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ระบบขับถายปสสาวะ 
(Kidney and Urinary bladder 

system: KUB) 

พญ. ละออ  ชมพักตร 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาการและอาการแสดงของโรคในระบบ KUB 

• Hematuria 
• Proteinuria 
• Polyuria 
• Oliguria 
• Anuria 

 

• Nocturia 
• Dysuria  
• Uremia 
• Retention and 
incontinence of 
urine 
 

 

โรคอื่นๆ ในระบบทางเดินปสสาวะ 

• ความผิดปกติแตกําเนิดของระบบทางเดินปสสาวะ 

• โรคถุงน้ําที่ไมไดเกิดจากกรรมพันธุ 

• โรคนิ่ว 

• โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 

• โรคมะเร็งในระบบทางเดินปสสาวะ 

สามารถแบงปสสาวะผิดปกติเปน 2 ประเภทคือ 
 สวนประกอบของปสสาวะผิดปกติ และจํานวนปสสาวะผิดปกต ิดังนี้ 
 1. สวนประกอบของปสสาวะผิดปกต ิ(abnormal constituents of the urine) ที่
พบบอยคือ 
  -โปรตีนในปสสาวะ (proteinuria) 
  - น้ําตาลในปสสาวะ (glucosuria)  
  - เม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria) 
  - เม็ดเลือดขาวในปสสาวะ (pyuria) 
 2. จํานวนปสสาวะผิดปกติ 
  - ปสสาวะมาก (polyuria) 
  - ปสสาวะนอย (oliguria) ปสสาวะไดนอยกวาวันละ 400 มิลลิลิตร  
  - ถาปสสาวะนอยกวาวันละ 100 มิลลิลิตรเรียกวา "anuria" 
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Renal Failure 

• ไตลมเหลว เปนภาวะท่ีไตเสียหนาท่ีในการขับของเสียท่ีเกิดจากการ 
เผาผลาญอาหารออกจากกระแสเลือด จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียความ
สมดุลของสารน้ํา electrolytes และกรดดางในรางกาย ไตวายแบงไดเปน 
2 ชนิดคือ  

  1.ไตลมเหลวเฉียบพลัน (Acute renal failure) 
2.ไตลมเหลวเรื้อรัง (Chronic renal failure) 

Acute renal failure (ARF) 

• เปนภาวะไตสูญเสียหนาท่ีทันทีทันใดทําใหมีการคั่งของของเสียใน
รางกาย สงผลกระทบตอระบบประสาท หัวใจ หายใจ 
นํ้าและ electrolytes หากไดรับการรักษาทันทวงที ไตก็จะสามารถ
กลับมาทําหนาท่ีไดอยางเดิม  

 

Chronic renal Failure (CRF) 
• ไตลมเหลวเร้ือรัง  เปนภาวะท่ีไตสูญเสียหนาท่ีอยางชาๆ  

 และเปนไปอยางถาวร มีการทําลายเนื้อไตติดตอกันเปนเวลานานไมสามารถ
กลับคืนสูสภาพปกติได 

• สาเหตุ แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
 

            1.โรคไต ท่ีพบบอยคือ การอักเสบที่ไตอยางเรื้อรัง กรวยไตอักเสบ การ
อุดตันของทางเดินปสสาวะ 
        2.โรคของระบบอื่นท่ีมีผลตอไต เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ผลจากยา สารพิษ เชนยาฆาแมลง เห็ดพิษ หรือภาวะติดเชื้อ เปนตน 
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Uremia 

• อาการเปนพิษในเลือดที่เกิดจากสาร อันไดแก Urea/Creatinine ตกคาง
อยูในเลือด โดยเฉพาะอยางยิ่ง Urea อาการเปนพิษดังกลาวมักเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปวยเปนโรคไตในขั้นรายแรง ทําใหรางกายไมสามารถ
ขับ Urea ออกได 

•  นอกจากนี้ยังสงผลใหผูปวยมีอาการผิดปกติทางสมอง รางกาย
ออนเพลีย เบ่ืออาหาร คลื่นไสอาเจียน ปวดศีรษะ กระสับกระสาย 
กลามเนื้อกระตุก และอาจชักหมดสติได 
 

การรักษาภาวะไตวาย 

• Hemodialysis เปนการบําบัดไตโดยใชเครื่องไตเทียมมาฟอกเลือดขจัดของ
เสียเพื่อรักษาสมดุลของ นํ้าและกรดดางในรางกาย  

• Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) เปนการทํา dialysis 
วิธีหน่ึงท่ีผูปวยทําดวยตนเองท่ีบานได โดยใชผนังเยื่อบุชองทองเปนตัวกรอง
ของเสีย นํ้าและเกลือแร 

• Renal transplantation การผาตัดเปลี่ยนถายไต เปนวิธีการรักษาที่ดีท่ีสุด
เพราะสามารถสังเคราะหวิตามินดี และฮอรโมน Erythropoetin ได แตผูปวย
จะตองมีชีวิตอยูไดโดยไดรับยากดภูมิคุมกันภายหลังผาตัดเพื่อปองกันภาวะ 
Rejection สงผลใหติดเชื้องาย  
 

Hematuria 

• ปสสาวะเปนเลือด คือการมีเม็ดเลือดแดงปนออกมากับปสสาวะ อาจเห็นชัด
เปนเลือดสด ๆ  (Gross hematuria) หรือเห็นเมื่อดูจากกลองจุลทรรศน 
(Microscopic hematuria) 
 

• นิยาม คือปสสาวะที่เก็บดวยวิธีที่ถูกตอง แลวมีเม็ดเลือดแดงมากกวา 3 ตัว ตอ
หนึ่งชองการดูจากกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา  (RBC > 3 cells/hpf) 

• สาเหตุมีการบาดเจ็บที่ไต ทอไตและกรวยไต กระเพาะปสสาวะ ตอมลูกหมาก 
และทอปสสาวะ  
 

การวินิจฉัยแยกโรคที่มาดวยปสสาวะเปนเลือด 
ดูจากลักษณะเลือดออก  
• เปนๆ หายๆ: อุบัติเหตุ น่ิว หรือกระเพาะปสสาวะอักเสบ โดยเฉพาะถามี

อาการแสบขัดท่ีชองทางเดินปสสาวะ หรือมีไขรวม  
• เปนตลอด สมํ่าเสมอ ตรวจเมื่อไรก็เจอ:โรคของไตบางอยาง ถุงน้ําท่ีไต 

หรือมะเร็ง  
• ออกมากเห็นชัดและอาจมีกอนหรือล่ิม ๆ ดวย มักเกิดจากสวนลาง ๆ ของ

ทางเดินปสสาวะเชน กระเพาะปสสาวะ ตอมลูกหมาก  
• ถาปวดเอวดวย: น่ิวอุดทอทางเดินปสสาวะ หรือมีการติดเชื้อไตอักเสบ 
• ถาออกแบบไมมีขัด ไมปวด ไมไข แตออกมาก: มะเร็ง หรือโรคไตเชน 

glomerular disease  
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Proteinuria 
• Proteinuria หมายถึงภาวะที่มีโปรตีนในปสสาวะมากกวา 150 มิลลิกรัมตอวัน 

ในทางปฏิบัติอาจอนุโลมใชการตรวจโปรตีนในปสสาวะในเชิงกึ่งปริมาณ
วิเคราะห โดยใชแผนทดสอบเทียบสี ตรวจพบตั้งแต 1 + ข้ึนไป 

• Transient proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปสสาวะชั่วคราว ในขณะที่
ผูปวยมีภาวะอื่นๆ อยู เชน ไข, หลังออกกําลังกาย, หลังการชัก, หรือเกิดตามหลัง
ภาวะหัวใจลมเหลว ฯลฯ ซึ่งภาวะนี้ไมมีความผิดปกติในไต 

• Persistent proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปสสาวะทุกคร้ังที่มีการ
ตรวจปสสาวะ โดยที่ผูปวยไมมีภาวะดังกลาวขางตน 
 

พยาธิกําเนิด  
ความผิดปกติท่ีทําใหมีโปรตีนในปสสาวะ อาจเกิดจาก 

1. การเปลี่ยนแปลงของ glomerular hemodynamic 

  2. ความผิดปกติของหลอดเลือดฝอยที่ glomerulus 

 3. ความผิดปกติที่ทอไตสวนตน ซึ่งเสียหนาที่ในการดูดกลับโปรตีนหรือ 
  มีการหลั่งโปรตีนมากผิดปกติ 

 4. ความผิดปกติเนื่องจากระดับโปรตีนบางชนิดในเลือดสูงขึ้น เชน  
  paraprotein ในรายที่เปน multiple myeloma ฯลฯ 

 
 

ปสสาวะบอยและมาก Polyuria 

• ภาวะที่มีปสสาวะปริมาณมากกวาปกติ 
มีปริมาณมากกวา 2,500 มิลลิลิตรตอวัน 
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- การไดรับน้ํามากเกินไป 
- โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) 
- โรคเบาจืด (Diabetes insipidus) 
- ไดรับยาขับปสสาวะ (diuretics) 
-ไดรับเครื่องดื่มพวกชา กาแฟ แอลกอฮอล 

 

ปสสาวะนอย Oliguria 

• ปสสาวะไดนอยกวาวันละ 400 มิลลิลิตร หรือ 30 มิลลิลิตร/ชั่วโมง 
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- หนาท่ีการทํางานของไตไมดี 
- ภาวะขาดน้ํา หรือ ไดรับน้ํานอย 
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ไมมีปสสาวะ Anuria 

• การท่ีปสสาวะออกนอย ไมมีปสสาวะ หรือจํานวนปสสาวะนอย 
กวา 100 มิลลิลิตรตอวัน ผูปวยไมรูสึกอยากถายปสสาวะ 
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- หนาท่ีการทํางานของไตไมดี 
- ช็อค 
- ภาวะขาดน้ําหรือไดรับน้ํานอย 
 

ปสสาวะกลางคืน Nocturia 

• ภาวะมีปสสาวะมากกวา 2-3 ครั้งในเวลากลางคืน  
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- ไดรับเครื่องดื่มประเภทกาแฟ แอลกอฮอลกอนเขานอน 
- โรคไต 
- โรคหัวใจและหลอดเลือด 
- ไดรับยารักษาภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive heart failure) 
- ผูสูงอายุชายท่ีมีตอมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH) 

 

ปสสาวะลําบาก Dysuria 
• ปสสาวะลําบาก ปวดขณะถายปสสาวะ ปสสาวะบอย 

(frequency) และอยากถายปสสาวะทันทีทันใด(urgency) อาการปวดมัก
สัมพันธกับการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ 
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- การอักเสบของกระเพาะปสสาวะ 
- การอักเสบของทอปสสาวะ 
- ทอปสสาวะไดรับอันตราย 
- อาจเกิดขึ้นชั่วคราวภายหลังรวมเพศ  

 

ปสสาวะไมออก Retention of urine 
• การท่ีมีปสสาวะคั่งอยูใน กระเพาะปสสาวะ  

ไมสามารถทําใหกระเพาะปสสาวะวาง หรือภาวะท่ีไมมีการถายปสสาวะ
ภายใน 8 - 10 ชั่วโมง ของการถายปสสาวะครั้งสุดทาย  
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- การบวมบริเวณทอปสสาวะ 
- ตอมลูกหมากโต 
- กระเพาะปสสาวะอักเสบ 
- ระบบประสาทเสียหนาท่ี (เชนไดรับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง) 
- เกิดชั่วคราวในผูปวยหลังทําผาตัด ดมยาสลบ/ฉีดยาเขาเสนประสาทไข
สันหลัง หญิงหลังคลอดบุตร 
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กลั้นปสสาวะไมได Urinary lncontinence 

• ภาวะที่ไมสามารถควบคุมการขับถายปสสาวะได พบวามี
แรงดันเพิ่มขึ้นภายในกระเพาะปสสาวะสาเหตุหรือปจจัยที่
เกี่ยวของขี้นอยูกับชนิดของการเกิดภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู  
 

ปสสาวะคาง Residual urine 
• จํานวนปสสาวะที่คางหลงเหลืออยูในกระเพาะปสสาวะ 

ภายหลังจากถายปสสาวะแลว (ปกติมีปริมาณไมเกิน 50 มล.) 
 

• สาเหตุหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
- เย่ือบุกระเพาะปสสาวะไดรับการระคายเคือง หรือเกิดการอักเสบจาก
การติดเชื้อ 
- ทอปสสาวะเกิดการอักเสบหรือไดรับอันตราย 
- Neurogenic bladder 
- ตอมลูกหมากโต 

 

ความผิดปกติแตกําเนิดในระบบทางเดินปสสาวะ
Congenital anomalies 

• Renal agenesis: ภาวะไมมีการสรางไต 
• Renal hypoplasia: ภาวะที่สรางไตนอยกวาปกติ 
• Ectopic kidney 
• Horseshoe kidney 
• Cystic diseases of the kidney 
 

ไตอยูผิดตําแหนง Ectopic kidney 
• อาจจะเปนหนึ่งขางหรือ สองขาง 
• มีหลายชนิดขึ้นกับตําแหนงที่อยูผิดที่เชน thoracic, abdominal, 
lumbar, pelvic 

• ไตมีขนาดปกติหรือเล็กกวาปกติเล็กนอย 
• มักไมมีอาการผิดปกติ ยกเวนมีการกดทับหรือคดงอของทอไต ทําใหติดเชื้อ
ไดงาย 
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ไตเชื่อมกันเปนรูปเกือกมา  
Horseshoe kidney 

• การเชื่อมกันของไตสองขางตั้งแตกําเนิด โดยมากมักเปนขั้วลางเชื่อมกัน 
 
• สวนใหญไมมีอาการ มักพบโดยบังเอิญในรายที่ทําการผาชันสูตรศพ 
  
• อาจทําใหเกิดการติดเชื้อไดบอยหรือทําใหเกิดนิ่วไดงาย  

• อาจพบความผิดปกติอื่นรวมไดเชน double ureter 
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Cystic renal dysplasia 

Autosomal  dominant (adult) 
polycystic kidney disease  

( ADPKD ) 

โรคถุงน้ําในไตของผูใหญ ADPKD 

• อุบัติการณ 1:400 to 1:1000  
• คร่ึงหนึ่งของผูปวยจะกลายเปนไตวายเรื้อรัง 
• มักพบความผิดปกติอื่นรวมดวยเชน liver cyst, cerebral 
berry aneurysm, mitral valve prolapse, HT, 
coronary heart diseases  

• 15% ruptured aneurysm >> SAH , HT brain 
hemorrhage 

 
 

ADPKD 

Hepatic cyst Renal cysts 
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Autosomal  recessive 
polycystic kidney disease  

( ARPKD ) 

โรคถุงน้ําที่ไตในเด็ก ARPKD 

• มีอาการตั้งแตแรกเกิด และมักเสียชีวิตในชวงหนึ่งเดือนแรก จากภาวะไต
วายเฉียบพลัน 

• อุบัติการณ 1:10,000 to 1:50,000  
 

• พบไตมีขนาดใหญสองขาง มีถุงน้ําตามแนวยาว (longitudinal 
cysts)  

• อาจพบความผิดปกติอื่นรวมดวย เชน ถุงน้ําที่ตับ ตับมีพังผืด 

ARPKD 
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Dialysis- associated cystic change 

ถุงน้ําธรรมดา Simple cysts 

• อาจพบหนึ่งถุงหรือหลายถุงน้ํา ไมเกี่ยวของกับพันธุกรรม 
• Cortical cysts, ขนาด 1‐5 cm.อาจมากถึง 10 cm 
• มักไมมีอาการ พบโดยบังเอิญ บางคนอาจมีปวดบริเวณไต ปสสาวะมีเลือด
ปน หรือพบ calcification ได 

• การรักษา ติดตามอาการ อัลตราซาวนด 

โรคนิ่ว (stones/calculi)ในระบบทางเดินปสสาวะ 
• นิ่วในไต อาจเปนกอนหินแข็งเม็ดเดียว หรือหลายเม็ด อยูในกรวยไต หรือ calyces 

อาจอยูในกรวยไตและมีกิ่งกานยื่นเขาไปใน calyces มากกวา 1 calyx เรียกวา
นิ่วเขากวาง หรือ staghorn stone นิ่วในไตอาจมทีั้งนิ่วทบึแสง และไมทึบแสง 
คือไมสามารถจะเห็นไดดวยเอกซเรย 

• หินปูนที่อยูในเนื้อไตแตไมไดอยูในกรวยไตหรือ calyces เรียกวา 
nephrocalcinosis 

• สามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิด ตามตําแหนงที่พบในทางเดินปสสาวะ ดังนี้ 

1.โรคนิ่วทางเดินปสสาวะสวนบน คือ นิ่วที่พบบริเวณ กลีบกรวยไต (renal calyces) 
กรวยไต (renal pelvis) และทอไต (ureter) 

2. โรคนิ่วทางเดินปสสาวะสวนลาง คือ นิ่วที่พบบริเวณ กระเพาะปสสาวะ (bladder) 
และบริเวณทอปสสาวะ (urethra) 
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Renal calculi 

• กอนนิ่วท่ีพบสวนมากประมาณรอยละ 75 เปนเกลือแคลเซียม เชน calcium 
oxalate, calcium phosphate หรือสวนผสมระหวาง oxalate และ phosphate  

• รอยละ 14 เปนเกลือ magnesium ammonium phosphate ซึ่งเรียกวา struvite  

• รอยละ 10 เปน uric acid-based  

• และอีกรอยละ 1 เปน cystine-based  ซึ่งการเกิดผลึกมักพบเมื่อในรางกายมี
สาร calcium, cystine, uric acid, struvite หรือ oxalate อยูในภาวะอิ่มตัว
ย่ิงยวด 

 

Renal calculi 
• Calcium stone  ไดแก calcium oxalate, calcium phosphate  น่ิวใด ๆ ท่ีมี

แคลเซียมเปนองคประกอบมักจะทึบตอแสงเอกซเรย 

• Struvite stone หรือ Infectious stone มักพบรวมกับมีการอักเสบเรื้อรังของ
ระบบทางเดินปสสาวะ แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุมักเปนพวก urease ทําให
ปสสาวะมีฤทธิ์เปนดาง มีผลตามมาทําให magnesium ammonium 
phosphate และ calcium carbonate ท่ีละลายอยูตกตะกอนไดงาย  จุลชีพท่ี
พบเปนสาเหตุบอยท่ีสุดไดแก Proteus เชื้อตัวอื่นไดแก Pseudomonas, 
Klebsiella, E.coli, Staphylococcus  

Staghorn stone 
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อาการและอาการแสดง  
• โรคนิ่วในทางเดินปสสาวะสวนบน ไดแก 

 
              - นิ่วในไต มักมีอาการปวดตื้อๆ หรือปวดรุนแรงบริเวณบั้นเอว อาจถาย

ปสสาวะเปนเลือดนิ่วเขากวาง อาจจะไมมีอาการ ถามีการติดเช้ือรวมดวย จะปวด
หลังหรือสีขางมากขึ้น มีไขสูงหนาวสั่น หรือมีอาการของกระเพาะปสสาวะอักเสบ 
ถามีการอักเสบที่ไตมักกดเจ็บบริเวณไตขางนั้นในรายที่เปนเรื้อรังอาจคลําไตได 
 

        - นิ่วในทอไต จะมีอาการปวดบริเวณสีขางและหลงักรณีนิว่อยูบนของทอไตนิว่ที่
อยูตรงกลาง หรือสวนลางของทอไต มักปวดราวมาทองนอย หนาขา ถุงอัณฑะ
หรือแคมอวัยวะเพศหญิงปสสาวะเปนเลือด คลื่นไส อาเจียน นิ่วที่คางอยูสวนปลาย
ทอไต ทําใหปสสาวะบอย ปวดเบงเวลาปสสาวะ ถามีการติดเช้ือรวมดวย ทําใหมี
ไข ปสสาวะขุน 
 

อาการและอาการแสดง 

• โรคนิ่วทางเดินปสสาวะสวนลาง ไดแก 
               - น่ิวในกระเพาะปสสาวะ สวนมากจะมีอาการปวดปสสาวะ 
ปสสาวะบอย สะดุด เปนเลือด อาจปวดบริเวณหัวเหนารวมดวย 
               - น่ิวในทอปสสาวะ ถายปสสาวะไมออก หรือเปนหยด ปวด
ขณะปสสาวะ 
  
 

การรักษา 

  หลักการรักษานิ่วในไต แบงไดเปน 2 ประเภท 

   1. การรักษาแบบประคับประคอง (conservative treatment)  

   2. การรักษาทางศัลยกรรม เชน การสลายนิ่วดวยคล่ืนความถี่สูง การผาตัด 
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Hydronephrosis 

• ไตบวมคือ การมี dilatation ของ renal pelvis และ collecting system ซึ่ง
เกิดจาก obstruction 

• เชนกอนนิ่วอุดตันทําใหนํ้าปสสาวะคั่งอยูในทอท่ีอยูเหนือการอุดตันนั้น 
มีผลทําใหเกิดทอไตโปงพอง (hydroureter) และไตบวม 
(hydronephrosis) ตามมาได  

Hydronephrosis 

Urinary tract infection (UTI) 

• การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะพบบอยเปนอนัดับที่สอง รองจากการติดเช้ือ
ในระบบทางเดินหายใจ พบบอยในผูหญิงมากกวาชาย 

• การติดเช้ือเกิดข้ึนเมื่อเช้ือแบคทีเรียจากระบบทางเดินอาหารมาที่ทางเปดของทอ
ปสสาวะและแบงตัวเพิ่มจํานวนขึ้น การติดเช้ือมักพบวาเกิดจากแบคทีเรียเพียงครั้ง
ละชนิดเดียว เชน Escherichia coli  (E. coli) ซึ่งตามปกติอาศัยอยูในลาํไสใหญ 

• ในสวนใหญแบคทีเรียจะอยูที่ทอปสสาวะ การติดเช้ือที่ทอปสสาวะเรียกวา 
urethritis และยอนข้ึนไปถึงกระเพาะปสสาวะ เกิดการติดเช้ือของกระเพาะ
ปสสาวะเรียก cystitis 

• ถาไมไดรับการรักษาทันทวงทีการติดเช้ือตอข้ึนไปถงึทอสายไตไปที่ไต การติดเช้ือ
ที่ไตเรียกวา pyelonephritis  
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อาการของ UTI 

• ในบางคนก็ไมมีอาการ แตสวนใหญจะมีอาการ dysuria คืออยากไป
ปสสาวะบอยๆ ปวดรอนบริเวณกระเพาะปสสาวะ ปวดกระเพาะ
ปสสาวะและทอปสสาวะขณะปสสาวะ ปวดบริเวณกระดูกหัวหนาว 
และตึงบริเวณทวารหนัก ปสสาวะมีครั้งละนอย ปสสาวะขุน บางครั้ง
อาจมีเลือดปน  

• อาการไขแสดงถึงวามีการติดเชื้อไปถึงไต อาจปวดหลังบริเวณใตกระดูก
ซี่โครง คลื่นไส อาเจียน  

• การวินิจฉัย: Urine analysis/culture, film KUB 

• การรักษา ใหยาปฏิชีวนะ แกไขสาเหตุ 

โรคมะเร็งของระบบทางเดินปสสาวะ 

• มะเร็งไต: Renal cell carcinoma 

• มะเร็งกรวยไต: Urothelial carcinoma 

• มะเร็งทอไต: Urothelial carcinoma 

• มะเร็งกระเพาะปสสาวะ: Urothelial carcinoma 

Renal cell carcinoma 
 

• มักพบในเพศชาย (ชาย:หญิง = 2:1) อายุมากกวา 50 ป 
• ปจจัยเสี่ยง: tuberous sclerosis, von Hippel-Lindau 

disease, renal transplantation, dialysis, สูบบุหร่ี 
• อาการมักมาดวย เจ็บแถวชายโครงดานหลัง คลําไดกอน ปสสาวะเปน
เลือด 

• บางรายอาจมาดวยอาการของ paraneoplastic syndrome 
(hypercalcemia, hypertension,  Cushing’s 
syndrome) 
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Tumor of renal pelvis Tumor of ureter Urinary bladder carcinoma 
• พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 

• อาการ ปสสาวะเปนเลือด ไมคอยปวด (painless hematuria) 

• สาเหตุ:  
– สูบบุหรี่ (50-80% of cancers) 
– Arylamines (2-naphthylamine) 
– Schistosoma haematobium (ova are deposited in 

bladder wall and cause chronic inflammatory 
response, squamous metaplasia, dysplasia; 70% are 
squamous cell carcinomas)  

 

Bladder carcinoma 
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ 

พญ. ละออ ชมพักตร  

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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เนื้อหา 

• ความผิดปกติทางการเจริญเติบโตทางเพศ  

• ความผิดปกติของระบบสืบพันธุหญิง 

• ความผิดปกติของระบบสืบพันธุชาย 

 

ความผิดปกติทางการเจริญเติบโตทางเพศ 

• การเปลี่ยนแปลงทางรางกายเมื่อเขาสูวัยรุน 

• ภาวะที่เติบโตเปนหนุมสาวชากวากําหนด (Delayed 
puberty) 

• ภาวะที่เติบโตเปนหนุมสาวไวกวากําหนด (Precocious 
puberty) 

 
เด็กหญิง  

 
• วัยรุนตอนตน เด็กผูหญิงอยูในชวงอายุ 10-14 ป มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

• มีการเจริญเติบโตของเตานม เร่ิมอายุ 9-11 ป  

• ขนที่หัวหนาว เร่ิมอายุ 11-12 ป  

• น้ําเมือกจากชองคลอดเปลี่ยนฤทธิ์จากดางเปนกรด เร่ิมอายุ 11-12 ป  

• ขนรักแร เร่ิมอายุ 12-14 ป  

• ประจําเดือนครั้งแรก เร่ิมอายุประมาณ 12 ป  
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เด็กชาย 
• เด็กผูชายอยูในชวงอายุ 12-16 ป มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

• มีการเพิ่มของขนาดลูกอัณฑะและถุงอัณฑะ เร่ิมอายุ 10-12 ป  

• ตอมลูกหมากเริ่มทํางาน เร่ิมอายุ 11-12 ป  

• นมแตกพาน เร่ิมอายุ 13-14 ป  

• มีขนที่หัวหนาวและรักแร เร่ิมอายุ 14-16 ป 

• เสียงหาว เร่ิมอายุ 14-16 ป  

• ตัวอสุจิโตเต็มที่ เร่ิมอายุ 14-16 ป  

ภาวะวัยสาวลาชา (Delayed puberty) 

เกณฑการประเมินภาวะวัยสาวลาชา 

1. อายุ 16 ป ยังไมมีระดูคร้ังแรก (Menarche) 
2. อายุ 13‐14 ป ยังไมเร่ิมมีอาการแสดงของพัฒนาการของวัยสาว 

3. มีการพัฒนาการของเตานมหรือขนอวัยวะเพศแลว 3 ป ยังไมมีระดู
ตามมา 

4. ความสูงหรือน้ําหนักนอยกวามาตรฐานที่ควรจะเปนตามอายุจริงอยาง
มีนัยสําคัญ 

 

สาเหตุของ  Delayed puberty 

• ความผิดปกติของ hypothalamus, pituitary, 
ovaries/testes 

• เชื่อวาปจจัยทางพันธุกรรมมีสวนสําคัญในการกําหนด
จุดเริ่มตนของการเขาสูความเปนหนุมสาว  บางคนอาจมี
โครโมโซมผิดปกติ เชน 45, XO (Turner syndrome) 

• ความผิดปกติในการสังเคราะหสเตียรอยด 

• การเจ็บปวยเร้ือรัง 
 

Precocious puberty 
• ในภาวะที่เด็กเปนหนุมสาวกอนวัย หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตทางระบบสืบพันธุที่เร็วกวาอายุจริงของ
เด็ก ซึ่งจะใชเกณฑ กอนอายุ 8 ขวบในเด็กผูหญิง และอายุ 9 ขวบใน
เด็กผูชาย 

• ภาวะผิดปกตินี้พบบอยในเด็กหญิงมากกวาในเด็กชายถึงประมาณ 10 เทา 

• สาเหตุของการเกิดความผิดปกตินี้อาจเปนไดหลายอยาง ดังนี้คือ  
– ปจจัยภายในตัวของเด็กเอง เชน ความผิดปกติในสมอง ฮอรโมน เนื้องอกของ
รังไข/อัณฑะ  กรรมพันธุ  

– ปจจัยภายนอก เชน ยาคุมกําเนิด ยาเสตียรอยด เปนตน 
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Precocious puberty 

• ในเด็กผูหญิง 
– อายุนอยกวา 8 ขวบ  

– มีการเจริญเติบโตของรางกาย 
โดยเฉพาะระบบสืบพันธุท่ีแสดงวาเขาสู
วัยสาว เชน เตานมขยายใหญขึ้น, มีขน
ขึ้นท่ีบริเวณอวัยวะเพศ, มีการ
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศภายนอก, มี
ขนรักแรขึ้น  

– มีประจําเดือน ซึ่งจะมีการตกไข และ
สามารถตั้งครรภได (มีรายงานวาเด็กท่ี
เปนเชนน้ีตั้งครรภไดตั้งแตอายุ 6 ขวบ) 
 
 

• ในเด็กผูชาย 
– อายุนอยกวา 9 ขวบ  

– ขนาดของลูกอัณฑะใหญขึ้น, มีอวัยวะ
เพศใหญขึ้น, มีขนขึ้นท่ีบริเวณอวัยวะ
เพศ, มีสิวขึ้น, เสียงแตกหนุม 

–  และมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได 
และบางรายมีการหลั่งนํ้าอสุจิได หรือ
ท่ีเรียกวา “ฝนเปยก” หรือแมแตมี
เพศสัมพันธได (เคยมีรายงานวาเด็กท่ี
เปนเชนน้ี มีการสรางเชื้ออสุจิไดตั้งแต
อายุ 5 ขวบ)  

Precocious puberty 

• ไมวาเด็กหญิงหรือเด็กชายที่มีภาวะผิดปกตินี้ ในตอนแรกๆจะดูเหมือน
เจริญเติบโตสูงใหญกวาเด็กคนอื่นๆ แตในเวลาตอมาจะพบวาจะหยุด
สูงไดเร็ว เนื่องจากการมีระดับฮอรโมนที่ผิดปกติจะทําใหมีการปดของ
สวนกระดูกที่ทําหนาที่ในการเติบโต (Growth plate) หยุดทํางาน
เร็ว ทําใหเมื่อเวลาผานไป เด็กเหลานี้จะมีปญหาตัวเตี้ย กวาเด็กคนอื่นๆ
ที่มีอายุเทากัน 
 

ความผิดปกติของระบบสืบพันธุหญิง 

• Dysmenorrhea 
• Amenorrhea 
• Abnormal uterine bleeding 
• Premenstrual syndrome 
• Postmenopausal syndrome 
• Female tumor 
• Ectopic pregnancy 

Dysmenorrhea (ปวดประจําเดือน) 

• อาการปวดทองขณะมีประจําเดือน พบไดประมาณ 70 % ของ
ผูหญิงในวัยที่มีประจําเดือน  

• สวนใหญจะปวดไมมากและสามารถทํางานไดตามปกติ สวน
นอยเทานั้นที่อาจปวดรุนแรงจนตองพักงาน 

• อาการปวดประจําเดือนแบงไดเปน 
–ปวดประจําเดือนปฐมภูมิ 
–ปวดประจําเดือนทุติยภูมิ; endometriosis 
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Dysmenorrhea 

อาการ 
• จะเริ่มมีอาการกอนมีประจําเดือนไมกี่ชั่วโมง และเปนอยูตลอดชวง 2‐
3 วันแรกของประจําเดือน โดยมีอาการปวดบิดเปนพัก ๆ ที่บริเวณ
ทองนอย  

• บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ใจคอหงุดหงิด
รวมดวย ถาปวดรุนแรงอาจมีอาการเหงื่อออกตัวเย็น มือเทาเย็นได 

• การรักษา ใหยาแกปวด แกไขสาเหตุ 

Adenomyosis 
 คือภาวะท่ีเยื่อบุมดลูก
เจริญภายในกลามเน้ือ
มดลูก ทําใหเกิดอาการปวด
ประจําเดือน 

Endometriotic cyst/ Chocolate cyst 

เปนภาวะที่เยื่อบุมดลูกเจริญที่รังไข ทําใหมีเลือดออกที่รังไข เมื่อเลือดเกาข้ึนจะมีสี
น้ําตาลดําคลายสีช็อกโกแลต 
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Amenorrhea (ภาวะไมมีประจําเดือน) 

• หมายถึงภาวะซึ่งไมประจําเดือน 3 เดือนติดตอกันจะแบงออกไดดังนี้ 
 

• Primary amenorrhea หมายถึงเด็กหญิงเมื่ออายุถึง 16 ป
แลวยังไมมีประจําเดือน ประจําเดือนของเด็กแรกๆอาจจะมีไมมากและ
ระยะเวลาไมสม่ําเสมอ  

• Secondary amenorrhea หมายถึงภาวะที่ประจําเดือนไมมา
ติดตอกัน 3 รอบเดือน 

 

สาเหตุของภาวะไมมีประจําเดือน 

• การตั้งครรภเปนสาเหตุที่พบบอยที่สุด  
• ยาคุมบางชนิดทําใหประจําเดือนไมมา เมื่อหยุดยาคุมกําเนิดไป 3‐6 
เดือนประจําเดือนจะมาตามปกติ  

• การใหนมบุตร  
• ความเครียด  
• ยาบางชนิดอาจจะทําใหประจําเดือนไมมาไดแก 
corticosteroids,ยาแกโรคซึมเศรา antidepressants, 
antipsychotics, ยารักษาโรคธัยรอยดและเคมีบําบัดบางชนิด  

• เจ็บปวยเรื้อรัง การขาดอาหาร  
• การออกกําลังกายมากเกินไปทําใหระดับฮอรโมนเพศลดลง  
 

 

สาเหตุของภาวะไมมีประจําเดือน 
• น้ําหนัก คนอวนมีความผิดปกติของประจําเดือนไดเนื่องจากเซลลไขมัน
จะสราง estrogen ทําใหรอบเดือนถูกรบกวน  

• โรคธัยรอยด  
 

• Polycystic ovarian syndrome (PCOS) การที่รังไขมีถุงน้ํา 
(cyst) มีการสรางฮอรโมนเพศชาย 
(androgen,testosterone )ออกมามากทําใหผูหญิงมีลักษณะ
ของผูชาย เชนมีหนวดเครา ขนดก มีสิวเสียงแหบ เนื่องจากมีฮอรโมน
เพศชายมากทําใหไมมีไขตกผลคือไมมีประจําเดือน  
 

• มีเนื้องอกในสมองที่สรางฮอรโมน Prolactin ทําใหไมมีประจําเดือน 
เปนหมัน มีน้ํานมหลั่งโดยที่ไมมีบุตร 

 

Abnormal uterine bleeding (AUB) 
• อาการเลือดออกผิดปกติทางชองคลอด  เปนกลุมอาการที่พบไดบอย
มากในผูหญิง แบงอาการออกเปนดังนี้ 
1. การตกเลือดจากโพรงมดลูก  คือ  จุดเลือดที่ออกอยูในโพรง
มดลูก  เชน  การแทง  การมีเลือดระดูออกมากหรือผิดปกติ   หรือ
โรคมะเร็งของเยื่อบุมดลูก   
 
2. การตกเลือดที่อวัยวะสืบพันธุที่ไมใชมดลูก  คือเลือดไหลออก
ทางชองคลอดโดยที่จุดเลือดออกไมไดเกิดในโพรงมดลูก แตอยูต่ําลง
มา  ไดแก  ปากมดลูกหรอืในชองคลอด  เชน  มะเร็งปากมดลูก  แผล
ฉีกขาดในชองคลอด  
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Premenstrual syndrome (PMS) 
อาการกอนมีประจําเดือน PMS อาจแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ  
• อาการปวยทางอารมณ ไดแก หงุดหงิด ขี้โมโห เครียด คิดมาก กังวล 

ทอแท หลงลืม บางคนอาจมีอารมณแปรปรวนมากกวานี้ เชน ซึมเศรา 
เพอ คลุมคลั่ง หรืออาจทํารายตัวเอง 

• อาการปวยทางรางกาย ไดแก อาการปวดหรือเจ็บตามบริเวณตางๆ 
เชน เจ็บทรวงอก ตอมน้ํานม หรือหัวนม เรียกอาการนี้วา mastalgia 
นอกจากนี้ยังมีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดหลัง บวม ทองอืด 
วิงเวียนศีรษะ เปนสิว ออนเพลีย  

• อาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เชน หนาทองขยาย รางกายสะสม
น้ําเพิ่มขึ้น ทําใหน้ําหนักเพิ่ม ผูหญิงบางคนอาจมีน้ําหนักเพิ่มไดถึง 1‐2 
กิโลกรัมในชวงกอนมีประจําเดือนหลังจากนั้นน้ําหนักจะลดลงไดเอง  
 

สาเหตุของการเกิด PMS 
• Reproductive Hormones and Neurotransmitters เมื่อใหยา
ที่ลดการสราง estrogen สามารถทําใหอาการดีขึ้นจึงเชื่อวา
ความสัมพันธระหวางฮอรโมนเพศกับสารที่หลั่งในสมอง ไดแก 
– ระดับ serotonin ที่ต่ําจะสัมพันธกับอาการซึมเศรา 

– การขาดสาร GABA จะทําใหเกิดความวิตกกังวล  

• เสียสมดุลของ Calcium และ Magnesium โดยพบวาคนที่ขาด 
magnesium และมีระดับ calcium สูงจะเกิดอาการไดงาย  

• เกิดจากความเครียดทําใหมีการหลั่งฮอรโมนที่เกี่ยวกับความเครียดออกมา
ไดแก cortisol ทําใหกระตุนเกิดอาการขึ้นมา  
 

Postmenopausal syndrome 

• โรควัยทอง โรคของหญิงวัยหมดประจําเดือน  

• มักพบในผูหญิงที่ใกลหมดประจําเดือนหรือหมดไปแลว ( อายุประมาณ 
45 - 55 ป ) เรียกวา perimenopausal age 

• มีสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนในรางกาย รวมกับความ
แปรปรวนทางดานจิตใจ และอารมณ  

• ผูหญิงในวัยนี้ประมาณ 25 % จะไมมีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น ประมาณ 50 
% อาจมีอาการเพียงเล็กนอย และอีก 25 % จะมีอาการไมสบายตาง ๆ  

Postmenopausal syndrome 

•  อาการ 
– กอนประจําเดือนจะหมดอยางถาวร มักมีประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ 
หรือประจําเดือนมานอย แลวตอมาผูปวยจะมีอาการรอนซูซาตามผิว
กาย ( เชน บริเวณหนาอก คอ และใบหนา ) มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวด
ตามขอ ปวดศีรษะ 

– บางคนอาจมีอาการหงุดหงิด โมโหงาย ขี้วิตกกังวล ซึมเศรา ไมมีสมาธิ 
และนอนไมหลับ อาการอาจเปนอยูเพียง 2‐3 สัปดาห หรือนานที่สุด
ถึง 5 ป (เฉลี่ยประมาณ 2‐3 ป) แลวจะหายไปไดเอง  
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Postmenopausal syndrome 

การรักษา  
• ถาผูปวยมีอาการเพียงเล็กนอย ไมตองใหยารักษาแตอยางใด ถามี
อาการไมสบายมาก ใหยารักษาตามอาการ 

• ถาอาการไมดีขึ้น หรือสงสัยวามีสาเหตุอื่น ตองทําการตรวจพิเศษ
เพิ่มเติม ถาเปนโรคของหญิงวัยหมดประจําเดือน อาจใหยาฮอรโมน 
ไดแก ยาเม็ดคุมกําเนิด 

• ระวังภาวะกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดอุดตัน 

Female neoplasm 

• Breast tumor: 
– Fibroadenoma: เนื้องอกไมรายแรงของเตานม 
– Fibrocystic change: พังผืดและถุงน้ําในเตานม 
– Breast cancer: มะเร็งเตานม 

• Uterine tumor: 
– Myoma uteri: เนื้องอกไมรายแรงของมดลูก 
– Cervical cancer: มะเร็งปากมดลูก 
– Endometrial cancer: มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
– Ovarian cancer: มะเร็งรังไข 

โรคท่ีเปนสาเหตุของกอนท่ีเตานมชนิดท่ีไมใชมะเร็งท่ีพบบอยๆไดแก  

• Fibrocystic change  
– เปนชนิดที่พบไดบอยที่สุดไมเปนมะเร็ง กอนนี้เกิดจากการกระตุนของฮอรโมน
ทําใหมีถุงน้ํา มักจะมีอาการปวดบริเวณกอนกอนมีประจําเดือน ชวงอายุ 30-
50 ป มักจะเปนสองขาง 

• Fibroadenomas มักจะเกิดในชวงอายุ 20-40 ปไมปวด กอน
เคลื่อนไปมา การรักษาผาเอาออก  

• Traumatic fat necrosis เกิดจากการที่เตานมไดรับการ
กระแทกและมีเลือดออกในเตานม ไขมันเกิดการอักเสบรวมกันเปนกอน
ซึ่งอาจจะปวดหรือไมก็ได  
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FAD 

FCD 

อาการของมะเร็งเตานม 

• มะเร็งในระยะเริ่มตนจะไมมีอาการเจ็บหรือปวด เมื่อกอนโตขึ้นจะทําให
เกิดอาการดังตอไปนี้ 

• คลําพบกอนที่เตานมหรือใตรักแร  

• มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเตานม  

• มีน้ําไหลออกจากหัวนม หรือเจ็บ หัวนมถูกดึงรั้งเขาในเตานม  

• ผิวที่เตานมจะมีลักษณะเหมือนเปลือกสม  

 

มะเร็งเตานม (Breast cancer) 

• เปนมะเร็งที่พบบอยในผูหญิงไทย โดยพบมากเปนอันดับ 2 รองจาก
มะเร็งปากมดลูก  

• โรคมะเร็งเตานมเกิดจากเนื้อเยื่อของเตานมมีการเปลี่ยนแปลงเปน
เซลลมะเร็ง อาจจะเกิดเปนมะเร็งเตานมที่เกิดกับทอน้ํานม หรือเกิดกับ
ตอมน้ํานม 

• ปจจัยเสี่ยง ไดแก อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป  มีประวัติคนในครอบครัว
เปนมะเร็งเตานม ไมเคยมีบุตร การกลายพันธุของยีน เชน การเกิดการ
กลายพันธุของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ที่มีประจําเดือนมาตั้งแตอายุ
กอน 12 ป หรือ ประจําเดือนหมดชาหลังอายุ 55 ป การสูบบุหร่ี 
 

การตรวจหามะเร็งเตานม 

• ตรวจเตานมดวยตนเอง ควรจะตรวจอยางนอยเดือนละครั้งระยะเวลา
เหมาะสมที่จะตรวจคือหลังหมดประจําเดือน  

• ตรวจเตานมโดยแพทย ควรตรวจตั้งแตอายุ 20 -39 ป ขึ้นไปโดยตรวจ
ทุก 3 ป สวนผูที่อายุมากกวา 40 ปควรตรวจดวยแพทยทุกป  

• การตรวจ Mammography เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะคนพบมะเร็งในระยะ
เร่ิมแรก แนะนําใหตรวจทุก1-2 ปสําหรับผูหญิงอายุมากกวา 40 ป 
สําหรับคุณผูหญิงที่อายุนอยกวานี้หรือมีปจจัยเสี่ยงควรปรึกษาแพทย 
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Breast     carcinoma 

Paget disease of the 
nipple 

Extension of DCIS cell to 
epidermis without 
crossing basement 
membrane 

เนื้องอกของกลามเน้ือมดลูก 

• Leiomyoma/ Myoma uteri 
• เนื้องอกของมดลูก เปนเนื้องอกชนิดธรรมดา พบไดประมาณ 25% ของ
ผูหญิงที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป  

• มักพบในผูหญิงอายุ 35-45 ป แตอาจพบในหญิงสาวก็ได เนื้องอกอาจ
มีขนาดตาง ๆ กันไป  

•  อาจเกิดอยูในชั้นกลามเนื้อของมดลูก หรืออยูที่ผนังดานใน หรือดาน
นอกของมดลูกก็ได 

เนื้องอกของกลามเน้ือมดลูก 

• ถากอนขนาดเล็ก อาจไมมีอาการอะไร แตตรวจพบโดยบังเอิญ  

• ถากอนขนาดโต มักมีเลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอยและมักจะมี
อาการปวดประจําเดือน 

• บางคนอาจมีอาการปสสาวะบอย  

• ถากอนโตมาก ๆ อาจคลําไดกอนที่บริเวณทองนอย 

• อาจทําใหเลือดออกมากจนซีด (โลหิตจาง)  

• อาจทําใหตั้งครรภยาก หรือแทงบุตร หรือคลอดลําบาก 



11/29/2011 

25 

Leiomyomas 

Leiomyosarcoma 
of uterus  
 
คือเนื้องอกชนิดรายแรงของ
กลามเนื้อมดลูก 

มะเร็งปากมดลูก 

• พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย พบมากในชวงอายุ 35-60 ป  

• สามารถตรวจพบไดตั้งแตระยะกอนมะเร็งดวยการทํา Pap smear
โดยการเก็บเอาเซลลเยื่อบุบริเวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลลมะเร็ง ซึ่ง
การรักษาจะไดผลดีมากหากเปนมะเร็ง ที่ตรวจพบในระยะแรก 

• มะเร็งปากมดลูกสวนใหญเปนชนิด Squamous cell ประมาณ
รอยละ 80% ‐ 90% สวนที่เหลือประมาณรอยละ 20 จะเปนชนิด 
Adenocarcinomas 
 

อาการของมะเร็งปากมดลูก 

– มีเลือดออกผิดปกติ เชนเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธุ มี
เลือดออกหลังจากหมดประจําเดือนแลว เลือดออกเปนระยะ 
ประจําเดือนมานานผิดปกติ เลือดออกหลังจากตรวจภายใน 

– มีอาการตกขาวซึ่งอาจจะมีเลือดปน 

– มีอาการเจ็บขณะรวมเพศ  
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ปจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลกู 

• การติดเชื้อ HPV  type 16, 18 เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุด 

• การสูบบุหร่ี  หรือผูใกลชิดเปนผูติดบุหร่ี 

• มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย ต่ํากวา 18 ป 

• เปลี่ยนคูนอนบอย สามีหรือคูนอนสําสอนทางเพศ 

Squamous cell carcinoma of cervix 

มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก 

• เกิดจากเซลลมะเร็งจากเยื่อบุโพรงมดลูก 

• การรับประทานยาตานฮอรโมน (Tamoxifen) ในการรักษามะเร็ง
เตานม หรือการรับประทานฮอรโมนเอสโตรเจนอยางเดียว (ไมได
รับประทานโปรเจสเตอโรนรวมดวย) อาจทําใหเสี่ยงตอโรคมะเร็งเยื่อบุ
โพรงมดลูก 

• อาการที่สําคัญคือ มีเลือดออก หรือมีสารคัดหลั่งผิดปกติออกจากชอง
คลอด(โดยไมเกี่ยวกับชวงมีประจําเดือน) 

• การวินิจฉัย คือขูดหรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ 

Endometrial 
carcinoma 
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Ovarian tumor 

• พบไดบอย และผูปวยมักมาพบแพทยเมื่อมะเร็งลุกลามแลว เพราะ
เร่ิมแรกมักไมมีอาการผิดปกติ และไมสามารถตรวจคัดกรองได 

• พบมากในชวงอายุ 40‐60 ป 
• ชวงอายุ < 20 ปมักเปน Germ cell 
• ชวงอายุหลังหมดระดู มักเปน epithelial cell ซึ่งสตรีที่มีความเสี่ยง
สูงไดแก ผูที่ไมมีลูก หรือมีลูกเมื่ออายุมาก 

• ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน พันธุกรรม  เชื้อชาติ 

• การรักษา ขึ้นกับระยะและชนิดของมะเร็ง มีทั้งการผาตัด เคมีบําบัด ฉาย
แสง 

อาการของ Ovarian tumor 

• สวนมากผูที่มีอาการมักเปนระยะที่มะเร็งแพรกระจายในชองทองแลว 

• อาการที่พบบอยไดแก ปวดทอง ทองโตขึ้นหรืออืดแนนทอง อาการที่
กอนเนื้อไปกดเบียดอวัยวะขางเคียงเชนปสสาวะบอย ทองผูก เปนตน 

• บางรายมาดวยเลือดออกผิดปกติทางชองคลอด ซึ่งพบไดในมะเร็งเยื่อบุ
ผิวรังไขหรือเนื้องอกกลุมที่สรางฮอรโมน estrogen มากระตุนเยื่อบุ
โพรงมดลูก หรือพบในกรณีที่มะเร็งกระจายมายังมดลูก 

Mature cystic teratoma 
or 

Dermoid cyst of the ovary 

Serous 
cystadenocarcinoma 
of the ovary 
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Ectopic pregnancy 

• การตั้งครรภนอกมดลูก หมายถึงการตั้งครรภที่เกิดจากการฝงตัวของไข
ที่ถูกผสมแลวนอกโพรงมดลูก รอยละ 95 เกิดขึ้นที่ทอนําไข นอกจากนั้น
อาจพบไดที่รังไข ปากมดลูก และในชองทอง  

• สาเหตุชวนใหเกิด เชน ความผิดปกติของทอนําไขทําใหเกิดสภาพการณ
ที่ขัดขวางและหนวงเหนี่ยวมิใหไขที่ถูกผสมแลวเดินทางเขาสูโพรงมดลูก
ได การอักเสบเรื้อรังของทอนําไข มีอุบัติการณของโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมากขึ้น  
 
 

Ectopic pregnancy 

• อาการ ประกอบไปดวยอาการปวดทอง ขาดประจําเดือน และเลือดออก
ทางชองคลอด  

• อาการแสดงอาจพบไดตั้งแตตรวจไมพบอะไร จนถึงผูปวยมาดวยภาวะ
ช็อกจากการเสียเลือด  

• ภาวะอื่นๆ ที่ตองวินิจฉัยแยกโรคจากการตั้งครรภนอกมดลูกคือ 
1.โรคแทรกของการตั้งครรภในมดลูก เชนการแทงบุตร  
2.โรคทางนรีเวชที่ไมใชการตั้งครรภ เชน ปกมดลูกอักเสบ มีการแตกของไข หรือมี
การบิดหมุนของปกมดลูก  

     3. ภาวะอื่นๆ ที่ไมใชโรคทางนรเีวช เชน กระเพาะลําไสอักเสบ ไสติ่งอักเสบ เปนตน  
 

Ectopic pregnancy 
Ectopic pregnancy 
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ความผิดปกติของระบบสืบพันธุชาย 
• ตอมลูกหมากโต (BPH) 
• Paraffinoma: การฉีดพาราฟนเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ 

• Male cancer 
• Gynecomastia 
• Torsion testis 
• Cystic lesion in paratesticular region 

ตอมลูกหมากโต  
Benign prostatic hyperplasia (BPH)  

 • ชายอายุ 40 ปขึ้นไปมีโอกาสเปนมากขึ้น 

• ตอมลูกหมาก จะเริ่มโตจากดานในดังนั้นก็จะกดทอปสสาวะทําให
ปสสาวะลําบาก เมื่อปสสาวะลําบากทําใหปสสาวะออกไมหมดเหลือ
ปสสาวะบางสวนในกระเพาะปสสาวะ เกิดการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 

• ตอมลูกหมากโตเปนเพียงมีเซลลเพิ่มขึ้นไมใชมะเร็งตอมลูกหมาก ผูปวย
สวนมากแมจะมีตอมลูกหมากโตแตก็ไมมีอาการ  

• เกิดจากอิทธิพลของฮอรโมน Dihydrotestosterone 

BPH 

อาการของตอมลูกหมากโต  
• ปสสาวะไมสุดเหมือนคนที่ยังไมไดปสสาวะ  
• ปสสาวะบอย  
• ปสสาวะสะดุดขณะปสสาวะ  
• อั้นปสสาวะไมอยู  
• ปสสาวะไมพุง  
• ปสสาวะตองเบงเมื่อเร่ิมปสสาวะ  
• ตองตื่นกลางคืนเนื่องจากปวดปสสาวะ  

 

BPH 

• การรักษาดวยยา 

– Alfa blocker drug treatment เปนยาที่ทําใหกลามเนื้อในตอม
ลูกหมากคลายตัว ยานี้ไมไดทําใหตอมลูกหมากมขีนาดลดลง ตัวอยางเชน 
doxazosin , prazosin      

• ขอบงชี้ในการผาตดัตอมลูกหมากโต: ปสสาวะไมออก,ปสสาวะลน
ไปที่ไตทําใหไตเสื่อม, มีการติดเชื้อปสสาวะบอย, มีเลือดออกทางเดิน
ปสสาวะ, มีนิ่วทางเดินปสสาวะ  
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Benign prostatic hyperplasia/ BPH 

Paraffinoma of penis 

• Foreign body granuloma of penis 

• การฉีดสารแปลกปลอมเขาไปในอวัยวะเพศชาย เชน พาราฟน น้ํามัน
มะกอก เปนตน 

• สวนมากผูปวยจะมาดวยภาวะแทรกซอน เชน ติดเชื้อ ผิวหนังบวมเนา 
อวัยวะเพศแข็งตัวไมได ใชรวมเพศไมได  

• ทําการรักษาโดยการผาตัดเลาะเอาผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังออก
ทั้งหมด แลวปลูกถายผิวหนังใหม 
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Male cancer 

• Penile carcinoma: มะเร็งของ penis 
• Testicular tumor: มะเร็งอัณฑะ 
• Prostatic adenocarcinoma: มะเร็งตอมลูกหมาก 

มะเร็งองคชาติ (Penile carcinoma) 

• เปนมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อขององคชาติ 

• การติดเชื้อไวรัส humanpapilloma อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการ
เปนมะเร็งองคชาติ 

• มีอาการแดง คัน หรือเจ็บบริเวณองคชาติ  มีเลือดออก มีกอนที่บริเวณ
องคชาติ 

• การวินิจฉัย คือ ตัดชิ้นเนื้อ 
 
 

 

 

Squamous cell 
carcinoma of penis 
 
 

มะเร็งของอัณฑะ 

• เปนมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อในอัณฑะ แบงเปน ชนิด Seminoma  
และ Non seminoma 

• Seminoma จะมีการพยากรณโรคดีกวา และตอบสนองตอรังสีได
ดีกวา มักพบในคนที่อัณฑะไมลง 

• Non seminoma  จะมีการเจริญและแพรกระจายไดเร็วกวา เชน 
Embryonal carcinoma, Yolk sac tumor, 
Choriocarcinoma 
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มะเร็งอัณฑะ 

ปจจัยเส่ียง 

• ลูกอัณฑะไมลงถุงอัณฑะ 
(ทองแดง 
cryptorchidism) 

• มีประวัติครอบครัวเปนมะเร็ง
อัณฑะ 

• เปนโรคกลุมอาการ 
Klinefelter xxy 
 

อาการ 

• คลําไดกอน 

• ปวดหนวง ๆ บริเวณหัวหนาว 
หรือขาหนีบ 

•  มีน้ําในถุงอัณฑะขึ้นมาอยาง
ฉับพลัน 

•  ปวดในถุงอัณฑะ 
 

Seminoma of the testis 
Embryonal carcinoma  

มะเร็งตอมลูกหมาก 

• เกิดในผูชายสูงอายุ  ที่พบบอยคือมากกวา 60 ป  

• สาเหตุของมะเร็งตอมลูกหมากที่แทจริงยัง ไมมีใครทราบ หลายคนเชื่อวา
ฮอรโมนเพศชายจะเปนตนเหตุสําคัญ  

• อาหารอาจ มีสวนใหเกิดมะเร็งตอมลูกหมากไดดวยโดยเฉพาะอาหารที่มี
ไขมันสูง  

• นอกจากนั้นสาเหตุของมะเร็ง ตอมลูกหมากยังเกี่ยวของกับกรรมพันธุ 

• ผูปวยสวนใหญมักจะมาพบแพทยในระยะลุกลามซึ่งทําใหการรักษาไม 
สามารถทําใหหายขาดได 

การวินิจฉัยมะเร็งตอมลูกหมาก 

• ผูชายที่มี อายุ 50 ปขึ้นไป ถึงแมจะไมมีอาการผิดปกติของ ทางเดิน
ปสสาวะใดๆควรจะไปรับการตรวจหามะเร็งตอมลูกหมากจากแพทย 
และหากมีประวัติญาติ ใกลชิดเปนมะเร็งตอมลูกหมาก ควรจะมารับ
การตรวจหามะเร็งตอมลูกหมากทุกป ตั้งแตอายุ 40 ขึ้นไป 

 

• การตรวจทางทวารหนัก และ การเจาะเลือดเพ่ือหาสารบงชีม้ะเร็ง 
คือ พี เอส เอ ( Prostatic specific antigen / PSA) 
 



11/29/2011 

33 

Location of BPH and CA prostate 

CA 

BPH 

Gynecomastia 

ภาวะนมโตในเพศชายอาจเกิดจาก 
 ‐ รางกายผลิตฮอรโมนเทสโทสเตอโรนไดนอย หรือเทสโทสเตอโรน 

 ออกฤทธิ์ไดนอย ไดแก Klinefelter syndrome 

  ‐ รางกายผลิตฮอรโมนเอสโตรเจนมากกวาปกติ หรือเอสโตรเจนออก
ฤทธิ์มากกวาปกติ ไดแกเนื้องอกของอัณฑะ เอสโตรเจนไดมากขึ้น ใน
โรคตับเรื้อรัง 
 ‐ การใชยาบางชนิด  ยาพวกเอสโตรเจน  Digitalis, ACE inhibitors 

Gynecomastia (ภาวะเตานมโตในเพศชาย) ขั้วอัณฑะบิด Tortion testis 

• มักพบในชวงวัยรุน เกิดจาก anatomical defect 
• มีอาการปวดอัณฑะฉับพลันทันทีทันใด อัณฑะบวม อาจมีคลื่นไส
อาเจียนรวมดวย 

• ตรวจรางกาย ผูปวยจะเจ็บอัณฑะมาก ลักษณะอัณฑะบวม อยูผิด
ตําแหนง อยูในแนวขวางของถุงอัณฑะ อาจมีสีคล้ํา 

• การวินิจฉัย ทําอัลตราซาวนด 

• การรักษา รีบผาตัดคลายขั้วที่บิด และเย็บปองกันการบิด บางรายอาจ
ตองเย็บอัณฑะอกีขางเพื่อปองกันการบิด 
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Cystic lesion in paratesticular region 

• Hydrocele of tunica vaginalis 

• Varicocele of spermatic cord veins 

• Spermatocele of epididymis 
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Hydrocele 

 
Transillumination 
test 
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Varicocele of spermatic cord veins 

Local 
accumulation 
of blood within 
dilated vein in 
spermatic cord 

Spermatocele of epididymis 

Local 
accumulation of 
semen in dilated 
duct in head of 
epididymis 


