โรคนิ่วในไต
และทางเดินปสสาวะ
Kidney stone

การปองกันการเกิดโรคนิ่ว
ใหดื่มน้ำมากกวาวันละ 8 แกว หรือใหไดปริมาตรของ
ปสสาวะมากกวา 2 ลิตรตอวัน เพื่อลดความอิ่มตัวของสาร
กอนิ่วในปสสาวะและลดโอกาสการกอผลึกนิ่วในระบบ
ทางเดินปสสาวะ บริโภคอาหารที่มีประโยชนมีสารอาหาร
ครบถวนและสัดสวนเหมาะสม หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ เี นือ้ สัตว
ไขมันสัตว อาหารหวานและเค็มมาก และอาหารทีม่ กี รดยูรกิ สูง
ไดแก หนังสัตวปก ตับ ไต ปลาซารดีน ลด อาหารที่มี
ออกซาเลตสูง ไดแก งา ผักโขม ช็อกโกแลต สตรอเบอรรี่
ชา ถัว่ แอปเปล หนอไมฝรัง่ บล็อคโคลี่ ชีส เบียร น้ำอัดลม
กาแฟ โกโก ไอศครีม นม สม สัปปะรด วิตามินซี โยเกริ์ต
ผูท ม่ี นี ว่ิ ควรรับประทานอาหารทีม่ ใี ยมาก ออกกำลังกายอยาง
สม่ำเสมอ สำหรับผูท ม่ี อี าการผิดปกติและสงสัยวามีนว่ิ ไตควร
ปรึกษาแพทย ผูที่เคยเปนนิ่วแลวมีโอกาสที่จะกลับมาเปน
โรคนิ่วอีกครั้งไดมาก ดังนั้น การปองกันรักษาตัวไมใหเกิด
โรคนิ่วจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด และควรพบแพทยอยางสม่ำเสมอ
หลังการรักษานิ่ว

นิ่วในไต

นิ่วในท่อไต

เรียบเรียงโดย จีรานุช สาขา
พยาบาลวิชาชีพ หนวยผาตัด 3
แผนกการพยาบาลหองผาตัด
โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภายใต
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โรคนิ่วในไตและทางเดินปสสาวะ

(Kidney stone)

ไต เปนอวัยวะทีข่ บั ถายของเสีย ระบบทางเดินปสสาวะ

จะเริม่ จากไตทีม่ รี ปู รางคลายถัว่ อยูส องขางบริเวณชายโครง
ดานหลังและมีทอ ไตลงมาถึงกระเพาะปสสาวะ นิว่ สวนใหญ่
จะเกิดอยูที่ไตและไหลลงมา อาจติดอยูที่ทอไตหรือถากอน
เล็กก็ลงมาเรื่อยๆ จนออกมากับปสสาวะ

ไต

ทอไต

กอนนิ่ว

กระเพาะปัสสาวะ

ภาพแสดงนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

สาเหตุ
กอนนิว่ ทีเ่ กิดขึน้ ในไตประกอบดวยหินปูน (แคลเซียม)
กับสารเคมีอน่ื ๆ เชน ออกซาเลต, กรดยูรกิ เปนตน การเกิด
นิ่วจึงมีสวนเกี่ยวของกับภาวะที่มีแคลเซียมในปสสาวะมาก
ผิดปกติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกินอาหารที่แคลเซียมสูง
หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆ (เชน ตอมพาราไทรอยดทำงาน
มากเกินไปซึ่งทำใหแคลเซียมในเลือดสูง) การดื่มน้ำนอย,
การติดเชือ้ ในทางเดินปสสาวะ, ความผิดปกติทางโครงสราง
ของไต นอกจากนีย้ งั พบเปนโรคแทรกซอนของผูป ว ยโรคเกาต

อาการของนิ่วในไต หรือทอไต
มีอาการปวดบริเวณเอวดานหลังทีเ่ ปนตำแหนงของไต
เวลาทีก่ อ นนิว่ มันหลุดมาอยูใ นทอไตจะปวดชนิดทีร่ นุ แรงมาก
เหงื่อตก เกิดเปนพักๆปสสาวะอาจมีเลือดหรือเปนสีน้ำลาง
เนื้อรวมดวยได อาการปวดหลัง ถาปวดเพราะทำงานหนัก
หรือนั่งทำงานมานานๆกลามเนื้อหลังอาจลาหรือปวดได
เปนการปวดเมื่อยซึ่งอาจจะสับสนวาเปนนิ่วได ถานิ่วลงมา
อุดบริเวณทีท่ อ ไตตอกับกระเพาะปสสาวะ ผูป ว ยจะมีอาการ
ระคายเคืองเวลาปสสาวะ อยากปสสาวะ แตปสสาวะขัด
กะปริดกะปรอย ในกรณีทม่ี กี ารติดเชือ้ แทรกซอนจะมีอาการ
ไขรว มดวย หากปลอยใหเปนนิว่ ไปนานๆ โดยมิไดรบั การรักษา
จะทำใหไตบาดเจ็บเรือ้ รังสงผลใหไตมีรปู รางและทำงานผิดปกติ
มากขึน้ และนำไปสูภ าวะไตวายในทีส่ ดุ ซึง่ พบวามีผปู ว ยจำนวน
ไมนอยไมไดรับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ ดังนั้นหากมีอาการที่
นาสงสัยก็ควรไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ

อาการของนิ่วในกระเพาะปสสาวะ
ปสสาวะจะขัด สะดุด ถายเจ็บ ไมสะดวก บางทีออก
กะปริดกะปรอยหรือออกเปนหยดขุน หรือขาวเหมือนมีผงแปง
อยู บางครัง้ มีเลือดหรือเปนสีนำ้ ลางเนือ้ อาจมีสง่ิ ทีค่ ลายกรวด
ทรายปนออกมากับปสสาวะ ถานิ่วไปอุดทอทางเดินปสสาวะ
ก็จะทำใหเกิดการอยากถายปสสาวะอยูเ สมอ แตกถ็ า ยไมออก
* ข้อมูลและภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ : โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น *

การวินิจฉัย
เมือ่ มีอาการดังกลาวควรจะทำการตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติม ดังนี ้
1. สงตรวจปสสาวะ (UA) จะพบเม็ดเลือดแดงปนในปสสาวะ
2. อัลตราซาวด (Ultrasound) เปนการตรวจที่มีความ
ปลอดภัยสูงสามารถทำไดในผูส งู อายุ แต ขอเสีย คือมักจะ
ไมพบนิว่ ในทอไต จึงตองตรวจรวมกับการตรวจดวยวิธอี น่ ื
3. เอ็กซเรย์ เงาไตทีเ่ รียกวา KUB (Kidney, Ureter and Bladder)
4. ตรวจ IVP ( Intravenous Pyelogram) เปนการฉีดสี
เขาทางเสนเลือดดำและสีนน้ั จะถูกขับออกทางไตผานทาง
ปสสาวะหลังการฉีดสี แตการตรวจดวยวิธีนี้มีขอจำกัด
สำหรับผูสูงอายุและผูปวยที่มีปญหาทางไต

การรักษา
การรัก ษาทางยา เหมาะในรายทีเ่ ปนนิว่ ขนาดเล็กในไตหรือ
ทอไต ลักษณะกลม เรียบ มีอาการปวดไตนอย ไมอกั เสบรุนแรง
การรักษาดวยการใชเครื่องสลายนิ่ว เหมาะสำหรับนิ่วในไต
หรือทอไตขนาดปานกลาง โตประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร
การรั
ารรักษาดวยการใชกลองสอง เขาไปคีบ ขบ กรอนิว่ เหมาะ
สำหรั บ นิ ่ ว ในกระเพาะป ส สาวะและท อ ไต ผู  ป  ว ยไม ม ี
แผลผาตัด สามารถสอดกลองเขาไปตามทอปสสาวะไดเลย
การรักษาดวยการเจาะสีขา งเขาไปในไตเพือ่ สองกลองและกรอนิว่
เหมาะสำหรับนิ่วขนาดปานกลาง และโตแบบไมแตกแขนง
การรักษาดวยการผาตัด เหมาะสำหรับนิ่วขนาดใหญ เชน
นิ่วเขากวางในไต นิ่วในทอไตที่ติดแนน ผูปวยที่มีอาการ
อักเสบรุนแรงซึ่งตองรีบขจัดนิ่วออก ผูปวยที่มีไตเสื่อม
มากแลว เปนตน

