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ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ

(Kidney and Urinary bladder 
system: KUB)

พญ. ละออ  ชมพักตร์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร

อาการและอาการแสดงของโรคในระบบ KUB

• Hematuria

• Proteinuria

• Polyuria

• Oliguria

• Anuria

• Nocturia

• Dysuria 

• Uremia

• Retention of urine

โรคอื�นๆ ในระบบทางเดินปัสสาวะ

• ความผิดปกติแต่กําเนิดของระบบทางเดินปัสสาวะ

• โรคถงุนํ �าที�ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์ุ

• โรคนิ�ว

• โรคติดเชื �อในระบบทางเดินปัสสาวะ

• โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ

สามารถแบ่งปัสสาวะผิดปกติเป็น 2 ประเภทคือ
ส่วนประกอบของปัสสาวะผิดปกติ และจาํนวนปัสสาวะผิดปกติ ดงันี�
1. ส่วนประกอบของปัสสาวะผิดปกติ (abnormal constituents of the urine) ที�

พบบ่อยคือ
-โปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria)
- นํ�าตาลในปัสสาวะ (glucosuria) 
- เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria)
- เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ (pyuria)

2. จาํนวนปัสสาวะผิดปกติ
- ปัสสาวะมาก (polyuria)
- ปัสสาวะน้อย (oliguria) ปัสสาวะไดน้้อยกว่าวนัละ 400 มิลลิลิตร 
- ถา้ปัสสาวะน้อยกว่าวนัละ 100 มิลลิลิตรเรียกว่า "anuria"
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Renal Failure

• ไตลม้เหลว เป็นภาวะที�ไตเสียหนา้ที�ในการขบัของเสียที�เกิดจากการ
เผาผลาญอาหารออกจากกระแสเลือด จึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียความ
สมดุลของสารนํ�า electrolytes และกรดด่างในร่างกาย ไตวายแบ่งไดเ้ป็น 
2 ชนิดคือ 

1.ไตลม้เหลวเฉียบพลนั (Acute renal failure)
2.ไตลม้เหลวเรื� อรัง (Chronic renal failure)

Acute renal failure (ARF)

• เป็นภาวะไตสูญเสียหนา้ที�ทนัทีทนัใดทาํให้มีการคั�งของของเสียใน
ร่างกาย ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท หัวใจ หายใจ
นํ�าและ electrolytes หากไดรั้บการรักษาทนัท่วงที ไตก็จะสามารถ
กลบัมาทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเดิม 

Chronic renal Failure (CRF)

• ไตล้มเหลวเรื�อรัง เป็นภาวะที�ไตสูญเสียหนา้ที�อย่างชา้ๆ 

และเป็นไปอย่างถาวร มีการทาํลายเนื�อไตติดต่อกนัเป็นเวลานานไม่สามารถ
กลบัคืนสู่สภาพปกติได้

• สาเหตุ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.โรคไต ที�พบบ่อยคือ การอกัเสบที�ไตอย่างเรื� อรัง กรวยไตอกัเสบ การ
อุดตนัของทางเดินปัสสาวะ

2.โรคของระบบอื�นที�มีผลต่อไต เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
ผลจากยา สารพิษ เช่นยาฆ่าแมลง เห็ดพิษ หรือภาวะติดเชื�อ เป็นตน้
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Uremia

• อาการเป็นพษิในเลือดที�เกิดจากสาร อันได้แก่ Urea/Creatinine ตกคา้ง
อยู่ในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ�ง Urea อาการเป็นพิษดงักล่าวมกัเป็นผลสืบ
เนื�องมาจากการป่วยเป็นโรคไตในขั�นร้ายแรง ทาํให้ร่างกายไม่สามารถ
ขบั Urea ออกได้

• นอกจากนี�ยงัส่งผลให้ผูป่้วยมีอาการผิดปกติทางสมอง ร่างกาย
อ่อนเพลีย เบื�ออาหาร คลื�นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย 
กลา้มเนื�อกระตุก และอาจชกัหมดสติได้

การรักษาภาวะไตวาย

• Hemodialysis เป็นการบาํบดัไตโดยใชเ้ครื�องไตเทียมมาฟอกเลือดขจดัของ
เสียเพื�อรักษาสมดุลของ นํ�าและกรดด่างในร่างกาย 

• Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) เป็นการทาํ dialysis 
วิธีหนึ� งที�ผูป่้วยทาํดว้ยตนเองที�บา้นได ้โดยใชผ้นงัเยื�อบุช่องทอ้งเป็นตวักรอง
ของเสีย นํ�าและเกลือแร่

• Renal transplantation การผ่าตดัเปลี�ยนถ่ายไต เป็นวิธีการรักษาที�ดีที�สุด
เพราะสามารถสังเคราะห์วิตามินดี และฮอร์โมน Erythropoetin ได ้แต่ผูป่้วย
จะตอ้งมีชีวิตอยู่ไดโ้ดยไดรั้บยากดภูมิคุม้กนัภายหลงัผา่ตดัเพื�อป้องกนัภาวะ 
Rejection ส่งผลให้ติดเชื�อง่าย 

Hematuria

• ปัสสาวะเป็นเลือด คือการมีเม็ดเลือดแดงปนออกมากบัปัสสาวะ อาจเห็นชดั
เป็นเลือดสด ๆ  (Gross hematuria) หรือเห็นเมื�อดูจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
(Microscopic hematuria)

• นิยาม คือปัสสาวะที�เก็บดว้ยวิธีที�ถูกตอ้ง แลว้มีเม็ดเลือดแดงมากกว่า 3 ตวั ต่อ
หนึ�งช่องการดูจากกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 40 เท่า  (RBC > 3 cells/hpf)

• สาเหตุมีการบาดเจ็บที�ไต ท่อไตและกรวยไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก 
และท่อปัสสาวะ 

การวินิจฉยัแยกโรคที�มาดว้ยปัสสาวะเป็นเลือด

ดูจากลกัษณะเลือดออก 
• เป็นๆ หายๆ: อุบติัเหตุ นิ�ว หรือกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ โดยเฉพาะถา้มี

อาการแสบขดัที�ช่องทางเดินปัสสาวะ หรือมีไขร่้วม 
• เป็นตลอด สมํ�าเสมอ ตรวจเมื�อไรก็เจอ:โรคของไตบางอย่าง ถุงนํ�าที�ไต 

หรือมะเร็ง 
• ออกมากเห็นชดัและอาจมีกอ้นหรือลิ�ม ๆ ดว้ย มกัเกิดจากส่วนล่าง ๆ ของ

ทางเดินปัสสาวะเช่น กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก 
• ถา้ปวดเอวดว้ย: นิ�วอุดท่อทางเดินปัสสาวะ หรือมีการติดเชื�อไตอกัเสบ
• ถา้ออกแบบไม่มีขดั ไม่ปวด ไม่ไข ้แต่ออกมาก: มะเร็ง หรือโรคไตเช่น 

glomerular disease
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Proteinuria

• Proteinuria หมายถึงภาวะที�มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อวนั 
ในทางปฏิบติัอาจอนุโลมใชก้ารตรวจโปรตีนในปัสสาวะในเชิงกึ�งปริมาณ
วิเคราะห์ โดยใชแ้ผ่นทดสอบเทียบสี ตรวจพบตั�งแต่ 1 + ขึ�นไป

• Transient proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปัสสาวะชั�วคราว ในขณะที�
ผูป่้วยมีภาวะอื�นๆ อยู่ เช่น ไข,้ หลงัออกกาํลงักาย, หลงัการชกั, หรือเกิดตามหลงั
ภาวะหัวใจลม้เหลว ฯลฯ ซึ�งภาวะนี� ไม่มีความผิดปกติในไต

• Persistent proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปัสสาวะทุกครั� งที�มีการ
ตรวจปัสสาวะ โดยที�ผูป่้วยไม่มีภาวะดงักล่าวขา้งตน้

Examples

• Proteinuria : Nephrotic syndrome

• Hematuria: IgA nephropathy, stones

• Hematuria + Proteinuria  >> nephritis: 
Acute glomerulonephritis, RPGN 

• Asymptomatic hematuria or proteinuria: 
Alport ‘s syndrome, thin membrane dis.

Nephrotic   syndrome
กลุ่มอาการโรคไตเนโฟรติก 

• Proteinuria more than 3.5 gm in 24 hr

• Hypoalbuminemia 

• Severe edema

• Hyperlipidemia (high cholesterol)

• Lipiduria  (Oval fat body in urine)

Nephrotic syndrome

• สาเหตุแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

1. ความผิดปกติที�ไต (primary renal cause) ซึ� งอาจเป็นมาแต่กาํเนิด
หรือไม่ทราบสาเหตุ : พบประมาณร้อยละ 90 ของผูป่้วย

2. เกิดร่วมกบัโรคระบบอื�นๆ (secondary nephritic syndrome) : พบ
ประมาณร้อยละ 10 เช่น DM, SLE, CA
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ปัสสาวะลาํบาก Dysuria

• ปัสสาวะลาํบาก ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย
(frequency) และอยากถ่ายปัสสาวะทนัทีทนัใด (urgency) อาการปวดมกั
สัมพนัธ์กบัการบีบตวัของกระเพาะปัสสาวะ

• สาเหตุหรือปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง
- การอกัเสบของกระเพาะปัสสาวะ
- การอกัเสบของท่อปัสสาวะ
- ท่อปัสสาวะไดรั้บอนัตราย
- อาจเกิดขึ�นชั�วคราวภายหลงัร่วมเพศ 

ปัสสาวะไม่ออก Retention of urine
• การที�มีปัสสาวะคั�งอยู่ใน กระเพาะปัสสาวะ 

ไม่สามารถทาํให้กระเพาะปัสสาวะว่าง หรือภาวะที�ไม่มีการถ่ายปัสสาวะ
ภายใน 8 - 10 ชั�วโมง ของการถ่ายปัสสาวะครั� งสุดทา้ย 

• สาเหตุหรือปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง
- การบวมบริเวณท่อปัสสาวะ
- ต่อมลูกหมากโต
- กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ
- ระบบประสาทเสียหนา้ที� (เช่นไดรั้บบาดเจ็บบริเวณไขสันหลงั)
- เกิดชั�วคราวในผูป่้วยหลงัทาํผ่าตดั ดมยาสลบ/ฉีดยาเขา้เส้นประสาทไข
สันหลงั หญิงหลงัคลอดบุตร

ความผิดปกติแต่กาํเนิดในระบบทางเดินปัสสาวะ

Congenital anomalies

• Renal agenesis: ภาวะไม่มีการสร้างไต

• Renal hypoplasia: ภาวะที�สร้างไตน้อยกว่าปกติ

• Ectopic kidney

• Horseshoe kidney

• Cystic diseases of the kidney
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ไตอยู่ผดิตําแหน่ง Ectopic kidney

• อาจจะเป็นหนึ�งข้างหรือ สองข้าง

• มีหลายชนิดขึ �นกบัตําแหน่งที�อยู่ผิดที�เช่น thoracic, abdominal, 

lumbar, pelvic

• ไตมีขนาดปกติหรือเล็กกว่าปกติเล็กน้อย

• มกัไม่มีอาการผิดปกติ ยกเว้นมีการกดทบัหรือคดงอของท่อไต ทําให้ติดเชื �อ
ได้งา่ย

ไตเชื�อมกันเป็นรูปเกือกม้า 

Horseshoe kidney

• การเชื�อมกนัของไตสองข้างตั �งแต่กําเนิด โดยมากมักเป็นขั �วลา่งเชื�อมกนั

• สว่นใหญ่ไม่มีอาการ มักพบโดยบงัเอิญในรายที�ทําการผ่าชันสตูรศพ

• อาจทําให้เกิดการติดเชื �อได้บอ่ยหรือทําให้เกิดนิ�วได้งา่ย 

• อาจพบความผิดปกติอื�นร่วมได้เช่น double ureter
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Cystic renal dysplasia

Autosomal  dominant (adult) 
polycystic kidney disease 

( ADPKD )

โรคถุงนํ�าในไตของผู้ใหญ่ ADPKD

• อบุติัการณ์ 1:400 to 1:1000 

• ครึ�งหนึ�งของผู้ ป่วยจะกลายเป็นไตวายเรื �อรัง

• มกัพบความผิดปกติอื�นร่วมด้วยเช่น liver cyst, cerebral 

berry aneurysm, mitral valve prolapse, HT, 
coronary heart diseases 

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

Hepatic cyst
Renal cysts

Autosomal  recessive 
polycystic kidney disease 

( ARPKD )

โรคถุงนํ�าที�ไตในเด็ก ARPKD

• มีอาการตั �งแต่แรกเกิด และมักเสียชีวิตในช่วงหนึ�งเดือนแรก จากภาวะไต
วายเฉียบพลนั

• อบุติัการณ์ 1:10,000 to 1:50,000 

• พบไตมีขนาดใหญ่สองข้าง มีถงุนํ �าตามแนวยาว (longitudinal 

cysts) 

• อาจพบความผิดปกติอื�นร่วมด้วย เช่น ถงุนํ �าที�ตบั ตบัมีพังผืด

ARPKD
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Dialysis- associated cystic change

ถุงนํ�าธรรมดา Simple cysts

• อาจพบหนึ�งถงุหรือหลายถงุนํ �า ไม่เกี�ยวข้องกบัพันธุกรรม

• Cortical cysts, ขนาด 1-5 cm.อาจมากถึง 10 cm

• มกัไม่มีอาการ พบโดยบงัเอิญ บางคนอาจมีปวดบริเวณไต ปัสสาวะมีเลือด
ปน หรือพบ calcification ได้

• การรักษา ติดตามอาการ อลัตราซาวนด์
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โรคนิ�ว (stones/calculi)ในระบบทางเดินปัสสาวะ
• นิ�วในไต อาจเป็นก้อนหินแข็งเม็ดเดียว หรือหลายเม็ด อยู่ในกรวยไต หรือ calyces 

อาจอยู่ในกรวยไตและมีกิ�งก้านยื�นเข้าไปใน calyces มากกว่า 1 calyx เรียกว่า
นิ�วเขากวาง หรือ staghorn stone นิ�วในไตอาจมีทั �งนิ�วทึบแสง และไม่ทึบแสง 
คือไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเอกซเรย์

• หินปนูที�อยู่ในเนื �อไตแต่ไม่ได้อยูใ่นกรวยไตหรือ calyces เรียกว่า 
nephrocalcinosis

• สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามตาํแหน่งที�พบในทางเดินปัสสาวะ ดงันี�

1.โรคนิ�วทางเดินปัสสาวะส่วนบน คือ นิ�วที�พบบริเวณ กลีบกรวยไต (renal calyces)
กรวยไต (renal pelvis) และท่อไต (ureter)

2. โรคนิ�วทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง คือ นิ�วที�พบบริเวณ กระเพาะปัสสาวะ (bladder) 
และบริเวณท่อปัสสาวะ (urethra)

Renal calculi

• กอ้นนิ�วที�พบส่วนมากประมาณร้อยละ 75 เป็นเกลือแคลเซียม เช่น calcium 
oxalate, calcium phosphate หรือส่วนผสมระหว่าง oxalate และ phosphate 

• ร้อยละ 14 เป็นเกลือ magnesium ammonium phosphate ซึ� งเรียกว่า struvite 

• ร้อยละ 10 เป็น uric acid-based 

• และอีกร้อยละ 1 เป็น cystine-based  ซึ� งการเกิดผลึกมกัพบเมื�อในร่างกายมี
สาร calcium, cystine, uric acid, struvite หรือ oxalate อยู่ในภาวะอิ�มตวั
ยิ�งยวด

Renal calculi

• Calcium stone ไดแ้ก่ calcium oxalate, calcium phosphate  นิ�วใด ๆ ที�มี
แคลเซียมเป็นองคป์ระกอบมกัจะทึบต่อแสงเอกซเรย์

• Struvite stone หรือ Infectious stone มกัพบร่วมกบัมีการอกัเสบเรื� อรังของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ แบคทีเรียที�เป็นสาเหตุมกัเป็นพวก urease ทาํให้
ปัสสาวะมีฤทธิ� เป็นด่าง มีผลตามมาทาํให้ magnesium ammonium 
phosphate และ calcium carbonate ที�ละลายอยู่ตกตะกอนไดง่้าย  จุลชีพที�
พบเป็นสาเหตุบ่อยที�สุดไดแ้ก่ Proteus เชื�อตวัอื�นไดแ้ก่ Pseudomonas, 
Klebsiella, E.coli, Staphylococcus 
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Staghorn stone

อาการและอาการแสดง
• โรคนิ�วในทางเดินปัสสาวะส่วนบน ได้แก่

- นิ�วในไต มกัมีอาการปวดตื�อๆ หรือปวดรุนแรงบริเวณบั�นเอว อาจถ่าย
ปัสสาวะเป็นเลือดนิ�วเขากวาง อาจจะไม่มีอาการ ถา้มีการติดเชื�อร่วมดว้ย จะปวด
หลงัหรือสีขา้งมากขึ�น มีไขสู้งหนาวสั�น หรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 
ถา้มีการอกัเสบที�ไตมกักดเจ็บบริเวณไตขา้งนั�นในรายที�เป็นเรื�อรังอาจคลาํไตได้

- นิ�วในท่อไต จะมีอาการปวดบริเวณสีขา้งและหลงักรณีนิ�วอยู่บนของท่อไตนิ�วที�
อยูต่รงกลาง หรือส่วนล่างของท่อไต มกัปวดร้าวมาทอ้งน้อย หน้าขา ถุงอณัฑะ
หรือแคมอวยัวะเพศหญิงปัสสาวะเป็นเลือด คลื�นไส้ อาเจียน นิ�วที�คา้งอยู่ส่วนปลาย
ท่อไต ทาํให้ปัสสาวะบ่อย ปวดเบ่งเวลาปัสสาวะ ถา้มีการติดเชื�อร่วมดว้ย ทาํให้มี
ไข ้ปัสสาวะขุ่น

อาการและอาการแสดง

• โรคนิ�วทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ได้แก่
- นิ�วในกระเพาะปัสสาวะ ส่วนมากจะมีอาการปวดปัสสาวะ 

ปัสสาวะบ่อย สะดุด เป็นเลือด อาจปวดบริเวณหัวเหน่าร่วมดว้ย
- นิ�วในท่อปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะไม่ออก หรือเป็นหยด ปวด

ขณะปัสสาวะ

การรักษา

หลกัการรักษานิ�วในไต แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท

1. การรักษาแบบประคบัประคอง (conservative treatment) 

2. การรักษาทางศลัยกรรม เช่น การสลายนิ�วดว้ยคลื�นความถี�สูง การผ่าตดั
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Hydronephrosis

• ไตบวมคือ การมี dilatation ของ renal pelvis และ collecting system ซึ� ง
เกิดจาก obstruction

• เช่นกอ้นนิ�วอุดตนัทาํให้นํ�าปัสสาวะคั�งอยู่ในท่อที�อยู่เหนือการอุดตนันั�น 
มีผลทาํให้เกิดท่อไตโป่งพอง (hydroureter) และไตบวม 
(hydronephrosis) ตามมาได ้

Hydronephrosis



12/11/55

13

Urinary tract infection (UTI)

• การติดเชื�อในระบบทางเดินปัสสาวะพบบ่อยเป็นอนัดบัที�สอง รองจากการติดเชื�อ
ในระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในผูห้ญิงมากกว่าชาย

• การติดเชื�อเกิดขึ�นเมื�อเชื�อแบคทีเรียจากระบบทางเดินอาหารมาที�ทางเปิดของท่อ
ปัสสาวะและแบ่งตวัเพิ�มจาํนวนขึ�น การติดเชื�อมกัพบว่าเกิดจากแบคทีเรียเพียงครั� ง
ละชนิดเดียว เช่น Escherichia coli (E. coli) ซึ� งตามปกติอาศยัอยูใ่นลาํไส้ใหญ่

• ในส่วนใหญ่แบคทีเรียจะอยู่ที�ท่อปัสสาวะ การติดเชื�อที�ท่อปัสสาวะเรียกว่า 
urethritis และยอ้นขึ�นไปถึงกระเพาะปัสสาวะ เกิดการติดเชื�อของกระเพาะ
ปัสสาวะเรียก cystitis

• ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีการติดเชื�อต่อขึ�นไปถึงท่อสายไตไปที�ไต การติดเชื�อ
ที�ไตเรียกว่า pyelonephritis

อาการของ UTI

• ในบางคนก็ไม่มีอาการ แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการ dysuria คืออยากไป
ปัสสาวะบ่อยๆ ปวดร้อนบริเวณกระเพาะปัสสาวะ ปวดกระเพาะ
ปัสสาวะและท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะ ปวดบริเวณกระดูกหัวหน่าว 
และตึงบริเวณทวารหนกั ปัสสาวะมีครั� งละนอ้ย ปัสสาวะขุ่น บางครั� ง
อาจมีเลือดปน 

• อาการไขแ้สดงถึงว่ามีการติดเชื�อไปถึงไต อาจปวดหลงับริเวณใตก้ระดูก
ซี�โครง คลื�นไส้ อาเจียน 

• การวินิจฉยั: Urine analysis/culture, film KUB

• การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะ แกไ้ขสาเหตุ

โรคมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ

• มะเร็งไต: Renal cell carcinoma

• มะเร็งกรวยไต: Urothelial carcinoma

• มะเร็งท่อไต: Urothelial carcinoma

• มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ: Urothelial carcinoma

Renal cell carcinoma

• มกัพบในเพศชาย (ชาย:หญิง = 2:1) อายมุากกว่า 50 ปี

• ปัจจัยเสี�ยง: tuberous sclerosis, von Hippel-Lindau 
disease, renal transplantation, dialysis, สบูบุหรี�

• อาการมักมาด้วย เจ็บแถวชายโครงด้านหลงั คลําได้ก้อน ปัสสาวะเป็น
เลือด

• บางรายอาจมาด้วยอาการของ paraneoplastic syndrome 

(hypercalcemia, hypertension,  Cushing’s 
syndrome)
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Tumor of renal pelvis Tumor of ureter

Urinary bladder carcinoma

• พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

• อาการ ปัสสาวะเป็นเลือด ไม่ค่อยปวด (painless hematuria)

• สาเหต:ุ 

– สบูบุหรี� (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
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ความผดิปกติของระบบสืบพนัธ์ุ

พญ. ละออ ชมพกัตร์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร

เนื�อหา

• ความผิดปกติทางการเจริญเติบโตทางเพศ 

• ความผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์หญิง

• ความผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์ชาย

ความผิดปกติทางการเจริญเติบโตทางเพศ

• ภาวะที�เติบโตเป็นหนุ่มสาวช้ากว่ากําหนด (Delayed 

puberty)

• ภาวะที�เติบโตเป็นหนุ่มสาวไวกว่ากําหนด (Precocious 
puberty)

ภาวะวยัสาวล่าชา้ (Delayed puberty)

เกณฑ์การประเมินภาวะวยัสาวล่าช้า

1. อาย ุ16 ปี ยงัไม่มีระดคูรั �งแรก (Menarche)

2. อาย ุ13-14 ปี ยงัไม่เริ�มมีอาการแสดงของพัฒนาการของวยัสาว

3. มีการพัฒนาการของเต้านมหรือขนอวยัวะเพศแล้ว 3 ปี ยงัไม่มีระดู
ตามมา

4. ความสงูหรือนํ �าหนกัน้อยกว่ามาตรฐานที�ควรจะเป็นตามอายจุริงอย่าง
มีนยัสําคญั
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สาเหตุของ  Delayed puberty

• ความผิดปกติของ hypothalamus, pituitary, 

ovaries/testes

• เชื�อว่าปัจจยัทางพนัธุกรรมมีส่วนสําคญัในการกําหนด
จดุเริ�มต้นของการเข้าสูค่วามเป็นหนุม่สาว  บางคนอาจมี
โครโมโซมผิดปกติ เช่น 45, XO (Turner syndrome)

• ความผิดปกติในการสงัเคราะห์สเตียรอยด์

• การเจ็บป่วยเรื �อรัง

Precocious puberty

• ในภาวะที�เด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวยั หมายถึง มีการเปลี�ยนแปลงทาง
ร่างกาย ที�แสดงถึงการเจริญเติบโตทางระบบสืบพันธ์ุที�เร็วกว่าอายจุริงของ
เด็ก ซึ�งจะใช้เกณฑ์ ก่อนอาย ุ8 ขวบในเด็กผู้หญิง และอาย ุ9 ขวบใน
เด็กผู้ชาย

• ภาวะผิดปกตินี �พบบ่อยในเด็กหญิงมากกว่าในเด็กชายถึงประมาณ 10 เท่า

• สาเหตขุองการเกิดความผิดปกตินี �อาจเป็นได้หลายอย่าง ดงันี �คือ 

– ปัจจัยภายในตัวของเด็กเอง เช่น ความผิดปกติในสมอง ฮอร์โมน เนื �องอกของ

รังไข่/อณัฑะ  กรรมพันธุ์ 

– ปัจจัยภายนอก เช่น ยาคุมกําเนิด ยาเสตียรอยด์ เป็นต้น

Precocious puberty

• ในเด็กผู้หญิง

– อายุน้อยกว่า 8 ขวบ 

– มีการเจริญเติบโตของร่างกาย 
โดยเฉพาะระบบสืบพนัธุ์ที�แสดงว่าเข้าสู่
วยัสาว เช่น เต้านมขยายใหญ่ขึ �น, มีขน
ขึ �นที�บริเวณอวยัวะเพศ, มีการ
เจริญเติบโตของอวยัวะเพศภายนอก, มี
ขนรักแร้ขึ � น 

– มีประจําเดือน ซึ�งจะมีการตกไข่ และ
สามารถตั �งครรภ์ได้ (มีรายงานว่าเด็กที�
เป็นเช่นนี �ตั �งครรภ์ได้ตั �งแต่อายุ 6 ขวบ)

• ในเด็กผู้ชาย

– อายุน้อยกว่า 9 ขวบ 

– ขนาดของลูกอณัฑะใหญ่ขึ �น, มีอวยัวะ
เพศใหญ่ขึ �น, มีขนขึ �นที�บริเวณอวยัวะ
เพศ, มีสิวขึ �น, เสียงแตกหนุ่ม

– และมีการแข็งตวัของอวัยวะเพศได้ 
และบางรายมีการหลั�งนํ �าอสุจิได้ หรือ
ที�เรียกว่า “ฝันเปียก” หรือแม้แต่มี
เพศสมัพนัธ์ได้ (เคยมีรายงานว่าเด็กที�
เป็นเช่นนี � มีการสร้างเชื �ออสุจิได้ตั �งแต่
อายุ 5 ขวบ) 

Precocious puberty

• ไม่ว่าเด็กหญิงหรือเด็กชายที�มีภาวะผิดปกตินี � ในตอนแรกๆจะดเูหมือน
เจริญเติบโตสงูใหญ่กว่าเด็กคนอื�นๆ แต่ในเวลาต่อมาจะพบว่าจะหยดุ
สงูได้เร็ว เนื�องจากการมีระดบัฮอร์โมนที�ผิดปกติจะทําให้มีการปิดของ
สว่นกระดกูที�ทําหน้าที�ในการเติบโต (Growth plate) หยดุทํางาน
เร็ว ทําให้เมื�อเวลาผ่านไป เด็กเหล่านี �จะมีปัญหาตวัเตี �ย กว่าเด็กคนอื�นๆ
ที�มีอายเุท่ากนั
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ความผิดปกติของระบบสืบพนัธุห์ญิง

• Dysmenorrhea

• Amenorrhea

• Abnormal uterine bleeding

• Premenstrual syndrome

• Postmenopausal syndrome

• Female tumor

• Ectopic pregnancy

Dysmenorrhea (ปวดประจาํเดือน)

• อาการปวดท้องขณะมีประจําเดือน พบได้ประมาณ 70 % ของ
ผู้หญิงในวยัที�มีประจําเดือน 

• ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทํางานได้ตามปกติ ส่วน
น้อยเท่านั �นที�อาจปวดรุนแรงจนต้องพกังาน

• อาการปวดประจําเดือนแบ่งได้เป็น
–ปวดประจําเดือนปฐมภมิู

–ปวดประจําเดือนทติุยภมิู; endometriosis, 
myoma

Dysmenorrhea

อาการ

• จะเริ�มมีอาการก่อนมีประจําเดือนไม่กี�ชั�วโมง และเป็นอยู่ตลอดช่วง 2-
3 วนัแรกของประจําเดือน โดยมีอาการปวดบิดเป็นพกั ๆ ที�บริเวณ
ท้องน้อย 

• บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื�นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ใจคอหงุดหงิด
ร่วมด้วย ถ้าปวดรุนแรงอาจมีอาการเหงื�อออกตวัเย็น มือเท้าเย็นได้

• การรักษา ให้ยาแก้ปวด แก้ไขสาเหตุ

Adenomyosis

คือภาวะที�เยื�อบุมดลูก
เจริญภายในกล้ามเนื�อ
มดลูก ทําให้เกดิอาการปวด
ประจําเดือน
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Endometriotic cyst/ Chocolate cyst

เป็นภาวะที�เยื�อบุมดลูกเจริญที�รังไข่ ทาํให้มีเลือดออกที�รังไข่ เมื�อเลือดเก่าขึ�นจะมีสี
นํ�าตาลดาํคลา้ยสีช็อกโกแลต

Amenorrhea (ภาวะไม่มีประจาํเดือน)

• หมายถึงภาวะซึ�งไม่ประจําเดือน 3 เดือนติดต่อกนัจะแบ่งออกได้ดงันี �

• Primary amenorrhea หมายถึงเด็กหญิงเมื�ออายุถึง 16 ปี
แล้วยงัไม่มีประจําเดือน ประจําเดือนของเด็กแรกๆอาจจะมีไม่มากและ
ระยะเวลาไม่สมํ�าเสมอ 

• Secondary amenorrhea หมายถึงภาวะที�ประจําเดือนไม่มา
ติดต่อกนั 3 รอบเดือน

สาเหตุของภาวะไม่มีประจาํเดือน

• การตั �งครรภ์เป็นสาเหตทีุ�พบบ่อยที�สดุ 
• ยาคมุบางชนิดทําให้ประจําเดือนไม่มา เมื�อหยดุยาคมุกําเนิดไป 3-6

เดือนประจําเดือนจะมาตามปกติ 
• การให้นมบุตร 
• ความเครียด 
• ยาบางชนิดอาจจะทําให้ประจําเดือนไม่มาได้แก่ 

corticosteroids,ยาแก้โรคซึมเศร้า antidepressants, 
antipsychotics, ยารักษาโรคธัยรอยด์และเคมีบําบดับางชนิด 

• เจ็บป่วยเรื �อรัง การขาดอาหาร 
• การออกกําลงักายมากเกินไปทําให้ระดบัฮอร์โมนเพศลดลง 
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สาเหตุของภาวะไม่มีประจาํเดือน
• นํ �าหนกั คนอ้วนมีความผิดปกติของประจําเดือนได้เนื�องจากเซลล์ไขมัน

จะสร้าง estrogen ทําให้รอบเดือนถกูรบกวน 
• โรคธัยรอยด์ 

• Polycystic ovarian syndrome (PCOS) การที�รังไข่มีถงุนํ �า
(cyst) มีการสร้างฮอร์โมนเพศชาย 
(androgen,testosterone )ออกมามากทําให้ผู้หญิงมีลกัษณะ
ของผู้ชาย เช่นมีหนวดเครา ขนดก มีสิวเสียงแหบ เนื�องจากมีฮอร์โมน
เพศชายมากทําให้ไม่มีไข่ตกผลคือไม่มีประจําเดือน 

• มีเนื �องอกในสมองที�สร้างฮอร์โมน Prolactin ทําให้ไม่มีประจําเดือน 
เป็นหมัน มีนํ �านมหลั�งโดยที�ไม่มีบุตร

Abnormal uterine bleeding (AUB)
• อาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เป็นกลุม่อาการที�พบได้บอ่ย

มากในผู้หญิง แบ่งอาการออกเป็นดงันี �
1. การตกเลือดจากโพรงมดลูก คือ จดุเลือดที�ออกอยู่ในโพรง
มดลกู เช่น การแท้ง การมีเลือดระดอูอกมากหรือผิดปกติ หรือ
โรคมะเร็งของเยื�อบุมดลกู

2. การตกเลือดที�อวัยวะสืบพันธ์ุที�ไม่ใช่มดลูก คือเลือดไหลออก
ทางช่องคลอดโดยที�จุดเลือดออกไม่ได้เกิดในโพรงมดลกู แต่อยู่ตํ�าลง
มา ได้แก่ ปากมดลกูหรือในช่องคลอด เช่น มะเร็งปากมดลกู แผล
ฉีกขาดในช่องคลอด

Premenstrual syndrome (PMS)
อาการก่อนมีประจําเดือน PMS อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ 

• อาการป่วยทางอารมณ์ ได้แก่ หงุดหงิด ขี �โมโห เครียด คิดมาก กงัวล 
ท้อแท้ หลงลืม บางคนอาจมีอารมณ์แปรปรวนมากกว่านี � เช่น ซึมเศร้า 
เพ้อ คลุ้มคลั�ง หรืออาจทําร้ายตวัเอง

• อาการป่วยทางร่างกาย ได้แก่ อาการปวดหรือเจ็บตามบริเวณต่างๆ 
เช่น เจ็บทรวงอก ต่อมนํ �านม หรือหวันม เรียกอาการนี �วา่ mastalgia
นอกจากนี �ยงัมีอาการปวดเมื�อยกล้ามเนื �อ ปวดหลงั บวม ท้องอืด 
วิงเวียนศีรษะ เป็นสิว อ่อนเพลีย 

• อาการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ เช่น หน้าท้องขยาย ร่างกายสะสม
นํ �าเพิ�มขึ �น ทําให้นํ � าหนกัเพิ�ม ผู้หญิงบางคนอาจมีนํ �าหนกัเพิ�มได้ถงึ 1-2
กิโลกรัมในช่วงก่อนมีประจําเดือนหลงัจากนั �นนํ �าหนกัจะลดลงได้เอง 

สาเหตุของการเกิด PMS
• Reproductive Hormones and Neurotransmitters เมื�อให้ยา

ที�ลดการสร้าง estrogen สามารถทําให้อาการดีขึ �นจึงเชื�อว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศกบัสารที�หลั�งในสมอง ได้แก่

– ระดับ serotonin ที�ตํ�าจะสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า

– การขาดสาร GABA จะทําให้เกิดความวิตกกังวล 

• เสียสมดลุของ Calcium และ Magnesium โดยพบว่าคนที�ขาด 
magnesium และมีระดบั calcium สงูจะเกิดอาการได้งา่ย 

• เกิดจากความเครียดทําให้มีการหลั�งฮอร์โมนที�เกี�ยวกับความเครียดออกมา
ได้แก่ cortisol ทําให้กระตุ้นเกิดอาการขึ �นมา 
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Postmenopausal syndrome

• โรควัยทอง โรคของหญิงวยัหมดประจําเดือน 

• มกัพบในผู้หญิงที�ใกล้หมดประจําเดือนหรือหมดไปแล้ว ( อายปุระมาณ 
45 - 55 ปี ) เรียกว่า perimenopausal age

• มีสาเหตจุากความเปลี�ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ร่วมกบัความ
แปรปรวนทางด้านจิตใจ และอารมณ์ 

• ผู้หญิงในวยันี �ประมาณ 25 % จะไม่มีอาการใด ๆ ทั �งสิ �น ประมาณ 50
% อาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และอีก 25 % จะมีอาการไม่สบายต่าง ๆ 

Postmenopausal syndrome

• อาการ

– ก่อนประจําเดือนจะหมดอย่างถาวร มักมีประจําเดือนมาไม่สมํ�าเสมอ 
หรือประจําเดือนมาน้อย แล้วต่อมาผู้ ป่วยจะมีอาการร้อนซู่ซ่าตามผิว
กาย ( เช่น บริเวณหน้าอก คอ และใบหน้า ) มีเหงื�อออก ใจสั�น ปวด
ตามข้อ ปวดศีรษะ

– บางคนอาจมีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย ขี �วิตกกงัวล ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ 
และนอนไม่หลบั อาการอาจเป็นอยู่เพียง 2-3 สปัดาห์ หรือนานที�สดุ
ถึง 5 ปี (เฉลี�ยประมาณ 2-3 ปี) แล้วจะหายไปได้เอง 

Postmenopausal syndrome

การรักษา

• ถ้าผู้ ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องให้ยารักษาแต่อย่างใด ถ้ามี
อาการไม่สบายมาก ให้ยารักษาตามอาการ

• ถ้าอาการไม่ดีขึ �น หรือสงสยัว่ามีสาเหตอุื�น ต้องทําการตรวจพิเศษ
เพิ�มเติม ถ้าเป็นโรคของหญิงวยัหมดประจําเดือน อาจให้ยาฮอร์โมน 
ได้แก่ ยาเม็ดคมุกําเนิด

• ระวงัภาวะกระดกูพรุน โรคหลอดเลือดอดุตนั

Female neoplasm

• Breast tumor:
– Fibroadenoma: เนื �องอกไม่ร้ายแรงของเต้านม

– Fibrocystic change: พงัผืดและถงุนํ �าในเต้านม

– Breast cancer: มะเร็งเต้านม

• Uterine tumor:
– Myoma uteri: เนื �องอกไม่ร้ายแรงของมดลูก

– Cervical cancer: มะเร็งปากมดลูก

– Endometrial cancer: มะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก

– Ovarian cancer: มะเร็งรังไข่
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โรคที�เป็นสาเหตุของกอ้นที�เตา้นมชนิดที�ไม่ใช่มะเร็งที�พบบ่อยๆไดแ้ก่ 

• Fibrocystic change 
– เป็นชนิดที�พบได้บ่อยที�สุดไม่เป็นมะเร็ง ก้อนนี �เกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมน

ทําให้มีถงุนํ �า มกัจะมีอาการปวดบริเวณก้อนก่อนมีประจําเดือน ช่วงอาย ุ30-
50 ปี มกัจะเป็นสองข้าง

• Fibroadenomas มกัจะเกิดในช่วงอาย ุ20-40 ปีไม่ปวด ก้อน
เคลื�อนไปมา การรักษาผ่าเอาออก 

• Traumatic fat necrosis เกิดจากการที�เต้านมได้รับการ
กระแทกและมีเลือดออกในเต้านม ไขมันเกิดการอกัเสบรวมกันเป็นก้อน
ซึ�งอาจจะปวดหรือไม่ก็ได้ 

FAD

FCD

อาการของมะเร็งเต้านม

• มะเร็งในระยะเริ�มต้นจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวด เมื�อก้อนโตขึ �นจะทําให้
เกิดอาการดงัต่อไปนี �

• คลําพบก้อนที�เต้านมหรือใต้รักแร้ 

• มีการเปลี�ยนแปลงของขนาดเต้านม 

• มีนํ �าไหลออกจากหวันม หรือเจ็บ หวันมถกูดึงรั �งเข้าในเต้านม 

• ผิวที�เต้านมจะมีลกัษณะเหมือนเปลือกส้ม 
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มะเร็งเตา้นม (Breast cancer)

• เป็นมะเร็งที�พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก
มะเร็งปากมดลกู 

• โรคมะเร็งเต้านมเกิดจากเนื �อเยื�อของเต้านมมีการเปลี�ยนแปลงเป็น
เซลล์มะเร็ง อาจจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที�เกิดกบัท่อนํ �านม หรือเกิดกบั
ต่อมนํ �านม

• ปัจจัยเสี�ยง ได้แก่ อายมุากกว่า 40 ปีขึ �นไป  มีประวติัคนในครอบครัว
เป็นมะเร็งเต้านม ไม่เคยมีบุตร การกลายพันธุ์ของยีน เช่น การเกิดการ
กลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ที�มีประจําเดือนมาตั �งแต่อายุ
ก่อน 12 ปี หรือ ประจําเดือนหมดช้าหลงัอาย ุ55 ปี การสบูบุหรี�

การตรวจหามะเร็งเตา้นม

• ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรจะตรวจอย่างน้อยเดือนละครั �งระยะเวลา
เหมาะสมที�จะตรวจคือหลงัหมดประจําเดือน 

• ตรวจเต้านมโดยแพทย์ ควรตรวจตั �งแต่อาย ุ20 -39 ปี ขึ �นไปโดยตรวจ
ทกุ 3 ปี ส่วนผู้ที�อายมุากกว่า 40 ปีควรตรวจด้วยแพทย์ทกุปี 

• การตรวจ Mammography เป็นวิธีที�ดีที�สดุที�จะค้นพบมะเร็งในระยะ
เริ�มแรก แนะนําให้ตรวจทกุ1-2 ปีสําหรับผู้หญิงอายมุากกว่า 40 ปี 
สําหรับคณุผู้หญิงที�อายนุ้อยกว่านี �หรือมีปัจจยัเสี�ยงควรปรึกษาแพทย์

Breast     carcinoma

Paget disease of the 
nipple

 Extension of DCIS cell to 
epidermis without 
crossing basement 
membrane



12/11/55

23

เนื�องอกของกล้ามเนื�อมดลูก

• Leiomyoma/ Myoma uteri

• เนื �องอกของมดลกู เป็นเนื �องอกชนิดธรรมดา พบได้ประมาณ 25% ของ
ผู้หญิงที�มีอายมุากกว่า 35 ปีขึ �นไป 

• มกัพบในผู้หญิงอาย ุ35-45 ปี แต่อาจพบในหญิงสาวก็ได้ เนื �องอกอาจ
มีขนาดต่าง ๆ กนัไป

• อาจเกิดอยู่ในชั �นกล้ามเนื �อของมดลกู หรืออยู่ที�ผนงัด้านใน หรือด้าน
นอกของมดลกูก็ได้

เนื�องอกของกล้ามเนื�อมดลูก

• ถ้าก้อนขนาดเล็ก อาจไม่มีอาการอะไร แต่ตรวจพบโดยบงัเอิญ 

• ถ้าก้อนขนาดโต มักมีเลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอยและมักจะมี
อาการปวดประจําเดือน

• บางคนอาจมีอาการปัสสาวะบ่อย 

• ถ้าก้อนโตมาก ๆ อาจคลําได้ก้อนที�บริเวณท้องน้อย

• อาจทําให้เลือดออกมากจนซีด (โลหิตจาง) 

• อาจทําให้ตั �งครรภ์ยาก หรือแท้งบุตร หรือคลอดลําบาก

Leiomyomas

Leiomyosarcoma 
of uterus 

คือเนื�องอกชนิดร้ายแรงของ
กล้ามเนื�อมดลูก
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มะเร็งปากมดลูก

• พบมากที�สดุของมะเร็งในสตรีไทย พบมากในช่วงอาย ุ35-60 ปี 

• Pap smear screening

• Precancerous lesions: LSIL, HSIL

• มะเร็งปากมดลกูสว่นใหญ่เป็นชนิด Squamous cell ประมาณ
ร้อยละ 80% - 90% สว่นที�เหลือประมาณร้อยละ 20 จะเป็นชนิด 

Adenocarcinoma

• Treatment: Colpo Bx, Conization, 
hysterectomy, Radiation

อาการของมะเร็งปากมดลูก

– มีเลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกหลงัจากมีเพศสมัพนัธุ์ มี
เลือดออกหลงัจากหมดประจําเดือนแล้ว เลือดออกเป็นระยะ 
ประจําเดือนมานานผิดปกติ เลือดออกหลงัจากตรวจภายใน

– มีอาการตกขาวซึ�งอาจจะมีเลือดปน

– มีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ 

ปัจจัยเสี�ยงของมะเร็งปากมดลูก

• การติดเชื �อ HPV type 16, 18 เป็นปัจจัยเสี�ยงที�สําคญัที�สดุ

• การสบูบุหรี�  หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ ติดบุหรี�

• มีเพศสมัพนัธ์ตั �งแต่อายยุงัน้อย ตํ�ากว่า 18 ปี

• เปลี�ยนคูน่อนบ่อย สามีหรือคูน่อนสําส่อนทางเพศ
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Ectocervix 

Basal cell

Parabasal cell

Intermediate cell

Superficial cell

Superficial cells Intermediate cells

Parabasal cells

PAP smear

Basal cells

Pap smear classification

• Class I : Negative

• Class II : Atypical cells

• Class III : Mild dysplasia

• Class IV : Moderate to severe dysplasia

• Class V : Cancer
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Squamous cell abnormality

• Atypical squamous cells

- of undetermined significance (ASC-US)

- cannot exclude HSIL (ASC-H)

• Low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) or 
Cervical intraepithelial lesion (CIN) 1 or  Koilocyte

• High grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) or 
Cervical intraepithelial lesion (CIN) 2-3

• Squamous cell carcinoma

Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)

koilocytosis

HPV/ koilocyte
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ASCUS ASC-H

LSIL HSIL

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)
or Large loop excision of the transformation zone 
(LLETZ)

Cone biopsy

Squamous cell carcinoma

Squamous cell carcinoma of cervix
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มะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก

• เกิดจากเซลล์มะเร็งจากเยื�อบุโพรงมดลกู

• การรับประทานยาต้านฮอร์โมน (Tamoxifen) ในการรักษามะเร็ง
เต้านม หรือการรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างเดียว (ไม่ได้
รับประทานโปรเจสเตอโรนร่วมด้วย) อาจทําให้เสี�ยงต่อโรคมะเร็งเยื�อบุ
โพรงมดลกู

• อาการที�สําคญัคือ มีเลือดออก หรือมีสารคดัหลั�งผิดปกติออกจากช่อง
คลอด(โดยไม่เกี�ยวกบัช่วงมีประจําเดือน)

• การวินิจฉัย คือขดูหรือตดัชิ �นเนื �อไปตรวจ

Endometrial 
carcinoma

Ovarian tumor

• พบได้บอ่ย และผู้ ป่วยมักมาพบแพทย์เมื�อมะเร็งลกุลามแล้ว เพราะ
เริ�มแรกมักไม่มีอาการผิดปกติ และไม่สามารถตรวจคดักรองได้

• พบมากในช่วงอาย ุ40-60 ปี

• ช่วงอาย ุ< 20 ปีมกัเป็น Germ cell

• ช่วงอายหุลงัหมดระด ูมกัเป็น epithelial cell ซึ�งสตรีที�มีความเสี�ยง
สงูได้แก่ ผู้ ที�ไม่มีลกู หรือมีลกูเมื�ออายุมาก

• ปัจจัยอื�นที�เกี�ยวข้อง เช่น พันธุกรรม  เชื �อชาติ

• การรักษา ขึ �นกบัระยะและชนิดของมะเร็ง มีทั �งการผ่าตดั เคมีบําบดั ฉาย
แสง

อาการของ Ovarian tumor

• สว่นมากผู้ ที�มีอาการมักเป็นระยะที�มะเร็งแพร่กระจายในช่องท้องแล้ว

• อาการที�พบบ่อยได้แก่ ปวดท้อง ท้องโตขึ �นหรืออืดแน่นท้อง อาการที�
ก้อนเนื �อไปกดเบียดอวยัวะข้างเคียงเช่นปัสสาวะบ่อย ท้องผกู เป็นต้น

• บางรายมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ซึ�งพบได้ในมะเร็งเยื�อบุ
ผิวรังไข่หรือเนื �องอกกลุม่ที�สร้างฮอร์โมน estrogen มากระตุ้นเยื�อบุ
โพรงมดลกู หรือพบในกรณีที�มะเร็งกระจายมายงัมดลกู
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Mature cystic teratoma

or

Dermoid cyst of the ovary

Serous 
cystadenocarcinoma 
of the ovary

Ectopic pregnancy

• การตั �งครรภ์นอกมดลกู หมายถึงการตั �งครรภ์ที�เกิดจากการฝังตวัของไข่
ที�ถกูผสมแล้วนอกโพรงมดลกู ร้อยละ 95 เกิดขึ �นที�ท่อนําไข่ นอกจากนั �น
อาจพบได้ที�รังไข่ ปากมดลกู และในช่องท้อง 

• สาเหตชุวนให้เกิด เช่น ความผิดปกติของท่อนําไข่ทําให้เกิดสภาพการณ์
ที�ขดัขวางและหน่วงเหนี�ยวมิให้ไขท่ี�ถกูผสมแล้วเดินทางเข้าสูโ่พรงมดลกู
ได้ การอกัเสบเรื �อรังของท่อนําไข่ มีอบุติัการณ์ของโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์มากขึ �น 

Ectopic pregnancy

• อาการ ประกอบไปด้วยอาการปวดท้อง ขาดประจําเดือน และเลือดออก
ทางช่องคลอด 

• อาการแสดงอาจพบได้ตั �งแต่ตรวจไม่พบอะไร จนถึงผู้ ป่วยมาด้วยภาวะ
ช็อกจากการเสียเลือด 

• ภาวะอื�นๆ ที�ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากการตั �งครรภ์นอกมดลกูคือ
1.โรคแทรกของการตั �งครรภ์ในมดลูก เช่นการแท้งบุตร 
2.โรคทางนรีเวชที�ไม่ใช่การตั �งครรภ์ เช่น ปีกมดลูกอักเสบ มีการแตกของไข่ หรือมี
การบิดหมนุของปีกมดลูก 

     3. ภาวะอื�นๆ ที�ไม่ใช่โรคทางนรีเวช เช่น กระเพาะลําไส้อกัเสบ ไส้ติ�งอักเสบ เป็นต้น 
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Ectopic pregnancy
Ectopic pregnancy

ความผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์ชาย

• ต่อมลกูหมากโต (BPH)

• Paraffinoma: การฉีดพาราฟินเพิ�มขนาดอวยัวะเพศ

• Male cancer

• Gynecomastia

• Torsion testis

• Cystic lesion in paratesticular region

ต่อมลูกหมากโต
Benign prostatic hyperplasia (BPH) 

• ชายอาย ุ40 ปีขึ �นไปมีโอกาสเป็นมากขึ �น

• ต่อมลกูหมาก จะเริ�มโตจากด้านในดงันั �นก็จะกดท่อปัสสาวะทําให้
ปัสสาวะลําบาก เมื�อปัสสาวะลําบากทําให้ปัสสาวะออกไม่หมดเหลือ
ปัสสาวะบางส่วนในกระเพาะปัสสาวะ เกิดการติดเชื �อทางเดินปัสสาวะ

• ต่อมลกูหมากโตเป็นเพียงมีเซลล์เพิ�มขึ �นไม่ใช่มะเร็งต่อมลกูหมาก ผู้ ป่วย
สว่นมากแม้จะมีต่อมลกูหมากโตแต่ก็ไม่มีอาการ 

• เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมน Dihydrotestosterone
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BPH

อาการของต่อมลกูหมากโต 

• ปัสสาวะไม่สดุเหมือนคนที�ยังไม่ได้ปัสสาวะ 

• ปัสสาวะบ่อย 

• ปัสสาวะสะดดุขณะปัสสาวะ 

• อั �นปัสสาวะไม่อยู่ 

• ปัสสาวะไม่พุ่ง 

• ปัสสาวะต้องเบ่งเมื�อเริ�มปัสสาวะ 

• ต้องตื�นกลางคืนเนื�องจากปวดปัสสาวะ 

BPH

• การรักษาด้วยยา

– Alfa blocker drug treatment เป็นยาที�ทําให้กล้ามเนื �อในต่อม
ลกูหมากคลายตัว ยานี �ไม่ได้ทําให้ต่อมลูกหมากมีขนาดลดลง ตวัอย่างเช่น 

doxazosin , prazosin

• ข้อบ่งชี �ในการผ่าตัดต่อมลูกหมากโต: ปัสสาวะไม่ออก,ปัสสาวะล้น
ไปที�ไตทําให้ไตเสื�อม, มีการติดเชื �อปัสสาวะบ่อย, มีเลือดออกทางเดิน
ปัสสาวะ, มีนิ�วทางเดินปัสสาวะ 

Benign prostatic hyperplasia/ BPH
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Paraffinoma of penis

• Foreign body granuloma of penis

• การฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปในอวยัวะเพศชาย เช่น พาราฟิน นํ �ามนั
มะกอก เป็นต้น

• สว่นมากผู้ ป่วยจะมาด้วยภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื �อ ผิวหนงับวมเน่า 
อวยัวะเพศแข็งตวัไม่ได้ ใช้ร่วมเพศไม่ได้ 

• ทําการรักษาโดยการผ่าตดัเลาะเอาผิวหนังและเนื �อเยื�อใต้ผิวหนงัออก
ทั �งหมด แล้วปลกูถ่ายผิวหนงัใหม่

Male cancer

• Penile carcinoma: มะเร็งของ penis

• Testicular tumor: มะเร็งอณัฑะ

• Prostatic adenocarcinoma: มะเร็งต่อมลกูหมาก

มะเร็งองคชาติ (Penile carcinoma)

• เป็นมะเร็งที�เกิดจากเนื �อเยื�อขององคชาติ

• การติดเชื �อไวรัส humanpapilloma อาจเพิ�มความเสี�ยงต่อการ
เป็นมะเร็งองคชาติ

• มีอาการแดง คนั หรือเจ็บบริเวณองคชาติ  มีเลือดออก มีก้อนที�บริเวณ
องคชาติ

• การวินิจฉัย คือ ตดัชิ �นเนื �อ
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Squamous cell 
carcinoma of penis

มะเร็งของอัณฑะ

• เป็นมะเร็งที�เกิดจากเนื �อเยื�อในอณัฑะ แบ่งเป็น ชนิด Seminoma 
และ Non seminoma

• Seminoma จะมีการพยากรณ์โรคดีกว่า และตอบสนองต่อรังสีได้
ดีกว่า มักพบในคนที�อณัฑะไม่ลง

• Non seminoma จะมีการเจริญและแพร่กระจายได้เร็วกว่า เช่น 
Embryonal carcinoma, Yolk sac tumor, 
Choriocarcinoma

มะเร็งอัณฑะ

ปัจจัยเสี�ยง

• ลกูอณัฑะไม่ลงถุงอณัฑะ 
(ทองแดง 
cryptorchidism)

• มีประวติัครอบครัวเป็นมะเร็ง
อณัฑะ

• เป็นโรคกลุม่อาการ 
Klinefelter xxy

อาการ

• คลําได้ก้อน

• ปวดหน่วง ๆ บริเวณหวัหน่าว 
หรือขาหนีบ

• มีนํ �าในถงุอณัฑะขึ �นมาอย่าง
ฉบัพลนั

• ปวดในถงุอณัฑะ

Seminoma of the testis
Embryonal carcinoma 
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มะเร็งต่อมลูกหมาก

• เกิดในผู้ชายสงูอาย ุ ที�พบบ่อยคือมากกว่า 60 ปี 

• สาเหตขุองมะเร็งต่อมลกูหมากที�แท้จริงยงั ไม่มีใครทราบ หลายคนเชื�อว่า
ฮอร์โมนเพศชายจะเป็นต้นเหตสุําคญั 

• อาหารอาจ มีส่วนให้เกิดมะเร็งต่อมลกูหมากได้ด้วยโดยเฉพาะอาหารที�มี
ไขมันสงู 

• นอกจากนั �นสาเหตขุองมะเร็ง ตอ่มลกูหมากยงัเกี�ยวข้องกบักรรมพันธ์ุ

• ผู้ ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ในระยะลกุลามซึ�งทําให้การรักษาไม่ 
สามารถทําให้หายขาดได้

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

• ผู้ชายที�มี อาย ุ50 ปีขึ �นไป ถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติของ ทางเดิน
ปัสสาวะใดๆควรจะไปรับการตรวจหามะเร็งต่อมลกูหมากจากแพทย์ 
และหากมีประวติัญาติ ใกล้ชิดเป็นมะเร็งต่อมลกูหมาก ควรจะมารับ
การตรวจหามะเร็งต่อมลกูหมากทกุปี ตั �งแต่อาย ุ40 ขึ �นไป

• การตรวจทางทวารหนัก และ การเจาะเลือดเพื�อหาสารบ่งชี �มะเร็ง 
คือ  Prostatic specific antigen (PSA)

Location of BPH and CA prostate

CA

BPH

Gynecomastia

ภาวะนมโตในเพศชายอาจเกิดจาก

- ร่างกายผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้น้อย หรือเทสโทสเตอโรน

ออกฤทธิ�ได้น้อย ได้แก่ Klinefelter syndrome

- ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าปกติ หรือเอสโตรเจนออก
ฤทธิ�มากกว่าปกติ ได้แก่เนื �องอกของอณัฑะ เอสโตรเจนได้มากขึ �น ใน
โรคตบัเรื �อรัง
- การใช้ยาบางชนิด  ยาพวกเอสโตรเจน  Digitalis, ACE inhibitors
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Gynecomastia (ภาวะเต้านมโตในเพศชาย) ขั�วอณัฑะบิด Tortion testis

• มกัพบในช่วงวยัรุ่น เกิดจาก anatomical defect

• มีอาการปวดอณัฑะฉับพลนัทนัทีทนัใด อณัฑะบวม อาจมีคลื�นไส้
อาเจียนร่วมด้วย

• ตรวจร่างกาย ผู้ ป่วยจะเจ็บอณัฑะมาก ลกัษณะอณัฑะบวม อยู่ผิด
ตําแหน่ง อยู่ในแนวขวางของถงุอณัฑะ อาจมีสีคลํ �า

• การวินิจฉัย ทําอลัตราซาวนด์

• การรักษา รีบผา่ตดัคลายขั �วที�บิด และเย็บป้องกนัการบิด บางรายอาจ
ต้องเย็บอณัฑะอีกข้างเพื�อป้องกนัการบิด

Cystic lesion in paratesticular region

• Hydrocele of tunica vaginalis

• Varicocele of spermatic cord veins

• Spermatocele of epididymis
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Hydrocele	of	tunica	vaginalis

Hydrocele

Transillumination 
test

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




