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โรคนิ่วในไต
และทางเดินปสสาวะ

การปองกันการเกิดโรคนิ่วการปองกันการเกิดโรคนิ่ว

      ใหดื่มน้ำมากกวาวันละ 8 แกว หรือใหไดปริมาตรของ
ปสสาวะมากกวา 2 ลิตรตอวัน เพื่อลดความอิ่มตัวของสาร
กอนิ ่วในปสสาวะและลดโอกาสการกอผลึกนิ ่วในระบบ
ทางเดินปสสาวะ บริโภคอาหารที่มีประโยชนมีสารอาหาร
ครบถวนและสัดสวนเหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเนื้อสัตว 
ไขมันสัตว อาหารหวานและเค็มมาก และอาหารที่มีกรดยูริกสูง 
ไดแก หนังสัตวปก ตับ ไต ปลาซารดีน ลด อาหารที่มี
ออกซาเลตสูง ไดแก งา ผักโขม ช็อกโกแลต สตรอเบอรรี่ 
ชา ถั่ว แอปเปล หนอไมฝรั่ง บล็อคโคลี่ ชีส เบียร น้ำอัดลม 
กาแฟ โกโก ไอศครีม นม สม สัปปะรด วิตามินซี โยเกริ์ต 
ผูที่มีนิ่วควรรับประทานอาหารที่มีใยมาก ออกกำลังกายอยาง
สม่ำเสมอ สำหรับผูที่มีอาการผิดปกติและสงสัยวามีนิ่วไตควร
ปรึกษาแพทย ผูที่เคยเปนนิ่วแลวมีโอกาสที่จะกลับมาเปน
โรคนิ่วอีกครั้งไดมาก ดังนั้น การปองกันรักษาตัวไมใหเกิด
โรคนิ่วจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด และควรพบแพทยอยางสม่ำเสมอ
หลังการรักษานิ่ว
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         กอนนิ่วที่เกิดขึ้นในไตประกอบดวยหินปูน (แคลเซียม)
กับสารเคมีอื่นๆ เชน ออกซาเลต, กรดยูริก เปนตน การเกิด
นิ่วจึงมีสวนเกี่ยวของกับภาวะที่มีแคลเซียมในปสสาวะมาก
ผิดปกติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกินอาหารที่แคลเซียมสูง 
หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆ (เชน ตอมพาราไทรอยดทำงาน
มากเกินไปซึ่งทำใหแคลเซียมในเลือดสูง) การดื่มน้ำนอย, 
การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ, ความผิดปกติทางโครงสราง
ของไต นอกจากนี้ยังพบเปนโรคแทรกซอนของผูปวยโรคเกาต 

          ไต เปนอวัยวะที่ขับถายของเสีย ระบบทางเดินปสสาวะ
จะเริ่มจากไตที่มีรูปรางคลายถั่ว อยูสองขางบริเวณชายโครง
ดานหลังและมีทอไตลงมาถึงกระเพาะปสสาวะ นิ่วสวนใหญ่
จะเกิดอยูที่ไตและไหลลงมา อาจติดอยูที่ทอไตหรือถากอน
เล็กก็ลงมาเรื่อยๆ จนออกมากับปสสาวะ
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ภาพแสดงนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

อาการของนิ่วในไต หรือทอไต อาการของนิ่วในไต หรือทอไต 
        มีอาการปวดบริเวณเอวดานหลังที่เปนตำแหนงของไต
เวลาที่กอนนิ่วมันหลุดมาอยูในทอไตจะปวดชนิดที่รุนแรงมาก 
เหงื่อตก เกิดเปนพักๆปสสาวะอาจมีเลือดหรือเปนสีน้ำลาง
เนื้อรวมดวยได อาการปวดหลัง ถาปวดเพราะทำงานหนัก
หรือนั่งทำงานมานานๆกลามเนื้อหลังอาจลาหรือปวดได 
เปนการปวดเมื่อยซึ่งอาจจะสับสนวาเปนนิ่วได ถานิ่วลงมา
อุดบริเวณที่ทอไตตอกับกระเพาะปสสาวะ ผูปวยจะมีอาการ
ระคายเคืองเวลาปสสาวะ อยากปสสาวะ แตปสสาวะขัด 
กะปริดกะปรอย ในกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซอนจะมีอาการ
ไขรวมดวย หากปลอยใหเปนนิ่วไปนานๆ โดยมิไดรับการรักษา
จะทำใหไตบาดเจ็บเรื้อรังสงผลใหไตมีรูปรางและทำงานผิดปกติ
มากขึ้นและนำไปสูภาวะไตวายในที่สุด ซึ่งพบวามีผูปวยจำนวน
ไมนอยไมไดรับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ ดังนั้นหากมีอาการที่
นาสงสัยก็ควรไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ
อาการของนิ่วในกระเพาะปสสาวะอาการของนิ่วในกระเพาะปสสาวะ
        ปสสาวะจะขัด สะดุด ถายเจ็บ ไมสะดวก บางทีออก
กะปริดกะปรอยหรือออกเปนหยดขุนหรือขาวเหมือนมีผงแปง
อยู บางครั้งมีเลือดหรือเปนสีน้ำลางเนื้อ อาจมีสิ่งที่คลายกรวด
ทรายปนออกมากับปสสาวะ ถานิ่วไปอุดทอทางเดินปสสาวะ
ก็จะทำใหเกิดการอยากถายปสสาวะอยูเสมอ แตก็ถายไมออก 

การรักษาดวยการผาตัดการรักษาดวยการผาตัด เหมาะสำหรับนิ่วขนาดใหญ เชน 
นิ่วเขากวางในไต นิ่วในทอไตที่ติดแนน ผูปวยที่มีอาการ
อักเสบรุนแรงซึ่งตองรีบขจัดนิ่วออก ผูปวยที่มีไตเสื่อม
มากแลว เปนตน

การรักษาการรักษา
การรักษาทางยาการรักษาทางยา เหมาะในรายที่เปนนิ่วขนาดเล็กในไตหรือ
ทอไต ลักษณะกลม เรียบ มีอาการปวดไตนอย ไมอักเสบรุนแรง
การรักษาดวยการใชเครื่องสลายนิ่วการรักษาดวยการใชเครื่องสลายนิ่ว เหมาะสำหรับนิ่วในไต
หรือทอไตขนาดปานกลาง โตประมาณ 2 - 3  เซนติเมตร
การรักษาดวยการใชกลองสองารรักษาดวยการใชกลองสอง เขาไปคีบ ขบ กรอนิ่ว เหมาะ
สำหรับนิ ่วในกระเพาะปสสาวะและทอไต ผู ป วยไมมี
แผลผาตัด สามารถสอดกลองเขาไปตามทอปสสาวะไดเลย
การรักษาดวยการเจาะสีขางเขาไปในไตเพื่อสองกลองและกรอนิ่วการรักษาดวยการเจาะสีขางเขาไปในไตเพื่อสองกลองและกรอนิ่ว 
เหมาะสำหรับนิ่วขนาดปานกลาง และโตแบบไมแตกแขนง

ไต

กระเพาะปัสสาวะ

กอนนิ่ว

ทอไต

เมื่อมีอาการดังกลาวควรจะทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ดังนี้
1. สงตรวจปสสาวะ (UA) จะพบเม็ดเลือดแดงปนในปสสาวะ
2. อัลตราซาวด (Ultrasound) เปนการตรวจที่มีความ
    ปลอดภัยสูงสามารถทำไดในผูสูงอายุ แต ขอเสีย คือมักจะ
     ไมพบนิ่วในทอไต จึงตองตรวจรวมกับการตรวจดวยวิธีอื่น
3. เอ็กซเรย์  เงาไตที่เรียกวา KUB (Kidney, Ureter and Bladder)
4. ตรวจ IVP ( Intravenous Pyelogram) เปนการฉีดสี
    เขาทางเสนเลือดดำและสีนั้นจะถูกขับออกทางไตผานทาง
    ปสสาวะหลังการฉีดสี  แตการตรวจดวยวิธีนี้มีขอจำกัด
    สำหรับผูสูงอายุและผูปวยที่มีปญหาทางไต

การวินิจฉัยการวินิจฉัย
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