มีอาการอย่ างไรจึงคิดว่ าเป็ นโรคไตและระบบทางเดินปั สสาวะ
โดยพลอากาศตรี นายแพทย์อนุตตรจิตตินนั ทน์
กรมแพทย์ทหารอากาศ
ไตเป็ นส่วนหนึ่งของทางเดินปั สสาวะ มีหน้ าที่สร้ างปั สสาวะจากการกรองเอาของเสียนํ ้าและเกลือแร่
ส่วนเกินจากเลือดที่ไหลผ่านไตปั สสาวะเมื่อผลิตจากไตแล้ วจะผ่านมาทางท่อไตไปเก็บไว้ ที่กระเพาะปั สสาวะเมื่อ
ถึงเวลาที่เราต้ องการปั สสาวะกระเพาะปั สสาวะจะบีบตัวและหูรูดของกระเพาะปั สสาวะจะเปิ ดออกทําให้ ปัสสาวะ
ไหลผ่านท่อปั สสาวะออกสูภ่ ายนอกหน้ าที่สําคัญของไตนอกเหนือจากการขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ
สารอาหารต่างๆและช่วยในการรักษาความปกติของนํ ้าและเกลือแร่ของร่างกายแล้ ว ยังมีหน้ าที่ในการสร้ างสารที่
ควบคุมความดันโลหิตและกระตุ้นการสร้ างเม็ดเลือดแดงด้ วยดังนั้นเมื่อไตทํางานลดลงมักเกิดปั ญหาความดัน
โลหิตสูงและโลหิตจางร่วมด้ วย
ไตเป็ นอวัยวะที่อยูด่ ้ านหลังบริ เวณบั้นเอว ทําให้ คนทัว่ ไปเมื่อมีอาการปวดหลัง มักคิดว่าเป็นโรคไต แต่
ความจริ งแล้ วอาการปวดหลังมักเกิดจากโรคของกล้ ามเนื ้อหรื อกระดูกสันหลัง มากกว่าเกิดจากโรคไต โรคไตที่ทํา
ให้ ปวดหลังมักร่วมกับอาการไข้ หรื อปั สสาวะผิดปกติร่วมด้ วย อาการที่บง่ บอกว่าอาจเป็นโรคไตได้ แก่
บวม
ทุกคนคงเคยมีการบวมมาบ้ างการบวมส่วนใหญ่เป็ นการบวม
เฉพาะที่เช่นถูกแมลงกัดต่อยพกชํ ้าหลังเล่นกีฬาการบวมแบบนี ้มักไม่รุนแรง
อาการบวมจะดีขึ ้นในเวลาไม่นานการบวมที่มีความสําคัญคือการบวมทั้งตัว
ระยะแรกอาจมีเพียงการบวมที่หนังตาและหน้ าอาจสังเกตว่าแหวนหรื อ
รองเท้ าคับขึ ้นต่อมาจะมีการบวมที่ขาและเท้ าทั้งสองข้ างถ้ าบวมไม่มากอาจ
สังเกตไม่เห็นแต่ถ้าลองใช้ นิ ้วกดที่หน้ าแข้ งสักครู่แล้ วปล่อยจะมีรอยบุม๋ อยูแ่ สดงว่าบวมแน่นอาการบวมทั้งตัวมัก
เป็ นอาการเริ่ มต้ นของโรคไต แต่อาจเกิดจากโรคหัวใจและโรคตับก็ได้ ดงั นั้นถ้ ามีการบวมทั้งตัวความรี บไปปรึกษา
แพทย์เพื่อตรวจเช็คและอาจจําเป็ นต้ องเจาะเลือดตรวจปั สสาวะด้ วยการซื ้อยาขับปั สสาวะมารับประทานเองอาจ
ช่วยให้ อาการบวมหายไปได้ แต่มกั ไม่ได้ มีผลรักษาโรคไตโดยตรงและอาจมีผลเสียจากยา รวมทังบดบั
้
งอาการของ
โรคทําให้ การรักษาล่าช้ าด้ วย
ปั สสาวะเป็ นเลือด
ปั สสาวะคนเราจะมีสีเหลืองใสอาจมีสีเข้ มขึ ้นเล็กน้ อยถ้ าดื่มนํ ้าน้ อยถ้ า
ปั สสาวะที่ออกมามีสีออกแดงหรื อเป็ นแบบสีนํ ้าล้ างเนื ้อมักแสดงว่ามีเลือดออกใน
ทางเดินปั สสาวะถ้ าจะให้ แน่นอนว่ามีเลือดออกจริ งหรื อไม่จะต้ องตรวจปั สสาวะดูหาก
มีปัสสาวะเป็ นเลือดดังกล่าวควรรี บไปปรึกษาแพทย์เพราะอาจเกิดจากโรคต่างๆได้
หลายอย่างเช่นนิ่วเนื ้องอกของทางเดินปั สสาวะกระเพาะปั สสาวะอักเสบอุบตั เิ หตุกบั
ทางเดินปั สสาวะหรื อเส้ นเลือดฝอยของไตอักเสบโรคเหล่านี ้ถ้ ารี บรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะได้ ผลดีกว่าทิ ้งไว้ นาน
ปั สสาวะบ่ อย

คนเราแต่ละคนจะมีความถี่บอ่ ยของการปั สสาวะแตกต่างกันขึ ้นกับการฝึ ก
หรื อนิสยั ส่วนตัวรวมทั้งปริ มาณนํ ้าที่ดื่มและนํ ้าที่เสียไปทางเหงื่อกับอุจจาระการที่มี
ปั สสาวะบ่อยกว่าที่เคยเป็ นอยูอ่ าจสังเกตได้ ไม่ชดั เจนอาการที่ต้องนึกถึงว่ามีปัสสาวะ
บ่อยผิดปกติก็คือการตื่นขึ ้นมาปั สสาวะตอนกลางคืนในคนปกติจะไม่ตื่นมาปั สสาวะใน
ตอนกลางคืนบ่อยกว่าคืนละครั้งผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะแรกอาจมีปัสสาวะบ่อยขึ ้น
อย่างไรก็ตามอาการปั สสาวะบ่อยมักจะไม่ได้ เกิดจากโรคไตแต่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น
เบาหวาน เบาจืดกระเพาะปั สสาวะอักเสบหรื อการกินนํ ้ามากเกินไปดังนั้นถ้ ามีอาการปั สสาวะบ่อยโดยเฉพาะถ้ า
มากกว่าวันละ3 ลิตรหรื อตื่นมาปั สสาวะตอนกลางคืนควรรี บมาพบแพทย์
ปั สสาวะน้ อยลง
โดยทัว่ ไปเมื่อเราดื่มนํ ้ามากปั สสาวะจะมากขึ ้นเมื่อดื่มนํ ้าน้ อยปั สสาวะก็จะน้ อยลงเช่นกันแต่หากดื่มนํ ้า
มากแต่ปัสสาวะไม่ออกมากตามหรื อปั สสาวะไม่ออกเลยมักเกิดจากการทํางานของไตเสียไปหรื อมีการอุดกั้นของ
ทางเดินปั สสาวะดังนั้นเมื่อสังเกตว่าปั สสาวะน้ อยลงให้ ลองรับประทานนํ ้าเพิ่มขึ ้นและสังเกตว่ามีปัสสาวะมากขึ ้น
หรื อไม่หากยังคงมีปัสสาวะออกน้ อยถึงแม้ จะดื่มนํ ้ามากขึ ้นแล้ วควรรี บมาปรึกษาแพทย์เพื่อให้ การรักษาโดยทันที
ปั สสาวะลําบาก
ขณะที่เราปั สสาวะ ไม่ควรมีอาการขัดแสบหรื อปั สสาวะลําบากหากมีอาการ
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคของกระเพาะปั สสาวะหรื อท่อปั สสาวะโดยเฉพาะการตีบตัน
ของบริ เวณกระเพาะปั สสาวะส่วนล่างหรื อการตีบของท่อปั สสาวะเช่นนิ่วกระเพาะ
ปั สสาวะอักเสบท่อปั สสาวะอักเสบหรื อตีบตันและต่อมลูกหมากโตในผู้ชายหากมี
อาการปั สสาวะลําบากควรรี บมาปรึกษาแพทย์เพื่อให้ การวินิจฉัยและรักษาโดยทัว่ ไป
มักจําเป็ นต้ องตรวจปั สสาวะหรื อตรวจพิเศษเพิ่มเติม
ปั สสาวะเล็ดราด
ร่างกายจะควบคุมให้ เรากลั้นปั สสาวะไว้ ได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะโดย
ส่วนของกระเพาะปั สสาวะที่ตอ่ กับท่อปั สสาวะจะมีหรู ูดบีบไว้ ไม่ให้ ปัสสาวะเล็ดราดเมื่อมีปริ มาณของปั สสาวะมาก
ขึ ้นเต็มกระเพาะปั สสาวะแล้ วกระเพาะปั สสาวะก็จะบีบตัวพร้ อมกับหูรูดจะขยายออกทําให้ ขบั ปั สสาวะออกมาหาก
มีความผิดปกติของหูรูดดังกล่าวทําให้ หรู ูดไม่ทํางานทําให้ ไม่สามารถเก็บปั สสาวะไว้ ได้ อาการปั สสาวะเล็ดราดพบ
ได้ บอ่ ยในผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่คลอดลูกหลายคนทําให้ เกิดการหย่อนยานของมดลูกหรื อที่เรี ยกว่ากระบังลม
หย่อนนอกจากนั้นอาจเกิดจากการอักเสบของกระเพาะปั สสาวะหรื อเนื ้องอกของอวัยวะต่างๆที่อยูใ่ กล้ กบั หูรูด

