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อาการและอาการแสดงของโรคในระบบ KUB
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
(Kidney and Urinary bladder
system: KUB)
พญ. ละออ ชมพักตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรคอืนๆ ในระบบทางเดินปั สสาวะ
•
•
•
•
•

ความผิดปกติแต่กาํ เนิดของระบบทางเดินปั สสาวะ
โรคถุงนําทีไม่ได้ เกิดจากกรรมพันธุ์
โรคนิว
โรคติดเชือในระบบทางเดินปั สสาวะ
โรคมะเร็งในระบบทางเดินปั สสาวะ

•
•
•
•
•

Hematuria
Proteinuria
Polyuria
Oliguria
Anuria

•
•
•
•

Nocturia
Dysuria
Uremia
Retention of urine

สามารถแบ่งปั สสาวะผิดปกติเป็ น 2 ประเภทคือ
ส่ วนประกอบของปั สสาวะผิดปกติ และจํานวนปั สสาวะผิดปกติ ดังนี
1. ส่ วนประกอบของปั สสาวะผิดปกติ (abnormal constituents of the urine) ที
พบบ่อยคือ
-โปรตีนในปั สสาวะ (proteinuria)
- นําตาลในปั สสาวะ (glucosuria)
- เม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ (hematuria)
- เม็ดเลือดขาวในปั สสาวะ (pyuria)
2. จํานวนปั สสาวะผิดปกติ
- ปั สสาวะมาก (polyuria)
- ปั สสาวะน้อย (oliguria) ปั สสาวะได้นอ้ ยกว่าวันละ 400 มิลลิลิตร
- ถ้าปั สสาวะน้อยกว่าวันละ 100 มิลลิลิตรเรี ยกว่า "anuria"
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Renal Failure
• ไตล้มเหลว เป็ นภาวะทีไตเสี ยหน้าทีในการขับของเสี ยทีเกิดจากการ
เผาผลาญอาหารออกจากกระแสเลือด จึงส่งผลให้เกิดการสูญเสี ยความ
สมดุลของสารนํา electrolytes และกรดด่างในร่ างกาย ไตวายแบ่งได้เป็ น
2 ชนิดคือ
1.ไตล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute renal failure)
2.ไตล้มเหลวเรื อรัง (Chronic renal failure)

Acute renal failure (ARF)
• เป็ นภาวะไตสูญเสี ยหน้าทีทันทีทนั ใดทําให้มีการคังของของเสี ยใน
ร่ างกาย ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท หัวใจ หายใจ
นําและ electrolytes หากได้รับการรักษาทันท่วงที ไตก็จะสามารถ
กลับมาทําหน้าทีได้อย่างเดิม

Chronic renal Failure (CRF)
• ไตล้มเหลวเรือรัง เป็ นภาวะทีไตสูญเสี ยหน้าทีอย่างช้าๆ
และเป็ นไปอย่างถาวร มีการทําลายเนือไตติดต่อกันเป็ นเวลานานไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพปกติได้
• สาเหตุ แบ่ งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1.โรคไต ทีพบบ่อยคือ การอักเสบทีไตอย่างเรื อรัง กรวยไตอักเสบ การ
อุดตันของทางเดินปัสสาวะ
2.โรคของระบบอืนทีมีผลต่อไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง
ผลจากยา สารพิษ เช่นยาฆ่าแมลง เห็ดพิษ หรื อภาวะติดเชื อ เป็ นต้น
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Uremia

การรักษาภาวะไตวาย

• อาการเป็ นพิษในเลือดทีเกิดจากสาร อันได้แก่ Urea/Creatinine ตกค้าง
อยู่ในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิง Urea อาการเป็ นพิษดังกล่าวมักเป็ นผลสื บ
เนืองมาจากการป่ วยเป็ นโรคไตในขันร้ายแรง ทําให้ร่างกายไม่สามารถ
ขับ Urea ออกได้
• นอกจากนียังส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีอาการผิดปกติทางสมอง ร่ างกาย
อ่อนเพลีย เบืออาหาร คลืนไส้อาเจียน ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย
กล้ามเนือกระตุก และอาจชักหมดสติได้

• Hemodialysis เป็ นการบําบัดไตโดยใช้เครื องไตเทียมมาฟอกเลือดขจัดของ
เสี ยเพือรักษาสมดุลของ นําและกรดด่างในร่ างกาย
• Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) เป็ นการทํา dialysis
วิธีหนึ งทีผูป้ ่ วยทําด้วยตนเองทีบ้านได้ โดยใช้ผนังเยือบุช่องท้องเป็ นตัวกรอง
ของเสี ย นําและเกลือแร่
• Renal transplantation การผ่าตัดเปลียนถ่ายไต เป็ นวิธีการรักษาทีดีทีสุด
เพราะสามารถสังเคราะห์วิตามินดี และฮอร์โมน Erythropoetin ได้ แต่ผปู ้ ่ วย
จะต้องมีชีวิตอยู่ได้โดยได้รับยากดภูมิคุม้ กันภายหลังผ่าตัดเพือป้ องกันภาวะ
Rejection ส่งผลให้ตดิ เชื อง่าย

Hematuria

การวินิจฉัยแยกโรคทีมาด้วยปัสสาวะเป็ นเลือด

• ปั สสาวะเป็ นเลือด คือการมีเม็ดเลือดแดงปนออกมากับปัสสาวะ อาจเห็นชัด
เป็ นเลือดสด ๆ (Gross hematuria) หรื อเห็นเมือดูจากกล้องจุลทรรศน์
(Microscopic hematuria)
• นิ ยาม คือปั สสาวะทีเก็บด้วยวิธีทถูี กต้อง แล้วมีเม็ดเลือดแดงมากกว่า 3 ตัว ต่อ
หนึ งช่องการดูจากกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 40 เท่า (RBC > 3 cells/hpf)
• สาเหตุมีการบาดเจ็บทีไต ท่อไตและกรวยไต กระเพาะปั สสาวะ ต่อมลูกหมาก
และท่อปั สสาวะ

ดูจากลักษณะเลือดออก
• เป็ นๆ หายๆ: อุบตั ิเหตุ นิว หรื อกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โดยเฉพาะถ้ามี
อาการแสบขัดทีช่องทางเดินปัสสาวะ หรื อมีไข้ร่วม
• เป็ นตลอด สมําเสมอ ตรวจเมือไรก็เจอ:โรคของไตบางอย่าง ถุงนําทีไต
หรื อมะเร็ ง
• ออกมากเห็นชัดและอาจมีกอ้ นหรื อลิม ๆ ด้วย มักเกิดจากส่วนล่าง ๆ ของ
ทางเดินปัสสาวะเช่น กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก
• ถ้าปวดเอวด้วย: นิวอุดท่อทางเดินปัสสาวะ หรื อมีการติดเชื อไตอักเสบ
• ถ้าออกแบบไม่มขี ดั ไม่ปวด ไม่ไข้ แต่ออกมาก: มะเร็ ง หรื อโรคไตเช่น
glomerular disease
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Proteinuria
• Proteinuria หมายถึงภาวะทีมีโปรตีนในปั สสาวะมากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อวัน
ในทางปฏิบตั ิอาจอนุโลมใช้การตรวจโปรตีนในปัสสาวะในเชิงกึงปริ มาณ
วิเคราะห์ โดยใช้แผ่นทดสอบเทียบสี ตรวจพบตังแต่ 1 + ขึนไป
• Transient proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปั สสาวะชัวคราว ในขณะที
ผูป้ ่ วยมีภาวะอืนๆ อยู่ เช่น ไข้, หลังออกกําลังกาย, หลังการชัก, หรื อเกิดตามหลัง
ภาวะหัวใจล้มเหลว ฯลฯ ซึ งภาวะนี ไม่มคี วามผิดปกติในไต
• Persistent proteinuria หมายถึง การพบโปรตีนในปั สสาวะทุกครังทีมีการ
ตรวจปั สสาวะ โดยทีผูป้ ่ วยไม่มภี าวะดังกล่าวข้างต้น

Nephrotic syndrome
กลุ่มอาการโรคไตเนโฟรติก
• Proteinuria more than 3.5 gm in 24 hr
• Hypoalbuminemia
• Severe edema
• Hyperlipidemia (high cholesterol)

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
• สาเหตุแบ่งออกเป็ นสองชนิดคือ
1. ความผิดปกติทไต
ี (primary renal cause) ซึ งอาจเป็ นมาแต่กาํ เนิด
หรื อไม่ทราบสาเหตุ : พบประมาณร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วย
2. เกิดร่ วมกับโรคระบบอืนๆ (secondary nephritic syndrome) : พบ
ประมาณร้อยละ 10 เช่น DM, SLE, CA

• Lipiduria (Oval fat body in urine)
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ปั สสาวะลําบาก Dysuria
• ปัสสาวะลําบาก ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย
(frequency) และอยากถ่ายปัสสาวะทันทีทนั ใด (urgency) อาการปวดมัก
สัมพันธ์กบั การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ
• สาเหตุหรื อปัจจัยทีเกียวข้อง
- การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ
- การอักเสบของท่อปัสสาวะ
- ท่อปัสสาวะได้รับอันตราย
- อาจเกิดขึนชัวคราวภายหลังร่ วมเพศ

ปั สสาวะไม่ออก Retention of urine
• การทีมีปัสสาวะคังอยู่ใน กระเพาะปัสสาวะ
ไม่สามารถทําให้กระเพาะปัสสาวะว่าง หรื อภาวะทีไม่มีการถ่ายปัสสาวะ
ภายใน 8 - 10 ชัวโมง ของการถ่ายปัสสาวะครังสุดท้าย
• สาเหตุหรื อปัจจัยทีเกียวข้อง
- การบวมบริ เวณท่อปัสสาวะ
- ต่อมลูกหมากโต
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
- ระบบประสาทเสี ยหน้าที (เช่นได้รบั บาดเจ็บบริ เวณไขสันหลัง)
- เกิดชัวคราวในผูป้ ่ วยหลังทําผ่าตัด ดมยาสลบ/ฉีดยาเข้าเส้นประสาทไข
สันหลัง หญิงหลังคลอดบุตร

ความผิดปกติแต่กาํ เนิดในระบบทางเดินปัสสาวะ
Congenital anomalies
• Renal agenesis: ภาวะไม่มกี ารสร้ างไต
• Renal hypoplasia: ภาวะทีสร้ างไตน้ อยกว่าปกติ
• Ectopic kidney
• Horseshoe kidney
• Cystic diseases of the kidney
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ไตอยู่ผดิ ตําแหน่ ง Ectopic kidney
• อาจจะเป็ นหนึงข้ างหรือ สองข้ าง
• มีหลายชนิดขึนกับตําแหน่งทีอยูผ่ ดิ ทีเช่น thoracic, abdominal,
lumbar, pelvic
• ไตมีขนาดปกติหรือเล็กกว่าปกติเล็กน้ อย
• มักไม่มอี าการผิดปกติ ยกเว้ นมีการกดทับหรือคดงอของท่อไต ทําให้ ตดิ เชือ
ได้ งา่ ย

ไตเชือมกันเป็ นรู ปเกือกม้ า
Horseshoe kidney
• การเชือมกันของไตสองข้ างตังแต่กาํ เนิด โดยมากมักเป็ นขัวล่างเชือมกัน
• ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มักพบโดยบังเอิญในรายทีทําการผ่าชันสูตรศพ
• อาจทําให้ เกิดการติดเชือได้ บอ่ ยหรือทําให้ เกิดนิวได้ งา่ ย
• อาจพบความผิดปกติอืนร่วมได้ เช่น double ureter
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Cystic renal dysplasia

โรคถุงนําในไตของผู้ใหญ่ ADPKD

Autosomal dominant (adult)
polycystic kidney disease
( ADPKD )

• อุบตั กิ ารณ์ 1:400 to 1:1000
• ครึงหนึงของผู้ป่วยจะกลายเป็ นไตวายเรือรัง
• มักพบความผิดปกติอนร่
ื วมด้ วยเช่น liver cyst, cerebral
berry aneurysm, mitral valve prolapse, HT,
coronary heart diseases
• 15% ruptured aneurysm >> SAH , HT brain
hemorrhage
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ADPKD

Renal cysts

Autosomal recessive
polycystic kidney disease
( ARPKD )

Hepatic cyst

โรคถุงนําทีไตในเด็ก ARPKD
• มีอาการตังแต่แรกเกิด และมักเสียชีวติ ในช่วงหนึงเดือนแรก จากภาวะไต
วายเฉียบพลัน
• อุบตั กิ ารณ์ 1:10,000 to 1:50,000

ARPKD

• พบไตมีขนาดใหญ่สองข้ าง มีถงุ นําตามแนวยาว (longitudinal
cysts)
• อาจพบความผิดปกติอืนร่วมด้ วย เช่น ถุงนําทีตับ ตับมีพังผืด
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Dialysis- associated cystic change

ถุงนําธรรมดา Simple cysts
• อาจพบหนึงถุงหรือหลายถุงนํา ไม่เกียวข้ องกับพันธุกรรม
• Cortical cysts, ขนาด 1-5 cm.อาจมากถึง 10 cm
• มักไม่มีอาการ พบโดยบังเอิญ บางคนอาจมีปวดบริเวณไต ปั สสาวะมีเลือด
ปน หรือพบ calcification ได้
• การรักษา ติดตามอาการ อัลตราซาวนด์
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โรคนิว (stones/calculi)ในระบบทางเดินปั สสาวะ
• นิวในไต อาจเป็ นก้ อนหินแข็งเม็ดเดียว หรื อหลายเม็ด อยู่ในกรวยไต หรื อ calyces
อาจอยู่ในกรวยไตและมีกิงก้ านยืนเข้ าไปใน calyces มากกว่า 1 calyx เรี ยกว่า
นิวเขากวาง หรื อ staghorn stone นิวในไตอาจมีทงนิ
ั วทึบแสง และไม่ทึบแสง
คือไม่สามารถจะเห็นได้ ด้วยเอกซเรย์
• หินปูนทีอยูใ่ นเนือไตแต่ไม่ได้ อยูใ่ นกรวยไตหรื อ calyces เรี ยกว่า
nephrocalcinosis
• สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ชนิด ตามตําแหน่งทีพบในทางเดินปั สสาวะ ดังนี
1.โรคนิวทางเดินปั สสาวะส่ วนบน คือ นิวทีพบบริ เวณ กลีบกรวยไต (renal calyces)
กรวยไต (renal pelvis) และท่อไต (ureter)
2. โรคนิวทางเดินปั สสาวะส่ วนล่าง คือ นิวทีพบบริ เวณ กระเพาะปั สสาวะ (bladder)
และบริ เวณท่อปั สสาวะ (urethra)

Renal calculi
• ก้อนนิวทีพบส่วนมากประมาณร้อยละ 75 เป็ นเกลือแคลเซียม เช่น calcium
oxalate, calcium phosphate หรื อส่วนผสมระหว่าง oxalate และ phosphate
• ร้อยละ 14 เป็ นเกลือ magnesium ammonium phosphate ซึ งเรี ยกว่า struvite
• ร้อยละ 10 เป็ น uric acid-based
• และอีกร้อยละ 1 เป็ น cystine-based ซึ งการเกิดผลึกมักพบเมือในร่ างกายมี
สาร calcium, cystine, uric acid, struvite หรื อ oxalate อยู่ในภาวะอิมตัว
ยิงยวด

Renal calculi
• Calcium stone ได้แก่ calcium oxalate, calcium phosphate นิวใด ๆ ทีมี
แคลเซียมเป็ นองค์ประกอบมักจะทึบต่อแสงเอกซเรย์
• Struvite stone หรื อ Infectious stone มักพบร่ วมกับมีการอักเสบเรื อรังของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ แบคทีเรี ยทีเป็ นสาเหตุมกั เป็ นพวก urease ทําให้
ปัสสาวะมีฤทธิเป็ นด่าง มีผลตามมาทําให้ magnesium ammonium
phosphate และ calcium carbonate ทีละลายอยูต่ กตะกอนได้ง่าย จุลชีพที
พบเป็ นสาเหตุบอ่ ยทีสุดได้แก่ Proteus เชือตัวอืนได้แก่ Pseudomonas,
Klebsiella, E.coli, Staphylococcus
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อาการและอาการแสดง
• โรคนิวในทางเดินปัสสาวะส่ วนบน ได้ แก่
- นิวในไต มักมีอาการปวดตือๆ หรื อปวดรุ นแรงบริ เวณบันเอว อาจถ่าย
ปั สสาวะเป็ นเลือดนิวเขากวาง อาจจะไม่มอี าการ ถ้ามีการติดเชื อร่ วมด้วย จะปวด
หลังหรื อสี ขา้ งมากขึน มีไข้สูงหนาวสัน หรื อมีอาการของกระเพาะปั สสาวะอักเสบ
ถ้ามีการอักเสบทีไตมักกดเจ็บบริ เวณไตข้างนันในรายทีเป็ นเรื อรังอาจคลําไตได้
- นิวในท่อไต จะมีอาการปวดบริ เวณสี ขา้ งและหลังกรณี นิวอยู่บนของท่อไตนิวที
อยูต่ รงกลาง หรื อส่ วนล่างของท่อไต มักปวดร้าวมาท้องน้อย หน้าขา ถุงอัณฑะ
หรื อแคมอวัยวะเพศหญิงปั สสาวะเป็ นเลือด คลืนไส้ อาเจียน นิวทีค้างอยู่ส่วนปลาย
ท่อไต ทําให้ปัสสาวะบ่อย ปวดเบ่งเวลาปั สสาวะ ถ้ามีการติดเชือร่ วมด้วย ทําให้มี
ไข้ ปั สสาวะขุน่
Staghorn stone

อาการและอาการแสดง
• โรคนิวทางเดินปัสสาวะส่ วนล่าง ได้แก่
- นิวในกระเพาะปัสสาวะ ส่วนมากจะมีอาการปวดปัสสาวะ
ปัสสาวะบ่อย สะดุด เป็ นเลือด อาจปวดบริ เวณหัวเหน่าร่ วมด้วย
- นิวในท่อปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะไม่ออก หรื อเป็ นหยด ปวด
ขณะปัสสาวะ

การรักษา
หลักการรักษานิวในไต แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
1. การรักษาแบบประคับประคอง (conservative treatment)
2. การรักษาทางศัลยกรรม เช่น การสลายนิวด้วยคลืนความถีสูง การผ่าตัด
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Hydronephrosis
• ไตบวมคือ การมี dilatation ของ renal pelvis และ collecting system ซึ ง
เกิดจาก obstruction
• เช่นก้อนนิวอุดตันทําให้นาปั
ํ สสาวะคังอยู่ในท่อทีอยู่เหนือการอุดตันนัน
มีผลทําให้เกิดท่อไตโป่ งพอง (hydroureter) และไตบวม
(hydronephrosis) ตามมาได้

Hydronephrosis
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Urinary tract infection (UTI)

อาการของ UTI

• การติดเชือในระบบทางเดินปั สสาวะพบบ่อยเป็ นอันดับทีสอง รองจากการติดเชื อ
ในระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในผูห้ ญิงมากกว่าชาย
• การติดเชือเกิดขึนเมือเชื อแบคทีเรี ยจากระบบทางเดินอาหารมาทีทางเปิ ดของท่อ
ปั สสาวะและแบ่งตัวเพิมจํานวนขึน การติดเชือมักพบว่าเกิดจากแบคทีเรี ยเพียงครัง
ละชนิดเดียว เช่น Escherichia coli (E. coli) ซึ งตามปกติอาศัยอยูใ่ นลําไส้ใหญ่
• ในส่ วนใหญ่แบคทีเรี ยจะอยู่ทีท่อปั สสาวะ การติดเชือทีท่อปั สสาวะเรี ยกว่า
urethritis และย้อนขึนไปถึงกระเพาะปั สสาวะ เกิดการติดเชื อของกระเพาะ
ปั สสาวะเรี ยก cystitis
• ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีการติดเชื อต่อขึนไปถึงท่อสายไตไปทีไต การติดเชือ
ทีไตเรี ยกว่า pyelonephritis

• ในบางคนก็ไม่มอี าการ แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการ dysuria คืออยากไป
ปัสสาวะบ่อยๆ ปวดร้อนบริ เวณกระเพาะปัสสาวะ ปวดกระเพาะ
ปัสสาวะและท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะ ปวดบริ เวณกระดูกหัวหน่าว
และตึงบริ เวณทวารหนัก ปัสสาวะมีครังละน้อย ปัสสาวะขุน่ บางครัง
อาจมีเลือดปน
• อาการไข้แสดงถึงว่ามีการติดเชื อไปถึงไต อาจปวดหลังบริ เวณใต้กระดูก
ซีโครง คลืนไส้ อาเจียน
• การวินิจฉัย: Urine analysis/culture, film KUB
• การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะ แก้ไขสาเหตุ

โรคมะเร็ งของระบบทางเดินปั สสาวะ

Renal cell carcinoma

•
•
•
•

มะเร็งไต: Renal cell carcinoma
มะเร็งกรวยไต: Urothelial carcinoma
มะเร็งท่อไต: Urothelial carcinoma
มะเร็งกระเพาะปั สสาวะ: Urothelial carcinoma

• มักพบในเพศชาย (ชาย:หญิง = 2:1) อายุมากกว่า 50 ปี
• ปั จจัยเสียง: tuberous sclerosis, von Hippel-Lindau
disease, renal transplantation, dialysis, สูบบุหรี
• อาการมักมาด้ วย เจ็บแถวชายโครงด้ านหลัง คลําได้ ก้อน ปั สสาวะเป็ น
เลือด
• บางรายอาจมาด้ วยอาการของ paraneoplastic syndrome
(hypercalcemia, hypertension, Cushing’s
syndrome)
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Tumor of renal pelvis

Tumor of ureter

Urinary bladder carcinoma
• พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
• อาการ ปั สสาวะเป็ นเลือด ไม่ค่อยปวด (painless hematuria)
• สาเหตุ:
– สูบบุหรี (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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เนือหา
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
พญ. ละออ ชมพักตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความผิดปกติทางการเจริ ญเติบโตทางเพศ
• ภาวะทีเติบโตเป็ นหนุ่มสาวช้ ากว่ากําหนด (Delayed
puberty)
• ภาวะทีเติบโตเป็ นหนุ่มสาวไวกว่ากําหนด (Precocious
puberty)

• ความผิดปกติทางการเจริ ญเติบโตทางเพศ
• ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์หญิง
• ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ชาย

ภาวะวัยสาวล่าช้า (Delayed puberty)
เกณฑ์การประเมินภาวะวัยสาวล่าช้ า
1. อายุ 16 ปี ยังไม่มีระดูครังแรก (Menarche)
2. อายุ 13-14 ปี ยังไม่เริมมีอาการแสดงของพัฒนาการของวัยสาว
3. มีการพัฒนาการของเต้ านมหรือขนอวัยวะเพศแล้ ว 3 ปี ยังไม่มีระดู
ตามมา
4. ความสูงหรือนําหนักน้ อยกว่ามาตรฐานทีควรจะเป็ นตามอายุจริงอย่าง
มีนยั สําคัญ
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สาเหตุของ Delayed puberty
• ความผิดปกติของ hypothalamus, pituitary,
ovaries/testes

• เชือว่าปั จจัยทางพันธุกรรมมีส่วนสําคัญในการกําหนด
จุดเริ มต้ นของการเข้ าสูค่ วามเป็ นหนุม่ สาว บางคนอาจมี
โครโมโซมผิดปกติ เช่น 45, XO (Turner syndrome)
• ความผิดปกติในการสังเคราะห์สเตียรอยด์
• การเจ็บป่ วยเรือรัง

Precocious puberty
• ในเด็กผู้หญิง
– อายุน้อยกว่า 8 ขวบ
– มีการเจริญเติบโตของร่างกาย
โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ทีแสดงว่าเข้ าสู่
วัยสาว เช่น เต้ านมขยายใหญ่ขึน, มีขน
ขึนทีบริเวณอวัยวะเพศ, มีการ
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศภายนอก, มี
ขนรักแร้ ขึ น
– มีประจําเดือน ซึงจะมีการตกไข่ และ
สามารถตังครรภ์ได้ (มีรายงานว่าเด็กที
เป็ นเช่นนีตังครรภ์ได้ ตงแต่
ั อายุ 6 ขวบ)

• ในเด็กผู้ชาย
– อายุน้อยกว่า 9 ขวบ
– ขนาดของลูกอัณฑะใหญ่ขน,
ึ มีอวัยวะ
เพศใหญ่ขน,
ึ มีขนขึนทีบริเวณอวัยวะ
เพศ, มีสิวขึน, เสียงแตกหนุ่ม
– และมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้
และบางรายมีการหลังนําอสุจิได้ หรือ
ทีเรียกว่า “ฝั นเปี ยก” หรือแม้ แต่มี
เพศสัมพันธ์ได้ (เคยมีรายงานว่าเด็กที
เป็ นเช่นนี มีการสร้ างเชืออสุจิได้ ตงแต่
ั
อายุ 5 ขวบ)

Precocious puberty
• ในภาวะทีเด็กเป็ นหนุม่ สาวก่อนวัย หมายถึง มีการเปลียนแปลงทาง
ร่างกาย ทีแสดงถึงการเจริญเติบโตทางระบบสืบพันธุ์ทเร็ี วกว่าอายุจริงของ
เด็ก ซึงจะใช้ เกณฑ์ ก่อนอายุ 8 ขวบในเด็กผู้หญิง และอายุ 9 ขวบใน
เด็กผู้ชาย
• ภาวะผิดปกตินพบบ่
ี อยในเด็กหญิงมากกว่าในเด็กชายถึงประมาณ 10 เท่า
• สาเหตุของการเกิดความผิดปกตินอาจเป็
ี
นได้ หลายอย่าง ดังนีคือ
– ปั จจัยภายในตัวของเด็กเอง เช่ น ความผิดปกติในสมอง ฮอร์ โมน เนืองอกของ
รังไข่/อัณฑะ กรรมพันธุ์
– ปั จจัยภายนอก เช่ น ยาคุมกําเนิด ยาเสตียรอยด์ เป็ นต้ น

Precocious puberty
• ไม่วา่ เด็กหญิงหรือเด็กชายทีมีภาวะผิดปกตินี ในตอนแรกๆจะดูเหมือน
เจริญเติบโตสูงใหญ่กว่าเด็กคนอืนๆ แต่ในเวลาต่อมาจะพบว่าจะหยุด
สูงได้ เร็ว เนืองจากการมีระดับฮอร์ โมนทีผิดปกติจะทําให้ มีการปิ ดของ
ส่วนกระดูกทีทําหน้ าทีในการเติบโต (Growth plate) หยุดทํางาน
เร็ว ทําให้ เมือเวลาผ่านไป เด็กเหล่านีจะมีปัญหาตัวเตีย กว่าเด็กคนอืนๆ
ทีมีอายุเท่ากัน
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ความผิดปกติของระบบสื บพันธุห์ ญิง
•
•
•
•
•
•
•

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

Dysmenorrhea (ปวดประจําเดือน)
• อาการปวดท้ องขณะมีประจําเดือน พบได้ ประมาณ 70 % ของ
ผู้หญิงในวัยทีมีประจําเดือน
• ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทํางานได้ ตามปกติ ส่วน
น้ อยเท่านันทีอาจปวดรุ นแรงจนต้ องพักงาน
• อาการปวดประจําเดือนแบ่งได้ เป็ น
–ปวดประจําเดือนปฐมภูมิ
–ปวดประจําเดือนทุตยิ ภูมิ; endometriosis,
myoma

Dysmenorrhea
อาการ

• จะเริมมีอาการก่อนมีประจําเดือนไม่กชัี วโมง และเป็ นอยู่ตลอดช่วง 23 วันแรกของประจําเดือน โดยมีอาการปวดบิดเป็ นพัก ๆ ทีบริเวณ
ท้ องน้ อย
• บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน ท้ องเดิน ใจคอหงุดหงิด
ร่วมด้ วย ถ้ าปวดรุนแรงอาจมีอาการเหงือออกตัวเย็น มือเท้ าเย็นได้
• การรักษา ให้ ยาแก้ ปวด แก้ ไขสาเหตุ

Adenomyosis
คือภาวะทีเยือบุมดลูก
เจริญภายในกล้ามเนือ
มดลูก ทําให้ เกิดอาการปวด
ประจําเดือน
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Endometriotic cyst/ Chocolate cyst

เป็ นภาวะทีเยือบุมดลูกเจริ ญทีรังไข่ ทําให้มีเลือดออกทีรังไข่ เมือเลือดเก่าขึนจะมีสี
นําตาลดําคล้ายสี ช็อกโกแลต

Amenorrhea (ภาวะไม่มีประจําเดือน)
• หมายถึงภาวะซึงไม่ประจําเดือน 3 เดือนติดต่อกันจะแบ่งออกได้ ดงั นี
• Primary amenorrhea หมายถึงเด็กหญิงเมืออายุถงึ 16 ปี
แล้ วยังไม่มปี ระจําเดือน ประจําเดือนของเด็กแรกๆอาจจะมีไม่มากและ
ระยะเวลาไม่สมําเสมอ
• Secondary amenorrhea หมายถึงภาวะทีประจําเดือนไม่มา
ติดต่อกัน 3 รอบเดือน

สาเหตุของภาวะไม่มีประจําเดือน
• การตังครรภ์เป็ นสาเหตุทพบบ่
ี อยทีสุด
• ยาคุมบางชนิดทําให้ ประจําเดือนไม่มา เมือหยุดยาคุมกําเนิดไป 3-6
เดือนประจําเดือนจะมาตามปกติ
• การให้ นมบุตร
• ความเครียด
• ยาบางชนิดอาจจะทําให้ ประจําเดือนไม่มาได้ แก่
corticosteroids,ยาแก้ โรคซึมเศร้ า antidepressants,
antipsychotics, ยารักษาโรคธัยรอยด์และเคมีบาํ บัดบางชนิด
• เจ็บป่ วยเรือรัง การขาดอาหาร
• การออกกําลังกายมากเกินไปทําให้ ระดับฮอร์ โมนเพศลดลง
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สาเหตุของภาวะไม่มีประจําเดือน

• นําหนัก คนอ้ วนมีความผิดปกติของประจําเดือนได้ เนืองจากเซลล์ไขมัน
จะสร้ าง estrogen ทําให้ รอบเดือนถูกรบกวน
• โรคธัยรอยด์
• Polycystic ovarian syndrome (PCOS) การทีรังไข่มีถงุ นํา
(cyst) มีการสร้ างฮอร์ โมนเพศชาย
(androgen,testosterone )ออกมามากทําให้ ผ้ หู ญิงมีลกั ษณะ
ของผู้ชาย เช่นมีหนวดเครา ขนดก มีสวิ เสียงแหบ เนืองจากมีฮอร์ โมน
เพศชายมากทําให้ ไม่มไี ข่ตกผลคือไม่มปี ระจําเดือน
• มีเนืองอกในสมองทีสร้ างฮอร์ โมน Prolactin ทําให้ ไม่มปี ระจําเดือน
เป็ นหมัน มีนํานมหลังโดยทีไม่มบี ตุ ร

Premenstrual syndrome (PMS)
อาการก่อนมีประจําเดือน PMS อาจแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ
• อาการป่ วยทางอารมณ์ ได้ แก่ หงุดหงิด ขีโมโห เครียด คิดมาก กังวล
ท้ อแท้ หลงลืม บางคนอาจมีอารมณ์แปรปรวนมากกว่านี เช่น ซึมเศร้ า
เพ้ อ คลุ้มคลัง หรืออาจทําร้ ายตัวเอง
• อาการป่ วยทางร่ างกาย ได้ แก่ อาการปวดหรือเจ็บตามบริเวณต่างๆ
เช่น เจ็บทรวงอก ต่อมนํานม หรือหัวนม เรียกอาการนีว่า mastalgia
นอกจากนียังมีอาการปวดเมือยกล้ ามเนือ ปวดหลัง บวม ท้ องอืด
วิงเวียนศีรษะ เป็ นสิว อ่อนเพลีย
• อาการเปลียนแปลงทางกายภาพ เช่น หน้ าท้ องขยาย ร่างกายสะสม
นําเพิมขึน ทําให้ นํ าหนักเพิม ผู้หญิงบางคนอาจมีนําหนักเพิมได้ ถงึ 1-2
กิโลกรัมในช่วงก่อนมีประจําเดือนหลังจากนันนําหนักจะลดลงได้ เอง

Abnormal uterine bleeding (AUB)
• อาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เป็ นกลุม่ อาการทีพบได้ บอ่ ย
มากในผู้หญิง แบ่งอาการออกเป็ นดังนี
1. การตกเลือดจากโพรงมดลูก คือ จุดเลือดทีออกอยูใ่ นโพรง
มดลูก เช่น การแท้ ง การมีเลือดระดูออกมากหรือผิดปกติ หรือ
โรคมะเร็งของเยือบุมดลูก
2. การตกเลือดทีอวัยวะสืบพันธุ์ทไม่
ี ใช่ มดลูก คือเลือดไหลออก
ทางช่องคลอดโดยทีจุดเลือดออกไม่ได้ เกิดในโพรงมดลูก แต่อยูต่ าลง
ํ
มา ได้ แก่ ปากมดลูกหรือในช่องคลอด เช่น มะเร็งปากมดลูก แผล
ฉีกขาดในช่องคลอด

สาเหตุของการเกิด PMS

• Reproductive Hormones and Neurotransmitters เมือให้ ยา
ทีลดการสร้ าง estrogen สามารถทําให้ อาการดีขนจึ
ึ งเชือว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์ โมนเพศกับสารทีหลังในสมอง ได้ แก่
– ระดับ serotonin ทีตําจะสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้ า
– การขาดสาร GABA จะทําให้ เกิดความวิตกกังวล

• เสียสมดุลของ Calcium และ Magnesium โดยพบว่าคนทีขาด
magnesium และมีระดับ calcium สูงจะเกิดอาการได้ งา่ ย
• เกิดจากความเครียดทําให้ มกี ารหลังฮอร์ โมนทีเกียวกับความเครียดออกมา
ได้ แก่ cortisol ทําให้ กระตุ้นเกิดอาการขึนมา
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Postmenopausal syndrome

Postmenopausal syndrome

• โรควัยทอง โรคของหญิงวัยหมดประจําเดือน
• มักพบในผู้หญิงทีใกล้ หมดประจําเดือนหรือหมดไปแล้ ว ( อายุประมาณ
45 - 55 ปี ) เรียกว่า perimenopausal age
• มีสาเหตุจากความเปลียนแปลงของฮอร์ โมนในร่างกาย ร่วมกับความ
แปรปรวนทางด้ านจิตใจ และอารมณ์
• ผู้หญิงในวัยนีประมาณ 25 % จะไม่มีอาการใด ๆ ทังสิน ประมาณ 50
% อาจมีอาการเพียงเล็กน้ อย และอีก 25 % จะมีอาการไม่สบายต่าง ๆ

• อาการ
– ก่อนประจําเดือนจะหมดอย่างถาวร มักมีประจําเดือนมาไม่สมําเสมอ
หรือประจําเดือนมาน้ อย แล้ วต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการร้ อนซู่ซ่าตามผิว
กาย ( เช่น บริเวณหน้ าอก คอ และใบหน้ า ) มีเหงือออก ใจสัน ปวด
ตามข้ อ ปวดศีรษะ
– บางคนอาจมีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย ขีวิตกกังวล ซึมเศร้ า ไม่มีสมาธิ
และนอนไม่หลับ อาการอาจเป็ นอยูเ่ พียง 2-3 สัปดาห์ หรือนานทีสุด
ถึง 5 ปี (เฉลียประมาณ 2-3 ปี ) แล้ วจะหายไปได้ เอง

Postmenopausal syndrome

Female neoplasm

การรักษา
• ถ้ าผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้ อย ไม่ต้องให้ ยารักษาแต่อย่างใด ถ้ ามี
อาการไม่สบายมาก ให้ ยารักษาตามอาการ
• ถ้ าอาการไม่ดีขนึ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุอืน ต้ องทําการตรวจพิเศษ
เพิมเติม ถ้ าเป็ นโรคของหญิงวัยหมดประจําเดือน อาจให้ ยาฮอร์ โมน
ได้ แก่ ยาเม็ดคุมกําเนิด
• ระวังภาวะกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดอุดตัน

• Breast tumor:
– Fibroadenoma: เนืองอกไม่ร้ายแรงของเต้ านม
– Fibrocystic change: พังผืดและถุงนําในเต้ านม
– Breast cancer: มะเร็งเต้ านม

• Uterine tumor:

– Myoma uteri: เนืองอกไม่ร้ายแรงของมดลูก
– Cervical cancer: มะเร็งปากมดลูก
– Endometrial cancer: มะเร็งเยือบุโพรงมดลูก
– Ovarian cancer: มะเร็งรังไข่
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โรคทีเป็ นสาเหตุของก้อนทีเต้านมชนิดทีไม่ใช่มะเร็ งทีพบบ่อยๆได้แก่
• Fibrocystic change
– เป็ นชนิดทีพบได้ บ่อยทีสุดไม่เป็ นมะเร็ง ก้ อนนีเกิดจากการกระตุ้นของฮอร์ โมน
ทําให้ มีถงุ นํา มักจะมีอาการปวดบริเวณก้ อนก่อนมีประจําเดือน ช่วงอายุ 3050 ปี มักจะเป็ นสองข้ าง

• Fibroadenomas มักจะเกิดในช่วงอายุ 20-40 ปี ไม่ปวด ก้ อน
เคลือนไปมา การรักษาผ่าเอาออก
• Traumatic fat necrosis เกิดจากการทีเต้ านมได้ รับการ
กระแทกและมีเลือดออกในเต้ านม ไขมันเกิดการอักเสบรวมกันเป็ นก้ อน
ซึงอาจจะปวดหรือไม่กไ็ ด้

FAD

FCD

อาการของมะเร็งเต้ านม
• มะเร็งในระยะเริมต้ นจะไม่มอี าการเจ็บหรือปวด เมือก้ อนโตขึนจะทําให้
เกิดอาการดังต่อไปนี
• คลําพบก้ อนทีเต้ านมหรือใต้ รักแร้
• มีการเปลียนแปลงของขนาดเต้ านม
• มีนาไหลออกจากหั
ํ
วนม หรือเจ็บ หัวนมถูกดึงรังเข้ าในเต้ านม
• ผิวทีเต้ านมจะมีลกั ษณะเหมือนเปลือกส้ ม
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มะเร็ งเต้านม (Breast cancer)
• เป็ นมะเร็งทีพบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็ นอันดับ 2 รองจาก
มะเร็งปากมดลูก
• โรคมะเร็งเต้ านมเกิดจากเนือเยือของเต้ านมมีการเปลียนแปลงเป็ น
เซลล์มะเร็ง อาจจะเกิดเป็ นมะเร็งเต้ านมทีเกิดกับท่อนํานม หรือเกิดกับ
ต่อมนํานม
• ปั จจัยเสียง ได้ แก่ อายุมากกว่า 40 ปี ขนไป
ึ มีประวัตคิ นในครอบครัว
เป็ นมะเร็งเต้ านม ไม่เคยมีบุตร การกลายพันธุ์ของยีน เช่น การเกิดการ
กลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ทีมีประจําเดือนมาตังแต่อายุ
ก่อน 12 ปี หรือ ประจําเดือนหมดช้ าหลังอายุ 55 ปี การสูบบุหรี

Breast

การตรวจหามะเร็งเต้านม
• ตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ควรจะตรวจอย่างน้ อยเดือนละครังระยะเวลา
เหมาะสมทีจะตรวจคือหลังหมดประจําเดือน
• ตรวจเต้ านมโดยแพทย์ ควรตรวจตังแต่อายุ 20 -39 ปี ขึนไปโดยตรวจ
ทุก 3 ปี ส่วนผู้ทีอายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจด้ วยแพทย์ทกุ ปี
• การตรวจ Mammography เป็ นวิธที ดีี ทสุี ดทีจะค้ นพบมะเร็งในระยะ
เริมแรก แนะนําให้ ตรวจทุก1-2 ปี สาํ หรับผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปี
สําหรับคุณผู้หญิงทีอายุน้อยกว่านีหรือมีปัจจัยเสียงควรปรึกษาแพทย์

carcinoma

Paget disease of the
nipple

 Extension of DCIS cell to
epidermis without
crossing basement
membrane
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เนืองอกของกล้ามเนือมดลูก
• Leiomyoma/ Myoma uteri
• เนืองอกของมดลูก เป็ นเนืองอกชนิดธรรมดา พบได้ ประมาณ 25% ของ
ผู้หญิงทีมีอายุมากกว่า 35 ปี ขนไป
ึ
• มักพบในผู้หญิงอายุ 35-45 ปี แต่อาจพบในหญิงสาวก็ได้ เนืองอกอาจ
มีขนาดต่าง ๆ กันไป
• อาจเกิดอยู่ในชันกล้ ามเนือของมดลูก หรืออยู่ทีผนังด้ านใน หรือด้ าน
นอกของมดลูกก็ได้

เนืองอกของกล้ามเนือมดลูก
• ถ้ าก้ อนขนาดเล็ก อาจไม่มีอาการอะไร แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ
• ถ้ าก้ อนขนาดโต มักมีเลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอยและมักจะมี
อาการปวดประจําเดือน
• บางคนอาจมีอาการปั สสาวะบ่อย
• ถ้ าก้ อนโตมาก ๆ อาจคลําได้ ก้อนทีบริเวณท้ องน้ อย
• อาจทําให้ เลือดออกมากจนซีด (โลหิตจาง)
• อาจทําให้ ตงครรภ์
ั
ยาก หรือแท้ งบุตร หรือคลอดลําบาก

Leiomyosarcoma
of uterus
คือเนืองอกชนิดร้ ายแรงของ
กล้ ามเนือมดลูก

Leiomyomas
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มะเร็งปากมดลูก
•
•
•
•

พบมากทีสุดของมะเร็งในสตรีไทย พบมากในช่วงอายุ 35-60 ปี
Pap smear screening
Precancerous lesions: LSIL, HSIL
มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เป็ นชนิด Squamous cell ประมาณ
ร้ อยละ 80% - 90% ส่วนทีเหลือประมาณร้ อยละ 20 จะเป็ นชนิด
Adenocarcinoma
• Treatment: Colpo Bx, Conization,
hysterectomy, Radiation

อาการของมะเร็งปากมดลูก
– มีเลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธุ์ มี
เลือดออกหลังจากหมดประจําเดือนแล้ ว เลือดออกเป็ นระยะ
ประจําเดือนมานานผิดปกติ เลือดออกหลังจากตรวจภายใน
– มีอาการตกขาวซึงอาจจะมีเลือดปน
– มีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ

ปัจจัยเสี ยงของมะเร็งปากมดลูก
•
•
•
•

การติดเชือ HPV type 16, 18 เป็ นปั จจัยเสียงทีสําคัญทีสุด
การสูบบุหรี หรือผู้ใกล้ ชิดเป็ นผู้ตดิ บุหรี
มีเพศสัมพันธ์ตงแต่
ั อายุยงั น้ อย ตํากว่า 18 ปี
เปลียนคูน่ อนบ่อย สามีหรือคูน่ อนสําส่อนทางเพศ
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Ectocervix
Superficial cell

Intermediate cell

Parabasal cell
Basal cell

PAP smear

Superficial cells

Parabasal cells

Pap smear classification

Intermediate cells

•
•
•
•
•

Class I : Negative
Class II : Atypical cells
Class III : Mild dysplasia
Class IV : Moderate to severe dysplasia
Class V : Cancer

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

ASCUS

LSIL

ASC-H

HSIL

Cone biopsy

Squamous cell carcinoma of cervix

Squamous cell carcinoma
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มะเร็งเยือบุโพรงมดลูก
• เกิดจากเซลล์มะเร็งจากเยือบุโพรงมดลูก
• การรับประทานยาต้ านฮอร์ โมน (Tamoxifen) ในการรักษามะเร็ง
เต้ านม หรือการรับประทานฮอร์ โมนเอสโตรเจนอย่างเดียว (ไม่ได้
รับประทานโปรเจสเตอโรนร่วมด้ วย) อาจทําให้ เสียงต่อโรคมะเร็งเยือบุ
โพรงมดลูก
• อาการทีสําคัญคือ มีเลือดออก หรือมีสารคัดหลังผิดปกติออกจากช่อง
คลอด(โดยไม่เกียวกับช่วงมีประจําเดือน)
• การวินจิ ฉัย คือขูดหรือตัดชินเนือไปตรวจ

Endometrial
carcinoma

Ovarian tumor

อาการของ Ovarian tumor

• พบได้ บอ่ ย และผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมือมะเร็งลุกลามแล้ ว เพราะ
เริมแรกมักไม่มีอาการผิดปกติ และไม่สามารถตรวจคัดกรองได้
• พบมากในช่วงอายุ 40-60 ปี
• ช่วงอายุ < 20 ปี มกั เป็ น Germ cell
• ช่วงอายุหลังหมดระดู มักเป็ น epithelial cell ซึงสตรีทมีี ความเสียง
สูงได้ แก่ ผู้ทไม่
ี มลี กู หรือมีลกู เมืออายุมาก
• ปั จจัยอืนทีเกียวข้ อง เช่น พันธุกรรม เชือชาติ
• การรักษา ขึนกับระยะและชนิดของมะเร็ง มีทงการผ่
ั
าตัด เคมีบาํ บัด ฉาย
แสง

• ส่วนมากผู้ทมีี อาการมักเป็ นระยะทีมะเร็งแพร่กระจายในช่องท้ องแล้ ว
• อาการทีพบบ่อยได้ แก่ ปวดท้ อง ท้ องโตขึนหรืออืดแน่นท้ อง อาการที
ก้ อนเนือไปกดเบียดอวัยวะข้ างเคียงเช่นปั สสาวะบ่อย ท้ องผูก เป็ นต้ น
• บางรายมาด้ วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ซึงพบได้ ในมะเร็งเยือบุ
ผิวรังไข่หรือเนืองอกกลุม่ ทีสร้ างฮอร์ โมน estrogen มากระตุ้นเยือบุ
โพรงมดลูก หรือพบในกรณีทมะเร็
ี งกระจายมายังมดลูก
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Serous
cystadenocarcinoma
of the ovary

Mature cystic teratoma
or
Dermoid cyst of the ovary

Ectopic pregnancy

Ectopic pregnancy

• การตังครรภ์นอกมดลูก หมายถึงการตังครรภ์ทเกิ
ี ดจากการฝั งตัวของไข่
ทีถูกผสมแล้ วนอกโพรงมดลูก ร้ อยละ 95 เกิดขึนทีท่อนําไข่ นอกจากนัน
อาจพบได้ ทีรังไข่ ปากมดลูก และในช่องท้ อง
• สาเหตุชวนให้ เกิด เช่น ความผิดปกติของท่อนําไข่ทาํ ให้ เกิดสภาพการณ์
ทีขัดขวางและหน่วงเหนียวมิให้ ไข่ทีถูกผสมแล้ วเดินทางเข้ าสูโ่ พรงมดลูก
ได้ การอักเสบเรือรังของท่อนําไข่ มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มากขึน

• อาการ ประกอบไปด้ วยอาการปวดท้ อง ขาดประจําเดือน และเลือดออก
ทางช่องคลอด
• อาการแสดงอาจพบได้ ตงแต่
ั ตรวจไม่พบอะไร จนถึงผู้ป่วยมาด้ วยภาวะ
ช็อกจากการเสียเลือด
• ภาวะอืนๆ ทีต้ องวินิจฉัยแยกโรคจากการตังครรภ์นอกมดลูกคือ
1.โรคแทรกของการตังครรภ์ในมดลูก เช่นการแท้ งบุตร
2.โรคทางนรี เวชทีไม่ใช่การตังครรภ์ เช่น ปี กมดลูกอักเสบ มีการแตกของไข่ หรื อมี
การบิดหมุนของปี กมดลูก
3. ภาวะอืนๆ ทีไม่ใช่โรคทางนรี เวช เช่น กระเพาะลําไส้ อกั เสบ ไส้ ติงอักเสบ เป็ นต้ น
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Ectopic pregnancy

ความผิดปกติของระบบสื บพันธุ์ชาย
• ต่อมลูกหมากโต (BPH)
• Paraffinoma: การฉีดพาราฟิ นเพิมขนาดอวัยวะเพศ
•
•
•
•

Male cancer
Gynecomastia
Torsion testis
Cystic lesion in paratesticular region

Ectopic pregnancy

ต่ อมลูกหมากโต

Benign prostatic hyperplasia (BPH)
• ชายอายุ 40 ปี ขนไปมี
ึ
โอกาสเป็ นมากขึน
• ต่อมลูกหมาก จะเริมโตจากด้ านในดังนันก็จะกดท่อปั สสาวะทําให้
ปั สสาวะลําบาก เมือปั สสาวะลําบากทําให้ ปัสสาวะออกไม่หมดเหลือ
ปั สสาวะบางส่วนในกระเพาะปั สสาวะ เกิดการติดเชือทางเดินปั สสาวะ
• ต่อมลูกหมากโตเป็ นเพียงมีเซลล์เพิมขึนไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ป่วย
ส่วนมากแม้ จะมีต่อมลูกหมากโตแต่กไ็ ม่มอี าการ
• เกิดจากอิทธิพลของฮอร์ โมน Dihydrotestosterone
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BPH
อาการของต่อมลูกหมากโต
• ปั สสาวะไม่สดุ เหมือนคนทียังไม่ได้ ปัสสาวะ
• ปั สสาวะบ่อย
• ปั สสาวะสะดุดขณะปั สสาวะ
• อันปั สสาวะไม่อยู่
• ปั สสาวะไม่พุ่ง
• ปั สสาวะต้ องเบ่งเมือเริมปั สสาวะ
• ต้ องตืนกลางคืนเนืองจากปวดปั สสาวะ

BPH
• การรักษาด้ วยยา
– Alfa blocker drug treatment เป็ นยาทีทําให้ กล้ ามเนือในต่อม
ลูกหมากคลายตัว ยานีไม่ได้ ทําให้ ต่อมลูกหมากมีขนาดลดลง ตัวอย่างเช่น
doxazosin , prazosin

• ข้ อบ่ งชีในการผ่ าตัดต่ อมลูกหมากโต: ปั สสาวะไม่ออก,ปั สสาวะล้ น
ไปทีไตทําให้ ไตเสือม, มีการติดเชือปั สสาวะบ่อย, มีเลือดออกทางเดิน
ปั สสาวะ, มีนวทางเดิ
ิ
นปั สสาวะ

Benign prostatic hyperplasia/ BPH
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Paraffinoma of penis
• Foreign body granuloma of penis
• การฉีดสารแปลกปลอมเข้ าไปในอวัยวะเพศชาย เช่น พาราฟิ น นํามัน
มะกอก เป็ นต้ น
• ส่วนมากผู้ป่วยจะมาด้ วยภาวะแทรกซ้ อน เช่น ติดเชือ ผิวหนังบวมเน่า
อวัยวะเพศแข็งตัวไม่ได้ ใช้ ร่วมเพศไม่ได้
• ทําการรักษาโดยการผ่าตัดเลาะเอาผิวหนังและเนือเยือใต้ ผิวหนังออก
ทังหมด แล้ วปลูกถ่ายผิวหนังใหม่

Male cancer
• Penile carcinoma: มะเร็งของ penis
• Testicular tumor: มะเร็งอัณฑะ
• Prostatic adenocarcinoma: มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งองคชาติ (Penile carcinoma)
• เป็ นมะเร็งทีเกิดจากเนือเยือขององคชาติ
• การติดเชือไวรัส humanpapilloma อาจเพิมความเสียงต่อการ
เป็ นมะเร็งองคชาติ
• มีอาการแดง คัน หรือเจ็บบริเวณองคชาติ มีเลือดออก มีก้อนทีบริเวณ
องคชาติ
• การวินิจฉัย คือ ตัดชินเนือ
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มะเร็งของอัณฑะ
Squamous cell
carcinoma of penis

• เป็ นมะเร็งทีเกิดจากเนือเยือในอัณฑะ แบ่งเป็ น ชนิด Seminoma
และ Non seminoma
• Seminoma จะมีการพยากรณ์โรคดีกว่า และตอบสนองต่อรังสีได้
ดีกว่า มักพบในคนทีอัณฑะไม่ลง
• Non seminoma จะมีการเจริญและแพร่กระจายได้ เร็วกว่า เช่น
Embryonal carcinoma, Yolk sac tumor,
Choriocarcinoma

มะเร็งอัณฑะ
ปั จจัยเสียง

อาการ

• ลูกอัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ
(ทองแดง
cryptorchidism)
• มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นมะเร็ง
อัณฑะ
• เป็ นโรคกลุม่ อาการ
Klinefelter xxy

• คลําได้ ก้อน
• ปวดหน่วง ๆ บริเวณหัวหน่าว
หรือขาหนีบ
• มีนาในถุ
ํ งอัณฑะขึนมาอย่าง
ฉับพลัน
• ปวดในถุงอัณฑะ
Seminoma of the testis

Embryonal carcinoma
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มะเร็งต่ อมลูกหมาก

การวินิจฉัยมะเร็งต่ อมลูกหมาก

• เกิดในผู้ชายสูงอายุ ทีพบบ่อยคือมากกว่า 60 ปี
• สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากทีแท้ จริงยัง ไม่มีใครทราบ หลายคนเชือว่า
ฮอร์ โมนเพศชายจะเป็ นต้ นเหตุสําคัญ
• อาหารอาจ มีส่วนให้ เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ด้วยโดยเฉพาะอาหารทีมี
ไขมันสูง
• นอกจากนันสาเหตุของมะเร็ง ต่อมลูกหมากยังเกียวข้ องกับกรรมพันธุ์
• ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั จะมาพบแพทย์ในระยะลุกลามซึงทําให้ การรักษาไม่
สามารถทําให้ หายขาดได้

Location of BPH and CA prostate

BPH

CA

• ผู้ชายทีมี อายุ 50 ปี ขนไป
ึ ถึงแม้ จะไม่มอี าการผิดปกติของ ทางเดิน
ปั สสาวะใดๆควรจะไปรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากจากแพทย์
และหากมีประวัตญ
ิ าติ ใกล้ ชิดเป็ นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรจะมารับ
การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากทุกปี ตังแต่อายุ 40 ขึนไป
• การตรวจทางทวารหนัก และ การเจาะเลือดเพือหาสารบ่ งชีมะเร็ง
คือ Prostatic specific antigen (PSA)

Gynecomastia
ภาวะนมโตในเพศชายอาจเกิดจาก
- ร่างกายผลิตฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนได้ น้อย หรือเทสโทสเตอโรน
ออกฤทธิได้ น้อย ได้ แก่ Klinefelter syndrome
- ร่างกายผลิตฮอร์ โมนเอสโตรเจนมากกว่าปกติ หรือเอสโตรเจนออก
ฤทธิมากกว่าปกติ ได้ แก่เนืองอกของอัณฑะ เอสโตรเจนได้ มากขึน ใน
โรคตับเรือรัง
- การใช้ ยาบางชนิด ยาพวกเอสโตรเจน Digitalis, ACE inhibitors
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Gynecomastia (ภาวะเต้ านมโตในเพศชาย)

ขัวอัณฑะบิด Tortion testis
• มักพบในช่วงวัยรุ่น เกิดจาก anatomical defect
• มีอาการปวดอัณฑะฉับพลันทันทีทนั ใด อัณฑะบวม อาจมีคลืนไส้
อาเจียนร่วมด้ วย
• ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยจะเจ็บอัณฑะมาก ลักษณะอัณฑะบวม อยูผ่ ดิ
ตําแหน่ง อยู่ในแนวขวางของถุงอัณฑะ อาจมีสคี ลํา
• การวินจิ ฉัย ทําอัลตราซาวนด์
• การรักษา รีบผ่าตัดคลายขัวทีบิด และเย็บป้องกันการบิด บางรายอาจ
ต้ องเย็บอัณฑะอีกข้ างเพือป้องกันการบิด

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
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