายประการ ตั้งแตอาการเล็กนอย เชน เบื่ออาหาร เพลีย จนถึงอาการทีร่ ุนแรงมาก ทัง้ นี้ขนึ้
กับโรคเกาที่เปนสาเหตุของโรคไตเรื้อรังและโรครวมที่ผูปว ยมี
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (ไตเหลือทํางานไดนอยกวารอยละ 15)
เรียกอีกชื่อวา โรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย (end-stage renal disease - ESRD) เปนระยะทีก่ าร
ทํางานของไตเสื่อมมากที่สุด ผูปวยอาจมีอาการไดหลากหลาย มีโรคแทรกที่มีความรุนแรงตางกัน
ตั้งแตรุนแรงปานกลางจนกระทั่งรุนแรงมาก ผูปวยมักตองการยาหลายชนิดและจํานวนมาก เมื่อผูปวย
มีอาการรุนแรงมาก จําเปนตองรักษาดวยการลางไตหรือฟอกเลือด หรือปลูกถายไต
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2. อาการของโรคไตเรื้อรังที่พบบอย
อยาลืมวาในชวงที่โรคไตเรื้อรังอยูในระยะปานกลางแลว หรือไตมีการทํางานลดลงไปอยางถาวร
มากกวาครึง่ แลว ผูปว ยก็ยงั ไมมีอาการอะไรปรากฎได การไมมีอาการผิดปกติจึงไมไดแปลวาไมมีโรคไต
เรื้อรัง ในชวงที่มีอาการอาจพบสิ่งตอไปนี้ได คือ
- เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
- ออนเพลีย ไมมีแรง น้ําหนักลด
- บวมที่ขา แขน และหนา โดยเฉพาะรอบดวงตา
- พบความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะพบตั้งแตผูปวยอายุยังไมมาก หรือความดันโลหิตสูงมาก คุม
ความดันโลหิตไดยาก
- ซีด (เนื่องจากการสรางเม็ดเลือดแดงลดลง)
- มึนงง ไมมีสมาธิ นอนไมหลับ
- คันตามตัว เปนตะคริว อาการแขนขาอยูไ มเปนสุข (restless leg syndrome)
- ปวดหลังใตชายโครง
- ปสสาวะบอยกลางคืน
- ปวดกระดูกและกระดูกหักงายในผูใหญ แตในผูปวยเด็กจะโตชา เนื่องจากขาดวิตามินดี
- ความรูสึกทางเพศลดลง มีประจําเดือนผิดปกติ
3. ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เมื่อไรจะสงสัยวามีโรคไตเรื้อรังรวมดวย ?
ผูปวยโรคไตมักมีความดันโลหิตสูงตามมาเสมอ และในทิศทางตรงขาม ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
บางราย (แตไมทุกราย) อาจมีโรคไตเรื้อรังรวมอยูดวย ถาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีเงื่อนไขตามกรณี
ดังตอไปนี้ ใหสงสัยไวกอนวาอาจมีโรคไตเรื้อรังรวมอยูดวย ไดแก
1. พบโรคความดันโลหิตสูงในผูปว ยที่มอี ายุนอยกวา 35 ป หรือพบความดันโลหิตสูงครั้งแรกใน
ผูปวยอายุมากกวา 50 ป
2. พบผูปวยมีคาความดันโลหิตสูงมากผิดสังเกต เชน สูงกวา 200/110 มม.ปรอท เปนตน
3. ไมสามารถควบคุมความดันโลหิตดวยยาได แมผปู วยกินยาสม่าํ เสมอ
4. ตามัวจากโรคความดันโลหิตสูง
5. พบมีโปรตีนรั่วเพิ่มขึ้นทางปสสาวะ
6. ผูปว ยมีอาการบางอยางที่เขาไดกับโรคไตเรื้อรัง เชน บวม เบื่ออาหาร ซีด ออนเพลีย เปนตน
4. อาการแทรกซอนที่อาจพบในโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรง
เมื่อโรคไตเรื้อรังมีการดําเนินโรคจนระยะสุดทายของโรค ผูปวยจะมีอาการหลายอยาง และมีอาการ
รุนแรง อาจมีโรคแทรกจนเสียชีวิตได อาการทีพ่ บบอยไดแก
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-

เจ็บแนนหนาอก หายใจลําบาก น้าํ ทวมปอด และหัวใจวายจากภาวะน้ําเกิน
มีความดันโลหิตสูงมาก
คลื่นไส อาเจียนอยางรุนแรง
ออนเพลียมาก
สับสน ซึม ชัก หมดสติ
ระดับคาโพแทสเซียมสูงในเลือด จนทําใหหัวใจเตนไมเปนจังหวะ
มีน้ําคั่งในเยือ่ หุมหัวใจ
มีเลือดออกตามเยื่อบุชองทวารตางๆ

5. การวินจิ ฉัยโรคไตเรื้อรัง
ปกติผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะตนมักไมมีอาการ อาจตรวจพบโรคนี้ไดโดยบังเอิญในชวงการตรวจ
รางกายประจําป หรือในผูปว ยกลุมเสี่ยง
5.1 การตรวจคัดกรองอยางงายๆ สําหรับโรคไตเรื้อรัง มี 3 ประการ คือ
5.1.1 ตรวจวัดความดันโลหิตเปนระยะ
5.1.2 ตรวจปสสาวะดวยแถบสีจุม (dip-stick test) เปนระยะ เพื่อคนหาโปรตีนทั่วไป หรือ
โปรตีนอัลบูมนิ (albumin) ที่รั่วทางปสสาวะ ในโรคไตเรื้อรังระยะแรก [จากโรคเบาหวานหรือไมกต็ าม]
จะตรวจพบโปรตีนหรืออัลบูมินเพิ่มขึ้นในปสสาวะ อยางไรก็ตาม ภาวะบางอยางสามารถทําใหมโี ปรตีน
รั่วทางปสสาวะไดเชนกัน เชน ไข ออกกําลังกายหนัก เปนตน จึงตองแปรผลการตรวจหาปริมาณโปรตีน
ในปสสาวะดวยความระมัดระวัง
5.1.3 ตรวจวัดระดับครีอะตินีนในเลือด และคํานวณคา GFR
การตรวจหาระดับครีอะตินีนในเลือดทําไดไมยาก เมื่อไตทํางานเสื่อมลง ระดับสาร
ครีอะตินีนจะสูงขึ้นในเลือด เมื่อนําคาดังกลาวมาคํานวณรวมกับเพศและอายุในสภาพที่เปนสูตรสําเร็จ
สามารถคํานวณคาอัตราการกรองของเสียของไต (glomerular filtration rate หรือ GFR) ได แพทย
สามารถใชคา GFR ที่คํานวณไดนี้ในการติดตามการทํางานของไตเปนระยะ และใชในการจัดแบงระยะ
ของโรคไตเรื้อรังได
5.2 การตรวจอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก
5.2.1 การวัดระดับฮีโมโกลบินในเลือด
ในกรณีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่มีความรุนแรงมาก มักพบระดับฮีโมโกลบินในเลือดต่าํ
ลง (แสดงวามีโลหิตจาง) ซึ่งเกิดจากมีการสรางฮอรโมนกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดงลดลง
5.2.2 การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด (ultrasound) เพือ่ วัดขนาดไต
เปนการตรวจที่งา ยและมีประสิทธิภาพ ผูปว ยโรคไตเรื้อรังมักมีขนาดไตเล็กลง ยกเวน
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โรคไตเรื้อรังที่มีสาเหตุจากโรคบางโรคที่ไตอาจไมเล็กลง เชน โรคไตจากเบาหวานระยะเริ่มแรก เปนตน
นอกจากนีก้ ารตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงอัลตราซาวดของไตและระบบทางเดินปสสาวะยังชวยในการ
วินิจฉัยโรคนิ่วหรือโรคทางเดินปสสาวะอุดตันได
5.2.3 การตรวจอื่นๆที่อาจเปนเหตุหรือเปนผลของโรคไตวาย เชน การตรวจระดับน้าํ ตาล หรือ
ไขมันในเลือด ความสมดุลกรดดาง เกลือแร อิเล็คโตรไลท ตรวจโรคกระดูก ตรวจหัวใจ เปนตน
6. เมื่อไรผูปวยโรคไตเรื้อรังจึงควรมาพบแพทย ?
ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรมาพบแพทยเพื่อติดตามการรักษาเปนระยะอยางตอเนื่อง และหากผูปวย
มีอาการตอไปนี้ ผูปว ยควรมาพบแพทยโดยทันที คือ
- มีน้ําหนักตัวเพิ่มอยางรวดเร็วโดยไมมีสาเหตุอันควรอืน่ มาอธิบาย
- ปสสาวะลดลงมาก
- บวมมาก หายใจเร็ว หายใจลําบากเวลานอน
- น้าํ หนักลดฮวบฮาบโดยไมมีเหตุอันควรอื่นมาอธิบาย
- เจ็บหนาอก หัวใจเตนเร็วมากหรือชามาก
- ไข ทองเสียมาก เบื่ออาหาร อาเจียน อาเจียนเปนเลือด
- กลามเนื้อออนแรงมาก
- มีอาการสับสน งวงซึม ชัก
- ความดันโลหิตสูงควบคุมไมได หรือควบคุมดวยยาลําบากขึน้ มาก
- ปสสาวะเปนเลือด
สรุปขอควรสังเกต
- ในโรคไตเรื้อรังระยะแรก ผูปวยสวนมากจะยังไมมีอาการ
- การพบความดันโลหิตสูงในคนอายุนอย ใหนึกถึงโรคไตเรื้อรังไวดวย
- การพบความดันโลหิตสูงมากจนควบคุมดวยยาไดลําบาก หรือควบคุมไมได ใหนกึ ถึงโรคไตเรื้อรัง
- โรคไตเรื้อรังเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลหิตจาง หากพบผูปว ยมีอาการซีดที่หาสาเหตุอนื่ ไมพบ
หรือไมตอบสนองตอการรักษาตามปกติใหนกึ ถึงโรคไตเรื้อรัง
- อาการออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส และบวมมักเปนอาการเริ่มแรกของผูปวยโรคไตเรื้อรัง
- การตรวจอยางงายทีช่ วยใหพบโรคไตเรื้อรัง คือ การวัดความดันโลหิต การตรวจหาโปรตีนใน
ปสสาวะ และการวัดอัตราการกรองของเสียของไต
- เมื่อตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวดพบไตเล็กลง หรือฝอลง แสดงวามีโรคไตเรื้อรังที่มี
ความรุนแรงแลว
- ไข อาการทีส่ งสัยไตที่เกิดขึ้นใหม หรือทีท่ รุดลงเร็ว ตองรีบไปพบแพทย
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- การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจปสสาวะดวยแถบสีจุมเพื่อคนหาโปรตีนรัว่ ทางปสสาวะ และ
การตรวจเลือดวัดระดับครีอะตินีนในเลือด แลวคํานวณเปนคาอัตราการกรองของเสียที่ไต (GFR) เปนการ
คัดกรองโรคไตในระยะเริ่มตนที่สาํ คัญทีส่ ุด
- หากผูปว ยมีอาการเปลีย่ นแปลงจากเดิมอยางรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย
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Author : Assistant Professor Surasak Kantachuvesiri
Division of Nephrology
Department of Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Mahidol University
Bangkok, Thailand
Chapter 12 : Chronic Kidney Disease: Treatment
บทที่ 12 การรักษาโรคไตเรื้อรัง

ถอดความโดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาโรคไตเรื้อรังมี 3 วิธี คือ การรักษาดวยยา การฟอกไต (dialysis) ซึ่งหมายถึง การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือลางไตทางชองทอง และการปลูกถายไต ทั้งนี้ขึ้นกับระยะความรุนแรงของ
โรคไต
- ผูปวยโรคไตเรื้อรังทุกคนควรไดรับการรักษาเบื้องตนดวยยา ไดรับคําแนะนําดานอาหารที่ควร
รับประทาน และการเฝาติดตามอาการอยางใกลชิด
- ในกรณีที่ผปู วยเปนโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย มีความจําเปนที่จะตองรักษาดวยการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมหรือลางไตทางชองทอง หรือ ปลูกถายไต
1. การรักษาดวยยาสําคัญอยางไร
ปจจุบันยังไมสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังใหหายขาด ดังนัน้ การฟอกไต หรือการปลูกถายไตจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย เพราะเปนการตออายุใหผูปวย แตการรักษา
ดังกลาวมีคาใชจายสูง ยังมีผูปวยจํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงการรักษาทั้ง 2 วิธีดงั กลาวได ใน
ประเทศทีก่ ําลังพัฒนาบางประเทศ มีผูปวยโรคไตเรื้อรังไมถึงรอยละ 10 ที่ไดรับการรักษาดวยวิธีดังกลาว
สวนผูปว ยที่เหลือจะเสียชีวติ โดยไมไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธหี นึง่ ทีช่ ัดเจน การตรวจพบโรคไตเรื้อรัง
ตั้งแตในชวงระยะตน และไดรับการรักษาอยางถูกวิธี จึงเปนแนวทางที่คุมคา ประหยัดคาใชจาย และ
สามารถยืดระยะเวลากอนการฟอกไต หรือปลูกถายไตใหยาวออกไปได
2. ทําไมผูปว ยโรคไตเรื้อรังจํานวนมากจึงไมไดรับประโยชนจากการรักษาดวยยาอยางเต็มที่
การรักษาดวยยาจะเกิดประโยชนมากที่สดุ เมื่อเริ่มใชรักษาตั้งแตระยะตนของโรคไตเรื้อรัง เพราะ
ในขณะนัน้ เปนชวงตนของโรค ผูปวยมักไมมีอาการ และรูสึกแข็งแรงดี อาจรูสึกแข็งแรงจนผูปว ยเอง
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และครอบครัวมองขามความรุนแรงของปญหาโรคไตเรื้อรัง ผูป วยอาจหยุดยาเอง และอาจเลิกการ
ควบคุมอาหารใหเหมาะสมสําหรับโรคไตเรื้อรัง การหยุดการรักษาเองเชนนี้จะทําใหไตเสื่อมลงเร็วขึ้น
ซึ่งเมื่อถึงจุดนัน้ ผูปวยก็ตองไปพึ่งการรักษาที่แพงขึน้ มาก ไดแก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือลาง
ไตทางชองทอง หรือ การปลูกถายไต
ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการรักษาดวยยาในชวงตนอยางทันทวงที จะมีอายุยืนยาวขึ้น
3. อะไรคือจุดประสงคของการรักษาโรคไตเรื้อรังดวยยา ?
โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ไตทํางานเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ปจจุบนั ยังไมมีทางรักษาใหหายขาดได จุด
ประสงคของการรักษาดวยยามีดังนี้
1. ชะลอภาวะไตเสื่อมจากการดําเนินของโรคใหชาลง
2. รักษาโรครวมทีเ่ ปนสาเหตุ หรือปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง
3. บรรเทาอาการ และรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง
4. ลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5. ยืดระยะเวลากอนการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือการลางไตทางชองทอง
หรือการปลูกถายไต
4. อะไรคือแนวทางการรักษาโรคไตเรือ้ รังระยะตางๆ ?
แนวทางการรักษา และการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะตางๆ มีดังตารางตอไปนี้
ระยะ
สัดสวนโดยประมาณของการ
การปฏิบัติตัว
ทํางานของไตที่ยงั เหลืออยู
(คิดเปนรอยละของคาปกติ)
ทุกระยะ
- การติดตามการรักษาอยางสม่ําเสมอ
ของโรค
- ปรับวิธกี ารดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตัวทั่วๆ ไป ให
สอดคลองกับโรคไต
1
คงเหลือมากกวารอยละ 90
- แพทยใหการวินิจฉัย และการรักษาเพื่อชะลอความ
เสื่อมของโรคไต
- แพทยและบุคลากรทางการแพทยใหคาํ ปรึกษา / แนะนํา
ผูปวย เรื่องการรักษาโรค
- รักษาโรครวม และแกไขปญหาที่อาจเปนความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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2

คงเหลือมากกวารอยละ 60 -90

3

คงเหลือมากกวารอยละ 30 - 60

4

คงเหลือมากกวารอยละ 15 - 30

5

คงเหลือมากกวารอยละ 15

- ประเมินการดําเนินของโรคไต และรักษาภาวะแทรกซอน
ทีเ่ กิดรวม
- ประเมิน/รักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดรวม และสงตอผูปว ย
ไปพบอายุรแพทยโรคไต
- ใหความรูผปู วยเรื่องวิธีการตางๆ ในการบําบัดทดแทนไต
- เตรียมความพรอมผูปวยสําหรับการบําบัดทดแทนไต
- การบําบัดทดแทนไต ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมหรือลางไตทางชองทอง หรือการปลูกถายไต

- แตการรักษาในระยะตนอยางทันทวงที
แมวาไมสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังใหหายขาดได
จะชวยใหผูปว ยดีขึ้นมาก

5. ขั้นตอนสําคัญ 9 ขั้นตอนสําหรับการรักษาโรคไตเรื้อรังดวยยา
5.1 การรักษาสาเหตุหลักของโรค
ควรคนหาโรคที่เปนสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และรักษาโรคที่เปนสาเหตุนนั้ ใหหมดไป เพราะ
จะชวยชะลอ ชวยปองกัน หรือชวยหยุดความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังได
โรคสําคัญที่อาจเปนสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง คือ
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- ภาวะการทํางานของไตเสื่อมตามอายุขัย
- ภาวะการติดเชื้อ หรือการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ
- โรคกรวยไตอักเสบ
- โรคหลอดเลือดไต
- โรคไตวายจากยาแกปวด
5.2 การชะลอความเสื่อมของโรคไตเรือ้ รัง
ปจจัยทีส่ ําคัญ และไดผลดีในการชวยชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง ไดแก
5.2.1 ควบคุมความดันโลหิตใหอยูเกณฑที่เหมาะสม ความดันโลหิตควรอยูในชวง 130 –
140 / 75 – 80 มิลลิเมตรปรอท
5.2.2 ลดการกินอาหารรสเค็ม ควรกินอาหารจืด เพราะในอาหารรสเค็มมีธาตุโซเดียม
หากกินมาก จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงแทรกซอน ทําใหไตเสื่อมเร็วขึ้น
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5.2.3 เลือกใชยาลดความดันโลหิตในกลุมยา angiotensin converting enzyme inhibitor
(ACE inhibitor) หรือ angiotensin II receptor–blocker (ARB)
5.2.4 ลดการกินเนื้อสัตวทุกชนิดลงใหอยูในเกณฑไมมากเกิน เพราะในเนื้อสัตว
มีสารอาหารโปรตีนเปนจํานวนมาก การทานสารอาหารโปรตีนจํานวนมากเกินจะเกิดผลเสียตอไตใน
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง
5.2.5 ลดการรับประทานอาหารประเภทไขมันสัตว มะพราว กะทิ ไขแดง น้ํามันปาลม
5.3 การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ
5.3.1 การใชยาขับปสสาวะ เพื่อเพิ่มปริมาณปสสาวะ และลดอาการบวม โปรดอยาลืมวา
ยาขับปสสาวะชวยลดความดันโลหิตไดอีกทางหนึง่ ดวย แตถา ทานยานีม้ ากไป ไตจะขับเกลืแร โซเดียม
และโพแทสเซียมออกทางปสสาวะเพิ่มขึน้ อาจทําใหระดับเกลือแรโซเดียม และโพแทสเซียมในเลือด
ต่ําลงได
5.3.2 การใชยาลดอาการคลื่นไสอาเจียน และอาการแนนทอง
5.3.3 การใชยาจับฟอสเฟตในลําไสเพื่อลดการดูดซึมฟอสเฟตเขาสูร างกาย
5.3.4 ยาอื่นๆ เพื่อปองกันและรักษาโรคกระดูกที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง เชน การใชยาเสริม
แคลเซียม วิตามินดี
5.3.5 การรักษาภาวะโลหิตจางดวยเหล็ก วิตามิน และการฉีดฮอรโมนอิริพอยติน
(erythropoietin) เพื่อกระตุน ไขกระดูกใหสรางเม็ดเลือดแดงมากขึน้ เมื่อมีความจําเปน
5.3.6 การรักษาปจจัยเสี่ยงที่ทาํ ใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรักษาโรคที่เปนสาเหตุจะชวยชะลอความเสื่อมของโรคไตเรือ้ รังได
6. การรักษาปจจัยที่แกไขได
ตรวจหา และรักษาปจจัยเสี่ยง (ที่อาจทําใหไตเสื่อมเร็ว) ที่แกไขได หากแกไขปจจัยเหลานี้ได
อาจทําใหการทํางานของไตดีขึ้น หรืออยางนอยก็ทาํ ใหการทํางานของไตไมเสื่อมลงเร็ว ปจจัยเสี่ยงที่
แกไขได และพบไดบอย ไดแก
- ภาวะขาดน้ําและเกลือแร
- การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันแทรกซอนเพิ่มเขามา มักเกิดหลังใชยาบางชนิดที่เปนพิษตอ
ไต เชน ยาแกปวดตานการอักเสบ (NSAIDs – อานวา “เอน – เสด”) สารฉีดสี และยาปฏิชีวนะบางกลุม
aminoglycosides
- ภาวะติดเชื้อ และภาวะหัวใจลมเหลว
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7. การรักษาภาวะแทรกซอนของโรคไตเรื้อรัง
การคนหาภาวะแทรกซอนจากโรคไตเรื้อรังเปนสิง่ สําคัญ และควรไดรับการรักษาอยางเรงดวน
อาจพบภาวะแทรกซอนบางอยางไดบอย ไดแก ภาวะน้ําและเกลือแรเกินในรางกายขัน้ รุนแรง ภาวะ
โพแทสเซียมสูงในเลือด (หมายถึง โพแทสเซียมในเลือดมากกวา 6.0 mEq/L) และภาวะโรคหัวใจ หรือโรค
ปอดแทรกซอน
8. การปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต และการปฏิบัตติ ัวอื่นๆ
การปรับเปลี่ยนตอไปนีช้ วยลดปจจัยเสี่ยงที่ทาํ ใหไตเสื่อม จึงควรใหความสําคัญตอปจจัย
เหลานี้ซงึ่ ไดแก
- หยุดสูบบุหรี่
- รักษาน้าํ หนักใหพอเหมาะ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความกระฉับกระเฉง
- จํากัดหรืองดการดื่มแอลกอฮอล
- กินอาหารที่มีประโยชน และลดการกินเกลือ และอาหารรสเค็ม
- กินยาตามที่แพทยสั่ง และปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับภาวะไตวายเรื้อรัง
- ติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอกับแพทย
การรักษาภาวะติดเชื้อ และภาวะขาดน้ําในผูปวยโรคไตเรื้อรังนัน้ มีความจําเปนมาก
9. โภชนาการสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง
การควบคุมการกินอาหารใหเหมาะกับชนิดและความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังมีความสําคัญ
อยางมาก (กลาวถึงโดยละเอียดในบทที่ 25)
- เกลือโซเดียม – การจํากัดการกินเกลือและอาหารเค็ม จะชวยลดความดันโลหิตใหอยูใน
เกณฑที่เหมาะสม และลดอาการบวม การลดการกินเกลือนั้นรวมถึงการไมเติมเกลือที่โตะอาหาร การ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง เชนอาหารจานดวน อาหารดอง อาหารกระปอง เปนตน
- การดื่มน้ํา – ผูปวยโรคไตเรื้อรังอาจมีปสสาวะลดลง ทําใหมีอาการบวม หากรุนแรงมาก
อาจทําใหหายใจลําบาก ดังนัน้ การจํากัดน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีอาการบวมทุกราย
- โพแทสเซียม – พบภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือดไดในผูปวยโรคไตเรื้อรังบางราย ซึ่งหาก
มีความรุนแรงอาจสงผลตอการทํางานของหัวใจได หากผูปวยมีคาระดับโพแทสเซียมสูงในเลือด ควร
จํากัดการกินอาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงตามคําแนะนําของแพทย เชน ผลไมแหง น้ํามะพราว มันฝรั่ง
สม กลวย มะเขือเทศ เปนตน
- สารอาหารโปรตีน – ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารทีมีปริมาณสารอาหาร
โปรตีนจํานวนมาก เพราะจะเรงใหไตเสื่อมลงเร็วขึน้
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10. การเตรียมความพรอมสําหรับการบําบัดทดแทนไต
- เมื่อผูปว ยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง ไมควรเจาะเลือด หรือยุงเกี่ยวกับหลอด
เลือดดําบริเวณแขนขางที่ไมถนัดทันทีหลัง เพื่อถนอมหลอดเลือดดําของแขนขางนัน้ ไวสําหรับการสราง
ทอนําเลือดตอไปในอนาคต
- ไมควรเจาะเลือดหลอดเลือดดําบริเวณแขนขางทีไ่ มถนัด ไมวาจะเจาะเพื่อตรวจเลือด
หรือเพื่อใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา หรือเพื่อการใสสายอุปกรณการแพทยใดๆ ก็ตาม
- ในชวงประมาณ 6 – 12 เดือนกอนเริ่มฟอกไต ควรเริ่มตนใหความรูผูปวย และญาติ เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการผาตัดเชื่อมตอหลอดเลือด (AV fistula)
- ฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมคิ ุมกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ใหเรียบรอยตัง้ แตในระยะตนของโรคไต
เรื้อรัง จะชวยลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในระหวางการฟอกเลือด หรือ การปลูกถาย
ไต ควรฉีดวัคซีนในขนาด 2 เทาของขนาดปกติ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง (คือ ฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มตอไปใน
เดือนที่ 1, 2 และ 6 หลังจากเข็มแรก)
- ใหความรูและวางแผนสําหรับการฟอกเลือด หรือการปลูกถายไต ในกรณีที่ผูปวยมีญาติ
รวมสายโลหิตที่ยนิ ดีบริจาคไตใหแกผูปวย ผูปวยควรไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกถายไตจากผู
บริจาคที่มีชวี ติ กอนเริ่มการฟอกเลือด (pre-emptive kidney transplantation)
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมในผูป วยโรคไตเรือ้ รังชวยชะลอการดําเนินโรค
และชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
11. การสงตอผูปวยเพื่อมาพบอายุรแพทยโรคไต
ผูปว ยโรคไตเรื้อรังควรไดรับการสงตอมาพบอายุรแพทยโรคไต ตั้งแตโรคไตยังไมรุนแรงมาก
เพราะการไดรับการรักษา และการไดรับความรูเรื่องการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมจะชวยชะลอการดําเนินโรค
ลดอัตราการปวย และอัตราการตาย ทําใหยืดระยะเวลากอนการฟอกไตออกไปได
12. อะไรคือการรักษาที่สาํ คัญที่สุดที่ชว ยปองกัน หรือชะลออัตราการดําเนินโรคของโรคไต
เรื้อรัง ?
นอกจากการรักษา แกไขสาเหตุของโรคไตเรื้อรังแลว การรักษาที่สาํ คัญที่สุด คือ การควบคุม
ความดันโลหิตอยางเครงครัด หากควบคุมความดันโลหิตไดไมดี จะทําใหการทํางานของไตเสื่อมลง
อยางรวดเร็ว และอาจมีภาวะแทรกซอนตามมาได เชน โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือด
สมองเปนตน
13. ควรใชยากลุม ใดเปนพิเศษหรือไมในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ?
ยาทีเ่ หมาะสมสําหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ไดแก กลุมยา
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angiotensin converting enzyme (ACE inhibitors), กลุมยา angiotensin receptor blockers
(“ARBs”), กลุมยา calcium channel blockers, กลุมยา beta blockers และยาขับปสสาวะ โดยเฉพาะ
กลุมยา ACE inhibitors and ARBs เปนกลุมยาที่ควรนํามาใชเปนลําดับแรก เพราะนอกจากจะลดความ
ดันโลหิตแลว ยังชวยชะลอการดําเนินโรคของโรคไตเรื้อรังอีกดวย
ผูปวยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการเจาะเลือดหรือใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําของ
แขนขางที่ไมถนัดใช เพื่อถนอมหลอดเลือดดําของแขนขางนั้นเอาไวสาํ หรับการผาตัด
เชื่อมตอหลอดเลือด (AV fistula)

14. เปาหมายของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผูปวยโรคไตเรื้อรังเปนเทาไหร ?
โรคไตเรื้อรังอาจเปนสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงก็ได หรืออาจทําใหควบคุมความดันโลหิตได
ลําบากขึน้ ก็ได ซึง่ จะสงผลใหโรคไตเรื้อรังทรุดลงเร็วตามมา ควรรักษาใหความดันโลหิตต่ํากวา 130/80
มม.ปรอท เสมอ
15. วิธีใดคือวิธีที่ดีทสี่ ุดในการประเมินและติดตามความดันโลหิตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ?
การพบแพทยเปนระยะๆ จะชวยใหผูปว ยทราบคาความดันโลหิตของตนเองได แตหากผูป วยมี
เครื่องวัดความดันโลหิตของตัวเอง ควรวัดความดันโลหิตเองที่บานอยางสม่ําเสมอ จะชวยแพทยในการ
ประเมินและติดตามคาความดันโลหิต และใชประกอบการตัดสินใจของแพทยในการปรับขนาดและเวลา
การกินยาใหเหมาะสม
16. ยาขับปสสาวะมีบทบาทอยางไรในผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ?
เมื่อผูปวยโรคไตเรื้อรังมีปสสาวะลดลง ผูปวยจะเกิดอาการบวม และหายใจลําบาก หากผูปวย
กินยาขับปสสาวะ ยานี้จะชวยเพิ่มปริมาณปสสาวะใหมากขึ้น ทําใหอาการบวม และอาการหายใจ
ลําบากดีขนึ้ แตพึงระลึกอยูเสมอวา ถึงแมยาจะทําใหปริมาณปสสาวะเพิ่มขึ้น แตไมมีผลใหไตทํางาน
โดยรวมดีขึ้นเลย
17. ทําไมผูปวยโรคไตวายเรื้อรังจึงซีด และจะแกไขความผิดปกตินี้ไดอยางไร ?
ปกติไตทําหนาที่สรางฮอรโมนตัวหนึง่ ชื่อวา อิ-ริ-โธร-พอย-ติน (erythropoietin) เพือ่ กระตุนเซลล
ไขกระดูกใหผลิตเม็ดเลือดแดง ในโรคไตเรื้อรัง ไตผลิตฮอรโมนนีน้ อยลงทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง ในชวง
แรกอาจใหผูปว ยกลุมนี้กนิ ยาเม็ดทีม่ ีเหล็กเปนสวนประกอบ หรือกินยาวิตามินรวม หรือการฉีดยาทีม่ ีสวน
ประกอบเหล็กเขาทางหลอดเลือดดํา ในผูปวยที่มีภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรงที่ไมตอบสนองตอยาเหลานี้
จําเปนตองฉีดฮอรโมนอิริโธรพอยติน เพื่อกระตุนเซลลไขกระดูกใหผลิตเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึ้น การฉีด
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อิริโธรพอยตินเปนวิธีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไดรับความนิยมมากที่สุดในการรักษาภาวะโลหิต
จางจากโรคไตเรื้อรัง การใหเลือดเปนวิธที ี่รวดเร็วและไดผลดีก็จริง แตมคี วามเสีย่ งเพราะผูปวยอาจมี
โอกาสติดเชื้อตางๆ ที่อาจปนเปอนมา หรือการเกิดปฏิกริ ิยาแพสารตางๆ ในเลือดที่ไดรับเขาไป แพทย\
จึงไมนยิ มใหเลือด
18. ทําไมภาวะโลหิตจางในผูปวยโรคไตเรื้อรังจึงควรไดรับการรักษา ?
เม็ดเลือดแดงมีหนาที่ขนสงออกซิเจนจากปอดไปสูอวัยวะตางๆ ทัว่ รางกาย เพื่อนําไปใชใน
การชวยเผาผลาญสารอาหารใหเกิดเปนพลังงานสําหรับการทํากิจวัตรประจําวัน และทําใหหวั ใจแข็งแรง
ภาวะโลหิตจางในโรคไตเรื้อรังจะทําใหเกิดอาการออนแรง เพลีย ออกกําลังกายไดนอ ยลง เหนื่อยงาย
หายใจไมทนั หัวใจเตนเร็ว ไมมีสมาธิ หนาวงาย และอาการเจ็บหนาอก ดังนั้นจึงควรรีบรักษาภาวะโลหิต
จางโดยเร็ว
การรักษาที่สาํ คัญที่สุดในการชะลอความเสื่อมของไตในโรคไตเรื้อรัง คือ ควบคุมความดันโลหิต
ใหนอยกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอทอยางเครงครัด
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Chapter 13 : Dialysis
บทที่ 13 การลางไต (Dialysis)

ถอดความโดย ผศ.พญ.ดร.อติพร อิงคสาธิต
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ นพ อุปถัมภ ศุภสินธุ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

การลางไตหมายถึง การบําบัดทดแทนการทํางานของไตธรรมชาติดวยเครื่องมืออุปกรณที่ทาํ หนาที่
ขจัดของเสียและน้ําสวนเกินออกจากรางกาย อาจเรียกวาเปนการ “ฟอกเลือด” ก็ได หรือจะเรียกวาการ
“บําบัดทดแทนไต” ก็ได ลวนมีความหมายตรงกัน แพทยจะลางไต (หรือฟอกเลือด) ใหผูปวยเมื่อไตของ
ผูปวยไมสามารถทํางานตอไปได ดังนั้นการบําบัดทดแทนไตจึงเปนกระบวนการรักษาทีจ่ ําเปนในผูปวย
ทุกรายที่มโี รคไตเรื้อรังขั้นรุนแรง
1. การลางไตหรือการฟอกเลือดชวยผูปวยโรคไตเรื้อรังขั้นรุนแรงไดอยางไร ?
ปกติในแตละวันจะมีของเสียตางๆ เกิดขึ้นและมีน้ําสวนเกินสะสมในรางกาย และจะถูกกําจัดออก
จากรางกายทางปสสาวะ ในกรณีที่ไตของผูปวยไมทํางาน ของเสียตางๆ และน้ําสวนเกินนี้จะสะสมคาง
อยูในรางกาย จึงตองมีการฟอกเลือดเพื่อชวยทําหนาทีแ่ ทนไตธรรมชาติดังตอไปนี้
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- ชวยกรองของเสียจากเลือด เชน กรองสารครีเอตินีน, สารยูเรียออกจากเลือด เปนตน
- ชวยขจัดน้ําสวนเกินออกจากรางกาย
- แกไขภาวะไมสมดุลของสารเคมีบางตัว เชน เกลือโซเดียม, โปแตสเซียม และสมดุลกรดดางของ
รางกาย
อยางไรก็ตาม การฟอกเลือดไมสามารถทดแทนหนาที่ของไตไดทั้งหมด เชน ไมสามารถสราง
ฮอรโมนกระตุน การสรางเม็ดเลือดแดงที่ชอื่ “อิ-ริ-โธร-พอย-ติน (erythropoietin)” ได หรือไมสามารถ
ควบคุมสมดุลระหวางระดับฮอรโมนจากตอมพาราไทรอยดกับระดับไวตามิน D ในเลือด ทําใหผูปว ย
โรคไตเรื้อรังขั้นรุนแรงทุกรายมีภาวะโลหิตจาง หรือมีภาวะกระดูกพรุนได
2. เมื่อใดที่ผูปวยตองฟอกเลือด ?
เมื่อไตของผูปวยทํางานลดลงไป 85-90% ในชวงระยะนี้ไตจะไมสามารถขับของเสียและขจัดน้าํ
สวนเกินออกจากรางกายไดมากพอ ทําใหมีของเสียและปริมาณน้าํ สวนเกินสะสมในรางกาย ผูป วยจะ
เริ่มมีอาการคลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย บวม เหนื่อยหายใจไมสะดวก เราเรียกภาวะนี้วา “โรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทาย” ในระยะนี้การรักษาดวยยาเพียงอยางเดียวจะไมเพียงพอ จําเปนตองไดรับการฟอกเลือด
(เพื่อชวยขจัดของเสียและน้าํ สวนเกินออกจากรางกาย) ผูปวยโรคไตเรื้อรังสวนใหญมักจําเปนตองเริ่มการ
ฟอกเลือดเมื่อคาสารครีเอตินีนในเลือดสูงตั้งแต 8.0 มิลกิ รัม/เดซิลิตร เปนตนไป
การฟอกเลือดเปนกระบวนการรักษาผูปวยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดทายที่มีประสิทธิผล
และไดผลทันทีในการรักษา ชวยแกปญหาอาการที่เกิดจากการมีของเสียและน้ําสวนเกิน
สะสมในรางกาย
3. การฟอกเลือดสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังใหหายขาดไดหรือไม ?
“รักษาใหหายขาดไมได” โรคไตเรื้อรังเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผูปว ยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทาย จึงตองไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือดไปตลอดชีวิต หรือจนกวาจะไดรับการผาตัดปลูก
ถายไตสําเร็จ อยางไรก็ตามตองแยกโรคไตเรื้อรังนี้ออกจากโรคไตวายเฉียบพลัน เพราะผูปว ยโรคไตวาย
เฉียบพลันตองการการฟอกเลือดเพียงชั่วระยะเวลาสัน้ ๆ เทานัน้ เมื่อไตฟนคืนกลับมาดังเดิม ก็ไมจําเปน
ตองฟอกเลือดตอไปอีก
4. การฟอกเลือดมีกี่ชนิด ?
ปจจุบัน มีวิธกี ารฟอกเลือดหลักๆอยู 2 วิธี ไดแก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการฟอก
เลือดดวยวิธีลา งไตทางชองทอง

- 55 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

4.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปนวิธนี ําของเสียและน้าํ สวนเกินออกจากรางกาย
ผูปวยโดยนําเลือดผานทางทอนําเลือดที่ใชในการฟอกเลือดไปที่เครื่องไตเทียม มักใชวิธีนี้รักษาผูป วยใน
โรงพยาบาลหรือที่ศูนยไตเทียม โดยทีมบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
4.2 การฟอกเลือดดวยวิธีลา งไตทางชองทอง เปนวิธนี าํ ของเสียและน้าํ สวนเกินออกจาก
รางกาย ดวยการใสนา้ํ ยาลางไตผานทางสายยางที่ตอจากบริเวณหนาทองผูปวยเขาไปในชองทอง วิธนี ี้
เปนวิธีฟอกเลือดที่ผูปวยสามารถทําไดเองที่บา นผูปว ย
5. ปจจัยที่ใชในการเลือกวิธฟ
ี อกเลือดสําหรับผูปว ยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย ?
วิธีฟอกเลือดทัง้ สองวิธีดังกลาวขางตนเปนวิธีทมี่ ีประสิทธิผลสําหรับรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
แตไมมีวิธีใดวิธีเดียวที่เหมาะกับผูปวยทุกรายเสมอไป จําเปนตองเลือกวิธฟี อกเลือดโดยพิจารณาความ
เหมาะสมเปนรายๆ ไป ผูปว ยและสมาชิกในครอบครัวตลอดจนแพทยผูดูแลควรรวมกันพิจารณาขอดีขอเสีย ของวิธกี ารฟอกเลือดทั้ง 2 วิธีวา วิธใี ดจะเหมาะสมกับผูปวยและครอบครัวมากที่สุด ปจจัยที่ใช
ประกอบการพิจารณาไดแก คาใชจายในการฟอกเลือด อายุของผูป วย ระดับการศึกษาของผูป วย
ภาวะโรครวมของผูปวย การเดินทางจากบานจนถึงศูนยไตเทียม วิถชี ีวิตและความพอใจของผูปวยเอง
การฟอกเลือดไมสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังใหหายขาดได แตชว ยใหผูปว ยเหลานัน้
มีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น แมวา ยังคงมีโรคไตเรื้อรังอยูกต็ าม
6. ผูปวยฟอกเลือดจําเปนตองควบคุมอาหารหรือไม ?
“ใช ... ตองควบคุม” อาหารยอดนิยมที่จาํ เปนตองควบคุมสําหรับผูปว ยฟอกเลือด ไดแก อาหารทีม่ ี
เกลือโซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัสเปนจํานวนมาก และปริมาณน้าํ ดื่ม ผูปว ยทีไ่ ดรับการฟอกเลือดทุก
คนควรปฏิบัติตัวตามคําแนะนําอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม การควบคุมอาหารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได
หลังจากผูปว ยไดรับการฟอกเลือดอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ผูปวยฟอกเลือดควรกินอาหารทีม่ ีปริมาณ
แคลลอรี่ วิตามิน และแรธาตุอยางเพียงพอ รวมกับกินสารอาหารโปรตีนเพิ่มขึน้ กวาตอนทีย่ ังไมไดฟอกเลือด
7. อะไรคือ “น้ําหนักแหง (Dry Weight)” ?
มักใชคําวา “น้ําหนักแหง (dry weight)” กับผูปวยฟอกเลือด ซึง่ หมายถึง น้าํ หนักตัวของผูปวย
หลังจากที่ไดขจัดน้ําสวนเกินออกจากรางกายดวยวิธฟี อกเลือดแลว แพทยอาจปรับคาน้ําหนักแหงตาม
ความเหมาะสม คาน้ําหนักแหงอาจเปลีย่ นแปลงได เชน หากผูปวยกินอาหารมากขึน้ มีกลามเนื้อมากขึ้น
แพทยก็อาจปรับเพิ่มน้าํ หนักแหงขึน้ ในชวงที่ผูปวยไมสบายหรือกินอาหารไดนอย แพทยก็อาจปรับลด
น้ําหนักแหงลงได
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8. การฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียมเปนอยางไร ?
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปนวิธที นี่ ิยมใชในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย เครื่องไต
เทียมและตัวกรองไตเทียมทําหนาที่ขจัดของเสียและน้ําสวนเกินออกจากรางกายของผูปวย การฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม มักกระทําในศูนยไตเทียมในโรงพยาบาล โดยมีแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ศนู ยไต
เทียมใหการดูแล
- เครื่องไตเทียม จะปมเลือดออกจากรางกายผูปว ยดวยอัตราความเร็วเลือด 300 ซีซี/นาที ผาน
ทอนําเลือดไปสูตัวกรองไตเทียมเพื่อกรองของเสียออกจากรางกายและนําเลือดที่ถกู ฟอกจนสะอาดขึ้นแลว
คืนกลับสูรางกายผูปว ย เจาหนาที่จะฉีดสารเฮปาริน (heparin) เพื่อปองกันลิม่ เลือดอุดตันในระบบการ
ฟอกเลือด
- ตัวกรองไตเทียม คือ อุปกรณทรงกระบอกภายในมีเสนใยรูกลวงขนาดเล็กจํานวนนับพันเสน
บรรจุอยู ของเสียในเลือดผูป วยจะถูกกรองผานผนังเสนใยรูกลวงขนาดเล็กเหลานี้ไปยังสารน้ําที่อาบอยู
โดยรอบเสนใยรูกลวง เรียกสารน้ําดังกลาวนีว้ า “น้าํ ยาฟอกเลือด” หรือ “น้ํายาไตเทียม” น้าํ ยาฟอกเลือด
ถูกเตรียมขึ้นโดยอัตโนมัติดว ยเครื่องไตเทียม
- แพทยมักกําหนดใหผูปวยฟอกเลือด 3 ครั้ง/อาทิตย โดยใชเวลาครัง้ ละประมาณ 4 ชั่วโมง
แมวาผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายจะไดรับการฟอกเลือดแลว
แตการควบคุมอาหารยังคงจําเปนตองกระทําตอไป
9. ทอนําเลือดที่ใชสําหรับการฟอกเลือด (Vascular Access)
เลือดที่มีของเสียปนอยูท ี่จะออกจากรางกายผูปวย ไปทีเ่ ครื่องไตเทียมก็ดี หรือ เลือดที่ฟอกแลวจะ
กลับคืนสูรางกายผูปว ยก็ดี จะตองไหลทางทอนําเลือดที่ใชสําหรับการฟอกเลือด (vascular access)
ซึ่งมีรูปแบบการใชทอนําเลือดสําหรับการฟอกเลือด 3 แบบ ไดแก สายสวนหลอดเลือดดําใหญ (doublelumen central venous catheter) หลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด [native arterio-venous
(AV) fistula] และหลอดเลือดเทียม (synthetic arterio-venous graft)
9.1 สายสวนหลอดเลือดดําใหญ (Double-lumen Central Venous Catheter)
- ใชในกรณีที่จําเปนตองเริ่มการฟอกเลือดอยางเรงดวน และแพทยยังไมไดเตรียมหลอด
เลือดชนิดถาวร (Native arterio-venous fistula) หรือชนิดหลอดเลือดเทียม (Synthetic arterio-venous
graft) ไวสําหรับการฟอกเลือด หรือในกรณีที่แพทยไดผาตัดเตรียมหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอก
เลือด หรือชนิดหลอดเลือดเทียม (ไวแลวแตยังโตไมสมบูรณ จึงยังไมพรอมใชงาน)
- แพทยจะใสสายสวนหลอดเลือดดําใหญที่บริเวณลําคอ หรือหนาอก หรือขาหนีบ เพื่อให
สามารถดึงเลือดออกจากรางกายผูปวยในอัตราความเร็วเลือด 300 ซีซี / นาที เพื่อใหเลือดจากผูป ว ยไหล
เขาสูระบบของเครื่องไตเทียมไดอยางพอเพียง
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ข.

ก.

ค.

รูปที่ 13.1 ตําแหนงของหลอดเลือดดําใหญของรางกายที่แพทยจะใชเพื่อใสทอนําเลือดสําหรับ
การฟอกเลือดวยเครื่องไตเทียม
รูปที่ 13.1 (ก.) หลอดเลือดดํา subclavian ดานขวา (อยูตรงตําแหนงใตกระดูกไหปลาราดานขวา)
รูปที่ 13.1 (ข.) หลอดเลือดดํา internal jugular ดานขวา (อยูตรงตําแหนงคอเหนือกระดูกไหปลาราดานขวา)
รูปที่ 13.1 (ค.) หลอดเลือดดํา Femoral ดานซายหรือขวา (อยูบริเวณโคนขาหนีบ)

ง.
รูปที่ 13.1 (ง.) สายสวน (ทอนําเลือด) สําหรับใสเขาในหลอดเลือดดําใหญเพือ่ การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม
- สายสวนหลอดเลือดดําใหญนี้เปนสายนิ่มที่สามารถหักงอไดบาง ที่สวนปลายมีรูเปด 2 รู
เลือดจะถูกดึงจากรางกายทางรูขางหนึ่งของสายสวนฯ เพื่อไหลเขาสูระบบในเครื่องไตเทียม และเลือดที่ถูก
ฟอกจนสะอาดแลว จะกลับคืนสูรางกายผูปวยทางรูอีกขางหนึง่ ของสายสวนฯ นี้ สายสวนหลอดเลือดดํา
ใหญมี 2 ชนิด ไดแก ชนิดทีฝ่ งใตผิวหนังจะอยูไดเปนเวลาหลายเดือน และชนิดที่ไมไดฝงใตผิวหนังจะอยูได
ในชวงเวลาเปนอาทิตยเทานัน้ เนื่องจากมีความเสีย่ งสูงที่สายสวนฯ จะอุดตัน และผูปวยมีโอกาสเกิดติด
เชื้อแทรกซอนไดสูง
9.2 หลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด (Native Arterio-Venous Fistula)
- หลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด เปนหลอดเลือดตามธรรมชาติของผูปว ยที่
แพทยนําตัดเชื่อมตอกันสําหรับการฟอกไต มีคุณภาพดีที่สุดในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดชนิดถาวรนีน้ อ ยกวา และมีโอกาสเกิดการติดเชื้อนอยกวาเมื่อใชหลอดเลือดชนิดอื่น
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หลอดเลือดดํา
หลอดเลือดแดง

บริเวณที่แพทยมักทําผาตัดเพื่อเชื่อมตอ
หลอดเลือดแดงและดําเขาดวยกัน

รูปที่ 13.2 แสดงหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด (Native Arterio-venous Fistula)
- ในการเตรียมหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดนี้ แพทยจะผาตัดเชื่อมตอหลอด
เลือดแดง (artery) และหลอดเลือดดํา (vein) เขาดวยกันที่บริเวณแขนใกลขอมือ หลอดเลือดสวนที่เชื่อม
ตอ (connection) ระหวางหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดํานี้ จะทําใหมีเลือดจากหลอดเลือดแดง (ซึ่งมี
แรงดันสูง) ผานเขาสูห ลอดเลือดดําเปนจํานวนมาก ทําใหหลอดเลือดดําขยายตัวใหญขึ้น จนเห็นเปนลํา
ของหลอดเลือดใตผิวหนังชัดเจน เมื่อหลอดเลือดโตสมบูรณพรอมใชงานแลว หลอดเลือดดําสวนนีจ้ ะมี
ขนาดใหญ และถูกเรียกวา arterio-venous fistula โดยทั่วไป หลอดเลือดใชเวลาในการขยายตัวจนโต
สมบูรณนี้ตั้งแต 2 สัปดาห จนถึง 3 เดือน เนื่องจากการเตรียมหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
ตองใชเวลานานกวาหลอดเลือดจะโตสมบูรณเต็มที่ ไมสามารถใชงานไดเลยทันทีหลังผาตัด ดังนั้นจึงตอง
เผื่อเวลาสําหรับการเตรียมหลอดเลือดฯ นีไ้ วแตเนิ่นๆ กอนเริ่มการฟอกเลือดจริง
- เมื่อหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดโตสมบูรณแลว พยาบาลจะแทงเข็ม 2 เข็ม
บนหลอดเลือดถาวรนี้สาํ หรับฟอกเลือด เข็มที่ 1 ทําหนาที่ดึงเลือดจากรางกายเพื่อนําเลือดเขาสูเ ครื่องไต
เทียมและเข็มที่ 2 ทําหนาทีน่ ําเลือดที่ฟอกจนสะอาดแลวกลับเขาสูรา งกายผูปว ย
- หากดูแลรักษาดี อาจใชหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดนี้ไดหลายป
9.3 หลอดเลือดเทียมสําหรับการฟอกเลือด
- การใชหลอดเลือดเทียมสําหรับการฟอกเลือด เปนวิธกี ารอีกวิธหี นึง่ สําหรับการเตรียม
หลอดเลือดสําหรับการฟอกเลือดในระยะยาว มักพิจารณาใชทอนําเลือดแบบนี้ในผูป วยที่ไมพรอมสําหรับ
การผาตัดทําหลอดเลือดชนิดถาวรได เชน ผูปว ยที่หลอดเลือดที่แขนมีขนาดเล็กเกินไป หรือเคยไดรับการ
ผาตัดแลวไมไดผลสําเร็จ
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- ในการผาตัดฝงหลอดเลือดเทียมสําหรับการฟอกเลือด แพทยจะผาตัดที่บริเวณแขน
เพื่อวางหลอดเลือดเทียมใหฝงอยูใตผิวหนัง และใหเชื่อมอยูระหวางหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดําตรง
แขนของผูปวย เมื่อแผลหายดีแลวพยาบาลไตเทียมจะแทงเข็ม 2 เข็มผานบริเวณหลอดเลือดเทียมนี้เชน
เดียวกับกรณีการใชหลอดเลือดชนิดถาวรเพื่อทําการฟอกเลือด
- แมวาหลอดเลือดเทียมสําหรับการฟอกเลือดมีอายุใชงานไดนานเปนป แตอยางไรก็ตาม
หลอดเลือดเทียมสําหรับการฟอกเลือดนี้จะมีโอกาสอุดตัน หรือเกิดติดเชื้อไดมากกวา และมักมีอายุการใช
งานสั้นกวาหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
10. ทําไมจึงตองดูแลหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดเปนอยางดี ?
- ชีวิตของผูปว ยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายขึ้นอยูกับการไดรับการฟอกเลือดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ การมีหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดที่มีสภาพพรอมใชงานและสมบูรณ จะชวย
ใหเครื่องไตเทียมสามารถดึงเลือดจากรางกายผูปว ยเพื่อนําไปฟอกเลือดไดเพียงพอ หลอดเลือดชนิด
ถาวรสําหรับการฟอกเลือดจึงเปนเสมือนสายใยตอชีวิตใหผูปวย จําเปนตองดูแลหลอดเลือดชนิดถาวร
สําหรับการฟอกเลือดเปนอยางดี
- เนื่องจากหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดนี้เกิดจากการผาตัดเชื่อมตอหลอดเลือด
แดงเขากับหลอดเลือดดําโดยตรง ซึ่งจะทําใหมีเลือดจากหลอดเลือดแดงจํานวนมากไหลผานจุดรอย
เชื่อมตอ ไปทีห่ ลอดเลือดดํา ทําใหหลอดเลือดดําขยายขนาดออกอยางมากตามปริมาณเลือดที่มเี พิ่มขึ้น
ดังนัน้ หากเกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรง หรือมีบาดแผล ทําใหหลอดเลือดถาวรสําหรับการฟอกเลือดฉีกขาด
จะทําใหมีเลือดออกปริมาณมากจนถึงขั้นรุนแรงตอชีวิตได
หลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดเปนเหมือนเสนตอชีวิตใหผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดทาย
ถาไมมีหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดก็ไมสามารถฟอกเลือดได
11. การดูแลหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
เพื่อใหหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดมีความสมบูรณสามารถใชงานไดเปนเวลานาน
ผูปวยควรปฏิบัติดังตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
11.1 การปองกันการติดเชื้อ
- ทําความสะอาดผิวหนังเหนือบริเวณหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดดวยสบู
และน้ําทุกวัน และทุกครั้งกอนฟอกเลือด
11.2 การดูแลหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
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- ใชหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดเพื่อการฟอกเลือดเทานั้น หามเจาะเลือด
จากหลอดเลือดนี้เพื่อจุดประสงคอื่นเปนอันขาด
- หามวัดความดันโลหิตทางแขนขางที่มหี ลอดเลือดนี้
- หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับหลอดเลือดชนิดถาวรเพื่อการฟอกเลือด ดวยการไมสวม
ใสเครื่องประดับ หรือนาฬิกาขอมือ หรือสวมเสื้อผาที่รัดบริเวณหลอดเลือด หากเกิดอุบัติเหตุจนมีบาดแผล
ที่ผิวหนังบริเวณหลอดเลือดนี้ จนมีเลือดพุงออกมา ใหใชมืออีกขางกดที่บริเวณบาดแผลใหแนน หรือใช
สายรัดหามเลือดแลวรีบไปโรงพยาบาลทันที เนื่องจากมีโอกาสที่เลือดจะออกปริมาณมากจากหลอดเลือด
นี้ได
- หามยกของหนักดวยมือขางทีม่ หี ลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
- ระมัดระวังไมนอนทับแขนขางทีม่ ีหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
11.3 การสงเสริมความสมบูรณของหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
- ตรวจสอบการไหลเวียนของเลือดที่ผานหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดดวย
การใชนวิ้ มือคลําบริเวณหลอดเลือดวายังสามารถสัมผัสแรงฟูจากหลอดเลือด (vascular bruit) ไดเปน
ปกติอยูหรือไม ใหตรวจสอบ 3 ครั้ง/วัน (กอนอาหารเชา,กลางวัน,เย็น) หากไมมีแรงฟูใหติดตอแพทย
หรือเจาหนาทีศ่ ูนยไตเทียมทันที ยิง่ ตรวจพบความปกติไดเร็วเทาใด ก็จะชวยใหสามารถแกไขไดทันการณ
เทานัน้
- หลีกเลี่ยงภาวะความดันโลหิตต่าํ เพราะจะทําใหมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่บริเวณ
หลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดได
11.4 บริหารแขนขางที่มหี ลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดอยางสม่ําเสมอ
- การบริหารแขนขางที่มหี ลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือดอยางสม่าํ เสมอ จะชวย
ทําใหหลอดเลือดโตสมบูรณไดเร็วขึ้น แมกระทัง่ ในผูปว ยที่ไดรับการฟอกเลือดอยางสม่ําเสมอแลว การ
บริหารก็จะชวยใหหลอดเลือดแข็งแรงมากขึ้น
ผูปวยทุกคนที่ไดรับการฟอกเลือด ควรดูแลหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด
ใหดีพรอมสมบูรณ เพื่อใหการฟอกเลือดมีประสิทธิผลดีในระยะยาว
12. เครื่องไตเทียมมีหนาที่อยางไร ?
เครื่องไตเทียมมีหนาที่ทาํ งานแทนไตธรรมชาติในการกรองของเสียและน้ําสวนเกินออกจากรางกาย
ในกรณีที่ไตธรรมชาติทํางานนอยหรือไมพอเพียง ไดแก ปมเลือดและติดตามระดับอัตราเร็วของเลือดที่ออก
จากรางกายเขาสูตัวกรอง เครื่องไตเทียมจะเตรียมน้าํ ยาลางไต (หรือ “น้ํายาฟอกเลือด” หรือ “น้ํายาไต
เทียม”) เพื่อใชลางของเสียออกจากเลือด เครื่องไตเทียมมีคุณสมบัติสามารถปรับความเขมขนของเกลือแร
อุณหภูมิ ปริมาณและแรงดันของน้าํ ยาฟอกเลือด เพื่อใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ของเสียและน้ํา
สวนเกินจะออกจากเลือด ซึมผานตัวกรองไปอยูในสวนของน้าํ ยาฟอกเลือด
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เครื่องไตเทียมถูกพัฒนาใหมีความปลอดภัยสูงสําหรับผูปวย มีอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เพือ่
ใชตรวจสอบวามีเลือดออกจากตัวกรองหรือมีฟองอากาศเขาไปในระบบหรือไม เครื่องไตเทียมมีระบบ
คอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลตางๆของการฟอกเลือดและนําเสนอทางจอมอนิเตอร รวมทั้งมีการตั้ง
สัณญาณเตือนเพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยตลอดการฟอกเลือด
เครื่องไตเทียมรวมกับตัวกรองไตเทียมจะชวยกรองของเสียออกจากเลือดผูป วยเพื่อทําใหเกิด
สมดุลของเกลือแร สารน้าํ และสมดุลภาวะกรด-ดาง
13. ตัวกรองคืออะไร และทํางานอยางไร ?
13.1 โครงสรางของตัวกรอง
- ตัวกรองคืออุปกรณที่ใชทดแทนไตเพื่อกรองของเสียออกจากเลือดของผูปว ยใน
กระบวนการฟอกเลือด
- ขนาดของตัวกรองเปนพลาสติกใส รูปทรงกระบอกกลวงกวางประมาณ 8 – 10
เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ภายในบรรจุเสนใยทีม่ ีรูกลวง (hollow fiber) จํานวนมาก มี
ปริมาณนับพันเสน เสนใยที่มีรูกลวงนี้ถกู สรางมาจากวัสดุสังเคราะหที่มีคุณสมบัติใหของเสียและน้ําซึม
ผานผนังเสนใยได ตรงสวนปลายทั้ง 2 ดานของเสนใยทีม่ ีรูกลวงนี้จะถูกมัดเขาดวยกัน และถูกบรรจุไว
ในตัวกรองรูปทรงกระบอกนี้ เลือดของผูป วยจะไหลเขาทาง “หัวจุก” ดานบนของตัวกรองทรงกระบอก
และไหลผานตรงกลางรูกลวงของเสนใยเหลานีท้ ุกเสน (เพื่อกรองของเสียออก) เลือดที่ “ถูกฟอก” ให
สะอาดขึ้นแลว ไหลออกจากตัวกรองทาง “หัวจุก” ดานลางของตัวกรองทรงกระบอกเพื่อไหลกลับสู
รางกายผูปว ย
- น้ํายาไตเทียมหรือน้ํายาฟอกเลือดจะผานเขาทางรูเปดดานขางทางดานขวาลางของ
ตัวกรองรูปทรงกระบอกเพื่อไหลอาบรอบเสนใยทีม่ ีรูกลวงนี้ จากนัน้ น้าํ ยาไตเทียมทีม่ ีของเสียจากเลือด
ปนอยู ก็จะไหลออกจากตัวกรองทางรูเปดดานขางทางดานขวาบนของตัวกรองในรูป 13.3
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เลือดจากผูปวย (ที่มีของเสียและน้ําสวนเกินปะปนจํานวนมาก)
ไหลเขาสูตัวกรอง
น้ํายาไตเทียม (หลังจากรับของเสียและน้ําสวนเกินจากเลือดผูปวยมาแลว)
จะไหลออกทางชองนี้
เลือดผูปวยจะไหลลงลาง ของเสียจะซึมผานจากเลือด (ทีอ่ ยูในเสนใยทีม่ ีรูกลวง
เหลานี้) ซึมผานผนังของเสนใยรูกลวงออกไปสูน้ํายาไตเทียมที่อาบอยูดานนอก
ผนังรูกลวงของเสนใยฯ)
น้ํายาไตเทียม (กอนการใชงาน) จะไหลเขาทางชองนี้
เลือดที่ไดรับการฟอกจนสะอาดขึ้น จะไหลออกทางชองนี้ เพื่อเขาสู
รางกายผูปว ย
รูปที่ 13.3 แสดงโครงสรางตัวกรองไตเทียม (dialyzer) และการไหลเวียนของเลือดและน้ํายา
ไตเที่ยม
เลือดเขาตัว
กรองไตเทียม
น้ํายาลางไตที่มีของ
เสียปนอยูไหลออก

เครื่องปม
เลือด
ทอนําเลือด
ออก-เขา
รางกาย

เลือดไหลลง

น้ํายาไหล
ยอนขึ้น
น้ํายาลางไตที่เตรียม
ใหมไหลเขา

เลือดที่ถูกฟอก
แลวกลับเขาสู
รางกาย

เลือดที่มีของเสีย
ผานเขาเครื่อง
ปมเลือด

เลือดที่ถูกฟอก
แลวไหลออก
จากตัวกรอง

รูปที่ 13.4 แสดงขั้นตอนของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
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13.2 น้ํายาไตเทียมคืออะไร และมีหนาที่อยางไร ?
- น้ํายาไตเทียม หรือน้ํายาลางไตสําหรับเครื่องไตเทียม หรือน้ํายาฟอกไตเปนน้ํายาชนิด
พิเศษที่ใชในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเทานัน้ ในขั้นตอนการผลิตน้ํายาไตเทียมสําหรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม น้าํ ประปาซึง่ ถือเปนน้าํ ดิบ จะผานเขาสูระบบการกรองดวยทราย กรองดวยผง
ถาน ปรับความกระดาง กรองละเอียดดวยระบบแบบ reverse osmosis ( RO ) เพือ่ ปรับลดปริมาณ
ตะกอน สิง่ ปนเปอน และ ประจุธาตุปนเปอนตางในน้ําออกใหมากที่สุด จากนัน้ จะผานไปยังระบบฆาเชื้อ
โรคดวยแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) น้าํ บริสทุ ธิท์ ี่ไดจากกระบวนการนี้ เรียกวาน้าํ reverse
osmosis หรือน้ํา RO น้าํ RO เปนน้ําที่ปราศจากฝุน สารตกคาง สารเคมี แรธาตุ แบคทีเรีย และสารพิษ
จากแบคทีเรีย เครื่องไตเทียมจะนําน้าํ RO นี้ ไปผสมกับ ผงเกลือแรเขมขน ( ประกอบดวยเกลือแร
และแรธาตุชนิดตางๆ ที่สาํ คัญตอรางกาย ) ในสัดสวน 30 ตอ 1 เพือ่ ผลิตเปนน้าํ ยาไตเทียม น้าํ ยาไต
เทียมมีองคประกอบคลายกับน้ําพลาสมาของรางกาย เครื่องไตเทียมสามารถปรับสวนประกอบของน้าํ ยา
ไตเทียมใหเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละคนได เนื่องจากการฟอกเลือดแตละครั้ง ตองการน้าํ ยาไตเทียม
ผานเขาไปในตัวกรอง 120 – 190 ลิตร เพื่อนําไปใชขจัดของเสียออกจากเลือด การผลิตน้ํา RO บริสุทธิ์
ที่มีคณ
ุ ภาพสูงจึงเปนสิง่ จําเปน จะตองมีการติดตามคุณภาพน้าํ ทีผ่ ลิตไดอยูเสมอ
13.3 ขั้นตอนการขจัดของเสียโดยตัวกรองไตเทียม
เลือดจะออกจากผูปว ยผานทางทอนําเลือดสําหรับการฟอกเลือด (ดูรายละเอียดในขอ 9 ของ
บทนี้) ซึ่งในรูปที่ 13.4 นี้ จะนําเสนอเปนชนิดที่เรียกวาหลอดเลือดชนิดถาวรสําหรับการฟอกเลือด (Arteriovenous fistula หรือ AV fistula) ผานมาทางทอนําเลือดมาที่เครื่องปม เลือด (Blood pump) ซึ่งทําหนาที่
รีดเลือดเพื่อเพิ่มแรงดันเลือดกอนไหลเขาสูตัวกรองไตเทียม (dialyzer) ซึง่ ตรงนี้จะแสดงดวยชองทางครึ่ง
ขวาของรูปตัวกรองในรูปที่ 13.4 เลือดทีม่ ีของเสียสะสมจะถูกปม โดยเครื่องไตเทียม ผานเขาสูต ัวกรอง
รูปทรงกระบอกทางดานบนของตัวกรอง เลือดจะไหลจากขั้วดานบนของตัวกรองไตเทียมผานเขาไปในรู
ของเสนใยรูกลวง (ซึ่งแสดงดวยเสนทึบ) ไหลลงไปออกจากตัวกรองไตเทียมที่ขวั้ ดานลาง (ดูรูปที่ 13.3)
แลวไหลกลับไปสูผูปวย น้ํายาไตเทียมกอนเริ่มใชงานจะไหลเขาสูตัวกรองไตเทียมจากชองทางเขาดาน
ขางที่สว นลางซายของตัวกรองนี้ น้ํายานี้จะไหลขึ้นในลักษณะ “สวนทาง” กับทิศทางการไหลของเลือด
ตามชองทางสีขาวในรูป ซึง่ ตรงนี้จะแสดงดวยชองทางครึ่งซายของรูปตัวกรองในรูปที่ 13.4 ขอเนนวา
น้ํายาไตเทียมจะไหลไปในชองวางภายนอกและอยูร ะหวางเสนใยรูกลวง ไมปะปนกับเลือดที่ไหลอยู
ภายในรูกลวงของเสนใยฯ แตละเสน ในระหวางที่เลือดไหลผานลงลางพรอมๆ กับน้าํ ยาไตเทียมไหลผาน
ขึ้นบน (แตคนละชองทาง) ของเสียและน้าํ สวนเกินในเลือดจะซึมจากภายในเสนใยรูกลวง (ซึ่งแสดงดวย
ครึ่งขวาของตัวกรองในรูป) ผานผนังเสนใยรูกลวงออกไปสูน้ํายาไตเทียม (ซึง่ แสดงดวยครึ่งซายของตัว
กรอง) เปรียบไดกับกานสายบัวในสระน้ํา กานบัวคือเสนใยรูกลวงแตละเสน สวนน้ําในสระทีอ่ าบอยู
โดยรอบ คือ น้าํ ยาลางไต เลือดที่ถูกฟอกสะอาดแลวจะไหลกลับสูรางกายผูปว ยทางทอนําเลือด (AV
fistula) ขาเขา สวนน้าํ ยาไตเทียมที่ไดรับเอาของเสียมาจากเลือดแลว จะออกไปจากตัวกรองทาง
ชองทางออกดานขางที่สว นบนซายของตัวกรอง
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- ทุกนาทีจะมีเลือดปริมาณ 300 ซีซี และน้าํ ยาลางไต 500 - 600 ซีซี วิง่ ผานขั้วบนและลาง
ของตัวกรอง (ในทิศทางตรงขามกัน) ตลอดเวลาการฟอกเลือด ของเสียจะซึมผานจากเลือดผานผนังเสน
ใยรูกลวง ซึมไปสูน้ํายาไตเทียมแลวถูกขจัดออกไปเรื่อยๆ เมื่อฟอกเลือดเสร็จสิ้น เลือดของผูป วยจะถูก
กรองใหสะอาดขึ้นประมาณ 10 เทา ปริมาณของเสียในเลือด (เชน ระดับคายูเรียและคาครีอะตินนี ) จะ
ลดลงอยางมาก (แตไมใชหมดจด จนมีของเสียเทากับศูนย) น้าํ สวนเกินในรางกายจะถูกขจัดออก ทําให
รางกายผูปว ยมีสมดุลของน้าํ และเกลือแรกลับคืนมา
น้ํายาไตเทียมทําหนาที่ขจัดของเสียและปรับสมดุลเกลือแรใหผูปวยในระหวางการฟอกเลือด

14. สามารถฟอกเลือดทีไ่ หนไดบาง ?
ปกติผูปวยสามารถไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลที่มเี ครื่องไตเทียม หรือตามศูนยไตเทียมนอกโรงพยาบาล ซึ่งมีเจาหนาทีพ่ ยาบาลที่ผานการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และมีแพทยผูเชี่ยวชาญโรคไตรวมดูแล สําหรับในตางประเทศมีผูปวยจํานวนหนึ่งที่แข็งแรงดี มี
ญาติในครอบครัวที่ผานการอบรมเรื่องการดูแลผูปวยและการใชเครื่องไตเทียมมาแลว และสามารถจัดซื้อ
เครื่องไตเทียมเองได ก็สามารถฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่บานไดเอง โดยไมตองเดินทางมาทีศ่ ูนยไต
เทียม
15. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือไม และในระหวางการฟอก
เลือดผูปวยควรปฏิบัติตัวอยางไร ?
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมไมทําใหเกิดความเจ็บปวดใดๆ ตอรางกาย ยกเวนตรงตําแหนง
ที่พยาบาลแทงเข็มนําเลือด (A-V fistula needle) เขาทางหลอดเลือดเทานั้น ในชวงเวลาทีฟ่ อกเลือดนั้น
ผูปวยสามารถอานหนังสือ ฟงเพลง ดูโทรทัศน หรือนอนหลับพักผอนได และสามารถรับประทานอาหารวาง
หรือเครื่องดื่มรอน เย็นตามความเหมาะสม หลังฟอกเลือดเสร็จผูปวยสามารถกลับบานไดตามปกติ
16. ในระหวางการฟอกเลือดอาจพบอาการผิดปกติอะไรบาง ?
ในระหวางการฟอกเลือดอาจพบอาการตอไปนี้ได คือ ความดันโลหิตต่ํา คลื่นไส อาเจียน ตะคริว
ออนเพลีย หรือปวดศีรษะ
17. อะไรคือขอดีและขอเสียของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ?
17.1 ขอดีของการฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียม
17.1.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ทําโดยพยาบาลผูผ านการฝกอบรมมาแลว จึงมี
ความปลอดภัยและสะดวกตอผูปวย
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17.1.2 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนการรักษาที่มปี ระสิทธิภาพสูง จึงใชเวลาใน
การลางไตแตละครั้งนอยกวาการลางไตทางชองทอง
17.1.3 ผูปวยมาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 3 ครั้งตอสัปดาห ในชวงที่ไมไดฟอกเลือด
ผูปวยมีเวลาทํากิจกรรมอืน่ ๆ
17.1.4 ในชวงที่ผูปวยนัง่ รอกอนเขาฟอกเลือด ผูปว ยมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผูปว ยหรือ
คนอื่นที่มีปญหาเดียวกัน ชวยลดความวิตกกังวลและผอนคลายในเวลาเดียวกัน
17.1.5 มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคต่ํากวา กรณีผูปวยลางไตทางชองทอง
17.1.6 ในประเทศไทยเมื่อคํานวณตนทุนความคุมทุนของการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม พบวามีคาใชจายสูงกวาการลางไตทางชองทองเล็กนอย แตตา่ํ กวาวิธีลางไตทางชองทองโดย
ใชเครื่องอัตโนมัติ
17.2 ขอเสียของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
17.2.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ตองทําในโรงพยาบาลหรือศูนยไตเทียม ทําให
ผูปวยมีคาใชจา ยเพิ่มและเสียเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะหากโรงพยาบาลหรือศูนยไตเทียมนัน้ อยูไกล
จากบาน
17.2.2 ชวงระยะเวลาของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม มีเวลาคอนขางแนนอนในแต
ละสัปดาห ผูปวยไมสามารถทํางานอืน่ ในชวงเวลาดังกลาวได ผูปว ยจึงตองวางแผนการทํางานใหดี
17.2.3 การใชเข็มนําเลือดแทงหลอดเลือดในแตละครั้งเพื่อเริ่มตนการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม ทําใหผูปวยเจ็บปวด
17.2.4 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสวนใหญทําเพียง 3 ครั้งตอสัปดาห หรือเพียง 12
– 15 ชั่วโมงตอสัปดาห มีชว งเวลาที่ผูปวยไมไดรับการฟอกเลือดอีกถึง 160 ชัว่ โมงตอสัปดาห การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมจึงไมสามารถทํางานทดแทนไตธรรมชาติไดทงั้ หมด ผูปวยตองควบคุมการกิน
อาหารอยางเครงครัด โดยเฉพาะการจํากัดอาหารรสเค็ม จํากัดโปแตสเซียมจากผลไม ฟอสฟอรัสจาก
กาแฟและถั่ว รวมถึงจํากัดน้าํ ที่ดื่มในแตละวัน
17.2.5 ผูปวยมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ได
18. สิ่งที่ผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม”ควรทํา” และ “ไมควรทํา”
18.1 หากเปนไปไดผูปวยควรฟอกเลือด 3 ครั้งตอสัปดาหอยางสม่ําเสมอ เพราะการฟอกเลือด
สม่ําเสมอทําใหผูปวยมีสุขภาพดีในระยะยาว การฟอกเลือดไมสม่ําเสมอหรือฟอกเลือดไมเพียงพอจะเกิด
ผลเสียตอสุขภาพและบางครั้งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
18.2 ควรชั่งน้าํ หนักทุกวัน
18.3 ควรจํากัดปริมาณน้ําดืม่ และเกลือทีก่ นิ ในระหวางวันที่ไมไดฟอกเลือด เพื่อควบคุมไมใหมี
น้ําคั่งเกินในรางกาย และไมทําใหมีความดันโลหิตสูง
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18.4 ควรจํากัดการกินอาหารที่มีโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสสูง
18.5 ในระหวางการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จะมีสารโปรตีนจํานวนหนึ่งในเลือดที่จะสูญเสีย
ไปทางตัวกรองไตเทียม ซึง่ อาจนําไปสูการขาดสารอาหารได พบภาวะขาดสารอาหารไดบอยในผูปวย
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ผูปว ยควรกินอาหารหมูเ นื้อสัตว และไขขาวให
มากขึ้น และควรกินอาหารในแตละวันใหมีปริมาณมากพอเพื่อปองกันภาวะขาดสารอาหาร
18.6 ในระหวางการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จะมีการสูญเสียวิตามิน B และวิตามิน C ไป
ทางตัวกรองไตเทียม ผูป วยควรรับประทานวิตามิน B และวิตามิน C เสริม แตการทานวิตามินรวมอาจ
ไมดีตอรางกาย เพราะในวิตามินรวมแตละเม็ดมีวิตามิน A และ วิตามิน K ผสมอยู ซึ่งผูปวยที่รับการฟอก
เลือดไมไดขาด หากรางกายไดรับวิตามิน A หรือวิตามิน K มากเกินไป อาจมีผลเสียตอรางกายได
18.7 อาจใหผูปวยรับประทานแคลเซียมและวิตามิน D เสริมได ขึน้ อยูกับระดับคาแคลเซียม
ฟอสฟอรัส และระดับฮอรโมนพาราไทรอยด (parathyroid hormone) ในเลือด
18.8 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชวี ิตเพื่อใหสง ผลดีตอสุขภาพ เชน งดการสูบบุหรี่ ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และควบคุมน้ําหนักตัว เปนตน
19. ผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ควรรีบติดตอแพทยหรือพยาบาลทีด่ ูแลการ
ฟอกเลือดในกรณีใดบาง ?
ผูปวยควรรีบติดตอแพทยและพยาบาลผูใหการดูแลเรื่องการฟอกเลือด ในกรณีตอไปนี้
19.1 มีเลือดออกที่หลอดเลือดตรงตําแหนงที่ใชแทงเข็มฟอกเลือด
19.2 เมื่อคลําที่ผวิ หนังเหนือบริเวณหลอดเลือดที่ใชแทงเข็มนําเลือดสําหรับการฟอกเลือด พบวา
ความรูสึกสัน่ (vibration) หรือการฟูของหลอดเลือด (vascular bruit) หายไป
19.3 มีน้ําหนักตัวเพิม่ ขึ้นมาก มีบวมมากผิดสังเกต หรือมีอาการแนน อึดอัดหายใจไมออก
19.4 มีอาการเจ็บแนนหนาอก หัวใจเตนเร็วหรือเตนชามาก
19.5 มีความดันโลหิตสูงมาก หรือต่ํามาก
19.6 มีอาการสับสน ซึม หมดสติหรือมีอาการชัก
19.7 มีไขสูง หนาวสัน่ คลืน่ ไสอาเจียนมาก
19.8 มีอาเจียนเปนเลือด และมีอาการออนแรงผิดปกติของแขนและขา
19.9 มีแขน หรือขาขางใดขางหนึง่ หรือทั้งสองขางออนแรงผิดปกติ
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การลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis)
20. การลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis) คืออะไร ?
การลางไตทางชองทองเปนวิธีการลางไตสําหรับผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายอีกวิธหี นึ่ง ซึ่งยอมรับ
กันวาเปนวิธีทมี่ ีประสิทธิภาพและผูปวยสามารถทําเองที่บานได
เยื่อบุผนังในชองทอง (peritoneal membrane) เปนเยื่อบุผิวบางๆที่ปกคลุมผนังชองทองดานใน
และคลุมรอบอวัยวะในชองทอง เชน กระเพาะอาหาร ลําไสและอวัยวะอื่นๆ เปนตน เยื่อบุผนังในชองทอง
มีคุณสมบัติในการยอมใหของเสียที่อยูในเลือดซึมผานออกไปได ดวยคุณสมบัติดังกลาว การลางไตทาง
ชองทองจึงเปนวิธกี ารทําใหเลือดสะอาดขึ้นโดยนําของเสียออกจากเลือดผานทางเยือ่ บุผนังชองทอง (ออก
ไปอยูในชองทอง)
21. การลางไตทางชองทองมีกี่วธิ ี ?
การลางไตทางชองทอง มี 2 แบบ ไดแก
21.1 การลางไตทางชองทองแบบชั่วครั้งคราว (Intermittent Peritoneal Dialysis)
21.2 การลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง และถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis – CAPD) ซึ่งการทํา CAPD ยังมี 2 วิธียอย คือ การลางไตทางชองทองเปนวงรอบแบบตอเนื่อง
(Continuous Cycling Peritoneal Dialysis, CCPD) และการลางไตโดยใชเครื่องเปลีย่ นน้ํายาลางไต
อัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis, APD)
22. การลางไตทางชองทองแบบชั่วครัง้ คราว (Intermittent Peritoneal Dialysis)
การลางไตทางชองทองแบบชั่วครั้งคราว เปนวิธที ี่แพทยใชรักษาผูปวยที่นอนอยูในโรงพยาบาล
และจําเปนตองลางไต สวนใหญเปนผูปว ยที่มีโรคไตวายเฉียบพลัน หรือผูปวยเด็กทีเ่ ปนโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดทาย หรือเมื่อมีขอบงชี้อนื่ ๆ ในการรักษา
22.1 รายละเอียดของการรักษาโดยวิธนี ี้คอื แพทยจะใสทอพลาสติกผานผิวหนังหนาทองเขาไป
ในชองทองที่ตรงปลายทอนี้ (ขณะฝงอยูในชองทอง) มีรูเล็กๆ จํานวนมากทีป่ ลายผนังทอ แพทยจะใส
น้ํายาลางไตผานทอดังกลาวเขาชองทอง จากนั้นจะปลอยน้ํายาทิ้งไวในชองทองสักระยะหนึ่ง (ประมาณ
6 ชั่วโมง) เพือ่ ใหมีการแลกเปลี่ยนของเสียจากเลือดไปสูน้ํายาลางไตในชองทอง แลวคอยปลอยน้ํายาลาง
ไตทิ้งออกจากชองทองไปสูภายนอก
22.2 วิธีการดังกลาวใชเวลารวมทัง้ สิ้นประมาณ 24-36 ชัว่ โมง รวมปริมาณน้าํ ยาลางไตที่ใช 30
- 40 ลิตรตอชวงเวลาดังกลาว
22.3 สามารถทําการลางไตทางชองทองแบบชั่วครั้งคราวไดเปนระยะๆ ทุก 1 – 3 วันขึ้นกับอาการ
ของผูปวย
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23. การลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง และถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
- CAPD)
CAPD คืออะไร? CAPD เปนตัวยอ มีความหมายคือ
C – Continuous หมายถึง ขบวนการที่ใชรกั ษาทําอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ ไมมีหยุด ตลอด 24
ชั่วโมงและตลอดทั้งสัปดาห
A – Ambulatoryหมายถึง การรักษานี้ไมทาํ ใหผูปว ยมีขอ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน ผูปว ย
สามารถเดินไปมาไดและสามารถทํากิจวัตรตางๆ ในชีวิตประจําวันได
P – Peritoneal หมายถึง เยือ่ บุผนังชองทองซึ่งใชทําหนาที่เปนตัวกรองในการขจัดของเสียออกจาก
เลือด
D – Dialysisหมายถึง ขบวนการลางไตทีม่ ีผลทําใหเลือดสะอาดขึ้น
การลางไตทางชองทองแบบ CAPD อาศัยทอยางซิลโิ คนที่ออกแบบพิเศษ (CAPD catheter) ทอ
นี้มีความออนนุมไมหนาและโคงงอได และมีรูเปดเล็กๆ จํานวนมากตรงผนังสวนปลายทอ แพทยจะผาตัด
ผนังหนาทองตรงตําแหนงใตสะดือประมาณ 1 นิ้วเพื่อเปดชองเล็กๆ และสอดทอยางซิลิโคนนีเ้ ขาไปในชอง
ทอง แพทยจะวางปลายอีกดานหนึง่ ของทอยางซิลิโคนนี้ไวนอกผนังหนาทอง หลังจากปลอยใหแผลแหง
อยางนอย 10 – 14 วัน ทอยางซิลิโคนสําหรับลางไตนี้จะยึดติดกับตัวผูปวยตลอดไป โดยมีปลายทอดาน
หนึง่ อยูดานนอกชองทอง และมีปลายทออีกดานหนึง่ อยูในชองทอง แพทยตองรอ 10 – 14 วันใหแผลหาย
สนิทจึงเริ่มใชงานได
ขั้นตอนการทํา Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
ของเสียทีค่ ั่งคางในเลือด
ซึมผานผนังหนาทองมา
ผสมในน้ํายาลางไต

ถุงบรรจุน้ํายาลางไต
ทางชองทอง

น้ํายาลางไตที่
เขาไปอยูใน
ชองทองแลว

น้ํายาลางไตที่มีของเสีย
ปะปนไหลออกจาก
ชองทอง

ทอยางซิลิโคนที่
ฝงตรงหนาทอง
ผูปวย (CAPD
catheter)

รูปที่ 13.5 (ก) ขั้นตอนการทํา Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
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รูปทางซายมือแสดงขั้นตอน “เติม (fill)” น้ํายาลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis fluid)
จะไหลจากถุงน้ํายาผานลงมาตามสายพลาสติกลงมาสูทอยางซิลิโคน PD catheter หรือ CAPD catheter
เขาสูชองทอง
รูปกลางแสดงขั้นตอน “คาง (dwell)” เปนชวงทีน่ า้ํ ยาลางไตทางชองทองจะคงคาง
อยูในชองทอง และมีการแลกเปลี่ยนของเสียจากเลือดผูป วยผานเยื่อบุหนาชองทองออกไปสูน้ํายาลางไต
ที่คงคางในชองทอง
รูปทางขวามือแสดงขั้นตอน “ปลอยออก (drain)” ซึ่งเปนชวงที่ปลอยน้ํายา
ลางไต (ทีม่ ีของเสียของรางกายปะปนอยู) ออกจากชองทอง
สวนประกอบของทอซิลิโคนพิเศษ (CAPD catheter)

สวนของทอฯ ที่อยู
นอกผนังชองทอง

สวนของทอฯ ทีค่ าอยูในชองทอง
ตรงปลายมีรูเล็กๆ โดยรอบ

สวนของทอฯ ที่ฝง
อยูในผนังชองทอง

รูปที่ 13.5 (ข) แสดงลักษณะของทอซิลิโคนพิเศษ (CAPD catheter)
ดานซายมือของปุมสี่เหลีย่ มสีดําปุม ซายเปนสวนทีอ่ ยูนอกผนังชองทอง ปุมสีเ่ หลี่ยมสีดํา
ปุมซายเปนตําแหนงหัวจุก (cuff) อันซาย ทําไวสาํ หรับฝงไวใตตอผนังดานนอกสุดทางหนาทอง และ
ปุมสี่เหลี่ยมสีดําปุมขวาเปนหัวจุก (cuff) อันขวา ทําไวสําหรับฝงไวในชัน้ ไขมันของหนาทองดานนอก
ตอผนังดานในสุดของผนังหนาทอง ถัดจากหัวจุกอันขวาไปทางขวามือทั้งหมด คือ สวนของทอ
ซิลิโคนพิเศษที่จะใสคาไวในชองทอง และสวนปลายของทอจะมีรูเล็กๆ โดยรอบทิศ เพื่อเปนชองทางให
น้ํายาลางไตฯ ไหลเขา – ออกชองทองไดโดยสะดวก
24. เทคนิคการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง (CAPD)
ขั้นตอนการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง (CAPD) มี 3 ขั้นตอน คือ เติม (fill) คาง (dwell) และ
ปลอยออก (drain)
24.1 เติม (fill) : ในขั้นตอนนี้นา้ํ ยาลางไตทางชองทองจํานวน 2 ลิตรจะถูกปลอยจากถุงพลาสติก
(ที่ใชบรรจุ) ผานทอยางซิลิโคนสําหรับลางไตเขาสูชองทองผูปวย หลังจากนัน้ จะปลดถุงน้าํ ยาออก (ซึ่ง
ขณะนี้ไมมีนา้ํ ยาแลว) และผูปวยจะพับเก็บปลายทอยางซิลิโคนสําหรับลางไตไวตรงหนาทอง
24.2 คาง (dwell) : น้ํายาลางไตที่ขณะนี้ถูกใสเขาในชองทองผูปวยจะถูกทิ้งคางไวนาน 4 – 6
ชั่วโมงในชวงกลางวัน หรือ 4 - 8 ชั่วโมงในชวงกลางคืน ในชวงเวลาทีน่ ้ํายาลางไตคางอยูในทองนี้ ผูปว ย
สามารถทํากิจกรรมหรือเดินไปไหนมาไหนไดตามปกติ และเปนชวงเวลาที่ผนังชองทองจะทําหนาที่เปนตัว
กรองใหของเสียจากเลือดและน้ําสวนเกินในรางกายซึมผานผนังเยื่อบุชอ งทองออกไปอยูในชองทอง ทําให
ปริมาณของเสียในเลือดลง ทําใหเลือดสะอาดขึ้น
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24.3 ปลอยออก (drain) : เมื่อคงคางน้ํายาลางไตเอาไวในชองทองจนครบระยะเวลาแลว น้ํายา
ลางไตในชองทอง (ซึ่งขณะนี้มีของเสียและน้ําสวนเกิน) จะถูกปลอยออกจากชองทองผานทางทอยาง
ซิลิโคนสําหรับลางไตลงไปยังถุงน้าํ ยาเพื่อนําไปทิง้ น้าํ ยาที่ออกไปจากชองทองควรมีลักษณะใส ไมขุน
การปลอยน้ํายาทิง้ และการเติมน้ํายาจากถุงใหมเขาในชองทอง ใชเวลาประมาณ 30 – 40 นาที
ขั้นตอนดังกลาวนี้เรียกวา การแลกเปลี่ยน (exchange) ซึ่งทําประมาณ 3-5 ครั้งในชวงกลางวัน และ 1 ครั้ง
ในชวงกลางคืน โดยในชวงกลางคืนจะปลอยน้ํายาลางไตคางไว (ในชองทอง) ทั้งคืน ขัน้ ตอนทั้งหมดนี้
จะตองใชเทคนิคปลอดเชื้อเสมอ
25. การลางไตทางชองทองเปนวงรอบแบบตอเนื่อง (Continuous Cycling Peritoneal Dialysis,
CCPD) หรือการใชเครื่องเปลี่ยนน้ํายาลางไตอัตโนมัติ (Automated – Peritoneal Dialysis, APD)
การลางไตทางชองทองเปนวงรอบแบบตอเนื่องหรือการใชเครื่องเปลี่ยนน้ํายาลางไตอัตโนมัตินี้
อาศัยเครื่องมือเปลี่ยนถายน้ํายาอัตโนมัติ ชวยเติมและเปลี่ยนน้าํ ยาลางไตแทนการใชคนทํา จึงนําวิธี
APD มาใชไดดีในชวงกลางคืนขณะที่ผูปว ยกําลังนอนหลับ เครื่องชวยอัตโนมัตนิ ี้จะทําการเปลีย่ นน้าํ ยา
รอบละ 1 – 2 ชั่วโมง เปนจํานวน 4 – 5 รอบ รวมใชเวลาตลอดทั้งคืนนาน 8 – 10 ชั่วโมง ตอนเชาเมื่อ
ผูปวยตื่นนอน ผูปวยหรือญาติจะปลดระบบเครื่อง APD อัตโนมัตนิ ี้ออก ผูปวยอาจทิ้งน้ํายาคางไวใน
ชองทองบางสวนหรือไมทิ้งคางไวเลยก็ไดตามคําแนะนําของแพทย ขอดีของวิธีนี้คอื ผูปวยสามารถปฏิบัติ
ภาระกิจตางๆ ไดปกติตลอดทั้งวัน จะเสียเวลาในการตอน้ํายาในเครื่องกับทอยางซิลิโคนสําหรับลางไต
(ที่อยูตรงหนาทองผูปว ย) เพียงวันละ 1 ครัง้ เทานัน้ ทําใหสะดวกและลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ แต
ขอเสียคือ มีคาใชจายสูงและมีขั้นตอนในการใชเครื่องทีย่ ุงยากกวาวิธอี ื่น
26. น้ํายาลางไต (Peritoneal Dialysis Fluid) คืออะไร ?
แมมีชื่อเรียกวาน้าํ ยาลางไตเหมือนกัน แตสวนประกอบตางๆ และขั้นตอนการผลิตน้ํายาลางไต
สําหรับการลางไตทางชองทอง (PD fluid) แตกตางโดยสิน้ เชิงจากน้าํ ยาลางไตสําหรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม (ดูขอ 13.2 ในบทนี้) น้ํายาลางไตสําหรับการลางไตทางชองทองเปนสารละลายทีม่ ีสวน
ประกอบ คือ น้ําตาลกลูโคสและเกลือแรทสี่ ําคัญตอรางกายบางชนิด ในขั้นตอนการผลิต บริบทั ผูผลิตจะ
บรรจุน้ํายาลางไตในถุงพลาสติกสะอาดปราศจากเชื้อ น้ํายาลางไตมีความเขมขนของน้าํ ตาลกลูโคสใน
ขนาดตางๆ ไดแก 1.5% 2.5% หรือ 4.25% (ความเขมขนของน้าํ ตาลกลูโคสในเลือดคนปกติเทากับ 0.1%)
โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนา้ํ ตาลกลูโคสเขมขน (ในน้ํายาลางไต) ชวยดูดซับเอาน้าํ สวนเกินจากหลอดเลือด
บริเวณเยื่อบุชอ งทองออกไปอยูในชองทอง หากตองการดึงน้ําออกจากตัวผูปวยมากก็ตองใชน้ํายาลางไต
ที่มีความเขมขนของกลูโคสสูงมากตาม ปจจุบันมีน้ํายาลางไตบางชนิดที่มีสวนประกอบของไอโคเดกซ
ตริน (Icodextrin) ซึ่งไมใชสารประกอบประเภทน้าํ ตาล แตมีคุณสมบัติดูดซับน้ําจากหลอดเลือดออกไป
สูน้ํายาลางไตในชองทองไดเชนเดียวกับน้ําตาลกลูโคส โดยไมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น จึง
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เหมาะสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน หรือผูปวยที่มนี ้ําหนักตัวมาก ควรใชน้ํายาไอโคเดกซตริน
ไมเกินวันละ 1 ครั้ง (รอบ) เทานัน้
27. ปญหาทีพ
่ บบอย จากการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง (CAPD) มีอะไรบาง ?
ปญหาที่พบบอย ไดแก
27.1 การติดเชื้อในชองทองจนทําใหเยื่อบุผนังชองทองอักเสบ เปนภาวะแทรกซอนที่อันตราย
อาการสําคัญไดแก ปวดทอง ไข หนาวสัน่ และสังเกตพบน้ํายาลางไต (ที่ปลอยออกไปจากชองทอง) มีสีขาว
ขุนเพื่อหลีกเลีย่ งปญหาดังกลาว จึงตองเปลี่ยนถุงน้ํายาลางไตดวยเทคนิคปราศจากเชื้ออยางเครงครัด
และไมควรใหเกิดอาการทองผูก หลักการรักษาภาวะเยื่อบุชองทองอักเสบ คือ การนําน้าํ ยาลางไตไปเพาะ
เชื้อเพื่อหาชนิดของเชื้อจุลชีพกอโรค การใหยาตานเชื้อจุลชีพทีเ่ หมาะสม และในผูปว ยบางรายอาจตอง
เอาทอยางซิลโิ คนสําหรับลางไต (ที่มีการติดเชื้อ) ออก
27.2 ปญหาอื่นๆ เชน อาการแนนทอง ปวดหลัง น้ําเกิน อัณฑะบวม ทองผูก กลามเนื้อ
หนาทองหยอน ไสเลื่อน และมีนา้ํ ยาลางไตรั่วออกทางแผลผาตัด
28. ขอดีของการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง (CAPD)
28.1 ไมตองจํากัดอาหารหรือน้ํามากเหมือนกรณีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
28.2 ผูปวยสามารถลางไตเองไดที่ทาํ งาน ที่บา นหรือในระหวางขณะเดินทางทองเทีย่ ว ไม
จําเปนตองอาศัยแพทย และพยาบาล สามารถทํากิจวัตรตางๆ ไดตามปกติ
28.3 ไมตองเดินทางไปโรงพยาบาลสัปดาหละ 3 ครั้ง (เพื่อรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม) และไมตองเจ็บตัวจากการถูกเข็มแทงจากการใชวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
28.4 ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะโลหิตจางไดดีกวา
29. ขอเสียของการลางไตทางชองทองแบบตอเนื่อง (CAPD)
29.1 มีความเสี่ยงของการติดเชื้อในชองทองหรือตรงตําแหนงที่ผา ตัดใสทอยางซิลิโคนสําหรับ
ลางไต
29.2 ผูปวยตองเปลี่ยนน้าํ ยาวันละ 4 ครั้งตอวัน ตลอด 365 วันไมมวี นั หยุด
29.3 ตองรักษาความสะอาดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนน้าํ ยาอยางเครงครัด
29.4 การมีทอ สายยางผานทางชองทองคางไว และมีน้ํายาคางในชองทองอาจทําใหเกิดความ
อึดอัดและไมสะดวกได และในผูปวยบางรายอาจรับไมไดที่จะมีทอสายยางโผลออกมาทางหนาทอง
29.5 น้ําตาลกลูโคสจากน้ํายาลางไตทําใหนา้ํ หนักตัวเพิ่มได และอาจทําใหระดับของไขมัน
ไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงขึ้นได
29.6 ผูปวยลางไตทางชองทอง ตองกันพืน้ ที่บา นสวนหนึ่งเพื่อเก็บน้าํ ยาลางไต
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30. ผูปวยลางไตทางชองทองแบบตอเนื่องตองปรับเปลี่ยนอาหารอยางไรบาง ?
อาหารสําหรับผูปวยลางไตทางชองทองแบบตอเนื่องแตกตางจากอาหารสําหรับผูปวยฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม เนื่องจากในการลางไตทางชองทอง จะมีการสูญเสียโปรตีนออกไปในน้ํายาลาง
ไตอยางตอเนือ่ ง ผูปว ยควรรับประทาน สารอาหารโปรตีนในปริมาณสูง เพื่อปองกันการขาดโปรตีน ควร
รับประทานอาหารทีม่ ีกากใยเพื่อปองกันอาการทองผูก ขณะเดียวกัน เนื่องจากในน้าํ ยาลางไตมีกลูโคสที่
ใหพลังงาน ผูปวยควรจํากัดอาหารที่ใหพลังงานสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีน้ําหนักตัวเพิ่ม ควรจํากัดอาหารที่
มีรสเค็ม จํากัดน้ําหากมีอาการบวม และจํากัดอาหารมีฟอสฟอรัสสูง ผูปวยไมตองจํากัดอาหารทีม่ ีธาตุ
โปแตสเซียม เพราะมีแนวโนมที่ระดับธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะต่ําอยูแ ลว
31. เมื่อไรที่ผูปวยลางไตผานทางชองทอง ควรรีบติดตอแพทยหรือพยาบาลที่ดูแล
ผูปวยที่ลางไตผานทางชองทองควรปรึกษาแพทยหรือพยาบาลที่ดูแลเมือ่ พบปญหาดังนี้
31.1 ปวดทอง มีไขและมีอาการหนาวสัน่
31.2 น้ํายาลางไตที่ปลอยออกไปจากชองทองมีสีขาวขุน หรือมีเลือด
31.3 บริเวณรอบแผลผาตัดที่เปนทางออกของทอยางซิลิโคนสําหรับลางไต มีอาการบวม แดง
เจ็บหรือเปนหนอง
31.4 ไมสามารถปลอยน้ํายาเขา หรือออกจากชองทองได แสดงวาทอยางซิลโิ คนสําหรับลาง
ไตเกิดการอุดตัน
31.5 มีทองผูกมาก
31.6 มีน้ําหนักตัวเพิม่ ขึ้นมาก เกิดอาการบวมมากหรือ มีอาการแนน อึดอัดหายใจไมออกหรือ
มีความดันโลหิตสูงมาก
31.7 ความดันโลหิตต่าํ น้ําหนักลดมาก เปนตะคริวหรือเวียนศีรษะ
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Author : Associate Professor Charoen Kaitwatcharachai
Hatyai Hospital
Songkhla, Thailand

Chapter 14 : Kidney Transplantation
บทที่ 14 การปลูกถายไต

ถอดความโดย รศ. (พิเศษ) นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
โรงพยาบาลหาดใหญ สงขลา

การปลูกถายไตเปนความกาวหนาที่ยงิ่ ใหญอยางหนึง่ ของวงการแพทย การปลูกถายไตเปนการรักษา
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายที่ดที ี่สุด ผูป วยที่ไดรับการปลูกถายไตจะมีคุณภาพชีวติ เกือบเปนปกติ
ในบทนี้จะกลาวถึงการปลูกถายไต 4 สวน ไดแก
1. ความรูเรื่องการปลูกถายไต
2. การผาตัดปลูกถายไต
3. การดูแลหลังปลูกถายไต
4. การปลูกถายไตจากผูปวยบริจาคที่อยูในภาวะสมองตาย
ความรูเรื่องการปลูกถายไต
1. การปลูกถายไต คืออะไร ?
การปลูกถายไต คือ การผาตัดเอาไตที่แข็งแรง ที่อาจมาจากผูบริจาคที่มีชีวิตหรือผูบ ริจาคที่อยูใน
ภาวะสมองตาย (brain death) เขาไปใสในรางกายของผูป วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย เพื่อใหไตทีถ่ ูกนํา
ไปปลูกถายนัน้ ทํางานแทนไตเดิมของผูป วยที่หมดสภาพแลว
2. เวลาใดทีเ่ หมาะสมสําหรับการปลูกถายไต ?
ควรพิจารณาปลูกถายไตเมือ่ ผูปวยเขาสูระยะโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
3. ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะใดที่ไมตองการการปลูกถายไต ?
ผูปวยโรคไตวายเฉียบพลันหรือผูปวยที่มไี ตเสื่อมเพียงขางเดียว ไมจําเปนตองปลูกถายไต
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4. ทําไมผูปว ยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายจําเปนตองปลูกถายไต ?
เพราะการรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังดวยวิธฟี อกเลือด (หรือลางไต) รวมกับการใหยาเปนเพียงการ
รักษาแบบประคับประคองเทานั้น สวนการปลูกถายไตเปนการรักษาใหหายขาด ผูป วยยังสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีความสุข การปลูกถายไตจึงเปรียบเสมือนเปน “ของขวัญแหงชีวิต”
การคนพบการปลูกถายไตเหมือนเปนพรจากสวรรคสําหรับผูปว ยไตเรื้อรัง

5. ขอดีของการการปลูกถายไต
ขอดีของการปลูกถายไต ไดแก
5.1 ผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้ สามารถดําเนินชีวิตเกือบเปนปกติ สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 ไมตองควบคุมอาหารและน้ํามากนัก
5.3 เปนอิสระจากการลางไต ไมตองเสียเวลา ไมตองเจ็บปวดและไมตองเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการลางไต
5.4 มีภาวะแทรกซอนจากการปลูกถายนอยกวาการลางไต
5.5 แมวาชวงปแรกคาใชจายสําหรับการปลูกถายไตจะสูงกวา คาใชจา ยสําหรับการปลูกถายไตจะ
ถูกกวาในระยะยาวกวาการลางไต ทําใหมีความคุมคามากกวา
5.6 สมรรถนะทางเพศในเพศชายเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภในเพศหญิง
5.7 มีชีวิตยาวนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลางไต
7. อะไรคือขอเสียของการปลูกถายไต ?
ขอเสียของการปลูกถายไต ไดแก
7.1 มีความเสีย่ งจากการผาตัด การปลูกถายไตเปนการผาตัดใหญและตองดมยาสลบ ซึง่ มีความ
เสี่ยงทั้งระหวางและหลังการผาตัด
7.2 มีความเสีย่ งในการเกิดปฏิกิริยาตอตานไตใหม (renal allograft rejection) แพทยไมอาจ
รับประกันไดลวงหนาวาหลังการปลูกถายไตผูปวยทุกรายจะไมเกิดปฏิกิริยาตอตานไตใหม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากปจจุบันมีการพัฒนายาตานภูมคิ ุมกันชนิดใหมๆ มากขึ้น ทําใหโอกาสเกิดการตอตานไตใหมลดลง
จากเดิมมาก
7.3 ผูปวยจําเปนตองไดรับยากดภูมิคุมกันอยางตอเนื่องตราบเทาที่ไตใหมยงั ทํางาน หากผูปว ยกินยา
ไมตอเนื่อง หรือขาดยาบางตัวหรือไมกนิ ยาเลย จะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาตอตานไตใหม
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7.4 การกินยากดภูมิคุมกันจะเพิ่มความเสีย่ งตอการติดเชื้อ และการเกิดมะเร็ง
7.5 มีคาใชจา ยที่สงู ในระยะแรกของการปลูกถายไต
7.6 เพิ่มความเครียด เริ่มตั้งแตความเครียดจากการรอคอยไต ความกังวลตอผลการปลูกถายไต และ
ความกลัวในการสูญเสียไตใหม
8. อะไรคือขอหามในการปลูกถายไต ?
การปลูกถายไตอาจเกิดอันตรายในผูปว ยบางราย จึงไมแนะนําการปลูกถายไตในผูปว ยบางกลุม ไดแก
ผูปวยที่มีโรคติดเชื้อที่รุนแรง โรคเอดส ผูป วยที่มีโรคมะเร็งในระยะกําเริบและยังไมไดรับการรักษา ผูปวยที่มี
ปญหาทางจิตใจอยางรุนแรง หรือมีปญญาออน ผูปว ยทีม่ ีปญหาโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมีโรคหัวใจวายที่ไม
ตอบสนองตอการรักษา หรือโรคระยะรุนแรงอื่นๆ รวมอยู
9. ผูปวยที่ตอ งการปลูกถายไตมีขอจํากัดเรื่องอายุหรือไม ?
ไมมีเกณฑอายุชัดเจน สามารถปลูกถายไตไดในผูปวยทีม่ ีอายุตั้งแต 5 – 65 ป
10. แหลงของไตบริจาคสําหรับการปลูกถายไตมีอะไรบาง ?
ไตบริจาคสําหรับการปลูกถายไตไดมาจาก 3 แหลง ไดแก
1. ไตจากผูบริจาคไตที่ยังมีชวี ิตทั้งที่มีความสัมพันธทางสายเลือด (เชน พอแม พี่นอง ลูก ลุง ปา นา อา
หรือลูกพี่ลกู นอง เปนตน)
2. ไมมีความสัมพันธทางสายเลือด (แตเปน “ความเสนหา” ทีก่ ฎหมายรองรับ เชน สามี หรือภรรยา
เปนตน)
3. จากผูบริจาคไตที่อยูในภาวะสมองตาย
11. ในกรณีที่ผูบริจาคไตยังมีชีวิตอยู ใครคือผูที่เหมาะสมเปนผูบริจาคไต ?
11.1 ผูที่เปนฝาแฝดเหมือน (identical twins) ซึ่งมีความหมายทางการแพทยวา เปนฝาแฝดที่เกิดจาก
ไข (ovum) ใบเดียวกันของมารดาผูใหกาํ เนิด หากผูบริจาคไตเปนฝาแฝดเหมือนกับผูปวย ผูปวยมีโอกาสอยู
รอดมากที่สุดหลังปลูกถายไต
11.2 ผูที่แข็งแรงและมีไต 2 ขางสามารถบริจาคไตใหกับผูรับไตได หากมีความสัมพันธเปนญาติ
สืบสายโลหิตกับผูรับไต และมีหมูเ ลือดและผลการตรวจเนื้อเยื่อเขากันไดกับผูรบั ไต
11.3 ผูบริจาคควรมีอายุระหวาง 18-65 ป
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11.4 ผูที่ประสงคจะบริจาคไตควรไดรับการตรวจประเมินสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต เพื่อทําให
มั่นใจในความปลอดภัยสําหรับการผาตัดเอาไตออก
11.5 ผูที่ไมเหมาะสมเปนผูบ ริจาคไต คือ ผูปวยโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อเอดส ผูปวยโรคไต
ความดันโลหิตสูง หรือมีโรคทางกายและจิตอื่นที่สําคัญ
12. หมูเลือดมีผลตอการคัดเลือกไตอยางไร ?
หมูเลือดของทัง้ ผูบริจาคและผูรับไตตองเขากันได (ABO-compatible blood group) ซึ่งอาจเปนหมู
เลือดกรุปเดียวกันหรือไมก็ได ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หมูเลือดทีเ่ ขากันไดระหวางผูปวย (ผูรับไต) กับผูบริจาคไต
หมูเลือดของของผูปวย (ผูรับไต)
หมูเลือดทีเ่ ขากันไดของผูบริจาคไต
O
O
A
A หรือ O
B
B หรือ O
AB
AB, A, B หรือ O

13. อะไรคือความเสี่ยงสําหรับผูบริจาคไต ?
แมวาผูบริจาคไตจะเหลือไตเพียงขางเดียว แตผูปวยจะมีสุขภาพแข็งแรง ดํารงชีวิตไดอยางปกติ ไมมี
ผลตอสมรรถนะทางเพศ หากเปนผูหญิงก็ยังสามารถตั้งครรภได และหากเปนผูชายก็ไมทําใหเปนหมัน
ความเสีย่ งสําหรับการผาตัดเอาไตบริจาคออก ไมแตกตางจากความเสี่ยงการผาตัดใหญอื่นๆ ไมพบ
ความเสีย่ งตอการเกิดโรคไตวายในผูบริจาคไต เพราะผูบ ริจาคไตยังเหลือไตที่ดีเหลืออีกหนึง่ ขาง
14. การบริจาคไตสลับคู (Paired kidney donation) คืออะไร ?
ในบางครั้งผูปว ยมีญาติประสงคจะบริจาคไตให แตไมสามารถรับไตนัน้ ได เนื่องจากเนื้อเยื่อหรือกรุป
เลือดเขากันไมได จึงเกิดแนวคิดที่เรียกวา “paired kidney donation” คือ มีการแลกเปลี่ยนไตจากผูบริจาคไต
จํานวน 2 คู โดยผูบริจาคทัง้ 2 คูเปนผูทยี่ งั มีชีวิตอยูแตมีปญหาเรื่องเนื้อเยื่อและหมูเ ลือดเขากันไมได แตถา
สลับคูของผูบริจาคกันแลวจะทําใหผูรับไตบริจาคกลับเขากันไดมากขึน้ ทัง้ 2 คู (ดังรูป) แนวทางนี้มีการปฏิบัติ
ในหลายประเทศ แตในประเทศไทยยังไมเปนที่ยอมรับทางกฏหมาย จึงยังไมสามารถปฏิบัติไดในประเทศไทย
- 77 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

ตารางที่ 2 การบริจาคไตสลับคู
คูที่หนึ่ง

ผูรับไตของคูแรก
หมูเลือด A

คูที่สอง

ผูรับไตของคูที่สอง
หมูเลือด B

ใหกันไมได

X

ผูบริจาคไตของคูแรก
หมูเลือด B

X

ผูบริจาคไตของคูที่สอง
หมูเลือด A

ใหกันไมได

15. การปลูกถายไตเชิงรุก (pre-emptive kidney transplantation)
ปกติผูปวยโรคไตเรื้อรังเมื่อมีความเสื่อมของไตลงไปเรื่อยๆ จนถึงระยะที่ตองการการลางไต หรือการ
ฟอกเลือด ผูป วยมักตองเขาสูขั้นตอนการลางไตชวงเวลาหนึ่ง แตถา ผูปวยรายนัน้ มีญาติพนี่ องทีป่ ระสงคจะ
บริจาคไตใหแกผูปวย และไดมีการดําเนินการเตรียมความพรอมดานตางๆ ทั้งสําหรับผูบริจาคไตและผูรับไต
(คือ ผูปวย) ไวลวงหนานานพอควร ก็จะทําใหผูปวยรายนัน้ สามารถไดรับการปลูกถายไตโดยไมตองผาน
ขั้นตอนการลางไตมากอน หรือหากจะตองทําการลางไตบางก็เปนชวงระยะเวลาสัน้ ๆ (เปนวัน หรือสัปดาห
เทานัน้ ) ในชวงกอนการผาตัดเราเรียกการดําเนินการในลักษณะนีว้ า “การปลูกถายไตเชิงรุก (preemptive
kidney transplantation)” เชื่อวาการปลูกถายไตวิธีนเี้ ปนการรักษาบําบัดทดแทนไตที่ดีที่สุด เพราะผูปวย
ไมตองเสี่ยง ไมตองเสียคาใชจายสําหรับการลางไตและไมตองเผชิญปญหาที่เกิดจากการลางไต และผูปวย
กลุมนีย้ ังมีอัตราการรอดของไตที่ปลูกถายดีกวากรณีผูปวยที่ไดรับการลางไตมากอน ดังนั้น หากผูป วย
เหมาะสมควรแนะนําใหผูปว ยไดรับการปลูกถายไตแบบนี้
16. ขั้นตอนการผาตัดปลูกถายไต
กอนการผาตัดปลูกถายไต ทั้งผูปว ยและผูบริจาคไตตองไดรับการประเมินทัง้ ดานทางรางกายและ
จิตใจเพื่อใหมนั่ ใจในความปลอดภัยทั้งสองคน รวมทัง้ การตรวจทดสอบหมูเลือดและการตรวจเนือ้ เยื่อ (HLA)
วาเขากันไดหรือไม
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หลอดเลือดแดงใหญ
เอ-ออร-ตา (Aorta)
ไตเดิมของผูปวย
ที่หมดสภาพการ
ทํางานแลว

ทอไต

ไตบริจาคที่
ปลูกถายเขา
ไปใหม

รูปที่ 1 ตําแหนงการวางไตบริจาคที่สวนลางของชองทองของผูปว ย
กลุมบุคลากรที่ทาํ หนาที่ปลูกถายไตประกอบดวยอายุรแพทยโรคไต ศัลยแพทย พยาธิแพทย วิสญ
ั ญี
แพทยและพยาบาลที่เกีย่ วของ รวมทัง้ ผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ
เมื่ออธิบายเกีย่ วกับกระบวนการตางๆ เรียบรอยแลว ผูป วยและผูบริจาคไต (ในกรณีผูบริจาคไตมีชีวิต)
ตองเซ็นชื่อในใบยินยอม เพือ่ ยืนยันความยินยอมใหคณะแพทยดําเนินการตามขั้นตอนการปลูกถายไต
ในกรณีการปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชวี ิต ผูปว ยและผูบริจาคไตจะถูกผาตัดพรอมกัน
การผาตัดปลูกถายไตตองใชวิธีดมยาสลบ และใชเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง
ศัลยแพทยนิยมผาตัดเอาไตซายของผูบริจาคที่ยงั มีชวี ิตออก อาจใชวธิ ีผาตัดเปดชองทองหรือวิธีสอ ง
กลองเพื่อผาตัดเอาไตออกก็ได ไตที่ตัดออกจะถูกลางและแชไวดวยน้ํายาพิเศษและถูกนําไปปลูกถายที่บริเวณ
ทองนอยดานขวาของผูปวย
โดยทัว่ ไป ไตของผูบริจาคขางที่สงสัยวาผิดปกติจะไมถูกนําไปปลูกถายใหกับผูปว ย
ไตที่ถูกปลูกถายจากผูบริจาคที่มีชีวิตมักทํางานไดในทันทีหลังผาตัด สวนไตจากผูบริจาคสมองตายมัก
เริ่มทํางานหลังผาตัดสองสามวันถึงสัปดาห ผูปว ยที่ไตยังไมทาํ งานมักจําเปนตองไดรับการลางไตไปจนกวาไตที่
ปลูกถายเริ่มทํางานไดเพียงพอ
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17. ภาวะแทรกซอนหลังการปลูกถายไต
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลังการปลูกถายไต ไดแก การเกิดปฏิกิรยิ าปฏิเสธ (หรือใชคําวา “ตอ
ตาน” ก็ได) ไตใหม การติดเชื้อ ภาวะแทรกซอนจากยา และภาวะแทรกซอนจากการผาตัด การดูแลผูปวย
ปลูกถายไตแตกตางการดูแลผูปวยหลังผาตัดอื่นๆ เพราะการผาตัดอื่นๆ ผูปวยมักตองการยาและการดูแลเพียง
7-10 วัน แตผปู วยปลูกถายไตตองการการดูแลและตองกินยายากดภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต
ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาหลังปลูกถายไต ไดแก
- ยาที่ไดหลังปลูกถายไตและการเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธ (หรือ “ตอตาน”) ไตใหม
- ระมัดระวังไตที่ปลูกถายใหอยูในสภาพแข็งแรง
- การปองกันการติดเชื้อแทรกซอน
18. ปฏิกริ ิยาปฏิเสธ (หรือ “ตอตาน”) ไตใหม คืออะไร ?
รางกายมีระบบภูมิคุมกันไวเพื่อรับรูและทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเขาสูรางกาย เพราะอาจ
เปนอันตรายตอรางกายได เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เปนตน ทันทีทรี่ างกายรับรูวา ไตที่ปลูกถายไมใชไตของ
ตนเอง เปนเนือ้ เยื่อของคนอืน่ รางกายจะสงสัญญาณในลักษณะเดียวกับที่พบสิง่ แปลกปลอมเล็ดลอดเขามา
กลาวคือ รางกายจะกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายทันที เพื่อสรางเซลล หรือสารคัดหลั่งตางๆ มาทําลาย
เนื้อเยื่อของไตใหมที่ปลูกถายเขาไป การจูโจมทําลายเนื้อเยื่อของไตใหมแบบนี้เปนธรรมชาติของการปองกัน
ตนเอง ปฏิกิรยิ าปฏิเสธ (หรือ “ตอตาน”) ไตที่ปลูกถายนีเ้ กิดขึ้นเมื่อไตที่ปลูกถายไมไดรับการยอมรับจาก
รางกายของผูร ับไต
19. เมื่อมีการปฎิเสธตอตานไตจะเกิดผลอะไร ?
ปฏิกิริยาปฎิเสธไตใหมอาจเกิดขึ้นทุกเวลา แตสวนใหญมักเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนแรกหลังปลูกถายไต
ความรุนแรงของปฏิกิริยาปฎิเสธไตใหมแตกตางกันมากในผูปวยแตละราย ปฏิกิรยิ าปฎิเสธไตใหมสวนใหญไม
รุนแรง ผูปวยมักตอบสนองตอการใหยากดภูมิคุกัน แตผูปวยบางรายอาจเกิดปฏิกิรยิ าปฏิเสธไตใหมที่รนุ แรง
และไมตอบสนองตอยา จนทําใหไตใหมถูกทําลาย
19.1 การปลูกถายไตทุกรายผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาปฎิเสธไตใหม เนือ่ งจากระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายจะถูกกระตุนอยางสม่ําเสมอ
19.2 ยาที่ใชเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธไตใหม คือ ยากดภูมคิ ุมกัน (immuno-suppressive
drugs)
19.3 ยากดภูมิตานทาน มีคุณสมบัติไปยับยั้งการทํางานของระบบภูมิคุมกันเพื่อปองกันการเกิด
ปฏิกิริยาปฏิเสธไตใหม แตอาจมีผลตอการจัดการกับการติดเชื้อดวย หากสามารถทําใหการทํางานของ
- 80 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

ระบบภูมิคุมกันของรางกายถูกยับยั้งโดยสิน้ เชิง ยอมไมเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธไตใหม แตผลที่ตามมาคือ
ผูปวยจะมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดการติดเชื้ออยางรุนแรง จนอาจทําใหผูปว ยเสียชีวิตได
19.4 ยากดภูมิคุมกันเพื่อปองกันปฏิกิริยาปฎิเสธไตใหมที่ใชอยางขวางขวางในผูปว ยหลังการปลูก
ถายไต ไดแก prednisolone, cyclosporine, azathioprine, mycophenolate mofetil (MMF), tarcolimus
และ sirolimus
19.5 ผูปวยจําเปนที่ตองใชยากดภูมิคุมกันไปตลอดชีวิตหลังการปลูกถายไต เพื่อปองกันปฏิกิริยา
ปฏิเสธไตใหม ในระยะแรกหลังการผาตัดปลูกถายไต ผูปวยจะไดรับยาหลายชนิด หลังจากนั้นแพทยจะ
ลดทั้งขนาดและชนิดของยากดภูมิคุมกันลงเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม
20. ยาอื่นชนิดใดที่ผูปวยจําเปนตองไดรับรวมหลังการปลูกถายไต
นอกเหนือจากยากดภูมิคุมกันแลว ผูปวยมักไดรับยาอื่นๆ ดวย ไดแก ยาลดควมดันโลหิต ยาขับ
ปสสาวะ วิตามิน ยาสําหรับการรักษาและปองกันการติดเชื้อชนิดตางๆ และยาปองกันแผลในกระเพาะอาหาร
21. หลังใชยากดภูมิคุมกัน อาจพบผลขางเคียงอะไรบอย ?
ไดแสดงผลขางเคียงทีพ่ บบอยจากยากดภูมิคุมกันชนิดตางๆ ไวที่ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลขางเคียงทีพ่ บบอยจากยากดภูมคิ ุมกันชนิดตางๆ
ยา
ผลขางเคียงทีพ่ บบอย
Prednisolone (เพรด-นิ-โซ-โลน)
น้ําหนักเพิม่ ความดันโลหิตสูง มีการระคายเคืองตอ
เยื่อบุกระเพาะอาหาร เจริญอาหารเพิ่มขึ้น เพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน กระดูกพรุน ตอกระจก
Cyclosporine (ไซ-โคล-สปอ-ริน)
ความดันโลหิตสูง สั่นเล็กนอย ผมดก เหงือกบวม เพิม่
ความเสีย่ งในการเกิดโรคเบาหวาน มีพิษตอไต
Azathioprine (อา-ซา-ไธ-โอ-ปริน)
ไขกระดูกถูกกด เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ
Myclophenolate mofetil (MMF) (มัย-โค-ฟ-นอล-เลต) ปวดทอง คลื่นไส อาเจียนและถายเหลว
Tacrolimus (ทา-โคร-ลิ-มัส)
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อาการสัน่ ปวดศีรษะ
ไตถูกทําลาย
Sirolimus (ไซ-โร-ลิ-มัส)
ความดันโลหิตสูง เม็ดเลือดขาวต่ํา ถายเหลว มีสวิ เพิม่
ปวดขอ ระดับโคเรสเตอรอลและไตรกรีเซอไรดสูงใน
เลือด
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22. หากไตทีป่ ลูกถายไมทํางานจะเกิดอะไรขึ้น
ถาไตที่ปลูกถายไมทาํ งาน รางกายจะขับของเสียออกทางปสสาวะไมได มีทางเลือก 2 ทาง คือ ปลูก
ถายไตครั้งที่สองหรือกลับไปลางไตอีกครั้ง เพื่อรอการปลูกถายไตครั้งตอไป
23. ขอควรระวังหลังการปลูกถายไต
การปลุกถายไตที่ไดผลดี จะทําใหผูปวยเหมือนไดชีวิตใหม ผูปว ยจะมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่เปนอิสระ
มากขึ้น แตผปู วยจําเปนตองปฏิบัติตัวอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และเพื่อปองกันปฏิกิริยา
ปฏิเสธไตใหม
24. แนวทางปฎิบัติในการดูแลไตใหมใหแข็งแรง
24.1 หามหยุดกินยากดภูมคิ ุมกันหรือปรับขนาดยากดภูมิคุมกันเอง พึงระลึกเสมอวา การกินยากด
ภูมิคุมกันไมสม่ําเสมอ หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดยากดภูมิคุมกันเอง หรือการหยุดยากดภูมิคุมกันโดยแพทย
ไมไดกําหนดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไตเสีย
24.2 สํารองยากดภูมิคุมกันใหมีเพียงพอตลอดเวลา อยาใหขาดยา
24.3 หามซื้อยากดภูมิคุมกัน หรือยาอืน่ ใดมารับประทานเองหรือใชยาสมุนไพรเสริม เพราะอาจมีผล
ตอระดับยากดภูมิคุมกันที่ผปู วยใชอยูก ็ได
24.4 ตรวจวัดความดันโลหิต ปริมาตรปสสาวะ ชั่งน้ําหนักและตรวจระดับน้ําตาล (ในกรณีที่แพทย
แนะนําใหตรวจ) ทุกวันและจดบันทึก
24.5 ตองพบแพทยและตรวจทางหองปฏิบัติการตามสั่งอยางสม่าํ เสมอ
24.6 ในกรณีฉุกเฉินที่ทา นตองไปพบแพทยอนื่ ที่ไมทราบเกี่ยวกับประวัติการปลูกถายไตของทาน ทาน
ตองแจงใหแพทยทานนัน้ ทราบวา ทานเปนผูปวยไดรับการปลูกถายไตและแจงชนิดของยาที่รับประทานให
แพทยทราบ
24.7 การควบคุมอาหาร แนะนําใหรับประทานอาหารทีม่ ีพลังงานและโปรตีนเพียงพอ และรับประทาน
อาหารเปนเวลา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือ น้ําตาล ไขมันและไฟเบอรสูง ระวังอยาใหนา้ํ หนักตัวเพิ่ม
24.8 ดื่มน้ําอยางนอย 3 ลิตรตอวัน
24.9 ออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอและควบคุมน้ําหนักตัว หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่หกั โหมเกินไปและมี
ความเสีย่ งสูงที่ทาํ ใหรางกายบอบช้ํา เชน ชกมวย ฟุตบอล เปนตน
24.10 สามารถมีเพศสัมพันธหลังผาตัดปลูกถายไต 2 เดือน หรือเมื่อแพทยอนุญาต
24.11 หลีกเลีย่ งการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสารทีม่ ีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ
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25. ขอระมัดระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อ
25.1 หลีกเลีย่ งการอยูในสถานที่ทมี่ ีคนพลุกพลาน เชน โรงภาพยนต ศูนยการคา แหลงชุมชน
โรงพยาบาล หรือทามกลางบุคคลแปลกหนาที่อาจเปนพาหะของโรค
25.2 หลีกเลีย่ งการเขาใกลบคุ คลที่กําลังมีโรคติดเชื้อ หรืออยูในสถานที่ไมสะอาด หรือมีฝุนละอองมาก
25.3 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในแหลงชุมชนในชวง 3 เดือนแรกหลังปลูกถายไต
25.4 ลางมือดวยน้าํ และสบูท กุ ครั้งกอนรับประทาน กอนเตรียมอาหารหรือหลังรับประทานยา และหลัง
เขาหองน้าํ
25.5 ดื่มน้ําทีก่ รองและตมสุกแลวเทานัน้
25.6 รับประทานอาหารที่บา นที่ปรุงสุกและใชภาชนะที่สะอาด หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารนอก
บานหรืออาหารที่ไมสุก หลีกเลี่ยงการกินผลไมและผักสดในชวง 3 เดือนแรกหลังการปลูกถายไต
25.7 รักษาสิง่ แวดลอมในบานใหสะอาดตลอดเวลา
25.8 แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง
25.9 หากผิวหนังมีบาดแผล หรือถลอก ตองทําความสะอาดดวยน้ําและสบูอยางดี
26. ควรปรึกษาหรือโทรศัพทหาแพทยหรือผูประสานงานศูนยปลูกถายไต ในกรณีเหลานี้ ไดแก
26.1 มีไขสูงกวา 380 องศาเซลเซียส หรือมีอาการของไขหวัด เชน หนาวสัน่ ปวดเมือ่ ยรางกายหรือปวด
ศีรษะตลอดเวลา
26.2 ปวดหรือแดงบริเวณทีป่ ลุกถายไต
26.3 ปริมาณปสสาวะลดลงอยางชัดเจน หรือมีอาการบวมหรือน้ําหนักเพิ่มขึน้ มากกวา 1 กิโลกรัมตอ
วัน
26.4 ปสสาวะเปนเลือดหรือมีอาการแสบรอน
26.5 ไอ หอบ คลื่นไสหรือถายเหลว
26.6 มีอาการแสดงใหมหรือมีอาการอื่นใดที่ไมปกติ
27. สาเหตุอะไรที่ทําใหมผี ูปวยจํานวนนอยที่ไดรบั การปลูกถายไต
การปลูกถายไตเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพและดีที่สดุ สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
มีผูปวยจํานวนมากตองการและปรารถนาไดรับการปลูกถายไต แตการปลูกถายไตยังทําไดไมพอกับความ
ตองการ เนื่องจากมีสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการ ไดแก
27.1 ไมมีไตบริจาค มีผูปว ยเพียงจํานวนนอยที่โชคดีมีไตบริจาคที่ไดจากญาติ หรือไดจากผูปวยสมอง
ตาย ทําใหสามารถปลูกถายไตได แตผูปวยทีเ่ หลืออีกเปนจํานวนมากไมสามารถมีไตบริจาคเชนนั้นได การ
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ขาดแคลนไตบริจาคทั้งจากผูบริจาคไตที่มชี ีวิตและผูบริจาคที่อยูในภาวะสมองตาย เปนปญหาสําคัญที่สุด
สําหรับการปลูกถายไต
27.2 คาใชจาย : มีคาใชจายสําหรับการผาตัดปลูกถายไตและคายาทีผ่ ูปวยตองใชหลังการปลูกถาย
ไตคิดเปนจํานวนสูงมาก เปนอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึง่ ของการปลูกถายไตสําหรับผูปวยในประเทศกําลัง
พัฒนา
27.3 การขาดแคลนหนวยงานที่มีความชํานาญ : การปลูกถายไตตองการการทํางานเปนทีมของ
แพทย และบุคลากรทางการแพทยหลายสาขา จึงจะทําใหการปลูกถายไตดําเนินไปอยางราบรื่นได การขาด
แคลนทีมงานที่มีประสบการณเปนขอจํากัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนา
การปลูกถายไตจากผูปว ยสมองตาย
28. การปลูกถายไตจากผูป วยสมองตายคืออะไร ?
การปลูกถายไตจากผูปวยเสียชีวิตในภาวะที่เรียกวา “สมองตาย” เปนการปลูกถายไตที่ไดไตที่แข็งแรง
จากผูบริจาคที่อยูในภาวะสมองตายหรือหัวใจหยุดเตน ไตที่บริจาคนีเ้ ปนไตของผูที่เพิ่งเสียชีวิต โดยญาติ
แสดงเจตนารมณแทนวายินยอมบริจาคไต (ของผูเสียชีวติ ) ใหแกผูปวย
29. ทําไมไตจากผูบริจาคเสียชีวิตในภาวะสมองตายจึงมีความจําเปน ?
มีผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายจํานวนมากที่ไดรับการรักษาดวยการลางไต และยังไมสามารถ
หาไตบริจาคจากญาติพี่นองมาปลูกถายได ความหวังเดียวของผูปวยเหลานี้ คือ การไดไตบริจาคจากผูบริจาค
ที่เสียชีวิตในภาวะ “สมองตาย” มาใชสําหรับการปลูกถายไต ซึ่งเปนบุญกุศลสูงสุดทีค่ นที่เสียชีวิตสามารถมอบ
ชีวิตใหม มอบไตใหมใหกับเพื่อนมนุษย การบริจาคนีย้ งั ชวยแกปญหาการซื้อขายไตซึ่งเปนเรื่องทีผ่ ิดกฏหมาย
ไดอีกดวย
30. ภาวะ “สมองตาย” คืออะไร ?
โดยทัว่ ไป “การตาย” มักหมายถึงภาวะทีห่ วั ใจหยุดเตนและหยุดหายใจอยางถาวร สวนภาวะ ”สมอง
ตาย” หมายถึง ภาวะที่สมองหยุดทํางาน และไมสามารถฟน ตัวไดอยางเด็ดขาด ซึง่ จะทําใหผูปวยมีการดําเนิน
ตอไปจนหมดลมหายใจ และชีพจรหยุดเตนในที่สุด แพทยจะเปนผูว ินจิ ฉัยภาวะ “สมองตาย” ในผูปวยที่ไม
รูสึกตัวและตองอาศัยเครื่องชวยหายใจ
เกณฑการวินจิ ฉัยภาวะสมองตาย ไดแก
30.1 ผูปวยตองอยูในภาวะโคมาและมีสาเหตุของภาวะโคมาชัดเจน ซึ่งไดจากการซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย การตรวจทางปฏิบัติการและการตรวจภาพสมอง เชน การบาดเจ็บทางสมอง เลือดออกในเนื้อ
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สมอง เปนตน แพทยตองมัน่ ใจวาการหมดสติไมไดเกิดสาเหตุบางประการที่สามารถแกไขจนสมองฟน กลับ
เปนปกติได เชน กรณีผูปวยทีห่ มดสติจากการกินยาบางชนิดมากเกิน (เชน ยากลอมประสาท การกันชัก ยา
คลายกลามเนือ้ ยาตานซึมเศรา ยานอนหลับ หรือยาเสพติด เปนตน) หรือความผิดปกติจากความผิดปกติ
ทางเมตาบอลิกและตอมไรทอ ซึ่งอาจทําใหผูปวยหมดสติ และมีอาการคลายภาวะสมองตายได ในระหวาง
การดูแลผูปวยที่อยูในภาวะ “สมองตาย” นี้ แพทยตองแกไขภาวะความดันโลหิตต่าํ อุณหภูมิตา่ํ และภาวะ
ระดับออกซิเจนในเลือดต่ํา จนกระทั่งปกติแลว แตอาการหมดสติยงั คงมีอยู จึงจะสามารถยืนยันไดวาผูปว ย
อยูในภาวะ “สมองตาย”
30.2 จําเปนตองมั่นใจวา ผูปวยมีอาการโคมาเปนเวลานานไมสามารถฟน ตัวไดอีกตอไป แมวาผูป วย
ไดรับการรักษาดูแลโดยแพทยผูเชีย่ วชาญในระยะเวลาทีน่ านพอควรแลว
30.3 ไมสามารถหายใจเองได จําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ
30.4 มีการประคับประคองดานการหายใจ ความดันโลหิตและระบบการไหลเวียนของเลือดดวย
เครื่องชวยหายใจและเครื่องมือชวยชีวิตอื่นๆ เต็มที่แลว
31. ภาวะสมองตายตางจากภาวะหมดสติอื่นๆ อยางไร ?
ผูปวยที่อยูในภาวะหมดสติอาจจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจหรือไมก็ได แตสติสัมปชัญญะมีโอกาส
ที่จะฟนขึน้ มาอีกครั้งหลังจากไดรับการรักษาทีเ่ หมาะสม สวนผูปวยทีอ่ ยูในภาวะสมองตายจะหมดสติไปตลอด
จะไมฟน ตัวขึน้ มาอีกไมวา จะรักษาดวยยาหรือการผาตัดก็ตาม ผูปวยที่มีเนื้อสมองตายจะหยุดหายใจและ
หัวใจจะหยุดเตนหากปดเครื่องชวยหายใจ แตแมจะใสเครื่องชวยหายใจไว หัวใจของผูปวยที่มีเนื้อสมองตาย
ก็ยงั จะหยุดเตนในชวงเวลาตอมาอีกไมนาน การหยุดเครื่องชวยหายใจจึงไมไดเปนสาเหตุการตายของผูปวยที่
อยูในภาวะ “สมองตาย”
32. ผูปวยทุกรายที่เสียชีวติ ตามสภาพการตายปกติสามารถบริจาคไตหรือไม ?
เชนเดียวกับการบริจาคดวงตา (แกวตา) ผูปวยที่เสียชีวติ ตามสภาพการตายปกติไมสามารถบริจาค
ไตได เพราะเมื่อผูปวยเสียชีวิต หัวใจจะหยุดเตน ทําใหไมมีเลือดไปเลี้ยงไต เซลลเนื้อไตจะเสื่อมสภาพอยาง
รวดเร็วเพราะขาดออกซิเจน ทําใหไมสามารถนําไตนี้ไปปลูกถายไต
33. สาเหตุใดที่พบบอยของภาวะสมองตายคืออะไร ?
สาเหตุที่พบบอยของภาวะสมองตาย ไดแก การบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุ ภาวะเลือดออกในเนื้อ
สมอง ภาวะเนื้อสมองขาดเลือดและโรคเนื้องอกในสมอง
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34. จะวินจิ ฉัยภาวะสมองตายเมื่อใด อยางไรและโดยใคร ?
ผูปวยที่อยูในเกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองตาย คือ ผูปว ยทีม่ ีอาการหมดสติที่แพทยไดใชเครื่องชวย
หายใจและอุปกรณชวยชีวิตอื่นๆ แลว แตผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาในชวงเวลาทีน่ านพอ ทีมแพทยซงึ่
ประกอบดวยแพทยทั่วไปทีด่ ูแลผูปวย แพทยผูเชีย่ วชาญทางระบบประสาท และประสาทศัลยแพทยที่ไมมีสว น
เกี่ยวของกับการปลูกถายไตจะเปนผูใหการวินิจฉัยภาวะ “สมองตาย” อยางเปนอิสระ แพทยจะตองจดบันทึก
รายละเอียดการตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร การตรวจคลื่นสมอง และตองมีการบันทึกยืนยันวา
ไดตรวจไมพบสาเหตุอนื่ ๆ (ทีห่ ากแกไขแลวจะทําใหอาการทางสมองดีขนึ้ ได)
35. อะไรคือขอหามของการบริจาคไตในผูปวยภาวะสมองตาย ?
ผูปวยสมองตายที่ไมเหมาะสําหรับการบริจาคไต ไดแก
35.1 ผูปว ยทีย่ ังมีโรคติดเชื้อกําเริบอยู
35.2 ผูปวยทีต่ ิดเชื้อโรคเอดส หรือโรคไวรัสตับอักเสบบี
35.3 ผูปวยทีม่ ีโรคเรื้อรังรวมดวย ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และผูปว ยทีม่ ีไตเสื่อม
อยูแลว
35.4 ผูปวยมะเร็ง ยกเวนมะเร็งสมอง
35.5 ผูปวยอายุนอยกวา 10 ปหรือมากกวา 70 ป
36. ผูปวยสมองตายสามารถบริจาคอวัยวะใดไดบา ง ?
ผูปวยสมองตายสามารถบริจาคไตไดทั้งสองขาง (ซึ่งสามารถชวยเหลือผูปวยไตไดสองราย) นอกจากนี้ยังสามารบริจาคดวงตา หัวใจ ตับ ผิวหนัง ตับออน ไดอีกดวย
37. การปลูกถายไตจากผูป วยสมองตายมีการดําเนินงานอยางไร ?
ประเด็นสําคัญของการปลูกถายไตจากผูป วยสมองตาย คือ
37.1 การยืนยันการวินิจฉัยวาผูปว ยอยูในภาวะสมองตาย
37.2 การตรวจยืนยันวา ไตของผูบริจาคทํางานไดดีทงั้ สองขาง และผูป วยไมมีโรคทีเ่ ปนขอหามในการ
บริจาคไต
37.3 ตองมีหนังสือยินยอมจากญาติใหบริจาค
37.4 ผูปวยตองใชเครื่องชวยหายใจและอุปกรณชวยชีวติ ตางๆ เพื่อชวยประคับคองระบบการหายใจ
การเตนของหัวใจและความดันโลหิตใหดี จนกวาแพทยจะผาตัดเอาไตบริจาคออกจากรางกาย
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37.5 เมื่อไตถูกนําออกจากรางกายแลว แพทยจะใชน้ํายาจําเพาะชะลางไตใหสะอาดปราศจากลิม่
เลือด และเก็บรักษาในน้ําแข็งตลอดเวลา
37.6 ผูบริจาคหนึง่ รายสามารถบริจาคไตสองขาง สําหรับนําไปปลูกถายในผูปว ยไดสองราย
37.7 แพทยหรือพยาบาลผูป ระสานงานการปลูกถายไตจะคัดเลือกผูปว ยทีเ่ หมาะสําหรับการปลูก
ถายไตจากบัญชีรายชื่อผูทไี่ ดลงทะเบียนไว โดยพิจารณาจากการเขากันไดของหมูเ ลือดและผลการตรวจ
เนื้อเยื่อระหวางผูบริจาคไตกับผูที่รอรับไตบริจาค
37.8 การผาตัดปลูกถายไตควรทําใหเร็วที่สุด (นับจากผาตัดเอาไตบริจาคออกจากผูปวยสมองตาย
แลว) เพื่อใหผลดีตอความสําเร็จการปลูกถายไตของผูรับไตทั้งสองราย
37.9 วิธีการผาตัดปลูกถายไตไมแตกตางกันระหวางการปลูกถายไตจากผูบริจาคทีม่ ีชีวิตหรือจาก
ผูบริจาคที่อยูในภาวะสมองตาย
37.10 การเก็บรักษาไตกอนผาตัดมักทําใหเนื้อไตขาดอ็อกซิเจนชัว่ ระยะหนึง่ เนื่องจากการขาดเลือด
เลี้ยงไต และเนื่องจากการแชน้ําแข็งทําใหไตบางสวนถูกทําลาย ดังนัน้ ไตที่ปลูกถายไตจากผูปวยสมองตาย
อาจไมทาํ งานในทันทีหลังการผาตัดปลูกถาย ผูปว ยหลายรายจําเปนตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมอยูชวงเวลาหนึง่ จนกวาไตที่ถูกปลูกถายจะฟน กลับมาทํางานไดเอง
38. ทีมการปลูกถายไตจากผูบริจาคสมองตายประกอบดวยใครบาง ?
การปลูกถายไตจากผูบริจาคสมองตายตองอาศํยทีมบุคลากรที่เขมแข็ง ประกอบดวยบุคลากรวิชาชีพ
ตางๆ
บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการวินิจฉัยภาวะสมองตาย
ประกอบดวย - แพทย - พยาบาลที่ดูแลผูปวยสมองตายอยูเดิมทีห่ อผูปวยวิกฤต
- แพทยทางระบบประสาท และแพทยประสาทศัลยศาสตร ที่ไมมีสวนเกีย่ วของกับการ
ปลูกถายไต เปนผูรวมวินิจฉัยภาวะ “สมองตาย” ของผูป วย
- พยาบาลผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ และพยาบาลผูป ระสานงานการปลูกถาย
ไต
บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการเตรียมความพรอมกอนการผาตัดไตบริจาคของผูปวยสมองตาย
ประกอบดวย - นักวิทยาศาสตร ทําหนาทีต่ รวจความเขากันไดของเนือ้ เยื่อระหวางผูรับไตบริจาค
กับผูปวยภาวะสมองตาย
- พยาบาลผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ และพยาบาลผูป ระสานงานการปลูกถาย
ไต
- อายุรแพทยโรคไต
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บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการผาตัดไตบริจาคของผูปวยภาวะสมองตาย
ประกอบดวย - แพทย – พยาบาล ที่ดูแลผูป วยสมองตาย
- ศัลยแพทย และพยาบาลหองผาตัด
- วิสัญญีแพทย และวิสัญญีพยาบาล
บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการนําไตบริจาคของผูปวยภาวะสมองตายจากโรงพยาบาลหนึ่งไป
สําหรับการปลูกถายไตอีกโรงพยาบาลหนึง่
ประกอบดวย - ศัลยแพทย
- พยาบาลผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ และพยาบาลผูป ระสานงานการปลูกถายไต
- พนักงานขับรถพยาบาล หรือพนักงานขับเฮลิคอปเตอร หรือเจาหนาที่สายการบิน
บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการปลูกถายไต
ประกอบดวย - ศัลยแพทยปลูกถายอวัยวะ
- ศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะ
- พยาบาลหองผาตัด
- วิสญ
ั ญีแพทย
- วิสญ
ั ญีพยาบาล
- อายุรแพทยโรคไต
- พยาบาลหอผูปวยวิกฤต
บุคลากรที่เกี่ยวของในขัน้ ตอนการดูแลผูปว ยหลังการปลูกถายไต
ประกอบดวย - ศัลยแพทยปลูกถายอวัยวะ และศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะ
- อายุรแพทยโรคไต
- อายุรแพทยโรคติดเชื้อ และอายุรแพทยโรคบําบัดวิกฤต
- พยาบาลผูประสานงานการปลูกถายไต
- พยาบาลหอผูปวย
- เภสัชกรในการใหความรูผูปวย
39. การบริจาคไตมีคาใชจายหรือไม ?
ไมมี ญาติผูปว ยทีบ่ ริจาคไตจะไมไดรับเงินเปนคาตอบแทน และผูรับไตก็ไมจําเปนตองเสียเงินในการ
ไดรับไตบริจาคนั้น แมหลังจากผูปว ยสมองตายเสียชีวติ แลวก็ตาม การบริจาคไตเปรียบเสมือนการมอบชีวิต
ใหผูอื่น เปนของขวัญที่ประเมินคามิได ผลตอบแทนของความกรุณาและความเปนเพื่อนมนุษยนกี้ ็คือความสุข
ใจที่ยิ่งใหญ ความสุขทางใจนี้มีคามากกวาความสุขที่ไดเปนเงิน
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40. ศูนยประสานงานการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคสมองตายในประเทศไทย
องคกรกลางทีท่ ําหนาทีป่ ระสานงานการปลูกถายอวัยวะจากผูปว ยสมองตาย คือ ศูนยรับบริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทย ซึง่ ตั้งอยูที่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนงั ต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-256-4045-6 โทรสาร 02-255-7968
E-mail : odc-trcs@redcross.or.th
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Author : Professor Kriang Tungsanga
Division of Nephrology
Department of Internal Medicine
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Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Bangkok, Thailand
Chapter 15 : Diabetic Kidney Disease
บทที่ 15 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Kidney Disease)
ถอดความโดย ศ.นพ.เกรียง ตั้งสงา
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ปจจุบันทั่วทุกประเทศในโลกกําลังเผชิญปญหามีผูปว ยโรคเบาหวานเปนจํานวนมาก ผูปว ย
โรคนี้จํานวนหนึ่งจะเกิดโรคไตจากเบาหวานเปนโรคแทรกซอนเหมือนดังคําพูดที่วา “เบาหวานลงไต”
เมื่อมี “เบาหวานลงไต” ผูปวยจะมีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นกวาผูปวยโรคเบาหวานธรรมดา
15.1 อะไรคือโรคไตจากเบาหวาน ?
ปกติเนื้อเยื่อของไตตรงสวนโกลเมอรูลัส (ดูบทที่ 2 ประกอบ) ประกอบดวย glomerular
basement membrane ทําหนาที่เปนเยือ่ ขวางกั้นกลางระหวางสวนปลายสุดของระบบการไหลเวียน
เลือดที่ไตกับสวนตนสุดของระบบการผลิตสิ่งที่จะกลายเปนน้าํ ปสสาวะ ทางดานในของเนื้อเยื่อสวน
glomerular basement membrane นี้จะถูกดาดไวดวยเซลลของผนังหลอดเลือดฝอย หรือที่เรียกวา
endothelial cell เมื่อระดับน้ําตาลในเลือด (ของผูปวยโรคเบาหวาน) สูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนเวลา
นานเปนป จะทําใหเซลลที่ผนังของหลอดเลือดฝอย (endothelial cell) ทั่วรางกายผิดปกติ หากเปน
มากขึ้นจะทําใหเซลลเหลานีม้ ีการทํางานบกพรอง เชน ทําใหเกิดชองวางระหวางเซลลที่ใหญพอที่จะ
ทําใหสารโมเลกุลใหญที่ผา นมาตามกระแสเลือดแทรกผานชองวางระหวางหลอดเลือดฝอยออกไปได
ถาเปนเซลลหลอดเลือดฝอยที่จอมานตาบกพรอง จะทําใหมีโรค “เบาหวานลงตา” ทําใหจอประสาท
ตาเสื่อมจนถึงตาบอด หากเปนทีห่ ลอดเลือดหัวใจ อาจทําใหเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือ
โรคหัวใจวายได หากเปนทีห่ นวยกรองเล็กๆ ของไต ความผิดปกติของเซลลหลอดเลือดฝอยที่ตรง
บริเวณที่เรียกวา โกลเมอรูลสั (ดูบทที่ 2 ประกอบ) จะทําใหผนังของเยื่อกรองของไตบกพรอง ทําให
มีสารโมเลกุลใหญหลายชนิดที่มีในเลือดหลุดลอดออกไปได
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สารโมเลกุลใหญในเลือดมีหลายชนิด สาร albumin เปนสารโปรตีนโมเลกุลใหญชนิดหนึ่งที่
เราพบในเลือด ในผูปว ยโรคเบาหวานที่ควบคุมไมดีจนมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนาน นานจนมีความ
บกพรองของ glomerular basement membrane เกิดขึน้ แลว จะพบมีโปรตีนชนิดอัลบูมิน (albumin)
รั่วออกไปเพิ่มขึ้นในปสสาวะได และตอมาก็จะพบโปรตีนชนิดอืน่ ๆ รั่วจากเลือดผานผนังหลอดเลือดออก
ไปทางปสสาวะเพิ่มขึน้ ซึง่ หากปลอยไวโดยรักษาไมถกู ตอง ความเสือ่ มที่ผนังหลอดเลือดภายในเนื้อไต
จะมีมากขึ้น ทําใหสารทีม่ ีขนาดโมเลกุลใหญในเลือด เชน โปรตีนรั่วออกไปทางปสสาวะเพิ่มขึน้ และ
ตอมาผูปวยมักมีความดันโลหิตสูง มีบวม มีโรคไตเสื่อม กลายเปนโรคไตเรื้อรัง (ดูบทที่ 11 ประกอบ) ใน
ที่สุดจะปรากฎอาการตางๆ ของโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย เราเรียกรวมปญหาตางๆ ของโรคไตที่เกิดจาก
โรคเบาหวานวาโรคไตจากเบาหวาน ทางการแพทยอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา diabetic nephro-pathy ก็ได
15.2 สิ่งสําคัญเกี่ยวกับโรคไตจากเบาหวานที่ควรทราบ
15.2.1 โรคเบาหวานมีอุบัตกิ ารณเพิ่มขึน้ ในประเทศตางๆ ทั่วโลก คาดวาในไมชา ประเทศจีน
และอินเดียซึง่ มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 และ 2 ของโลก จะมีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานมาก
ที่สุด
15.2.2 โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไตเรื้อรัง ประมาณรอยละ 40 – 45
ของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย (ที่ตองการการลางไต) มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน
15.2.3 การรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายดวยการลางไตเปนการรักษาทีม่ ีราคาแพง ซึง่ เปน
ภาวะดานการเงินที่ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมสามารถแบกรับไวได แมวา ในประเทศไทย
รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis) แตนโยบายนี้ก็ตอ ง
อาศัยเงินสนับสนุนหลายพันลานบาทตอป และยอดงบประมาณที่ตองใชสําหรับสวนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญทีส่ ุดของโรคไตเรื้อรัง
15.2.4 การวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานไดแตเนิ่นๆ และรีบใหการรักษาโดยเร็ว จะชวย
ปองกันไมใหโรคไตจากเบาหวานทรุดลงเร็ว หรือในผูปว ยทีม่ ีโรคไตเสื่อมแลว การรักษาก็จะชวย
ชะลอความเสือ่ มของโรคใหชาลงไดอีกดวย
15.2.5 ผูปวยโรคไตจากเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกวาคนปกติ และ
มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดเพิ่มขึ้นดวย
15.2.6 ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานแตเนิน่ ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิง่
15.3 มีผูปวยโรคเบาหวานมากนอยเทาไรทีจ่ ะเกิดโรคไตจากเบาหวานตามมา
ผูปวยโรคเบาหวานมี 2 ชนิด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีโอกาสเกิดโรคไตจากเบาหวานตางกัน
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15.3.1 โรคเบาหวานชนิดที่ 1
มีอีกชื่อหนึง่ วา โรคเบาหวานชนิดตองพึ่งฮอรโมนอินสุลินเพื่อรักษา (Insulindependent diabetes) เปนโรคเบาหวานที่พบในเด็กหรือในผูปวยอายุนอย ประมาณรอยละ 30 – 35
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะเกิดโรคไตจากเบาหวาน
15.3.2 โรคเบาหวานชนิดที่ 2
มีอีกชื่อหนึง่ วา โรคเบาหวานชนิดไมตองพึ่งฮอรโมนอินสุลินเพื่อรักษา (Non-Insulin
dependent diabetes) ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มักเปนผูปวยวัยกลางคน หรือผูปวยสูงวัย แพทย
สามารถใหยาเพื่อรักษาโรคไดโดยไมตองใชฮอรโมนอินสุลิน ในผูปว ยกลุมนี้มปี ระมาณรอยละ 10 –
40 ที่จะเกิดโรคไตจากเบาหวานตามมา อยางไรก็ตาม เมื่อเอายอดผูป วยโรคไตเรื้อรังเปนตัวตัง้
สาเหตุสาํ คัญที่สุด คือ เกิดจากโรคเบาหวาน ซึง่ พบไดถงึ ประมาณรอยละ 30 หรือมากกวาของผูปว ย
โรคไตเรื้อรังทั้งหมด ปจจุบนั ยังไมมีเครื่องชี้วัดอะไรที่จะนํามาใชพยากรณไดวา ผูปว ยโรคเบาหวาน
รายใดจะเกิดโรคไตจากเบาหวานในอนาคต แตมีปจจัยบางประการที่จะชวยพยากรณการเกิดโรดไต
จากเบาหวานในอนาคตได ปจจัยเหลานี้ ไดแก
ก. ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการควบคุมไมดี มีระดับน้ําตาลสะสม (hemoglobin
A1-C) สูงกวาเกณฑอยางตอเนื่อง
ข. ผูปว ยโรคเบาหวานทีม่ ีความดันโลหิตสูงอยางตอเนือ่ ง
ค. ผูปว ยโรคเบาหวานทีม่ ีประวัติในครอบครัวเปนโรคเบาหวานแลวเกิดโรคไตเรื้อรัง
ตามมา
ง. ผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ีโรคเบาหวานลงตา (diabetic retinopathy) หรือมีโรค
เบาหวานตอระบบประสาท (diabetic neuropathy)
จ. ผูปว ยโรคเบาหวานทีม่ ีปญ
 หาโรคอวน
ฉ. ผูปว ยโรคเบาหวานทีม่ ีปญ
 หาโรคไขมันสูงในเลือดอยูกอน
ช. ผูปว ยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่
ซ. ผูปว ยโรคเบาหวานทีม่ ีโปรตีนรั่วออกไปทางปสสาวะอยูกอนแลว
15.4 โรคไตจากเบาหวานเกิดขึ้นไดอยางไร ?
- ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะใชเวลานานหลายป (มากกวา 10 ป) กวาจะเกิดโรคไตจาก
เบาหวาน และแมเมื่อเกิดโรคไตจากเบาหวานบางแลว ก็ยังตองใชเวลาอีกหลายป (ประมาณ 15 – 20
ป นับแตเริ่มเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1) กวาผูปว ยจะมีอาการของโรคไตจากเบาหวานปรากฎขึ้นมาให
เห็น
- ถาผูปวยโรคเบหวานไมเกิดโรคไตจากเบาหวานในระยะประมาณ 20 – 25 ป หลังตรวจ
พบวาเปนโรคเบาหวาน ก็มกั หมายความวา ผูปว ยรายนั้นมีโอกาสนอยมากที่จะเกิดโรคไตจาก
เบาหวาน
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15.5 เมื่อไรจึงจะสงสัยวามีโรคไตจากเบาหวาน
ในผูปวยโรคเบาหวาน ควรสงสัยวาอาจมีโรคไตจากเบาหวาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติดังตอไปนี้
15.5.1 ปสสาวะเปนฟองมากผิดสังเกต หรือ
15.5.2 ตรวจปสสาวะพบมีไขขาว (albumin) หรือโปรตีนเพิ่มขึน้ (อาจแสดงในใบรายงานผล
การตรวจปสสาวะเปนลําดับวา พบเล็กนอย (trace) หรือ พบ +1, +2, ฯลฯ
15.5.3 ตรวจพบความดันโลหิตสูง หรือผูป วยมีความดันโลหิตสูงมาก ควบคุมดวยยาแลว
ความดันโลหิตก็ยังสูงอยู
15.5.4 มีอาการบวมที่เทาหรือที่ขอเทา, ใบหนา หรือมีปริมาณปสสาวะลดลง หรือมีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นจากอาการบวมนัน้
15.5.5 ผูปวยตองการยาฮอรโมนอินสุลนิ หรือยารักษาโรคเบาหวานลดลง
15.5.6 ผูปวยมีประวัติอาการหมดสติจากระดับน้ําตาลต่ําอยูเรื่อยๆ ระดับน้ําตาลในเลือด
อยูในเกณฑปกติบอยขึ้น ควบคุมโรคเบาหวานไดดีขึ้น
ผลเสียของโรคเบาหวานตอไต คือ ทําใหมีความดันโลหิตสูง มีโปรตีนรั่วทางปสสาวะ
และมีอาการบวมตามตัว

15.5.7 ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง จากเดิมตองใชยาควบคุม กลายเปนลดขนาดยาลงได
หรือไมตองใชยาเลยในผูปวยบางราย ผูปว ยบางคนอาจหลงดีใจวาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเปน
ปกติโดยไมตองใชยา แสดงวา หายจากโรคเบาหวานแลว โดยทีห่ ารูไมวาความจริง คือ โรคเบาหวาน
เปนมากขึ้น มีผลเสียตอไต ทําใหเปนโรคไตเรื้อรัง จนทําใหระดับน้าํ ตาลลดลงมาเอง
15.5.8 มีอาการของโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรง เชน มีอาการออนเพลีย เหนื่อยงาย เบือ่ อาหาร
คลื่นไส อาเจียน คันตามตัว ซีด หายใจไมทัน เปนตน
15.5.9 ระดับยูเรียไนโตรเจน (urea-nitrogen) ในเลือด และระดับครีอะตินีน (creatinine) ใน
เลือดสูงมากขึ้น
15.6 จะวินจิ ฉัยโรคไตจากเบาหวานไดอยางไร ?
การวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานอาศัยการตรวจสําคัญ 2 ชนิด คือ
15.6.1 การตรวจปริมาณไขขาวอัลบูมิน (albumin) ในปสสาวะดวยวิธวี ัดประมาณโดยตรง
ผูปวยโรคเบาหวานในระยะแรกสุดที่ไตยังปกติ จะมีปริมาณอัลบูมินในปสสาวะนอยกวา 30 มิลลิกรัม
ตอวัน ซึ่งถือวาเปน “ปกติ” ตอมาปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะจะเพิม่ ขึ้นแตยังไมมาก คือ อยูใน
ชวง 30 – 300 มิลลิกรัมตอวัน เราเรียกระยะที่ผูปว ยมีปริมาณอัลบูมินในปสสาวะอยูใ นชวง 30 – 300
มิลลิกรัมตอวัน วาเปนระยะมีโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วในปสสาวะ (microalbuminuria) ตอมาเมื่อ
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อาการของโรคเปนมากขึ้น ปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะจะมีเพิม่ ขึ้นจนสูงเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน
เราเรียกระยะที่ผูปวยมีปริมาณอัลบูมินในปสสาวะเกิน 300 มิลลิกรัมตอวันวาเปนระยะมีไขขาวอัลบูมิน
จํานวนมากรัว่ ออกไปทางปสสาวะ (macro-albuminuria) การตรวจปสสาวะตามปกติไมสามารถตรวจ
พบไขขาวอัลบูมินในปสสาวะได การตรวจที่ดที ี่สุด คือ การตรวจวัดปริมาณไขขาวอัลบูมินโดยตรง ซึ่ง
สามารถตรวจพบไขขาวอัลบูมินในปสสาวะได ตั้งแตผูปวยยังอยูในระยะ micro-albuminuria อยางไร
ก็ดี ยังมีหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลภาครัฐจํานวนหนึ่งที่ยงั ไมสามารถตรวจวัดปริมาณไขขาวอัลบูมิน
อยางละเอียดแบบนี้ได
15.6.2 การตรวจที่ดีรองลงมา คือ การวัดปริมาณไขขาวอัลบูมินในปสสาวะดวยวิธใี ชแถบสี
จุมเพื่อวัดการมี / ไมมีไขขาวอัลบูมินในปสสาวะ แถบสีจุมสําหรับตรวจหาไขขาวอัลบูมินนีจ้ ะไม
ปรากฎในแถบสีจุมตรวจปสสาวะตามปกติ เนื่องจากมีราคาแพงกวาแถบสีจุมตรวจปสสาวะตาม
ปกติ แตมีขอไดเปรียบกวาการตรวจตามวิธี 15.6.1 คือ สามารถนําไปใชตรวจที่ใดๆ ก็ได โดยไมตอง
อาศัยเครื่องมืออุปกรณที่สลับซับซอนอะไร อยางไรก็ตาม การใชแถบสีจุมมีความไวที่สามารถตรวจให
ผลบวกไดเฉพาะเมื่อผูปว ยมีปริมาณไขขาวอัลบูมินจํานวนมากรั่วออกไปทางปสสาวะ (ระดับ macroalbuminuria) เทานัน้
15.6.3 การตรวจหาปริมาณโปรตีนในปสสาวะโดยใชแถบสีจุม มีความไวในการตรวจโรคไต
จากเบาหวาน ไดชากวาการตรวจตามขอ 15.6.2 แตการที่พบมีโปรตีนจํานวนมากรั่วออกไปทาง
ปสสาวะนี้ ก็ยังตรวจพบความผิดปกติของไตจากโรคเบาหวานไดไวกวาการตรวจตามขอ 15.6.4
15.6.4 การเจาะเลือดวัดระดับครีอะตินีนในเลือด (serum creatinine) และนํามาคํานวณ
คาอัตราการกรองของเสียที่ไต (glomerular filtration rate หรือ GFR) ถาคาครีอะตินนี ในเลือดเริ่ม
สูงขึ้น จะคํานวณไดคา GFR ลดลงซึ่งแสดงวา คาแรงมาของไตในการทํางานลดลง แตกวาที่คา
GFR จะลดลง ไตก็ตองเสื่อมสภาพไปมากแลว เพราะนับจากเริ่มมีโปรตีนอัลบูมินรั่วออกไปทาง
ปสสาวะ จะใชเวลาอีกหลายปกวาคาแรงมาของไตจะลดลง
ดังนัน้ การตรวจวัดระดับครีอะตินีนในเลือดเพื่อแสดงคาแรงมาของไต จึงไมเปน
เครื่องชี้วัดที่ไวพอในการคนหาความผิดปกติในระยะเริม่ ตนของโรคไตจากเบาหวาน
15.7 เพราะเหตุไรจึงกลาววาการตรวจปสสาวะเพือ่ คนหาภาวะ micro-albuminuria จึงเปนการ
ตรวจที่ดีทสี่ ดุ สําหรับการวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน
เปนเพราะภาวะมีโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ เปนระยะเริ่มแรกสุดที่
เกิดขึ้นจากโรคไตจากเบาหวาน หากตรวจพบไดแตเนิ่นๆ ก็จะชวยใหแพทยและผูปว ยสามารถชวยกัน
แกไขความผิดปกตินี้ไดกอน หากตรวจดวยการใชแถบสีจุมผูปวยจะเริ่มปรากฎมีโปรตีนอัลบูมิน
จํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะประมาณ 5 ป กอนตรวจพบโปรตีนรั่วทางปสสาวะ และจะตรวจ
พบภาวะนีก้ อนเกิดอาการ / อาการแสดงของโรคไตเรื้อรังประมาณ 10 ป หรือนานกวานั้น
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การตรวจพบภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะนี้ นอกจากจะเปนเครื่อง
พยากรณการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตแลว ยังเปนเครื่องพยากรณวา ในอนาคต ผูปวยจะมีความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึน้ อีกดวย
15.8 ควรตรวจหาภาวะโปรตีนอัลบูมนิ จํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะเมื่อไร และควร
ตรวจบอยแคไหน?
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็ก แพทยควรสงปสสาวะตรวจหาภาวะโปรตีนอัลบูมิน
จํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ หลังการวินิจฉัยโรคเบาหวานประมาณ 5 ป และควรติดตาม
ตรวจซ้ําเปนระยะทุก 1 – 2 ป
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แพทยควรสงปสสาวะตรวจหาภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวน
นอยรั่วออกไปทางปสสาวะในครั้งแรกที่ใหการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และควรติดตามตรวจซ้ําเปน
ระยะๆ ตามดุลยพินิจของแพทย
การตรวจทีส่ าํ คัญในการคนหาโรคไตจากเบาหวาน คือ การตรวจหาปริมาณโปรตีน
อัลบูมินในปสสาวะ การตรวจหาปริมาณโปรตีนทัว่ ไปในปสสาวะ และการตรวจวัด
ระดับครีอะตินีนในเลือด และคํานวณคาแรงมาของไต (GFR)
การตรวจหาปริมาณโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ (micro-albuminuria)
ใชสําหรับการคนหาปริมาณโปรตีนอัลบูมนิ จํานวนนอยที่เริ่มรั่วออกไปทางปสสาวะในระยะเริ่มตน
ของการเกิดโรคไตจากเบาหวาน ซึ่งตองอาศัยวิธีตรวจพิเศษเทานัน้ ไมสามารถตรวจไดโดยใชแถบสี
จุมตรวจปสสาวะตามที่ใชโดยทั่วไป
ในการคนหาโรคไตจากเบาหวาน ควรเริม่ จากการตรวจปสสาวะดวยการใชแถบสีจุมตามปกติ
เพื่อตรวจหาวามีโปรตีนทั่วไปรั่วออกไปทางปสสาวะเปนจํานวนมากพอที่จะถูกตรวจพบไดดวยแถบสี
จุมตามปกติหรือไม ถาตรวจดวยแถบสีจมุ ตามปกติแลว พบวามีโปรตีนรั่วออกไปทางปสสาวะ ก็ไม
จําเปนตองไปตรวจหาปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะตอไปอีกใหเปนการสิ้นเปลือง แตถาตรวจ
ดวยแถบสีจุมตามปกติแลวไมพบวามีโปรตีนรั่วทางปสสาวะ จึงคอยดําเนินการขั้นตอไปที่ละเอียดขี้น
(และแพงขึ้น) คือ การตรวจหาปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะ
การวินิจฉัยเพือ่ ยืนยันวา มีภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ แพทย
จําเปนตองตรวจยืนยันอยางนอย 2 ใน 3 ครั้งในชวงเวลา 3 – 6 เดือน จึงจะยืนยันไดแนนอนวา ผูป วย
มีภาวะนี้เกิดขึน้ จริง
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15.9 วิธกี ารตรวจหาภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ มี 3 วิธี
15.9.1 วิธีการตรวจจากปสสาวะถายครัง้ เดียว (spot urine test)
เปนการตรวจโดยใชแถบสีจุมในลักษณะคลายกับแถบสีจุมหาปริมาณโปรตีนทัว่ ไป
ในปสสาวะ สามารถใชวิธนี ี้ตรวจในโรงพยาบาลก็ได หรือนําไปใชตรวจภาคสนามที่ใดก็ได แตมีจุด
ออน คือ มีความแมนยํานอยกวา ดังนัน้ ถาหากตรวจดวยแถบสีจุมพบวามีโปรตีนอัลบูมินปรากฎ
ในปสสาวะ ควรนําปสสาวะมาตรวจซ้ําเพือ่ ใชเครื่องมือวัดหาสัดสวนโปรตีนอัลบูมิน / ครีอะตินนี
(albumin / creatinine) ในปสสาวะ
15.9.2 การตรวจหาสัดสวนอัลบูมิน / ครีอะตินีนในปสสาวะ (urine albumin / creatinine
ratio, UACR)
เปนวิธีที่มีความแมนยํามากกวาการใชแถบสีจมุ ในการตรวจภาวะโปรตีนอัลบูมินรั่ว
ออกไปทางปสสาวะ แตเนื่องจากมีราคาแพง จึงมีขอจํากัดในการนําไปใชในประเทศกําลังพัฒนา
15.9.3 การตรวจปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะ 24 ชั่วโมง
ผูปวยตองเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมงใหครบสมบูรณ แลวนํามาตรวจวัดปริมาณโปรตีน
อัลบูมิน คาปกติ คือ ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอวัน ถามีคา ในชวง 30 – 300 มิลลิกรัมตอวัน ถือวาเปน
ภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนเล็กนอยรัว่ ออกไปทางปสสาวะ (micro-albuminiuria) ถามีคาเกิน 300
มิลลิกรัมตอวัน ถือวาเปนภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนมากรั่วออกไปทางปสสาวะ (macro-albuminuria)
15.10 การใชแถบสีจุมชนิดธรรมดาเพื่อตรวจหาโปรตีนทั่วไปในปสสาวะมีประโยชนหรือไม
ในการวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน
การใชแถบสีจมุ ชนิดธรรมดาเพื่อตรวจหาโปรตีนทั่วไปในปสสาวะ ไมสามารถใชตรวจหา
ปริมาณโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยที่รั่วออกไปทางปสสาวะได จะตรวจพบไดเฉพาะเมื่อมีปริมาณ
โปรตีนอัลบูมนิ จํานวนมากรั่วออกไปทางปสสาวะแลวเทานั้น ซึ่งชวงเวลาทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัง้ แต
ไตเริ่มมีภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ ไปจนถึงมีภาวะโปรตีนอัลบูมิน
จํานวนมากรัว่ ออกไป กินเวลาหางกันถึง 4 – 5 ปเปนอยางนอย ดังนั้น การใชแถบสีจุมชนิดธรรมดา
จึงไมไวพอที่จะนํามาใชตรวจความผิดปกติของโรคไตจากเบาหวานระยะเริ่มตนได (อาจชาไป 4-5 ป)
อยางไรก็ตาม ในประเทศกําลังพัฒนาทีท่ างรัฐบาลยังไมมีงบประมาณมากพอมาจัดซื้อแถบสี
จุมชนิดพิเศษสําหรับตรวจหาโปรตีนอัลบูมินในปสสาวะของผูปวยโรคเบาหวานทัง้ ประเทศได ก็อาจ
ตองใชแถบสีจมุ ชนิดธรรมดา ซึง่ มีราคาถูกกวาเพื่อตรวจหาโปรตีนทัว่ ไปในปสสาวะ เพราะอยางนอย
ก็ยังดีกวาไมไดตรวจอะไรเลย และการตรวจของโรคไตจากเบาหวานในระยะนี้ ยังชวยใหแพทยให
การรักษาตางๆ ใหเต็มที่ไดเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
ถาเปนไปได ผูปวยโรคไตจากเบาหวานควรไดรับการตรวจปสสาวะทุกป เพือ่ ตรวจหา
ภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรัว่ ออกไปทางปสสาวะ
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15.11 การคนหาโรคไตจากเบาหวานควรทําถี่แคไหน ?
สิ่งที่ดที ี่สุด คือ การตรวจเลือดทุกป เพื่อตรวจคาครีอะตินนี ในเลือดแลวนําไปคํานวณคาแรง
มาของไต และตรวจปสสวะทุกปเพื่อคนหาภาวะโปรตีนอัลบูมินจํานวนนอยรั่วออกไปทางปสสาวะ
สิ่งที่อาจเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงมากทีส่ ุด และมีคาใชจายลงทุนทีส่ ูงพอรับได (โดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนา) คือ การวัดความดันโลหิตผูปว ยทุก 3 เดือน และตรวจปสสาวะดวยแถบสีจุม
ชนิดธรรมดา เพื่อคนหาภาวะโปรตีนทัว่ ไปรั่วทางปสสาวะ และตรวจเลือดปละครั้งเพื่อวัดคาครีอะตินีนในเลือด แลวนําไปคํานวณคาแรงมาของไต (GFR)
15.12 จะปองกันโรคไตจากเบาหวานไดอยางไร ?
15.12.1 ควรติดตามการรักษากับแพทยอยางสม่ําเสมอ
15.12.2 ควรควบคุมโรคเบาหวานใหระดับน้ําตาลใกลเคียงปกติ และใหระดับน้ําตาลสะสม
(hemoglobin A1C) ไมเกิน 7%
15.12.3 ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงไมเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอท แพทยมักนิยม
ใชยาลดความดันโลหิตในกลุม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor หรือยากลุม Angiotensin
II Receptor Blockade
15.12.4 ควรจํากัดการกินอาหารหวานจัด การจํากัดการกินอาหารเค็ม และหลีกเลี่ยงการใส
เครื่องปรุงรสเค็ม
15.12.5 ควรกินอาหารที่มีโปรตีนต่ํา มีไขมันอิ่มตัวต่าํ มีโคเลสเตอรอลต่ํา
15.12.6 ควรหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตวจาํ นวนมาก
การใชแถบสีจุมชนิดปกติเพื่อตรวจหาปริมาณโปรตีนทั่วไปในปสสาวะ เปนเครื่องมือ
ที่มีความเหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพือ่ คนหาโรคไตจากเบาหวาน
15.12.7 ควรตรวจปสสาวะอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจหาปริมาณโปรตีนอัลบูมินรั่ว
ออกไปทางปสสาวะ และควรเจาะเลือดวัดคาครีอะตินีนในเลือดปละ 1 ครั้ง
15.12.8 ควรปรับวิถีชีวิตใหเหมาะสม ไดแก การลดน้ําหนักอยาใหมปี ญหาน้ําหนักเกิน
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
15.12.9 ควรงดบุหรี่ งดการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
15.12.10 ควรหลีกเลี่ยงการใชยาแกปวดโดยไมจําเปน เพื่อลดความเสี่ยงที่ยากลุมนี้อาจไปมี
ผลตอไต
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15.13 สรุปการรักษาโรคไตจากเบาหวาน
15.13.1 ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ
15.13.2 ควบคุมระดับความดันโลหิตไมใหเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอท ควรวัดความดัน
โลหิตบอยๆ จะชวยชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรังได
15.13.3 ควรใชยาลดความดันโลหิตในกลุม ACEi และ ARB เพราะยากลุมนี้นอกจากจะออก
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตแลว ยังสามารถออกฤทธิ์ชวยลดปริมาณโปรตีนรั่วออกไปทางปสสาวะ และ
ชะลอความเสือ่ มของไตในผูปวยที่มีโรคไตจากเบาหวานไดอีกดวย หากไมมีขอหามอื่นใด แพทย
สามารถใชยากลุมหนึ่งใน 2 กลุมนี้ตั้งแตแรกพบโรคไตจากเบาหวาน
15.3.4 ควรลดอาการบวม (ถามี) ดวยการงดการกินอาหารเค็ม ควบคุมปริมาณน้าํ ดืม่ และ
การใชยาขับปสสาวะชวยเมือ่ จําเปน
15.3.5 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะระดับน้ําตาลต่ําในเลือด ควรเปลี่ยนมาใชยารักษา
โรคเบาหวานชนิดที่เปนฮอรโมนอินสุลิน และควรหลีกเลีย่ งยาฮอรโมนอินสุลินที่ออกฤทธิ์ระยะยาว
เพราะมีโอกาสทําใหระดับน้ําตาลต่าํ เปนชวงเวลานานๆ ได ควรหลีกเลี่ยงการใชยากลุม metformin
เมื่อคาแรงมาของไต (GFR) ลดลงต่ํากวาครึ่งหนึง่ หรือเมื่อคาระดับครีอะตินีนในเลือดสูงเกิน 1.5
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงไมเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอท
ควรใชยาลดความดันโลหิตในกลุม ACEi และ ARB
15.3.6 ในกรณีที่ผูปวยโรคไตจากเบาหวานมีระดับครีอะตินีนในเลือดสูงมาก ซึง่ หมายความ
วาผูปว ยมีคาแรงมาของไตต่ํามาก ควรใชหลักเกณฑในการดูแลผูปว ยโรคไตเรื้อรังทัว่ ไปมาปฏิบัติดวย
(ดูรายละเอียดในบทที่ 12)
15.3.7 ในที่สดุ ของที่สุด เมือ่ ผูปวยโรคไตจากเบาหวานมีการดําเนินของโรคมาถึงระยะทีม่ ีโรค
ไตเรื้อรังระยะสุดทายแลว ผูปวยจําเปนตองไดรับการลางไต และการปลูกถายไต เหมือนกับผูปวยโรค
ไตเรื้อรังระยะสุดทายรายอืน่ ๆ
15.14 เมื่อไรที่ผูปวยโรคไตจากเบาหวานควรมาพบแพทย
ผูปวยโรคไตจากเบาหวานควรมาพบแพทยเมื่อมีอาการตอไปนี้
15.14.1 มีน้ําหนักเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไมมีคําอธิบายชัดเจน
15.14.2 มีปสสาวะลดลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีคําอธิบายชัดเจน
15.14.3 มีอาการบวมเพิ่มขึน้ อยางผิดสังเกต โดยไมมีคําอธิบายชัดเจน
15.14.4 มีอาการเหนื่อย หายใจลําบาก
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15.14.5 มีอาการเจ็บหนาอก
15.14.6 มีความดันโลหิตสูงขึ้นอยางรวดเร็ว หรือดื้อตอยาทีเ่ คยใชแลวไดผล
15.14.7 มีชพี จรชาลงมาก หรือเร็วขึ้นมากอยางผิดสังเกต
15.14.8 มีอาการเพลีย หมดเรี่ยวแรง เบือ่ อาหาร
15.14.9 มีอาการคลื่นไส อาเจียน
15.14.10 มีอาการซึม หรือสับสน หรือชัก
15.14.11 มีอาการซีด
15.14.12 มีไข หนาวสัน่ ปวดแสบเวลาปสสาวะ
15.14.13 เมื่อปสสาวะมีกลิ่นเหม็นผิดสังเกต หรือปสสาวะเปนสีแดงคลานน้าํ ลางเนื้อ
15.14.14 เมือ่ มีอาการวูบ (ที่มักเกิดจากระดับน้ําตาลต่ําในเลือด)
การรักษาปจจัยเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสิ่งสําคัญในผูปวยโรคไตจาก
เบาหวาน เพราะโรคไตจากเบาหวานมักเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดตามมา
ในภายหลังไดบอย
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Author : Dr. Kamol Kitositrangsikun
Maharaj Nakhonsithammarat Hospital
Nakhonsithammarat, Thailand

Chapter 16 : Polycystic Kidney Disease
บทที่ 16 โรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม

ถอดความโดย นพ.กมล โฆษิตรังสิกลุ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม (Autosomal Dorminant Polycystic Kidney
Disease, ADPKD) เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมของไตที่พบบอยที่สุด มีลักษณะสําคัญคือ พบถุง
น้ําจํานวนมากในไต ในตางประเทศพบโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมเปนสาเหตุสําคัญของ
การเกิดโรคไตเรื้อรังเปนลําดับสี่รองจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตอักเสบ ผูปวย
โรคนี้นอกจากมีถุงน้ําที่ไตแลว ยังสามารถมีถุงน้ําที่อวัยวะอื่นของ รางกายไดดวย เชน ที่ตับ สมอง
ลําไส ตับออน รังไข มาม เปนตน
16.1 พบโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมบอยหรือไม ?
ถุงน้ําที่ไต
ทอไต

กระเพาะ
ปสสาวะ
รูปที่ 1 รูปลักษณะของไตในโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม
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พบโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมไดในคนทุกเชื้อชาติ และพบทั้งในเพศชายและเพศ
หญิงไมตางกัน ในตางประเทศพบผูปว ยโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม 1 รายตอประชากรที่
เปนโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต 1,000 ราย ในประเทศไทยยังไมมีขอมูลสถิติความชุกของ
โรคนี้ชัดเจน
16.2 โรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมเปนอยางไร ?
โรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม คือ ภาวะที่เนื้อไตกลายสภาพเปนถุงน้าํ (cyst) เต็มไป
หมด ถุงน้าํ นีอ้ าจมีขนาดแตกตางกันไดตั้งแตถุงขนาดเล็กมากเทาหัวเข็มจนถึงใหญมากเกิน 10 เซนติเมตร และมีกระจัดกระจายทั่วไปตลอดทั้งเนื้อไต การที่มีถุงน้าํ อยูท ั่วเนื้อไตจะทําใหเนื้อไตสวนที่ดี
เหลือนอยลง ยิ่งถุงน้าํ ที่ไตมีขนาดใหญขึ้นเทาไร ก็จะกดเบียดเนื้อไตปกติมากขึน้ เทานั้น ทําใหมีเนื้อไต
สวนที่เหลือทํางานไดมีสัดสวนนอยลงตามลําดับ ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง พบโปรตีนรั่วในปสสาวะ
และที่สําคัญคือ ทําใหการทํางานของไตเสือ่ ม จนทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายในที่สุด ซึ่งเมือ่ ถึง
ระยะนัน้ ผูปวยจําเปนตองไดรับการบําบัดทดแทนไต หรือการปลูกถายไต เพื่อทดแทนไตปกติ
โรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมเปนโรคไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมที่
พบบอยทีส่ ุดและเปนสาเหตุอันดับสี่ของการเกิดโรคไตเรื้อรัง
16.3 อาการของโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม
ผูปวยโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมอาจไมแสดงอาการใดๆ เลยเปนเวลาหลายสิบป
จนกระทั่งเมื่ออายุเขาสูชว ง 30-40 ป จึงเริ่มแสดงอาการ อาการแสดงที่สาํ คัญ คือ
16.3.1 ความดันโลหิตสูง
16.3.2 ปวดหลังบริเวณชายโครง
16.3.3 สังเกตวามีทองโตขึน้ หรืออาจคลําไดกอนในชองทอง
16.3.4 ถาตรวจปสสาวะอาจพบความผิดปกติ เชน พบโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นใน
ปสสาวะ
16.3.5 อาจมีน่วิ หรือมีการติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ
16.3.6 อาจมีอาการของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งจะปรากฎเมื่อการทํางานของไตลดลงมากแลว
เชน บวม ออนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร เปนตน (ดูบทที่ 11 ประกอบ)
16.3.7 อาจมีอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบอวัยวะอื่นๆ (เชน สมอง ตับ ลําไส
เล็ก เปนตน) เนื่องจากอวัยวะนัน้ ๆ ถูกถุงน้ํากดเบียด
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16.3.8 อาจมีอาการที่เกิดจากโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมไปทําใหเกิดถุงน้ํา
ลักษณะคลายกันทีอ่ วัยวะอื่นดวย เชน การพบหลอดเลือดสมองโปงพอง (carotid
artery aneurysm) มีผนังหนาทองบางจนเกิดไสเลื่อน การติดเชื้อของถุงน้าํ ที่ตับ
และลําไสใหญ หรือมีภาวะลิน้ หัวใจผิดปกติ
ประมาณรอยละ 10 ของผูปว ยโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมจะพบหลอดเลือดสมอง
โปงพองรวมดวย โดยเกิดจากผนังหลอดเลือดสมองบางลงและโปงพอง ผูปว ยอาจมีอาการปวดศีรษะ
และหลอดเลือดเหลานี้มีโอกาสที่จะแตก ทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งอาจรุนแรงถึงขัน้
เสียชีวิตได
ผูปวยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมมักมีอาการเริ่มแรก คือ ปวดทองหรือปวด
ชายโครงรวมกับมีเลือดในปสสาวะ อาการเหลานี้มักเกิดเมื่อผูปวยอายุประมาณ
30 - 40 ปขึ้นไป

16.4 ผูปวยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมจะเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายทุก
รายหรือไม ?
คําตอบ คือ ไม เพราะมีผูปว ยสวนหนึง่ เทานัน้ ที่จะมีการดําเนินของโรคไปสูโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดทาย โดยทั่วไป อาการและความรุนแรงของโรคฯ จะคอยมากขึน้ เมือ่ ผูปวยมีอายุมากขึ้น ผูปว ยโรค
นี้มีโอกาสทีจ่ ะเกิดภาวะโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายที่ตองการการลางไตที่อายุ 60 ป ประมาณรอยละ 50
และที่อายุ 70 ป ประมาณรอยละ 60 ตามลําดับ
ปจจัยทีท่ ําใหผูปวยโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมมีโอกาสเกิดโรคไตเรื้อรังมากขึ้น คือ
ผูปวยเปนเพศชาย มีความดันโลหิตสูง มีอายุนอย มีโปรตีนรั่วในปสสาวะ มีเม็ดเลือดแดงเพิ่มใน
ปสสาวะ และมีขนาดของไตที่โตเกินปกติ
16.5 การวินจิ ฉัยภาวะโรคถุงน้ําในไตสาเหตุจากพันธุกรรม : สามารถวินิฉยั โรคนี้ไดหลายวิธี
ไดแก
16.5.1 การตรวจดวยคลื่นความถี่สงู (อัลตราซาวด) เปนวิธีทที่ ําไดงาย ปลอดภัย เชื่อถือได
ไมเจ็บตัว และราคาไมแพง
16.5.2 การตรวจดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรสแกน CT หรือ MRI : เปนวิธที ี่ไวกวาการตรวจ
ดวยคลื่นความถี่สูงอัลตราซาวด จึงมีประโยชนสาํ หรับการตรวจหาถุงน้ําขนาดเล็กทีไ่ มสามารถตรวจ
- 102 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

พบดวยอัลตราซาวด และแมจะตรวจพบไดไวกวาการตรวจดวยคลื่นความถี่สงู อัลตราซาวด แตก็มี
การใชนอยกวา เปนการตรวจที่มีราคาแพงกวา และการพบถุงน้าํ ในขณะที่มีขนาดเล็กจะไมคอย
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาผูปวยแตอยางใด
16.5.3 การตรวจคัดกรองในครอบครัว
เนื่องจากโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมเปนโรคหนึง่ ที่สามารถถายทอดทาง
พันธุกรรมได ดังนัน้ พี่นองทองเดียวกันกับผูปวยจึงมีโอกาสครึ่งตอครึ่งที่จะมีโอกาสเกิดโรคเหมือน
ผูปวยได การตรวจคัดกรองในครอบครัวจะชวยเพิ่มโอกาสทีจ่ ะพบโรคนี้ได การตรวจคัดกรองในที่นี้
หมายถึงการตรวจดวยคลื่นความถี่สงู อัลตราซาวนด หรือการตรวจดวยเครื่องคอมพิวเตอร CT scan
16.5.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวัดสมรรถภาพการทํางานของไต
การตรวจปสสาวะสามารถชวยตรวจหาภาวะปสสาวะมีเลือดปน หรือมีโปรตีนรั่วเพิ่มขึ้น
ได การตรวจวัดระดับคา creatinine ในเลือด และคํานวณคาอัตราการกรองของเสียที่ไต (หรือที่เรียก
วาคา glomerular filtration rate, GFR) จะเปนเครื่องมือที่แพทยใช หรือติดตามการทํางานของไตใน
ระยะยาวตอไปไดดวย
16.5.5 การตรวจความเชือ่ มโยงทางพันธุกรรม (Gene-linkage analysis)
เปนการนําเลือดผูตองการถูกตรวจไปวิเคราะหหาความผิดปกติที่ยนี (gene หมายถึง
หนวยยอยของพันธุกรรม) ทีเ่ กี่ยวของกับการเกิดโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม วิธีนมี้ ีราคา
แพง สามารถตรวจไดที่โรงพยาบาลบาง แหงเทานั้น และแมจะตรวจพบก็ไมไดทาํ ใหแพทยเปลี่ยนแนว
ทางการรักษา จึงมักใชวิธนี ี้สําหรับการศึกษาและติดตามผูปวย มากกวาเพื่อการรักษาโรคใหผปู วย
ในระยะ 2 – 3 ปมานี้ มีรายงานการศึกษาในผูปว ยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมที่ยงั เปนไม
มาก ถุงน้าํ ยังมีขนาดใหญพอควร แตการทํางานของไต (หรือคา GFR) ยังไมตา่ํ มาก (ประมาณรอยละ
50 – 60 ของคาปกติ) และผูปวยสวนใหญยังไมมีอาการของโรคไตเรื้อรัง เมื่อใชยา Vasopressinreceptor antagonist ตอเนือ่ งในผูปวยกลุม นี้เปนเวลานาน สามารถทําใหขนาดของไตขยายตัวชากวา
กลุมผูปวยที่ไมไดรับยา อัตราการเสื่อมการทํางานของไตยังใกลเคียงกัน รายงานนี้กําลังไดรับความ
สนใจจากแพทยทั่วโลก เพราะอาจเปนทางเลือกใหมในอนาคต สําหรับรักษาผูปวยโรคถุงน้ําในไตจาก
สาเหตุทางพันธุกรรมได อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลการศึกษาการใชยานี้ในผูปวยฯ ที่มีถงุ น้าํ ในไต
ขนาดโตมาก จนการทํางานของไตลดลงต่ํากวาครึ่ง วายังสามารถมีประสิทธิภาพดังเดิมหรือไม
ผูปวยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมในระยะแรกมักไมแสดงอาการใด ๆ จึงไม
จําเปนตองไดรับยารักษา ยกเวนเมื่อขนาดของถุงน้ําในไตเริม่ โตขึ้น
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16.6 ใครควรไดรับการคัดกรองโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม ?
ญาติพี่นองของผูปวยโรคถุงน้ําในไตทางพันธุกรรมควรไดรับการคัดกรองหาโรคนี้ โดยเฉพาะพี่
นองสายตรงและบุตรธิดาของผูปวย
16.7 บุตร ธิดาของผูปวยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมจะเปนโรคทุกคนหรือไม ?
คําตอบ คือ ไม เนื่องจากปกติลูกจะรับถายทอดรหัสพันธุกรรมจากพอและแมเพียงอยางละครึ่ง
เดียว โรคนี้ถา ยทอดทางพันธุกรรมจากพอ หรือ แม สูลกู แบบ autosomal dominant ดังนัน้ หากพอ
หรือแมคนใดคนหนึ่งปวยเปนโรคนี้ และมีรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติเปนโรคนี้ ลูกของผูปวยมีโอกาสเกิด
โรคเพียงครึ่งหนึ่งเทานัน้
16.8 การปองกันโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม
ปจจุบันยังไมมีการรักษาใดๆ ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดถุงน้ําในไต หรือชะลอการ
ขยายขนาดของถุงน้ําในไตไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การคัดกรองครอบครัวของผูที่ปวยเปนโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมมีประโยชนใน
การวางแผนการรักษาตั้งแตระยะแรก ทัง้ การควบคุมระดับความดันโลหิตและชะลอความ
รุนแรงในการเกิดโรคไตเรื้อรัง นอกจากนีก้ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกินอาหารให
ถูกตอง และเหมาะสมจะมีประโยชนตอทัง้ ไต และตอหัวใจของผูปวย แตก็อาจทําใหผูปวย
บางรายทีย่ ังไมมีอาการ มีความวิตกกังวลตอภาวะของโรคมากเกินไปทั้งๆที่ยังไมไดแสดง
อาการใดๆ เลยก็ตาม
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยโรคถุงน้ําในไตทางพันธุกรรมควรไดรับการคัดกรองโรคนี้

16.9 ทําไมจํานวนผูปว ยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม จึงไมลดลง ?
กวาโรคนี้จะถูกตรวจพบ ผูป วยก็มักอยูในชวงอายุ 30 - 40 ปแลว และเมื่อถึงวัยนีค้ นสวนมาก
มักมีครอบครัวและมีบุตรแลว รหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติไดถูกถายทอดไปยังผูสืบสายเลือดรุนตอไปแลว
จึงเปนเรื่องยากที่จะปองกันการถายทอดทางพันธุกรรมเหลานี้จากรุนหนึง่ ไปสูลูกหลานรุนถัดไป เพราะ
กวาจะรูตัวก็สายไปแลว
16.10 การรักษาผูปวยโรคถุงน้ําในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรม
แมวาโรคนีเ้ ปนโรคที่รักษาไมหาย แตยังคงจําเปนตองทําการรักษาเพื่อปองกันไตสวนที่ยงั ดี
ใหคงอยู และยังชวยชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรังที่จะดําเนินโรคไปสูโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย ซึง่ จะชวย
ชะลอการเกิดอาการและภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดตามมาได และชวยใหผูปวยมีอายุยนื ขึ้น
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16.10.1 ผูปวยสวนมากมักไมแสดงอาการเปนเวลาหลายปและแมวา หลังจากวินิจฉัยโรคแลว
ก็มักไมตองมียารักษาใดๆ แตผูปวยจําเปนตองไดรับการติดตามและเฝาระวังโรคตอเนื่อง
16.10.2 ผูปวยควรไดรับการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง เพราะจะชวยชะลอการเสื่อมของ
ภาวะโรคไตเรื้อรังในผูปวยกลุมนี้
16.10.3 ผูปวยอาจมีอาการปวดทองเนื่องจากถุงน้าํ ในไตมีขนาดใหญขึ้น และไปกดเบียด
อวัยวะอื่นๆ การใหยาระงับปวดเชนแอสไพรินและพาราเซตามอลไมไดทําใหไตเสื่อมลง
16.10.4 หากผูปวยมีภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ผูปว ยควรไดรับการรักษาอยาง
เหมาะสมและทันทวงที
16.10.5 หากมีนิ่วในไตผูปวยควรไดรับการรักษาที่เหมาะสม และหากผูปวยไมมีขอหามอืน่
ทางการแพทย ผูปวยทีม่ ีนวิ่ หรือมีภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะควรไดรับคําแนะนําในการดืม่ น้ํา
ใหเพียงพอ
16.10.6 ผูปวยบางรายที่มภี าวะการเจ็บปวยจําเพาะ เชน เลือดออกในทางเดินปสสาวะ
ติดเชื้อ มีอาการปวด การอุดกั้นของทางเดินปสสาวะ เปนตน อาจตองไดรับการผาตัดเพื่อระบายน้ํา
ในถุงน้ําออก
16.10.7 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการรักษาโรคไตเรื้อรังในบทที่ 11 - 14
16.11 หากมีอาการผิดปกติเหลานี้ ผูป วยโรคถุงน้าํ ในไตจากสาเหตุทางพันธุกรรมควรจะมา
พบแพทย
16.11.1 ไข
16.11.2 ปวดทองรุนแรง
16.11.3 ปสสาวะมีสีแดง
16.11.4 ปวดศีรษะบอย ๆ หรือปวดศีรษะรุนแรง
16.11.5 ไดรับอุบัติเหตุบริเวณชองทอง
16.11.6 ภาวะเจ็บหนาอก
16.11.7 เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
16.11.8 กลามเนื้อออนแรง ภาวะซึมสับสนหรือชัก
การรักษาโรคถุงน้ําในไตทางพันธุกรรมประกอบดวยการรักษานิ่วในทางเดินปสสาวะ
ลดภาวะปวด และชะลอการเกิดภาวะไตเสื่อม
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Author : Dr. Pakorn Toongkasereerak
Surin Hospital
Surin, Thailand

Chapter 17 : Living with a Single Kidney
บทที่ 17 ภาวะมีไตเพียงขางเดียว

ถอดความโดย นพ.ปกรณ ตุงคะเสรีรักษ
โรงพยาบาลสุรินทร

17.1 คํานํา
โดยปกติ แตละคนมีไต 2 ขาง แตมีบางคนที่เกิดมามีไตเพียงขางเดียว อยางไรก็ตาม การมีไต
ขางเดียวไมไดมีปญหาตอการดํารงชีวิต ผูท ี่มีไตเพียงขางเดียวสามารถใชชีวิตไดตามปกติเหมือนคนอื่นๆ
ที่เปนเชนนี้เพราะธรรมชาติไดจัดสรางสิ่งทีเ่ รียกวา “กําลังสํารอง” ไวใหมนุษยเรา เรามีไตขางเดียวก็พอมี
ชีวิตอยูได มีตบั เพียงครึ่งเดียว หรือมีปอดขางเดียวก็ยงั พอดํารงชีวิตตามปกติได เพียงแตไมสามารถทํา
อะไรที่หักโหมมากเกินควรไดเทานั้น เปรียบเหมือนเรามีเงินที่เก็บ “สํารอง” ไวในธนาคารมากกวาเงินที่ใช
แตละวัน สวนเงินที่ตองใชจายในแตละวันมักเปนจํานวนที่นอยกวาเงินที่เราสํารองไวเสมอ หากเงินที่
สํารองไวในธนาคารลดลงครึ่งหนึ่งก็ยังอาจไมมีผลกระทบตอการใชจายในแตละวันได (ถามีเงินเก็บไวมาก
พอ) ดังนัน้ การที่ธรรมชาติสรางใหมนุษยทั่วไปมีไตสํารองเอาไว 1 ขาง และหากบุคคลผูนั้นเกิดมามีไต
เพียงขางเดียว ก็ยังพอทําหนาที่ขับของเสียในแตละวัน และทําหนาทีอ่ ื่นๆ ของไตไดโดยไมกระทบตอชีวิต
และสุขภาพของคนนั้นมากเกินไป
17.2 สาเหตุ
สาเหตุของภาวะมีไตขางเดียว ทีพ่ บบอยมี 3 ประการ คือ
17.2.1 เกิดจากความพิการแตกําเนิด พบได 1 ใน 750 ราย พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง
และพบวาเกิดกับไตขางขวามากกวาไตขางซาย ผูปว ยกลุมนี้มักไมมีอาการ มักตรวจพบโดยบังเอิญจาก
การตรวจทางรังสีวินิจฉัยดวยเหตุผลอื่นๆ
17.2.2 ผูปวยไดรับการผาตัดเพื่อตัดไตขางหนึ่งออก เนือ่ งจากมีเหตุผลทางการแพทย เชน เปน
โรคนิ่วไตที่รุนแรง เปนโรคมะเร็งของเนื้อไตขางนัน้ มีการติดเชื้ออยางรุนแรงที่ไตขางนั้นจนไตเปนหนอง
เกิดอุบัติเหตุจนไตขางนัน้ บอบช้ํามาก และไมสามารถเยียวยาประคับประคองได เปนตน
17.2.3 เปนผูป วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย (ที่ไตเดิมทั้ง 2 ขาง ไมทาํ งานแลว) และผูปวยไดรับ
การผาตัดปลูกถายไตบริจาค
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17.3 แนวทางการปฏิบัตติ ัว
แมวาการมีไตขางเดียวจะไมคอยทําใหเกิดปญหาใดๆ แตมีผูปวยบางรายที่อาจมีความดันโลหิต
สูง หรือตรวจพบมีโปรตีนรัว่ ในปสสาวะ อยางไรก็ตาม การที่มีไตเพียงขางเดียวจะทําให “กําลังสํารอง”
ของ “แรงมา” ของไตถดถอยลงไปครึ่งหนึ่ง หากผูปว ยเกิดปญหาแทรกซอนอื่นใด ยอมมีโอกาสเกิดภาวะ
ไตทํางานบกพรอง (หรือที่เรียกวา โรคไตวายเฉียบพลัน) แทรกซอนขึ้นมาได เปรียบเสมือนคนที่มีเงิน
สํารองในธนาคารลดลงครึ่งหนึง่ ยอมมีโอกาสเกิดปญหาเงินสดขาดมือไดงาย เมื่อมีภาวะฉุกเฉินที่ตองใช
เงินจํานวนมากกวาปกติ ดังนัน้ ผูท ี่มีไตขางเดียวจึงควรปฏิบัติตัวดังตอไปนี้
17.3.1 ถาไมมีขอหามทางการแพทยอื่นใด ควรดื่มน้าํ มากๆ วันละประมาณ 2 - 3 ลิตร
17.3.2 ควรหลีกเลี่ยงการเลนกีฬาที่ตองใชแรงปะทะ เชน ชกมวย บาสเกตบอลล ฟุตบอล
ศิลปะการปองกันตัว มวยปล้าํ เปนตน
17.3.3 หากมีโรคนิ่วไตหรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะก็ควรไดรับการรักษาแตเนิ่นๆ
17.3.4 เมื่อผูป วยตองไปพบแพทยดว ยปญหาการเจ็บปวยอื่นใดก็ตาม ผูปวยควรแจงแพทย
ผูรักษาวามีไตขางเดียว เพราะยาและหัตถการบางชนิดอาจมีผลเสียตอไตได เชน การใหยาแกปวดกลุม
เอ็น-เสด (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, NSAID) การไดรับสารรังสีทึบแสง การไดรบั ยา
เคมีบําบัด การผาตัดใหญทกุ ชนิด การสวนลําไสใหญ เปนตน
17.3.5 ควรควบคุมความดันโลหิต ควรกินอาหารทีม่ ีประโยชน ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารรส
เค็ม เพราะความเค็มเกิดจากมีปริมาณธาตุโซเดียมมากในอาหาร และเมื่อมีธาตุโซเดียมมาก จะทําใหโรค
ความดันโลหิตสูงกําเริบ
17.3.6 ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มปี ริมาณเนื้อสัตวจํานวนมาก เพราะสารอาหารโปรตีน
ในเนื้อสัตวทุกชนิดจะถูกยอยสลายในรางกายไปเปนยูเรีย (urea) ซึ่งตองอาศัยไตเพือ่ ขับถายออกไปทาง
ปสสาวะ ดังนัน้ หากมีไตเพียงขางเดียวแลว ยังทานอาหารเนื้อสัตวจาํ นวนมาก จะทําใหไตที่เหลือเพียง
ขางเดียว ทํางานหนักแบกรับงานเทากับคนที่มีไตสองขาง จะทําใหไตที่เหลือเพียงขางเดียวนั้นสึกหรอ
และเสื่อมเร็วขึ้น
17.3.7 ควรตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดและปสสาวะ เพื่อคนหา
ภาวะไตเสื่อมแตเนิ่นๆ
17.3.8 หากมีอาการตอไปนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย ไดแก อาการปสสาวะไมออกทันที อาการ
ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะเปนเลือดหรือมีสีแดงเมื่อไดรับอุบัติเหตุบริเวณไต หรือเมือ่ มีไข
ผูที่มีไตขางเดียวสามารถมีชีวิตไดเปนปกติเหมือนผูอื่น หากรูจกั การปฏิบัตติ ัว
ที่ถูกตอง และตรวจสุขภาพเปนประจํา
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Author : Dr. Thanachai Panaput
Khon Kaen Hospital
Khon Kaen, Thailand

Chapter 18 : Urinary Tract Infection
บทที่ 18 โรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อ

ถอดความโดย นพ.ธนชัย พนาพุฒิ
กลุมงานอายุรกรรม รพ.ขอนแกน

ระบบทางเดินปสสาวะประกอบดวย ไต ทอไต 2 ขาง กระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ (ดูบทที่ 1)
การติดเชื้อแบคทีเรียจะทําใหเกิดการอักเสบ อาจเกิดไดกับทุกสวนของระบบทางเดินปสสาวะ พบโรค
ระบบทางเดินปสสาวะติดเชือ้ บอยเปนอันดับสองของโรคติดเชื้อที่ระบบอวัยวะตางๆ ของรางกาย
18.1 อาการสําคัญของโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อเปนอยางไร ?
อาการของระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อแตกตางกันขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ อายุ และ
ตําแหนงทีเ่ กิดการติดเชื้อ อาการที่พบบอย ไดแก ปสสาวะแสบขัดหรือแสบรอน ปสสาวะบอย ตอง เขา
หองน้ําอยางเรงดวน อาจมีไข ออนเพลีย ปสสาวะขุน มีกลิ่นเหม็นผิดสังเกตได
18.2 โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ (Cystitis)
ผูปวยมักมีอาการปวดหนวงทองนอย ปสสาวะบอย ปวดมากขึ้นเวลาปสสาวะใกลจะสุด ปสสาวะ
มีเลือดปน บางครั้งอาจมีไขต่ําๆ รวมดวย
18.3 โรคกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
ผูปวยมักมีอาการปวดหลังระดับบั้นเอว มีไขสูง หนาวสัน่ คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย หากเปนใน
ผูสูงอายุ อาจทําใหผูปวยเพอและสับสนได โรคกรวยไตอักเสบนี้เปนโรคทางเดินปสสาวะติดเชื้อที่มีความ
รุนแรงสูงสูด หากรักษาชาอาจทําใหมกี ารแพรกระจายเชื้อโรคเขาสูกระแสเลือด และทําใหผูปวยเสียชีวิตได
18.4 ถาสงสัยวามีโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชือ้ ผูปวยควรไปพบแพทยเมื่อใด ?
ผูปวยควรไปพบแพทยเมื่อเกิดอาการดังตอไปนี้
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- ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะไมสุด ปสสาวะขุนหรือปสสาวะแลวมีเลือดปน
- ปริมาณปสสาวะลดลงหรือไมมีปสสาวะ
- มีไขสูง หนาวสั่น ปวดหลัง หรือปวดเอว
- อาเจียนรุนแรง ออนเพลียหรือหมดสติ หนามืด
- ในผูปวยเด็กทุกราย
- ผูปวยที่ทานยาปฏิชีวนะแลวอาการผิดปกติตางๆ ไมดีขึ้นภายใน 2 - 3 วัน
18.5 การวินจิ ฉัยโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อ
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อและการประเมินความรุนแรงของโรคนี้อาศัยการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในกรณีที่ผูปว ยมีปญหาระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้าํ อาจตองตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อคนหาเหตุปจจัย
ที่ทาํ ใหเกิดการติดเชื้อซ้ําของระบบทางเดินปสสาวะ
18.5.1 การตรวจปสสาวะ
การตรวจปสสาวะเปนการตรวจพืน้ ฐานในการวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ผูปวยควรไดรับคําแนะนําวิธีเก็บปสสาวะที่ถูกตอง โดยตองทําความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศใหดีเสียกอน
จากนั้นใหผูปว ยปสสาวะทิ้งไปสวนหนึง่ กอนแลวคอยเก็บปสสาวะในสวนกลาง เพือ่ นํามาตรวจหรือเพาะ
เชื้อ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูปวยใสสายสวนปสสาวะคาอยู แพทยหรือพยาบาลอาจเก็บตัวอยางน้าํ
ปสสาวะจากสายสวนที่คาอยูนี้มาเพาะเชื้อก็ได เมื่อเก็บปสสาวะลงในภาชนะสะอาดปราศจากเชื้อโรค
เรียบรอยแลว จําเปนตองรีบสงไปหองปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะหภายใน 1 ชั่วโมง หากตรวจพบเม็ด
เลือดขาวเพิม่ ขึ้นในปสสาวะ บงชี้วา นาจะมีการติดเชื้อทีร่ ะบบทางเดินปสสาวะ แตหากไมพบ (เม็ดเลือด
ขาว) ก็ยงั ไมสามารถแยกโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะออกไปได การใชแถบสีจุมเพือ่ ตรวจหาเม็ดเลือดขาว
และไนไตรท มีประโยชนสําหรับใหผูปวยใชคัดกรองเองที่บาน หากไดผลการตรวจเปนบวกจะตองตรวจ
เพิ่มเติม สีของปสสาวะอาจแปรตามจํานวนของแบคทีเรียในปสสาวะได
18.5.2 การเพาะเชื้อปสสาวะ
การเพาะเชื้อปสสาวะเปนวิธีมาตรฐานในการวินจิ ฉัยโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อ
ควรสงตัวอยางปสสาวะไปตรวจเพาะเชื้อกอนผูปวยจะไดรับยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะในผูปวยที่เคยรักษา
ดวยยาปฏิชีวนะแลวยังไมหาย จําเปนตองเพาะเชื้อปสสาวะกอนเริ่มการรักษารอบใหม การเพาะเชื้อ
ปสสาวะจะใชเวลา 48 – 72 ชั่วโมง จึงจะทราบผลการเพาะเชื้อ ไดแก ชนิด จํานวนของเชื้อโรคในปสสาวะ
และความไวของเชื้อโรคนัน้ ตอยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ ซึ่งจะชวยใหแพทยเลือกใชยาปฏิชีวนะชนิดที่ไวตอ
เชื้อนั้นอยางถูกตอง
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18.5.3 การตรวจเลือด
ไดแก การตรวจระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) การตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดขาว การ
วัดระดับครีอะตินีน และระดับน้ําตาลในเลือด
18.6 การรักษาโรคทางเดินปสสาวะติดเชื้อ
18.6.1 การรักษาทัว่ ไป
- การดื่มน้ํามากๆ จะเปนประโยชน หากผูปวยขาดสารน้ําจากอาเจียนมากหรือไขสูง ควร
รับไวใหการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อใหสารน้ําทดแทน
- ควรใหยาลดไขแกปวด ใหการประคบรอนแกปวด
- ควรหลีกเลีย่ งกาแฟ แอลกอฮอล บุหรี่ และอาหารรสเผ็ด เพราะอาจทําใหระคาย
กระเพาะปสสาวะได
- ควรใหผูปวยปฏิบัติตัวตามแนวทางการปองกันการติดเชื้อทางเดินปสสาวะอยาง
เครงครัด (ดูขอ 18.11)
18.6.2 การรักษาโรคทางเดินปสสาวะสวนลางอักเสบ (หรือที่เรียกวาโรคกระเพาะปสสาวะ
ติดเชื้อ)
หากผูป วยโรคนี้เปนสตรีที่แข็งแรงดี การใหยาปฏิชีวนะเพียง 3 วันก็เพียงพอ มีแพทยบาง
ทานอาจใหยาปฏิชีวนะตอเนื่องกันเปนเวลา 7 วัน หากผูปวยเปนชายจําเปนตองไดยาปฏิชีวนะ 7-14 วัน
ยาทีน่ ิยมใช ไดแก ยาปฏิชวี นะกลุม Cephalosporin หรือ Quinolones หรือ Amoxycillin / Clavulanic
acid
18.6.3 การรักษาโรคกรวยไตอักเสบ
ตองถือวาผูปวยทีเ่ ปนโรคกรวยไตอักเสบเปนผูปว ยทีม่ ีการติดเชื้อรุนแรงระดับปานกลางถึง
มาก ผูปว ยควรไดรับเขารักษาแบบผูปวยในของโรงพยาบาล แพทยควรเพาะเชื้อจากปสสาวะและเลือด
เพื่อตรวจหาเชื้อที่เปนสาเหตุกอน แลวจึงเริ่มใหยาปฏิชีวนะ เมื่อเพาะเชื้อแลวผูปวยควรไดรับสารน้ําและ
ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดําจนกวาไขจะลดลง เมื่อไขลงดีแลวจึงใหกลับบาน และใหยาปฏิชีวนะชนิด
กินไปทานตอที่บานจนครบ 10 – 14 วัน หากผูป วยตอบสนองตอการรักษาไมดี เชน มีไขสูง และมีคาการ
ทํางานของไตเสื่อมลง อาจตองตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวด และตรวจปสสาวะซ้ําเพื่อ
ประเมินการตอบสนองตอการรักษา
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18.7 ผูปวยโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ํา
ผูปวยบางรายเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อ และไดรับยาปฏิชีวนะ
รักษาจนหายแลว ตอมาไมชาไมนานก็อาจเกิดอาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ที่เขาไดกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อขึ้นอีก เราเรียกภาวะนี้วา โรคระบบทางเดิน
ปสสาวะติดเชือ้ ซ้ํา (recurrent urinary tract infection) ซึ่งแนวทางการดูแลผูปวยกลุมนี้จะมีสวนเพิ่ม
เติมนอกเหนือจากการดูแลผูปวยระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อตามปกติ
18.8 ปจจัยเกื้อหนุนที่ทาํ ใหเกิดโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชือ้ ซ้ํา
1. ผูปวยทีม่ ีโรคทางเดินปสสาวะอุดกัน้ แฝงอยู ซึ่งอาจเปนไดจากหลายสาเหตุ
2. ผูหญิงมีโอกาสเปนโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อบอยกวาชาย เนื่องจากทอปสสาวะของ
ผูหญิงสัน้ กวา ทําใหเชื้อโรคจากภายนอกลุกลามเขาไปงายกวา
3. การมีเพศสัมพันธ จะทําใหผูหญิงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อไดบอย
กวา
4. โรคนิ่วทางเดินปสสาวะ ทําใหเกิดการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ
5. การคาสายสวนปสสาวะ ทําใหเชื้อโรคจากภายนอกเล็ดลอดเขาไปเกิดการติดเชื้อไดงายกวาผูท ี
ตองคาสวนปสสาวะจึงมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ
6. ผูปวยทีม่ ีโรคความผิดปกติแตกําเนิดของทางเดินปสสาวะ เชน การไหลยอนกลับของปสสาวะเขา
ไปในทอไต (Vesicoureteral reflux) หรือวาลวหลังของทอปสสาวะ (Posterior urethral valve) ทีผ่ ิดปกติ
จะทําใหผูปว ยมีความเสีย่ งตอการติดเชื้อสูงขึ้น
7. โรคตอมลูกหมากโตในผูปวยสูงอายุเพศชาย ทําใหมีโอกาสเกิดปสสาวะไหลไมสะดวก หรือมี
ปสสาวะคัง่ คางในกระเพาะปสสาวะงายเขา ซึ่งจะนําไปสูการเกิดโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อได
8. ผูปวยมีภาวะภูมิตานทานโรคต่ํา เชน เบาหวาน มะเร็งหรือโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน
9. ผูปวยมีความผิดปกติอื่นๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ เชน ทอปสสาวะตีบ ทอไตตีบ วัณโรค
ทางเดินปสสาวะ หรือประสาทที่มาควบคุมระบบทางเดินปสสาวะผิดปกติ เปนตน โรคเหลานีท้ ําใหผูปวย
มีความเสีย่ งตอการเกิดปญหาโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อไดเชนกัน
18.9 โรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ําจะเปนอันตรายตอไตหรือไม ?
โรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ําในผูใหญมักไมเปนอันตรายตอไต การติดเชื้อในระบบทางเดิน
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ปสสาวะจะมีผลไปทําลายเนื้อไตก็ตอเมื่อมีปจจัยเสริมอืน่ รวมดวย ไดแก มีนวิ่ ในระบบทางเดินปสสาวะ มี
การตีบหรืออุดตันของทางเดินปสสาวะ หรือมีโรควัณโรคของไตหรือทอไตที่ไมไดรับการรักษาแกไข ในเด็ก
ที่มีโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ํา หากไดรับการรักษาไมทันทวงทีจะทําใหเนือ้ ไตถูกทําลายอยางที่
ไมฟนกลับคืนได หากปลอยไวนานเขาจะทําใหการทํางานของไตลดลง และเกิดโรคความดันโลหิตสูงใน
อนาคตได ดังนัน้ ปญหาทางเดินปสสาวะในเด็กจะมีความรุนแรงสูงกวาเมื่อเทียบกับผูใหญ
18.10 การตรวจเพิม่ เติมในผูปวยโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ํา
หากการติดเชือ้ ไมตอบสนองตอการรักษาหรือผูปวยมีโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้ํา ผูปวย
ควรไดรับการตรวจพิเศษเพิม่ เติมเพื่อหาเหตุปจจัยเสีย่ ง ไดแก
1. การเพาะเชื้อจากเลือด
2. การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวดและเอ็กซเรยระบบทางเดินปสสาวะ
3. ตรวจคอมพิวเตอรพิเศษ (CT-scan) หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
4. การฉีดสารรังสีทึบแสงเขาทางทอปสสาวะเพื่อตรวจดูโครงสรางกระเพาะปสสาวะ (Voiding
cystourethrogram)
5. การฉีดสารรังสีทึบแสงเขาหลอดเลือดดํา (Intravenous pyelography)
6. การตรวจหาเชื้อวัณโรคในปสสาวะ
7. การสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ (cystoscope)
8. การตรวจภายในโดยสูติแพทย เพื่อคนหาความผิดปกติอื่นๆ ในมดลูก และปกมดลูก
9. การตรวจยูโรไดนามิค (urodynamic) ดูการทํางานของกระเพาะปสสาวะ
18.11 การปองกันโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชือ้
18.11.1 ถาไมมีขอหามทางการแพทยอื่นใด ควรดื่มน้าํ มากประมาณ 3 – 4 ลิตรตอวัน จะชวยให
ปสสาวะเจือจางลงและชวยขับแบคทีเรียออกไปทางปสสาวะไดบางสวน
18.11.2 ควรปสสาวะทุก 2-3 ชม. ไมควรกลั้นปสสาวะ เนื่องจากการกลั้นปสสาวะเอาไวใน
กระเพาะปสสาวะเปนเวลานาน ทําใหเชือ้ แบคทีเรียทีป่ นเปอนในกระเพาะปสสาวะเจริญแบงตัวไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีความเสีย่ งตอการติดเชื้อได
18.11.3 หลีกเลี่ยงภาวะทองผูกหรือรีบรักษาภาวะทองผูก
18.11.4 สตรีเพศควรเช็ดทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอวัยวะเพศ หลังจากเขาหองน้าํ ดวยการ
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เช็ดจากหนาไปหลัง แลวจะชวยปองกันแบคทีเรียปนเปอ นจากทวารหนักได การใชน้ําและสบูชาํ ระอีกครั้ง
จะชวยปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคเขาสูระบบทางเดินปสสาวะได
18.11.5 ทําความสะอาดบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศกอนและหลังการมีเพศสัมพันธ ควร
ปสสาวะกอนและหลังการมีเพศสัมพันธ และควรดื่มน้ํา 1 แกวหลังจากมีเพศสัมพันธ
18.11.6 สตรีเพศควรใสกางเกงชัน้ ในที่ทาํ จากผาฝายเพือ่ ชวยระบายอากาศและทําใหไมเปยกชื้น
หลีกเลี่ยงการใชกางเกงชั้นในที่คับและทําจากไนลอน
18.11.7 ในกรณีติดเชื้อทางเดินปสสาวะซ้าํ ในสตรีหลังมีเพศสัมพันธ อาจปองกันไดดวยการทาน
ยาปฏิชีวนะเพียงครั้งเดียวหลังมีเพศสัมพันธ
18.12 การรักษาโรคระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อซ้าํ
แพทยควรติดตามผูปวยกลุม นี้เปนระยะไปเรื่อยๆ ผูปว ยทีม่ ีปญหาโรคระบบทางเดินปสสาวะติด
เชื้อซ้ํา ตองไดรับการตรวจหาปจจัยเสี่ยงที่สงเสริมใหเกิดปญหาการติดเชื้อซ้ํา ผูปว ยควรปฏิบัติตามวิธี
การปองกันอยางเครงครัด และรีบมาพบแพทยเมื่อสงสัยวาจะมีโรคติดเชื้อกําเริบอีก
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ถอดความโดย รศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โรคนิ่วไต เปนโรคที่พบไดบอย กอใหเกิดความทุกขทรมาน ทําใหผูปวยไตวายหากไมไดรับการรักษา
อยางทันทวงที แตบอยครั้งทีน่ ิ่วไตอาจไมแสดงอาการใดๆ จนเกิดการติดเชื้อหรือการทําลายเนื้อไต ซึ่งเมื่อเกิด
การติดเชื้อขึ้นแลวมีโอกาสเกิดซ้ําบอยมาก ดังนั้นการทําความเขาใจ หาวิธกี ารปองกัน และดูแลรักษาอยาง
เหมาะสมจึงมีความสําคัญ
19.1 อะไรคือโรคนิ่วไต ?
พึงระลึกวา นิว่ ไตเปนคนละชนิดกับนิ่วในถุงน้ําดี นิว่ ไตเกิดจากกอนผลึกที่สะสมรวมกันเปนกอนใหญ
เกิดขึ้นภายในเนื้อไตหรือในทอทางเดินปสสาวะ เรียกรวมอีกชื่อวา นิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะ
ปกติในปสสาวะมีสารอนุภาคที่พรอมกอตัวเปนผลึกนิว่ และมีสารที่คอยปองกันและยับยัง้ การรวมตัว
ของอนุภาคผลึก หากปริมาณสารกอนิ่ว ไดแก สารแคลเซียม ออกซาเลต กรดยูริก หรือฟอสเฟตเพิ่มขึ้นใน
ปสสาวะ หรือหากปริมาณสารยับยัง้ การกอนิ่วลดลง จะสงเสริมใหสารอนุภาคผลึกในปสสาวะเกิดการรวมตัว
กัน เมื่อมีปริมาณมากพอ (จํานวนเปนลานอนุภาค) จะเกิดเปนเศษนิ่วขนาดเล็ก และคอยๆ ขยายขนาดจน
กลายเปนกอนนิว่ ขนาดใหญ
19.2 ขนาด รูปราง และตําแหนงของนิว่ ไตและนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
นิ่วไตมีขนาดและรูปรางแตกตางกัน ตัง้ แตขนาดเล็กกวาเม็ดทราย จนขนาดใหญเทาผลสม อาจมี
รูปรางกลมหรือรีก็ได ถานิ่วมีผิวเรียบ ผูป ว ยมักไมมีอาการปวด และนิ่วมีโอกาสสูงที่จะหลุดออกไดเอง แต
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ถานิว่ มีผวิ ขรุขระ ผูปวยมักมีอาการปวดทองบอยกวา และกอนนิ่วมักหลุดออกไดยาก นิว่ เกิดทีต่ ําแหนงใด
ก็ไดของทอทางเดินปสสาวะ แตมักเกิดบอยที่ไต แลวจึงคอยหลุดลงมายังทอปสสาวะ (ureter)
นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ เปนสาเหตุสําคัญของอาการปวดทองอยางรุนแรง
19.3 ชนิดของนิ่วไต
แบงนิ่วไตไดเปน 4 ชนิด คือ
19.3.1 นิ่วแคลเซียม หมายถึง นิ่วไตที่มธี าตุแคลเซียมเปนองคประกอบหลัก เปนนิ่วไตที่พบไดบอย
ที่สุด คือ ประมาณรอยละ 70-80 ของนิ่วไตทั้งหมด ถาปสสาวะมีสภาวะเปนกรดอยูนาน นิ่วแคลเซียมมักอยู
ในรูปของแคลเซียมออกซาเลต แตหากปสสาวะเปนดางนาน นิว่ แคลเซียมจะปรากฏในรูปแคลเซียมฟอสเฟต
19.3.2 นิ่วสตรูไวท (Struvite stone) เรียกชื่อนิว่ นี้อีกชือ่ หนึง่ วา “นิ่วเขากวาง” เนื่องจากเปนนิ่ว
ขนาดใหญที่ฝง ตัวอยูในสวนกรวยไต (renal pelvis) เปนเวลานาน จนมีลักษณะกอนนิว่ เปนแฉกๆ ตาม
ลักษณะของกรวยไต และมีรปู คลายเขากวาง นิว่ สตรูไวทมีสว นประกอบสําคัญ คือ แมกนีเซียม
แอมโมเนียมฟอสเฟต พบนิว่ สตรูไวทนอย คือ ไมเกินรอยละ 10 ของนิว่ ไตทั้งหมด นิ่วสตรูไวทมักเกิด
จากการติดเชื้อของกรวยไต พบไดบอยในเพศหญิง และมักเกิดในสภาวะที่ปสสาวะเปนดาง มักไมทําให
ผูปวยปวดหรือหากมี ก็มีอาการปวดเพียงเล็กนอย มักวินิจฉัยไดยากหรือไดชา ผูป วยมักถูกตรวจพบเมื่อ
เนื้อไตถูกทําลายไปมากแลว อยางไรก็ตาม พึงระลึกไวเสมอวา นิว่ สตรูไวทไมจําเปนตองเปนรูปเขากวางก็
ได ถาขนาดไมโตพอ และในทางกลับกันนิ่วเขากวางก็ไมจําเปนตองเกิดจากนิ่วสตรูไวทเสมอไป
19.3.3 นิ่วกรดยูริก (Uric acid stone) พบนิว่ ยูริกไดนอย ประมาณรอยละ 5-10 ของนิว่ ไตทั้งหมด
มักพบในผูทมี่ ปี ริมาณกรดยูริกในปสสาวะสูง ผนวกกับการมีปสสาวะเปนกรดอยางตอเนื่อง เชน ผูปวยโรค
เกาท ผูปว ยทีร่ ับประทานเนือ้ สัตวเปนจํานวนมาก ผูปวยขาดน้ํา หรือไดรับยาเคมีบําบัด นิว่ ยูริกเปนแบบไม
ทึบแสงรังสี (radio-lucent) หมายความวา หากนําผูปวยที่มนี ิ่วยูริกไปถายภาพรังสีชองทอง จะไมสามารถ
ตรวจพบกอนนิ่วได จําเปนตองตรวจดวยวิธีการอื่นแทน
19.3.4 นิ่วซีสทีน (Cystine stone) พบไดนอย มักพบในผูปวยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทีท่ ําให
มีปริมาณซีสทีนเพิม่ ขึ้นในปสสาวะ หรือที่เรียกวา โรคซีสทีนนูเรีย (Cystinuria)
พบนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะไดบอยที่ไต และทอไต
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19.4 อะไรเปนปจจัยที่ทําใหอนุภาคนิว่ รวมตัวขยายใหญจนเปนกอนนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ?
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคนิว่ ไต คือ
19.4.1 ภาวะขาดน้ํา โดยเฉพาะในผูที่ดื่มน้ํานอยหรือมีการสูญเสียน้าํ หรือเหงื่อปริมาณมากออกจาก
รางกายจนทําใหปสสาวะเขมขน
19.4.2 มีญาติพี่นองและคนในครอบครัวเปนโรคนิว่ ไต
19.4.3 การบริโภคเนื้อสัตวจํานวนมาก หรือการทานอาหารทีม่ ีออกซาเลตเปนปริมาณมาก หรือการ
ทานเค็มรวมกับการบริโภคกากอาหารและผลไมรสเปรี้ยวไมเพียงพอ (ผลไมมีโพแทสเซียม และซิเตรทสูง)
19.4.4 เปนเพศชายหรือมีโรคอวนลงพุง พบวารอยละ 75 ของนิ่วไต และรอยละ 95 ของนิว่ ใน
กระเพาะปสสาวะ เกิดขึ้นในเพศชาย อายุระหวาง 20-70 ป หรือมีโรคอวนลงพุง
19.4.5 ผูปวยที่เปนอัมพาตนอนติดเตียงหรือไมยอมขยับตัวเปนเวลานาน จะมีแคลเซียมเคลื่อนยาย
จากกระดูกออกมามาก และถูกขับออกทางปสสาวะเพิ่มขึ้น
19.4.6 ผูท ี่อาศัยอยูในสภาพอากาศที่รอนชื้น ทําใหมกี ารเสียเหงื่อเปนจํานวนมาก
19.4.7 มีการติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะกลับเปนซ้ําบอยครั้ง
19.4.8 มีการอุดตัน หรืออุดกั้นที่จุดใดจุดหนึง่ ของระบบทางเดินปสสาวะ
19.4.9 มีโรคทางเมตาบอลิก เชน ภาวะตอมพาราไธรอยดทํางานมาก ทําใหมีระดับฮอรโมน
พาราไธรอยด (parathyroid hormone) สูงผิดปกติ โรคซีสทีนนูเรีย (cystinuria) โรคเกาท เปนตน
19.4.10 ใชยาบางประเภทเปนประจํา เชน ยาขับปสสาวะ ยาเคลือบกระเพาะ ยาเสริมธาตุแคลเซียม
จํานวนมาก เปนตน
19.5 อาการของโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะเปนอยางไร ?
อาการแสดงขึน้ กับขนาด รูปราง และตําแหนงของนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ อาการที่พบบอยมีดังนี้
19.5.1 ปวดทอง โดยเฉพาะอาการปวดทองแบบปวดบิด (colicky pain หรือ twisting pain) ที่บริเวณ
เอว และอาจมีราวลงที่บริเวณหัวหนาว
19.5.2 ปสสาวะบอย ปสสาวะกะปริดกะปรอย ปสสาวะไมสุด
19.5.3 ปสสาวะมีสีแดง ซึ่งเมื่อนําปสสาวะไปตรวจจะพบมีเม็ดเลือดแดงปนอยู (haematuria)
19.5.4 คลื่นไส อาเจียน
19.5.5 ปวด หรือ แสบ ขณะปสสาวะ
19.5.6 ปสสาวะสะดุด หยุดกระทันหัน เนือ่ งจากทอปสสาวะมีการอุดตันฉับพลัน
19.5.7 ปสสาวะแลวพบเศษนิ่วปนออกมา
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19.5.8 ไมมีอาการใดๆ แตบังเอิญตรวจพบจากการตรวจสุขภาพ การตรวจภาพถายทางรังสี เรียกนิ่วที่
บังเอิญตรวจพบนีว้ า “นิ่วไมมีอาการ (silent stone)”
19.5.9 บางครั้ง อาจพบนิว่ เมื่อผูปวยเปนโรคกรวยไตอักเสบซ้ํา แลวมาตรวจพบนิ่วไตโดยบังเอิญ
หรือเมื่อพบวาไตทํางานลดลงแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร
การดื่มน้าํ นอย และมีประวัติคนในครอบครัวเปนโรคนิ่วไต เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญ 2 ปจจัย
ที่ทําใหมโี อกาสเกิดโรคนิว่ ไตงายขึ้น
19.6 ลักษณะของอาการปวดทอง ที่เกิดจากนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
19.6.1 ความรุนแรงและตําแหนงของอาการปวดทองที่เกิดจากนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะอาจ
แตกตางกันในแตละบุคคล ขึ้นกับชนิด รูปราง และตําแหนงของนิ่ว โปรดระลึกวาขนาดของนิ่วไมสัมพันธกับ
ความรุนแรงของอาการปวดเสมอไป นิ่วขนาดเล็กแตผวิ หยาบ ขรุขระ อาจทําใหเกิดอาการปวดที่รุนแรงได
มากกวานิว่ ขนาดใหญแตผวิ เรียบ
19.6.2 นิว่ อาจทําใหมีอาการปวดทองแบบตื้อๆ ที่บั้นเอว หรือปวดบิดฉับพลันรุนแรงจนแทบทนไมได
จนทําใหผูปว ยตองรีบไปพบแพทย อาจมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อผูป วยขยับทาทางหรือกําลังนัง่ ในรถที่กระตุก
หรือกระเทือนมาก อาจมีอาการนานเปนนาที หรือชั่วโมง แลวหลังจากนัน้ จะทุเลาลงและหายไป อาจเกิด
สลับกันไป เปนๆ หายๆ ได ซึ่งเปนลักษณะจําเพาะของอาการปวดทองจากโรคนิ่วไต
19.6.3 ปวดทองขางเดียวกับดานที่มีกอนนิ่วอยู มีอาการปวดที่เปนลักษณะจําเพาะคือ ปวดที่บริเวณ
บั้นเอวราวลงหัวหนาว รวมกับมีภาวะคลื่นไสและอาเจียน
19.6.4 นิ่วในกระเพาะปสสาวะอาจทําใหมีอาการปวดทองนอย หรือปวดเวลาขับถายปสสาวะ
บอยครั้งอาการปวดจะอยูทปี่ ลายอวัยวะเพศ
ปวดทองและพบเลือดในปสสาวะ เปนหลักฐานสําคัญสนับสนุนวาอาจมีนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
19.7 นิ่วไตสามารถทําลายเนื้อไตไดหรือไม ?
คําตอบคือ ได นิ่วไตและนิว่ ระบบทางเดินปสสาวะสามารถอุดกัน้ หรือขัดขวางทางเดินของปสสาวะ
ทําใหทอไตหรือกรวยไตสวนที่อยูเหนือตําแหนงของนิ่วโปงพองออก และมีแรงดันในสวนบนนีเ้ พิ่มขึน้ ทําใหเกิด
แรงอัดไปกดยังเนื้อไต นิ่วทีอ่ ุดกั้นทางเดินปสสาวะจนสมบูรณและเปนเวลานานจะทําใหกรวยไตขยาย
ตัวอยางตอเนือ่ งเปนเวลายาวนาน ทําใหแรงดันของน้ําปสสาวะที่เออลนอยูเหนือตําแหนงกอนนิว่ สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนทําลายเนื้อไตไดในที่สุด
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19.8 การวินจิ ฉัยโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
19.8.1 การวินิจฉัยโดยภาพถายรังสี
19.8.1.1 การตรวจภาพถายรังสีชองทอง (Plain KUB) สามารถมองเห็นขนาด รูปราง
และตําแหนงของนิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะ แพทยนิยมใชการตรวจวินิจฉัยนี้เพื่อติดตามขนาดของกอนนิ่ว
ทั้งกอนและหลังทําการรักษา แตการตรวจภาพถายรังสีชองทองนี้ จะตรวจพบไดเฉพาะนิ่วชนิดทึบแสงรังสี
(radio-opaque stone) เชน นิ่วแคลเซียม หรือนิ่วชนิดกึง่ ทึบแสงรังสี (semi-opaque stone) เทานั้น ไม
สามารถตรวจพบนิว่ บางชนิดที่ไมทึบแสงรังสีเลย (non-opaque stone) ได
19.8.1.2 การตรวจอัลตราซาวด (Ultrasounography) เปนการตรวจที่ทาํ ไดงาย ราคาไม
แพง และแพรหลาย เปนการตรวจที่นิยมมากที่สุดในการวินิจฉัยโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ การตรวจอัลตราซาวดยงั ชวยวินิจฉัยภาวะการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะในสวนที่อยูเหนือตําแหนงกอนนิว่ ไดดวย
ระวัง “นิว่ ที่ไมมีอาการ” ทีอ่ าจไมปวดแตสามารถทําลายไตได
19.8.1.3 การตรวจเอ็กซเรยคอมพิวเตอร ใหความแมนยําสูงสุดในการวินิจฉัยนิ่วทุก
ขนาด และในการวินิจฉัยภาวะนิว่ อุดตันระบบทางเดินปสสาวะ
19.8.1.4 การฉีดสารทึบแสงรังสีเขาสูกระแสเลือด (Intravenous urography) เปนวิธที ี่
แมนยําในการวินิจฉัยนิว่ และการอุดตันระบบทางเดินปสสาวะ และมีราคาถูกกวาการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร ผลดีของการวินิจฉัยวิธีนี้ คือ ชวยใหทราบปริมาณการทํางานของไต โครงสรางของไต และรายละเอียด
ของการโปงพองของทอไตสวนที่อยูเหนือตําแหนงกอนนิ่วที่อุดตัน แตปจจุบันนิยมใชวิธีตรวจนี้นอ ยลง เนื่องจากตองใชเวลานาน ตองมีการฉีดสารรังสีทึบแสงเขาหลอดเลือด จึงอาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากกวาการตรวจ
ดวยวิธถี ายภาพรังสีชองทอง Plain KUB (ขอ 19.8.1.1) หรือการตรวจดวยวิธีอัลตราซาวด (ขอ 19.8.1.2)
19.8.2 การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการอื่นๆ
ไมมีความจําเปนตองตรวจทางหองปฏิบตั ิการอื่นๆ เพิม่ ในผูปวยทุกรายที่มโี รคนิ่วไตและนิ่วใน
ระบบทางเดินปสสาวะ แตควรตรวจในผูป วยที่มีขอบงชี้ตอไปนี้ คือ พบมีกอนนิว่ ตัง้ แตอายุยงั นอย พบกอน
นิ่วหลายกอนในเวลาเดียวกัน พบกอนนิ่วที่ระบบทางเดินปสสาวะทั้ง 2 ขาง พบสมาชิกในครอบครัวเปนโรค
นิ่วเชนเดียวกัน หรือในผูปวยที่มกี ารเปนซ้าํ ของโรคนิว่ ไตหรือนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ
19.8.2.1 การตรวจปสสาวะ ชวยวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินปสสาวะกลับเปนซ้ํา และชวย
ใหทราบความเปนกรด–ดางของปสสาวะ การเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมงมาตรวจจะทําใหทราบปริมาณการ
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ขับถายปสสาวะ ปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต แมกนีเซียม ออกซาเลต ซิเตรท โซเดียม และครีอะตินีนที่ถกู ขับ
ออกทางปสสาวะในแตละวัน
19.8.2.2 การตรวจเลือด เพื่อตรวจความเขมขนของเลือด และคาครีอะตินีนในกระแสเลือด
ตรวจระดับเกลือแร และระดับน้ําตาลในกระแสเลือด การตรวจวัดระดับแคลเซียม ฟอสเฟต กรดยูริก และ
ระดับฮอรโมนพาราไทรอยด เพื่อคนหาความผิดปกติทางชีวเคมีที่สง เสริมใหเกิดนิว่
19.8.2.3 การวิเคราะหกอนนิ่ว ควรเก็บนิ่วที่ถกู ขับออกมาเองหรือจากการทําหัตถการเพื่อ
นํามาวิเคราะหหาองคประกอบชีวเคมีของนิ่ว จะไดทราบวิธีการปองกันและรักษาอยางถูกตอง
ไมควรคนหาเพียงเพื่อวินิจฉัยโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะเทานัน้ แตควรคนหาภาวะแทรกซอน
และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคนิ่วดวย
19.9 วิธีปองกันนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
มีคํากลาวถึงโรคนิ่วไตวา “เมื่อตรวจพบวามีกอนนิ่ว มักตองมีตัวกอนิ่วเสมอ” ประมาณรอยละ
50-70 ของผูปว ยโรคนิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะจะเกิดเปนนิว่ ซ้ํา แตถาหาทางปองกันและรักษาตนเหตุจะ
สามารถลดโอกาสการกลับเปนซ้ําใหนอยลงเหลือเพียงรอยละ 10 ได ดังนัน้ ผูปว ยทุกรายที่เปนโรคนิ่วไต
หรือนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ ควรไดรับคําแนะนําวิธีปองกันไมใหเกิดโรคนิ่วกลับเปนซ้าํ
วิธีที่ดีทสี่ ุดในการวินิจฉัยนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะคือ การทําเอกซเรยคอมพิวเตอร
อัลตราซาวด และภาพถายรังสีชองทอง
19.10 แนวทางการรักษา
อาหารและน้ําดื่มเปนปจจัยสําคัญอยางยิง่ ที่จะชวยสงเสริมหรือยับยัง้ การเกิดนิ่ว
19.10.1 ดื่มน้ํามากๆ
19.10.1.1 วิธที ี่งา ยที่สุดในการปองกันการกอตัวของนิว่ คือการดื่มน้าํ มากๆ หากไมมขี อ
หามอืน่ ใดทางการแพทย ควรดื่มน้ําใหมากกวาวันละ 10-12 แกว เพือ่ ใหปสสาวะมีปริมาณเพิม่ ขึ้น ชวยให
ปริมาณสารกอนิ่วในปสสาวะมีความเขมขนลดลง ในแตละวันควรมีปริมาณปสสาวะอยางนอย 2 – 2.5
ลิตร เพื่อใหมั่นใจวาคุณดื่มน้ําเพียงพอ ควรพกขวดน้ําติดตัวเสมอ
19.10.1.2 เพื่อปองกันการเกิดนิ่ว ควรสรางนิสัยดื่มน้าํ อยางนอย 2 แกว ตอ 1 มื้ออาหาร
ควรดื่มน้ํากอนเขานอนและดื่มเพิ่มอีก 1 แกวเมื่อตื่นขึน้ มากลางดึก การดื่มน้ํากลางดึกเปนประจําเปนสิ่งสําคัญ
ควรใหรางวัลแกตัวเองดวยการตั้งนาฬิกาปลุก ปลุกใหตนื่ ขึ้นมาดื่มน้าํ ผูที่ทํางานกลางแจง ควรดื่มน้ํา
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เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันทีอ่ ากาศรอนอบอาว เพื่อชดเชยน้าํ ที่สูญเสียไปทางเหงื่อ
19.10.1.3 ควรดื่มอะไร คําตอบคือ ดื่มน้ําสะอาดก็เพียงพอแลว พึงระลึกไวเสมอวา
ปริมาณน้าํ ที่ดมื่ สําคัญกวาชนิดของเครื่องดื่มที่บริโภค
19.10.1.4 อยางไรก็ตาม การดื่มน้ํามะพราว น้ําขาวกลอง ขาวบารเลย น้าํ ผลไมรสเปรี้ยว
เชน น้ํามะนาว น้ําสม น้าํ สับปะรด น้ํามะเขือเทศ เปนตน รวมดวย จะชวยเพิ่มปริมาณสารที่มฤี ทธิ์ยับยัง้ การ
กอตัวของนิว่ ไดดวย อยางไรก็ตาม พึงระลึกเสมอ ตองดื่มน้ําเปลาเกินกวาครึ่งหนึง่ ของปริมาณน้าํ ที่บริโภค
ทั้งหมด
19.10.1.5 สีของปสสาวะ จะชวยบอกคุณถึงความพอเพียงในการดื่มน้าํ หากทานดื่มน้ํา
ไดมากพอ สีของปสสาวะจะใส เพราะในปสสาวะที่มนี า้ํ มาก ปสสาวะจะเจือจาง และมีความเขมขนของเกลือ
แรตางๆ นอย โอกาสทีเ่ กลือแรเหลานี้จะจับตัวกันเปนผลึกนิ่วยอมลดลงตาม แตถาปสสาวะมีสีเหลืองเขม
แสดงวาทานดืม่ น้ําไมเพียงพอ ทําใหมนี ้ําถูกขับออกมาทางปสสาวะนอย ทําใหมีความเขมขนของเกลือแร
ตางๆ ในปสสาวะเพิ่มขึน้ (แมวาปริมาณเกลือแรที่ถูกขับถายอาจเทาเดิม แตความเขมขนของเกลือแรใน
ปสสาวะจะเพิม่ ) โอกาสที่เกลือแรดังกลาวจะจับตัวเปนผลึกนิ่วยอมมีมากขึ้น
19.10.1.6 ประเภทของเครื่องดื่มที่ผูปวยนิ่วไต ควรหลีกเลี่ยง ผูปวยโรคนิว่ ไตควร
หลีกเลี่ยงน้ํามะเฟอง (เนื่องจากมีสารออกซาเลตจํานวนมาก) ชาแก กาแฟ ช็อกโกแลต (มีสารออกซาเลต
เชนกัน) และเครื่องดื่มน้ําอัดลมรสหวาน รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกประเภท รวมถึง เบียร
การดื่มน้าํ ปริมาณมาก เปนวิธที ี่งายที่สดุ และสําคัญที่สุดในการปองกันและรักษานิ่วไต
19.10.2 จํากัดเกลือ
การบริโภคเค็มหรือบริโภคอาหารที่มีเกลือสูง อาจเพิม่ ปริมาณแคลเซียมในปสสาวะซึง่
สงเสริมใหเกิดนิ่วแคลเซียม ผูปวยโรคนิ่วไตควรจํากัดปริมาณเกลือในอาหารที่บริโภค ควรหลีกเลีย่ งอาหาร
หมักดอง หรือขนมถุงที่มเี กลือและผงชูรสเปนสวนประกอบ ควรลดเกลือที่บริโภคใหนอยลง คือ ไมเกินวันละ
100 mEq หรือไมเกิน 6 กรัมของเกลือแกง เพื่อปองกันการเกิดนิ่ว
ปสสาวะทีใ่ สมีสเี หมือนน้าํ บงชีว้ าทานไดดื่มน้ําอยางพอเพียง
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19.10.3 ลดการบริโภคโปรตีนจากเนือ้ สัตว
ควรลดการบริโภคเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว เชน เนื้อไก หมู ปลา และไข เปนตน เพราะมี
สารอาหารโปรตีนสูงทําใหเพิ่มปริมาณกรดยูริกในเลือด และเพิ่มปริมาณสารกอนิ่วแคลเซียมในปสสาวะ ซึ่ง
อาจทําใหเสีย่ งตอการเกิดนิว่ ยูริกและนิ่วแคลเซียมตามมาได
19.10.4 บริโภคอาหารใหสมดุล
19.10.4.1 ควรรับประทานอาหารใหสมดุล โดยเพิ่มผักและผลไมในแตละมื้อโดยเฉพาะ
กลวย สม สับปะรด และมะนาว เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเลือดเปนกรด และชวยลดความเปนกรดในปสสาวะ
19.10.4.2 หลีกเลีย่ งหรืองดการทานอาหารแปรรูป เนื่องจากอาหารแปรรูปมักมีคุณคาทาง
โภชนาการนอยและมีปริมาณใยอาหารต่ํา จากขบวนการผลิตที่มีการแตงกลิ่น ฟอกสี และปรุงรส
19.10.4.3 หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เพิม่ แคลลอรี่และน้ําตาล หรืออาหารที่หวานมาก
เนื่องจากนิ่วไตสัมพันธกับการรับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูงและมีความหวานมาก
19.10.5 คําแนะนําอื่นๆ
- คนปกติตองการวิตามิน C หรือ ascorbic acid จากอาหารเพียงวันละ 100 – 120
มิลลิกรัมเทานัน้ ยังไมมีขอมูลรายงานวิจยั ทางการแพทยที่เชื่อถือไดวา การทานวิตามิน C ปริมาณสูงชวย
ปองกันโรคตางๆ ไดดังที่เชื่อกัน การทานวิตามิน C ขนาดสูงเพื่อหวังจะปองกันโรคจึงปราศจากหลักฐานทาง
การแพทยทเี่ ชือ่ ถือไดมาสนับสนุน อยางไรก็ตาม หากทานยังประสงคจะทานวิตามิน C ขนาดสูงตอไป
ควรจํากัดปริมาณการใช ไมใหเกินวันละ 1000 มก.
- วิตามิน C จะถูกยอยสลายในรางกายไปเปนสารออกซาเลต ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเปนสารกอนิว่
ชนิดหนึ่ง การทานวิตามิน C มากเกิน จะทําใหปริมาณสารกอนิว่ ออกซาเลตในปสสาวะเพิ่มสูงขึ้น จนเปน
อันตรายได
- ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อค่ําปริมาณมาก
- ควรลดความอวนและเพิ่มการบริโภคอาหารสมดุลดังกลาวแลว ภาวะอวนเปนปจจัยที่
สําคัญประการหนึง่ ตอการเกิดนิ่ว
19.11 คําแนะนําสําหรับผูป วยที่มนี ิ่วจําเพาะชนิด
หลักสําคัญในการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคนิ่วไต คือ ยึดหลักเดินทางสายกลาง ไมมากไป ไมนอยไป
จนเกิดความไมพอดี จําเปนตองนํา “ความเปนสมดุล” นี้มาพิจารณาสําหรับผูปวยโรคนิ่วไตแตละชนิด
ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียดดังนี้
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19.11.1 เพือ่ ปองกันการเกิดนิ่วแคลเซียม
19.11.1.1 อาหาร เปนความเขาใจที่ผิดวาผูปว ยนิว่ ไตควรงดการบริโภคอาหารที่มี
แคลเซียมสูง การรับประทานอาหารสุขภาพที่มีแคลเซียมเปนสวนประกอบในปริมาณพอดี ไมมากหรือนอย
เกินไป เชน นมและผลิตภัณฑจากนม เปนตน สามารถปองกันการเกิดนิ่วได เนือ่ งจากแคลเซียมในนม
สามารถจับกับสารกอนิว่ ออกซาเลตในอาหาร เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนแคลเซียมออกซาเลต ที่ไมถกู ดูด
ซึมที่ลําไส แลวถูกขับทิ้งทางอุจจาระ ชวยลดปริมาณออกซาเลตในปสสาวะ ทําใหลดความเสี่ยงในการเกิด
นิ่วออกซาเลตได ในทางตรงกันขามหากทานอาหารทีม่ ีปริมาณแคลเซียมต่ํา จะสงเสริมใหรางกายดูดซึมสาร
กอนิ่วออกซาเลตจากลําไสเพิ่มขึ้น ทําใหเพิ่มความเสีย่ งตอการเกิดนิว่ ออกซาเลต
19.11.1.2 ขณะเดียวกัน ผูปว ยควรหลีกเลีย่ งการทานอาหารเสริม หรือยาเสริมแคลเซียมใน
ปริมาณที่มากเกินพอดี หากมีความจําเปนตองใชแคลเซียมเสริม ควรรับประทานพรอมอาหารเพือ่ ลดความ
เสี่ยงตอการเกิดนิ่วแคลเซียม
19.11.1.3 ยาขับปสสาวะชนิดไทอะไซด (thiazide) มีประโยชนชวยปองกันการเกิดนิ่ว
แคลเซียมไดดี
การจํากัดการบริโภคเกลือและอาหารรสเค็มเปนปจจัยสําคัญอยางมากในการปองกันนิ่วแคลเซียม
19.11.2 เพือ่ ปองกันการเกิดนิ่วออกซาเลต
ผูปวยนิว่ แคลเซียมออกซาเลต ควรจํากัดอาหารที่มีสารกอนิ่วออกซาเลตสูง ไดแก
19.11.2.1 ผัก : ผักโขม โกศน้าํ เตา กระเจีย๊ บขาว บีท และมันฝรั่ง
19.11.2.2 ผลไมและผลไมอบแหง : สตอเบอรี่ ราสเบอรี่ มะขามปอม มะเฟอง ละมุด
นอยโหนง องุน เม็ดมะมวงหิมพานต ถัว่ ลิสง ถัว่ แอลมอนด และมะเดื่อ
19.11.2.3 อาหารอื่นๆ : พริกหยวก เคกผลไม แยมผิวสม ช็อกโกแลตดํา เนยถัว่
ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง และโกโก
19.11.2.4 เครื่องดื่ม : น้ําสมโอ เครื่องดื่มน้าํ ดํา และชาแก
ทั้งหมดนี้ ผูป วยควรแปลความหมายของคําวา “พอดี” วา ไมควรใหมากไป หากมีความ
อยากทานมาก ก็อาจทาน 1 – 2 ชิ้น ไมทานบอย และตองทานดวยสติวาอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคนิ่ว
เพิ่มขึ้น
19.11.3 เพือ่ ปองกันนิ่วยูริก
19.11.3.1 งดเครื่องดืม่ แอลกอฮอลทุกชนิด
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19.11.3.2 งดการทานเครื่องในสัตว เชน ตับ ไต ลําไส กระเพาะ เปนตน และลดปริมาณ
การบริโภคเนือ้ สัตว ซึง่ รวมถึงเนื้อหมู ปลา ไก วัว เปนตน เพราะสารพิวรีน (purine) ในโปรตีนสัตวจะถูกยอย
สลายไปเปนกรดยูริก และถูกขับถายออกทางปสสาวะ ทําใหเพิม่ ความเสี่ยงในการเกิดนิ่วยูริกมากขึ้น
19.11.3.3 ลดการบริโภคถั่ว (เชน ถั่วเขียว ถัว่ แดง ถัว่ ดํา ถัว่ แดงหลวง ถัว่ ลาย ถัว่ แขก ถั่วพู
ถั่วฝกยาว ถัว่ แปบ ถั่วเหลือง หรือถั่วปากอา เปนตน) ผักโขม หนอไม กะหล่ําปลี และเห็ดชนิดตางๆ เปน
จํานวนมากในคราวเดียวกัน เพราะอาจเพิม่ ปริมาณกรดยูริกในปสสาวะได
19.11.3.4 ใชยาอะโลพูรินอล (allopurinol) เพื่อยับยัง้ การสรางกรดยูริกและลดปริมาณ
กรดยูริกในปสสาวะ
19.11.3.5 รับประทานโพแทสเซียมซิเทรต (potassium citrate) เพื่อใหปสสาวะคงความ
เปนดาง เนื่องจากกรดยูริกจะตกตะกอนและรวมตัวเปนกอนนิ่วไดนอยในปสสาวะที่เปนดาง
19.11.3.6 ลดน้าํ หนักตัว
พึงระวัง: การจํากัดแคลเซียมในอาหารมากเกินไปอาจเสี่ยงตอการเกิดนิ่วไต
และนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
19.12 การแกปญหานิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะ
ปจจัยทีก่ ําหนดการตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษานิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ ไดแก ความรุนแรงของ
อาการปวด ขนาด ตําแหนง และสาเหตุของกอนนิ่ว การมีภาวะแทรกซอนซ้ําเติม เชน การอุดตันของระบบ
ทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อ เปนตน
อาจแบงแนวทางการรักษาได 2 วิธี คือ
19.12.1 การรักษาแบบประคับประคอง
19.12.2 การทําหัตถการทางศัลยกรรมเพื่อนํากอนนิ่วออก
19.12.1 การรักษาแบบประคับประคอง
การรักษาประคับประคองมีวัตถุประสงคเพื่อลดอาการและเพื่อชวยใหกอนนิว่ หลุดมาไดเอง
โดยไมตองทําหัตถการ สวนใหญของนิ่วไตที่มีขนาดเล็กกวา 5 มม. สามารถหลุดออกไดเองภายใน 3 – 6
สัปดาหหลังแสดงอาการ
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19.12.1.1 การรักษาในระยะเฉียบพลัน
ถาผูปวยมีอาการปวดไมมาก ควรเลือกยาชนิดกินสําหรับผูปวย แตถามีอาการ
ปวดที่รุนแรง อาจจําเปนตองใชยาฉีด ยาลดปวดในกลุม เอ็นเสด (NSAIDs) หรือสารประกอบอนุพันธมอรฟน
เพื่อระงับอาการปวด
19.12.1.2 การดื่มน้ําในปริมาณมาก
ในชวงที่ผูปวยยังมีอาการปวดรุนแรง ควรดื่มน้าํ พอประมาณไมมากเกินไป เพื่อ
ไมกระตุนอาการ แตเมื่ออาการปวดทุเลาลงจึงคอยๆ เพิม่ ปริมาณน้าํ ดืม่ การดื่มน้ําวันละ 2-3 ลิตร อาจชวยขับ
กอนนิ่วออกไปทางปสสาวะไดโดยไมตองพึง่ การทําหัตถการ โปรดระลึกวาการดื่มเบียรไมชว ยรักษานิ่วไต
หรือนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะขาดน้ําจากภาวะคลืน่ ไส อาเจียน หรือมีไขสูง อาจ
จําเปนตองใหน้ําเกลือทางหลอดเลือดเพื่อชดเชยน้าํ ที่สญ
ู เสียไป
การดื่มน้าํ ปริมาณมากจะชวยใหกอนนิ่วขนาดเล็กหลุดออกมาทางปสสาวะได
19.12.1.3 ผูปวยควรเก็บนิว่ ทีห่ ลุดออกมาสงใหแพทยตรวจวิเคราะห วิธีงา ยที่สุดในการ
เก็บนิว่ คือ การปสสาวะผานตะแกรงรอง
19.12.1.4 วิธีอื่นๆ
- รักษาคาความเปนกรด-ดางของปสสาวะใหเหมาะสม
- ยากลุม calcium channel blocker และยา alpha-blocker ออกฤทธิ์ชวย
คลายการรัดตัวของกลามเนือ้ เรียบ จึงอาจชวยระงับอาการปวดจากทอไตบีบตัวได อาจชวยใหนิ่วหลุดออก
มาไดเอง
- ควรใหยาแกไขตามอาการ เชน ยาระงับอาการคลื่นไส-อาเจียน ยาปฏิชีวนะ
- ปฏิบัติตามคําแนะนําทัว่ ไปในการปองกันการเกิดนิว่ ดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน
19.12.2 การทําหัตถการแกไข
ในกรณีทไี่ มตอบสนองตอการรักษาดวยยาและการรักษาแบบประคับประคองขางตน มีหัตถการ
ผาตัดใหเลือกใชหลายชนิดเพื่อเอานิ่วออก ไดแก การสลายนิว่ ดวยคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shock
Wave Lithotripsy: ESWL), การผาตัดขบนิ่ว (Percutaneous Nephrolithotripsy: PCNL), การคลองนิว่ ดวย
การสองกลอง และการผาตัดเปดแกไขนิ่ว ศัลยแพทยทางเดินปสสาวะจะเปนผูพ ิจารณาเลือกวิธที ี่เหมาะสม
ที่สุดใหกับทาน บางครั้งอาจตองใชหลายวิธีรวมกัน
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19.13 ผูปวยรายใดบางควรทําหัตถการแกไข
19.13.1 ผูปวยเกิดการกลับเปนซ้าํ ของอาการปวดอยางรุนแรง และแพทยพิจารณาแลวเห็นวานิว่ คง
ไมสามารถหลุดออกไปไดเองในชวงเวลาอันเหมาะสม
19.13.2 นิ่วมีขนาดใหญเกินกวาที่จะหลุดออกมาไดเอง
19.13.3 มีทอปสสาวะอุดตันและกําลังมีผลทําลายเนื้อไต
19.13.4 ผูปวยมีไตเหลือทํางานอยูเพียงขางเดียวหรือเกิดนิ่วอุดตันทางเดินปสสาวะทั้ง 2 ขางพรอม
กัน กอใหเกิดภาวะไตวายแทรกซอน ควรตัดสินใจทําหัตถการอยางเรงดวน
19.13.5 เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะซ้าํ เติม
19.13.6 ปสสาวะมีเลือดปนตอเนื่องเปนเวลานาน
นิ่วกลับเปนซ้ําไดบอยมาก ควรใสใจคําแนะนําในการปองกันการเกิดนิ่ว
19.14 การสลายนิ่วดวยคลื่นกระแทก (Extra-Corporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL)
ESWL เปนการรักษาล้ํายุค มีประสิทธิภาพสูง และเปนที่นยิ ม เปนการรักษาที่เหมาะกับนิ่วที่มีขนาด
ไมเกิน 1.5 ซม. ที่อยูในกรวยไตหรือในทอไตสวนบน การรักษานี้อาศัยหลักการทีว่ าคลื่นเสียงความถี่สูงจะมี
พลังจํานวนมากแฝงอยูในคลื่นความถี่ของเสียง เหมือนกับเวลาเราไดยินเสียงทีม่ คี วามถี่สงู จะทําใหรูสึก
ระคายเคืองตอแกวหูของเรา เครื่องมือ ESWL จะผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงในลักษณะเดียวกันนีไ้ ปกระแทก
กอนนิ่ว พลังที่แฝงมาในความถี่ของคลืน่ เสียงจะทําใหกอ นนิว่ แตกออกเปนเศษนิว่ ขนาดเล็กจํานวนมาก งาย
ตอการหลุดออกมาไดเองพรอมกับปสสาวะ หลังการสลายนิว่ ผูปว ยควรดื่มน้าํ ปริมาณมากเพือ่ ชะใหเศษนิ่ว
หลุดออกไป แตหากคาดวาเศษนิ่วอาจหลุดเองไดไมหมดหลังการสลายนิ่วกอนใหญ และอาจนําไปสูการอุด
ตันของระบบทางเดินปสสาวะ แพทยอาจพิจารณาสอดทอพลาสติกคางไวในทอไตเพื่อถางทอไตใหมีขนาด
กวางขึ้นกอนการสลายนิ่ว เพื่อปองกันการอุดตันที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปการสลายนิว่ มีความปลอดภัยสูง
แตก็อาจเกิดผลแทรกซอนบางอยางขึน้ ตามมาได ไดแก มีเลือดออกในปสสาวะ การติดเชื้อแทรกซอน การ
ตกคางของกอนนิว่ การอุดตันของเศษนิ่ว การทําลายเนือ้ ไต และเกิดความดันโลหิตสูง
ขอดีของการสลายนิว่ ดวยคลื่นกระแทก คือ เปนวิธที ี่ปลอดภัย ผูป วยไมตองนอนโรงพยาบาล ไม
ตองใชยาสลบ และไมเกิดมีแผลผาตัด ผูป วยอาจมีความเจ็บปวดเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กนอยหลังการสลายนิว่ การ
รักษานี้จึงเหมาะกับผูปว ยทุกเพศทุกวัย
การสลายนิว่ ดวยคลื่นกระแทกเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนที่นยิ ม
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ไมควรทําการสลายนิว่ ดวยคลื่นกระแทกแกผูปวยอวน ผูปวยที่มีนวิ่ กอนโต สตรีตั้งครรภ ผูปวยทีม่ ีการ
ติดเชื้อแทรกซอนที่รนุ แรง ผูป วยที่ยังควบคุมความดันโลหิตไมได ผูปว ยทีม่ ีภาวะเลือดออกงายผิดปกติ หรือ
ผูปวยที่มีกอนนิ่วอุดตันในสวนปลายของระบบทางเดินปสสาวะ เพราะอาจรอใหนิ่วหลุดออกมาเอง หรือใช
กลองสองเขาไปทางทอปสสาวะเพื่อไปคลองเอากอนนิ่วออกมาจะงายกวา (ดูขอ 19.15) หลังการสลายนิว่ ควร
ทําการติดตามสังเกตอาการผูปวยอยางตอเนื่องเปนระยะ และผูปว ยควรปฏิบัติตามคําแนะนําเพือ่ ปองกันการ
เกิดนิ่วเปนซ้าํ อยางเครงครัด
19.15 การสองกลอง
แพทยนิยมใชวิธีนี้รกั ษาผูปว ยทีม่ ีนวิ่ ที่ตาํ แหนงทอไตสวนกลางหรือสวนปลาย แพทยจะตองดม
ยาสลบใหผูปว ย จากนัน้ จะสอดกลองเขาไปทางทอปสสาวะยอนผานขึ้นไปสูกระเพาะปสสาวะเพื่อคนหา
ตําแหนงทีม่ ีนวิ่ อยู วิธีนที้ าํ ใหแพทยสามารถระบุตําแหนงนิ่วและเห็นกอนนิ่วไดอยางชัดเจน หากนิ่วมีขนาด
เล็ก แพทยจะทําการคลองนิว่ โดยตรงเพื่อเอานิว่ ออก แตถานิว่ มีขนาดใหญเกิน แพทยจะทําการขบนิ่วดวย
เครื่องขบแบบเปาลมกระแทก (Pneumatic lithotripsy) กอน แลวจึงคลองเอานิว่ ออกหรือปลอยใหนวิ่ หลุด
ออกมาเอง ผูป วยสามารถกลับบานไดภายในวันเดียวกัน ไมตองพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล และจะ
สามารถปฏิบตั ิภารกิจไดเปนปกติในอีก 2 – 3 วันถัดไป
ขอดีของการสองกลอง ปลอดภัยแมในสตรีตั้งครรภ ผูปวยที่อวนมาก หรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
สามารถคลองเอากอนนิว่ ที่แข็งออกไดโดยไมตองมีแผลผาตัด แตอาจพบภาวะแซกซอนบางประการเกิดขึ้นได
เชน มีเลือดออกในปสสาวะ เกิดการติดเชื้อ ทอไตฉีกขาด รั่ว หรือเกิดพังผืดจนอาจทําใหทอไตตีบตันตามมา
เปนตน
19.16 การเจาะรูผานทางผิวหนังเพื่อนําเอานิ่วออก (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL)
เปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดกอนนิ่วขนาดกลางหรือขนาดใหญกวา 1.5 ซม. ที่อยู
บริเวณไต ศัลยแพทยนยิ มใชวิธีการรักษานี้ในกรณีที่ไดใชวิธีการสองกลอง และวิธีสลายนิ่วดวยคลื่นกระแทก
แลวยังไมไดผล เมื่อดมยาสลบผูปวยเสร็จสิ้น ศัลยแพทยจะผาตัดเปดแผลเปนรูเล็กๆ ที่ดานหลังเขาไปถึงเนื้อ
ไต ศัลยแพทยจะใชเครื่องอัลตราซาวดหรือเครื่องฟลูออสโครปชวยใหมองเห็นไตและนิ่วไตไดชัดเจน จากนั้น
ศัลยแพทยจะสอดใสเครื่องอุปกรณเขาไปเพื่อสลายใหนวิ่ มีขนาดเล็กลง แลวนําเศษนิ่วออกผานทางรูทเี่ จาะนี้
มีชื่อเทคนิคนีว้ า การผาตัดเจาะรูเพื่อนําเอานิว่ ออก (nephrolithotomy) หากนิว่ มีขนาดใหญเกินจนไมสามารถ
คลองออกไดแพทยจะทําการสลายนิว่ ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงกอน เพือ่ ใหนิ่วกอนใหญแตกเปนเศษนิ่วที่มี
ขนาดเล็กลง แลวจึงคลองเอาเศษนิว่ ออก (nephrolithotripsy)
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แมเปนวิธีการที่ปลอดภัยแตก็อาจเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนไดเชนเดียวกับการผาตัดทั่วไป คือ
การเสียเลือด การติดเชื้อ การบาดเจ็บตออวัยวะภายในชองทอง เชน ลําไสใหญ การรั่วของน้าํ ปสสาวะ และ
การเกิดน้ําทวมชองปอด
ขอดีของหัตถการ PCNL คือ แผลผาตัดเล็ก (ประมาณ 1 ซม.) แพทยสามารถจัดการนิ่วไดทุกขนาด
ดวยการทําหัตถการเพียงครั้งเดียว ผูปว ยนอนพักรักษาตัวสั้น และฟน ตัวไดไว
PCNL เปนหัตถการที่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดในการแกไขนิว่ ขนาดกลางและขนาดใหญ
19.17 การผาตัดเปด
เปนการผาตัดที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนตามมาไดบอย และตองการการพักฟน ใน
โรงพยาบาลหลังการผาตัดอยางนอย 5-7 วัน
ปจจุบัน ศัลยแพทยมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการนํานิ่วออก ทําใหความจําเปนในการผาตัดเปดลดลง
อยางมาก จะเลือกใชวธิ ีนี้เฉพาะกรณีทนี่ วิ่ กอนโตมากหรือลมเหลวจากหัตถการทีก่ ลาวมาขางตน
ขอดีของการผาตัดเปด คือ สามารถจัดการกับนิ่วกอนใหญ นิว่ เขากวาง และนิ่วหลายกอน ได
ภายในการผาตัดเพียงครั้งเดียว นอกจากมีประสิทธิภาพสูงยังเปนการรักษาที่คุมทุนโดยเฉพาะใน
สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือแพทยอยางจํากัด
สามารถรักษานิ่วในทอไตสวนกลางและสวนปลายดวยการสองกลอง ไมตองผาตัด
19.18 เมื่อใดที่ผูปวยนิว่ ไตควรมาพบแพทย
ผูปวยนิ่วไตควรรีบมาพบแพทยในกรณีตอไปนี้
- มีอาการปวดทองมาก หลังรับประทานยาแลวอาการไมดีขึ้น
- คลื่นไส อาเจียน จนไมสามารถใหสารน้าํ และยาไดเพียงพอ
- ไข หนาวสั่น และปวดทองเวลาขับถาย
- มีเลือดออกในปสสาวะ
- ไมมีปสสาวะเลย
ควรเลือกใชวิธีผาตัดเปดเฉพาะในรายที่มีนิ่วกอนโตมากหรือไดลองใชวธิ ีหตั ถการอื่นๆ แลวแตไม
ไดผล
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Author : Dr. Narongsak Watcharotone
Saraburi Hospital
Saraburi, Thailand

Chapter 20 : Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
บทที่ 20 ภาวะแทรกซ้ อนจากโรคต่ อมลูกหมากโต

ถอดความโดย นพ.ณรงค์ ศักดิ์ วัชโรทน
โรงพยาบาลสระบุรี

20.1 อาการแสดงสาคัญของโรคต่ อมลูกหมากโต
ต่อมลูกหมากตังอยู
้ ท่ ี่บริเวณโดยรอบท่อปัสสาวะ (urethra) ที่บริเวณใต้ ตอ่ กระเพาะปั สสาวะ ปกติ
ต่อมลูกหมากทาหน้ าที่สร้ างน ้าเมือก (prostatic fluid) เพื่อใช้ เป็ นพาหะสาหรับพาเชื ้ออสุจิ (ที่ถกู สร้ างขึ ้น
จากลูกอัณฑะ) ออกไปสูภ่ ายนอกในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ เมื่อเพศชายมีอายุมากขึ ้น ต่อมลูกหมากมักมี
ขนาดโตขึ ้น ซึง่ หากโตมากไปจะไปบีบรัดบนท่อปัสสาวะ ที่วางทอดผ่านไปท่ามกลางเนื ้อเยื่อของต่อม
ลูกหมาก ยิ่งโตมากเท่าไร ก็จะมีโอกาสไปบีบรัดท่อปัสสาวะ ทาให้ ไปอุดกัน้ การไหลของน ้าปัสสาวะ
จากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกมากเท่านัน้
ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตอาจมีอาการแสดงแตกต่างกัน ขึ ้นกับระยะเวลาที่เป็ น ความรุนแรง
ของโรค และผลกระทบที่ตอ่ มลูกหมาก (ที่โต) ไปมีผลต่อการไหลของปัสสาวะ ในระยะที่ตอ่ มลูกหมาก
เริ่มโต ผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่สดุ มีความรู้สกึ เหมือนยังอยากไปถ่ายปัสสาวะอีก
ปัสสาวะไม่พงุ่ แรงเท่าเดิม หรื อต้ องใช้ เวลานานขึ ้นในการถ่ายปัสสาวะแต่ละครัง้ หากต่อมลูกหมากโต
มากขึ ้นอีก อาการเหล่านี ้จะมากขึ ้น และอาจทาให้ เกิดผลแทรกซ้ อนอื่นๆ ตามมาได้
20.2 ผู้ป่วยที่สงสัยว่ าอาจมีต่อมลูกหมากโตควรพบแพทย์ เมื่อมีอาการต่ อไปนี ้
- ปัสสาวะไม่ออก หรื อปัสสาวะลาบาก
- ปวดแสบเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็น มีไข้ หนาวสัน่
- มีเลือดในปัสสาวะ
- ไม่สามารถกลันปั
้ สสาวะได้
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20.3 ภาวะแทรกซ้ อนที่สาคัญของโรคต่ อมลูกหมากโต
แม้ วา่ โรคต่อมลูกหมากโตจะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ตอ่ มลูก
หมากที่โตมากและไม่ได้ รับการรักษาอาจจะทาให้ เกิดปัญหาหลายประการ ได้ แก่
20.3.1 ปั สสาวะไม่ ออกเฉียบพลัน (Acute urinary retention) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดปัสสาวะ
มาก แต่ปัสสาวะไม่ออก จาเป็ นต้ องแก้ ไขโดยการใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้
20.3.2 ปั สสาวะไม่ ออกเรื อ้ รัง (Chronic urinary retention) เมื่อท่อปัสสาวะมีการอุดตันเพียง
บางส่วน ผู้ป่วยจะไม่มีอาการปวดปัสสาวะแต่จะมีปัสสาวะเหลือคัง่ ค้ างหลังปัสสาวะแล้ ว (residual urine)
หรื อมีอาการปัสสาวะปริมาณน้ อยแต่บอ่ ย (overflow of urine) เนื่องจากมีปัสสาวะคัง่ ค้ างในกระเพาะ
ปัสสาวะจานวนมากมานาน จนปัสสาะไหลล้ นออกมาเอง
20.3.3 กระเพาะปั สสาวะและไตถูกทาลาย ภาวะปัสสาวะไม่ออกเรื อ้ รังจะทาให้ ผนังกล้ ามเนื ้อ
ของกระเพาะปัสสาวะหย่อนยาน เกิดการล้ า ส่งผลให้ กระเพาะปัสสาวะบีบตัวได้ ลดลง หากปัสสาวะที่
ค้ างมีปริมาณมากจะทาให้ มีน ้าปัสสาวะดันย้ อนกลับขึ ้นไปตามท่อไต ทาให้ เนื ้อไตค่อยๆ ถูกทาลาย และ
เกิดภาวะไตวายได้
20.3.4 การติดเชือ้ ในระบบทางเดินปั สสาวะและนิ่วในไต ปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปัสสาวะ
ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อและโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้
20.4 การวินิจฉัยโรคต่ อมลูกหมากโต
ผู้ที่มีประวัติและอาการสงสัยต่อมลูกหมากโต ควรทาการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คือ
20.4.1 การให้ คะแนนความรุนแรงของอาการของต่ อมลูกหมาก (Prostate Symptom
Score or Index) เราสามารถประเมินความรุนแรงของอาการของโรคต่อมลูกหมากโต เพื่อเป็ นเครื่ อง
บ่งชี ้ทางอ้ อมของโรคฯ ด้ วยการให้ คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เรี ยกว่า International Prostate
Symptom Score (IPSS) หรื อ American Urological Association (AUA) symptom index โดย
คะแนนที่ได้ จะมาจากคาถามที่ประเมินอาการและความยากลาบากในการปัสสาวะ
20.4.2 การตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination, DRE) การตรวจทางทวารหนัก
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อคลาดูขนาด และลักษณะของต่อมลูกหมาก แพทย์จะสวมถุงมือและใช้ นิ ้วสอดเข้ าทาง
ช่องทวารหนักเพื่อตรวจดูตอ่ มลูกหมาก ซึง่ อยูบ่ ริเวณด้ านด้ านหน้ าของช่องทวารหนัก ปกติตอ่ มลูกหมาก
มีผิวเรี ยบและนิ่ม หากพบว่าต่อมลูกหมากมีผิวขรุขระและแข็ง ต้ องคิดถึงมะเร็งหรื อการเกิดมีแคลเซียม
สะสมที่ตอ่ มลูกหมาก
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20.4.3 การตรวจอัลตราซาวด์ และการวัดปริมาณปั สสาวะหลังจากปั สสาวะ( Post-voiding
Residual Volume Test) การทาอัลตราซาวด์สามารถประเมินขนาดของต่อมลูกหมากและความผิดปกติ
อื่นๆ ได้ เช่น มะเร็งของต่อมลูกหมาก การโป่ งพองของท่อไตและไต การมีหนองสะสมในต่อมลูกหมาก
และยังสามารถประเมินปริมาณปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปัสสาวะหลังปัสสาวะออกแล้ วได้ ด้วย ปกติ
ปริมาตรปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปัสสาวะหลังปัสสาวะออกแล้ วควรมีไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หากมีปริมาณ
ปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปั สสาวะหลังปัสสาวะออกแล้ วมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือว่าผิดปกติ และควร
ประเมินความผิดปกติวิธีอื่นต่อไป
20.4.4 การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร( Laboratory tests) การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารไม่ชว่ ย
ในการวินิจฉัยต่อมลูกหมากโตโดยตรง แต่ชว่ ยในการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้ อนหรื อใช้ วินิจฉัยโรคอื่นที่อาจมี
อาการแสดงคล้ ายกันได้ เช่น การตรวจปัสสาวะเมื่อสงสัยการติดเชื ้อ การตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของ
ไต การตรวจระดับ Prostate Specific Antigen (PSA) เพื่อค้ นหามะเร็งของต่อมลูกหมาก
20.4.5 การตรวจอื่นๆ การตรวจวินิจฉัยหรื อแยกโรคของต่อมลูกหมาก สามารถใช้ การตรวจ
พิเศษ เช่น ศึกษาพลศาสตร์ ของการทางานของกระเพาะปัสสาวะ การใช้ กล้ องส่องตรวจกระเพาะ
ปัสสาวะ (cystoscopy) การตัดชิ ้นเนื ้อต่อมลูกหมาก การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะด้ วยการฉีดสาร
รังสีทบึ แสง (intravenous pyelogram) การตรวจ retrograde pyelography หรื อการตรวจด้ วยเครื่ อง
เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT urogram
20.5 ผู้ท่ มี ีอาการคล้ ายอาการของโรคต่ อมลูกหมากโต มีโอกาสเป็ นมะเร็งต่ อมลูกหมากได้
หรือไม่ ? เราจะมีวิธีการวินิจฉัยมะเร็งต่ อมลูกหมากอย่ างไร ?
ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาจมีอาการหลายอย่างเหมือนกับอาการที่พบในโรคต่อมลูกหมาก
โต ดังนันบางครั
้
ง้ เป็ นการยากที่จะแยกโรคทังสองนี
้
้ออกจากกันให้ ชดั เจน อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกว่า
โรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาศัยการตรวจที่สาคัญ 3 วิธีคือ ก. การตรวจทางทวารหนัก
เพื่อคลาขนาดและรูปลักษณะของต่อมลูกหมากที่คลาได้ ข. ตรวจระดับ PSA ในเลือด และ ค. การใช้
กล้ องส่องเพื่อตรวจกระเพาะปัสสาวะ พร้ อมกับตรวจต่อมลูกหมากและตัดชิ ้นเนื ้อต่อมลูกหมากเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของชิ ้นเนื ้อต่อมลูกหมาก
20.6 การรักษาโรคต่ อมลูกหมากโต
การเลือกวิธีรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ขึ ้นกับความรุนแรงของอาการว่ามีผลกระทบต่อชีวิต
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ประจาวันและสุขภาพของผู้ป่วยหรื อไม่ เป้าหมายสาคัญของการรักษา คือ เพื่อลดอาการของผู้ป่วย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต หรื อลดปริมาณปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปัสสาวะ และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อน
วิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตมี 3 วิธี คือ
20.7 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และการติดตามอาการโดยไม่ ใช้ ยา
แพทย์จะใช้ แนวทางการรักษาแบบนี ้กับผู้ป่วยที่มีอาการน้ อย ผู้ป่วยควรเปลี่ยนวิถีของการดาเนิน
ชีวิตเพื่อลดอาการของต่อมลูกหมากโต ได้ แก่
20.7.1 การเปลี่ยนนิสยั และวิธีการปัสสาวะ ได้ แก่
- ไม่กลันปั
้ สสาวะ
- ปัสสาวะ 2 ยกในการปัสสาวะแต่ละครัง้ ยกแรกเป็ นการปัสสาวะปกติ เมื่อปัสสาวะจน
หมดแล้ วให้ คอยสักพัก จากนันให้
้ ปัสสาวะอีกครัง้ โดยไม่ต้องแบ่งหรื อกดกระเพาะปัสสาวะ
20.7.2 การเปลี่ยนนิสยั และวิธีการดื่มน ้าและสุรา
- ลดการดื่มน ้าในช่วง 2-3 ชัว่ โมงก่อนเข้ านอนหรื อก่อนออกจากบ้ าน
- หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อคาเฟอีนในช่วงเย็น เนื่องจากแอลกอฮอล์หรื อ
คาเฟอีนมีผลทาให้ ร่างกายขับน ้าปัสสาวะเพิ่มขึ ้นและยังกระตุ้นการทางานของกล้ ามเนื ้อกระเพาะปัสสาวะ
ทาให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องลุกขึ ้นมาปัสสาวะเวลากลางคืน
- ไม่ควรดื่มน ้ามากเกินไปในแต่ละวัน (ไม่ควรมากกว่า 3 ลิตรต่อวัน) และไม่ควรดื่มน ้า
ปริมาณมากในคราวเดียว
20.7.3 หลีกเลี่ยงการใช้ ยายาลดน ้ามูก (decongestants) หรื อยาแก้ แพ้ (antihistamines)
เนื่องจากยา 2 กลุม่ นี ้จะออกฤทธิ์ตอ่ กล้ ามเนื ้อลายของกระเพาะปัสสาวะให้ บีบตัวน้ อยลง ทาให้ อาการ
ต่อมลูกหมากโตเพิ่มขึ ้น หรื อทาให้ มีปัสสาวะคัง่ ค้ างในกระเพาะปัสสาวะมากขึ ้น
20.7.4 รักษาร่างกายให้ อบอุน่ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
50.7.5 บริหารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน (pelvic strengthening exercises) กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานมี
หน้ าที่คอยพยุงกระเพาะปัสสาวะและช่วยควบคุมการปั สสาวะ การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานจะช่วย
ควบคุมการปัสสาวะและป้องกันการเกิดปัสสาวะเล็ด ในการค้ นหาว่าจะบริหารกล้ ามเนื ้อส่วนไหนแน่
ก็ให้ ลองสังเกตเวลาที่ท่านกาลังถ่ายปัสสาวะ หากท่านสามารถบังคับให้ มีการ “ขมิบ” ให้ ปัสสาวะหยุดไหล
กลางคันได้ สาเร็จ ก็คือกล้ ามเนื ้อกลุม่ นี ้เลย เราเรี ยกกล้ ามเนื ้อกลุม่ นี ้ว่า กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน (pelvic
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floor muscle) เมื่อทราบแล้ วว่าเรากาลังเพ่งความสนใจไปที่กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานมัดนัน้ ต่อไปขอให้ ทา่ น
ถ่ายปัสสาวะออกให้ หมด นอนหงายบนพื ้นราบแล้ วออกกาลังโดยการ “ขมิบ” ในลักษณะที่อธิบายมา
ข้ างต้ น ให้ ขมิบคาไว้ ประมาณ 5 วินาที แล้ วจึงคลายออก รออีกสัก 5 – 10 วินาทีแล้ วขมิบใหม่ ขมิบคาไว้
อีก 5 วินาที ทาเช่นนี ้ประมาณ 10 ครัง้ ในแต่ละรอบของการบริ หาร หากปฏิบตั ไิ ด้ คล่องแล้ ว อาจค่อยๆ
เพิ่มระยะเวลาที่ขมิบคาไว้ ให้ นานถึง 10 วินาทีตอ่ ครัง้ ทารอบละ 5 – 10 ครัง้ และทาวันละ 3 รอบ โปรด
อย่าลืมว่าให้ เพ่งความสนใจในการ “ขมิบ” ไปที่กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานเท่านัน้ ต้ องระมัดระวังไม่ให้ กล้ าม
เนื ้อส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเกร็ งรัดตัวตามไปด้ วย เช่น กล้ ามเนื ้อที่หน้ าท้ อง ที่ต้นขา หรื อที่แก้ มสะโพก และ
ไม่ต้องกลันหายใจในช่
้
วงการ “ขมิบคาไว้ ” ท่านสามารภหายใจเข้ า - ออกได้ ตามปกติ
20.7.6 ฝึ กควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะโดยพยายามปัสสาวะให้ เป็ นเวลา และแต่ละ
ครัง้ ให้ ถ่ายปัสสาวะให้ หมดด้ วย
20.7.7 พยายามอย่าให้ ท้องผูก
20.7.8 ลดความเครี ยดเนื่องจากความเครี ยดและการวิตกกังวลจะทาให้ ปัสสาวะบ่อยขึ ้น
20.7.9 เปลี่ยนเวลาในการกินยาขับปั สสาวะ ไม่ควรกินยานี ้ในช่วงเย็นเพราะจะทาให้ ผ้ ปู ่ วย
ต้ องลุกขึ ้นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ ้น
20.8 การรักษาด้ วยยา
แพทย์มกั ใช้ วิธีนี ้รักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีอาการน้ อยจนถึงอาการปานกลาง หลังจาก
กินยารักษาไปเป็ นเวลานานพอควร มีผ้ ปู ่ วยประมาณ 2 ใน 3 ที่มีอาการต่างๆ ดีขึ ้น ยาที่ใช้ มี 2 กลุม่ ได้ แก่
alpha-blockers และ anti-androgens (5-alpha-reductase inhibitors)
20.8.1 ยาในกลุม่ Alpha-blockers (tamsulosin, alfuzosin, terazosin, and doxazosin) ออก
ฤทธิ์โดยช่วยคลายกล้ ามเนื ้อทังในและรอบต่
้
อมลูกหมากทาให้ ปัสสาวะไหลได้ ดีขึ ้น แต่มีผลข้ างเคียงใน
ผู้ป่วยบางราย คือ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะและอ่อนเพลีย
20.8.2 ยาในกลุม่ 5-alpha-reductase inhibitors (finasteride and dutasteride) ออกฤทธิ์โดย
ช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมาก ทาให้ ปัสสาวะไหลดีขึ ้น และช่วยลดอาการของโรคต่อมลูกหมากโต มักใช้
ในผู้ที่มีตอ่ มลูกหมากโตมาก ยากลุม่ นี ้ออกฤทธิ์ไม่เร็วเหมือนกลุม่ alpha-blockers ต้ องใช้ เวลาในการ
ติดตามผลประมาณ 6 เดือนหลังจากเริ่มใช้ ยา ผลข้ างเคียงของยากลุม่ นี ้ คือ อาจทาให้ เกิด อาการหย่อน
สมมรถภาพทางเพศและองคชาตไม่แข็งตัวได้
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20.8.3 ถ้ าผู้ป่วยมีตอ่ มลูกหมากโตมาก และตอบสนองต่อการใช้ ยา alpha blocker ไม่ดี อาจ
ลองใช้ ยาทัง้ 2 กลุม่ ร่วมกัน มักพบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ ยาเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
20.9 การผ่ าตัด
20.9.1 ข้ อบ่ งชีข้ องการรักษาด้ วยการผ่ าตัด
จะใช้ วิธีผา่ ตัดต่อมลูกหมากในกรณีตอ่ ไปนี ้ คือ
20.9.1.1 ผู้ที่มีอาการของต่อมลูกหมากโตตังแต่
้ ระดับปานกลางขึ ้นไป และไม่ตอบสนอง
ต่อการใช้ ยารักษา
20.9.1.2 ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน
20.9.1.3 ผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อทางเดินปัสสาวะบ่อย
20.9.1.4 ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะมีเลือดอยูต่ ลอดเวลาหรื อเป็ นซ ้าหลายครัง้
20.9.1.5 ผู้ป่วยที่มีไตทางานลดลง เนื่องจากต่อมลูกหมากโต
20.9.1.6 ผู้ป่วยที่มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโต
20.9.1.7 ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะค้ างเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
20.9.2 วิธีการผ่ าตัด
มี 4 วิธีคือ
20.9.2.1 การผ่าตัดโดยการส่องกล้ องผ่านท่อปัสสาวะเข้ าไปคว้ านเนื ้อต่อมลูกหมาก
ส่วนเกินออก (Transurethral resection of the prostate, TURP)
20.9.2.2 การผ่าตัดด้ วยการส่องกล้ องผ่านท่อปัสสาวะเข้ าไปตัดเนื ้อต่อมลูกหมาก
บางส่วน (Transurethral incision of the prostate, TUIP)
20.9.2.3 การผ่าตัดเปิ ดเข้ าไปตัดต่อมลูกหมาก (open prostatectomy)
20.9.2.4 การผ่าตัดด้ วยเทคนิคใหม่ Minimally Invasive Treatments (MITs)
20.9.2.1 การผ่ าตัดโดยการส่ องกล้ องผ่ านท่ อปั สสาวะเข้ าไปคว้ านเนือ้ ต่ อมลูกหมากส่ วนเกินออก
(Transurethral Resection of the Prostate, TURP)
TURP เป็ นวิธีการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตที่เป็ นมาตรฐาน มักได้ ผลดีกว่าการใช้ ยา แต่เจ็บตัวกว่า
การกินยา ปัจจุบนั แพทย์ใช้ วิธีนี ้ผ่าตัดแบบนี ้ในกรณีที่รักษาด้ วยยาไม่ได้ ผล หรื อในกรณีผ้ ปู ่ วยมีตอ่ ม
ลูกหมากโตมากจนมีปัญหาการอุดกันท่
้ อปัสสาวะ การผ่าตัดวิธีนี ้จะช่วยแก้ ไขภาวะการอุดตันของท่อ
ปัสสาวะได้ กว่าร้ อยละ 85 – 90 ของผู้ป่วยที่ทาการผ่าตัด
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ผู้ป่วยต้ องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะทาผ่าตัดได้ ผู้ป่วยต้ องมานอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยต้ อง
หยุดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื ้อในปอดและบาดแผล ทาให้ การ
ฟื น้ ตัวช้ า และก่อนผ่านตัดต้ องหยุดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด ได้ แก่ ยา แอสไพริน ยาต้ านเกร็ ดเลือด
(เช่น clopidogrel) และยาละลายลิ่มเลือดอื่นๆ (เช่น warfarin)
TURP เป็ นการผ่าตัดเล็ก ทาโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเป็ นผู้ทาการผ่าตัด ไม่ต้องดม
ยาสลบ แต่ใช้ วิธีฉีดยาชาเข้ าที่ไขสันหลัง แพทย์จะใช้ เครื่ องมือที่เรี ยกว่า resectoscope ใส่เข้ าไปทางท่อ
ปัสสาวะ เพื่อทาการตัดเนื ้อต่อมลูกหมากออกมา แพทย์จะนาชิ ้นเนื ้อต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิ
สภาพว่ามีมะเร็งหรื อไม่ รวมเวลาที่ใช้ ผา่ ตัดประมาณ 60 – 90 นาที
หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะถูกใส่สายสวนปัสสาวะและจะมีการล้ างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลา 12 – 24 ชัว่ โมงเพื่อล้ างเลือดหรื อลิ่มเลือดที่เกิดขึ ้นจากการตัดเนื ้อต่อมลูกหมาก เมื่อน ้าที่ล้าง
กระเพาะปัสสาวะไม่มีเลือดปนแล้ ว จึงจะถอดสายสวนปัสสาวะออกได้ ผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลอีก 2 ถึง
3 วัน
ผู้ป่วยจะสามารถฟื น้ ตัวได้ เร็ วหากปฏิบตั ิตามคาแนะนา คือ
- ดื่มน ้ามากๆ
- ควรกินยาระบายเพื่อแก้ ไขปัญหาท้ องผูก เนื่องจากเวลาเบ่งอุจจาระจะทาให้ มีเลือดออกเพิ่มขึ ้น
- หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้ อย 4-6 อาทิตย์
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟและอาหารรสเผ็ด
- ไม่ควรเริ่มกินยาต้ านการแข็งตัวของเลือดใหม่จนกว่าแพทย์ผ้ ดู แู ลจะแนะนา
ภาวะแทรกซ้ อน
- ภาวะแทรกซ้ อนที่พบได้ บอ่ ยหลังทาผ่าตัด คือ การพบมีเลือดออกทางปัสสาวะ และการติดเชื ้อ
ในระบบทางเดินปัสสาวะ
- ปัญหาที่อาจจะพบในระยะยาวต่อมาภายหลัง คือ ท่อปัสสาวะตีบ การมีอสุจิไหลย้ อนกลับ กลัน้
ปัสสาวะไม่ได้ และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
- การมีอสุจิไหลย้ อนกลับ เป็ นผลข้ างเคียงที่พบได้ บอ่ ยถึงร้ อยละ 70 ของผู้ป่วยได้ รับการผ่าตัด
TURP ทังหมด
้
แม้ วา่ ภาวะแทรกซ้ อนนี ้ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจทาให้ ไม่สามารถมีบตุ รได้
เนื่องจากน ้าอสุจิจะถูกหลัง่ ขึ ้นไปในกระเพาะปัสสาวะหมด
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- ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอ้ วน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ า มีภาวะขาดสารอาหาร หรื อมีโรคเบาหวานเป็ นปัจจัย
ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่าตัดได้
หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ ว ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ เมื่อมีอาการดังต่ อไปนี ้
- ปัสสาวะออกยากหรื อไม่ออก
- มีอาการปวดมากแม้ ได้ รับยาแก้ ปวดแล้ ว
- มีเลือดหรื อลิ่มเลือดขนาดใหญ่ออกมาทางท่อปัสสาวะ หรื อมีก้อนเลือดอุดตันจนทาให้ ปัสสาวะ
ไม่ออก
- มีอาการของภาวะติดเชื ้อเช่น ไข้ หนาวสัน่ เป็ นต้ น
20.9.2.2 การผ่ าตัดด้ วยการส่ องกล้ องผ่ านท่ อปั สสาวะเข้ าไปตัดเนือ้ ต่ อมลูกหมากบางส่ วน
(Transurethral Incision of the Prostate, TUIP)
แพทย์จะเลือกผ่าตัดวิธีนี ้สาหรับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีข้อบ่งชี ้ที่ต้องการการรักษาด้ วยวิธี
ผ่าตัด และผู้ป่วยมีสภาพที่ไม่เหมาะที่จะทา TURP และต่อมลูกหมากโตไม่มาก การผ่าตัดวิธีนี ้ไม่เหมาะ
กับต่อมลูกหมากที่มีขนาดโตมาก ในขณะที่ศลั ยแพทย์ใช้ กล้ องส่องผ่านท่อปัสสาวะเข้ าไปจนถึงบริเวณ
ต่อมลูกหมาก ศัลยแพทย์จะใช้ มีดขนาดเล็กสอดเข้ าไปเพื่อกรี ดต่อมลูกหมากตามแนวยาว ทาให้ ท่อ
ปัสสาวะกว้ างขึ ้น ทาให้ ปัสสาวะไหลดีขึ ้น ข้ อดีของ TUIP คือ เสียเลือดน้ อย ผลข้ างเคียงจากการผ่าตัด
น้ อย ระยะเวลาอยูโ่ รงพยาบาลสันและโอกาสเกิ
้
ดผลแทรกซ้ อน 2 ด้ านน้ อยกว่าการผ่าตัดด้ วยวิธี TURP
คือ การมีอสุจิไหลย้ อนกลับและการกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทา TUIP อาจจะไม่ได้ ผลดี
เท่ากับ TURP และผู้ป่วยอาจต้ องทา TURP ในภายหลังได้
20.9.2.3 การผ่ าตัดเปิ ดเข้ าไปตัดต่ อมลูกหมาก (Open Prostatectomy)
เป็ นวิธีการผ่าตัดที่ศลั ยแพทย์เคยใช้ บอ่ ยในอดีตหลายทศวรรษก่อน ศัลยแพทย์ต้องผ่าผนังหน้ า
ท้ องเพื่อตัดต่อมลูกหมาก ศัลยแพทย์จะใช้ การผ่าตัดวิธีนี ้ในผู้ที่มีตอ่ มลูกหมากโตมากและมีปัญหาอื่นที่
ต้ องแก้ ไขไปด้ วยในขณะผ่าตัด แต่ปัจจุบนั ศัลยแพทย์ไม่นิยมผ่าตัดด้ วยวิธีนี ้ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีแผล
ผ่าตัดที่หน้ าท้ อง ทาให้ มีโอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้ อนจากการผ่าตัดมากกว่า และวิธีผา่ ตัดแบบอื่นได้ ผล
ดีกว่า หรื อพอๆ กัน แต่มีผลเสียน้ อยกว่า
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20.9.2.4 การผ่ าตัดด้ วยเทคนิคใหม่ Minimally Invasive Treatments (MITs)
การผ่าตัดด้ วยวิทยาการที่ทนั สมัยช่วยให้ การรักษาต่อมลูกหมากโตเป็ นเรื่ องง่ายและมีอนั ตราย
น้ อย แม้ วา่ ศัลยแพทย์จะต้ องใช้ กล้ องส่องผ่านท่อปัสสาวะเข้ าไปจนถึงตาแหน่งที่เป็ นต่อมลูกหมาก
เช่นเดียวกับการผ่าตัดวิธีอื่น แต่แพทย์จะแก้ ไขโรคต่อมลูกหมากโต หรื อทาให้ ท่อปัสสาวะมีรูขนาด
ใหญ่ขึ ้น โดยใช้ เทคนิคอื่นที่มีความทันสมัยมากขึ ้น การผ่าตัดอาจจะใช้ ความร้ อน หรื อเลเซอร์ หรื อ
electrovaporization เพื่อตัดเนื ้อต่อมลูกหมากแทนการใช้ มีดคว้ าน ข้ อดีของวิธีนี ้ คือ จานวนวันที่ผ้ ปู ่ วย
ต้ องนอนในโรงพยาบาลลดลง แพทย์ใช้ ยาสลบน้ อย มีความเสี่ยงและผลข้ างเคียงน้ อยกว่าการทาผ่าตัด
TURP แต่มีข้อเสีย คือ ผลที่ได้ ไม่ดเี ท่ากับ TURP ผู้ป่วยอาจต้ องทาการผ่าตัดซ ้าใน 5- 10 ปี และแพทย์
ไม่สามารถนาชิ ้นเนื ้อต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิสภาพ เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้
เพราะเทคนิคที่ใช้ (ไม่วา่ จะเป็ นความร้ อนก็ดี เลเซอร์ ก็ดี หรื อไฟฟ้าจี ้ก็ดี) จะทาลายเซลล์เนื ้อเยื่อที่ตดั
ออกมา จนไม่สามารถนาเนื ้อเยื่อนันไปตรวจสอบหาเซลล์
้
มะเร็งได้ นอกจากนี ้ยังไม่มีการศึกษาที่นาน
พอว่าเทคนิคดังกล่าวมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดีเพียงใด และที่สาคัญ คือ ยังมีคา่ ใช้ จา่ ยสูง
การรักษาด้ วยวิธีนี ้เทคนิคใหม่ดงั กล่าวนี ้ คลอบคลุมวิธีการต่อไปนี ้ คือ
1. Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) เป็ นการใช้ คลื่นไมโครเวฟในการ
ทาลายเนื ้อต่อมลูกหมากที่ไต
2. Transurethral Needle Ablation of the Prostate (TUNA) เป็ นการใช้ คลื่นวิทยุในการ
ทาลายเนื ้อเยื่อต่อมลูกหมากที่โต
3. Transurethral Laser Therapy เป็ นการใช้ แสงเลเซอร์ ทาลายเนื ้อเยื่อต่อมลูกหมากที่โต
4. Water-Induced Thermotherapy (WIT) เป็ นการใช้ น ้าร้ อนในการทาลายเนื ้อเยื่อต่อมลูก
หมากที่โต
5. Prostatic Stents เป็ นการสอดใส่ขดลวดที่ทามาจากไททาเนียม โค้ งงอได้ เข้ าไปทางท่อ
ปัสสาวะ และเข้ าไปวางตรงส่วนที่ตีบแคบของท่อปัสสาวะ ทาให้ ท่อปัสสาวะเปิ ดกว้ างขึ ้น อาศัยหลักการ
คล้ ายการใส่ขดลวด (Stent) สาหรับถ่างหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ
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Chapter 21 : Drugs and Kidney Problems
บทที่ 21 ยากับปญหาโรคไต

ถอดความโดย นพ.สุรพงษ นเรนทรพิทักษ
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

21.1 บทนํา
ตองถือวายาเปนสารเคมีที่เปนสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งที่เขาไปในรางกาย เพียงแตวา
นักวิทยาศาสตร และแพทยไปพบวา สารเคมีที่เปนสิ่งแปลกปลอมกลุม นี้ทถี่ ูกจัดไปเปน “ยา” นี้ ไปออกฤทธิ์
บางอยางที่เปนประโยชนใชรักษาโรคได แตขณะเดียวกัน ยาหลายชนิดมีทงั้ ประโยชนและทําใหเกิดผล
ขางเคียงตางๆตอรางกายดวย ถาเปนนอยก็อาจพอรับได แตยาบางชนิดอาจมีผลขางเคียงมากจนเปน
อันตรายตอสุขภาพ และชีวติ ผูปวยไดเชนกัน ตัวอยางเชน ยานอนหลับ ถากินพอควรชวยใหนอนหลับสบาย
แตถากินเกินขนาดทําใหหมดสติหรือโคมาได ยาแอสไพรินทานขนาดนอยๆ ใชเปนยาตานเกร็ดเลือด
ใชรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมองได หากทานขนาดปานกลางชวยลดไขแกปวด แตถา
ทานมากอาจทําใหสมดุลยกรด-ดางของรางกายผิดปกติ และทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารจนมีอาเจียน
เปนเลือดได
ความจริงแลว ยาหรือสมุนไพรก็เปนสารเคมีเชนกัน เพียงแตยามักเปนสารเคมีชนิดเดียว สังเคราะห
โดยขั้นตอนทางวิทยาศาสตรจนไดเปนสารบริสุทธิ์ สวนสมุนไพรมักเปนการผสมผสานของวัตถุดบิ ตาม
ธรรมชาติหลายชนิด จึงประกอบดวยสารเคมี (ที่เปนสารอินทรียจากพืช หรือสัตว) จํานวนหลายรอยชนิด
ปะปนกัน บางชนิดมีปริมาณนอย ทําใหจําแนกไดยากวา การออกฤทธิ์ของสมุนไพรเกิดจากสารเคมี (ที่เปน
องคประกอบ) ชนิดใดแน
เมื่อเรากินยาเขาไป ยาจะถูกดูดซึมผานผนังลําไสเขาสูก ระแสเลือด เขาไปทําปฏิกิรยิ ากับสารตางๆ
ที่ตําแหนงอวัยวะตางๆของรางกาย และในที่สุดมักถูกกําจัดออกได 2 ทางหลัก ทางแรก คือ ถูกขับออกทาง
ตับผานลงไปกับน้าํ ดี กลับลงสูลําไสและขับออกไปทางอุจจาระในที่สดุ สวนทางทีส่ อง คือ ถูกขับออกทางไต
ขับออกทางปสสาวะ ทําใหไตอาจถูกกระทบจากฤทธิ์ของยาในชวงที่ยาเหลานี้ผา นมาตามกระแสเลือดและ
มาถูกขับออกที่ไตได
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21.2 ทําไมไตจึงไดรับพิษจากยามากกวาอวัยวะอื่นของรางกาย เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
21.2.1 ไตทําหนาทีข่ ับยา เพราะไตทําหนาที่ขับของเสียตางๆ รวมทัง้ ยาที่ใชออกจากรางกายทาง
ปสสาวะ ดังนัน้ ระหวางทีย่ าถูกขับออกทางไต จึงอาจเกิดพิษตอไตได
21.2.2 เลือดไหลผานไตสูงมาก เพราะประมาณรอยละ20 ของปริมาณเลือดที่สบู ฉีดออกจาก
หัวใจแตละครั้งทีห่ ัวใจบีบตัวจะไหลมาที่ไต เมื่อเทียบเปนสัดสวนตอน้าํ หนักของอวัยวะแลว ไตจะมีสัดสวน
ของเลือดมาเลี้ยงคิดเทียบตอน้ําหนักอวัยวะ เปนปริมาณสูงกวาอวัยวะอืน่ ใด ดังนัน้ สารตางๆรวมทัง้ ยาจึง
ผานไตมาก และอาจทําใหเกิดผลเสียตอไตได
21.3 ยาทีส่ ําคัญที่มีฤทธิ์เปนผลเสียทีท่ ําลายไต
21.3.1 ยาแกปวดแกอักเสบ ที่ใชบรรเทาอาการปวดหัว ปวดขอ ลดไข ไดแก ยากลุม Nonsteroidal (Anti-Inflammatory Drugs-NSAID) ในประเทศไทย ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหายาเหลานี้จาก
รานขายยา หรือแมแตจากรานขายของชําในชนบทไดอยางแพรหลาย ชื่อเคมีของสารยาในกลุมนีไ้ ดแก
ไดแก แอสไพริน ไดโคลฟแนค ไอบูโปรเฟน อินโดเมททาซิน คีโตโปรเฟน มีเฟนนามิคแอซิด เซเลคอกสิบ
เปนตน ยาเหลานี้สามารถทําลายไตได
ยา NSAIDSสามารถทําลายไตจริงหรือไม?
โดยทัว่ ไปยา NSAID ปลอดภัยตอไตถาใชในขนาดที่เหมาะสมตามที่แพทยสั่ง และไมใชติดตอกัน
เปนเวลานานจะไมเปนอันตรายตอไต ความจริงแลวยาปฏิชีวนะกลุม อะมิโนไกลโคไซดทําลายไตไดมากกวา
เสียอีก
เมื่อไหรยา NSAID ถึงสามารถทําลายไต
อยางไรก็ตาม ยา NSAID จะเสี่ยงตอการทําลายไตเมื่อ
- ใชยา NSAID ในขนาดสูงเปนเวลานาน โดยไมรับคําแนะนําจากแพทย
- ยาสําเร็จรูปที่มียาที่ออกฤทธิ์ลดอาการปวดมากกวาหนึง่ ขนานผสมกันในหนึ่งเม็ด เชน ยาแกปวด
ในตระกูล เอพีซี (ประกอบดวยแอสไพริน (aspirin) เฟน-นา-ซิ-ติน (Phenacitin) และ คาเฟอีน (caffeine)
- ใชยา NSAID ในคนที่มีแนวโนมวาไตเติมทํางานไมเต็มรอยอยูกอนแลว เชน ผูสงู อายุ ผูปวยโรคไต
เรื้อรัง ผูปวยเบาหวาน หรือคนที่มีภาวะขาดน้ําอยูเดิม
ยาแกปวดอะไรที่ปลอดภัยกับผูปวยทีไ่ ตเริ่มบกพรอง
ในกรณีผูปวยเปนโรคไตเรื้อรังที่ตองการใชยาแกปวด แนะนําใหใชยาพาราเซทตามอลแทน เพราะ
เปนยาที่ปลอดภัยกวายา NSAID
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ผูปวยโรคหัวใจจํานวนมากตองกินยาแอสไพรินตลอดไป จะมีพษิ ทําลายไตหรือไม ?
ไมมี เพราะวาขนาดยาแอสไพรินที่ใชมีขนาดต่ํา จึงปลอดภัยตอไต
กรณีทเี่ กิดปญหาไตเสื่อมจากยา NSAID จะสามารถรักษาหายหรือไม ?
คําตอบ คือ มีทั้งหายและไมหาย
รักษาหาย ในกรณีผูปวยใชยา NSAID เปนชวงสั้นๆ หากตรวจพบวาเกิดภาวะไตเสือ่ มแลวหยุดยา
NSAID ทันที และไดรับการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสมก็จะหายได
รักษาไมหาย ในกรณีที่ผูปว ยกินยาขนาดสูงตอเนื่องเปนเวลานานเปนปๆ อาจทําใหไตเสื่อมลงชาๆ
แตตอเนื่อง ในลักษณะดังกลาวนี้ แมผูปว ยจะหยุดยาแตภาวะไตเสื่อมจะไมหาย ดังนัน้ ผูสูงอายุที่
จําเปนตองใชยา NSAID ควรปรึกษาแพทย
จะสามารถวินิจฉัยโรตไตเสื่อมจากยาแกปวด NSAID แตเนิ่นๆ ไดอยางไร ?
ผูที่ใชยา NSAID ควรหลีกเลีย่ งการใชยากลุมนี้ตอเนื่องกันเปนเวลานานหลายสัปดาห โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่มีแนวโนมวาอาจมีไตทํางานไดไมเต็มรอย เชน ผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคนิว่ ไต หรือมีไตขางเดียว เปนตน ผูปว ยควรตรวจปสสาวะเพื่อหาปริมาณโปรตีนใน
ปสสาวะทั้งกอนและระหวางการใชยา หากมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้นหลังเริ่มใชยา ใหสงสัยวาเกิดภาวะโรคไต
เสื่อมจากยา NSAID ไมควรใชระดับครีอะตินีนในเลือดเปนตัวชีว้ ัดภาวะโรคไตจากยา
กลุม NSAIDเพราะกวาจะพบวาระดับครีอะตินีนในเลือดสูงก็หมายความวา ยาไดทาํ ลายเนื้อไตไปมากแลว
จะปองกันไตเสื่อมจากยาแกปวด NSAID ไดอยางไร ?
มาตรการงายๆที่จะปองกันไตเสื่อมจากยาแกปวด NSAID คือ
- หลีกเลีย่ งการใชยา NSAID ในผูปวยกลุม เสี่ยง (หมายถึง ผูปว ยกลุมที่มีแนวโนมวาอาจมีไตทํางาน
เริ่มบกพรองแลว เชน
ผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูปวยโรคเบาหวาน
ผูปวยที่มีนวิ่ ไตหรือมีไตขางเดียว เปนตน)
- หลีกเลีย่ งการซื้อยาแกปวดที่วางขายทัว่ ไปโดยไมมีความจําเปน
- ถาจําเปนตองใชกินยา NSAID เปนระยะเวลายาวนาน ตองปฏิบัติตัวตามที่แพทยแนะนําอยาง
เครงคัด
- จํากัดขนาดและระยะเวลาการใชยาแกปวด NSAID อยาใหนานเกินควร
- หลีกเลีย่ งการใชยาแกปวดที่สูตรผสมเปนเวลานาน
- ดื่มน้ําใหมาก เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงไตไดพอเพียงและลดการทําลายไต
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21.4 ยาปฏิชวี นะกลุมอะมิโนไกลโคไซด (Aminoglycoside)
ยากลุมอะมิโนไกลโคไซด คือยาปฏิชีวนะกลุมหนึ่งที่มีใชทั่วไป และมีผลทําใหไตเสื่อมไดบอยมาก มัก
เกิดปญหาไตเสื่อมจากยานีห้ ลังจากเริ่มไดยาแลวประมาณ 7-10 วัน การวินิจฉัยไตเสื่อม(ไตวาย) จากยานี้
มักจะชาเนื่องจากปสสาวะไมลดลงแตแรก ตองอาศัยการตรวจเพื่อวัดระดับครีอะตินีนที่สูงขึน้ ในเลือด
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงทีจ่ ะเกิดปญหาไตเสื่อมหลังไดรับยาปฏิชีวนะอะมิโนไกลโคไซด คือ
- ผูปวยสูงอายุ ผูปว ยที่มีไตขางเดียว
- ผูปวยที่มีภาวะขาดน้าํ ผูปว ยโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง
- ผูปวยที่เปนโรคนิ่วไต หรือเคยปวยเปนโรคไตมากอน
- ผูปวยที่ไดรับยานี้ในขนาดสูงตอเนื่องเปนเวลานาน
- ผูปวยโรคดีซา น และโรคตับอื่นๆ
- ผูปวยที่ไดรับยาอื่นที่มีอนั ตรายตอไตอยูกอนแลว
- ผูปวยโรคหัวใจวาย หรือมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (bactereuria หรือ bacteremia)
- ผูปวยที่มีภาวะขาดโพแทสเซียม หรือ
- ผูปวยที่มีภาวะขาดอาหาร (malnutrition)
จะสามารถปองกันไตถูกทําลายจากยาปฏิชีวนะกลุม อะมิโนไกลโคไซดไดอยางไร ?
แมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะกลุมนี้ แตก็สามารถปองกันไมใหไตถูกทําลายจากยาได โดยปฏิบัติ
ดังนี้
1. ใชยากลุมนีอ้ ยางระวังในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
2. แกไขความเสี่ยงที่มีในผูปว ย
3. แพทยควรใหยากลุมนี้แบบวันละครัง้ แทนที่จะเปนแบบวันละหลายครั้ง
4. ใชยาในขนาดที่เหมาะสมโดยปรับขนาดยาที่ใชตามคาอัตราการกรองของไต (คาGFR) และใชยา
ภายในระยะเวลาเหมาะสม
5. ควรเจาะเลือดดูระดับครีอะตินีน เปนระยะหลังเริ่มตนใหยา เพื่อติดตามดูการทํางานของไต
21.5 สารทึบแสงรังสีที่ใชในการตรวจเอกซเรย
สารทึบแสงรังสี (radio-contrast media) เปนกลุมของสารอีกชนิดหนึง่ ทีท่ ําลายไตไดเชนเดียวกับ
ยากลุมอืน่ ที่มพี ิษทําลายไต ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงทีจ่ ะเกิดผลเสียตอไตหลังไดรับสารทึบแสงรังสี คือ ผูปวย
สูงอายุ ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยที่อยูในภาวะขาดน้ํา ผูปวยโรคหัวใจวาย ผูปวยทีม่ ีโรคไตเรื้อรังอยูกอนแลว
การปองกันมีหลายวิธี ที่สําคัญเชนใชสารทึบรังสีใหนอ ยที่สุด ใชสารทึบรังสีชนิดที่ไมมีประจุ (non-ionic
Radiocontrast) ใหนา้ํ เกลือทดแทนในชวงเตรียมผูปวยจนไมมีภาวะขาดน้ํา การใหโซเดียมไบคารบอเนต
และยาอะซีตลิ ซิสเตอีน (Acetylcysteine)
- 140 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

21.4 ยาอื่น ทีท่ ําลายไตได ไดแก ยาปฏิชวี นะอื่นบางตัว
ยาตานมะเร็ง ยารักษาวัณโรค เปนตน
21.5 สมุนไพรและยาที่เปนกึ่งอาหารเสริม
มีความเชื่อผิดๆ ที่วา ยาตะวันตกอาจมีผลขางเคียงที่เปนพิษตอไต สวนยาสมุนไพรไดมาจาก
ธรรมชาติ มีปริมาณสารหลักไมมากจึงนาจะปลอดภัย ความเชื่อนี้ไมเปนจริงเพราะมียาสมุนไพรและอาหาร
เสริมหลายชนิดที่มีอันตรายได สมุนไพรจีนบางชนิดมีสาร Aristolochic Acid ซึ่งสามารถทําใหเกิดโรคไต
วาย และมะเร็งที่ไตหรือทอไตได สมุนไพรบางชนิดมีธาตุโลหะหนัก เชน สารหนู(arsenic) หรือตะกั่ว (lead)
ปนเปอน ซึง่ ธาตุโลหะหนักเหลานี้สามารถทําอันตรายตอไตได อาหารเสริมบางชนิดเชน น้าํ มะเฟอง หาก
ผูปวยทานเปนจํานวนมากในคราวเดียว จะทําใหเกิดผลึกสารออกซาเลต (oxalate) สะสมในเนื้อไต และทํา
ใหเกิดโรคไตวายเฉียบพลันได ผูปวยโรคไตเรื้อรังทานน้าํ ลูกยอจํานวนมาก อาจทําใหมีระดับโพแทสเซียมสูง
มากในเลือด
***ยาแกปวดเปนสาเหตุหลักของยาทีท่ ําลายไต
***การกินยาแกปวดดวยตนเอง อาจมีอันตรายได
***ความเสีย่ งที่ไตถูกยาทําลายจะสูงขึ้นในผูปวย เบาหวาน
ไตวาย ภาวะขาดน้ํา และสูงอายุ
***ผูปวยกลุม เสี่ยงที่ไดยากลุม อะมิโนไกลโคไซด ควรตองระวังอยางมาก และเจาะเลือดดูระดับครีอะตินีน
อยางตอเนื่องเพื่อปองกันภาวะไตถูกทําลาย
***ความเชื่อทีว่ ายาจากสารธรรมชาตินนั้ ปลอดภัยตอไตนั้นเปนความเชื่อที่ผิด
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Author : Assistant Professor Surasak Kantachuvesiri
Division of Nephrology
Department of Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Mahidol University
Bangkok, Thailand
Chapter 22 : Nephrotic Syndrome
บทที่ 22 โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome)
ถอดความโดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก เปนโรคไตที่พบไดบอย มีลักษณะสําคัญ คือ พบโปรตีนปริมาณ
มากรั่วออกไปทางปสสาวะ ทําใหมีระดับโปรตีนต่ําในเลือด ระดับไขมันสูงในเลือด และมีอาการบวม
สามารถพบโรคนี้ในผูปวยทุกชวงอายุ แตมักพบบอยในเด็กมากกวาในผูใหญ การดําเนินโรคมักสลับไป
มาระหวางระยะทีโ่ รค “กําเริบ” กับระยะที่โรค “สงบ” ในชวงที่โรคสงบเปนชวงที่ผูปว ยตอบสนองดีตอการ
รักษา แพทยสามารถลดยาที่ใชรักษาลงตามลําดับ จนบางครั้งอาจหยุดยาได สวนในชวงที่โรคกําเริบ
มักมีโปรตีนรัว่ ในปสสาวะเพิม่ ขึ้น และผูปว ยอาจมีอาการบวมเปนระยะๆ ได ลักษณะการดําเนินโรคที่สลับ
ไปสลับมาระหวางชวงทีโ่ รคสงบ และชวงที่โรคกําเริบ มักทําใหผูปว ยและครอบครัวมีความกังวลเกิดขึ้น
1. โรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก (Nephrotic syndrome) คืออะไร ?
ไตทําหนาที่กรองของเสีย และน้ําสวนเกินออกจากเลือด และขับทิ้งทางปสสาวะ การที่ของเสีย
และน้ําถูกกรองออกจากเลือดไปทางปสสาวะไดโดยที่สารที่มีขนาดใหญ (เชน โปรตีน เม็ดเลือดขาว หรือ
เม็ดเลือดแดง เปนตน) ไมไดถูกกรองออกไปดวย เกิดจากคุณสมบัตขิ องเนื้อเยื่อของไตที่ทาํ หนาที่คลาย
เปนผากรองทีม่ ีรูกรองขนาดเล็ก ในภาวะปกติจะกรองเฉพาะน้ําหรือของเสียทีม่ ีโมเลกุลเล็กใหเล็ดลอด
ออกไปทางปสสาวะได สวนสารโมเลกุลใหญในเลือด เชน โปรตีน เปนตน ไมสามารถกรองผานไดใน
ผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก รูกรองของไตเหลานี้มีความบอบช้ําจากโรคไตเดิม ทําใหขนาดรู
กรองของไตมีขนาดใหญขึ้น ทําใหมีโปรตีนรั่วออกไปทางปสสาวะเพิ่มขึ้น สงผลใหระดับโปรตีนในเลือด
ลดลง และผูปว ยมีอาการบวมตามมา อาการบวมจะมากหรือนอย ขึ้นกับระดับโปรตีนในเลือด ซึง่ เปน
ผลมาจากปริมาณโปรตีนทีร่ ั่วออกไปกับปสสาวะ คําวา syndrome แปลเปนศัพทแพทยภาษาไทยวา
“กลุมอาการ” ซึ่งหมายถึง กลุมอาการเฉพาะที่อาจมีสาเหตุจากโรคเดิมหลายอยาง แตเมื่อเกิดผลกระทบ
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ตอรางกาย แลวทําใหรางกายแสดงออกโดยมีอาการจําเพาะบางอยางเกิดรวมกันในคราวเดียวกัน เรา
เรียกวา ”กลุมของอาการแสดง” เปนภาษาอังกฤษวา “syndrome” สําหรับในกรณีโรคไตกลุมอาการ
เนฟโฟรติกนี้มอี งคประกอบสําคัญ คือ
1.1 มีโปรตีนรั่วจํานวนมากออกมาทางปสสาวะ
1.2 มีอาการบวม
1.3 มีระดับสารโปรตีนอัลบูมินต่ําในเลือด
สวนการทํางานของไต (หมายถึง คาแรงมาของไต หรือคาอัตราการกรองของเสียที่ไต หรือเรียก
ภาษาอังกฤษวา glomerular filtration rate - GFR) ในผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมักมีคาปกติ
2. สาเหตุของโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก (nephrotic syndrome)
มากกวารอยละ 90 ของผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกในเด็กมักไมทราบสาเหตุวาเกิดจาก
โรคอะไร หรือที่เรียกชื่อโรคเปนภาษาอังกฤษวา primary (หรือ idiopathic – แปลวา ไมทราบสาเหตุ)
nephrotic syndrome สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 ของผูปวยมีสาเหตุเดิมรวมอยู ไดแก อาจเกิดจากโรค
ที่ถูกถายทอดทางพันธุกรรม จากโรคติดเชื้อ จากการใชยาบางชนิด จากโรคเบาหวาน จากโรคภูมคิ ุมกัน
สับสน (หรือโรค เอส-แอล-อี systemic lupus erythrematosus หรือ SLE) จากโรค amyloidosis จาก
โรคมะเร็ง ซึง่ แพทยจะตองคนหาและตัดสาเหตุเหลานีอ้ อกกอน จึงจะวินิจฉัยไดวา เปนแบบ “ไมทราบ
สาเหตุ” ในผูปวยบางรายแพทยอาจพิจารณาเจาะชิ้นเนื้อไต เพื่อตรวจดูพยาธิสภาพของเนื้อไต ซึ่งผล
พยาธิสภาพอาจเปนไดหลายแบบ แบบที่พบบอยที่สุด คือ minimal change disease
สาเหตุสําคัญของอาการบวมเปนๆ หายๆ ในเด็ก ไดแก โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
3. Minimal change disease
ดังไดกลาวแลววา รอยละ 90 ของโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกในเด็ก เกิดขึ้นโดยไมมีสาเหตุ และ
ในกลุมที่ไมทราบสาเหตุนี้ หากแพทยทําการตรวจชิ้นเนือ้ ไต จะพบวาพยาธิสภาพทีพ่ บบอยที่สุด คือ
minimal change disease ซึ่งพบถึงรอยละ 90 ของผูปว ยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกในเด็กอายุต่ํากวา
6 ป และรอยละ 65 ของผูปวยเด็กทีโ่ ตกวานั้น อาจอธิบายพอสังเขปวา พยาธสภาพดังกลาวนีห้ มายความ
วา หากนําชิน้ เนื้อไตไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน มักพบการเปลีย่ นแปลงนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูปวยมัก
มีการพยากรณโรคดี ผูปวยสวนใหญมักตอบสนองตอการรักษาดี
ผูปวยเด็กที่มาดวยกลุมอาการเนฟโฟรติก ถามีความดันโลหิตปกติ ตรวจปสสาวะไมพบสิ่งปกติ
อื่นใดนอกจากมีปริมาณโปรตีนรั่วมาก และผลการตรวจเลือด พบวามีระดับครีอะตินีนในเลือดปกติ และ
ระดับ complement-3 (C3) ปกติ ผูปวยมีโอกาสสูงมากที่ชนิ้ เนื้อไตจะมีพยาธิสภาพแบบ minimal
change disease
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4. อาการของโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก
4.1 โรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก สามารถเกิดขึ้นไดในทุกอายุ แตมักเกิดบอยที่สุดในชวงอายุ 2-8
ป โดยพบบอยในเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง
4.2 อาการแรกที่มกั พบในเด็ก คืออาการบวมรอบดวงตาและใบหนา อาการดังกลาวมักเปนเหตุ
นําที่ทาํ ใหผูปกครองพาเด็กไปพบจักษุแพทยเปนคนแรก อาการบวมอาจเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ หรือหลังมีไข อาการบวมรอบดวงตาและใบหนามักปรากฎเดนชัดในชวงเชา และลดลง
ในชวงเย็น หากมีการดําเนินโรคมากขึน้ ผูปวยจะมีอาการบวมมากขึน้ ที่มือ เทา ทอง และสวนตางๆ ของ
รางกาย ทําใหน้ําหนักตัวเพิม่ ขึ้น
4.3 นอกเหนือจากอาการบวมแลว ผูปวยบางคนอาจมีปสสาวะออกนอยลง อาจมีปสสาวะเปน
ฟอง และเปนรอยคราบสีขาวบนกระเบื้องชักโครกจากการที่มีโปรตีนอัลบูมิน (albumin) เพิ่มขึ้นในปสสาวะ
4.4 อาการอืน่ ๆ ทีพ่ บไดแตพบไมบอย ไดแก ปสสาวะมีเลือดปน อาการหายใจลําบาก และความ
ดันโลหิตสูง
โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก มักพบบอยในชวงอายุ 2 – 8 ป
อาการแรกของโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก ที่มักพบในเด็ก
คือ อาการบวมรอบ ดวงตาและใบหนา

5. ภาวะแทรกซอนของโรคกลุมอาการเนฟโฟรติก
ภาวะแทรกซอนที่อาจพบไดในโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก ไดแก
5.1 อาจมีระดับอัลบูมินในเลือดต่ํา
5.2 ผูปวยมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเพิม่ ขึ้น เชน การติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด การติดเชื้อใน
ปอด การติดเชื้อที่เยื่อบุชองทอง เปนตน
5.3 มีโอกาสเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําเพิม่ ขึ้น
5.4 โลหิตจาง
5.5 ภาวะแทรกซอนอื่นๆ อาจเนื่องจากยาที่ใชรักษา
5.6 ในระยะยาวอาจเกิดปญหาโรคไตเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมีระดับไขมันสูง
ในเลือดเปนเวลานาน
6. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
เกณฑการวินจิ ฉัย คือ
- มีโปรตีนปริมาณมากรั่วออกมาทางปสสาวะ
- ระดับโปรตีนต่ําในเลือด โดยเฉพาะระดับโปรตีนอัลบูมิน
- ระดับไขมันโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
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ผูปวยที่มาดวยอาการบวม ควรไดรับการตรวจเพื่อยืนยันวาเปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกหรือ
ไม
6.1 การตรวจปสสาวะ
6.1.1 ควรตรวจปสสาวะเปนลําดับแรก คนปกติไมควรมีโปรตีนรั่วในปสสาวะ หากตรวจพบ
โปรตีน 3+ หรือ 4+ ในปสสาวะ ใหสงสัยไวกอนวา ผูปว ยอาจเปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
6.1.2 การตรวจปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนมักไมพบเม็ดเลือดแดง หรือเม็ดเลือดขาว แต
อาจตรวจพบก็ได
6.1.3 อาจวัดปริมาณโปรตีนที่สูญเสียไปทางปสสาวะจากการเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง ผูปวย
โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกจะมีการสูญเสียโปรตีนมากกวา 3 กรัม/วัน หรืออาจวัดสัดสวนระหวาง
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะที่เก็บครั้งเดียวเทียบกับปริมาณครีอะตินนี ในปสสาวะดังกลาว (spot urine
protein/creatinine ratio, UPCR) ผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกจะมีคา UPCR เกิน 3.0 วิธตี รวจ
เหลานี้เปนวิธที ี่วัดปริมาณโปรตีนรั่วทางปสสาวะไดอยางแมนยํา สามารถบอกระดับความรุนแรงไดวามี
โปรตีนรั่วทางปสสาวะเพียงเล็กนอย หรือปานกลาง หรือมาก การตรวจดังกลาวจึงมีประโยชนทงั้ ในแงการ
วินิจฉัยโรค และในการติดตามผลการรักษา
การตรวจปสสาวะนั้นมีความสําคัญในโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
ทั้งในดานการวินิจฉัย และในดานการติดตามผลการรักษา
6.2 การตรวจเลือด
- ผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมีระดับโปรตีนอัลบูมินต่ําในเลือด (นอยกวา 3 กรัมตอ
เดซิลิตร) และระดับไขมันโคลเลสเตอรอลสูงในเลือด
- สวนระดับครีอะตินีนในเลือด (ซึ่งบงถึงการทํางานของไตในเลือดนั้น) มักมีคาปกติ แต
อาจสูงขึ้นกวาปกติก็ไดขึ้นกับความรุนแรงของโรค
6.3 การตรวจอุจจาระ
ผูปว ยทุกรายควรไดรับการตรวจอุจจาระเพื่อคนหาโรคพยาธิในลําไสชนิดตางๆ เพราะเมื่อใช
ยาเพรดนิโซโลนรักษา ยานีจ้ ะไปกดภูมิตานทานของรางกาย และทําใหโรคพยาธิลาํ ไสลุกลามไปยังอวัยวะ
ตางๆ ทั่วรางกายได
6.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ
หลังจากวินิจฉัยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกแลว ควรตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นเพิม่ เติม
เพื่อหาวาโรคไตนี้มีสาเหตุเปนชนิดไมทราบสาเหตุ (primary) หรือชนิดมีสาเหตุ (secondary) และเพื่อหา
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ที่อาจพบรวม การตรวจเหลานี้ ไดแก
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6.4.1 การตรวจเลือดวัดระดับกลูโคส ระดับเกลือแร แคลเซียม และฟอสฟอรัส
6.4.2 การตรวจเลือดหาไวรัส HIV, ไวรัสตับอักเสบ B และ C และโรคซิฟลิส
6.4.3 การตรวจเลือดวัดระดับ Complement (C3, C4) และระดับ ASO titer
6.4.4 การตรวจเลือดหา antinuclear antibody (ANA), anti–double-stranded DNA
antibody, rheumatoid factor และ cryoglobulin
อยางไรก็ตาม ไมจาํ เปนตองตรวจครบทุกขอในผูปว ยทุกราย เพราะเปนการสิน้ เปลืองโดย
ไมจําเปน ขึ้นกับดุลยพินจิ ของแพทยตามสถานะการณของผูปวยแตละราย เชน ผูปวยโรคไตเด็กไม
จําเปนตองตรวจหาไวรัสโรคเอดส หรือโรคซิฟลิสเสมอไป เปนตน
6.5 การตรวจทางรังสีวิทยา
6.5.1 การตรวจอัลตราซาวนชองทอง เพื่อดูขนาด และรูปรางของไต หาเนื้องอก นิว่ ถุงน้ําที่
ไต การอุดตัน หรือความผิดปกติทางโครงสรางอื่นๆ
6.5.2 การถายเอ็กซเรยปอด เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อ
6.6 การตรวจชิ้นเนื้อไต
การตรวจชิ้นเนื้อไตเปนการตรวจที่สาํ คัญที่สุด เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของไตในโรคไตกลุม
อาการเนฟโฟรติก โดยแพทยจะเจาะชิน้ เนื้อไตดวยเข็มเจาะชิน้ เนื้อขนาดเล็ก แลวนําชิน้ เนื้อไตไปตรวจใน
หองปฏิบัติการ (อานขอมูลเพิ่มเติมในบทที่ 4)
สิ่งที่ทาํ ใหนกึ ถึงโรคกลุมอาการเนฟโฟรติก ไดแก การมีอาการบวม การมีโปรตีนรั่วทาง
ปสสาวะ ระดับไขมันสูงในเลือดสูง และระดับครีอะตินีนในเลือดปกติ
7. การรักษา
เปาหมายของการรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก คือ การลดบวม การลดการสูญเสียโปรตีน
ทางปสสาวะ การปองกันและรักษาภาวะแทรกซอน และการปองกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง ซึ่งการรักษามัก
ใชเวลานานเปนป
8. การปฏิบตั ิตัวทั่วไป
8.1 คําแนะนําทั่วไป
8.1.1 ผูปว ยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกบางรายอาจมีการดําเนินโรคนานหลายป ครอบครัว
ของผูปวยควรไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินโรค และผลการรักษา ยาที่ใชและภาวะขางเคียงของยา
ประโยชนของการปองกันและ การรักษาโรคตั้งแตระยะเริ่มตน และควรเนนใหเห็นถึงความสําคัญในการ
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ดูแลผูปวยในชวงที่โรคกําเริบ (ขณะที่มีอาการบวม) แตในชวงโรคสงบไมมีอาการ ก็ควรดูแลเหมือนคน
ปกติ
8.1.2 ควรรักษาโรคติดเชื้อใหหายดีกอ นเริ่มใชยาเพรดนิโซโลนรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
เด็กที่เปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมักเสี่ยงตอการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและ
การติดเชื้อระบบอื่นๆ ควรตรวจอุจจาะเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิในลําไส และรักษาใหหายขาดกอนเริ่มใชยา
เพรดนิโซโลน และควรถายภาพรังสีปอดและทรวงอกทุกปในชวงทีก่ ินยาเพรดนิโซโลน การปองกันไมให
เกิดโรคติดเชื้อแทรกซอน การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออยางรวดเร็ว และการรักษาภาวะติดเชื้อในผูปวยเหลานี้
อยางทันทวงทีเมื่อเกิดแทรกซอน มีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากหากไมรักษา ภาวะติดเชื้ออาจกระตุน
ใหโรคกําเริบ แมผูปวยกําลังไดยารักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกอยูก็ตาม
8.1.3 ผูป วยและครอบครัวควรไดรับคําแนะนําเรือ่ งการรักษาสุขภาพอนามัย การดื่มน้าํ
สะอาด การหมั่นฟอกสบูลางมือ หลีกเลีย่ งการเขาไปในชุมชนแออัด และการเลี่ยงการพบปะผูปว ยโรคติดเชื้อ
8.1.4 ผูปวยควรชั่งน้ําหนักพรอมจดบันทึกน้าํ หนักของตัวเอง เพื่อสังเกตวามีภาวะสารน้าํ ใน
รางกายเกิน หรือขาด หรือไม?
8.1.5 ผูป วยควรฉีดวัคซีนใหครบตามเกณฑ กอนใชยาเพรดนิโซโลน
ภาวะติดเชื้อเปนสาเหตุสาํ คัญในการทําใหโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกกําเริบ
ดังนั้นการปองกันการติดเชื้อจึงสําคัญ
8.2 คําแนะนําดานโภชนาการ
8.2.1 สําหรับผูปวยที่มีอาการบวม : ควรจํากัดปริมาณเกลือ และอาหารที่มีรสเค็ม เพื่อ
ลดอาการบวม ควรควบคุมปริมาณน้าํ ดื่มในแตละวันไมใหมีปริมาณมากเกินพอดี ควรรับประทานโปรตีน
ในปริมาณที่เพียงพอตอการทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไป และปองกันภาวะขาดสารอาหาร นอกจากนี้ผูปว ย
ควรไดรับพลังงาน และวิตามินทีเ่ พียงพอ
8.2.2 สําหรับผูปวยที่ไมมอี าการบวม : ผูปวยควรกินอาหารครบ 5 หมูตามปกติ และไม
ควรถูกจํากัดอาหารโดยไมจาํ เปน ไมควรจํากัดเกลือ หรือน้ําอยางเขมงวด แตถาผูปว ยกําลังกินยาเพรดนิโซโลนปริมาณสูง ก็ควรจํากัดปริมาณเกลือที่กนิ ในแตละวัน แมไมมีอาการบวม เพือ่ ลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมา ควรลดการรับประทานอาหารทีม่ ีไขมันสูง เพื่อลดระดับไขมันในเลือด
ควรไดรับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ แตไมควรไดรับโปรตีนในปริมาณที่มากเกินไป เพื่อไมเปนอันตราย
ตอไต ถาผูปว ยมีการทํางานของไตบกพรองรวมดวย คือ กลายเปนโรคไตเรื้อรังแลว ควรจํากัดปริมาณ
โปรตีนที่บริโภคแตละวัน ควรเพิ่มการรับประทานผักและผลไม

- 147 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

ในผูปวยที่มอี าการบวม ควรไดรับการจํากัดปริมาณเกลือ
แตหากไมมอี าการไมควรจํากัดโภชนาการโดยไมจําเปน
9. การรักษาดวยยา
9.1 การรักษาสาเหตุเดิมของโรค
ควรการรักษาที่สาเหตุหลัก เชน โรคเบาหวาน โรค SLE โรค amyloidosis ฯลฯ มีความ
สําคัญ และจําเปนสําหรับการควบคุมโรคกลุมอาการเนฟโฟรติก
9.2 การรักษาดวยยาเพื่อบรรเทาอาการ
9.2.1 ผูป วยควรกินยาขับปสสาวะ เพื่อลดอาการบวม
9.2.2 หากมีความดันโลหิตสูงผูปว ยควรกินยาลดความดันโลหิต ยาลดความดันโลหิตใน
กลุม ACE inhibitors และ angiotensin II receptor blockers นอกจากจะชวยควบคุมความดันโลหิตแลว
ยังชวยลดปริมาณโปรตีนรัว่ ทางปสสาวะดวย
9.2.3 ถาผูปวยมีระดับไขมันโคเลสเตอรอลสูงในเลือดติดตอกันเปนเวลานาน ผูปวยควรกิน
ยากลุม Statins เพื่อลดระดับไขมันในเลือด และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
9.2.4 ควรทานแคลเซียม, vitamin D และธาตุสังกะสีเสริม
9.2.5 ควรทานยาลดกรดในกระเพาะ เพื่อปองกันการระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร ซึ่งเปน
ผลขางเคียงหลังกินยาเพรดนิโซโลน
9.2.6 ถามีอาการโรคติดเชื้อ ควรรีบปรึกษาแพทยโดยดวน
9.2.8 ไมแนะนําใหใชอลั บูมิน Albumin ฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา เนื่องจากมีผลแคระยะ
เวลาสัน้ ๆ
9.2.7 แพทยอาจพิจารณาใหยาปองกันลิ่มเลือด เชน warfarin (Coumadin) หรือ heparin
เพื่อปองกันการเกิดลิ่มเลือดในผูปวยบางรายทีม่ ีความเสีย่ งสูง
9.3 การรักษาดวยยาเฉพาะโรค
9.3.1 ยาเพรดนิโซโลน : ยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) เปนยาในกลุมสเตียรอยด
(steroid) ยานีเ้ ปนยามาตรฐานสําหรับรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก ผูปวยเด็กสวนใหญมัก
ตอบสนองดีตอยาตัวนี้ รอยละ 90 ของผูปว ยโรคกลุมอาการเนฟโฟรติกชนิด minimal change disease
ตอบสนองดีตอการรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน อาการบวม และการสูญเสียโปรตีนทางปสสาวะมักหายไป
ใน 1-4 สัปดาห
9.3.2 ยาทางเลือกอื่นๆ : มีผูปวยเด็กสวนนอยที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน และยังคงมีโปรตีนรั่วทางปสสาวะ และแพทยจําเปนตองพิจารณาใชยาตัวทีส่ องมาเสริมรวมกับยา
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เพรดนิโซโลนเพื่อชวยลดปริมาณโปรตีนรัว่ ทางปสสาวะ ไดแก levamisole, cyclophosphamide, cyclosporin, tacrolimus และ mycophenylate mofetil (MMF)
ยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) เปนยาในกลุมสเตียรอยด ยานี้เปนยามาตรฐาน
ในการรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
10. ทําไมจึงใชยาเพรดนิโซโลนในการรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก และมีวธิ ีการใชอยางไร ?
10.1 แพทยจะใชยาเพรดนิโซโลนเปนยาลําดับแรกในการรักษาโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก
เพราะมีประสิทธิภาพดี ชวยลดการสูญเสียโปรตีนทางปสสาวะ
10.2 แพทยจะเปนผูสงั่ ขนาดยา ระยะเวลาการรักษา และวิธีการใชยาเพรดนิโซโลน. ผูปวยควร
รับประทานยาพรอมมื้ออาหารเพื่อปองกันการระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร
10.3 การรักษาเริ่มตนมักใชยาประมาณ 4 เดือน โดยแบงออกเปน 3 ชวง ในชวงแรกผูปวยตอง
รับประทานยาวันละครั้งนาน 4 ถึง 6 สัปดาห ชวงตอมาเมื่ออาการของโรคดีขึ้น มีปริมาณโปรตีนรัว่ ทาง
ปสสาวะลดลง แพทยอาจใหผูปวยเปลี่ยนไปทานยาเพรดนิโซโลนแบบวันเวนวัน และชวงสุดทายเปนชวง
ที่แพทยจะลดขนาดยาลงจนหยุดยา
10.4 ผูปวยจะมีอาการดีขึ้น และปริมาณโปรตีนที่รั่วออกไปทางปสสาวะจะหายไปภายใน 1- 4
สัปดาหหลังจากเริ่มการรักษา พึงระวังวาไมควรหยุดยาดวยตัวเองเพราะกลัวผลขางเคียงของสเตียรอยด
กอนครบกําหนด เนื่องจากหากไดรับยาไมครบโรคอาจกําเริบได
10.5 ทีม่ ีการกําเริบของโรค การรักษาอาจแตกตางจากการรักษาในชวงแรก
10.6 หากใชยาเพรดนิโซโลนตามกําหนดแลวไมไดผล แพทยจงึ จะพิจารณาใชยากดภูมิคุมกัน
ชนิดที่สองเพิม่ เขามา
11. การเฝาสังเกตอาการ และการติดตามผลการรักษา
11.1 โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมีระยะเวลาการดําเนินโรคนานเปนป การติดตามการรักษา
ดวยการมาพบแพทยตามนัดจึงเปนสิง่ ที่สาํ คัญมาก สิ่งที่แพทยทําการประเมินไดแก ปริมาณโปรตีนรั่ว
ทางปสสาวะ น้ําหนัก สวนสูง ความดันโลหิต ผลขางเคียงของยา และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึน้ ได
11.2 ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําเรื่องการหัดตรวจหาโปรตีนในปสสาวะดวยตนเองที่บา น และ
ทําการจดบันทึกผลการตรวจอยางสม่ําเสมอ รวมถึงขนาดยาที่ใชและรายละเอียดของยาตางๆ การกระทํา
ดังกลาวจะชวยใหสามารถวินิจฉัยการกําเริบของโรคไดอยางรวดเร็ว และทําใหผูปวยไดรับการรักษาตั้งแต
เนิ่นๆ
เนื่องจากโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมีการดําเนินโรคเปนป การหมั่นตรวจปสสาวะ
และติดตามผลการรักษาตามแพทยนดั จึงมีความสําคัญมาก
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12. ยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) มีผลขางเคียงอะไรบาง ?
Prednisolone เปนยาที่ใชบอ ยที่สุดในการรักษาโรคกลุมอาการเนฟโฟรติก แตเนื่องจากเปนยาใน
กลุมสเตียรอยด จึงอาจทําใหเกิดผลขางเคียงไดมาก จึงควรใชยาภายใตคําแนะนําของแพทยอยางใกลชิด
12.1 ผลขางเคียงระยะสัน้
ผลขางเคียงระยะสัน้ ที่อาจพบไดบอยไดแก รูสึกอยากอาหารเพิ่มขึน้ หนาบวม มีอาการปวด
ทองเนื่องจากการระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง อารมณฉุนเฉียว มีสวิ และขนบนใบหนาดกขึ้น
12.2 ผลขางเคียงระยะยาว
ผลขางเคียงระยะยาวที่อาจพบไดบอยไดแก น้ําหนักเพิ่ม เด็กหยุดเจริญเติบโตดานความสูง
ผิวหนังบาง และแตกลายบริเวณตนขาตนแขน และทอง การสมานแผลชา เกิดตอกระจก เกิดโรคไขมันสูง
ในเลือด โรคกลามเนื้อออนแรง และโรคของกระดูก เชน กระดูกบาง (osteoporosis) กระดูกบางแหงเสื่อม
สภาพจากการขาดเลือด (avascular necrosis of bone) เปนตน
การใชยาเพรดนิโซโลนอยางถูกตอง มีความสําคัญในการควบคุมโรค
ปองกันการกําเริบของโรค และลดชวยผลขางเคียงจากยา
13. ทําไมจึงใชยาเพรดนิโซโลนเพื่อรักษาโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติก แมมีภาวะแทรกซอนมาก
จากยาดังกลาว ?
แมวายาเพรดนิโซโลนมีผลขางเคียงมากมาย แตหากไมรักษาอาจมีผลเสียตามมา เนื่องจาก
อาการของโรคไตดังกลาวกําเริบ เชน ทําใหเกิดอาการบวมรุนแรง ระดับโปรตีนต่ําในเลือด เปนตน อาจ
เกิดภาวะแทรกซอนอืน่ ๆ ตามมาไดดวย ไดแก มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเพิ่มขึน้ ภาวะสารน้าํ ในหลอด
เลือดไมเพียงพอ มีความเสีย่ งตอการเกิดลิ่มเลือดของเลือด โรคไขมันสูงในเลือด ภาวะขาดสารอาหาร และ
ภาวะโลหิตจาง ผูปว ยเด็กโรคกลุมอาการเนฟโฟรติก จํานวนหนึ่งอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อ การใชเพรดนิ
โซโลนในผูปวยเหลานี้สามารถลดอัตราการตายใหเหลือเพียง 3% การใชขนาดยาที่เหมาะสมและอยูใน
ความดูแลของแพทยจะกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด และลดผลขางเคียงจากยาใหเหลือนอยที่สุด
ผลขางเคียงสวนใหญของยาเพรดนิโซโลนมักหายไปหลังหยุดยาไประยะหนึง่ เพื่อใหผูปวยไดรับประโยชน
จากการรักษามากที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนของโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกที่อาจเปน
อันตรายถึงชีวติ จึงจําเปนตองใชยาเพรดนิโซโลน แมวา จะมีโอกาสเกิดผลขางเคียงบางประการจากการ
ใชยาเพรดนิโซโลนก็ตาม
การใชยาเพรดนิโซโลนควรอยูภายใตการควบคุมของแพทย
เพื่อลดผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น
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14. เมื่อผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกไดรับยาเพรดนิโซโลน ในตอนแรก อาการบวมจะ
ลดลง และปริมาณโปรตีนที่รั่วออกไปทางปสสาวะจะลดลงหรือหายไป ตอมาในชวงสัปดาหที่ 3
หรือ 4 ของการรักษา อาการหนาบวมบริเวณใบหนาอาจจะกลับมาอีก ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
ผลขางเคียง 2 อยางของยาเพรดนิโซโลนทีไ่ มไดมีผลซึ่งกันและกันไดแก ผูปวยมักมีความอยาก
อาหารเพิ่มขึน้ และมีไขมันสะสมที่บริเวณใบหนาเพิม่ ขึ้นทําใหหนาบวมขึ้น ซึง่ จะเห็นชัดเจนในชวงสัปดาห
ที่ 3 หรือ 4 ของการรักษา ทําใหอาจเขาใจผิดวาเปนอาการของโรคไต
15. สามารถแยกสาเหตุของอาการบวมบริเวณใบหนาไดอยางไรวาเกิดจากโรคไตกลุมอาการ
เนฟโฟรติก หรือเกิดจากผลขางเคียงจากการใชยาเพรดนิโซโลน ?
การบวมที่เกิดจากโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติกมักเริ่มบวมบริเวณรอบตาและใบหนากอน แลว
จึงบวมที่มือเทา และบริเวณอื่นๆ ทัว่ รางกายตามมา อาการบวมใบหนามักปรากฎชัดในชวงเชาหลังตืน่
นอน และอาการบวมใบหนามักลดลงในชวงเย็น
สวนอาการบวมที่เกิดจากยาเพรดนิโซโลนมักเห็นชัดบริเวณใบหนาและหนาทอง ซึง่ เกิดจากไขมัน
ของรางกายมีการกระจายตัวเปลี่ยนไปหลังไดรับยาเพรดนิโซโลน อาการบวมมักคงที่ตลอดทัง้ วัน และ
แขนขาของผูปว ยอาจลีบเล็กลง สิง่ ที่ชวยแยกภาวะทัง้ สองนี้ออกจากกัน คือ ลักษณะการกระจายตัวของ
ไขมันของรางกาย และชวงเวลาที่มีอาการบวมมากที่สุดที่แตกตางกัน
อยางไรก็ตาม ผูปวยบางรายอาจตองอาศัยการเจาะเลือดเพื่อแยกสองสภาวะนี้ออกจากกัน ถา
ผูปวยมีอาการบวม มีระดับโปรตีนต่ําในเลือด และมีระดับไขมันสูงในเลือด มักบงชีว้ าโรคไตกลุมอาการ
เนฟโฟรติกกําลังกําเริบ แตถาตรวจเลือดแลวพบวาคาตางๆ ดังกลาวปกติ อาการบวมทีเ่ กิดขึ้นนาเปน
ผลขางเคียงของยาเพรดนิโซโลน
การใชยาเพรดนิโซโลนอาจทําใหมีความอยากอาหารเพิ่มขึน้
มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น และอาจมีบวมบริเวณใบหนา และหนาทอง
16. การแยกสาเหตุของการบวมบริเวณใบหนาวาเกิดจากโรค หรือเปนผลจากยาเพรดนิโซโลน มี
ความสําคัญอยางไร ?
การแยกระหวาง 2 ภาวะดังกลาวนี้มีความสําคัญสําหรับการวางแผนการรักษาที่ถกู ตอง ถาผูปว ย
มีอาการบวมที่เกิดจากโรค แพทยตองเพิม่ ขนาดยาเพรดนิโซโลนที่ใช หรือปรับวิธีการกินยา และในบาง
กรณีอาจตองเพิ่มยาชนิดอืน่ รวมไปถึงยาขับปสสาวะดวย แตถาผูปว ยมีอาการบวมจากยา มักบงบอกวา
ผูปวยไดรับยามานาน ไมไดหมายความวาโรคกําเริบ และไมไดหมายความวาตองลดขนาดยาเพรดนิโซโลนลง ไมควรใชยาขับปสสาวะในการรักษาอาการบวมบริเวณใบหนาที่เกิดจากยาเพรดนิโซโลน เนื่องจากไมไดผล และอาจกอใหเกิดอันตรายตามมา ผูปว ยโรคนี้ควรกินยาเพรดนิโซโลนอยางตอเนื่อง มา
ติดตามการรักษากับแพทยอยางสม่ําเสมอ จะชวยควบคุมโรคในระยะยาว
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17. โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกในผูป วยเด็กมีโอกาสเกิดซ้ําไดไหม และพบไดบอยแคไหน?
โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมีโอกาสเปนซ้ําไดมากถึง 50 – 75% และบอยมากนอยแตกตางกัน
ในผูปวยแตละคน
18. หากใชยาเพรดนิโซโลนในการรักษาโรคไตกลุม อาการเนฟโฟรติกแลวไมไดผล จะสามารถใช
ยาอื่นแทนไดหรือไม?
เมื่อใชยาเพรดนิโซโลนรักษาแลวไมไดผล อาจใชยาอืน่ รักษาแทนได ไดแก levamisole,
cyclophosphamide, cyclosporine, tacrolimus และ mycophenolate mofetil (MMF) ทัง้ นี้ขนึ้ กับ
ดุลพินิจของแพทย
การแยกสาเหตุของอาการบวมวามาจากการไดรับยาเพรดนิโซโลน หรือเกิดจากโรค
จะชวยในการวางแผนการรักษาใหไดผลมากทีส่ ุด
19. อะไรคือขอบงชี้ของการตรวจชิ้นเนื้อไตในผูปวยเด็กที่เปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก ?
โดยทัว่ ไป ในผูป วยเด็กที่เปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก แพทยมักไมจําเปนตองตรวจชิ้นเนื้อไต
ในผูปวยทุกรายกอนเริ่มรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน แตแพทยอาจขอตรวจชิ้นเนื้อไต หากผูปว ยมีขอบงชี้
เหลานี้ คือ
19.1 เมื่อผูปว ยไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเพรดนิโซโลนในขนาดที่เหมาะสม ภายใน
ระยะเวลาทีน่ านพอ หรือที่เรียกวาภาวะ steroid-resistance
19.2 เมื่อมีอาการของโรคกําเริบ หรือโรคเปนซ้ํา หรือเมื่อแพทยไมสามารถลดขนาดยาเพรดนิโซโลนลงได (steroid-dependent nephrotic syndrome)
19.3 เมื่อผูปว ยมีอาการแสดงของโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกที่พบไดไมบอย เชน การเกิดโรค
ในผูปวยอายุนอยกวา1 ป พบภาวะความดันโลหิตสูง พบมีเม็ดเลือดแดงออกมาในปสสาวะอยางตอเนื่อง
พบวาไตทํางานลดลง หรือพบระดับ C3 ในเลือดต่ํา
สําหรับผูปวยเปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกที่ไมทราบสาเหตุในผูใหญ ควรไดรับการตรวจชิ้น
เนื้อไต เพื่อใหไดการวินิจฉัยลักษณะพยาธิสภาพที่แนนอนกอนเริ่มรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน
20. การพยากรณโรคของโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกเปนอยางไร และใชเวลานานเทาไรจึงจะ
รักษาใหหาย?
การพยากรณโรคขึ้นอยูกับสาเหตุและพยาธิสภาพของโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติก (ซึ่งตองอาศัย
การเจาะชิ้นเนือ้ ไตมาตรวจ) พยาธิสภาพทีพ่ บไดบอยที่สดุ ในผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกเด็ก ไดแก
minimal change disease เด็กสวนใหญที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรค minimal change disease จะมีการ
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ตอบสนองดีตอการรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน มีการพยากรณโรคดี และไมมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตวาย
เรื้อรังตามมา สวนผูปว ยเด็กจํานวนนอยที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเพรดนิโซโลน และจําเปนตอง
ไดรับการตรวจเพิ่มเติม (หมายถึง ตรวจเลือดเพิ่มเติม และตรวจชิ้นเนือ้ ไต) เด็กเหลานี้มีความเสี่ยงที่สงู ขึ้น
ตอการเกิดภาวะไตวาย และควรไดรับการรักษาดวยยาชนิดอื่น เชน levamisole, cyclophosphamide,
cyclosporin, tacrolimus ฯลฯ
ในเด็กที่เปนโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกทั่วไป
จะไมมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตวาย

ถาผูปว ยไดรับการรักษาอยางถูกวิธีและเหมาะสม ปริมาณโปรตีนรั่วทางปสสาวะจะลดลงจน
หายไปหมด และเด็กจะกลับไปสูสภาวะใกลเคียงปกติ อยางไรก็ตาม ผูปวยเด็กจํานวนหนึง่ อาจมีโรค
กําเริบกลับมาเปนซ้ําไดเปนเวลานานหลายปตลอดวัยเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นการเปนซ้าํ ของโรคจะคอยๆ
ลดลง การหายขาดของโรคกลุมอาการเนฟโฟรติกมักเกิดขึ้นในชวงอายุ 11-14 ป เด็กเหลานี้จะมีพยากรณ
โรคที่ดี และสามารถใชชวี ิตอยางปกติเมื่อโตเปนผูใหญ
21. ผูปวยโรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกควรพบแพทยเมื่อใด ?
ผูปวยโรคกลุมอาการเนฟโฟรติกและญาติควรพบแพทยทันทีเมื่อผูปว ยมีอาการเหลานี:้
21.1 ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย หรือมีไข
21.2 อาการบวม น้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยไมมีสาเหตุ ปริมาณปสสาวะลดลง
21.3 มีอาการไมสบาย เชน ผูปวยเลนนอยลง และมีอาการซึม
21.4 อาการไอรุนแรงตอเนือ่ ง และมีไขหรือปวดศีรษะ
21.5 มีโรคสุกใส หรือโรคหัด
โรคไตกลุมอาการเนฟโฟรติกมักมีอาการเปนปๆ และคอยๆ ดีขึ้นเมื่อ
ผูปวยอายุมากขึ้น
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Author : Assistant Professor Atiporn Ingsathit
Division of Nephrology
Department of Medicine
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Mahidol Universtiy
Bangkok, Thailand
Chapter 23 : Urinary Tract Infection in Children
บทที่ 23 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
ถอดความโดย รศ.พญ.ดร.อติพร อิงคสาธิต
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ(Urinary Tract Infection, UTI) เปนโรคทีพ่ บบอยในเด็ก
และเปนโรคทีม่ ีผลตอสุขภาพของเด็กทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
23.1 ทําไมโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็กจึงมีความสําคัญและแพทยควรใหความ
สนใจมากกวาในผูใหญ ?
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็กเปนปญหาทางสุขภาพที่สาํ คัญเนื่องจาก
23.1.1 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึง่ ทีท่ ําใหเกิดไขในเด็ก
และเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในเด็กพบบอยเปนลําดับที่ 3 รองจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ
โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
23.1.2 หากรักษาไมถกู ตองหรือลาชา อาจทําใหเกิดอันตรายตอไตอยางถาวรได เพราะ
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็กที่เปนซ้ําบอยๆ ในระยะยาว จะทําใหเนื้อเยื่อไตถูกทําลาย และ
ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง เด็กโตชากวาวัย และเกิดโรคไตเรื้อรัง
23.1.3 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก มีอาการแสดงหลายอยางทําใหวนิ ิจฉัยไดยาก
ดังนัน้ แพทยควรคิดถึงโรคนี้อยูเสมอ เพือ่ ใหวินจิ ฉัย ไดแตเนิ่นๆ
23.1.4 ภาวะนี้มีความเสี่ยงในการกลับเปนซ้ําไดสูง
23.2 ปจจัยเสี่ยงทีท่ ําใหเกิดโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
ปจจัยเสี่ยงทีท่ าํ ใหเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็กไดบอย คือ
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23.2.1 เพศหญิง เนื่องจากเด็กหญิงมีทอปสสาวะสัน้ กวาเด็กชาย ทําใหเชื้อโรคจากภายนอกแพร
กระจายเขาไปสูกระเพาะปสาวะงายกวาเพศชาย
23.2.2 การทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิงไมถูกวิธี ดวยการเช็ดทําความสะอาดจากดานหลัง
มาดานหนาหลังการถายอุจจาระ ทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรคมาสูบริเวณทอปสสาวะ (urethra) ไดงาย
23.2.3 เด็กทีม่ ีความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะแตกําเนิด เชน โรคปสสาวะไหลยอนกลับ
จากกระเพาะปสสาวะสูท อไต และภาวะทอปสสาวะอุดกั้น
23.2.4 เด็กผูช ายที่หนังหุมปลายอวัยวะเพศยังไมเปด
23.2.5 โรคนิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะ
23.2.6 ปจจัยอื่นๆ เชนทองผูกเปนประจํา ทําความสะอาดบริเวณรอบทวารหนักไมถูกตอง
ภาวะใสสายสวนปสสาวะหรือการมีประวัตโิ รคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในครอบครัว
23.3 อาการของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ในเด็กโตอาจสามารถบอกอาการนี้แกบดิ ามารดาได ซึ่งอาการและอาการแสดงจะคลายกับทีพ่ บ
ในผูใหญ ดังทีไ่ ดกลาวไปแลวในบทที่ 18 สําหรับเด็กเล็กที่ยงั ไมสามารถสื่อสารอาการไดชัดเจน มักมา
ดวยอาการรองไห งอแงเวลาปสสาวะ, ปสสาวะลําบาก, ปสสาวะมีกลิ่น หรือแมกระทั่งมาดวยอาการไขที่
หาสาเหตุไมไดก็เปนได นอกจากนี้เด็กเล็กที่มีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ อาจแสดงอาการใน
รูปแบบอื่น เชน เบื่ออาหาร อาเจียน ทองเสีย น้าํ หนักลด เปนตน หรือแมกระทั่งไมมีอาการเลยก็ได
อาการทีพ
่ บบอยของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก คือ ไข น้ําหนักไมขึ้น
และปญหาทางการปสสาวะ
23.4 การวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
การตรวจที่จาํ เปนสําหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก ไดแก
23.4.1 การตรวจพื้นฐานเพื่อวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
23.4.1.1 การตรวจเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ไดแก การตรวจ
ปสสาวะดวยการสองกลอง หรือใชแถบกระดาษจุม
23.4.1.2 การตรวจเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก ไดแก การเพาะ
เชื้อจากน้ําปสสาวะเพื่อคนหาเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุและเพื่อประกอบการเลือกยาปฏิชีวนะฆาเชื้อ
แบคทีเรียที่เหมาะสม
23.4.1.3 การตรวจเลือดเพื่อหาภาวะแทรกซอนหรือโรครวมอื่นๆ ไดแก ตรวจความเขมขน
เม็ดเลือดแดง ตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดขาว ตรวจวัดระดับการทํางานของไตโดยดูจากคายูเรีย และครีอะ
ตินีนในเลือด (Urea, Creatinine)
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23.4.2 การตรวจเพื่อหาปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
23.4.2.1 การตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะ ไดแก การตรวจอัลตราซาวดระบบไต และกระเพาะปสสาวะ การตรวจเอกซเรยชองทอง การฉีดสารทึบแสงรังสีเขากระเพาะ
ปสสาวะเพื่อหาโรคปสสาวะไหลยอนกลับ (vesico-ureteral reflux) การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร
(CT Scan หรือ MRI) ของชองทอง และการฉีดสีเพื่อดูการทํางานและโครงสรางของไต
23.4.2.2 การตรวจปริมาณผังผืดในเนื้อไต โดยใชการตรวจพิเศษที่เรียกวา DMSA
(dimercaptosuccinic acid) Scan สามารถตรวจหารอยโรคที่เปนผังผืดในเนื้อไตได แตตอ งรอไปตรวจ
หลังจากเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะนาน 3-6 เดือน จึงจะตรวจพบ
23.4.2.3 การตรวจการทํางานของกระเพาะปสสาวะ (Urodynamic studies)
23.5 อะไรคือการตรวจฉีดสีกระเพาะปสสาวะเพื่อหาโรคปสสาวะไหลยอนกลับ (Voiding
Cystourethrogram - VCUG)
23.5.1 VCUG เปนการตรวจที่สาํ คัญในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
เพราะเด็กที่เปนโรคนี้มกั มีความผิดปกติ คือ มีโรคปสสาวะไหลยอนกลับจากกระเพาะปสสาวะขึ้นบนสู
ทอไต การตรวจนี้สามารถบอกความรุนแรงของโรคปสสาวะไหลยอนกลับ สามารถชวยวินิจฉัยภาวะ
ทอปสสาวะอุดกั้นในเด็กทารกเพศชาย และยังสามารถบอกความผิดปกติของกระเพาะปสสาวะและทอ
ปสสาวะดวย
23.5.2 ควรตรวจ VCUG ในเด็กทุกคนทีม่ ีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะครั้งแรกเมื่ออายุ
นอยกวา 2 ขวบ
23.5.3 ควรตรวจ VCUG หลังจากรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะเรียบรอยแลว
23.5.4 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจ VCUG คือ รังสีแพทยจะใสสายสวนปสสาวะเขาไปยัง
กระเพาะปสสาวะ จากนั้นจะฉีดสารทึบแสงรังสีผานสายสวนดังกลาวดวยวิธกี ารที่สะอาด ปลอดภัย จน
เต็มกระเพาะปสสาวะ หลังจากนัน้ จะถายภาพรังสีเอกซเรยชองทองดานลางบริเวณกระเพาะปสสาวะ
กอนและหลังการถายปสสาวะ
23.5.5 หากผูป วยมีโรคปสสาวะไหลยอนกลับ จะเห็นปสสาวะที่มีสารทึบแสงรังสีผสมอยูนี้ไหล
ยอนจากกระเพาะปสสาวะเขาสูทอไต หรือยอนถึงกรวยไตก็ได
การตรวจทีส่ าํ คัญในการหาปจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
ไดแก อัลตราซาวดระบบไตและกระเพาะปสสาวะ, การตรวจ VCUG, การฉีดสีเขาหลอดเลือด
ดําเพื่อดูการทํางานและโครงสรางของระบบไต
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23.6 การปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
23.6.1 เพิ่มการดื่มน้ําใหเพียงพอ จะทําใหปสสาวะเจือจางและชวยขับเชื้อโรคแบคทีเรียออกจาก
ไตและกระเพาะปสสาวะ
23.6.2 เด็กทุกคนควรปสสาวะทุกๆ 2-3 ชั่วโมง การกลั้นปสสาวะไวเปนเวลานานจะทําใหมี
เชื้อโรคแบคทีเรียสะสมเจริญเติบโตในกระเพาะปสสาวะได
23.6.3 รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศหลังจากเสร็จภารกิจการขับถายอุจจาระหรือ
ปสสาวะ ใหเช็ดทําความสะอาดจากหนาไปหลังเสมอ เพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคแบคทีเรียจากบริเวณ
รอบทวารหนักแพรกระจายเขาทอปสสาวะ
23.6.4 ในเด็กเล็กตองเปลีย่ นผาออมสําเร็จรูปบอยๆ เพื่อปองกันการปนเปอนของอุจจาระกับ
อวัยวะเพศ
23.6.5 ควรเลือกชุดชั้นในที่ทาํ จากผาฝาย เพื่อใหมีอากาศถายเทไดสะดวก หลีกเลียงกางเกงใน
ที่ทาํ จากไนลอนและที่คับตึงเกินไป
23.6.6 หลีกเลี่ยงการแชน้ําในอางอาบน้ําเปนเวลานานๆ เนื่องจากอาจจะทําใหมีเชื้อโรค
แบคทีเรียปนเปอนเขาทอปสสาวะได
23.6.7 ในเด็กผูชายที่ยงั ไมไดขลิบปลายหุมอวัยวะเพศ จะตองเปดปลายเนื้อหุมนี้ เพื่อลาง
ทําความสะอาดอยางสม่าํ เสมอ
23.6.8 ในเด็กที่มีโรคปสสาวะไหลยอนกลับ นอกจากการหลีกเลีย่ งไมกลั้นปสสาวะแลว ควร
แนะนําดวยวาหากเด็กไปถายปสสาวะ ไมควรเบงปสสาวะเพราะจะเพิม่ แรงบีบผนังหนาทอง ทําให
ปสสาวะที่คั่งคางในกระเพาะปสสาวะมีโอกาสไหลยอนกลับขึ้นบนงายขึ้น และแนะนําใหเด็กปสสาวะ
ซ้ํา 2-3 ครั้ง เพื่อปองกันไมใหมีปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะ
23.6.9 ในเด็กบางคนทีม่ ีความเสีย่ งในการติดเชื้อทางเดินปสสาวะแบบเรื้อรัง แนะนําใหใชยา
ปฏิชีวนะฆาเชือ้ โรคปริมาณนอย เพื่อปองกันการติดเชื้อในระยะยาว
VCUG เปนการตรวจเอกซเรยที่นาเชือ่ ถือมากที่สดุ เพื่อวินจิ ฉัยโรคปสสาวะไหลยอนกลับ
และโรคทอปสสาวะอุดกั้นในเด็กที่มีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
23.7 การรักษาโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะในเด็ก
23.7.1 การรักษาทัว่ ไป
23.7.1.1 เด็กทุกคนควรปฏิบัติตามแนวทางการปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะดังที่ไดกลาวมาแลว
23.7.1.2 เด็กที่เคยมีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะจะตองดื่มน้าํ ใหมากขึ้น หาก
มีอาการมากจนถึงขั้นตองนอนโรงพยาบาล มักจําเปนตองไดรับน้ําเกลือทางหลอดเลือดดวย
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23.7.1.3 ใหยาลดไขอยางเหมาะสม
23.7.1.4 ควรตรวจปสสาวะซ้ําเมื่อรักษาครบ เพื่อใหแนใจวาโรคหายสนิทแลว
23.7.1.5 ควรตรวจปสสาวะเพิ่มเติมเปนระยะๆ หลังจากรักษาหายแลว เพื่อเฝาระวัง
ภาวะโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะซึ่งอาจเปนซ้าํ ได
23.7.1.6 ในผูปวยเด็กที่เคยมีประวัติโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะมากอน ควร
พิจารณาตรวจอัลตราซาวดระบบไตและตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจําเปน
23.7.2 การรักษาเฉพาะทาง
23.7.2.1 ในเด็กที่มีโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ จะตองรีบใหยาปฏิชีวนะฆาเชื้อ
โดยเร็วเพื่อปองกันเนื้อเยื่อไตถูกทําลายจากการติดเชื้อ
23.7.2.2 ควรสงปสสาวะไปตรวจเพาะเชื้อกอนเริ่มใหยาปฏิชีวนะฆาเชือ้ เพื่อใหทราบ
ชนิดของเชื้อโรคแบคทีเรียที่เปนตัวกอโรค และเพื่อใหทราบวาเชื้อโรคนั้นไว (ตอบสนอง) ตอยาปฏิชีวนะ
ชนิดใด
23.7.2.3 ในเด็กที่อายุมากกวา 3-6 เดือนที่ไมมีอาการรุนแรงดังกลาวขั้นตนและสามารถ
รับประทานยาได อาจใหยาปฏิชีวนะฆาเชือ้ ชนิดกิน แตถาเด็กเล็กอายุนอยกวานี้ หรือในเด็กที่มีไขสูง
อาเจียน ปวดหลังมาก หรือไมสามารถรับประทานยาปฏิชีวนะฆาเชื้อทางปากได หรือในเด็กเล็ก ควรรับ
ไวรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อใหยาปฏิชวี นะฆาเชื้อทางหลอดเลือด
23.7.2.4 เด็กทุกคนควรไดรับคําแนะนําใหไดรับยาฆาเชื้อใหครบตามที่แพทยกําหนด
ถึงแมจะไมมีอาการแลวก็ตาม
การรักษาที่ไมเพียงพอและลาชาในเด็ก จะทําใหเกิดอันตราย
เนื่องจากเนือ้ เยื่อไตถูกทําลายอยางถาวรได
23.8 โรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะชนิดเปนซ้ําบอย
เด็กที่มีโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะชนิดเปนซ้าํ บอย ควรไดรับการตรวจอัลตราซาวดระบบ
ไต, VCUG และ DMSA Scan เพื่อคนหาสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดการติดเชือ้ บอย โรคทีแ่ พทยสามารถรักษาได
ไดแก โรคปสสาวะไหลยอนกลับ, โรคทอปสสาวะอุดกัน้ และโรคนิว่ ในไต
ควรรักษาสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะชนิดเปนซ้ําบอยนี้ และใหยาปฏิชีวนะ
ปริมาณนอยในระยะยาวเพือ่ ฆาเชื้อโรคแบคทีเรีย เพื่อปองกันการติดเชื้อซ้ําอีก ทัง้ นี้ตองอยูภายใตการ
พิจารณาของแพทยเทานัน้
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โรคทอปสสาวะอุดกั้น (Posterior urethral valves – PUV)
โรคทอปสสาวะอุดกั้นเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติแตกําเนิดที่บริเวณทอปสสาวะ ที่มีลนิ้ กัน้
(valve) ภายในทอปสสาวะผิดปกติ โรคนี้เปนสาเหตุทพี่ บบอยที่สุดของความผิดปกติของระบบทางเดิน
ปสสาวะในเด็กผูชาย
23.9 ความสําคัญของปญหา : ทอปสสาวะ (urethra) เปนสวนประกอบของระบบปสสาวะสวนใตลงมา
จากกระเพาะปสสาวะ ปกติที่บริเวณสวนปลายของทอปสสาวะ (urethra) ของเด็กชายจะมีเนื้อเยื่ออยาง
หนึง่ ทําหนาที่เปนเช็ควาลวคอยควบคุมไมใหน้ําปสสาวะที่ผา นออกมาทีท่ อปสสาวะไหลยอนขึ้นไปที่
กระเพาะปสสาวะไดอีก หากโครงสรางตรง “เช็ควาลว” นี้ผิดปกติไป จะทําใหมีเนื้อเยื่อสวนนี้ไปอุดกั้นที่
ทอปสสาวะ ทําใหปสสาวะไหลออกทางทอปสสาวะไมสะดวกและไหลยอนกลับเขาสูก ระเพาะปสสาวะ
จึงพบวาเด็กทีม่ ีน้ําปสสาวะคั่งคางในกระเพาะปสสาวะเพิ่มขึ้น ทําใหผนังกระเพาะปสสาวะหนาและใหญ
ขึ้น ผนังกระ-เพาะปสสาวะที่หนาและใหญขึ้นนี้จะเพิ่มแรงดันยอนกลับไปที่ทอไตและเนื้อไต ทําใหมี
ปสสาวะ (ที่คงั่ คางในกระเพาะปสสาวะ) ไหลยอนกลับขึน้ ไปทีท่ อไต (ureter) และที่กรวยไตได ทําใหผนัง
ของทอไตและกรวยไตขยายออก ถาความผิดปกตินี้ไมถูกตรวจพบและผูปวยไมไดรับการรักษาแตเนิ่นๆ
ใหทนั ทวงทีในเวลาที่เหมาะสม จะทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังตามมาในระยะยาวได ประมาณรอยละ 20 – 35
ของเด็กเด็กทีม่ ีโรคทอปสสาวะอุดกัน้ นี้จะเกิดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายได ดังนัน้ โรคนี้จงึ เปนโรคที่
สําคัญที่สงผลใหเกิดทั้งความเจ็บปวยและเพิ่มอัตราการเสียชีวติ ในเด็กได
23.10 อาการ : อาการที่พบบอยของโรคทอปสสาวะอุดกั้น ไดแก ปสสาวะไมพุง, ปสสาวะเปนหยดๆ,
ปสสาวะลําบากตองเบง, ปสสาวะรดทีน่ อน, คลําไดกระเพาะปสสาวะที่โตขึ้นบริเวณทองนอยสวนลาง
23.11 การวินิจฉัย : หากมีการตรวจอัลตราซาวดระบบไตตั้งแตเด็กยังอยูในครรภมารดา หรือในชวง
หลังคลอด ก็อาจตรวจพบความผิดปกติดังกลาวได หากตองการการวินิจฉัยที่เชื่อถือไดมากตองใชการ
ตรวจ VCUG ซึ่งมักกระทําในชวงหลังเด็กคลอดแลว

การสงปสสาวะเพื่อเพาะเชื้อกอนเริ่มการรักษามีประโยชนในการคนหาเชื้อโรคแบคทีเรียที่เปน
สาเหตุ และเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกยาปฏิชวี นะฆาเชื้อโรคแบคทีเรียที่เหมาะสม
23.12 การรักษา : ในการรักษาภาวะทอปสสาวะอุดกั้นนี้ จําเปนตองรักษารวมกันระหวางศัลยแพทย
ระบบทางเดินปสสาวะและกุมารแพทย
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การรักษาขัน้ ตนเพื่อแกปญหาโดยเรงดวนคือการใสสายสวนผานทางทอปสสาวะหรือทางผนังหนา
ทอง เพื่อระบายปสสาวะทีค่ ั่งคางอยูใหออกไปจากกระเพาะปสสาวะ ในขณะเดียวกันตองใหยาปฏิชีวนะ
เพื่อรักษาโรคติดเชื้อซึ่งมักเกิดเปนโรคแทรกซอนตามมา, โรคโลหิตจาง, โรคไตเสื่อม และแกไขภาวะขาด
อาหาร, ความผิดปกติสมดุลน้ําและเกลือแรของผูปวยเพือ่ ฟนฟูสภาพรางกาย เมื่อผูป วยไดรับการฟนฟู
สภาพรางกายใหแข็งแรงแลว ควรพิจารณาความเหมาะสมในการผาตัดแกไขความผิดปกติ ปจจุบัน
ศัลยแพทยนิยมผาตัดดวยการสองกลองเพื่อนําเนื้อเยื่อสวนเกินออกจากทอปสสาวะ หลังผาตัดผูปวย
ทุกคนจําเปนตองไดรับการติดตามรักษาโดยแพทยอยางสม่ําเสมอ เพราะเด็กเหลานีย้ ังมีความเสีย่ งที่จะ
เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ปญหาการเติบโตชา ปญหาสมดุลเกลือแรผิดปกติ โรคโลหิตจาง
โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรังตามมาไดอีกในอนาคต
ความผิดปกติที่บริเวณ posterior uretheral valve (PUV) ทําใหเกิดโรคอุดกั้นทางเดินปสสาวะ
สวนลางในเด็กผูชาย หากรักษาไมทนั การณจะนํามาสูโรคไตเรือ้ รังได

โรคปสสาวะไหลยอนกลับ (Vesicoureteral Reflux – VUR)
โรคปสสาวะไหลยอนกลับ หมายถึงการทีม่ ีปสสาวะไหลยอนกลับจากกระเพาะปสสาวะเขาสู
ทอไต (ureter)
23.13 โรคปสสาวะไหลยอนกลับเกิดขึ้นไดอยางไร ?
ปกติทอไตจะวางตัวทอดทะลุผานผนังกระเพาะปสสาวะเขาไปในมุมเฉียงในทิศประมาณ 2
นาฬิกา และ 10 นาฬิกาของกระเพาะปสสาวะ ผนังกระเพาะปสสาวะมีคุณสมบัติเปนกลามเนือ้ เรียบ
ชนิดหนึ่ง ยุบได พองไดเหมือลูกโปง ถาไมมีนา้ํ ปสสาวะกระเพาะปสสาวะจะแฟบลงเหมือนลูกโปงที่ไม
ถูกอัดลมเขาไว ในขณะนั้นผนังกระเพาะปสสาวะทีห่ ดตัวเขามา จะทําหนาทีห่ ดรัดรูเปดของทอไตเอาไว
ชวยปองกันไมใหปสสาวะทีอ่ าจเหลือคางอยูในกระเพาะปสสาวะไหลยอนขึ้นบนขึ้นไปที่ทอไตได คลายๆ
กับวาผนังกระเพาะปสสาวะตรงสวนนี้ทาํ หนาทีเ่ ปน “เช็ควาวล” ควบคุมใหปสสาวะไหลจากทอไตลงลาง
มาสูกระเพาะปสสาวะไดทิศทางเดียว แตจะไมไหลยอนกลับขึ้นบนไดอีก รางกายยังมีโครงสรางพิเศษมี
ลักษณะเหมือนลิ้นที่ปดระหวางกระเพาะปสสาวะและทอไต ในชวงที่มีนา้ํ ปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ
ลิ้นนีก้ ็ยังสามารถปดตรงรูเปดของทอไตไดตลอดเวลา หรือแมแตในชวงที่กาํ ลังถายปสสาวะ ผนังกระเพาะ
ปสสาวะจะเริม่ หดตัวเพื่อเพิม่ แรงดันในกระเพาะปสสาวะมากขึน้ เพื่อบังคับใหปสสาวะไหลงผานลงไปที่
ทอปสสาวะ (urethra) ในชวงที่กาํ ลังปสสาวะลิน้ นี้จะยังปดตลอดชวงเวลา เพื่อไมใหปสสาวะไหลยอน
กลับจากกระเพาะปสสาวะไปทอไต

- 160 Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

ในกรณีที่มีความผิดปกติมาแตกําเนิดของโครงสรางตรงรอยตอระหวางทอไตสวนที่เชื่อมเขามาที่
ผนังกระเพาะปสสาวะ หรือในกรณีที่มกี ารอุดกั้นทางเดินปสสาวะ ทําใหมีปสสาวะคั่งคางในกระเพาะ
ปสสาวะจํานวนมาก เชน กรณีผูปวยโรคอัมพาต โรคไขสันหลังพิการ โรคตอมลูกหมากโต เปนตน เมื่อมี
น้ําปสสาวะคัง่ คางจํานวนมากอยูในกระเพาะปสสาวะ เปรียบเหมือนลูกโปงที่ถกู อัดอากาศเขาไปมากเกิน
จะทําใหผนังกระเพาะปสสาวะโปงพองออกมาเกินกวาทีโ่ ครงสรางของกระเพาะปสสาวะจะรองรับได
ผนังกระเพาะปสสาวะที่โปงพองออกนี้ จะดึงรูเปดของทอไตดังกลาวใหถูกยืดออกตาม ทําใหลนิ้ ที่ปด
ตรงรูเปดของทอไต (ซึ่งปกติทําหนาที่เปนเช็ควาวล) ปดกั้นไวไมมิด ทําใหมีปสสาวะจากกระเพาะปสสาวะ
สามารถเล็ดลอดไหลยอนขึน้ บนเขาไปสูทอ ไตได เราเรียกปรากฎการณนี้วาการไหลยอนของปสสาวะ หรือ
มีชื่อภาษาอังกฤษวา vesico-ureteral reflux ดังนัน้ ภาวะปสสาวะไหลยอนกลับ (vesicoureteral reflux)
จึงเกิดจากความผิดปกติในการทํางานของลิ้นนี้ การมีปสสาวะไหลยอนกลับนี้อาจไหลยอนจากกระเพาะ
ปสสาวะขึน้ ไปสูทอปสสาวะ หรืออาจยอนกลับสูงขึ้นไปถึงเนื้อไตก็ได สามารถเกิดขึ้นที่ไตขางเดียวหรือทั้ง
สองขางก็ได อาจแบงความรุนแรงของภาวะปสสาวะไหลยอนกลับจากรุนแรงนอยไปสูรุนแรงมากเปน
ระดับ 1 ถึง 4
โรคปสสาวะไหลยอนกลับพบบอยในเด็กที่มีโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังในอนาคต
23.14 ทําไมถึงจําเปนตองรูจักโรคนี้ ?
สามารถพบโรคปสสาวะไหลยอนกลับไดถงึ รอยละ 30 – 40 ของเด็กที่เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ และเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดพังผืดรอยแผลเปนทีเ่ นื้อไตได หากเกิดพังผืดที่เนื้อไตนี้ตอเนื่องเปน
เวลานานจะทําใหเกิดโรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง ภาวะครรภเปนพิษ และแมกระทัง่ โรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายได พบโรคปสสาวะไหลยอนกลับบอยในครอบครัวของผูปวยที่มปี ระวัตสิ มาชิกใน
ครอบครัวเคยเปนโรคนี้มากอน และพบบอยในเด็กผูห ญิงมากกวาเด็กผูชาย
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กรวยไต (renal pelvis) โปงพอง
ตามไปดวย ไตถูกแรงกด
จนเนื่อไตถูกทําลายและฝอลง

ไตปกติ

ทอไตโปงพองมาก และโปง
พองขึ้นไปถึงกรวยไต
(renal pelvis) ขางบน

ทอไตโปงพองกวา
ปกติเล็กนอย

มีปสสาวะไหลยอน กลับ
ขึ้นไปสูทอไต จํานวนมาก

มีปสสาวะไหลยอน กลับ
ขึ้นไปสูทอไต (ureter)
ไมมาก

กระเพาะปสสาวะ

รูปที่ 1 ความผิดปกติทางกายวิภาคศาสตรในโรคปสสาวะไหลยอนกลับ (Vesicoureteral Reflux)
รูปทางดานซายแสดงความผิดปกติเมื่อโรคยังเปนไมมาก ทําใหมีปสสาวะไหลยอนกลับขึ้นไปสู
กระเพาะปสสาวะไมมาก ไตยังปกติดีอยู
รูปทางดานขวามือแสดงความผิดปกติเมื่อโรคเปนมาก จนทําใหทอไต, กรวยไตโปรงพองขึ้นมาก
และมีผลทําใหเนื้อไตถูกแรงดันไปกดจนไตฝอลง
23.15 อะไรเปนสาเหตุของโรคปสสาวะไหลยอนกลับ ?
ภาวะปสสาวะไหลยอนกลับ เกิดจากสาเหตุ 2 กลุมใหญ คือ
กลุมที่ 1 เปนโรคปสสาวะไหลยอนกลับตัง้ แตแรกเกิด ซึง่ เปนชนิดที่พบบอยมากที่สดุ
กลุมที่ 2 เปนโรคปสสาวะไหลยอนกลับทีม่ าเกิดภายหลัง ซึง่ อาจเกิดในชวงอายุใดก็ได สาเหตุ
ของโรคฯ กลุมนี้มักเกิดจากความผิดปกติของกระเพาะปสสาวะหรือทอปสสาวะ และมักมีโรคติดเชือ้ ใน
กระเพาะปสสาวะรวมดวยเสมอ
23.16 อาการของโรคปสสาวะไหลยอนกลับ
อาการแสดงทีพ่ บบอย คือ อาการแสดงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะบอยๆ ในเด็กโต
ที่ไมไดรับการรักษาอยางถูกตองมักแสดงอาการของโรคแทรกซอน เชน พบวามีความดันโลหิตสูง มีโปรตีน
รั่วในปสสาวะ หรืออาการของโรคไตวาย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูปวยอาจไมมีอาการหรืออาการแสดงที่
เฉพาะเจาะจงของโรคนี้เลยก็ได
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23.17 เราจะวินิจฉัยโรคปสสาวะไหลยอนกลับไดอยางไร ?
เมื่อสงสัยวาผูป วยเด็กมีภาวะนี้ ควรตรวจดังตอไปนี้
23.17.1 การตรวจขัน้ พื้นฐานเพื่อการวินิจฉัย
- Voiding cystourethrogram(VCUG) คือ การฉีดสารทึบแสงรังสีเขากระเพาะปสสาวะ
เพื่อหาโรคปสสาวะไหลยอนกลับ ถือเปนการตรวจมาตรฐานสําหรับยืนยันการวินิจฉัย และยังชวยบอก
ความรุนแรงของโรคไดดวย
- ปจจุบนั แพทยแบงความรุนแรงของภาวะปสสาวะไหลยอนกลับ ตามความรุนแรงของ
ปสสาวะที่ไหลยอนกลับขึน้ ไปที่ทอปสสาวะและเนื้อไต โดยแบงเปนระดับที่ 1 – 4 ตามความรุนแรงนอย
ไปหามาก การแบงความรุนแรงนี้ยงั ชวยพยากรณโรคและการพิจารณาเลือกการรักษาทีเ่ หมาะสมตอไป
- ในผูปว ยที่มีภาวะปสสาวะไหลยอนกลับระดับ 1 และ 2 จะมีปสสาวะไหลยอนกลับแค
บริเวณสวนตนๆ ของทอไต แตถาผูปวยมีโรคที่รุนแรงมากขึ้นจนถึงระดับ 4 จะพบปสสาวะไหลยอนกลับ
ตลอดทอไตขึ้นไปจนถึงเนื้อเยื่อไต และทําใหเนื้อเยื่อไตขยายพองขึ้นเปนอยางมาก
23.17.2 การตรวจอื่นๆ
- การตรวจปสสาวะดวยกลองจุลทรรศนและการสงน้ําปสสาวะเพาะเชื้อเพื่อคนหาโรค
ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
- ตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เชน ความเขมขนของเลือด (hemoglobin) ปริมาณเม็ดเลือด
ขาวและคาครีอะตินีนในเลือด
- ตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวดระบบไตเพื่อวัดขนาดของไตทั้ง 2 ขาง
คนหารอยพังผืด คนหานิว่ ในไต แตอยางไรก็ดี การตรวจอัลตราซาวดระบบไตนี้ ไมสามารถตรวจพบภาวะ
ปสสาวะไหลยอนกลับไดโดยตรง
- การตรวจ DMSA Scan เปนวิธีที่ดที ี่สดุ สําหรับการตรวจคนหารอยพังผืดที่เนื้อเยือ่ ไต
การรักษาโรคปสสาวะไหลยอนกลับขัน้ เริ่มตน คือ การใชยาปฏิชีวนะฆาเชือ้ โรคในระบบ
ทางเดินปสสาวะเปนระยะเวลานาน (ป) สามารถรักษาใหภาวะนี้หายไดโดยไมตองผาตัด
23.18 การรักษาโรคปสสาวะไหลยอนกลับ
จําเปนตองรักษาโรคนี้อยางเหมาะสม เพือ่ ปองกันโรคติดเชื้อแทรกซอนและการทําลายของเนื้อเยือ่
ไต หลักการรักษาขึน้ อยูกับความรุนแรงของการไหลยอนกลับ, อายุของเด็ก และอาการ
ในปจจุบัน สามารถรักษาโรคนี้โดยการใหยาปฏิชีวนะฆาเชื้อโรคแบคทีเรีย การผาตัดตามปกติ
และการผาตัดผานทางการสองกลอง การรักษาที่เปนทีน่ ิยมเปนลําดับแรก ไดแก การใหยาปฏิชีวนะฆาเชื้อ
โรคแบคทีเรียเพื่อปองกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ สวนการผาตัดนั้นจะใชในกรณีที่ใหยาปฏิชีวนะ
ฆาเชื้อโรคแบคทีเรียไมไดผลแลวเทานัน้
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23.19 โรคปสสาวะไหลยอนกลับขั้นเริม่ ตน : สามารถหายเองไดเมือ่ เด็กมีอายุเติบโตมากขึน้ จน 5-6
ขวบ ดังนัน้ เด็กที่มีโรคนี้ และมีความรุนแรงไมมากมักไมจําเปนตองการไดรับการผาตัด ควรรักษาผูปวย
เหลานี้ดวยวิธใี หยาปฏิชวี นะฆาเชื้อโรคแบคทีเรียปริมาณนอยทุกวันเปนเวลายาวนานจนถึงอายุ 5 ขวบ
เพื่อปองกันการติดเชื้อ ยาทีน่ ิยมใชเพื่อปองกันการติดเชือ้ ไดแก ยา Nitrofurantoin และยา Cotrimoxazole อยางไรก็ดีการใหยาปฏิชีวนะฆาเชื้อโรคแบคทีเรียนี้ไมสามารถแกไขความผิดปกติทางกายภาพที่
เกิดในโรคนี้
ควรแนะนําเด็กทุกคนทีม่ ีโรคปสสาวะไหลยอนกลับ ใหดื่มน้ําจํานวนมาก ไมกลัน้ ปสสาวะ และ
ปสสาวะซ้าํ 2 ครั้ง ทุกครัง้ ทีป่ สสาวะเพื่อลดปริมาณปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะ เพื่อปองกันโรคติด
เชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ควรตรวจปสสาวะเพื่อตรวจเช็คโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะเปนประจํา
ควรตรวจ VCUG และการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวดระบบไตปละ 1 ครั้ง เพื่อ
ประเมินการดําเนินโรคของโรคปสสาวะไหลยอนกลับ
23.20 โรคปสสาวะไหลยอนกลับขั้นรุนแรง : โรคทีม่ ีความรุนแรงในระดับนี้ไมสามารถหายเองได
ดังนัน้ เด็กทุกคนที่ปว ยเปนโรคนี้จําเปนตองไดรับการผาตัดแกไข โดยอาจผาตัดแบบเปดผนังหนาทองก็ได
หรือผาตัดผานการสองกลองก็ได แพทยจะผาตัดแบบเปดผนังหนาทอง เพื่อตัดตอทอไตกับกระเพาะ
ปสสาวะใหม การผาตัดอาจชวยรักษาโรคนี้ได
การผาตัดผานการสองกลองเปนการรักษาอีกวิธหี นึง่ สําหรับรักษาเด็กที่มีโรคปสสาวะไหลยอน
กลับขั้นรุนแรง ขอดีคือสามารถผาตัดแบบผูปวยนอกได ใชเวลานอยประมาณ 15 นาที มีความเสี่ยงนอย
แพทยจะฉีดสารที่บริเวณทอไตเชื่อมกับกระเพาะปสสาวะ เพื่อเพิ่มแรงตานทานบริเวณทอไตและปองกัน
ปสสาวะไหลยอนกลับทอไตอีกครั้ง วิธนี ี้ประสบความสําเร็จในการรักษาประมาณรอยละ 85 – 90 อาจ
ใชวิธีผาตัดนี้รกั ษาผูปว ยโรคปสสาวะไหลยอนกลับที่มีความรุนแรงในขั้นเริ่มตนก็ได เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ไดรับยาปฏิชีวนะฆาเชื้อโรคแบคทีเรียติดตอกันเปนเวลานาน และเพื่อลดความกังวลของผูปวยและญาติ
ที่จะตองมีอาการของโรคปสสาวะไหลยอนกลับเปนเวลานาน
การผาตัดและการสองกลองเปนวิธรี ักษาสําหรับผูป วยเด็กที่มโี รคปสสาวะไหลยอนกลับ
ขั้นรุนแรง และสําหรับผูป วยเด็กที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะฆาเชื้อโรค
แบคทีเรีย
23.21 การติดตามผลการรักษา : เด็กทุกคนทีม่ ีโรคปสสาวะไหลยอนกลับ ควรมาติดตามการรักษา
กับแพทยไปตลอดชีวิต ควรวัดสวนสูง ชัง่ น้าํ หนัก เพื่อติดตามอัตราการเจริญเติบโต ควรวัดความดัน
โลหิต ตรวจปสสาวะ และตรวจอื่นๆ ที่จําเปน
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23.22 เมื่อไรที่ตองไปพบแพทยทันที ?
เด็กที่มีอาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะควรไปพบแพทยทนั ทีในกรณีดังตอไปนี้
- มีไขสูง หนาวสั่น มีอาการปวดแสบระหวางหรือหลังจากปสสาวะ
- ปสสาวะมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ หรือปสสาวะเปนเลือด
- คลื่นไสอาเจียนมากจนทําใหไมสามารถกินยาหรือดื่มน้ําไดอยางเพียงพอ
- เกิดภาวะขาดน้ําอยางรุนแรง
- ปวดที่บริเวณหลังหรือทองนอยอยางมาก
ผูปว ยเด็กที่มโี รคปสสาวะไหลยอนกลับ จําเปนตองมาพบแพทยเพื่อติดตามการรักษา
อยางสม่าํ เสมอ เพื่อตรวจวัดความดันโลหิต การเจริญเติบโตของรางกาย ติดตามเฝาระวัง
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะและติดตามดูการทํางานของไต
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Author : Dr. Surapong Narenpitak
Department of Medicine
Udonthani Hospital
Udonthani, Thailand

Chapter 24 : Bedwetting
บทที่ 24 ภาวะปสสาวะรดที่นอน

ถอดความโดย นพ.สุรพงษ นเรนทรพิทักษ
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

ภาวะปสสาวะรดที่นอนหรือการปสสาวะระหวางนอนหลับโดยไมสามารถควบคุมได เปนอาการทีพ่ บ
บอยในเด็ก ไมไดเกิดจากไตผิดปกติหรือเด็กขี้เกียจ หรือทําตัวนารําคาญ อาการสวนมากจะหายเองเมื่อเด็ก
โตขึ้นโดยไมตอ งรักษา แตก็เปนเรื่องที่สรางความกังวลใหแกเด็กและครอบครัวเพราะทําใหอายและไม
สะดวกสบาย
มีเด็กจํานวนมากเทาไรทีม่ ีอาการปสสาวะรดที่นอน และจะหยุดมีอาการนี้เมือ่ อายุเทาไร ?
พบภาวะปสสาวะรดทีน่ อนบอยในเด็กอายุนอยกวา 6 ป คิดประมาณรอยละ 15 – 20 ของเด็กอายุ
5 ป เมื่อโตขึ้นจะเปนนอยลง จนเมื่อเด็กอายุ 10 ป จะมีประมาณรอยละ 5 ที่ยงั มีอาการนี้อยู และเมื่อเด็ก
อายุ15 ปจะมีประมาณรอยละ 2 ที่ยังมีอาการนี้ สวนผูใ หญอาจมีอาการนี้ไดบางแตนอ ยมาก คือ ประมาณ
รอยละ 1
เด็กคนใดที่มโี อกาสเกิดอาการปสสาวะรดที่นอนบอยกวา
เด็กที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะปสสาวะรดทีน่ อน คือ
- เด็กที่พอแมเคยมีประวัติปส สาวะรดทีน่ อนมากอน
- เด็กที่มีการพัฒนาการทางสมองชา และไมสามารถรับรูอาการปวดปสสาวะ
- เด็กที่หลับสนิท
- เด็กชายมีโอกาสสูงมากกวาเด็กหญิง
- เด็กที่มีความเครียดทั้งทางจิตใจและรางกาย อาจพบอาการเริ่มเปนหรือเปนมากขึ้น
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- เด็กที่มีโรคทางกาย เชน ทางเดินปสสาวะอักเสบ เบาหวาน ไตวาย พยาธิเสนดาย ทองผูก กระเพาะ
ปสสาวะขนาดเล็ก ประสาทไขสันหลังผิดปกติ หรือมีความ ผิดปกติทเี่ ปดของทอปสสาวะในเด็กชาย อยางไรก็
ตาม อาจพบวามีเด็กจํานวนนอยมาก (เพียงรอยละ 2 – 3) ที่มีอาการปสสาวะรดทีน่ อน ที่เกิดจากมีโรคทาง
กายตางๆ ดังกลาวเกิดรวม
เมื่อไรจึงจะถือวาภาวะปสสาวะรดที่นอนอาจมีความผิดปกติซอนอยูและจะตรวจอยางไร ?
จะตรวจคนหาความผิดปกติดังกลาวเฉพาะในเด็กที่สงสัยวาอาจมีโรคหรือมีลักษณะโครงสรางทาง
กายภาพผิดปกติ การตรวจสวนใหญ ไดแก ตรวจปสสาวะ ระดับน้าํ ตาลในเลือด ถายภาพรังสีของกระดูก
สันหลัง ตรวจอัลตราซาวดดไู ตและกระเพาะปสสาวะ และการตรวจดวยการถายภาพรังสีอื่นๆ
การรักษา
เนื่องจากภาวะปสสาวะรดทีน่ อนเปนภาวะที่เด็กไมสามารถแสรงทําได และไมไดตั้งใจทํา ดังนั้น จึง
ไมควรตําหนิ หรือลงโทษเด็ก แตตองใหความมัน่ ใจกับเด็กวาอาการจะหายไปเมื่อโตขึ้น
การรักษาลําดับแรก คือ การใหความรู ใหกําลังใจเด็ก การเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้าํ และการ
ปสสาวะ แตถาอาการไมทเุ ลาอาจจะใชเครื่องแจงเตือนเมื่อปสสาวะรด หรือใชยา
1. การรักษาโดยใหความรูและใหกําลังใจ
• เด็กควรมีความเขาใจชัดเจนเรื่องอาการปสสาวะรดทีน่ อน ควรใหกาํ ลังใจกับเด็กวาภาวะนี้ไมใช
โรคเรื้อรังที่รักษาไมหาย และไมใชโรคที่จะทําใหรางกายเกิดทุพลภาพ
• ควรใหความมัน่ ใจกับเด็กวาเรื่องที่เกิดขึน้ นี้ไมใชความผิดของตัวเด็กเอง ควรใหความมัน่ ใจกับเด็ก
วาไมตองกังวลวาจะถูกตําหนิหรือผูปกครองจะโกรธ มิฉะนัน้ แลวอาจทําใหเด็กมีอาการมากขึน้ ได
• ผูปกครองตองคอยติดตามดู และระวังอยาใหใครมาลอเลียนเด็กเรื่องนี้
• ควรใชกางเกงในแทนผาออมสําหรับฝกเด็กที่มีภาวะปสสาวะรดทีน่ อน
• ควรเปดไฟตอนกลางคืนใหเหมาะสมกับการเดินไปหองน้ําโดยสะดวก
• ควรมีชุดนอน เครื่องนอน และผาเช็ดตัวไวใหเด็กเปลี่ยนไดสะดวกถาเกิดอาการปสสาวะรดทีน่ อน
กลางดึก
• ควรปูที่นอนดวยพลาสติกเพื่อกันทีน่ อนเปยก
• ควรใสผาเช็ดตัวไวใตผาปูเพื่อใหสามารถซึมซับน้าํ ปสสาวะไดเพิม่ ขึ้น
• ควรอาบน้าํ ใหเด็กตอนเชาเพื่อใหไมมีกลิน่ ปสสาวะติดรางกาย
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• ควรยกยองชมเชยเด็ก หรือใหรางวัลดวยถาเด็กสามารถแกไขได ของขวัญแมเพียงเล็กนอยก็สราง
กําลังใจใหแกเด็กเปนอยางมาก
• ตองแกไขอาการทองผูกของเด็กดวย
2. จํากัดน้ําดืม่
• ควรจํากัดน้าํ ดืม่ ในชวง 2 – 3 ชั่วโมงกอนเขานอน แตตองแนใจวาเด็กไดดื่มน้ําเพียงพอตั้งแต
กลางวัน
• ควรหลีกเลีย่ งการดื่มสารคาเฟอีน (ชา กาแฟ) น้าํ อัดลม และช็อคโกแลต ซึ่งจะทําใหปสสาวะมาก
ขึ้นแลวเกิดปสสาวะรดทีน่ อนในชวงกลางคืน
3. ฝกนิสัยการปสสาวะ
• ควรฝกใหเด็กปสสาวะกอนนอนสองครั้ง คือ ครั้งแรก กอนจะเขานอน และครั้งที่สองกอนที่จะนอน
หลับ
• ควรฝกใหเด็กเขาหองน้ําเปนชวงเวลาสม่ําเสมอตลอดทั้งวัน
• อาจตองปลุกเด็กใหลุกขึ้นมาปสสาวะ 3 ชัว่ โมงหลังนอนหลับ และถาจําเปนอาจใชเครื่องชวยปลุก
เมื่อเด็กปสสาวะรดทีน่ อน
• สามารถปรับเวลาปลุกเด็กใหขึ้นมาปสสาวะใหตรงพอดีกับเวลากอนทีเ่ ด็กจะเกิดอาการปสสาวะ
รดที่นอน
4. เครื่องสงสัญญาณชวยปลุกเมื่อปสสาวะรดที่นอน (Bedwetting alarms)
• การใชเครื่องสงสัญญาณชวยปลุกเมื่อปสสาวะเปยกหรือชื้น เปนวิธีทดี่ ีที่สุดในการควบคุมการ
ปสสาวะรดทีน่ อน แตควรใชเฉพาะในเด็กที่อายุมากกวา 7 ขวบขึ้นไปเทานัน้ เครื่องสงสัญญานชวยปลุกนี้
จะมีตัวตรวจรับความชืน้ ซึ่งถูกติดไวกับชุดชั้นในเด็ก เมื่อเด็กเริ่มมีปส สาวะออกมาตั้งแตหยดแรก เครื่องนี้จะ
สงสัญญาณเพื่อปลุกเด็กขึน้ มา เด็กจะสามารถกลั้นปสสาวะเอาไวเพื่อไปหองน้ําตอไดทัน เครื่องสงสัญญาณ
นี้จะชวยฝกใหเด็กตื่นมาเขาหองน้ํากอนปสสาวะจะราดออกมามาก
5. การฝกกลัน้ ปสสาวะ
• เด็กจํานวนมากที่มีปญหาปสสาวะรดทีน่ อน มักมีกระเพาะปสสาวะเล็ก จึงควรฝกใหกระเพาะ
ปสสาวะสามารถจุไดมากขึน้
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• ระหวางเวลากลางวัน ใหเด็กดื่มน้ําจํานวนมาก และฝกใหกลัน้ ปสสาวะไวจนรูสึกปวดอยางมาก
• การฝกนี้ จะทําใหกลัน้ ปสสาวะไดนานขึน้ และทําใหกลามเนื้อของกระเพาะปสสาวะแข็งแรงและมี
ขนาดใหญขึ้น จุปสสาวะไดมากขึ้น
6. รักษาดวยยา
การรักษาดวยยา เปนวิธีสุดทาย และมักใชเฉพาะในเด็กที่อายุมากกวา7ป การรักษาจะไดผลดีทําให
อาการหายชั่วคราวแตไมหายขาด และมักกลับมาเปนซ้ําอีกหลังหยุดยา การรักษาใหหายขาดมักเกิดจากการ
ใชเครื่องสงสัญญานปลุกมากกวาการใชยา เนื่องจากยาที่ใชรกั ษามีผลขางเคียงทีม่ ีความรุนแรง จึงควร
ปรึกษาแพทย และใหแพทยเปนผูสั่งยาใหเทานั้น
ยาที่แทพยจะพิจารณาเลือกใช (เฉพาะในผูปวยบางราย) คือ
ก.) เดสโมเพรสซิน อะซีเตท (Desmopressin Acetate, DDAVP)
แพทยจะใชยานี้ก็ตอเมื่อใชวิธีอื่นไมไดผลแลว แมไดผลดีแตยามีราคาแพง ยานีอ้ อกฤทธิท์ าํ ให
ปสสาวะออกนอยลง จึงเหมาะกับเด็กทีป่ สสาวะออกมากเทานัน้ และเด็กตองไมดื่มน้ํามากตอนค่ําเพื่อหลีก
เลี่ยงภาวะน้ําเกินจนเปนพิษ (water intoxication) จะใชยานีช้ วงกอนนอน และตองหลีกเลี่ยงการใชยาใน
เด็กที่ดื่มน้ํามาก
ข.) อิมิพรามิน (Imipramin) มีผลทําใหกลามเนื้อของผนังกระเพาะปสสาวะคลายตัวลง และกลามเนื้อ
หูรูดที่รอบทอปสสาวะสวนตนหดตัว จึงทําใหกระเพาะปสสาวะมีความจุมากขึน้ กลั้นปสสาวะไดดีขึ้น ยานี้
ออกฤทธิเ์ ร็วจึงใชกินกอนนอน 1 ชัว่ โมง ยาไดผลดีมากแตมีอาการขางเคียงบอย จึงควรพิจารณากอนใช
ค.) อ็อกซี่บิวไทนิน ( Oxybutynin) ใชในเด็กที่ปสสาวะรดตอนกลางวัน ยานี้ออกฤทธิท์ ําใหกลามเนือ้
ที่ผนังกระเพาะปสสาวะคลายตัว ทําใหกระเพาะปสสาวะมีความจุมากขึ้น แตเด็กอาจมีอาการขางเคียง เชน
ปากแหง หนาแดง และทองผูก ได
อาการปสสาวะรดที่นอนตอนกลางคืน เปนปญหาที่พบบอยในเด็ก แตไมใชเปนโรค
เมื่อเด็กโตขึน้ ระบบประสาทอัตโนมัติของสมองมีการพัฒนาเต็มที่ และดวยแรงจูงใจตางๆ จะ
ชวยรักษาอาการปสสาวะรดที่นอนได
การจํากัดน้าํ ดื่มกอนนอนและการฝกปสสาวะเปนวิธีรักษาทีส่ ําคัญ
ควรใชเครื่องสงสัญญาณเตือนการปสสาวะ หรือการใชยาสําหรับเด็กที่ยงั มีอาการเมื่ออายุมาก
กวา 7 ป
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เมื่อไหรจึงควรพาเด็กปสสาวะรดที่นอนมาพบแพทย
ผูปกครอง ควรพาเด็กไปพบแพทยทนั ทีถามีอาการเหลานี้
• เด็กปสสาวะราดชวงกลางวัน
• เด็กยังมีอาการปสสาวะรดทีน่ อนหลังอายุ 7-8 ป
• เด็กยังปสสาวะรดที่นอนอีกหลังจากหยุดปสสาวะรดทีน่ อนไปครั้งหนึ่งแลว นานเกิน 6 เดือน
• เด็กกลั้นอุจจาระไมได
• เด็กมีไข ปวด ออกรอน และปสสาวะบอย กระหายน้าํ ผิดปกติ และหนาและเทาบวม
• เด็กมีอาการปสสาวะไมพุง ปสสาวะลําบาก หรือมีอาการปวดขณะปสสาวะ
การใชยารักษาอาการปสสาวะรดที่นอนไดผลในการทําใหเด็กหยุดปสสาวะรดที่นอน แตไม
สามารถรักษาภาวะนีใ้ หหายขาดได
ควรปรึกษาแพทยถาเด็กมีอาการปสสาวะรดที่นอนชวงกลางวัน หรือเด็กมีไข ปสสาวะแสบขัด
หรือถายอุจจาระลําบาก
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Chapter 25 : Diet in Chronic Kidney Disease
บทที่ 25 อาหารสาหรั บผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง

ถอดความโดย น.ส.เอกหทัย แซ่ เตีย
ฝ่ ายโภชนาการ และโภชนบาบัด
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
และ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

1. บทนา
ไตมีหน้ าที่สาคัญในการขจัดของเสีย และรักษาสมดุลน ้า เกลือแร่และกรด-ด่างในร่างกายให้ ปกติ
โดยกาจัดน า้ เกลื อแร่ และสารเคมี ส่วนเกิ น เช่น โซเดี ยม โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส และไบ
คาร์ บอเนตออกจากร่างกาย
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังมักมีสมดุลของน ้าและเกลือแร่ ผิดปกติ จึงต้ องปรับเปลี่ ยนการบริ โภคอาหารให้
เหมาะสมเพื่อลดการทางานของไตในการกาจัดของเสียดังกล่าว และป้องกันความผิดปกติของสมดุลน ้า
และเกลื อ แร่ อาหารส าหรั บ ผู้ ป่ วยโรคไตเรื อ้ รั ง จึ ง แตกต่ า งกั น ขึ น้ กั บ ความรุ น แรงของโรคไต
การเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีของเลือด และการมีโรคร่วม
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2. เป้ าหมายของการให้ โภชนบาบัดแก่ ผ้ ูป่วยโรคไตเรือ้ รัง
2.1 เพื่อชะลอการเสื่อมของไต และยืดระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยต้ องได้ รับการบาบัดทดแทนไต
ออกไปให้ นานที่สดุ
2.2 เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากการมีของเสียคัง่ ในกระแสเลือด อันเนื่องจากมีโรคไตเรื อ้ รัง
ที่รุนแรงมาก
2.3 เพื่อป้องกันการสลายมวลกล้ ามเนื ้อและรักษาสมดุลทางโภชนาการของร่างกายให้ เป็ นปกติ
2.4 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนจากความผิดปกติของสมดุลน ้าและเกลือแร่ของร่างกาย
2.5 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. หลักในการให้ โภชนบาบัดแก่ ผ้ ูป่วยโรคไตเรือ้ รัง
3.1 จากัดการบริโภคสารอาหารกลุม่ โปรตีนไม่เกิน 0.8 กรัม/น ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
3.2 ควรได้ รับพลังงานจากสารอาหารกลุม่ คาร์ โบไฮเดรตอย่างเพียงพอ
3.3 ควรรับประทานอาหารกากใยสูง
3.4 ควรได้ รับไขมันในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว ได้ แก่ เนื ้อสัตว์ตดิ มัน หนังไก่
เนย น ้ามันที่มาจากสัตว์ น ้ามันมะพร้ าว เป็ นต้ น
3.5 ควรจากัดการบริโภครสเค็ม (เพราะมีธาตุโซเดียมสูง) และลดการบริโภคอาหารที่มี
ธาตุโพแทสเซียมหรื อฟอสฟอรัสสูง
3.6 ถ้ าผู้ป่วยมีภาวะบวม ควรจากัดการบริโภคน ้าและของเหลวอื่นๆ
3.7 ควรได้ รับวิตามินและเกลือแร่อย่างเพียงพอ
4. การเลือกและการดัดแปลงอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รั ง
4.1 ผู้ป่วยควรได้ รับอาหารที่มีค่าพลังงานเพียงพอ
ร่างกายต้ องการพลังงานจากอาหารที่รับประทานเพื่อใช้ ในการประกอบกิจวัติประจาวัน เพื่อ
รักษาอุณ หภูมิ ในร่ างกาย และเพื่ อ การเจริ ญ เติบโตของร่ างกาย แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ ควรมาจาก
สารอาหารคาร์ โบไฮเดรตและไขมันเป็ นหลัก ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังควรได้ รับพลังงานจากอาหารประมาณ
35 – 40 กิโลแคลอรี /น ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน หากผู้ป่วยได้ รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอ ร่างกาย
จะสลายโปรตีนจากอวัยวะต่างๆ มาเผาผลาญเพื่อใช้ เป็ นแหล่งพลังงานแทน ทาให้ เกิดภาวะทุพโภชนาการ
และมีของเสียในเลือดเพิ่มขึ ้น ดังนันการก
้
าหนดให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังได้ รับพลังงานอย่างเพียงพอจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ น อนึง่ ขอเน้ นว่า น ้าหนักที่ใช้ ในการคานวณความต้ องการพลังงานจากอาหารควรใช้ น ้าหนักตัวที่
ควรจะเป็ น ไม่ควรใช้ น ้าหนักตัวตามจริง ณ เวลาปัจจุบนั เพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะบวม เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโรค
ไตจากเบาหวาน เป็ นต้ น ทาให้ มีน ้าหนักตัวมากกว่าที่ควรเป็ น หรื ออาจมีน ้าหนักตัวน้ อยเนื่องจากมีภาวะ
ทุพโภชนาการ เป็ นต้ น หรื ออาจมีโรคอ้ วนทาให้ มีไขมันมาก มีน ้าหนักตัวมากกว่าที่ควร
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วิธีคานวณน ้าหนักตัวที่ควรจะเป็ น (หน่วยเป็ นกิโลกรัม)
เพศชาย = ส่วนสูง (ซม.) – 100
เพศหญิง = ส่วนสูง (ซม.) – 110
4.2 สารอาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต
สารอาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรตเป็ นแหล่งพลังงานหลักของร่ างกาย อาหารที่ มีสารอาหารกลุ่ม
คาร์ โบไฮเดรตสูง ได้ แก่ อาการกลุ่ม แป้งและน า้ ตาล เช่น ข้ าว ข้ าวเหนี ยว เส้ น ขนมจี น เส้ น ก๋ วยเตี๋ ย ว
ข้ าวโพด เผื อก มัน ขนมปั ง ผลไม้ น า้ ตาล นา้ ผึง้ ขนมหวาน นา้ อัด ลม น า้ หวาน เบเกอรี่ ต่างๆ เป็ นต้ น
สาหรับ ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีนา้ หนักตัวเกินควรจากัด การรับประทานสารอาหารกลุ่ม คาร์ โบไฮเดรต
ควรเลือกรับประทานสารอาหารกลุม่ คาร์ โบไฮเดรตที่มีกากใย เช่น ข้ าวกล้ อง ลูกเดือย ธัญพืช ฯลฯ เป็ นต้ น
และควรจ ากัดการรับประทานอาหารที่ มี นา้ ตาลเป็ น ส่วนประกอบให้ น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของปริ ม าณ
สารอาหารกลุม่ คาร์ โบไฮเดรตทังหมดที
้
่บริโภค
4.3 สารอาหารกลุ่มไขมัน
สารอาหารกลุ่มไขมันเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญสาหรับร่างกาย สารอาหารกลุ่มไขมัน 1 กรัม
ให้ พลังงานสูงกว่าสารอาหารกลุม่ คาร์ โบไฮเดรตและโปรตีนกว่าเท่าตัว สารอาหารกลุม่ ไขมันแบ่งเป็ น
ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตัว หรื อ "ไขมั น ดี " เช่ น ไขมั น จากน า้ มั น ร าข้ าว น า้ มั น งา น า้ มั น ถั่ ว เหลื อ ง
น ้ามันถัว่ ลิสง น ้ามันมะกอก น ้ามันดอกทานตะวัน น ้ามันข้ าวโพด เป็ นต้ น
ไขมันอิ่มตัวหรื อ "ไขมันเลว" ซึ่งพบมากในไขมันจากสัตว์ เช่น เนื ้อสัตว์ติดมัน มันหมู หนังไก่
เนย เป็ นต้ น และน ้ามันพืชบางชนิด ได้ แก่ มะพร้ าวแกง น ้ามันมะพร้ าว น ้ามันปาล์ม เป็ นต้ น ผู้ป่วยควร
ลดการบริ โภคไขมันอิ่ม ตัว เพื่ อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนจากโรคหัวใจและหลอดเลื อดและป้องกันไตถูก
ทาลายเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ ในการบริ โภคกรดไขมันไม่อิ่มตัวนัน้ ผู้ป่วยควรเลือกบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่ง
เดียว(mono-unsaturated fatty acid;MUFA) ได้ แก่ น ้ามันมะกอก น ้ามันราข้ าว น ้ามันงา และ ไขมันไม่
อิ่ม ตัว หลายต าแหน่ง (poly-unsaturated fatty acid ; PUFA) ได้ แก่ น า้ มัน ถั่วเหลื อง น า้ มัน ดอกทาน
ตะวัน อย่างไรก็ตามยังมีข้อควรระวังในการบริ โภคไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (PUFA) ที่มีสัดส่วนระหว่างกรด
ไขมัน ชนิด omega-6 PUFA ต่อกรดไขมันชนิด omega-3 PUFA ที่ สูง ซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้
ส่ ว นอาหารที่ มี สัด ส่ ว นระหว่ า ง omega-6 PUFA ต่ อ omega-3 PUFA ต่ า จะมี ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพ ใน
ถัว่ เหลืองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด omega-6 PUFA สูง ในขณะที่น ้ามันจากหนังปลามีกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ชนิด omega-3 PUFA สูง ดังนัน้ การใช้ นา้ มัน ในการประกอบอาหารควรใช้ นา้ มัน พืชหลายชนิดร่ วมกัน
จะทาให้ ได้ อตั ราส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว omega-6 PUFA และ omega-3 PUFA ที่เหมาะสมมากกว่า
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การใช้ น ้ามันพืชชนิดเดียว ควรเลือกใช้ น ้ามันให้ เหมาะสมกับการปรุงประกอบอาหาร เช่น ใช้ น ้ามันปาล์ม
สาหรับการทอดอาหาร แต่ควรเลือกใช้ น ้ามันราข้ าวสลับกับน ้ามันถัว่ เหลืองสาหรับการผัดอาหาร เป็ นต้ น
ไขมันอีกชนิดที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพคือไขมันทรานส์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์ ได้ แก่ เนย
ขาว เนยเที ยม(มาการี น ) คุกกี ้ ขนมปั ง เบเกอรรี่ โรตี โดนัท กล้ วยทอด ปาท่องโก๋ ขนมกรุ บกรอบ และ
อาหารที่ใช้ น ้ามันทอดซ ้าทอด
4.4 สารอาหารกลุ่มโปรตีน
สารอาหารกลุ่ม โปรตีนมีความจาเป็ นต่อการซ่อมแซมและบารุ งรักษาเนือ้ เยื่อต่างๆ ช่วยรักษา
บาดแผลและต่อสู้กับเชือ้ โรคต่างๆ ที่เข้ ามาในร่ างกาย แต่ถ้าผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง รับประทานอาหารที่ มี
ปริ มาณสารอาหารกลุ่มโปรตีนจานวนมาก จะยิ่งทาให้ โรคไตเรื อ้ รังที่รุนแรงอยู่แล้ วทรุดลงเร็ วขึ ้นอีก การ
จากัดการบริ โภคสารอาหารกลุ่ม โปรตีนช่วยลดภาระการทางานของไต ช่วยทาให้ ไตเสื่อมช้ าลงและช่วย
ยืดระยะเวลาที่ต้องล้ างไตออกไปได้ อย่างไรก็ตาม หากจากัดสารอาหารกลุ่ม โปรตีนจนเข้ มงวดเกินไป
โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังซึง่ เบื่ออาหารอยู่แล้ ว อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดภาวะทุพโภชนาการ น ้าหนักลด
อ่อนเพลีย อ่อนแรง ซึ่งเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังจึงควรจากัดการบริโภค
สารอาหารกลุม่ โปรตีนไม่เกิน 0.8 กรัม/น ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
นอกจากการจากัดสารอาหารกลุ่มโปรตีนแล้ วควรให้ ความสาคัญกับคุณภาพ
โปรตีนด้ วย สารอาหารกลุม่ โปรตีนคุณภาพดี หรื อ High biological value
protein (HBV protein) พบได้ ในไข่ และเนื ้อสัตว์ ซึ่งเป็ นโปรตีนที่
มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนคล้ ายคลึงกับโปรตีนของมนุษย์
อาหารกลุม่ นี ้จึงมีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรตีนจากพืช
4.5 นา้
4.5.1 เพราะเหตุใดผุ้ป่วยโรคไตเรื่อรังต้ องระมัดระวังเรื่องการดื่มนา้ ?
ไตมีหน้ าที่สาคัญในการรักษาสมดุลของน ้าในร่างกาย ไตทาหน้ าที่ขบั น ้าส่วนเกินออกจาก
ร่างกายในรูปของปั สสาวะ ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ไตทางานลดลงมากจนทาให้ ปริ มาณปั สสาวะลดลง ควร
ลดการทานน ้า เพราะจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการบวมตามใบหน้ า แขน ขา และมีความดันโลหิตสูง ขึ ้น ผู้ป่วย
บางรายอาจมีน ้าสะสมมากในปอด จนทาให้ มีน ้าคัง่ ในถุงลมเล็กๆ ในเนื ้อปอด มีอาการหอบเหนื่อย และ
อาจมีอนั ตรายถึงชีวิตได้
4.5.2 อาการที่บ่งชีว้ ่ ามีนา้ เกินในร่ างกายมีอะไรบ้ าง?
อาการที่บ่งชีว้ ่ามี นา้ ส่วนเกินในร่ างกาย หรื อมี ภ าวะบวมนา้ คือ มี บวมตามตัว ท้ องมาน
(หมายถึง ภาวะที่มีน ้าขังอยู่ในช่องท้ อง หรื อ Ascites) หายใจหอบ และน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นในระยะเวลาอัน
สัน้
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4.5.3 ข้ อควรระวังในการควบคุมการดื่มนา้ สาหรับผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังคืออะไร?
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน ้าเกิน หรื อภาวะขาดน ้า ผู้ป่วยควรดื่มน ้าตามคาแนะนาของแพทย์
ปริมาณน ้าที่แพทย์อนุญาตให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ละรายดื่ม จะแตกต่างกันไป ขึ ้นกับปริมาณปั สสาวะที่ไตของผู้ป่วย
แต่ละรายสามารถผลิตได้ ณ ช่วงเวลานันๆ
้ และสภาวะสมดุลของน ้าในร่างกายผู้ป่วย ณ ขณะนัน้
4.5.4 ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังควรดื่มนา้ ปริมาณเท่ าไร?
- ถ้ าผู้ป่วยไม่มีภาวะบวมน ้าและมีปริมาณปัสสาวะ
ปกติ และมีไตที่ไม่บกพร่องมาก ผู้ป่วยไม่จาเป็ น
ต้ องจากัดน ้า สามารถดื่มได้ ตามปกติ ความเชื่อ
ที่วา่ หากดื่มน ้าในปริมาณ ที่มากเกินกว่าที่แพทย์
แนะนาแล้ วจะช่วยฟื น้ ฟูไตได้ นนั ้ ล้ วนเป็ นความเชื่อ
ที่ไม่ถกู ต้ อง
- ถ้ าผู้ป่วยมีภาวะบวมน ้าแล้ วหรื อมีปริมาณปัสสาวะ
ลดลงแล้ ว ผู้ป่วยควรจากัดการดื่มน ้าให้ น้อยกว่า
ปริมาณปัสสาวะที่ออกมาใน 24 ชัว่ โมง
- เพื่อป้องกันภาวะน ้าเกิน หรื อภาวะขาดน ้า ผู้ป่วย
(ที่ไม่มีภาวะบวมน ้าแล้ ว) ควรดื่มน ้าเท่ากับปริมาณ
ปริมาตรนา้ เมื่อตวงด้ วยภาชนะต่ างๆ
ปัสสาวะใน 24 ชัว่ โมง และบวกอีก 500 มิลลิลิตร
ต่อวัน เพื่อชดเชยปริมาณน ้าที่สญ
ู เสียไปทางเหงื่อและออกมากับลมหายใจ
4.5.5 ทาไมผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังต้ องชั่งและบันทึกนา้ หนักตัวทุกวัน?
ควรชัง่ น ้าหนักทุกวันเพื่อให้ ทราบว่ามีภาวะน ้าเกินหรื อน ้าขาดเกิดขึ ้นหรื อไม่ ผู้ป่วยที่ดื่ม
นา้ ตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด ควรมีนา้ หนักตัวคงที่ ส่วนผู้ป่วยที่ ดื่ม นา้ มากกว่าปริ ม าณ
ปัสสาวะที่ออกมาจะทาให้ น ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะบวมน ้า ในกรณีดงั กล่าวนี ้ผู้ป่วยต้ อง
จากัดการดื่มน ้าให้ เข้ มงวดขึ ้น ในทางกลับกัน หากผู้ป่วยจากัดน ้าดื่มให้ น้อยกว่าปั สสาวะที่ออก หรื อผู้ป่วย
ได้ รับยาขับปั สสาวะ อาจทาให้ มีปัสสาวะออกมากเกิน จนร่ างกายเกิดภาวะขาดนา้ ได้ สาหรับภาวะ
น ้าหนักตัวที่ลดอย่างรวดเร็วอาจเกิดจากการทานยาขับปัสสาวะมากไปได้
4.5.6 เคล็ดลับการจากัดนา้
การจากัดการดื่มน ้าอาจเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยปฏิบตั ิได้ ยาก เคล็ดลับดังต่อไปนี ้จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วย
สามารถควบคุมการดื่มน ้าได้ :
1. ชัง่ น ้าหนักตัวในเวลาเดิมทุกวัน และปรับการดื่มน ้าให้ สอดคล้ องกับน ้าหนัก
2. ตวงนา้ ส าหรับดื่ม ในปริ ม าณตามที่ แพทย์ แนะนาทุกวัน ต้ องไม่ลื ม ว่าเครื่ องดื่ม ชา
กาแฟ นม นมเปรี ย้ ว น ้าหวาน น ้าอัดลม น ้าผลไม้ ไอศกรี ม น ้าซุป น ้าแข็ง ฯลฯ ถือเป็ นของเหลวด้ วย และมี
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น ้าผสมอยูม่ ากเช่นเดียวกับน ้าดื่ม ผู้ป่วยต้ องนาปริมาณเครื่ องดื่มเหล่านี ้มาคานวณรวมกับปริมาณน ้าที่
แพทย์แนะนาให้ ตวงด้ วย ผู้ป่วยควรระวังการรับประทานอาหารที่มีน ้าเป็ นองค์ประกอบสูง เช่น ก๋วยเตี๋ยว
น ้า ข้ าวต้ ม น ้าแกง วุ้น เยลลี่ ของหวานบางชนิด เช่น วุ้นน ้าเชื่อม ลอดช่อง ผลไม้ ลอยแก้ ว เป็ นต้ น หรื อ ผัก
และผลไม้ ที่มีน ้ามาก เช่น แตงโม องุ่น มะเขือเทศ น ้าผักคึน่ ช่าย เป็ นต้ น
3. ลดการกินอาหารเค็มจัด เผ็ดจัด และอาหารทอด เนื่องจากอาหารเหล่านี ้จะกระตุ้นให้
กระหายน ้าจนต้ องดื่มน ้ามากขึ ้นกว่าเดิม
4. ดื่มน ้าเฉพาะเมื่อรู้สกึ กระหายเท่านัน้
5. หากปากแห้ งจนทาให้ ร้ ูสกึ กระหายน ้า ให้ เลือกปฏิบตั ดิ งั นี ้ 1. บ้ วนปากด้ วยน ้าเปล่า
2. เคี ้ยวใบสะระแหน่ 3. อมมะขามป้อมฝานชิ ้นเล็กๆ ช่วยให้ ช่มุ คอ 4. อมลูกอม 5. ใช้ น ้ายาบ้ วนปากเพื่อ
รักษาความชุม่ ชื ้นในปาก 6. เคี ้ยวหมากฝรั่ง
6. จิ บนา้ หรื ออมนา้ แข็งเมื่ อรู้ สึกกระหายนา้ การอมนา้ แข็งจะช่วยให้ ผ้ ูป่วยเกิ ดความพึง
พอใจมากกว่าการดื่มน ้าในปริ มาณที่เท่ากัน เนื่องจากน ้าแข็งจะใช้ เวลาค่อยๆละลายและอยู่ในปากนาน
กว่าการดื่มนา้ อย่างไรก็ตามนา้ แข็ง เมื่อละลายก็กลายเป็ นน ้า ดังนันจึ
้ งต้ องนาปริ มาณนา้ แข็งที่อมหรื อ
เคี ้ยวมาคานวณรวมกับโควต้ าปริ มาณน ้าดื่มที่แพทย์ให้ ตวงด้ วย โดยผู้ป่วยสามารถแบ่งปริมาณน ้าที่ควร
บริโภคส่วนหนึง่ มาเปลี่ยนเป็ นปริมาณน ้าแข็งได้
7. เลือกใช้ แก้ วน ้าขนาดเล็กลงเพื่อจากัดปริมาณน ้าที่ดื่ม
8. เพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มน ้าเกิน ควรดื่มน ้าหลังทานยาหลังอาหาร
9. ผู้ป่วยควรทาตัวให้ กระฉับกระเฉงเพราะผู้ป่วยที่เฉื่อยชามักกระหายและดื่มน ้า
บ่อยกว่าปกติ
10. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน ้าตาลในเลือดสูงมักมีปัสสาวะมาก ทาให้ กระหายน ้าบ่อย
ดังนันการควบคุ
้
มระดับน ้าตาลในเลือดให้ ปกติจะช่วยลดความกระหายได้
11. สภาพอากาศที่ร้อนทาให้ ร้ ูสกึ กระหายมากขึ ้น จึงควรจัดให้ ผ้ ปู ่ วยอยูใ่ นที่ที่เย็นสบาย
และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี
4.5.7 การประเมินและบริโภคนา้ ในปริมาณที่ถูกต้ อง
วิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี ้จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถจากัดการบริโภคน ้าให้ เป็ นไปตามที่
แพทย์กาหนดได้ ได้ แก่
1. ไม่ควรดื่มน ้ามากเกินกว่าที่แพทย์กาหนด
2. ควรควบคุมการดื่มน ้าโดยวัดปริมาณน ้าดื่มแต่ละวันตามปริมาณที่แพทย์กาหนด
3. เมื่อดื่มน ้าในภาชนะที่ตวงไว้ หมดแล้ ว แปลว่า ผู้ป่วยไม่ควรดื่มน ้าเพิ่มจากนี ้อีก เพราะจะ
ทาให้ ร่างกายได้ รับน ้าดื่มและน ้ากินรวมกันเกินปริ มาณที่กาหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหานี ้ ผู้ป่วยควรกระจาย
การดื่มน ้าให้ ใกล้ เคียงกันตลอดทังวั
้ น และไม่ควรดื่มเพิ่มจากเกณฑ์ที่กาหนดอีก
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4.6 การจากัดการบริโภคเกลือโซเดียม
4.6.1 เพราะเหตุใดผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจึงต้ องรับประทานอาหารโซเดียมต่า?
ไตมีบทบาทสาคัญ ในการควบคุม ระดับโซเดียมในเลือด และปริ มาณโซเดียมทัง้ หมดใน
ร่างกายให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังไตสามารถขจัดโซเดียมและสารน ้าส่วนเกินออกจาก
ร่างกายได้ จึงมีแนวโน้ มที่จะมีโซเดียมและน ้าในร่างกายเพิ่มสูงขึ ้น ปริมาณโซเดียมในร่างกายที่เพิ่มสูงขึ ้น
จะมีผลกระทบทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
สาหรับผลกระทบระยะสันต่
้ อร่ างกาย คือ จะกระตุ้นความรู้สึก
กระหายน ้า ทาให้ ดื่มน ้ามากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดภาวะบวม น ้าหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ ว มีน ้าคัง่ สะสมในเนื ้อปอด
จนมีอาการหายใจหอบ และยังมีผลกระทบระยะยาวต่อหลอดเลือดต่างๆ ทาให้ ระดับความดันโลหิตสูงขึ ้น
ได้ เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเหล่านี ้ ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังจึงต้ องจากัดการรับประทานโซเดียมในอาหาร
4.6.2 ความแตกต่ างระหว่ างธาตุโซเดียมและเกลือคืออะไร?
เรามักใช้ คาว่าโซเดียมและเกลือในความหมายเดียวกัน แต่ในความเป็ นจริงนัน้ คาว่า
“เกลือ” หมายถึง สารประกอบโซเดียมคลอไรด์ ที่มีองค์ประกอบของธาตุโซเดียมอยู่ 40% และมีคลอไรด์
อีก 60% เกลือและเครื่ องปรุงรสต่างๆ เช่น น ้าปลา ซีอิ ้ว ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม ปลาร้ า กะปิ ฯลฯ
ถือเป็ นแหล่งโซเดียมหลักของเรา อย่างไรก็ตามยังมีอาหารอื่นๆที่มีโซเดียมอีกมากมายแต่ไม่แสดงรสเค็ม
จะเรี ยกว่า “เค็มแฝง” ก็ได้ โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป สารประกอบเหล่านี ้มีปริมาณ
ธาตุโซเดียมแฝงมามากบ้ างน้ อยบ้ างแตกต่างกันไป เช่น
- โซเดียมอัลจิเนต (Sodium alginate): ใช้ ในการทาไอศกรี ม และนมช็อกโกแลต
- โซเดียมไบคาร์ บอเนต (Sodium bicarbonate): ใช้ เป็ นผงฟู หรื อเบคกิ ้งโซดา พบได้ ใน
ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมปั ง เบเกอรี่ ตา่ งๆ
- โซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate): ใช้ เป็ นสารกันบูดในการผลิต
อาหารสาเร็จรูปต่างๆ
- โซเดียมซิเตรต (Sodium citrate): ใช้ เป็ นสารแต่งกลิ่น พบได้ ในเจลาติน วุ้น เยลลี่
ขนมหวานและเครื่ องดื่มต่างๆ
- โซเดียมไนเตรต(Sodium nitrate): หรื อดินประสิว ใช้ ในการแต่งสีและถนอมอาหาร
เนื ้อสัตว์แปรรูป เช่น เนื ้อเค็ม เนื ้อสวรรค์ ปลาเค็ม ไตปลาดิบ แหนม
ไส้ กรอก กุนเชียง เบคอน
- โซเดียมแซคคาไรด์ (Sodium saccharide): ใช้ เป็ นสารให้ ความหวานเทียม หรื อ
น ้าตาลเทียม
- โซเดียมซัลไฟต์ (Sodium sulfite): ใช้ ปอ้ งกันการเปลี่ยนสีของผลไม้ แห้ ง
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4.6.3 ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังสามารถบริโภคเกลือได้ ปริมาณเท่ าไร?
จากข้ อมูล สถานการณ์ การบริ โภคเกลื อของประเทศไทย โดยสานักงานโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งทาการสารวจในพื ้นที่ 4 ภาคของไทย โดยการตรวจวัด
ระดับการบริ โภคโซเดียมจากปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงพบว่าคนไทยรับประทานโซเดียมเฉลี่ย 6.36 กรัมต่อวัน
และข้ อมูล การส ารวจการบริ โภคเกลื อ (โซเดี ยมคลอไรด์ ) ของประชากรไทย โดยกองโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2552 พบว่าคนไทยรับประทานเกลือ 10.8 กรัมต่อวัน หรื อคิดเป็ น
โซเดียมประมาณ 4.3 กรัมต่อวัน ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และเครื อข่ายลดบริ โภคเค็มได้ สร้ างคาขวัญเนื่องในวันไตโลก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556 ว่า
“ลดเค็มลงครึ่งหนึง่ คนไทยห่างไกลโรค”
ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังควรบริ โภคเกลือตามคาแนะนาของแพทย์และนักกาหนดอาหาร โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน ้า และความดันโลหิตสูงร่วมด้ วยควรจากัดการบริโภคเกลือ (หมายถึง ปริมาณโซเดียม
คลอไรด์) ไม่เกิน 3 กรัม/วัน หรื อเทียบเท่ากับการรับประทานน ้าปลาหรื อซีอิ ้วขาวไม่เกิน 3 ช้ อนชา/วัน หรื อ
ใช้ วิธีลดการใช้ เครื่ องปรุงทุกชนิดลงครึ่งหนึ่งจากเดิม ก็จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับโซเดียมใกล้ เคียงกับปริมาณที่
แนะนาได้
4.6.4 อาหารอะไรที่มีปริมาณธาตุโซเดียมสูง?
อาหารธรรมชาติก็มี ธาตุโซเดียมแต่มีปริ มาณน้ อย เช่น ผัก ผลไม้ เนือ้ สัตว์ต่างๆ เช่น ปลา
หมู ไก่ ไข่ กุ้ง เครื่ องในสัตว์ เป็ นต้ น และอาหารทะเลทุกชนิด เช่น กุ้ง หอยปูปลา เป็ นต้ น แต่อาหารที่ผ่าน
การปรุงแต่งในระหว่างการผลิตมาแล้ ว มักมีการเติมเกลือ (รสเค็ม) หรื อมีเครื่ องปรุงรสเค็มเพิ่ม ทาให้ มี
โซเดียมสูง ดังแสดงตัวอย่างในรูปข้ างล่างนี ้

ปลาเค็มเนื้อเค็ม
เนื้อสัตว์แดดเดียว กุง้ แห้ง

ผักดอง ผลไม้ดอง

ไข่เค็ม กุนเชียง
หมูยอ แหนม

ปลาร้า ปลาส้มปลาจ่อมหอยดอง
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ปลากระป๋ อง

ปลาทูเข่ง

บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

อาหารจานด่วน

เต้าหู ย้ ้ ี ผงชู รส ผงปรุ งรส

ขนมอบกรอบ

เครื่ องปรุ งรสเค็ม

เนื่ องจากผงฟูส าหรับ เตรี ยมอาหารบางชนิ ดก็ เป็ นเกลื อโซเดียม ดัง นัน้ อาหารที่ ใช้ ผงฟูอาจมี
โซเดียมด้ วย เช่น เค้ ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ เบเกอรี่ ตา่ งๆ เป็ นต้ น ยาบางชนิดก็มีส่วนประกอบของโซเดียม
แต่มีไม่มาก เช่น ยาลดกรดโซเดียมไบคาร์ บอเนต ยาแก้ ท้องอืดท้ องเฟ้อบางชนิด ยาระบายบางชนิด
เป็ นต้ น
4.6.5 เคล็ดลับการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร
1. เลิกพฤติกรรมกินไปปรุงไป หรื อปรุง (เติม) น ้าปลาก่อนชิม เช่น ปรุงน ้าปลาในก๋วยเตี๋ยว
ก่อนชิมรส หรื อ เติมน ้าปลาพริกในข้ าวราดกะเพราไก่เพิ่ม เป็ นต้ น
2. ลดการใช้ เครื่ องปรุ งระหว่างการประกอบอาหาร แต่ให้ นาเครื่ องปรุ ง รสเค็ม มาปรุ งแยก
ต่างหากตามปริ มาณที่แพทย์ หรื อนักกาหนดอาหารแนะนา วิธีนี จ้ ะช่วยให้ ผ้ ูป่วยสามารถควบคุม การ
รับประทานโซเดียมให้ เป็ นไปตามที่กาหนดได้ ดีที่สดุ
3. หลีกเลี่ยงการวางเครื่ องปรุงบนโต๊ ะอาหาร เช่น เกลือ น ้าปลาพริก พริกเกลือ น ้าปลาหวาน
กะปิ หวาน เป็ นต้ น
4. เมื่อต้ องซื ้ออาหารรับประทานเองให้ แจ้ งแม่ค้าว่า “ไม่เค็ม ไม่ใส่ผงชูรส หรื อผงปรุงรส” และ
หลีกเลี่ยงการรับประทานน ้าในกับข้ าว เช่น น ้าแกงจืด น ้าผัดผัก เป็ นต้ น
5. ลดความถี่ในการรับประทานอาหารที่ต้องมีเครื่ องปรุง น ้าจิ ้ม เช่น หมูกระทะ ข้ าวหมูแดง
เป็ นต้ น รวมถึงควรลดปริมาณน ้าจิ ้มด้ วย
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6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผงฟูเป็ นส่วนประกอบ เช่น ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมปัง เบเกอรี่ ตา่ งๆ
เป็ นต้ น
7. ตรวจสอบส่วนประกอบบนบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทุกครัง้ ว่า มีสว่ นประกอบของเกลือและสาร
ที่มี โซเดียมเป็ นองค์ประกอบอื่นๆ อี กหรื อไม่ ควรอ่านฉลากโภชนาการเพื่ อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมต่ากว่าทุกครัง้
8. ต้ มผักที่เติมเกลือในน ้า จากนันเทน
้ ้าทิ ้งจะช่วยลดปริมาณโซเดียมในผักได้
9. อาหารโซเดียมต่าอาจมีรสชาติจืดชืดไม่อร่อย สามารถแก้ ไขโดยใช้ เครื่ องเทศต่างๆ เพื่อ
ปรุ งให้ ชูรสอื่ น แทนรสเค็ม ได้ เช่น กระเที ย ม หัวหอม กะเพรา โหระพา มะกรู ด มะนาว ขิ ง ข่า ตะไคร้
พริกไทย พริก เป็ นต้ น
10. หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องปรุงรสอาหารที่ตดิ ฉลากว่า “โซเดียมต่า” เพราะเครื่ องปรุง “โซเดียม
ต่า” มักใช้ สารโพแทสเซียมแทน ทาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังเสี่ยงต่อการมีโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินเกณฑ์
11. หลีกเลี่ยงน ้าอัดลม น ้าหวานที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่น เนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่ องดื่ม
เหล่านี ้จะมีการใช้ สารโซเดียมด้ วย ให้ ดื่มน ้าสะอาดต้ มสุกก็พอแล้ ว
12. ไม่ซื ้อยารับประทานเอง เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีสว่ นประกอบของโซเดียม
4.7 การจากัดการบริโภคธาตุโพแทสเซียม
4.7.1 เพราะเหตุใดผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจึงต้ องจากัดโพแทสเซียมในอาหาร?
ธาตุโพแทสเซียมเป็ น องค์ประกอบส าคัญ อีกชนิดหนึ่งที่ มี ในอาหาร ธาตุโพแทสเซียมมี
หน้ าที่สาคัญเกี่ยวข้ องกับการทางานของกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาท และการเต้ นของหัวใจ ปกติเมื่อเรา
ทานอาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมเข้ าไป ปริมาณธาตุโพแทสเซียมส่วนเกินจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ
แต่ในผู้ป่วยที่ไตทางานลดลง ไตขจัดโพแทสเซียมส่วนเกิน ออกทางปั สสาวะได้ ไม่เพียงพอ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ระดับ โพแทสเซี ย มสู ง ในเลื อ ดเกิ น เกณฑ์ (Hyperkalemia) ระดั บ โพแทสเซี ย มที่ สู ง มากในเลื อ ด
เปรี ยบเสมือนฆาตกรเงียบ ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการใดๆ จนกระทัง่ ระดับโพแทสเซียมเพิ่มขึ ้นสูงมากใน
เลือด จึงจะแสดงอาการให้ ปรากฎ อาการแสดงเหล่านี ้ ได้ แก่ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง หัวใจเต้ นผิดจังหวะ หรื อ
ถ้ าระดับโพแทสเซียมสูงมากในเลื อด อาจเกิ ดภาวะหัวใจหยุดเต้ นและเสี ยชี วิตทันที ได้ เพื่ อหลี กเลี่ ยง
ผลกระทบจากการมีโพแทสเซียมในเลือดสูง
สาหรับผู้ป่วยจึงควรจากัดการรับประทานอาหารที่มีปริ มาณธาตุโพแทสเซียมสูง ผู้ป่วยที่
ล้ างไตทางช่องท้ องมีโอกาสเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้ น้อยกว่าผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไต
เที ยม เนื่ องจากการล้ างไตทางช่องท้ องสามารถขจัดของเสีย (และโพแทสเซียม) ออกจากร่ างกายได้
ตลอดเวลา ในขณะที่การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมจะสามารถขจัดของเสีย (และโพแทสเซียม) ออก
จากร่างกายได้ เฉพาะเมื่อถึงกาหนดวันฟอกเลือดเท่านัน้
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4.7.2 ระดับโพแทสเซียมในเลือด
- ระดับค่าโพแทสเซียมในเลือดปกติ คือ 3.5 – 5.0 มิล-ลิ-อิ-ควิ-วา-เลนท์ / ลิตรของ
พลาสมา (mEq/l)
- ถ้ าระดับโพแทสเซียมในเลือดอยูใ่ นระหว่าง 5.0 – 6.0 mEq/l ควรดัดแปลงอาหารให้ มี
โพแทสเซียมต่า
- ถ้ าระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า 6.0 mEq/l อาจเกิดอันตรายได้ แพทย์ควรให้ การ
รักษาโดยเร็วเพื่อลดระดับโพแทสเซียม
- ถ้ าระดับโพแทสเซียมในเลือดมากกว่า 7.0 mEq/l อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ควรให้
การรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดระดับโพแทสเซียม
4.7.3 การจาแนกระดับโพแทสเซียมในอาหาร
เพื่ อรัก ษาระดับโพแทสเซี ยมในเลื อ ดให้ อยู่ในเกณฑ์ ที่ เหมาะสม ผู้ป่ วยควรรับ ประทาน
อาหารตามที่ แพทย์ หรื อนักกาหนดอาหารแนะนา สามารถจ าแนกอาหารตามปริ ม าณโพแทสเซี ยมใน
อาหารออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง

= อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมมากกว่า 200 มิลลิกรัม/น ้าหนักอาหาร
100 กรัม
อาหารที่มีโพแทสเซียมปานกลาง = อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียม 100 – 200 มิลลิกรัม/น ้าหนักอาหาร
100 กรัม
อาหารที่มีโพแทสเซียมต่า
= อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมน้ อยกว่า 100 มิลลิกรัม/น ้าหนักอาหาร
100 กรัม
อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง
ผลไม้ : กล้ วย แก้ วมังกร ขนุน แคนตาลูป แตงโม แตงไทย ฝรั่ง มะละกอ มะขามหวาน มะปราง
ทุเรี ยน ส้ ม สตอเบอร์ รี่ เสาวรส น ้าผลไม้ ตา่ งๆ ผลไม้ แห้ งเช่น ลูกเกด ลาไยแห้ ง อินทผาลัม ถัว่ อัลมอนด์ เม็ด
มะม่วงหิมพานต์
ผัก: กะหล่าดอก กะหล่าปลีม่วง กระเจี๊ยบเขียว กระชาย กระถิน กระเทียม ขิง แครอท จมูกข้ าว
ถัว่ ฝั กยาว น ้าลูกยอ ใบขี ้เหล็ก ใบและเมล็ดมะรุมแห้ ง บร็ อคโคลี่ เผือก ฟั กทอง มะเขือเทศ มะเขือเทศสีดา
มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเดื่อ มะระจีน มันแกว มันฝรั่ง มันเทศ ผักหวาน ผงลูกยอ มะรุม รากบัว ลูกยอ
วาซาบิ สะเดา สะตอ หัวปลี หัวผักกาด (หัวไชเท้ า) เห็ดกระดุม เห็ดโคน เห็ดตับเต่า เห็ดฟาง เห็ดหูหนูแห้ ง
เห็ดเผาะ เห็ดเป๋ าฮื ้อ หอมแดง หน่อไม้ แห้ ว
เนือ้ สัตว์ : กุ้ง ปู ปลาทู เนื ้อวัว
อื่นๆ: น ้ามะพร้ าว กาแฟ นมข้ นหวาน เบียร์ ช็อกโกแลต มันฝรั่งทอด ซอสมะเขือเทศ
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อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมปานกลาง
ผลไม้ : ชมพู่ เชอร์ รี่ น้ อยหน่า ทับทิม ละมุด ลองกอง ลิ ้นจี่ ลาไย ส้ มโอ องุ่น
ผัก: กะหล่าปลี กุยช่าย ข้ าวโพดอ่อน คะน้ า นา้ เต้ า พริ กหวาน ผักโขม ผักบุ้ง แตงกวา ฟั กเขียว
มะเขือยาว มะละกอดิบ หอมใหญ่
ธัญพืช: ข้ าวบาร์ เลย์ แป้งเอนกประสงค์ เส้ นก๋วยเตี๋ยว
อื่นๆ: ตับ นมวัว ฟองนม พริกไทยดา กานพลู กระวาน
อาหารที่มีธาตุโพแทสเซียมต่า
ผลไม้ : เงาะ มะม่วง มังคุด ท้ อ สละ สาลี่ สับปะรด ส้ มเช้ ง แอปเปิ ล้
ผั ก : กะเพรา ผัก กวางตุ้ง ชะอม ตาลึง ถั่วพู ถั่วลันเตา ใบบัวบก ใบแมงลัก บวบ ผัก กาดขาว
ผักกาดหอม โหระพา เห็ดหูหนู
เครื่องดื่ม: น ้าอัดลม น ้าหวานที่แต่งกลิ่นแต่งสี น ้ามะนาว โซดา
อื่นๆ: ข้ าว เนื ้อหมู เนื ้อไก่ ไข่ เนื ้อแกะ ขิงอบแห้ ง น ้าผึ ้ง มัสตาร์ ด น ้าส้ มสายชู
4.7.4 เคล็ดลับการลดการบริโภคธาตุโพแทสเซียมเมื่อมีระดับโพแทสเซียมสูงในเลือด
1. รับประทานผลไม้ ที่มีโพแทสเซียมต่าวันละ 1 ชนิด
2. จากัดการดื่มชา กาแฟ ไม่เกิน 1 แก้ ว/วัน
3. ก่อนรับประทานผักที่มีโพแทสเซียม ควรทาการลดโพแทสเซียมในผักดังวิธีที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อด้ านล่างนี ้
4. หลีกเลี่ยงน ้ามะพร้ าว น ้าผลไม้ และอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง (ดูข้อ 4.7.3)
5. อาหารทุกชนิดย่อมมีโพแทสเซียมเป็ นองค์ประกอบ มีมากบ้ างน้ อยบ้ าง ดังนันจะห้
้ าม
ไม่ให้ ทานอาหารทุกชนิดย่อมเป็ นไปไม่ได้ การเลือกรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่าหรื อปานกลางจึง
เป็ นหัวใจสาคัญในการควบคุมระดับโพแทสเซียมในเลือดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
4.7.5 เราจะลดปริมาณธาตุโพแทสเซียมในผักได้ อย่ างไร?
- ปอกเปลือกและหัน่ ผักเป็ นชิ ้นเล็กๆ
- ล้ างผักด้ วยน ้าอุน่ จากนันน
้ าผักใส่ในหม้ อขนาดใหญ่
- เติมน ้าร้ อนลงไป (ปริมาณน ้าจะต้ องเป็ น 4 – 5 เท่าของผัก) และแช่ผกั ไว้ อย่างน้ อย 1
ชัว่ โมง
- หลังจากแช่ผกั ในน ้าร้ อนประมาณ 2 – 3 ชัว่ โมง ให้ นาผักมาลวกในน ้าอุน่ 3 ครัง้
- ต้ มผักด้ วยน ้าปริมาณมาก จากนันจึ
้ งยกขึ ้นสะเด็ดน ้า แล้ วนาไปปรุงประกอบอาหารตาม
ความต้ องการ
- วิธีการข้ างต้ นสามารถลดโพแทสเซียมในผักได้ บางส่วน ดังนันผู
้ ้ ป่วยควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานผักที่มีโพแทสเซียมสูง หรื อหากรับประทานก็ควรรับประทานแต่เพียงเล็กน้ อย
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- การลดโพแทสเซียมในผักด้ วยวิธีนาผักไปต้ มและลวกในน ้า อาจทาให้ วิตามินสูญสลาย
ไป ดังนันผู
้ ้ ป่วยควรรับประทานวิตามินเสริมตามที่แพทย์แนะนา
4.7.6 เทคนิคการลดธาตุโพแทสเซียมในมันฝรั่ ง
- ปอกเปลือกและหัน่ มันฝรั่งเป็ นชิ ้นเล็กๆเพื่อเพิ่มพื ้นที่ผิวในการสัมผัสกับน ้า
- อุณหภูมิของน ้าที่ใช้ สาหรับแช่หรื อต้ มมันฝรั่งมีผลต่อการลดลงของระดับโพแทสเซียมที่
แตกต่างกัน
- การใช้ น ้าปริมาณมากแช่หรื อต้ มมันฝรั่งจะช่วยให้ โพแทสเซียมลดลงได้ ดีกว่าการใช้
น ้าน้ อย
4.8 ธาตุฟอสฟอรัส
4.8.1 เพราะเหตุใดผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจึงต้ องจากัดการบริโภคธาตุฟอสฟอรัส?
- ฟอสฟอรัสเป็ นแร่ธาตุที่จาเป็ นต่อการสร้ างกระดูก คนปกติได้ รับธาตุฟอสฟอรัสจาก
อาหารมากเกิน ร่างกายจะมีกลไกในการรักษาระดับฟอสฟอรัสในเลือดให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอ โดยการ
กระตุ้นให้ มีการขับธาตุฟอสฟอรัสส่วนเกินทิ ้งออกไปทางปั สสาวะ
- ค่าปกติของฟอสฟอรัสในเลือดคือ 2.7 – 4.6 มิลลิกรัม/เดซิลิตรของพลาสมา
- หากผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังรับประทานอาหารที่มีธาตุฟอสฟอรัสมากเกิน ร่างกายจะไม่
สามารถขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกมาพร้ อมกับปั สสาวะได้ ทาให้ ระดับฟอสฟอรัสในเลือดเพิ่มสูงขึ ้น และ
เพิ่มการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก อาจส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะกระดูกบาง หรื อพรุน เสี่ยงต่อการเกิด
กระดูกหักง่ายได้
- ถ้ าระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ ้นติดต่อกันเป็ นเวลานาน จะนาไปสูภ่ าวะแทรกซ้ อน
หลายประการ ได้ แก่ มีอาการคันตามผิวหนัง กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง ปวดกระดูก ปวดข้ อ กระดูกบาง เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก
4.8.2 อาหารที่มีฟอสฟอรั สสูงมีอะไรบ้ างที่ผ้ ูป่วยโรคไตเรื อ้ รั งควรลดหรื อหลีกเลี่ยงการ
รับประทาน?
อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงได้ แก่:

นม และผลิ ตภัณ ฑ์ จากนม: นม โยเกิร์ต นมเปรี ย้ ว เนย ชี ส ช็อกโกแลต นมข้ น
ไอศกรี ม มิลค์เชค

ถัว่ เมล็ดแห้ ง: เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถัว่ เหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วดา ถั่วเขียวซีก
ถัว่ ลิสง อัลมอนด์ พิสตาชิโอ วอลนัท มะพร้ าวแห้ ง

เนื ้อสัตว์: ไข่แดง เนื ้อไก่ เนื ้อปลา

อื่ น ๆ: อาหารแช่ แ ข็ ง เค้ ก เบเกอรี่ ขนมไส้ ถั่วต่า งๆ เช่ น ขนมเปี๊ ยะ ขนมเที ย น
เต้ าส่วน เต้ าฮวย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด มันเชื่อม
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เครื่ องดื่ม: เครื่ องดื่มโคล่า น ้าอัดลม น ้าเต้ าหู้ เบียร์
ผัก: แครอท ข้ าวโพด เผือก มัน

4.9 วิตามินและใยอาหาร
ในช่วงก่อนเริ่ ม ต้ นของการบาบัดทดแทนไตด้ วยการล้ างไตทางช่อ งท้ องหรื อการฟอกเลื อดด้ วย
เครื่ องไตเที ยม ผู้ป่ วยมักได้ รับ คาแนะน าให้ จ ากัดการบริ โภคอาหารบางชนิ ด เช่น ลดการบริ โภคธาตุ
โพแทสเซียม จากัดการบริ โภคสารอาหารโปรตีน ต่อมาเมื่อโรคไตเรื อ้ รังมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น ผู้ป่วยอาจ
มี ภาวะเบื่ออาหารเพิ่มเข้ ามา และต่อมาเมื่ อผู้ป่วยได้ รับการบาบัดทดแทนไตแล้ ว ในระหว่างการฟอก
เลือดนันอาจมี
้
การสูญเสียวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบี วิตามินซี กรดโฟลิค เป็ นต้ น ไปกับของเสียที่ถูก
ขจัดออกจากเลือด อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังบางรายขาดวิตามินได้ เพื่อชดเชยวิตามินที่สูญสลายไป
หรื อรับประทานไม่เพียงพอ แพทย์อาจแนะนาให้ ผ้ ูป่วยบางรายเสริ มวิตามินที่ละลายนา้ ได้ ใน (watersoluble vitamin) และเกลือแร่บางชนิด แพทย์และนักกาหนดอาหารควรแนะนาอาหารกากใยสูงแก่ผ้ ปู ่ วย
ด้ วย โดยให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานผัก และผลไม้ ที่อดุ มไปด้ วยวิตามินและใยอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม
4.10 การวางแผนการบริโภคอาหารประจาวัน
นัก ก าหนดอาหารจะเป็ น ผู้อ อกแบบแผนการบริ โภคอาหารและน า้ แก่ ผ้ ูป่ วยโรคไตเรื อ้ รัง ให้
สอดคล้ องกับแผนการรักษาของอายุรแพทย์โรคไต หลักในการวางแผนอาหารประกอบด้ วย
4.10.1 นา้ และของเหลว: ควรจากัดการบริโภคของเหลวทุกชนิดตามคาแนะนาของแพทย์
และชั่ง บัน ทึ ก น า้ หนัก ตัว ทุก วัน เพราะน า้ หนัก ที่ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไม่ เหมาะสมอาจหมายถึ ง ผู้ป่ วย ก าลัง
รับประทานน ้าและของเหลวเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
4.10.2 คาร์ โบไฮเดรต: เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้ รับพลังงานจากข้ าวแป้งและธัญพืชอย่าง
เพียงพอ ผู้ป่วยที่ไม่ได้ เป็ นเบาหวานจึงควรรับประทานน ้าตาล หรื ออาหารที่ทีน ้าตาลเป็ นส่วนประกอบได้
4.10.3 โปรตีน: ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่ยงั ไม่ได้ รับการบาบัดทดแทนไตควรจากัดการบริ โภค
สารอาหารโปรตีนไม่เกิน 0.8 กรัม/น ้าหนักตัว 1กิโลกรัม/วัน ส่วนผู้ป่วยที่เข้ าสู่กระบวนการฟอกเลือดแล้ ว
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้ อง จะมีความต้ องการโปรตีนเพิ่มขึ ้น จึงต้ องรับประทานสารอาหาร
โปรตีนเพิ่มขึ ้น คือ อย่างน้ อย 1.0 – 1.2 กรัม/น ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แหล่งของโปรตีนที่ดีที่ควรบริ โภค
เป็ นหลัก ได้ แก่ไข่ขาว เนื ้อปลา เนื ้อหมู เนื ้อไก่ หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื ้อสัตว์ที่มีโปรตีน โพแทสเซียม
และฟอสฟอรัสสูง เช่น เนื ้อปลาดุก ปลาอินทรี ย์ เป็ นต้ น
4.10.4 ไขมัน: ควรลดปริมาณไขมันทังหมดในอาหารโดยเฉพาะไขมั
้
นอิ่มตัว ได้ แก่ มันหมู หนัง
สัตว์ น ้ามันปาล์ม เนย ฯลฯ เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ส่วนไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น ้ามันถั่วเหลือง
น ้ามันราข้ าว ถั่วลิสงน ้ามันงา ฯลฯ เป็ นกลุ่มไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย สามารถนามาทาอาหารได้ ใน
ปริมาณที่เหมาะสม
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4.10.5 เกลือ: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้ รับคาแนะนาให้ รับประทานอาหารเกลือต่า ผู้ป่วยควร
หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องปรุ งเค็มบนโต๊ ะอาหารเพื่อปรุงรสเพิ่ม ห้ ามรับประทานอาหารที่มีผงชูรส ผงปรุงรส
หรื อ ผงฟู เป็ นส่ ว นประกอบ และหากจะรั บ ประทานอาหารเหล่ า นี ก้ ็ ให้ รั บ ประทานแต่ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย
หลีกเลี่ยงการใช้ เกลือเทียม หรื อเครื่ องปรุงที่มีการใช้ เกลือเทียม เพราะเครื่ องปรุงเหล่านี ้มีโพแทสเซียมสูง
4.10.6 ธัญพืช: ข้ าว และผลิตภัณฑ์จากข้ าว เช่น ข้ าวพอง สามารถรับประทานได้ เพื่อลด
ความจาเจของอาหาร ผู้ป่วยสามารถรับประทานข้ าวแป้งชนิดอื่นได้ บ้าง เช่น ข้ าวเหนียว เส้ นก๋วยเตี๋ยว เส้ น
ขนมจีน สาคู เส้ นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ ข้ าวบาร์ เลย์ข้าวโพด เป็ นต้ น
4.10.7 ถั่ว: ควรหลีกเลี่ยงการทานถัว่ ต่างๆ ในปริมาณมาก ไม่วา่ จะเป็ นถัว่ ในรูปถัว่ เมล็ด
แห้ ง ขนมไส้ ถวั่ เต้ าหู้ ถัว่ เหลือง ฟองเต้ าหู้ น ้าเต้ าหู้ เต้ าฮวย เพราะให้ โปรตีนและมีฟอสฟอรัสสูง
4.10.8 เพื่อลดระดับโพแทสเซียมในผัก ควรล้ างผักและลวกผักทุกครัง้ ก่อนนาไปปรุงประกอบ
อาหารตามความต้ องการ
4.10.9 ผัก: สามารถรับประทานผักที่มีโพแทสเซียมต่าได้ แต่สาหรับผักที่มีโพแทสเซียมสูง
จะต้ องทาการลดปริ มาณโพแทสเซียมในผักก่อนการบริ โภค สามารถใช้ น ้ามะนาว และเครื่ องเทศอื่นๆ ใน
การปรุ งประกอบได้ เพื่อให้ รสชาติอาหารอร่อยถูกปากยิ่งขึน้ เช่น พริ ก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม
กะเพรา เป็ นต้ น
4.10.10 ผลไม้ : สามารถรับประทานผลไม้ ที่มีโพแทสเซียมต่าได้ บ้าง เช่น แอปเปิ ล้ สาลี มังคุด
เงาะ เป็ นต้ น เพียงวันละ 1 ครัง้ ในวันที่ผ้ ปู ่ วยต้ องมาฟอกเลือดสามารถเลือกรับประทานผลไม้ ชนิดใดก็ได้
ยกเว้ น น ้าผลไม้ และน ้ามะพร้ าว
4.10.11 นมและผลิตภัณฑ์ จากนม: สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมได้ 300 – 350
มิลลิลิตรต่อวัน และเพื่อหลีกเลี่ยงการบริ โภคของเหลวเกินตามที่แพทย์กาหนดจึงต้ องจากัดปริ มาณการ
บริโภคนมและผลิตภัณฑ์ด้วย
4.10.12 เครื่องดื่มเย็น: หลีกเลี่ยงน ้าอัดลม น ้าหวานแต่งสีแต่งกลิ่นงดดื่มน ้าผลไม้ และน ้า
มะพร้ าว
4.10.13 ผลไม้ แห้ ง: หลีกเลี่ยงผลไม้ แห้ ง เช่น ลาไยแห้ ง ลูกเกด อินทผาลัม เป็ นต้ น รวมถึง
ผลไม้ ดอง และงดพฤติกรรมการจิ ้มพริกเกลือ น ้าปลาหวาน และกะปิ หวานด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จดั ทาขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่ได้ อนุเคราะห์ภาพประกอบเนื ้อหาในบทนี ้
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อภิธานศัพท์ (Glossary)
Acute kidney failure หรือ Acute kidney injury (โรคไตวายเฉียบพลัน)
หมายถึง ภาวะที่ไตหยุดทางานอย่างเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็ ว ภาวะนี ้มักเกิดพียงชัว่ คราว
และมักหายเป็ นปกติได้ ในเวลาต่อมา
Anemia (โรคโลหิตจาง)
หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดในกระแสโลหิตลดลง ซึง่ สามารถตรวจพบได้ ถ้ามีระดับฮีโมโกลบิน
(hemoglobin) ในเลือดลดลง โรคโลหิตจางที่รุนแรงจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง
เนื่องจากไตเป็ นอวัยวะที่สร้ างฮอร์ โมนอิ-ริ -โธร-พอย-ติน (erythropoietin) ฮอร์ โมนนี ้ออกฤทธิ์กระตุ้นไขกระดูก
ให้ สร้ างเม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังจึงมักมีภาวะโรคโลหิตจางร่วมด้ วย
Automated peritoneal dialysis (APD) (การล้ างไตทางช่ องท้ องโดยใช้ เครื่องควบคุมอัตโนมัต)ิ
หมายถึง กรรมวิธีการล้ างไตด้ วยน ้ายาล้ างไตทางช่องท้ องที่อาศัยเครื่ องอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
เรี ยกชื่อกรรมวิธีนี ้อีกชื่อหนึง่ ว่า การล้ างไตทางช่องท้ องเป็ นวงรอบแบบต่อเนื่อง [Continuous Cycling
Peritoneal Dialysis (CCPD)]
Arteriovenous fistula (AV Fistula) (หลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือด)
หมายถึง การสร้ างทางเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดาด้ วยวิธีการผ่าตัด เพื่อใช้
สาหรับเป็ นทางนาเลือดจากผู้ป่วยไปผ่านกรรมวิธีการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม การสร้ างทางเชื่อมต่อฯ
ดังกล่าวนี ้ ศัลยแพทย์จะเลือกทาที่หลอดเลือดบริเวณใดก็ได้ แต่ที่นิยมเลือกใช้ คือ ที่หลอดเลือดบริเวณ
ส่วนแขน การสร้ างทางเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดากับแดงดังกล่าวนี ้ จะทาให้ มีเลือดจานวนมากไหล
ผ่านโดยตรงจากหลอดเลือดแดง (ซึง่ มีแรงดันเลือดสูงมาก) เข้ ามาที่หลอดเลือดดาส่วนที่เชื่อมต่อ (ซึง่ มีแรง
ดันเลือดต่ากว่ามาก) ซึง่ จะทาให้ หลอดเลือดดาส่วนนันค่
้ อยๆ ขยายขนาดโตขึ ้น จนใหญ่พอที่จะใช้ เข็มเจาะ
เพื่อนาเลือดจากตัวผู้ป่วยไปเข้ าเครื่ องไตเทียมเพื่อฟอกเลือดได้ หลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือด
เป็ นทางนาเลือดที่ดีที่สดุ และเหมาะสมที่สดุ สาหรับใช้ เพื่อการฟอกเลือดผู้ป่วยระยะยาวด้ วยเครื่ องไตเทียม
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Artificial kidney (ตัวกรองไตเทียม)
หมายถึง เครื่ องอุปกรณ์สว่ นที่ทาหน้ าที่กรองของเสียออกจากเลือดผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เลือดถูกนาออก
จากตัวผู้ป่วย ผ่านหลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือดไปยังตัวกรองไตเทียม มีคาเรี ยกเป็ นภาษา
อังกฤษอีกคาหนึง่ คือ dialyzer ซึง่ หมายถึงตัวกรองไตเทียมเช่นกัน
Benign prostatic hypertrophy (BPH) (ต่ อมลูกหมากโต)
หมายถึง ภาวะที่ตอ่ มลูกหมากมีขนาดโตขึ ้นกว่าปกติ มักพบโรคนี ้ในผู้ป่วยชายสูงอายุ แต่โรคนี ้ไม่ใช่
โรคมะเร็ง ถ้ าต่อมลูกหมากโตขึ ้นมาก อาจกดทับที่ทอ่ ปั สสาวะ (urethra) ทาให้ ปัสสาวะไหลออกไปได้ ยาก
หากมีความรุนแรงมาก ท่อปัสสาวะอาจถูกกดจนปัสสาวะไหลออกไปไม่ได้ เลย
Blood pressure (ความดันโลหิต)
ความดันโลหิตเป็ นสัญญาณชีพที่สาคัญอันหนึง่ คาว่า ความดันโลหิต หมายถึง ความดันหรื อแรงดัน
ของเลือดที่ไหลเวียนอยูใ่ นหลอดเลือดทัว่ ร่างกาย แรงดันเลือดดังกล่าวเกิดจากการบีบตัวของกล้ ามเนื ้อหัวใจ
เป็ นช่วงๆ ตามจังหวะการเต้ นของหัวใจ ทาให้ เลือดมีแรงดันเพิ่มขึ ้นตาม ความดันโลหิตประกอบด้ วยตัวเลข
แสดงค่าความดัน 2 ค่า ค่าแรก หมายถึง ค่าความดันโลหิตขณะกล้ ามเนื ้อหัวใจกาลังบีบตัว (systolic blood
pressure) ส่วนค่าที่สอง หมายถึง ค่าความดันโลหิตขณะกล้ ามเนื ้อหัวใจกาลังคลายตัว (diastolic blood
pressure)
Brain death (การเสียชีวิตในภาวะสมองตาย)
ภาวะสมองตาย หมายถึง ภาวะที่สมองได้ รับความกระทบกระเทือน หรื อความเสียหายจนบอบช ้ามาก
และไม่สามารถฟื น้ สภาพให้ ดีดงั เดิมได้ ผู้ป่วยที่ตกอยูใ่ นภาวะ “สมองตาย” นี ้ จะยังมีหวั ใจเต้ นอยูไ่ ด้ ไปชัว่
ระยะหนึง่ แต่ไม่สามารถหายใจเองได้ ต้ องใช้ เครื่ องช่วยหายใจกระตุ้นการทางานของปอด และผู้ป่วยไม่
สามารถควบคุมความดันโลหิตให้ เป็ นปกติได้ ต้ องอาศัยยาฉีดเข้ าทางหลอดเลือด เพื่อให้ ความดันโลหิต
ยังคงอยูใ่ นระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาอีกไม่นาน หัวใจผู้ป่วยจะหยุดเต้ นในที่สดุ
Cadaveric kidney transplantation (การปลูกถ่ ายไตจากผู้ท่ ไี ด้ รับการวินิจฉัยว่ าสมองตาย)
ดูความหมายที่คาว่า deceased kidney transplantation
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Calcium (ธาตุแคลเซียม)
เป็ นธาตุที่มีปริมาณมากที่สดุ ในร่างกาย ธาตุแคลเซียมมีองค์ประกอบสาคัญในการเสริมสร้ างกระดูก
และฟั น อาหารที่มีปริมาณธาตุแคลเซียมสูง ได้ แก่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย และโยเกิร์ต เป็ นต้ น
Catheter for hemodialysis (ท่ อนาเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม)
หมายถึง ท่อที่ทาด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ มีขนาดยาว โค้ งไปมาได้ ภายในมีรูกลวงให้ เลือดไหลผ่าน 2 รู
แยกจากกัน แต่อยูใ่ นท่อรวมอันเดียวกัน ในขณะที่มีการฟอกเลือด เลือดจะไหลจากตัวผู้ป่วยผ่านเข้ าไปในรู
ท่อด้ านหนึง่ ซึง่ จะผ่านต่อไปตัวกรองไตเทียม จากนัน้ เลือดจะไหลย้ อนกลับมาทางรูทอ่ อีกข้ างหนึง่ เพื่อกลับ
เข้ าสูร่ ะบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยต่อไป การสอดใส่ท่อนาเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
ดังกล่าวนี ้ เป็ นวิธีที่แพทย์นิยมใช้ มากที่สดุ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการการรักษาฉุกเฉิน
Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) (การล้ างไตทางช่ องท้ องแบบต่ อเนื่องและถาวร)
เป็ นรุปแบบหนึง่ ของการฟอกเลือดสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย แพทย์จะวางท่อนาน ้ายา
ล้ างไตไว้ ที่ชอ่ งท้ อง ผู้ป่วยจะใส่น ้ายาล้ างไตซึง่ จะไหลเข้ าในช่องท้ อง ทาหน้ าที่แลกเปลี่ยนของเสียที่คงั่ ค้ างใน
เลือด ผ่องถ่ายมาที่น ้ายาล้ างไต (ที่อยู่ในช่องท้ อง) แล้ วไหลออกไปจากช่องท้ องในที่สดุ การล้ างไตทางช่อง
ท้ องเป็ นการรักษาต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนน ้ายาล้ างไตเป็ นวงรอบตลอด 24 ชม. ไปทุกวัน
Continuous cycling peritoneal dialysis (CCPD) (การล้ างไตทางช่ องท้ องเป็ นวงรอบแบบต่ อเนื่อง)
มีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึง่ ว่า การล้ างไตทางช่องท้ องโดยใช้ เครื่ องควบคุมอัตโนมัติ
การล้ างไตแบบนี ้เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่อง และถาวร (CAPD) ผู้ป่วยทา
การล้ างไตอย่างต่อเนื่อง และทาเองได้ ที่บ้านโดยอาศัยเครื่ องควบคุมอัตโนมัติ เครื่ องอุปกรณ์นี ้จะควบคุม
การไหลเข้ าของน ้ายาล้ างไตจากถุงน ้ายา ผ่านตามท่อนาน ้ายาเข้ าไปในช่องท้ อง และควบคุมการไหลออก
ของน ้ายาล้ างไตจากช่องท้ อง (หลังแลกเปลี่ยนรับของเสียออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้ ว) ไหลกลับออกมาสู่
ถุงน ้ายา เครื่ องควบคุมอัตโนมัตนิ ี ้จะทางานในช่วงกลางคืนขณะผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อน
Creatinine and urea (สารครีอะตินีน และสารยูเรี ยในเลือด)
สารครี อะตินีน และสารยูเรี ยในเลือดเป็ นของเสียที่เกิดจากการเสื่อมสลายเซลล์เนื ้อเยื่อกล้ ามเนื ้อของ
ร่างกาย และการเผาผลาญสารอาหารโปรตีนในร่างกายตามลาดับ เมื่อเลือดไหลผ่านมาที่ไต สารทังสองชนิ
้
ด
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ดังกล่าวจะถูกกรองออกจากน ้าพลาสมาของเลือด ผ่านออกไปทางปัสสาวะ ดังนัน้ หากผู้ป่วยมีไตทางาน
ลดลงมากจนถึงระดับหนึง่ จะทาให้ สารทังสองถู
้
กกรองออกจากเลือดลดลง ทาให้ ระดับของสารทังสองใน
้
เลือดเพิ่มสะสมสูงขึ ้น แพทย์จงึ ใช้ ระดับความเข้ มข้ นของสารครี อะตินีน และยูเรี ย-ไนโตรเจนในเลือดที่สงู ขึ ้น
เป็ นเครื่ องชี ้วัดทางอ้ อมว่าไตทางานลดลง ในคนปกติควรมีระดับสารครี อะตินีนในเลือดประมาณ 0.8 – 1.2
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และควรมีระดับสารยูเรี ย-ไนโตรเจนในเลือดประมาณ 10 – 20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
Chronic kidney disease (CKD) (โรคไตเรือ้ รั ง)
หมายถึง ภาวะที่ไตทางานลดลงอย่างช้ าๆ แต่ตอ่ เนื่องเป็ นเวลาหลายเดือนจนถึงหลายปี จนในที่สดุ
เมื่อความสามารถของไตในการขจัดของเสีย (ออกทางปั สสาวะ) ลดลงมากจนหยุด หรื อเกือบหยุดทางาน
จะมีของเสียสะสมในร่างกายจานวนมาก และจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตในที่สดุ เรี ยก ภาวะที่ไตหยุดทางาน
หรื อทางานน้ อยมากนี ้ว่า โรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย (End-stage renal disease)
Cystoscopy (การส่ องกล้ องเพื่อตรวจดูระบบทางเดินปั สสาวะส่ วนล่ าง)
เป็ นหัตถการชนิดหนึง่ ที่แพทย์ใช้ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพยาธิสภาพที่ท่อปัสสาวะ (urethra)
กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) โดยการสอดใส่สายส่องกล้ องที่มีลกั ษณะเป็ นสายไฟเบอร์ ออพติกส์
(fiber optics) ผ่านจากท่อปั สสาวะเข้ าไปที่กระเพาะปัสสาวะ
Deceased (cadaveric) kidney transplantation (การปลูกถ่ ายไตจากผู้ป่วยสมองตาย)
หมายถึง ขันตอนการผ่
้
าตัดปลูกถ่ายไต โดยรวมถึงการผ่าตัดนาไตบริจาคออกจากร่างกายของผู้ป่วย
ที่อยูใ่ นภาวะสมองตาย และการนาไตดังกล่าวไปปลูกถ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่มีข้อบ่งชี ้ว่า
เหมาะสมที่จะได้ รับการปลูกถ่ายไต
Diabetic kidney disease (nephropathy) (โรคไตเรือ้ รั งจากเบาหวาน)
หมายถึง การเกิดโรคไตเรื อ้ รัง หรื อการที่ไตทางานบกพร่องอันเนื่องจากมีโรคเบาหวานนามาก่อน
โรคเบาหวานเป็ นสาเหตุนาที่พบบ่อยสุดที่ทาให้ เกิดโรคไตเรื อ้ รัง อาจพบได้ ถึงร้ อยละ 40 – 45 ของผู้ป่วยโรค
ไตเรื อ้ รังทังหมด
้
สาเหตุเกิดจากเบาหวานทาให้ เกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดฝอยที่ในเนื ้อไต ทาให้ เกิดมี
สารโปรตีนรั่วจากในเลือดผ่านออกไปทางปัสสาวะ ต่อมาเมื่อมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น จะมีการทางานของไต
บกพร่อง มีความดันโลหิตสูง บวมตามตัว แล้ วเกิดโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายในที่สดุ
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Dialysis (การล้ างไต)
การล้ างไตเป็ นการรักษาประเภทหนึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อนาของเสีย เกลือแร่ และน ้าส่วนเกินที่คงั่ ค้ าง
สะสมในร่างกาย (เนื่องจากไตทางานน้ อยลงมาก หรื อแทบไม่ทางานเลย) ให้ ถกู ขจัดออกจากร่างกาย
Dialyzer (ตัวกรองไตเทียม)
คาว่าตัวกรองไตเทียมมีชื่อเรี ยกภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึง่ ว่า artificial kidney เป็ นเครื่ องอุปกรณ์ส่วนที่
ทาหน้ าที่กรองของเสียออกจากเลือดผู้ป่วย (ดูคาว่า artificial kidney ประกอบ)
Diuretics (ยาขับปั สสาวะ)
หมายถึง กลุม่ ยากลุม่ หนึง่ ซึง่ ออกฤทธิ์ ทาให้ มีการขับปัสสาวะออกไปเพิ่มขึ ้น
Dry weight (นา้ หนักแห้ ง)
หมายถึง ค่าน ้าหนัก (ที่ควรเป็ นที่สดุ ) สาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายเมื่อสามารถขจัดน ้าส่วน
เกินออกจากร่างกายได้ หมด หลังได้ รับการล้ างไตด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ แล้ ว
Dwell time (เวลาที่นา้ ยาคงอยู่ในท้ อง)
หมายถึง ช่วงเวลาที่น ้ายาล้ างไตยังคงอยูใ่ นช่องท้ องในระหว่างการรักษาด้ วยวิธีใช้ น ้ายาล้ างไตทาง
ช่องท้ อง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่ของเสียที่คงั่ ค้ างในเลือด ถูกเคลื่อนย้ ายมาที่น ้ายาล้ างไตที่ยงั คง
อยูใ่ นช่องท้ อง
Estimated glomerular filtration rate - eGFR (ค่ าอัตราการกรองของเสียที่ไต)
เป็ นค่าอัตราการกรองของเสียที่ไตที่ได้ จากการคานวณโดยใช้ สมการสาเร็จรูป ค่า eGFR นี ้ได้ มาจาก
การนาตัวแปรต้ น คือ ระดับสารครี อะตินีนในเลือด, เพศ และอายุไปเข้ าสมการ ค่า eGFR เป็ นตัวแสดงว่า ไต
ยังทางานได้ ดีเพียงใด ใช้ ในการประเมินความรุนแรงของโรค และติดตามผลการรักษา
Electrolytes (สารอิเลกโตรไลท์ )
หมายถึง ค่าความเข้ มข้ นของแร่ธาตุ หรื อเกลือแร่ตา่ งๆ ในเลือด
End stage kidney disease (ESKD) (โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ าย)
หมายถึง โรคไตเรื อ้ รังที่มีความรุนแรงมากที่สดุ ในปัจจุบนั มักจัดลาดับว่าเป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะที่ 5
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ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื อ้ รังที่มีความรุนแรงมากในขนาดนี ้ เป็ นผู้ป่วยที่ไตทางานน้ อยมาก หรื อแทบไม่ทางานเลย
และเป็ นระยะที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการการล้ างไต หรื อการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่เพื่อประทังชีวิต
Erythropoietin (EPO) (ฮอร์ โมนอิ-ริ-โธร-พอย-ติน)
เป็ นฮอร์ โมนที่ถกู สร้ างขึ ้นที่ไต ฮอร์ โมนนี ้ออกฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ของไขกระดูกให้ สร้ างเม็ดเลือดแดง
ถ้ าไตเป็ นโรคจนทาให้ การทางานของไตโดยรวมลดลงมาก ไตจะสร้ างฮอร์ โมนนี ้น้ อยลง จนทาให้ ไขกระดูก
ผลิตเม็ดเลือดแดงลดลง จนเกิดภาวะโลหิตจางได้ เทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาให้ สามารถสังเคราะห์ฮอร์ โมน
นี ้ได้ เพื่อนามาใช้ รักษาโรคโลหิตจางที่พบในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง
Exchange (รอบของการล้ างไต)
ในที่นี ้ คือ peritoneal dialysis exchange ซึง่ หมายถึง การปฏิบตั บิ ตั ติ ามขันตอนของกรรมวิ
้
ธีการ
ล้ างไตทางช่องท้ องครบ 1 รอบ (exchange) ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 คือ การปล่อยน ้ายาล้ างไตทางช่องท้ องจาก
ถุงน ้ายาล้ างไต ขันตอนที
้
่ 2 คือ การปล่อยให้ น ้ายาล้ างไตคงอยูใ่ นช่องท้ องชัว่ ระยะหนึง่ เพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนของเสีย และน ้าส่วนเกินของผู้ป่วย ซึง่ ออกจากกระแสโลหิต ผ่านมาสะสมที่น ้ายาล้ างไตที่คง
อยูใ่ นช่องท้ องนัน้ และขันตอนที
้
่ 3 คือ การปล่อยน ้ายาล้ างไต (ที่มีของเสีย และน ้าส่วนเกิน) ไหลออกจาก
ช่องท้ อง เมื่อปฏิบตั ติ ามขันตอนที
้
่ 1 จนถึง 3 ครบเรี ยกว่า ครบ 1 รอบ หรื อ 1 exchange
Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) (การสลายนิ่วด้ วยการใช้ คลื่นเสียงความถี่สูงกระแทก)
เป็ นวิธีหนึง่ ที่แพทย์ใช้ สาหรับการสลายก้ อนนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนที่แพทย์นิยมใช้ มาก
กลไกการทางาน คือ เครื่ องมือจะสร้ างคลื่นเสียงความถี่สงู มากจนมีพลังสูง แล้ วกาหนดตาแหน่งให้ คลื่นเสียง
ความถี่สงู มากนี ้ พุง่ ไปกระทบตรงตาแหน่งก้ อนนิ่วพอดี พลังจากคลื่นเสียงจะทาให้ ก้อนนิ่วสลายเป็ นก้ อน
เล็กๆ หลายก้ อน จนสามารถหลุดลอยออกมากับปัสสาวะได้
Fistula
ดูความหมายตรงคาว่า arterio-venous fistula
Graft (หลอดเลือดเทียม)
หมายถึง หลอดนาเลือดประเภทหนึง่ ที่ใช้ สาหรับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม หลอดเลือดเทียม
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(graft) มีลกั ษณะเป็ นท่อ หรื อหลอดที่มีความยาวไม่มากนัก ผลิตจากวัสดุสงั เคราะห์ ศัลยแพทย์จะผ่าตัด
นาหลอดเลือดเทียมนี ้ไปวางตรงตาแหน่งเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดา – แดง ที่บริเวณแขนหรื อต้ นขา เพื่อ
ใช้ แทนหลอดเลือดจริง (ตามธรรมชาติ) เวลาแทงเข็มสาหรับการฟอกเลือด
Hemodialysis (การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม)
หมายถึง การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมเพื่อนาของเสีย และน ้าส่วนเกินออกจากร่างกายผู้ป่วยที่
เป็ นโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย วิธีการรักษาแบบนี ้เป็ นวิธีการรักษาที่ถกู นามาใช้ มากที่สดุ สาหรับการรักษาโรค
ไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
Hemoglobin (ฮี-โม-โกล-บิน)
เป็ นชื่อเรี ยกสารชนิดหนึง่ ที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดง มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถจับหาและปล่อยออกซิเจน
ได้ ภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม ธรรมชาติได้ กาหนดให้ ร่างกายสร้ างฮีโมโกลบิน และบรรจุเอาไว้ ในเซลล์ เม็ด
เลือดแดง เพื่อทาหน้ าที่รับออกซิเจนจากอากาศภายนอกที่ร่างกายดึงเข้ าไปไว้ ในปอดขณะหายใจ แล้ ว
ไปปล่อยออกซิเจน (ที่ฮีโมโกลบินได้ จบั ไว้ แล้ ว) ขณะเลือดไหลผ่านไปที่เซลล์ของอวัยวะต่างๆ ขณะเดียวกัน
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้นจากการสันดาปภายในเซลล์ จะถูกปล่อยออกมาในเลื อด ละลายอยูใ่ น
พลาสมา แล้ วมาคายออกที่ปอด การมีสารฮีโมโกลบิน จึงเป็ นกลไกสาคัญของร่างกายที่ทาให้ อวัยวะ
ต่างได้ รับออกซิเจนไปหล่อเลี ้ยงในปริมาณที่เพียงพอ หากเกิดโรคโลหิตจาง ปริมาณฮีโมโกลบิน ใน
เลือดจะลดลง
Hyperkalemia (โพแทสเซียมสูงในเลือด)
หมายถึง ภาวะที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินกาหนด ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติอยูใ่ น
ช่วง 3.5 – 5.0 มิล-ลิ-อี-ควิ-วา-เลนท์ตอ่ ลิตร (milliequivalent / liter) ในผู้ป่วยโรคไตที่มีความรุนแรงมาก
จะพบมีภาวะระดับโพแทสเซียมสูงในเลือดได้ และถ้ ารุนแรงมาก อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตได้ เนื่องจาก
หัวใจหยุดเต้ น
Hypertension (ความดันโลหิตสูง)
หมายถึง ภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

- 192 -

Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

Immunosuppressant drug (ยกกดภูมิค้ ุมกัน)
หมายถึงยาที่ออกฤทธิ์เพื่อกดระบบการทางานที่ทาหน้ าที่สร้ างภูมิค้ มุ กัน (immunity) ให้ แก่ร่างกาย
แพทย์ใช้ ยากลุม่ นี ้ในผู้ป่วยที่ได้ รับการปลูกถ่ายไต เพื่อบังคับไม่ให้ ร่างกายสร้ างภูมิค้ มุ กันมาต่อต้ านอวัยวะ
ที่ถกู ปลูกถ่ายให้ กบั ผู้ป่วย
Intravenous urogram (IVU) (การตรวจด้ วยวิธีฉีดสารทึบแสงรังสีเข้ าหลอดเลือดดา)
หมายถึง การตรวจทางรังสีวิทยาชนิดหนึง่ ที่แพทย์ใช้ เพื่อค้ นหาความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์จะฉีดสารรังสีทึบแสงเข้ าทางหลอดเลือดดา และถ่ายภาพรังสีระบบทางเดิน
ปัสสาวะเป็ นช่วงๆ ตามตารางกาหนดเวลา เพื่อติดตามดูความผิดปกติดงั กล่าวของระบบทางเดินปัสสาวะ
Kidney biopsy (การเจาะชิน้ เนือ้ ไต)
เป็ นหัตถการชนิดหนึง่ ที่แพทย์ทา เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของไต แพทย์จะใช้ เข็มขนาดเล็กแทงผ่าน
ผิวหนังไปที่ตาแหน่งของไต เพื่อดูดเจาะชิ ้นเนื ้อไตชิ ้นเล็กๆ มาตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ เพื่อวินิจฉัยพยาธิ
สภาพของไต
Kidney failure (โรคไตวาย)
หมายถึง ภาวะที่ผ้ ปู ่ วยมีโรคของไตจากเหตุใดๆ ก็ตาม และไตทางานน้ อยมาก หรื อไม่ทางานเลย
ทาให้ มีของเสีย เกลือแร่ และน ้า (ที่ควรถูกขับออกทางปัสสาวะ) สะสมคัง่ ค้ างในร่างกายเป็ นจานวนมาก
ซึง่ จะตรวจวินิจฉัยได้ จากการพบระดับสารยูเรี ย-ไนโตรเจน (urea-N) และสารครี อะตินีน (creatinine) สูงขึ ้น
ในเลือด
Microalbuminuria (ระยะมีโปรตีนอัลบูมินจานวนน้ อยรั่วในปั สสาวะ)
หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณสารอัลบูมินเพิ่มมากขึ ้นในปัสสาวะ แต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นจากปกติเพียงเล็ก
น้ อย หากพบความผิดปกติดงั กล่าวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะแสดงว่าผู้ป่วยเริ่มมีโรคไตแทรกซ้ อนอันเนื่องจาก
โรคเบาหวานเดิมของผู้ป่วย
Micturating cystourethrogram (การตรวจสมรรถภาพการทางานของท่ อปั สสาวะและกระเพาะ
ปั สสาวะขณะกาลังถ่ ายปั สสาวะ)
ดูความหมายตรงคาว่า voiding cystourethrogram
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Nephron (หน่ วยกรอง ?? ไต) ??
เป็ นหน่วยย่อยที่เล็กที่สดุ ของไตที่สามารถทาหน้ าที่ของไตในการกรองของเสีย เกลือแร่ และน ้าส่วน
เกินออกจากร่างกาย ในคนปกติไตแต่ละข้ างจะมีหน่วยกรองไตประมาณหนึง่ ล้ านหน่วย
Nephrologist (อายุแพทย์ โรคไต)
หมายถึง อายุรแพทย์ที่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับโรคไต และการดูแลผู้ป่วยโรคไต ใน พ.ศ.2559
ประเทศไทยมีอายุรแพทย์โรคไตประมาณ 450 คน และมีกมุ ารแพทย์โรคไตประมาณ 50 คน
Nephrotic syndrome (กลุ่มอาการโรคไตเนฟ-โฟร-ติก)
หมายถึง (กลุม่ อาการ) โรคไตกลุม่ หนึง่ ที่ตรวจพบมีปริมาณสารโปรตีนรั่วออกไปทางปั สสาวะวันละ
ไม่ต่ากว่า 3.5 กรัม [ของสารโปรตีน] ผู้ป่วยกลุม่ อาการเนฟ-โฟร-ติก จะมีความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้ วย คือ มี
อาการบวม มีระดับโปรตีนต่าในเลือด และมีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
Paired kidney transplantation (การแลกเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคไตจานวน 2 คู่ โดยผู้บริจาคทัง้ 2 คู่
เป็ นผู้ยังมีชีวิต)
หมายถึง ระบบการจัดการปลูกถ่ายไตจากญาติที่ยงั มีชีวิตอยู่ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย จานวน
2 คู่ โดยการสลับญาติผ้ บู ริจาคไตซึง่ กันและกัน เพื่อให้ ไตของผู้บริจาคมีความเข้ ากันได้ กบั เนื ้อเยื่อของผู้ป่วย
ผู้รับไตมากขึ ้น
Peritoneal dialysis (การล้ างไตด้ วยการใช้ นา้ ยาล้ างไตทางช่ องท้ อง)
หมายถึง กรรมวิธีประเภทหนึง่ ในการฟอกเลือด หรื อที่เรี ยกว่าการบาบัดรักษาทดแทนไต โดยใช้ วิธีใส่
น ้ายาล้ างไตในช่องท้ อง ในกรรมวิธีนี ้ น ้ายาล้ างไตจะถูกใส่เข้ าในช่องท้ องผู้ป่วยผ่านทางท่อนาน ้ายาล้ างไต
(catheter) เมื่อเข้ าไปอยูใ่ นช่องท้ องแล้ ว น ้ายาล้ างไตนี ้จะรับของเสีย เกลือแร่ และน ้าส่วนเกินเข้ ามาจาก
กระแสเลือดผู้ป่วย และจะถูกนาออกจากช่องท้ องตามช่วงจังหวะของการเปลี่ยนถ่ายน ้ายาล้ างไต
Peritonitis (การติดเชือ้ ของเยื่อบุช่องท้ อง ??)
หมายถึง การติดเชื ้อที่เยื่อบุที่ดาดอยู่โดยรอบผนังช่องท้ อง ภาวะการติดเชื ้อของเยื่อบุชอ่ งท้ องเป็ น
โรคแทรกซ้ อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ได้ รับการรักษาด้ วยวิธีล้างไตทางช่องท้ อง หาก
ผู้ป่วยได้ รับการรักษาไม่ถกู ต้ อง อาจมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้
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Phosphorus (ธาตุฟอสฟอรัส)
เป็ นธาตุชนิดหนึง่ มีในร่างกายในปริมาณมากเป็ นอันดับสองรองจากแคลเซียม ฟอสฟอรัสและ
แคลเซียมเป็ นองค์ประกอบสาคัญของมวลกระดูก และฟั น แหล่งอาหารที่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสมาก
ได้ แก่ เนื ้อสัตว์ นม ไข่ และเมล็ดพิชชนิดต่างๆ
Polycystic kidney disease (PKD) (โรคถุงนา้ ในไต)
โรคถุงน ้าในไตเป็ นโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อไตที่พบบ่อยที่สดุ ความผิดปกติทางพันธุกรรมดังกล่าว
ทาให้ เกิดมีถงุ น ้าหรื อ cyst จานวนมากเกิดขึ ้นที่ไตทังสองข้
้
าง ถุงน ้านี ้จะค่อยๆ โตขึ ้นจนทาให้ เนื ้อส่วนที่ทางาน
ได้ ของไตฝ่ อลง ในต่างประเทศโรคถุงน ้าในไตเป็ นสาเหตุสาคัญลาดับที่ 4 ของโรคไตเรื อ้ รัง
Potassium (ธาตุโพแทสเซียม)
เป็ นธาตุสาคัญชนิดหนึง่ ของร่างกาย ทาหน้ าที่ชว่ ยทาให้ เซลล์ของระบบประสาท กล้ ามเนื ้อ และหัวใจ
ทางานได้ เป็ นปกติ แหล่งอาหารสาคัญของธาตุโพแทสเซียม คือ ผลไม้ น ้าผลไม้ น ้ามะพร้ าว และเนื ้อสัตว์ชนิด
ต่างๆ
Pre-emptive kidney transplantation (การปลูกถ่ ายไตชนิดมีการเตรียมการไว้ ก่อน)
หมายถึง กรรมวิธีหนึง่ ของการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่ยงั มีชีวิต และเป็ นพี่น้องกัน หรื อเป็ นการ
บริจาคโดยเสน่หา โดยมีการเตรี ยมความพร้ อมตามขันตอนต่
้
างๆ สาหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้ สมบูรณ์
และดาเนินการปลูกถ่ายไตให้ แก่ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายได้ ก่อนที่ผ้ ปู ่ วยโรคไตเรื อ้ รังจะต้ องเข้ าสู่
โปรแกรมการฟอกเลือดอย่างถาวร
Protein (สารโปรตีน)
สารโปรตีนเป็ นสารประกอบทางเคมีกลุม่ หนึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นองค์ประกอบสาคัญในเซลล์และอวัยวะ
ต่างๆ ทัว่ ร่างกาย ทาหน้ าที่ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นโครงสร้ างของอวัยวะ เป็ นแหล่งให้ พลังงานแก่ร่างกาย หรื อออก
ฤทธิ์เป็ นเอนไซม์กระตุ้นการทางานต่างๆ ของร่างกาย ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า ในร่างกายมนุษย์มีโปรตีนทังหมด
้
กี่ชนิด มีผ้ ปู ระมาณไว้ วา่ มนุษย์นา่ จะมีโปรตีนที่ประมาณสองแสนถึงหนึง่ ล้ านชนิด
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Proteinuria (การมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึน้ ในปั สสาวะ)
หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณสารโปรตีนรั่วออกไปทางปัสสาวะ ซึง่ เป็ นเครื่ องแสดงว่า มีความผิดปกติ
บางอย่างเกิดขึ ้นที่ไต
Rejection (การเกิดปฏิกิริยาต่ อต้ าน)
หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ ้นเนื่องจากร่างกายปฏิเสธ หรื อไม่ยอมรับอวัยวะที่ได้ รับการปลูกถ่าย
เข้ ามาว่าไม่เป็ น “ของตน” และสร้ างปฏิกิริยาต่างๆ ขึ ้น เพื่อต่อต้ านหรื อทาลายอวัยวะที่ถกู ปลูกถ่ายเข้ ามา
Semipermeable membrane (เยื่อเลือกผ่ าน)
หมายถึง ผนังเนื ้อเยื่อบางๆ ที่ยอมให้ สารละลายบางอย่าง และน ้าให้ ผา่ นไป – มาได้ แต่ไม่ยอมให้
สารบางชนิดที่มีโมเลกุลใหญ่ผา่ นไปมาได้ เนื ้อเยื่อที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวนี ้อาจเป็ นเนื ้อเยื่อที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เช่น เนื ้อเยื่อที่ดาดอยูด่ ้ านในของผนังช่องท้ อง เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นเนื ้อเยื่อที่เป็ นวัสดุสงั เคราะห์
ก็ได้ เช่น กระดาษเซลโลโฟน เป็ นต้ น
Sodium (ธาตุโซเดียม)
เป็ นธาตุชนิดหนึง่ ที่มีในร่างกาย เป็ นธาตุที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของน ้าเหลือง หรื อน ้าพลาสมา
ในเลือด ช่วยควบคุมปริมาณเลือดและความดันโลหิต แหล่งอาหารสาคัญที่มีปริมาณธาตุโซเดียมสูง ได้ แก่
เกลือแกง ซึง่ หมายถึง เกลือปรุงอาหารที่ประกอบด้ วยธาตุโซเดียม และคลอไรด์
Trans-urethral resection of the prostate (TURP) (การผ่ าตัดต่ อมลูกหมากผ่ านท่ อปั สสาวะ)
หมายถึง การผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดยใช้ กล้ องไฟเบอร์ ออฟติกใส่เข้ าทางท่อปัสสาวะ (กล้ อง
cystoscope) แล้ วใช้ เครื่ องอุปกรณ์แยงเข้ าไปตัดเนื ้อต่อมลูกหมากออก
แพทย์นิยมผ่าตัดผู้ป่วยที่มีตอ่ มลูกหมากโตโดยใช้ เทคนิคนี ้
Ultrasound (การตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สูง)
เป็ นเครื่ องอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางกายวิภาคของอวัยวะภายใน โดยไม่ต้องผ่าตัด
เข้ าไปดู เครื่ องอุปกรณ์จะผลิตคลื่นเสียงที่มีความถี่สงู มากเป็ นตัวตรวจหาความผิดปกติของระบบอวัยวะ
ต่างๆ เนื่องจากการตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู เป็ นการตรวจที่ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด จึงมี
ความปลอดภัยสูง เป็ นที่ยอมรับมากทังในหมู
้
แ่ พทย์และผู้ป่วย อาจใช้ การตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู
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มาค้ นหาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะได้ หลายประการ เช่น การตรวจดูตาแหน่งและขนาดของไต ท่อไต
การตรวจหานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาถุงน ้าที่ไต หรื อการตรวจหาก้ อนเนื ้องอก เป็ นต้ น
Urologist (ศัลยแพทย์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านระบบทางเดินปั สสาวะ)
หมายถึง ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดที่เกี่ยวเนื่องกับไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
Vesicoureteral reflux (VUR) (โรคปั สสาวะไหลย้ อนกลับ)
หมายถึง การที่มีปัสสาวะไหลย้ อนกลับจากกระเพาะปัสสาวะเข้ าสูท่ อ่ ไต (ureter)
Voiding cystourethrogram (การตรวจฉีดสารรังสีทบึ แสงเข้ ากระเพาะปั สสาวะเพื่อหาโรคปั สสาวะ
ไหลย้ อนกลับ)
หมายถึง การฉีดสารทึบแสงรังสีเข้ ากระเพาะปัสสาวะเพื่อหาโรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ ถือเป็ นการ
ตรวจมาตรฐานสาหรับยืนยันการวินิจฉัย และยังช่วยบอกความรุนแรงของโรคได้ ด้วย
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การขยายความอักษรย่ อ (Abbreviations)
ACE : Angiotensin Converting Enzyme
ยากลุม่ ACEi
ADPKD : Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
โรคถุงน ้าในไตสาเหตุจากพันธุกรรม
AGN : Acute Glomerulonephritis
โรคไตอักเสบโกล-เมอ-รู-โล-เนฟ-ไฟร-ติส
AKI : Acute Kidney Injury
โรคไตวายเฉียบพลัน
APD : Automated Peritoneal Dialysis
การล้ างไตทางช่องท้ องด้ วยการใช้ เครื่ องล้ างไตอัตโนมัติ
ARB : Angiotensin Receptor Blockers
ยากลุม่ ARB
ARF : Acute Renal Failure
โรคไตวายเฉียบพลัน
AV Fistula : Arterio Venous Fistula
หลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือด
BP : Blood Pressure
ความดันโลหิต
BPH : Benign Prostatic Hypertrophy
ต่อมลูกหมากโต
BUN : Blood Urea Nitrogen
ระดับยูเรี ย-ไนโตรเจนในเลือด
CAPD : Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร
CCPD : Continuous Cycling Peritoneal Dialysis
การล้ างไตทางช่องท้ องเป็ นวงรอบแบบต่อเนื่อง
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CKD : Chronic Kidney Disease
โรคไตเรื อ้ รัง
CRF : Chronic Renal Failure
โรคไตวายเรื อ้ รัง (ปัจจุบนั ไม่นิยมใช้ คานี ้แล้ ว)
DKD : Diabetic Kidney Disease
โรคไตจากเบาหวาน
DM : Diabetes Mellitus
โรคเบาหวาน
DMSA : Dimercaptosuccinic Acid
(ไม่มีคาแปลภาษาไทย)
eGFR : Estimated Glomerular Filtration Rate
ค่าอัตราการกรองของเสียที่ไต
EPO : Erythropoietin
ฮอร์ โมนอิ-ริ -โธร-พอย-ติน
ESKD : End Stage Kidney Disease
โรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
ESRD : End Stage Renal Disease
โรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
การสลายนิ่วด้ วยการใช้ คลื่นเสียงความถี่สงู กระแทก
IJV : Internal Jugular Vein
หลอดเลือดดาใหญ่ internal jugular
IPD : Intermittent Peritoneal Dialysis
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบชัว่ ครัง้ คราว
IVU / IVP : Intravenous Urography / Pyelography
การตรวจด้ วยวิธีฉีดสารทึบแสงรังสีเข้ าหลอดเลือดดา
MA : Microalbuminuria
ระยะมีโปรตีนอัลบูมินจานวนน้ อยรั่วในปัสสาวะ
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MCU : Micturating Cysto-Urethrogram
การตรวจสมรรถภาพการทางานของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะขณะกาลังถ่ายปัสสาวะ
MRI : Magnetic Resonance Imaging
การตรวจด้ วยคลื่นสะท้ อนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
NIDDM : Non-Insulin Dependent Diabetes
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่จาเป็ นต้ องใช้ ยาฉีดอินซูลิน)
NSAID : Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
ยากลุม่ ต้ านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
PCNL : Percutanous Nephrolithotomy
การผ่าตัดเจาะรูผ่านทางผิวหนังเพื่อนาเอานิ่วไตออก
PD : Peritoneal Dialysis
การล้ างไตด้ วยการใช้ น ้ายาล้ างไตทางช่องท้ อง
PKD : Polycystic Kidney Disease
โรคถุงน ้าในไต
PSA : Prostate Specific Antigen
การตรวจระดับ Prostate specific antigen (PSA)
PUV : Posterior Urethral Valves
โรคท่อปัสสาวะอุดกัน้
RBC : Red Blood Cells
เม็ดเลือดแดง
RRT : Renal Replacement Therapy
การบาบัดทดแทนภาวะไตวาย
TB : Tuberculosis
วัณโรค
TIBC : Total Iron Binding Capacity
ไม่มีคาแปลภาษาไทย
TURP : Trans Urethral Resection of Prostrate
การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้ องผ่านท่อปัสสาวะเข้ าไปคว้ านเนื ้อต่อมลูกหมาก
ส่วนเกินออก
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UTI : Urinary Tract Infection
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ
VCUG : Voiding Cysto Urethrogram
การตรวจฉีดสารรังสีทบึ แสงเข้ ากระเพาะปัสสาวะเพื่อหาโรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ
VUR : Vesicoureteral Reflux
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ
WBC : White Blood Cells
เม็ดเลือดขาว
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การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารที่สาคัญสาหรับผู้ป่วยโรคไตชนิดต่ างๆ
ตารางต่อไปนี ้แสดงการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารที่สาคัญสาหรับผู้ป่วยโรคไตชนิดต่างๆ และเกณฑ์
ปกติของค่าเหล่านัน้
การตรวจ

การตรวจการทางานของไต
ปริ มาณยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด
Blood urea – nitrogen
ปริ มาณคริ อะตินีน (Creatinine)
ในเลือด
ชาย
หญิง
อัตราการกรองของเสียของไทย
อ่านว่า (อี-จี-เอฟ-อาร์ ) (estimated
Glomerular Filtration Rate –
eGFR)
การตรวจภาวะโลหิตจาง
ระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
ในเลือด
ชาย
หญิง
ระดับฮีมาโตคริ ต (Hematocrit) ใน
เลือด
ชาย
หญิง
ระดับเหล็ก (Total iron) ในเลือด

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตามมาตรฐานเมตริก)

ตัวคูณ

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตาม standard
International [SI] Unit

8 – 20
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.36

2.9 – 7.1
มิลลิโมลต่อลิตร

0.7 – 1.3
0.6 – 1.2
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

88.4

68 – 118
50 – 100
ไมโครโมลต่อลิตร

90 – 120
มิลลิลิตรต่อนาทีตอ่ พื ้นที่ผิว
ร่ างกาย 1.73 ตารางเมตร

-

-

13.5 – 17.0
12.0 – 15.5
กรัมต่อเดซิลิตร

10
10

136 – 175
120 – 155
กรัมต่อลิตร

41 – 53 %
36 – 48 %
50 – 175
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร

0.01
0.01
0.18

0.41 – 0.53
0.36 – 0.48
9 – 31
ไมโครโมลต่อลิตร
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การตรวจ

ระดับ Iron-binding capacity
ระดับทรานส์เฟอริ น (Transferrin)
ในเลือด
ระดับความอิ่มตัวของทรานส์เฟอริ น
(Transferrin saturation) ในเลือด
ระดับเฟอริ ติน (Ferritin) ในเลือด
ชาย
หญิง
การตรวจอื่นๆ ในเลือด
โซเดียม
(Sodium, Na+)
โพแทสเซียม
(Potassium, K+)
คลอไรด์
(Chloride, Cl-)
ไบคาร์ บอเนต
(Bicarbonate, HCO3- )
แคลเซียมไอออน
(Ionized calcium)
ปริ มาณแคลเซียมโดยรวม
(Total calcium)
ปริ มาณฟอสฟอรัสอนินทรี ย์
(Inorganic phosphorus)

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตามมาตรฐานเมตริก)

ตัวคูณ

240 – 450
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
190 – 375
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
20 – 50 %

0.18

16 – 300
10 – 200
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

2.25

36 – 675
22.5 – 450
พิโคโมลต่อลิตร

135 – 145
มิลลิอีควิวาเลนท์ตอ่ ลิตร
3.5 – 5.0
มิลลิอีควิวาเลนท์ตอ่ ลิตร
101 – 112
มิลลิอีควิวาเลนท์ตอ่ ลิตร
22 – 26
มิลลิอีควิวาเลนท์ตอ่ ลิตร
4.4 – 5.2
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
8.5 – 10.5
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
2.5 – 4.5
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

1.0

135 – 145
มิลลิโมลต่อลิตร
3.5 – 5.0
มิลลิโมลต่อลิตร
101 – 112
มิลลิโมลต่อลิตร
22 – 26
มิลลิโมลต่อลิตร
1.10 – 1.30
มิลลิโมลต่อลิตร
2.2 – 2.8
มิลลิโมลต่อลิตร
0.8 – 1.48
มิลลิโมลต่อลิตร

0.01
–

1.0
1.0
1.0
0.25
0.25
0.32

- 203 -

Free!!! 200+ paged Kidney Book in 35+ Languages
Visit: www.KidneyEducation.com

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตาม standard
International [SI] Unit
45 – 82
ไมโครโมลต่อลิตร
1.9 – 3.75
กรัมต่อลิตร
–

การตรวจ

ปริ มาณแมกนีเซียม
(Magnesium)
ปริ มาณกรดยูริก
(Uric acid)
ชาย
หญิง
ปริ มาณฮอร์ โมนพาราไธรอยด์
(Parathyroid hormone)

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตามมาตรฐานเมตริก)

ตัวคูณ

1.8 – 3
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.41

2.4 – 7.4
1.4 – 5.8
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
11 – 54
พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร

59.48

การตรวจเลือดเพื่อค้ นหาโรคอื่นๆ นอกจากนี ้
การตรวจ
พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตามมาตรฐานเมตริก)
ปริ มาณโปรตีนทังหมด
้
(Total
protein) ในเลือด
ปริ มาณอัลบูมิน (Albumin) ใน
เลือด
ปริ มาณโคเลสเตอรอลโดยรวม
(Total cholesterol) ในเลือด
ปริ มาณน ้าตาล (เจาะขณะงด
อาหารและน ้าหลังเที่ยงคืน)
(Fasting blood sugar) ในเลือด

0.11

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตาม standard
International [SI] Unit
0.75 – 1.25
มิลลิโมลต่อลิตร

140 – 440
80 – 350
มิลลิโมลต่อลิตร
1.2 – 5.7
พิโคโมลต่อลิตร

ตัวคูณ

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตาม standard
International [SI] Unit

6.0 – 8.0
กรัมต่อเดซิลิตร

10

60 – 80
กรัมต่อลิตร

3.4 – 4.7
กรัมต่อเดซิลิตร

10

34 – 47
กรัมต่อลิตร

100 – 220
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.03

3.0 – 6.6
มิลลิโมลต่อลิตร

60 – 110
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.055

3.3 – 6.1
มิลลิโมลต่อลิตร
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การตรวจการทางานของตับ
การตรวจ

ปริ มาณบิลิรูบินโดยรวม
(Total bilirubin) ในเลือด
ปริ มาณบิลิรูลบินส่วน direct
bilirubin (Direct bilirubin) ใน
เลือด
ปริ มาณบิลิรูบินส่วน indirect
bilirubin (Indirect bilirubin) ใน
เลือด
ปริ มาณเอนไซม์อะ-ลา-นีน
ทรานส์-อะ-มิ-เนส
Alanine transaminase (SGPT)
ในเลือด
ปริ มาณเอนไซม์แอส-พา-เตต
ทรานส์-อะ-มิ-เนส
Aspartate transaminase (SGOT)
ในเลือด
ปริ มาณเอนไซม์อลั -คา-ไลน์
ฟอส-ฟา-เตส (Alkaline
phosphatase) ในเลือด

พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตามมาตรฐานเมตริก)

ตัวคูณ

0.1 – 1.2
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

17.1

0.1 – 0.5
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

17.1

< 8.5
ไมโครโมลต่อลิตร

0.1 – 0.7
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

17.1

< 12
ไมโครโมลต่อลิตร

7 – 56
ยูนิตต่อลิตร

0.02

0.14 – 1.12
ไมโครแคทต่อลิตร

0 – 35
ยูนิตต่อลิตร

0.02

0 – 0.7
ไมโครแคทต่อลิตร

41 – 133
ยูนิตต่อลิตร

0.02

0.8 – 2.7
ไมโครแคทต่อลิตร
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พิสัยค่ าปกติ
(หน่ วยตาม standard
International [SI] Unit
1.7 – 2.1
ไมโครโมลต่อลิตร

ดรรชนี (Index)
หน้ า
กระเพาะปัสสาวะ, การตรวจฉีดสีเข้ ากระเพาะปั สสาวะเพื่อหาโรคปัสสาวะ
ไหลย้ อนกลับ
การควบคุมอาหารในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง
การฉีดสารทึบแสงรังสีเข้ ากระเพาะปัสสาวะเพื่อหาโรคปั สสาวะไหลย้ อนกลับ
(Voiding Cystourethrogram)
การตรวจด้ วยคลื่นรังสีเอ็กซเรย์ของช่องท้ อง
การตรวจไตด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู (อัลตราซาวด์)
การตรวจปัสสาวะเพื่อการเพาะเชื ้อโรค และทดสอบความไว (ของเชื ้อโรค)
ต่อยาต้ านจุลชีพ
การตรวจระดับ Prostate specific antigen (PSA)
การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้ วยวิธีฉีดสารทึบแสงรังสีเข้ าหลอดเลือดดา
(Intravenous pyelography)
การปลูกถ่ายไต
การปลูกถ่ายไต, การเกิดปฏิกิริยาต่อต้ าน
การปลูกถ่ายไต, การเกิดปฏิกิริยาต่อต้ านไตใหม่
การปลูกถ่ายไต, การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะ
การปลูกถ่ายไต, การบริจาคไต
การปลูกถ่ายไต, การปลูกถ่ายไตเชิงรุก
การปลูกถ่ายไต, การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
การปลูกถ่ายไต, ข้ อได้ เปรี ยบ
การปลูกถ่ายไต, ข้ อเสียเปรี ยบ
การปลูกถ่ายไต, ข้ อห้ าม
การปลูกถ่ายไต, ภาวะแทรกซ้ อนหลังการปลูกถ่ายไต
การปลูกถ่ายไต, การบริจาคไตสลับคู่
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15, 156 - 157
171 - 185
156
14
14, 43 - 44
13, 109, 155
130
15
74 - 89
80
80 - 81
80 - 82
76 - 78
78
78 - 79
75
75 - 76
76
80
77

การปลูกถ่ายไต, จากผู้ป่วยเสียชีวิตในภาวะสมองตาย
การปลูกถ่ายไตจากผู้ที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าสมองตาย
การปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยสมองตาย
การป้องกันโรคไต
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวัง
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในคนปกติ
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยที่มีไตข้ างเดียว
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยโรคติดเชื ้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยโรคถุงน ้าในไต
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
การป้องกันโรคไต, ข้ อควรระวังในโรคไตวายเรื อ้ รัง
การผ่าตัดเจาะรูผ่านทางผิวหนังเพื่อนาเอานิ่วไตออก
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, ข้ อได้ เปรี ยบ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, ข้ อเสียเปรี ยบ
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, ขันตอนการท
้
างาน
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, เครื่ องไตเทียม
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, สายสวนหลอดเลือดดาใหญ่
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, หลอดเลือดชนิดถาวร
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, หลอดเลือดเทียม
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม, หลอดหรื อท่อนาเลือด
การมีไตเพียงข้ างเดียว
การมีไตเพียงข้ างเดียว, ข้ อควรระวัง
การมีไตเพียงข้ างเดียว, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
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84 - 88
84 - 88
84 - 89
26 - 30
26 - 30
28
29
28
29
27 - 28
28
29
28
126
57 - 67
65 - 66
66
62 - 63
61 - 62
67
57 - 58
58 - 61
59 - 60
57 - 61
106 - 107
107
107

การมีไตเพียงข้ างเดียว, สาเหตุ
การล้ างไต
การล้ างไต, การเลือกวิธีการล้ างไต
การล้ างไต, ข้ อบ่งชี ้
การล้ างไต, ชนิด
การล้ างไตด้ วยการใช้ น ้ายาล้ างไตทางช่องท้ อง
การล้ างไตทางช่องท้ อง, ชนิด
การล้ างไตทางช่องท้ อง, น ้ายาสาหรับ
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบชัว่ ครัง้ คราว
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่อง และถาวร
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, ข้ อได้ เปรี ยบ
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, ข้ อเสียเปรี ยบ
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, ขันตอน
้
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, ปัญหา
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, ผลแทรกซ้ อน
การล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่องและถาวร, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
การล้ างไตทางช่องท้ องเป็ นวงรอบแบบต่อเนื่อง
การสร้ างน ้าปัสสาวะ
การเสียชีวิตในภาวะสมองตาย
ครี อะตินีน
ความดันโลหิตสูง
ต่อมลูกหมากโต
ต่อมลูกหมากโต, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่อมลูกหมากโต, การผ่าตัดด้ วยเทคนิคใหม่
ต่อมลูกหมากโต, การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้ องผ่านท่อปัสสาวะ
ต่อมลูกหมากโต, การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้ องผ่านท่อปัสสาวะ
เข้ าไปคว้ านเนื ้อต่อมลูกหมากส่วนเกินออก
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106
18, 23, 54 - 73
55 - 56
36, 55
55 - 56
56, 68 - 73
68
70 - 71
68
69 - 73
72
72
69 - 71
72
72
73
71
6
84 - 85
7, 14, 22, 23, 43
42, 48 - 49
128 - 136
131
136
133 – 135
133 - 135

ต่อมลูกหมากโต, การผ่าตัดเปิ ดเข้ าไปตัดต่อมลูกหมาก
ต่อมลูกหมากโต, การรักษาด้ วยการผ่าตัด
ต่อมลูกหมากโต, การรักษาด้ วยยา
ต่อมลูกหมากโต, การวินิจฉัย
ต่อมลูกหมากโต, ผลแทรกซ้ อน
ต่อมลูกหมากโต, อาการ
ตัวกรองสาหรับการล้ างไต
ไต, โครงสร้ างของไต
น ้ายาไตเทียม
น ้ายาล้ างไต
น ้าหนักแห้ ง
ปัสสาวะรดที่นอน
ปัสสาวะรดที่นอน, การรักษา
ปัสสาวะรดที่นอน, ปัจจัยเสี่ยง
ปัสสาวะรดที่นอน, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
ภาวะความดันโลหิตสูงในโรคไต
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ยากดภูมิค้ มุ กัน
ยากลุม่ Angiotensin Converting Enzyme (ACE-) inhibitor
ยากับปัญหาโรคไต
ยูเรี ย
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต, การเจาะชิ ้นเนื ้อไต
โรคไต, การตรวจทางรังสีวิทยา
โรคไต, การตรวจปัสสาวะ
โรคไต, การตรวจเลือด
โรคไต, การวินิจฉัย
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135
133 - 136
132 - 133
129 - 130
129
145
62 - 63
4-5
62 - 65
62 - 65
56
166 - 170
168 - 169
166
170
11, 28, 39, 42
130
80 - 81
28, 97, 98
137 - 141
7, 14
11, 51 - 52
15 - 16
14 - 15
13
14
12 - 16

โรคไต, จากการบวม
โรคไต, ปัจจัยเสี่ยง
โรคไต, อาการ
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก, การพยากรณ์โรค
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก, การรักษา
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก, การวินิจฉัย
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
โรคไตกลุม่ อาการเนฟโฟรติก, อาการ
โรคไตจากเบาหวาน
โรคไตจากเบาหวาน, การตรวจปัสสาวะ
โรคไตจากเบาหวาน, การป้องกัน
โรคไตจากเบาหวาน, การรักษา
โรคไตจากเบาหวาน, การวินิจฉัย
โรคไตจากเบาหวาน, ปัจจัยเสี่ยง
โรคไตจากเบาหวาน, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
โรคไตจากเบาหวาน, เมื่อไหร่ที่สงสัย
โรคไตจากเบาหวาน, ยาขับปัสสาวะ
โรคไตจากเบาหวาน, ระยะมีโปรตีนอัลบูมินจานวนน้ อยรั่วในปัสสาวะ
โรคไตจากเบาหวาน, ระยะมีโปรตีนอัลบูมินจานวนมากรั่วในปัสสาวะ
โรคไตเรื อ้ รัง
โรคไตเรื อ้ รัง, การควบคุมปริ มาณน ้าดื่ม
โรคไตเรื อ้ รัง, การควบคุมอาหาร
โรคไตเรื อ้ รัง, การจากัดการบริโภคเกลือ
โรคไตเรื อ้ รัง, การจากัดการบริโภคธาตุโพแทสเซียม
โรคไตเรื อ้ รัง, การจากัดการบริโภคธาตุฟอสฟอรัส
โรคไตเรื อ้ รัง, การจากัดการบริโภคสารอาหารโปรตีน
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10
12
10 - 11
19, 20, 142 - 153
152 - 153
146 - 151
144 - 146
153
144
90 - 99
94 - 97
97
98
93 - 95
92
98 - 99
93
98
13, 27, 93 - 96
27 - 28, 91, 93 - 96
18, 32, 38 - 53
174 - 176
50, 171 - 185
177 - 180
181 - 182
183
172, 174

โรคไตเรื อ้ รัง, การตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู อัลตราซาวด์
โรคไตเรื อ้ รัง, การตรวจปัสสาวะ
โรคไตเรื อ้ รัง, การรักษา
โรคไตเรื อ้ รัง, การรักษาด้ วยยา
โรคไตเรื อ้ รัง, การวางแผนการจากัดค่าพลังงานจากอาหารที่บริโภค
โรคไตเรื อ้ รัง, การวินิจฉัย
โรคไตเรื อ้ รัง, ความเข้ าใจพื ้นฐาน
โรคไตเรื อ้ รัง, ค่าพลังงานจากอาหารที่ควรได้ รับ
โรคไตเรื อ้ รัง, ค่าอัตราการกรองของเสียที่ไต
โรคไตเรื อ้ รัง, เคล็ดลับในการลดการดื่มน ้า
โรคไตเรื อ้ รัง, เคล็ดลับในการลดการบริโภคธาตุโซเดียม
โรคไตเรื อ้ รัง, เคล็ดลับในการลดการบริโภคธาตุโพแทสเซียม
โรคไตเรื อ้ รัง, ชนิดของอาหารแยกตามปริมาณโพแทสเซียม
โรคไตเรื อ้ รัง, ธาตุโซเดียม
โรคไตเรื อ้ รัง, เป้าหมายการควบคุมอาหาร
โรคไตเรื อ้ รัง, เป้าหมายการรักษา
โรคไตเรื อ้ รัง, ภาวะแทรกซ้ อน
โรคไตเรื อ้ รัง, ภาวะโลหิตจาง
โรคไตเรื อ้ รัง, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
โรคไตเรื อ้ รัง, ระดับครี อะตินีนในเลือด
โรคไตเรื อ้ รัง, ระดับฮีโมโกลบิน
โรคไตเรื อ้ รัง, ระยะความรุนแรงของโรค
โรคไตเรื อ้ รัง, วิตามินและเส้ นใยอาหาร
โรคไตเรื อ้ รัง, วิธีการวัดการบริโภคน ้า
โรคไตเรื อ้ รัง, สาเหตุ
โรคไตเรื อ้ รัง, หลักการในการให้ โภชนบาบัด
โรคไตเรื อ้ รัง, อาการ
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43 - 44
43
46 - 53
46 - 53
184
43 - 44
38
172
43
175 - 176
179 - 180
182
181 - 182
177
172
47
42 - 43
42, 52 - 53
44 - 45
23, 43
43
40 - 41
184
176
39
172
40 - 43

โรคไตเรื อ้ รัง, อาหารที่มีปริมาณธาตุโซเดียมสูง
โรคไตวาย
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคไตวายเฉียบพลัน, การป้องกัน
โรคไตวายเฉียบพลัน, การรักษา
โรคไตวายเฉียบพลัน, การล้ างไต (หรื อการฟอกเลือด หรื อการฟอกไต)
โรคไตวายเฉียบพลัน, การวินิจฉัย
โรคไตวายเฉียบพลัน, สาเหตุ
โรคไตวายเฉียบพลัน, อาการ
โรคไตวายเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
โรคไตอักเสบชนิด minimal change disease
โรคถุงน ้าในไต
โรคถุงน ้าในไต, การป้องกัน
โรคถุงน ้าในไต, การรักษา
โรคถุงน ้าในไต, การวินิจฉัย
โรคถุงน ้าในไต, เมื่อไรควรมาพบแพทย์
โรคถุงน ้าในไต, อาการ
โรคท่อปัสสาวะอุดกันจาก
้
posterior urethral valve
โรคนิ่วไต
โรคนิ่วไต, การควบคุมการบริโภคเกลือ
โรคนิ่วไต, การควบคุมปริมาณน ้าดื่ม
โรคนิ่วไต, การป้องกัน
โรคนิ่วไต, การผ่าตัดเจาะรูผ่านทางผิวหนังเพื่อนาเอานิ่วไตออก (Percutaneous
Nephrolithotomy)
โรคนิ่วไต, การผ่าตัดแบบเปิ ด
โรคนิ่วไต, การรักษา
โรคนิ่วไต, การรักษาโดยการผ่าตัด
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178 - 179
18 - 19, 21, 31 - 32
33 - 37
37
35 - 36
36
34
33
34
32, 39, 74
143
100 - 105
104
104 - 105
102 - 103
105
101
159 - 160
20, 29, 114 - 127
120
119 - 120
119 - 124
126 - 127
127
123 - 127
124 - 127

โรคนิ่วไต, การรักษาแบบประคับประคอง
โรคนิ่วไต, การวินิจฉัย
โรคนิ่วไต, การสลายนิ่วด้ วยการใช้ คลื่นเสียงความถี่สงู กระแทก (Extracorporeal
Shock Wave Lithotripsy)
โรคนิ่วไต, การส่องกล้ อง (ureteroscopy)
โรคนิ่วไต, ชนิดของก้ อนนิ่ว
โรคนิ่วไต, ปัจจัยเสี่ยง
โรคนิ่วไต, อาการ
โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ, การตรวจฉีดสารรังสีทบึ แสงเข้ ากระเพาะปัสสาวะ
เพื่อหาโรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ, การรักษา
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ, การวินิจฉัย
โรคปัสสาวะไหลย้ อนกลับ, อาการ
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ, การป้องกัน
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ, การรักษา
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ, การสืบค้ น
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ, สาเหตุ
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อ, อาการ
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, การป้องกัน
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, การรักษา
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, การวินิจฉัย
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดโรค
โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, เมื่อไรจะมาพบแพทย์
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123 - 124
118 - 119
125 - 126
126
115
116
116 - 117
119 - 127
19, 160 - 165
15, 156 - 157
163 - 164
186
162
19, 108 - 113
112 - 113
110 - 113
109 – 110, 112
111
108 - 109
154 - 165
157
157 - 158
155 - 156
154 - 155
165

โรคระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื ้อในเด็ก, อาการ
โรคโลหิตจาง
สายสวนหลอดเลือดดาใหญ่
หน้ าที่ของไต
หลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือด
หลอดเลือดชนิดถาวรสาหรับการฟอกเลือด, ข้ อควรระวัง
หลอดเลือดเทียมสาหรับการฟอกเลือด
อัตราการกรองของเสียที่ไต (eGFR)
ฮอร์ โมนอิ-ริ -โธร-พอย-ติน (Erythropoietin)
ฮีโมโกลบิน
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155
11, 42 – 43, 52
57 - 58
7-9
58 - 61
60 - 61
59 - 60
40 - 41
8, 52 - 53
14, 43

