โรคนิ่วไต
สรางเสริมสุขภาพอยางไรใหหางไกลจากโรคนิ่ว

ปยะรัตน โตสุโขวงศ และชาญชัย บุญหลา

โรคนิ่วไต
โรคนิ่วไตเปนปญหาสาธารณสุขทีพ
่ บมากทั่วโลก และอุบัติการณโรคนิ่วไตมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยมีอุบัติการณโรคนิ่วไตสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณรอยละ 10-16 การมีนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอน
อื่นๆ ได เชน การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ การทํางานของไตเสื่อมลง และอาจ
รายแรงจนถึงเกิดภาวะไตวายเรื้อรังและโรคไตระยะสุดทาย ซึง่ ทําใหถึงแกความตายได
นอกจากนี้โรคนิ่วไตมีอุบัติการณการเปนนิ่วซ้ําสูงมาก ทําใหทั้งผูปวยและภาครัฐตอง
สูญเสียคาใชจายในการรักษาและปองกันการเกิดนิ่วซ้ําสูงมาก ดังนั้นโรคนิ่วไตจึงจัดเปน
ปญหาสุขภาพที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเปนอยางยิ่ง
สาเหตุของโรคนิ่วไตเกิดจากหลากหลายปจจัย ทั้งปจจัยเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม เม
แทบอลิซึม พันธุกรรม วิถีการดําเนินชีวิต และอุปนิสัยการกินอาหารของตัวผูปวยเอง
ชนิดของนิ่วมีหลากหลายชนิด องคประกอบสวนใหญในกอนนิ่วเปนผลึกแรธาตุ เชน แค
ลเซี่ยมออกซาเลต แคลเซียมฟอสเฟต ยูเรต แมกนีเซี่ยมแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต เปนตน
นิ่วที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ นิ่วแคลเซี่ยมฟอสเฟตประมาณรอยละ 80
รองลงมาคือนิ่วกรดยูริกพบประมาณรอยละ 10-20 สาเหตุเริ่มตนของการเกิดนิ่วคือการ
กอผลึกแรธาตุในปสสาวะ สารที่กระตุนการกอผลึกเหลานี้เรียกวา “สารกอนิ่ว” ไดแก แค
ลเซี่ยม ออกซาเลต ฟอสเฟต และกรดยูริก สําหรับสารที่ปองกันการกอผลึกในปสสาวะ
เรียกวา “สารยับยั้งนิ่ว” ที่สําคัญไดแก ซิเทรต โพแทสเซียม และแมกนีเซียม
ปจจัยเสี่ยงดานความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมที่พบไดบอยในผูปวยโรคนิ่วไตไทย คือ
การมีสารยับยั้งนิ่วในปสสาวะต่ํา ไดแก ภาวะซิเทรตในปสสาวะต่ําพบประมาณรอยละ
70-90 และภาวะโพแทสเซียมในปสสาวะต่ําพบประมาณรอยละ 40-60
การรักษาโรคนิ่วไตแบงเปนการรักษาทางศัลกรรม เชน การผาตัดเอานิ่วออกและการ
สลายนิ่ว เปนตน และการรักษาดวยยาเพื่อปองกันการเกิดนิ่วซ้ํา เชนยาโพแทสเซี่ยมซิ

เทรต นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทยแลว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและ
การดําเนินชีวิตมีความสําคัญมากในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยโรคนิ่วไต ซึ่งเปน
การปองกันการเกิดนิ่วซ้ําไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว

กลไกการเกิดโรค
สาเหตุของการเกิดนิ่วไต คือ การมีสารกอนิ่วในปสสาวะสูงกวาระดับสารยับยั้งนิ่ว รวมกับ
ปจจัยเสริมคือ ปริมาตรของปสสาวะนอย สงผลใหเกิดภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งของสารกอนิ่ว
ในปสสาวะ จึงเกิดผลึกที่ไมละลายน้ําขึ้น เชน แคลเซี่ยมออกซาเลต แคลเซี่ยมฟอสเฟต
และยูเรต ผลึกนิ่วที่เกิดขึ้นจะกระตุนใหเกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นและการอักเสบใน
ทอไต สงผลใหเซลลบุทอไตถูกทําลาย ตําแหนงที่ทอไตถูกทําลายนี้จะเปนพื้นที่ให
ผลึกนิ่วเกาะยึดและรวมกลุมกัน เกิดการทับถมของผลึกนิ่วเปนเวลานานจนกลายเปน
กอนนิ่วไดในที่สุด
ในคนปกติที่มีสารยับยั้งนิ่วในปสสาวะสูงเพียงพอ จะสามารถยับยั้งการกอตัวของผลึกนิ่ว
ได โดยสารเหลานี้จะไปแยงจับกับสารกอนิ่ว เชน ซิเทรตจับกับแคลเซียม หรือ
แมกนีเซียมจับกับออกซาเลต ทําใหเกิดเปนสารที่ละลายน้ําไดดี และขับออกไปพรอม
กับน้ําปสสาวะ ทําใหปริมาณสารกอนิ่วในปสสาวะลดลงและไมสามารถรวมตัวกันเปน
ผลึกนิ่วได นอกจากสารยับยั้งนิ่วกลุมนี้แลวโปรตีนในปสสาวะหลายชนิด เชน โปรตีน
แทมฮอสฟอล และออสทีโอพอนติน ยังหนาที่ปองกันการกอผลึกในปสสาวะและเมื่อ
เคลือบที่ผิวผลึกจะชวยขับผลึกออกไปพรอมกับปสสาวะไดงา ยขึ้น ปจจุบันมีหลาย
งานวิจัยระบุวาความผิดปกติของการสังเคราะหและการทํางานของโปรตีนยับยั้งนิ่ว
เหลานี้ เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคนิ่วไต

อาการของโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ
อาการของโรคนิ่วนั้นเกิดจากการที่มีกอนนิ่วไปอุดตันตามที่ตางๆ ในทางเดินปสสาวะ ทํา
ใหมีอาการปสสาวะขัดกระปริกระปรอย หากเปนในระยะแรกรางกายอาจขับกอนนิ่ว
ออกมาไดเองทางปสสาวะ ซึ่งจะพบตะกอนเหมือนกอนกรวดเล็กๆ ปนออกมาพรอมกับ
ปสสาวะ แตถากอนนิ่วมีขนาดใหญขึ้นจะมีการอุดตันที่มากขึ้น มีการเสียดสีและทําให
เกิดการบาดเจ็บมีเลือดออก สงผลใหปสสาวะมีสีแดงขึ้นจากเลือดหรือบางกรณีมีสี
เหมือนน้ําลางเนื้อเนื่องจากมีเนื้อบางสวนหลุดลอกออกมาดวย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทํา
ใหมีอาการปวดทอง ปวดหลังขึ้นได ในกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซอนจะมีอาการไขรวม
ดวย หากปลอยใหเปนนิ่วไปนานๆ โดยมิไดรับการรักษาจะทําใหไตบาดเจ็บเรื้อรัง สงผล
ใหไตมีรูปรางและทํางานผิดปกติมากขึ้นและนําไปสูภาวะไตวายในที่สุด ซึง่ พบวามี
ผูปวยจํานวนไมนอยไมไดรับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ เมื่อกอนนิ่วมีขนาดใหญขึ้นการรักษา
โดยการผาตัดออกจะทําใหเสียเนื้อไตไปบางสวนดวย หรือหากเปนมากๆ อาจตองตัดไต
ขางนั้นทิ้ง ซึ่งทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี ดั้งนั้นหากมีอาการที่นาสงสัยก็ควรไปพบ
แพทยผูเชี่ยวชาญตั้งแตเนิ่นๆ

นิ่วที่พบไดบอยในประเทศไทย
กอนนิ่วสามารถจําแนกชนิดคราวๆ ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือนิ่วชนิดเนื้อเดียวที่มี
องคประกอบเพียงอยางเดียว และนิ่วชนิดเนื้อผสมที่มีหลากหลายองคประกอบรวมกัน
นิ่วสวนใหญที่พบในประเทศไทยเปนนิ่วเนื้อผสม นอกจากนั้นเราสามารถแบงชนิดนิ่วได
จากองคประกอบหลักที่สําคัญในกอนนิ่ว ไดแก
1) นิ่วแคลเซียมออก
ซาเลต

2) นิ่วแคลเซียม
ฟอสเฟต

นิ่วยูเรตหรือนิ่ว
กรดยูริก

4) นิ่วสตูไวทหรือนิ่ว
ติดเชื้อ

5) นิ่วซีสทีน

6) นิ่วชนิดอื่นๆ

การรักษาโรคนิ่ว
การรักษาโรคนิ่วดวยวิธีทางศัลยกรรม ปจจุบันมีวิธีรักษาใหเลือกหลายวิธี เชน การใช
คลื่นเสียงกระแทกเพื่อสลายนิ่ว (ESWL) การผาตัดเปด และการนํานิ่วออกผานการใช
กลองที่สองเขาสูไต ทั้งนี้การเลือกวิธีขึ้นกับขนาดและชนิดของนิ่ว
การรักษาโรคนิ่วดวยยา ยาที่ใชรักษาโรคนิ่วมีทั้งที่อยูในรูปสารสังเคราะห ไดแก เกลือ
โพแทสเซียมฟอสเฟต และเกลือโพแทสเซียมซิเทรต, อัลโลพูลินอล (allopurinal), ไธ
เอไซด (thiazide), ออโธฟอสเฟต (orthophosphate), ไตรโพนิน (triponin) และ
กรดอะซิโตไฮโดรซามิก (acetohydroxamic acid) และในรูปสารในธรรมชาติ เชน กรด
ไฟติก สารตานอนุมูลอิสระ น้ํามันปลา หญาหนวดแมวหรือหญาเทวดา และมะนาวผง
เปนตน
การรักษานิ่วดวยมะนาวผง มีรายงานวิจัยจํานวนมากที่พบวาการบริโภคผลไมและสาร
ตานอนุมูลอิสระมีบทบาทตอการรักษาโรคเรื้อรังตางๆ ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอด
เลือด รวมถึงโรคนิ่วไต เนื่องจากในผลไมนั้นมีสารตานอนุมูลอิสระหลากหลายชนิด อัน
ไดแก เบตาแครอทีน วิตามินซี วิตามินอี ฟลาโวนอยด โพลีฟน
 อล เปนตน ชวยในการ
ปกปองการทําลายของเซลลบุทอไตจากภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นและกระบวนการ
เปอรออกซิเดชั่นของไขมันในเซลล นอกจากนี้ผลไมยังมีปริมาณซิเทรต ซึ่งเปนสาร
ยับยั้งการกอนิ่ว รวมทั้งมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอีกดวย จากการศึกษาของ
คณะวิจัยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวา ผูปวยนิ่วไตที่ผานการรักษาทางศัลยกรรม
เมื่อรับประทานมะนาวผงเปนระยะเวลา 3 เดือน ในอัตราสวน โพแทสเซียม 21 มิลลิอิควิ

วาเลนท ตอซิเทรต 63 มิลลิอิควิวาเลนท สามารถเพิ่มปริมาณซิเทรตในปสสาวะและเพิม
่
สารตานอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงการเกิดนิ่ว รวมถึงลดความเครียดจากออกซิเดชัน ได
อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังสามารถปกปองการทําลายเซลลบุทอไตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
องคประกอบทางเคมีและสารตานอนุมูลอิสระในมะนาวผง (5 กรัมตอซอง
องคประกอบทางเคมีและสารตาน
อนุมูลอิสระ

ปริมาณ (มิลลิกรัมตอ
ซอง)

Citrate

4092(63 mEq)

Potassium

819 (21 mEq)

Sodium

6.58 (0.29 mEq)

Calcium

78.90

Phosphate

4.10

Oxalate

0.26

Magnesium

3.78

Vitamin C

27.30

Polyphenols

9.20

Flavonoids

8.80

Beta-carotene

0.042 umol

Vit E

0.029 umol

Cryptozanthine

0.013 umol

Lycopene

0.004 umol

มะนาวผงบรรจุซอง ปริมาณ 5 กรัม ผลิตโดยปยะรัตน โตสุโขวงศและคณะ
สําหรับรักษาโรคนิ่วไต

การสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดโรคนิ่วไตซ้ํา
การที่ผูปวยดูแลตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอยางเครงครัดจะชวยลด
ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของการเกิดนี่ว ทําใหไมมีโรคนี่วหรือเปนซ้ํานอยลง สามารถ
ปฏิบัติไดดังนี้
1. ควรดื่มน้ําปริมาณมาก ในแตละวันควรดื่มน้ําใหไดมากกวา 8 แกวตอวัน หรือใหได
ปริมาตรของปสสาวะมากกวา 2 ลิตรตอวัน เพื่อลดความอิ่มตัวของสารกอนิ่วในปสสาวะ
และลดโอกาสการกอผลึกนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
2. บริโภคอาหารที่มีประโยชน มีสารอาหารครบถวนและสัดสวนเหมาะสม
2.1 อาหารจําพวกผักและผลไม เปนแหลงของสารยับยั้งการเกิดนิ่ว และสารตานอนุมูล
อิสระหลายชนิด ชวยใหปริมาณของซิเทรต โพแทสเซียม และความเปนกรด-ดางของ
ปสสาวะเพิ่มสูงขึ้น และยังลดการทําลายของเซลลเยื่อบุทอไต จึงสามารถยับยั้งการเกิด
นิ่วไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผักผลไมยังมีไฟเบอรชวยลดแคลเซียมในปสสาวะ
และยังชวยลดไขมันในเลือดไดอีกดวย
2.2 ไขมันจากพืชและไขมันจากปลา สามารถลดปริมาณแคลเซียมในปสสาวะไดดีกวา
ไขมันที่ไดจากเนื้อสัตวอื่นๆ ลดโอกาสการเกิดนิ่วซ้ํา
2.3. ลดอาหารที่มีเนื้อสัตว ไขมันสัตว อาหารหวานและเค็มมาก และอาหารที่มีกรดยูริก
สูง ไดแก หนังสัตวปก ตับ ไต ปลาซารดีน โดยปกติในผูใหญไมควรไดรับโปรตีนจาก
สัตวเกิน 150 กรัมตอวัน การบริโภคอาหารโปรตีนสูงจะทําใหเพิ่มสารกอนิ่วและเพิ่ม
โอกาสการเกิดนิ่วสูงมาก
2.4 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูง ไดแก งา ผักโขม ถั่วตางๆ เชนถั่วลิสง ชอกโก
แลต และชา เปนตน ในผูปวยชนิดแคลเซียมออกซาเลต หากจําเปนตองบริโภคควร
รับประทานควบคูไปกับแคลเซียมหรือดื่มนมจะชวยลดปริมาณออกซาเลตในปสสาวะ
2.5 เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง ปจจุบันพบวาการลดอาหารที่มี
แคลเซียมในผูปวยโรคนิ่ว นอกจากจะทําใหสมดุลของแคลเซียมเปลี่ยนแปลง ยังเพิ่ม
ปจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกในอนาคตและยังทําใหปริมาณสารออกซาเลตในปสสาวะเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากแคลเซียมจะไปจับและยับยั้งการดูดซึมออกซาเลตทางลําไสจึงชวยลด
ระดับออกซาเลตในปสสาวะได ภาวะปกติรางกายควรไดรับแคลเซียมประมาณ 1000
มิลลิกรัมตอวัน ในกรณีที่รับประทานยาเม็ดแคลเซียมเสริมควรรับประทานพรอมกับมื้อ
อาหาร สําหรับในผูปวยที่มีความผิดปกติของการดูดซึมแคลเซียมที่ลําไสควรปรึกษา
แพทย
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิคเปนเวลาอยางนอย
10-20 นาทีทุกวัน เชน การเดินจะชวยทําใหนิ่วขนาดเล็กหลุดได การเดินสมาธิ โยคะ
ไทเกก ทําใหการทํางานของรางกายดีขึ้นและลดความเครียด และลดปจจัยเสี่ยงของ
การเกิดกอนนิ่ว

นอกเหนือจากการเลือกรับประทานอาหารและการออกกําลังกายแลว การเลือก
รับประทานยาหรืออาหารเสริมบางชนิด รวมกับการลดความเครียดสามารถชวยปองกัน
การเกิดนิ่วไตซ้ําได
ในทางการแพทยมีการใชยาหลากหลายเพื่อรักษาโรคนิ่ว อยางไรก็ตามยาเหลานี้ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและมีผลขางเคียง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดโอกาสการเกิดนิ่ว คือ
การควบคุมอาหารดังที่กลาวขางตน มีขอแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคนิ่ว
ดังตอไปนี้
1. การดื่มน้ํามะนาวหรือน้ํามะนาวเขมขน เปนแหลงสารตานอนุมูลอิสระและซิเทรตที่ดี
มาก สามารถยับยั้งการกอนิ่วและลดการบาดเจ็บของเซลลบุทอไตไดดี
2. ควบคุมน้ําหนักในผูปวยใหมีดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) อยูในระดับ
ปกติ โดยใหมีคาอยูระหวาง 20 – 23.5 kg/m2
3. ผูที่มีภาวะออกซาเลตในปสสาวะสูง ควรไดรับ แมกนีเซียมและวิตามินบี 6 เสริม เพื่อ
ชวยลดการสรางของออกซาเลตในตับ
4.ไมควรรับประทานวิตามินซีมากกวา 500 มก.ตอ วัน เพราะจะไปเพิ่มออกซาเลตใน
ปสสาวะและเพิ่มปจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่ว
5. การคลายเครียดดวยการบริหารรางกาย แบบโยคะ การทําสมาธิ หรือใชเทคนิคตางๆ
เพื่อลดความเครียด เชน การสรางจินตภาพ เพื่อผอนคลายสวนตางๆ ของรางกาย
รวมถึงงดสูบบุหรี่ จะชวยลดความเครียดของรางกายที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของเซลลบุ
ทอไต
6. หลังออกกําลังกาย หรือทํางานหนักในที่มีอากาศรอน สูญเสียเหงื่อมาก จะตองดื่มน้ํา
ชดเชยใหเพียงพอ หรือควรดื่มน้ําเปนประจําตลอดทั้งวันประมาณ 2 ลิตรตอวัน เพื่อลด
การอิ่มตัวของสารกอนิ่วและการตกผลึกในปสสาวะ
7. สําหรับผูที่มีอาการผิดปกติและสงสัยวามีนิ่วไตควรปรึกษาแพทย เพื่อหาสาเหตุ และ
ควรนํานิ่วมาวิเคราะหองคประกอบของนิ่ว เพื่อชวยบอกถึงความผิดปกติเบื้องตนได และ
เปนประโยชนในการหาแนวทางปองกันการกลับเปนนิ่วซ้ําภายหลังการรักษา

