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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1  วฏัจักรของน า้  (water cycle)  [5]  
 
 วฏัจกัรของน ้ ำ  หมำยถึง  วงจรกำรหมุนเวียนของน ้ ำในธรรมชำติท่ีเกิดข้ึนอย่ำงไม่มีท่ี
ส้ินสุด  เร่ิมจำกโลกไดรั้บควำมร้อนจำกดวงอำทิตย ์ ท ำให้น ้ ำบริเวณผิวโลกระเหยกลำยเป็นไอลอย
ข้ึนไปในบรรยำกำศ เม่ือไอน ้ ำลอยตวัสูงข้ึน  อุณหภูมิจะลดลงเปล่ียนแปลงสภำวะกลำยเป็นเมฆ  
เมฆส่วนหน่ึงจะกลำยเป็นฝนหรือหิมะตกกลบัลงมำพื้นผิวโลก  น ้ ำฝนท่ีตกลงมำพื้นผิวโลกส่วน
หน่ึงจะซึมลงไปในดินซ่ึงดินชั้นบนหรือชั้นผวิน ้ำจะอุม้น ้ำไดจ้  ำนวนหน่ึง ซ่ึงช่วยท ำใหพ้ืชเจริญงอก
งำมและน ้ ำท่ีพืชดูดข้ึนมำไวใ้นล ำตน้และใบ  ส่วนหน่ึงจะระเหยออกจำกทำงปำกใบกลำยเป็นไอ
ลอยข้ึนสู่บรรยำกำศ น ้ ำฝนบำงส่วนท่ีซึมผ่ำนดินชั้นบนลงสู่ดินชั้นล่ำงลึกลงไปเร่ือยๆ ถำ้เป็นดิน
ทรำย  กรวด  ดินเหนียว  ดินดำน  ดินพวกน้ีจะกกัขงัน ้ ำไวก้ลำยเป็นน ้าใต้ดิน  น ้ ำอีกส่วนหน่ึงจะ
ไหลลงสู่ล ำธำร  คลอง  แม่น ้ำอ่ำงเก็บน ้ ำ  ทะเล มหำสมุทร  ในท่ีสุดน ้ ำเหล่ำน้ีจะระเหยกลบัไปเป็น
ไออีกคร้ังหน่ึงหมุนเวยีนอยูเ่ช่นน้ี  ไม่มีวนัส้ินสุด 
 

 
 

ภาพที ่2.1  วฏัจกัรของน ้ำ 
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2.2  ประเภทของแหล่งน า้ธรรมชาติ 
 
 จำกปรำกฏกำรณ์ของน ้ ำท่ีเกิดข้ึนในธรรมชำติ  สำมำรถแบ่งประเภทของแหล่งน ้ ำได้
เป็น  3  ประเภท  [18]  คือ 
 2.2.1  น า้จากบรรยากาศ 
   หมำยถึง  น ้ำท่ีไดจ้ำกบรรยำกำศซ่ึงอยูใ่นรูปลกัษณะต่ำงๆ กนั  เช่น  น ้ ำฝน  หิมะ  
ลูกเห็บ  น ้ำคำ้ง  เป็นตน้ 
  2.2.2  น า้ผวิดิน  (surface water)  [25] 
  หมำยถึง  ส่วนของน ้ ำฝนท่ีตกลงสู่พื้นดินแลว้ไหลลงสู่ท่ีต ่ำล ำธำร  คลอง  แม่น ้ ำ  
หนอง  บึง  ทะเล  มหำสมุทร  ทะเลสำบ  น ้ ำผิวดินน้ีรวมถึงน ้ ำท่ีไหลลน้จำกใตดิ้นเขำ้มำสมทบดว้ย  
ดงัจะเห็น ไดจ้ำกล ำธำรหรือล ำห้วยท่ีมีน ้ ำไหลผ่ำนตลอดปี  ไม่ว่ำจะมีฝนตกหรือไม่  จ  ำนวนน ้ ำท่ี
ไหลในล ำห้วยหรือล ำน ้ ำ  ในระหวำ่งฤดูแลง้เรียกวำ่  dry weather flow  (D.W.F)  น ้ ำน้ีเป็นน ้ ำท่ี
สะสมไวใ้ตดิ้น  และซึมข้ึนมำตลอด  เวลำท่ีฝนไม่ตก 
 2.2.3  น า้ใต้ดิน  (underground water)  [5] 
  หมำยถึง  น ้ ำฝนและน ้ ำทุกประเภทท่ีไหลซึมลึกลงไปในดินดว้ยอ ำนำจและแรง
ดึงดูดของโลกโดยไหลผำ่นช่องวำ่งของดินชั้นต่ำงๆ  ลงไปจนถึงชั้นดิน  ซ่ึงน ้ ำซึมผำ่นไม่ได ้ น ้ ำจะ
ถูกขงัอยู่บนดินชั้นน้ี  เรียกน ้ ำน้ีว่ำ  น ้าใต้ดิน  น ้ ำใตดิ้น  แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  โซน
สัมผสัอำกำศ  และโซนอ่ิมตวัด้วยน ้ ำ  ซ่ึง  โซนอ่ิมตวัด้วยน ้ ำ  มกัประกอบดว้ย  ชั้นกรวด  ทรำย  
หรือหินพรุนน ้ ำซึมได ้ หรือท่ีว่ำง,  รอยแตก  หรือโพรงในหิน  น ้ ำท่ีเก็บอยู่ในโซนอ่ิมตวัดว้ยน ้ ำ  
เรียกวำ่  น า้บาดาล  น ้ำใตดิ้นต่ำงจำกน ้ำบำดำลตรงท่ีน ้ำใตดิ้น  หมำยถึง  น ้ ำทุกประเภทท่ีซึมผำ่นชั้น
ดินลงมำอยู่ในระดบัชั้นดินลงมำอยู่ในระดับชั้นดินท่ีน ้ ำซึมผ่ำนไม่ได้  ระดบัน ้ ำใตดิ้นสำมำรถ
สังเกตและหำไดง่้ำยจำกระดบัน ้ำน่ิงในบ่อขดุ หรือบ่อท่ีเจำะลึกลงไปถึงชั้นน ้ำบำดำล 
 2.2.4  น า้บาดาล  (ground water)   
   หมำยถึง  น ้ ำท่ีเกิดอยู่ในชั้นหินท่ีเป็นโซนอ่ิมตวัด้วยน ้ ำ  ซ่ึงประกอบด้วยชั้น
กรวด  ทรำย  ชั้นหินเน้ือพรุนในท่ีวำ่ง รอยแตก  หรือโพรงในชั้นหินอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  และชั้นน ้ ำ
บำดำล  เหล่ำน้ีจะรองรับดว้ยหินเน้ือแน่น  ไม่ยอมใหน้ ้ำไหลซึมลงไปขำ้งล่ำงไดอี้ก 
  อย่ำงไรก็ตำม  ถึงแมน้ ้ ำบำดำลจะไม่สำมำรถไหลซึมลงไปขำ้งล่ำงได้อีกแต่น ้ ำ
บำดำล  ก็ยงัมีกำรเคล่ือนไหว  และไหลหลั่งอยู่ตลอดเวลำ  กำรไหลของน ้ ำบำดำลมกัจะมีทิศ
ทำงกำรไหลเหมือนน ้ ำในแม่น ้ ำล ำธำร  กล่ำวคือจะไหลไปสู่ท่ีซ่ึงมีระดบัต ่ำกวำ่  ซ่ึงมีทะเลเป็นจุด
สุดทำ้ย  ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศ  และชั้นต่ำงๆ  ของดิน  ท่ีสำมำรถกกัและเก็บน ้ำได ้
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2.3  คุณภาพหรือคุณสมบัติของน า้ [2, 3, 18, 26, 43,60] 
 
 คุณสมบติัหรือคุณภำพของน ้ ำข้ึนอยู่กับสำรต่ำงๆ  ท่ีเจือปนอยู่ในน ้ ำ   จำกปริมำณ
คุณสมบติัหรือคุณภำพของน ้ ำข้ึนอยู่กบัสำรต่ำงๆ  ท่ีเจือปนอยู่ในน ้ ำ  จำกปริมำณและชนิดของ
ส่ิงเจือปนเหล่ำน้ี  ท ำใหส้ำมำรถแบ่งคุณสมบติัของน ้ำออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  คือ 
 2.3.1  สมบัติทางกายภาพหรือทางฟิสิกส์  เป็นสมบติัท่ีสำมำรถทรำบไดจ้ำกประสำท
สัมผสัทั้ง  5  ของมนุษยเ์กิดจำกสำรบำงชนิด  ซ่ึงสำรเหล่ำน้ีสำมำรถก ำจดัออกจำกน ้ ำไดด้้วยวิธี
สำมญั  และมกัเป็นอนัตรำยน้อยกว่ำสำรในน ้ ำประเภทอ่ืน  สมบติัทำงกำยภำพของน ้ ำแบ่งตำม
สำเหตุไดด้งัน้ี 
   2.3.1.1  กล่ินและรสของน ้ ำ  (odour and taste)  [3, 5, 25]  กล่ินของน ้ ำเกิดจำก
สำรอินทรีย ์ เป็นส่วนใหญ่และเกิดจำกสำรอนินทรียบ์ำงชนิด  เช่น  เหล็ก,  คลอรีน  นอกจำกน้ียงั
เกิดจำกพวกจุลินทรียต่์ำงๆ  ซ่ึงจุลินทรียบ์ำงตวัสำมำรถสร้ำงน ้ำมนัท่ีระเหยได ้ และน ้ ำเป็นตวัท ำให้
น ้ำมนันั้นมีกล่ิน  เป็นผลใหแ้หล่งน ้ำมนัมีกล่ินดว้ย  ส่วนรส  (taste)  ของน ้ำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้
หลำยรส  คือ  รสเค็ม  เปร้ียว  หวำน  ขม  ซ่ึงรสเหล่ำน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกมีปริมำณของเกลือแร่ท่ี
ละลำยไดล้ะลำยปนอยูใ่นน ้ำ  หรือเกิดจำกจ ำนวนสำรประกอบของกรดและด่ำง  หรือสำรประกอบ
ของเหล็กละลำยปนอยูใ่นน ้ำจึงท ำใหร้สของน ้ำเปล่ียนไป 
   2.3.1.2  สี  (color)  [25]  เกิดจำกกำรสลำยตวัของสำรอินทรียต่์ำงๆ  ซ่ึงมี  lignin  
เป็นองค์ประกอบ  ท่ีเกิดจำกตน้หญำ้  ใบไมเ้น่ำเป่ือยนั้น  โดยมำกมกัจะเปล่ียนเป็นสีน ้ ำตำลปน
เหลืองหรือสีน ้ ำชำทั้งน้ีเพรำะเกิดจำก  สำรประกอบพวก  tannin, humic acid  และ  humate  ส่วนสี
ท่ีเกิดจำกน ้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมกัจะมีสีตำมน ้ ำทิ้งนั้นๆ สำรท่ีท ำให้เกิดสีในน ้ ำมกัเป็น
พวก  colloidal  ท่ีมีประจุลบ  ซ่ึงสำมำรถก ำจดัได ้โดยใชเ้กลือของธำตุท่ีมีวำเลนซีบวกสำม  (+3)  
เช่น  AL+++  และ  Fe+++    เพื่อไปจบัไอออนลบ  ท ำให้สีท่ีเป็นพวก  colloidal  หมดไป  โดยมำกน ้ ำ
ผิวดินจะมีสีสูงมำก  ทั้งน้ีเพรำะสำรท่ีท ำให้น ้ ำมีสีสำมำรถแขวนลอยอยู่ในน ้ ำได ้และอีกประกำร
หน่ึงคือน ้ ำผิวดินมีโอกำสถูกปนเป้ือนไดม้ำกกวำ่น ้ ำใตดิ้น  [5]  นอกจำกน้ี  ไอออนของโลหะบำง
ชนิด  เช่น  เหล็ก  แมงกำนีส  ก็ท  ำใหน้ ้ำมีสี  สีของน ้ำมี  2  ประเภท  คือ 
    1)  สีท่ีแทจ้ริง  (true color)  ซ่ึงเกิดจำกกำรละลำยของสำรประกอบท่ีมี
อยูใ่นน ้ำ 
    2)  สีท่ีปรำกฏ  (apparent color)  เกิดจำกกำรสะทอ้นของส่ิงท่ีแขวนลอย
อยูใ่นน ้ำหรือไม่ก็อำจเกิดจำกกำรสะทอ้นของทอ้งฟ้ำ    
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    สำรละลำย ท่ีท ำให้ เ กิดสีแท้จ ริง   ได้แ ก่   โปรตีน  ไขมัน   และ
คำร์โบไฮเดรต  และส่วนประกอบทั้ง 3 ประเภทดังกล่ำว  ส่วนส่ิงท่ีแขวนลอยซ่ึงท ำให้เกิดสีท่ี
ปรำกฏ  ไดแ้ก่  พืชเล็กๆ  ในน ้ ำ  เช่น  phytoplankton  และ  zooplankton  รวมทั้งส่ิงไม่มีชีวิตบำง
ประเภท  เช่น  เกล็ดของซำกพืชและสัตวต่์ำงๆ  ตะกอนของดินและทรำย  [18]   
    สีของน ้ ำมีควำมสัมพทัธ์กบั  pH  มำก  U.S.  public health service  
ก ำหนดวำ่  น ้ำท่ีใชบ้ริโภคไดไ้ม่ควรมีสีเกิน  15  หน่วย 
   2.3.1.3  ควำมขุ่น  (turbid)  [3, 25]  หมำยถึง  น ้ ำท่ีมีสำรพวกสำรแขวนลอย  ซ่ึง
ขดัขวำงกำรเดินทำงของแสงท่ีผ่ำนน ้ ำ  สำรเหล่ำนั้นสำมำรถท ำให้แสงเกิดกำรกระเจิงหรืออำจดูด
แสงเอำไวมิ้ให้ทะลุผ่ำนไปได้ จึงท ำให้มองเห็นน ้ ำนั้นมีลักษณะขุ่น  สำรแขวนลอยเหล่ำนนั้น  
ไดแ้ก่  ดินโคลน  จุลินทรีย ์ สำหร่ำยเซลล์เดียว  แพลงตอน  ไดอะตอม  นอกจำกน้ี  สำรเคมีบำง
ชนิดก็สำมำรถท ำใหเ้กิดควำมขุ่นได ้ เช่น  เหล็ก  แมงกำนีส  ซ่ึงพบมำกในน ้ ำบ่อต้ืน  น ้ ำบำดำล  น ้ ำ
เหล่ำน้ีเม่ือตักข้ึนมำใหม่ๆ  จะใส  แต่เม่ือตั้ งทิ้งไวใ้ห้สัมผสัอำกำศจะเกิดควำมขุ่นข้ึนเพรำะ
ออกซิเจนจำกอำกำศไปรวมตวั  (ออกซิไดส์)  สำรเหล่ำน้ีใหไ้ปอยูใ่นรูปซ่ึงเป็นตะกอน  ท่ีไม่ละลำย
น ้ ำ  เช่น  Fe2+  จะถูกเปล่ียนเป็น  Fe(OH)3  ซ่ึงเป็นตะกอนสีเหลืองหรือสีน ้ ำตำลแดง  นอกจำกน้ี
แบคทีเรีย  ซ่ึงอำศยัสำรเคมี  เช่น  เหล็ก  (Fe)  ก ำมะถัน  (S)  และแมงกำนีส  (Mn)  เป็นแหล่ง
พลงังำนในกำรด ำรงชีวติ  เม่ือมีธำตุเหล่ำน้ีอยูใ่นน ้ำก็จะเจริญเติบโต  ท ำใหน้ ้ำขุ่นไดเ้ช่นกนั [2]     
    เรำสำมำรถก ำจดัควำมขุ่นได้โดยกำรให้น ้ ำสัมผสักับอำกำศ  และใส่
สำรเคมีบำงชนิดซ่ึงเป็นเกลือท่ีไม่ละลำยน ้ ำ  เช่น  สำรส้ม  (Al2SO4.K2SO4.24H2O)  หรือ  Al(OH)3  
ซ่ึงสำรเหล่ำน้ีจะไปจบั  colloid  แลว้ไดเ้ป็นอนุภำคท่ีใหญ่ข้ึน  และตกตะกอน  ซ่ึงสำมำรถกรองทิ้ง
ไดป้ฏิกิริยำท่ีเกิดข้ึน คือ  
 
   Al(OH)3  +  positive ion                       [Al(OH)3]

+    
        [Al(OH)3]

+   +  colloid                         Al(OH)3   colloid 
 
   2.3.1.4  อุณหภูมิ  (temperature)  [3, 25]  หมำยถึง  ระดบัควำมร้อน  อุณหภูมิ
ของน ้ ำ  มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพของน ้ ำ  น ้ ำธรรมชำติมกัมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงปกติ  ถ้ำ
อุณหภูมิสูง  จะท ำใหค้วำมหนำแน่นของน ้ำนอ้ยลง  (ตำมปกติน ้ ำจะมีควำมหนำแน่นมำกท่ีสุดท่ี 4 ๐

C)  แต่ถำ้อุณหภูมิต ่ำจะท ำให้น ้ ำมีควำมหนืดมำก  และมีควำมตำ้นทำนด้วย  นอกจำกน้ีน ้ ำท่ีมี
อุณหภูมิสูงๆ  จะท ำใหส้ำรต่ำงๆ  ในน ้ำถูกท ำลำยไดดี้  และท ำใหก้ำรละลำยของออกซิเจนลดลง ซ่ึง
มีผลต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ ำมำก  เช่น  อุณหภูมิของน ้ ำเป็นตวัควบคุมกำรแพร่พนัธ์ุและกำรเจริญเติบโต
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ของสัตว์และพืช  ดังนั้น  อุณหภูมิของน ้ ำทิ้งท่ีปล่อยลงสู่แม่น ้ ำล ำธำร  สำธำรณะ  จึงมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตในน ้ ำทั้งทำงตรงและทำงออ้ม  ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  ยอมให้อุณหภูมิน ้ ำท่ี
ปล่อยลงสู่ล ำน ้ำสำธำรณะไดไ้ม่เกิน  40  ๐C 
 
 2.3.2  คุณภาพ  หรือสมบัติทางเคมี  [3, 5, 25,33,43]   
   2.3.2.1  พีเอช  (pH; ระดบัควำมเป็นกรด – ด่ำง)  pH  ของสำรละลำย  คือค่ำลบ
ของ  logarithm  ของควำมเขม้ขน้ของ H+  [3]  น ้ ำบริสุทธ์ิจะมีค่ำ pH = 7  น ้ ำธรรมชำติจะมี  pH อยู่
ในช่วง 4 – 9  น ้ ำบำดำลจะมี  pH  ต  ่ ำเพรำะมีคำร์บอนไดออกไซด์ละลำยอยู่มำก  และมี
ควำมสำมำรถในกำรกดักร่อนท่อโลหะสูง  ส่วนน ้ ำท่ีมี  pH  สูงมำกจะเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้
สำรเคมีตกตะกอน  กำรฆ่ำเช้ือ  และกำรแกค้วำมกระดำ้ง  ในกระบวนกำรท ำน ้ ำประปำ  [5]  ค่ำ  pH  
ของน ้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมส ำคญัต่อกำรบ ำบดัคุณภำพน ้ ำดว้ยวิธีทำงเคมี  ฟิสิกส์  
และชีวภำพ  จึงจ ำเป็นควบคุมค่ำ  pH  ของน ้ ำทิ้งให้อยูใ่นช่วงท่ีก ำหนด  ตำมมำตรฐำนน ้ ำด่ืม  มกั
ก ำหนดพิกดัของ  pH  ใหอ้ยูใ่นช่วง  6.5 – 8.5  [25]  และค่ำ  pH  มีผลต่อสีของน ้ำดว้ย 
  2.3.2.2  ควำมกระดำ้ง  (hardness)  [3, 9, 25, 33, 40]  ควำมกระดำ้งรวม  (total 
hardness)  คือควำมกระด้ำงทั้งหมดของน ้ ำซ่ึงเป็นผลรวมของควำมกระด้ำงชั่วครำวและควำม
กระด้ำงถำวร  สำเหตุท่ีท ำให้น ้ ำกระด้ำงเพรำะมีเกลือคำร์บอเนต, ซัลเฟต, คลอไรด์  ของโลหะ
แคลเซียมและแมกนีเซียม  และเหล็ก  ละลำยอยู ่ ซ่ึงโลหะเหล่ำน้ีสำมำรถจบักบัสบู่ท  ำให้เกิดเป็น
ตะกอนไม่ละลำยน ้ำ  ดงัสมกำร 
 
   2C17H35COONa + CaCl2                       C17H35COO)2Ca + 2NaCl 
    สบู่                ตะกอนไคลสบู่ 
 
     การดื่มน ้าที่มีความกระด้างสูง อาจท าให้เกิดโรคน่ิวได้  แต่ในทำงตรง
ขำ้มมีรำยงำนถึงควำมเป็นไปได้ถึงอนัตรำยของกำรด่ืมน ้ ำอ่อน  อนัตรำยน้ีคือโรคหัวใจบำงชนิด  
กำรก ำหนดขีดจ ำกัดของควำมกระด้ำงในน ้ ำประปำยงัเป็นเร่ืองท่ีโตเ้ถียงกันอยู่  อย่ำงไรก็ตำม
น ้ำประปำไม่ควรมีควำมกระดำ้งเกิน  80  mg/L  CaCO3 [25]  
   2.3.2.3  สภำพน ำไฟฟ้ำ  (conductivity)  [9, 26, 43]  เป็นกำรวดัควำมสำมำรถ
ของน ้ำในกำรน ำไฟฟ้ำ  สภำพน ำไฟฟ้ำจึงข้ึนกบัควำมเขม้ขน้  และชนิดของไอออนท่ีมีอยูใ่นน ้ ำและ
อุณหภูมิ  ขณะท่ีท ำกำรวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำท่ีวดัไดเ้ป็นค่ำรวมของไอออน  ทั้งหมดท่ีละลำยอยูใ่นน ้ ำ
ไม่ไดบ้อกชนิดของสำรแต่บอกกำรเพิ่มหรือลดลงของไอออน  ท่ีละลำยในน ้ ำเท่ำนั้น  ถำ้ค่ำควำมน ำ
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ไฟฟ้ำเพิ่มแสดงวำ่มีสำรท่ีแตกตวัไดใ้นน ้ำเพิ่มข้ึน  ถำ้ค่ำควำมน ำไฟฟ้ำลดลงแสดงวำ่มีสำรท่ีแตกตวั
ไดใ้นน ้ำลดลง 
   ค่ำควำมน ำไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนถ้ำอุณหภูมิของน ้ ำเพิ่ม  (อตัรำกำรเพิ่ม  ประมำณ 
2% ๐C)  ดงันั้นจึงควรมีเทอร์โมมิเตอร์  ท่ีอ่ำนไดใ้นช่วง  23 – 27 ๐C  และอ่ำนไดล้ะเอียด  0.1 ๐C 
   2.3.2.4  ออกซิเจนละลำย  (dissolved oxygen; DO) [8, 9, 43] หมำยถึง  ปริมำณ
ออกซิเจนท่ีอยู่ในรูปท่ีละลำยน ้ ำซ่ึงเป็นรูปท่ีส ำคญัส ำหรับส่ิงมีชีวิตในน ้ ำเพื่อกำรด ำรงชีพ  และ
ปฏิกิริยำเคมีต่ำงๆ  ในน ้ ำ  นอกจำกน้ียงัป้องกนักำรเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ไม่ใชอ้อกซิเจนแต่
อำจเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติอีกดว้ย  โดยปกติน ้ ำท่ีอุณหภูมิเฉล่ียประมำณ  30  ๐C  จะมีออกซิเจนละลำย
อยู่ในน ้ ำประมำณ  7.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมำณออกซิเจนละลำยจะมีค่ำมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กบั
อุณหภูมิของน ้ำและเกลือร่ละลำยในน ้ำ  น ้ำท่ีมีคุณภำพจะมีค่ำ DO  อยูป่ระมำณ  5 – 7  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
   2.3.2.5  ควำมตอ้งกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี  (biochemical oxygen demand; 
BOD) [3, 9]  ค่ำ  BOD  คือ  ปริมำณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์ ชนิดยอ่ย
สลำยไดภ้ำยใตส้ภำวะท่ีมีออกซิเจน  [3]  ค่ำ  BOD  นอกจำกจะบอกถึงควำมสกปรกของน ้ ำแลว้  ยงั
มีควำมส ำคญัในกำรควบคุมควำมสกปรกของน ้ ำในแหล่งน ้ ำอีกด้วย  ปกติกำรย่อยสลำยจะใช้
เวลำนำน  แต่ตำมมำตรฐำนไดก้ ำหนดไวใ้ห้ใชเ้วลำกำรยอ่ยสลำยในขวด  BOD  ในท่ีมือท่ีอุณหภูมิ  
20  ๐C  เป็นเวลำ  5  วนั 
    ค่ำ  BOD  มีควำมส ำคญัมำกในกำรควบคุมมลพิษทำงน ้ ำเพรำะเป็น
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงท่ีบอกถึงควำมสำมำรถในกำรก ำจดัสำรอินทรียใ์นน ้ ำด้วยขบวนกำรท่ีเกิดข้ึนตำม
ธรรมชำติได ้ แม่น ้ ำล ำคลองหรือแหล่งน ้ ำ  ถำ้มีค่ำ  BOD  สูงเกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร  ถือวำ่น ้ ำนั้น
จะเน่ำเสียไดเ้พรำะจุลินทรียจ์ะใชอ้อกซิเจนในน ้ำหมด 
   2.3.2.6  สำรประกอบไนเตรต  (nitrate; 3 )  ไนไตรท ์ (nitrite; 2 )  และ
แอมโมเนีย  (ammonia; NH3)  หรือแอมโมเนียม  (ammonium; 4 ) [9, 26, 27, 39, 43]    อิออน
ทั้ง  3  ชนิดน้ี  สำมำรถเปล่ียนแปลงจำกรูปหน่ึงเป็นอีกรูปหน่ึงในธรรมชำติได ้ โดยจุลินทรีย ์ ไนเต
รท  สำมำรถปนเป้ือนโดยไดม้ำจำกกำรชะลำ้งปุ๋ยในดินโดยน ้ ำ  แลว้ไหลลงไปในแหล่งน ้ ำจำกกำร
เน่ำเป่ือยของเสียท่ีปล่อยออกมำจำกชุมชน  จำกน ้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ฯลฯ  น ้ ำส่วนใหญ่
จะพบปริมำณไนไตรทแ์ละแอมโมเนียไม่มำกนกั  ส ำหรับกำรพบในปริมำณท่ีมำก  แสดงให้เห็นถึง
สภำวะของน ้ำท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรเปล่ียนแปลงหรือกำรปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึนใหม่  เช่น  กำรปนเป้ือนจำก
ปุ๋ยหรือส่ิงขบัถ่ำยในคนและสัตว ์ น ้ ำถำ้มีปริมำณไนเตรทสูงเกินกวำ่ 10  มิลลิกรัมต่อลิตร  จะมีผล
ต่อสุขภำพของผูบ้ริโภค  โดยเฉพำะทำรก  ทั้งน้ีเน่ืองจำกไนเตรท  เม่ือเขำ้สู่ร่ำงกำยจะถูกเปล่ียนไป
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เป็นรูปไนไตรท ์ แลว้ไนไตรทจ์ะท ำให้ฮีโมโกลบินท่ีมีอยูใ่นเลือดไม่สำมำรถน ำเอำออกซิเจนไปสู่
เซลล์ของร่ำงกำยได ้ ท ำให้เกิดกำรขำดออกซิเจน  นอกจำกน้ีไนเตรทยงัเป็นสำรอำหำรท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับพืชเม่ือมีไนเตรทปริมำณสูงในน ้ำสูงจะเกิดปัญหำท ำใหพ้ืชน ้ำเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว 
    ส ำหรับแอมโมเนียในน ้ ำถำ้มีปริมำณมำกกวำ่  2.0  มิลลิกรัมต่อลิตรจะมี
ผลต่อสัตวน์ ้ ำโดยจะเกิดกำรระคำยเคืองและเร่งกำรหำยใจ  ท ำให้เกิดกำรขำดออกซิเจน  ถำ้พบใน
ปริมำณมำกแสดงวำ่เป็นผลมำจำกกำรปนเป้ือนจำกของเสียจำกชุมชนหรือปศุสัตว ์
   2.3.2.7  ฟอสเฟต  (phosphate; 3

4 ) [3, 25, 33, 43, 61] ฟอสเฟตพบในน ้ ำมี 3 
รูปแบบ  (form) คือ ในรูปแบบของออร์โธฟอสเฟต (orthophosphate : O - 3

4 )  รูปเมตำ
ฟอสเฟต หรือ โพลีฟอสเฟต (metaphosphate or polyphosphate) และในรูปของฟอสเฟตท่ีเช่ือมต่อ
กบัอินทรียสำร ซ่ึงแต่ละชนิดประกอบดว้ยฟอสเฟตท่ีมีสูตรเคมีแตกต่ำงกนั รูปแบบออร์โธ (ortho 
forms) ถูกสร้ำงข้ึนโดยกระบวนกำรตำมธรรมชำติและพบในส่ิงโสโครก (sewage) รูปแบบโพลี 
(poly forms) ถูกใชใ้นกำรบ ำบดั หมอ้ตม้น ้ ำ (boiler waters) และในผงซกัฟอก เม่ืออยูใ่นน ้ ำรูปแบบ
ฟอสเฟตต่ำงๆ จะเปล่ียนไปอยูใ่นรูปแบบออร์โธ ส่วนฟอสเฟตอินทรียสำร (organic phosphates) มี
ควำมส ำคญัในธรรมชำติ กำรเกิดของมนัเป็นผลมำจำกกำรแตกหักของสำรฆ่ำแมลง (organic 
pesticides) ชนิดท่ีมีฟอสเฟตเป็นองคป์ระกอบอยู่ นอกจำกน้ี  ในน ้ ำธรรมชำติไดม้ำจำกกำรสลำย
ของหินฟอสเฟต  หรือจำกกำรเน่ำเป่ือยของซำกพืชซำกสัตว ์ ส่วนกำรปนเป้ือนของฟอสเฟตในน ้ ำ
มีไดห้ลำยทำง  เช่น  น ้ำทิ้งจำกชุมชนท่ีมีฟอสเฟต  จำกผงซกัฟอก  กำรละลำยออกมำจำกปุ๋ยท่ีใชใ้น
กำรเกษตรกรรม  จำกมูลสัตว ์ จำกโรงงำนอุตสำหกรรม ฯลฯ      
    ปรกติฟอสเฟตเป็นธำตุท่ีจ  ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของสัตว์  แต่ถ้ำมี
ปริมำณสูงเกินไปจะท ำให้สำหร่ำยหรือวชัพืชในน ้ ำเจริญเติบโตอยำ่งรวดเร็ว  ท ำให้น ้ ำมีสีเขียวคล ้ำ
ไม่อำจใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจำกน้ียงัท ำให้ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ ำลดลง  (โดยเฉพำะในตอน
กลำงคืนท่ีไม่เกิดกำรสังเครำะห์แสง)  ท ำใหส้ัตวน์ ้ำเกิดกำรขำดออกซิเจน  ปรกติปริมำณฟอสเฟตท่ี
ละลำยไดใ้นน ้ ำจะถูกควบคุมดว้ยปัจจยัต่ำงๆ  เช่น  ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ ำ  ควำมเป็นกรด – 
ด่ำง ของน ้ำ  และส่ิงแวดลอ้มของน ้ำ  โดยทัว่ไปปริมำณฟอสเฟตในน ้ ำไม่ควรมีเกิน  0.05  มิลลิกรัม
ต่อลิตร  กำรวิเครำะห์หำปริมำณฟอสเฟตสำมำรถวดัไดด้ว้ยไอออนโครมำโทกรำฟี แต่วิธีท่ีมีควำม
ว่องไวสูงและรำคำต่อหน่วย (cost) ต ่ำ คือวิธีวดัเทียบสี (colorimetric methods) ซ่ึงวดัในรูปของ 
ออร์โธฟอสเฟตท่ีละลำยในน ้ ำ ส่วนฟอสเฟตท่ีไม่ละลำยน ้ ำ และฟอสเฟตอินทรียสำรอ่ืนสำมำรถ
เปล่ียนให้อยู่ในรูปของออร์โธฟอสเฟต ละลำยน ้ ำไดโ้ดยให้ควำมร้อน กำรวดัในรูปของฟอสเฟต
ทั้งหมด (total phosphate) ท ำโดยยอ่ยน ้ ำตวัอยำ่งดว้ยกรดและสำรออกซิไดซ์ (oxidizing agent)  บน
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แผ่นควำมร้อน (hot plate) เพื่อเปล่ียนทุกๆ รูปแบบของฟอสเฟตให้อยูใ่นรูปของออร์โธฟอสเฟต 
แลว้จึงวดัดว้ยเทคนิคกำรเทียบสี [59] 
   2.3.2.8  ปริมำณมวลสำรทั้งหมดท่ีละลำยในน ้ ำ  (total dissolved solids; TDS) 
[33, 43]   คือ  ปริมำณเกลือแร่ทั้งหมดท่ีละลำยไดใ้นน ้ ำเป็นค่ำหน่ึงท่ีสำมำรถใชบ้อกคุณภำพน ้ ำได้
อยำ่งคร่ำวๆ  ถำ้ปริมำณมวลสำรทั้งหมดท่ีละลำยไดสู้ง  แสดงวำ่มีเกลือแร่ละลำยอยูม่ำกซ่ึงจะเป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพ  หรือเป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวท่ี์ตอ้งอำศยัในน ้ ำนั้น  โดยทัว่ไป
น ้ำส ำหรับใชบ้ริโภคจะก ำหนดใหไ้ม่เกิน 1,000  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2.3.2.9  ตะกอนแขวนลอย  หรือสำรแขวนลอย  (suspended solids; SS) ตะกอน
แขวนลอยเป็นอนุภำคท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้ำเช่น เมด็ดิน  โคลน  ทรำยละเอียด  ตลอดจนส่ิงมีชีวิตท่ีมี
ขนำดเล็กฯ  ตะกอนแขวนลอยมีผลท ำให้น ้ ำขุ่นมีลกัษณะไม่น่ำบริโภคและกั้นแสงสวำ่งไม่ให้ส่อง
ผำ่นทะลุลงไปในน ้ ำท ำให้ส่ิงมีชีวิตในน ้ ำขำดแสงสวำ่ง  นอกจำกน้ียงัมีผลต่อสัตวน์ ้ ำท่ีหำยใจทำง
เหงือกโดยตะกอนแขวนลอยจะเขำ้ไปติดท่ีเหงือก  ท ำใหไ้ม่สำมำรถหำยใจได ้
  2.3.2.10  ปริมำณมวลสำรทั้งหมด  (total solids ; TS) [33, 43]  จะเป็นผลรวม
ของปริมำณตะกอนแขวนลอย  กบัปริมำณมวลสำรทั้งหมดท่ีละลำยไดใ้นน ้ ำ  ถำ้มีปริมำณสูงจะมี
ผลต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ  นอกจำกน้ีท ำให้น ้ ำไม่เหมำะสมท่ีจะน ำไปใช้ทำงด้ำนบริโภค  อุปโภค  
เกษตรกรรม   หรืออุตสำหกรรม  ในน ้ ำด่ืมจะก ำหนดให้ปริมำณมวลสำรทั้งหมดในน ้ ำด่ืมไม่เกิน  
500  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2.3.2.11  ตะกัว่  (lead; Pb)  และ  (cadmium; Cd)  [9, 33, 43]  ทั้งสองธำตุเป็น
โลหะหนัก  ปรกติจะพบในปริมำณท่ีน้อยมำกในแหล่งน ้ ำธรรมชำติซ่ึงเป็นปริมำณท่ีไม่เป็น
อันตรำยต่อส่ิงมีชีวิต  ถ้ำพบในปริมำณสูง  แสดงว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกกำรปล่อยน ้ ำจำก
อุตสำหกรรม  จำกยำปรำบศตัรูพืช  ยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  ธำตุโลหะทั้งสองชนิดน้ีสำมำรถสะสมไดใ้น
ร่ำงกำย  จนอยู่ในปริมำณท่ีเป็นอนัตรำยได้  ในน ้ ำบริโภคจะก ำหนดไวไ้ม่ให้มีตะกั่วเกิน  0.05  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2.3.2.12  แมงกำนีส  (manganese; Mn) [9, 19]  แมงกำนีสท่ีละลำยน ้ ำจะมีผลท ำ
ใหน้ ้ำมีกล่ิน  สี  และรสไม่ชวนด่ืมโดยเฉพำะถำ้มีเหล็กละลำยอยูด่ว้ย  นอกจำกน้ียงัเกิดรอยครำบสี
คล ้ำบนเส้ือผำ้หรือเคร่ืองสุขภณัฑ ์ หุงขำ้วท ำใหข้ำ้วเหลือง  บูดเร็ว  นอกจำกน้ียงัท ำให้ท่ออุดตนัได ้ 
ส ำหรับในพืชนั้น  ถำ้ไดรั้บแมงกำนีสมำกเกินไปจะมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของใบและรำกลดลง  
พืชจะขำดธำตุส ำคญัชนิดอ่ืนๆ  ปรกติในน ้ ำด่ืมจะก ำหนดให้มีปริมำณแมงกำนีสไม่เกิน  0.3  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
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  2.3.2.13  ทองแดง  (copper; Cu) [9, 19]  เป็นธำตุท่ีจ  ำเป็นของมนุษย ์ แต่มนุษย์
ตอ้งกำรทองแดงน้อยมำก  ถำ้ร่ำงกำยได้รับมำกเกินไปจะถูกขบัออกไปจำกร่ำงกำยโดยไม่มีกำร
สะสม  เหมือนตะกัว่หรือปรอท  กำรบริโภคทองแดงประมำณ  60 – 100  มิลลิกรัม  อำจท ำให้เกิด
กำรผิดปรกติกบักระเพำะอำหำร    กำรใช ้ CuSO4  ในกำรป้องกนัสำหร่ำยในแหล่งน ้ ำ อำจท ำให้
ระดบัทองแดงในแหล่งน ้ ำสูงจนก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผูบ้ริโภคได ้ โดยทัว่ไปน ้ ำด่ืมหรือน ้ ำประปำ
ไม่ควรมีทองแดงสูงเกิน  0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  2.3.2.14  เหล็ก  (iron; Fe) [9, 18, 19,25, 40]  ในธรรมชำติส่วนใหญ่  โดยเฉพำะ
ในน ้ำใตดิ้นจะพบเหล็กอยูด่ว้ยเสมอในท ำนองเดียวกนักบัทองแดง  เหล็กเป็นธำตุท่ีไม่เป็นอนัตรำย
ต่อมนุษยแ์ต่เป็นสำรท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำกบัผูบ้ริโภค  คือท ำให้น ้ ำมีสีแดงและมีกล่ิน  ท ำให้เกิดครำบ
สนิมข้ึนกบัสุขภณัฑ ์ และเป็นแหล่งอำหำรของแบคทีเรีย  (iron bacteria)  กำรเติบโตของแบคทีเรีย
ดงักล่ำวท ำให้น ้ ำมีกล่ินเป็นท่ีน่ำรังเกียจ  ในน ้ ำด่ืมไม่ควรมีเหล็ก เกิน  0.3  มิลลิกรัมต่อลิตร  แมว้่ำ
เหล็กเป็นธำตุอำหำรของมนุษยแ์ต่ถำ้ร่ำงกำยไดรั้บเหล็กมำกเกินไป  และไม่สำมำรถขบัถ่ำยออกได้
หมด  เหล็กจะถูกสะสมไวท่ี้ตบั  ท ำใหเ้ป็นโรคเก่ียวกบัตบัได ้
  2.3.2.15  สังกะสี  (Zinc; Zn) [19, 20, 25]  สังกะสีเป็นธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นของ
ส่ิงมีชีวิตแต่ถ้ำร่ำงกำยรับเข้ำไปมำกเกินไป  เช่น  30  มิลลิกรัมต่อลิตร  จะท ำให้เกิดอำกำร
คล่ืนเหียน  และเป็นลมได ้ตำมมำตรฐำนน ้ ำด่ืมของประเทศไทยก ำหนดให้มีสังกะสีในน ้ ำด่ืมไดไ้ม่
เกิน  5  มิลลิกรัมต่อลิตร  ถำ้มำกกว่ำน้ีจะท ำให้น ้ ำมีรสไม่ชวนด่ืม  เพรำะสังกะสีอำจรวำมอยู่กบั
คลอไรดแ์ละซลัเฟต  ท ำใหก้ลำยเป็นสำรละลำยท่ีมีรสไม่ชวนด่ืม [25] 
  2.3.2.16  ซัลเฟต  (sulphate; SO 2

4 ) [9, 19]  เป็นอนุมูลลบของกรดซัลฟูริค  
(H2SO4)  สำมำรถรวมตวักับโลหะได้สำรประกอบอิออนิก  เรียกว่ำ  เกลือซัลเฟตหรือเกลือ 
ซัลเฟตของโลหะซ่ึงละลำยน ้ ำได้  ซัลเฟตของโลหะท่ีมีขนำดเล็กละลำยน ้ ำได้ดีกว่ำซัลเฟตของ
โลหะท่ีมีขนำดใหญ่  เช่น  K2SO4  และ  Na2SO4  ละลำยในน ้ ำไดดี้กวำ่   MgSO4  ส่วน  CaSO4  
ละลำยในน ้ ำไดดี้พอใช ้ SrSO4  และ  BaSO4  ละลำยในน ้ ำไดเ้พียงเล็กนอ้ยมำก  BaSO4   มีค่ำ  Ksp  
เพียง  10101    ซ่ึงต ่ำมำก  เกลือซลัเฟตเม่ือละลำยน ้ ำจะแตกตวัเป็นอิออนท่ีมีประจุบวกและประจุ
ลบ  และสำมำรถน ำไฟฟ้ำได ้ ถำ้ในน ้ำมีเกลือซลัเฟตของโลหะละลำยอยูม่ำกจะส่งผลให้ค่ำควำมน ำ
ไฟฟ้ำของน ้ ำสูงข้ึน  เกลือซัลเฟตของโลหะส่วนใหญ่เกิดในแร่ธรรมชำติ  เช่น  แร่เฟลสปำ  แร่
ยิปซัม  และแร่แบไรท์  เป็นตน้  มีประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรแพทย ์ และอุตสำหกรรม  เช่น  โรง
กระดำษ, ฟอกหนวั เป็นตน้  ในน ้ ำประปำมีซลัเฟตไดไ้ม่เกิน 250 mg/L  แบคทีเรีย desulfovibrio  
สำมำรถเปล่ียนซลัเฟตใหเ้ป็นก๊ำซไข่เน่ำ (H2S)  [25]  ท ำใหน้ ้ำมีกล่ินเหมน็ 
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  2.3.2.17  โซเดียม  (sodium; Na) [19, 30]   เป็นโลหะเน้ืออ่อนจดัอยูใ่นหมู่  IA  
ของตำรำงธำตุ  เรียกวำ่  โลหะอลัคำไล   พบในธรรมชำติมำกท่ีสุดอยูใ่นรูปของเกลือแกง  (NaCl)  
นอกจำกน้ียงัอยู่ในรูปของไนเตรต  เรียกว่ำ  เรียกว่ำ  ชิลีไนเตรต  (NaNO3)  และมีในบอร์แรก  
(Na2B4O7.4H2O)  สำรประกอบของโลหะโซเดียมมีประโยชน์ในอุตสำหกรรมมำก  เช่นโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์  (NaOH)  ใช้ในกำรท ำสบู่   ท  ำกระดำษ  ส่ิงทอ  ฟิล์มท่ีท ำด้วยเซลลูลอยด์  ส่วน
โซเดียมไฮไดรด์  (NaH)  ใช้เป็นตวัขจดัออกไซด์ออกจำกเหล็กกล้ำหรือโลหะอ่ืน โซเดียมไบ
คำร์บอเนต (NaHCO3) เรียกทัว่ไปวำ่ baking-soda ใชเ้ป็นตวัท ำให้ขนมฟู โซเดียมซลัเฟต (Na2SO4) 
มีประโยชน์น้ีในทำงกำรแพทยแ์ละใช้ในกำรผลิตแก้ว โซเดียมไนเตรต   (NaNO3) พบมำกใน
ภำคเหนือของประเทศชิลี เรียกวำ่ “chile – saltpeter” โซเดียมไนเตรตใชเ้ป็นสำรตั้งตน้ในกำรเตรียม 
กรดไนตริก (HNO3) เป็นตน้ 
  2.3.2.18  โปแตสเซียม  (potassium; K) [19, 22, 30]  เป็นโลหะเกิดในธรรมชำติ
อยู่ในรูปของคลอไรด์  เรียกว่ำ  โปแตสเซียมคลอไรด์  (KCl)  โปแตสเซียมซัลเฟต  (K2SO4)  
สำรประกอบท่ีส ำคญั คือ  โปแตสเซียมไฮดรอก-ไซด์  (KOH)  ซ่ึงมีคุณสมบติัคล้ำยกับ  NaOH  
ส่วนเกลือของโลหะโปแตสเซียมท่ีส ำคญั คือ โปแตสเซียมซัลเฟต   (K2SO4)  โปแตสเซียม
คำร์บอเนต  (K2CO3)  และโปแตสเซียมไฮโดรเจนคำร์บอเนต  (KHCO3)  ประโยชน์ของธำตุโปแต
สเซียมใช้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยท ำให้พืชเจริญงอกงำม  ไดแ้ก่  ปุ๋ยโปแตส  ซ่ึงมีโปแตสเซียม
ซลัเฟตผสมอยู่  โปแตสเซียมเป็นธำตุอำหำรหลกัของพืชท ำให้ผลไมมี้รสหวำน  นอกจำกน้ีโปแต
สเซียมไนเตรต  (KNO3)  ใชเ้ป็นส่วนผสมในกำรท ำดินปืน  ท ำดอกไมเ้พลิง  ท ำพลุ  ท ำปุ๋ย  และใช้
เป็นส่วนผสมในแหนม  กุนเชียง  ท ำใหเ้น้ือมีสีแดง 
  2.3.2.19  แมกนีเซียม  (magnesium; Mg) [19, 25, 30, 39]  เป็นโลหะท่ีเกิดใน
ธรรมชำติมำกเป็นอบั 6  ของโลหะทั้งหมด  เกิดในแร่หลำยชนิด  เช่น  ในรูปของเกลือแกงซ่ึงมีอยู่
ในน ้ ำทะเล  มีสูตรเป็น  MgSO4  และ  MgCl2  ในแร่สไปเนล  คือ  (MgAlO2)2  แร่โซฟสโตน  
(H2Mg3(SiO3)4)  แร่แอสเบสตอส  คือ  CaMg3(SiO3)4  แร่แมกนีไซด์  (MgCO3)  แร่โดโลไมท ์ 
(MgCO3.CaCO3)  แร่คีเซอร์ไรท์  (MgSO4.H2O)  และแร่คำร์แนลไลท์  (MgCl2.KCl.6H2O)  
นอกจำกน้ียงัพบในสำรสีเขียวของพืช  คือ  คลอโรฟิลล์  แมกนีเซียมติดไฟไดใ้นอำกำศให้แสงสี
ขำวมีประกำยสุกใส  จึงใช้ในกำรท ำดอกไมเ้พลิง  พลุ  ถ้ำน ำแมกนีเซียมมำละลำยน ้ ำ  เรียกว่ำ  
“milk of magnesia”  ใช้ประโยชน์ในกำรลดกรดในกระเพำะอำหำรส่วนแมกนีเซียมซัลเฟต  
(MgSO4.7H2O)  หรือ  epson salt  ใชเ้ป็นยำระบำย  นอกจำกน้ียงัพบในน ้ ำกระดำ้ง  ท ำให้น ้ ำมีรสไม่
ชวนด่ืม [25] 
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  2.3.2.20 แคลเซียม  (calcium; Ca) [19, 25, 30, 39]  แคลเซียมเกิดในธรรมชำติ
มำกเป็นอนัดบัสำมของโลหะอ่ืนๆ  ในรูปของแร่ต่ำงๆ  ไดแ้ก่  แร่ยิปซมั  (gypsum; CaSO4.2H2O)  
แร่แอนไฮไดรท์  (anhydrite; CaSO4)  แร่ฟลูออไรต์  (fluorite; Ca2F)  แร่อำพำไตต ์  
(apatite; CaF2.3Ca3(PO4)2)  แร่โดโลไมต ์ (dolomite; MgCO3.CaCO3)   แร่กำร์เนต  (Ca3Fe2(SiO4)3)   
นอกจำกน้ียงัพบในหินปูนและหินอ่อน  ซ่ึงเป็นรูปของ   CaCO3  แคลเซียมเป็นโลหะท่ีมีอยู่ใน
ส่ิงมีชีวิต  เช่น  ในกระดูกของมนุษยแ์ละสัตว ์ เป็นธำตุอำหำรรองของพืชจึงพบมีในพืช  ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ ำเป็นส ำหรับชีวิตในกำรสร้ำงกระดูกและเน้ือเยื่อต่ำงๆ  และพบในหินงอกหินยอ้ย  ส ำหรับ
ประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม  ใช้เป็นตวัขจดัก๊ำซออกซิเจนออกจำกเหล็กและเหล็กกลำ้  และใช้
เป็นตวัรีดิวซ่ิงเอเจนทใ์นกำรเตรียมโลหะอ่ืนๆ  ในน ้ำกระดำ้งจะพบมีแคลเซียมเป็นองคป์ระกอบอยู่
ในรูปของ  Ca(HCO)2 , CaSO4  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหำยุง่ยำกในอุตสำหกรรม เน่ืองจำกจะเกิดเป็น
ตะกรันของ  CaCO3  ในหมอ้ตม้น ้ ำ  (boiler)  ท ำให้หมอ้น ้ ำระเบิดได ้ ปริมำณสูงสุดท่ียอมให้มีได้
ในน ้ำประปำ คือ 75 mg/L  และแคลเซียมในน ้ำประปำเป็นตน้เหตุของควำมกระดำ้ง  กำรบริโภคน ้ ำ
กระดำ้งอำจท ำใหเ้กิดโรคน่ิวได ้ [25]  ร่ำงกำยตอ้งกำรแคลเซียมประมำณ 0.1 – 1.0 กรัม/วนั 
  2.3.2.21 แบเรียม  (barium; Ba)  และสตรอนเซียม  (stronsium; Sr) [19, 30]  
พบในธรรมชำติโดยโลหะสตรอนเซียมพบในแร่  celestite  (SrSO4)  ซ่ึงมีสีน ้ ำเงินคลำ้ยทอ้งฟ้ำ  แต่
สำรประกอบสตรอนเซียมซลัเฟตกลบัไม่มีสี  นอกจำกน้ียงัพบ  Sr  ในแร่  strontianite  (SrCO3)  
ส่วนโลหะแบเรียมพบมำกท่ีสุดในแร่  barite  ในรูปของแบเรียมซลัเฟต  (BaSO4)  และพบในแร่   
witherite  (BaCO3)  แบเรียมซลัเฟตใชป้ระโยชน์ทำงกำรแพทย ์ คือ  ใชท้  ำเป็นแป้ง  กลืน  และฉีด
เข้ำทำงทวำรหนัก   เพื่ อ ถ่ ำยภำพ เอ๊กซเรย์  ดูควำมผิดปกติของระบบทำง เ ดินอำหำร   
(กระเพำะล ำไส้)  และล ำไส้ใหญ่  นอกจำกน้ียงัใชใ้นอุตสำหกรรมขุดเจำะน ้ ำมนั  และอุตสำหกรรม
ท ำกระดำษถ่ำยเอกสำร  เกลือแบเรียมจดัเป็นสำรกระตุน้กลำ้มเน้ือ โดยเฉพำะกลำ้มเน้ือหวัใจและ
เป็นตน้เหตุท่ีท ำใหค้วำมดนัโลหิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกแบเรียมสำมำรถบีบเส้นเลือด [25]  ในน ้ ำประปำ
ไม่ควรมีแบเรียม แต่อำจมีไดไ้ม่เกิน 100 mg/L  
 
 2.3.3  คุณสมบัติทางชีวภาพหรือสมบัติทางด้านแบคทีเรียของแหล่งน ้า [1, 3, 15, 17, 
25, 38]   
   คุณสมบติัน้ีนบัวำ่ส ำคญัเพรำะเป็นจุดอนัตรำยท่ีจะท ำให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บข้ึนได ้
เช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนอยูใ่นน ้ำอำจแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ 
  2.3.3.1  พวกท่ีสำมำรถท ำให้เกิดโรคในคน  เป็นแบคทีเรียชนิดท่ีเป็นอนัตรำย
และมีอยูใ่นล ำไส้คน  ซ่ึงสำมำรถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C  และด ำรงชีวิตอยูใ่นน ้ ำไดน้ำน  
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กำรตรวจวิเครำะห์เช้ือแบคทีเรียพวกน้ีมีวิธีท่ีละเอียดยุ่งยำกมำกดงันั้น  กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น ้ำดำ้นแบคทีเรียจึงไม่นิยมตรวจเช้ือพวกน้ี 
  2.3.3.2  แบคทีเรียพวกท่ีอยูใ่นล ำไส้คนและสัตวม์ำกท่ีสุดมีช่ือเรียกวำ่ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (coliform bacteria)  พวกน้ีจะอยูใ่นล ำไส้ของสัตวเ์ลือดอุ่นทุกชนิด ถึง 95%  มีอยูใ่นดิน
เพียง 5%  ในอุจจำระคนปกติ 1 กรัม จะมีโคลิฟอร์มแบคทีเรียประมำณ 100,000 ถึง 1,000,000,000 
ตวั  แบคทีเรียพวกน้ีไม่ก่อให้เกิดโรค แต่เม่ือถ่ำยออกมำกบัอุจจำระลงไปปนเป้ือนในแหล่งน ้ ำจะ
สำมำรถด ำรงชีวิตอยูใ่นน ้ ำไดน้ำน และตรวจวิเครำะห์ง่ำยจึงนิยมใช้กำรตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เป็นดชันีบ่งช้ีคุณภำพน ้ ำ  กำรตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน ้ ำ  จึงเป็นเคร่ืองช้ีให้ทรำบว่ำ
น ้ ำมีควำมสกปรก มำกน้อยเพียงใด มีกำรปนเป้ือนจำกอุจจำระของคนหรือสัตวอ์ยู่แน่นอน และ
อำจจะมีเช้ือโรคเก่ียวกับระบบทำงเดินอำหำร ซ่ึงโดยธรรมชำติแล้วจะปะปนออกมำพร้อมกับ
อุจจำระเสมอ  เช่น  โรคบิด โรคไทฟอยด ์เป็นตน้ [25] 
 
2.4  การตรวจวเิคราะห์ คุณภาพน า้ [2, 3, 26, 43] 
 
 กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำเป็นวิธีกำรติดตำมสภำพหรือควำมเป็นไปของแหล่งน ้ ำ 
ทั้งน้ีเน่ืองจำกคุณภำพของน ้ ำจะเป็นค่ำบ่งช้ีวำ่น ้ ำเกิดมลพิษข้ึนหรือไม่ ซ่ึงสำมำรถน ำมำเป็นขอ้มูล
พื้นฐำนในกำรวำงแผนจดักำรเก่ียวกบัแหล่งน ้ ำให้มีคุณภำพเหมำะสมและจดักำรคุณภำพน ้ ำเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิผลในกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ทำงดำ้นต่ำงๆ แลว้ยงัสำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำนำย
แนวโน้มคุณภำพน ้ ำและประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน ท ำให้สำมำรถแก้ปัญหำท่ีถูกทิศทำง 
นอกจำกน้ีจะมีประโยชน์ในกำรจดักำรคุณภำพน ้ ำ กำรจดักำรแหล่งน ้ ำจะต้องค ำนึงถึงกำรใช้
ประโยชน์ของน ้ ำในแหล่งควบคู่ไปด้วย ซ่ึงกำรจัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจ ำเป็นต้องพิจำรณำถึง
คุณสมบติัของน ้ ำทั้งทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ เพื่อท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ทำงดำ้นต่ำงๆ เช่น  
น ้ำส ำหรับอุปโภคบริโภค น ้ำใชใ้นอุตสำหกรรม น ้ำใชท้ำงเกษตรกรรม ฯลฯ  โดยมีหน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีรับผดิชอบก ำหนดเกณฑคุ์ณภำพน ้ำส ำหรับกำรใชป้ระโยชน์  เช่น  น ้ ำบริโภค และน ้ ำใตดิ้น น ้ ำผิว
ดิน แม่ย  ้ำล ำคลอง  น ้ำบำดำล เป็นตน้ 
 จำกเหตุผลดงักล่ำว  แสดงให้เห็นควำมส ำคญัของกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอเป็นอยำ่งยิง่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบ ประเมินสภำพกำรณ์ดำ้นคุณภำพ
น ้ ำอยำ่งมีประสิทธิภำพและสัมฤทธ์ิผล ท ำให้ไดป้ระโยชน์จำกกำรใชน้ ้ ำอยำ่งคุม้ค่ำ และหลีกเล่ียง
โรคท่ีเกิดจำกน ้ำ 
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2.5  ดัชนีทีบ่่งช้ีคุณภาพน า้ [16, 17, 18, 44]  
 
 กำรศึกษำคุณภำพน ้ ำ  ใช้ดชันีคุณภำพน ้ ำผิวดิน  ซ่ึงก ำหนดให้ครอบคลุมคุณภำพน ้ ำ
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์  เพื่อกำรอุปโภคบริโภคโดยยึดตำมมำตรฐำนน ้ ำผิวดิน  ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8  พ.ศ. 2537  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริม
และรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ  พ.ศ. 2535  เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำผิว
ดินประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม 111  ตอนท่ี 16 ง  ลงวนัท่ี  24  กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2537  
และส ำหรับน ้ ำใต้ดินยึดตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำบำดำลท่ีใช้บริโภค ตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม  ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2542)  เร่ืองกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำบำลท่ีใชบ้ริโภค ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติัน ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520  เร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑ์  และมำตรกำรในทำง
วิชำกำรส ำห รับป้องกันด้ำนสำธำรณสุขและป้องกัน ส่ิ งแวดล้อม เ ป็นพิษ   ตีพิมพ์ใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม  112  ตอนท่ี 29 ง  ลงวนัท่ี 13 เมษำยน พ.ศ. 2542  
  
2.6 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัไต [13, 29, 31] 
 
 ไต (kidney) เป็นอวยัวะท่ีส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับชีวิตมำก ไตท ำหนำ้ท่ีผลิตปัสสำวะ
เพื่อน ำเอำของเสียท่ีร่ำงกำยไม่ตอ้งกำรออกไปจำกร่ำงกำยนอกจำกน้ีไตยงัมีหนำ้ท่ีขบัถ่ำยส่ิงท่ีเป็น
พิษต่อร่ำงกำยออกทำงปัสสำวะดว้ย ไตจะท ำหนำ้ท่ีควบคุมระดบัน ้ ำ เกลือแร่ ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง
ของร่ำงกำยใหอ้ยูใ่นภำวะสมดุล ท ำให้เลือดสะอำด ส่งผลให้เซลล์ต่ำงๆ ในร่ำงกำยปฎิบติัหนำ้ท่ีได้
เป็นปกติ 
 ไตของคนเรำท ำหน้ำท่ีอยู่ตลอดเวลำ ไม่มีกำรหยุด ไตจึงตอ้งมีเลือดมำหล่อเล้ียงมำก 
เช่น ในเวลำ 1 นำที จะมีเลือดไหลผำ่นไตมำกถึง 1300 ซีซี. โดยเลือดดงักล่ำวจะน ำเอำของเสียใน
ร่ำงกำยมำไวท่ี้ไต ซ่ึงไตท ำหนำ้ท่ีกรองของเสียท่ีวำ่น้ีแลว้ขบัออกทำงปัสสำวะ ถำ้ไตเกิดไม่ท ำหนำ้ท่ี
ตำมปกติจะเกิดของเสีย อยูใ่นเลือด ส่งผลให้ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยเกิดอำกำรผิดปกติ กำรกรอง
ผิดปกติ เกิดน ้ ำและเกลืออยูใ่นร่ำงกำยมำก จะเกิดอำกำรบวม ไม่วำ่จะบวมท่ีใบหนำ้ เทำ้ หรือบวม
ทั้งตวั มีอำกำรอ่อนเพลือ ไม่มีแรง เกิดอำกำรซีด ปวดหลัง ปัสสำวะ ผิดปกติ และอำกำรอ่ืนๆ 
ตำมมำ 
 ไตของคนมีอยู ่2 อนัตั้งอยูข่ำ้งๆ กระดูกสันหลงัขำ้งละอนัมีรูปร่ำงและโคง้คลำ้ยๆ เมล็ด
ถัว่แดงขนำดใหญ่ยำวประมำณ3น้ิวกวำ้ง 2 น้ิวหนำ้ 1 น้ิว มีน ้ ำหนกัประมำณ 150 กรัม ในไตแต่ละ
ขำ้งจะประกอบไปดว้ยหน่วยท ำงำนหน่วยเล็กๆ ขำ้งละประมำณ 1,000,000 หน่วย ท ำหนำ้ท่ีกรอง
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ของเสีย  และสำรพิษออกจำกเลือดขั้วของไต คือ “กรวยไต” ซ่ึงต่ออยูก่บัท่อเล็กๆ จำกหน่วยท ำงำน
แล้วไปรวมกันเป็นท่อใหญ่ ลงมำท่ีท่อไต ผ่ำนไปท่ีกระเพรำะปัสสำวะแล้วจึงขบัถ่ำยปัสสำวะ
ออกไปจำกร่ำงกำย น ้ำปัสสำวะในคนปกติธรรมดำ โดยทัว่ไปจะมีสีเหลืองอ่อน ใส. อำจะมีตะกอน
บำ้งเล็กนอ้ยไม่มีกล่ิน 
 

 
 ภาพที ่2.2  แสดงรูปร่ำงและต ำแหน่งของไต 
 ทีม่า : น่ิวในไต. 2542 : เขำ้ถึงไดจ้ำก  
   http://www.siamhealt.net/public_html disease/renal/renal_calauli.htm วนัท่ี 2  
  มิถุนำยน 2552. 

 
 2.6.1  โรคของไต [31] ทีพ่บมากในปัจจุบัน ได้แก่ 
   1) โรคของเคร่ืองกรอง 
  2) โรคของท่อไต 
  3) โรคของหลอดเลือดท่ีเล้ียงไต 
  4) โรคของเซลลท่ี์พยงุใหเ้ป็นรูปร่ำง หมำยถึงเซลล์ท่ีท ำหนำ้ท่ีเช่ือมหน่วยของไต
ทุกอนัให้คงรูปร่ำงไวน้ั่นเอง  ถ้ำไตเสียไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติก็จะมีของเสียมำคัง่ท่ีไต
มำกมำย ซ่ึงน ้ำปัสสำวะสำมำรถบอกไดว้ำ่สุขภำพของไตเป็นอยำ่งไร 
 
 

http://www.siamhealt.net/public_html%20disease/renal/renal_calauli.htm
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 2.6.2  สาเหตุของการเกดิโรคไตโดยทัว่ไปเกดิจากหลายสาเหตุดังนี ้[31]  
  1)  เป็นโรคไตมำตัง่แต่ก ำเนิด เช่น เกิดมำมีไตขำ้งเด่ียวหรือมีไตเล็กผิดปกติ ไต
หยอ่นยำน ไมม่ีเน้ือไตมีแต่เซลลท่ี์เป็นถุงน ้ำ เป็นตน้ 
   2)  เกิดอุบติัเหตุ เช่น รถยนต์ทบัหรือ ท ำไห้ถูกกระแทกอยำ่งรุนแรงท่ีช่วงเอว
บริเวณต ำแหน่งของไต กำรถูกยงิ ถูกแทง เป็นตน้ ท ำใหไ้ตเสียหำยไม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดต้ำมปกติ 
  3)  เกิดอำกำรอกัเสบ จำกเช้ือโรคและเกิดอบัเสบจำกสำเหตุอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เช้ือโรค 
  4)  เกิดไตวำยจำกสำรท่ีมีพิษ ไดแ้ก่ ยำท่ีหมดอำยุ เช่น เตตร้ำซยัคลิน ท่ีหมดอำยุ
จะเป็นอนัตรำยต่อไตอยำ่งมำก นอกจำกน้ีสำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อไตถึงขั้นไตวำยไดถ้ำ้ยงัรับเขำ้ไปใน
ปริมำณมำก นั้นคือ โลหะหนกั เช่น ตะกัว่ และปรอท สำรเหล่ำน้ีมีผลต่อระบบประสำท ตบัและไต 
ซ่ึงอนัตรำยต่อไตมีทั้ งภำวะไตวำย  และไตวำยเร้ือรัง นอกจำกน้ี ฝุ่ นควนัด ำจำกท่อไอเสีย คือ 
ไฮโดรคำร์บอน ก็เป็นอนัตรำยต่อไต [28] 
  5)  เป็นมะเร็ง มะเร็งท่ีไตพบไดท้ั้งในเด็กและผูใ้หญ่ 
  6)  โรคน่ิว  โรคน่ิวในไตส่วนใหญ่เกิดจำกอำหำรท่ีกินเขำ้ไป โดยเฉพำะพืชผกัท่ี
มีเกลือแร่ท่ีมีฟอสเฟตกบัออ๊กซำเลตไม่ไดส้ัดส่วน  หรือกินเคร่ืองในสัตวม์ำกเกินไป เกิดมีกรดยริูก
ในเลือดสูง เกิดอำกำรปวดตำมขอ้ ทั้งขอ้มือและขอ้เทำ้ ท่ีเรียกกนัว่ำ “โรคเก๊ำท์”  บำงทีไปเกำะ
กระดูกสันหลงัท ำใหเ้กิดอำกำรปวดหลงั หรือไปเกำะอยูท่ี่ไตเกิดเป็นกอ้นน่ิวในไตข้ึนมำ 
  7)  สำเหตุอ่ืนๆ เช่นผูป่้วยเบำหวำน, ทอ้งร่วง สูญเสียน ้ ำมำกเกินไป ส่งผลให้
ปริมำณน ้ำท่ีจะผำ่นไตไม่มีเหมือนเดิม เน้ือไตจะเส่ือมและตำยทนัที 
 
 2.6.3  การป้องกนัโรคของไต [31] 
   เป็นกำรสร้ำงวินยัในกำรปฏิบติัตวัอยำ่งเคร่งครัด  เพื่อหลีกเล่ียงกำรเป็นโรคไต 
โดยพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 
  1)  ควรออกก ำลงักำยเป็นประจ ำ 
  2)  ระวงัเร่ืองกำรกินยำ  ถำ้จ  ำเป็นตอ้งปรึกษำแพทยเ์สมอ 
  3)  นอนพกัผอ่นอยำ่งเพียงพอ 
   4)  ด่ืมน ้ำสะอำดใหพ้อเหมำะอยำ่งนอ้ยวนัละ 8 – 10 แกว้ 
  5)  ท ำจิตใจใหส้บำย ร่ำเริง แจ่มใสเสมอ 
  6)  ลดอำหำรประเภทเน้ือสัตว ์เคร่ืองในสัตว ์และไข่ 
  7)  งดอำหำรท่ีมีรสเคม็จดั 
  8)  ร่ำงกำยจะตอ้งแขง็แรงสมบูรณ์เสมอจึงจะป้องกนัโรคไตไดม้ำก 
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  9)  รักษำควำมสะอำดทำงเดินปัสสำวะใหดี้อยูเ่สมอ  
  10)ไม่ส ำส่อนทำงเพศ 
  11)รักษำสุขภำพอนำมยัใหดี้ เป็นส่ิงท่ีป้องกนัโรคไตไดดี้ 
 
 2.6.4  น า้ปัสสาวะมีความหมายช้ีสาระแห่งโรคไตได้  [31, 49] 
  น ้ ำปัสสำวะเป็นของเหลวท่ีถูกขบัออกมำจำกร่ำงกำยคน   เน่ืองจำกไตกรองของ
เสียและส่ิงท่ีร่ำงกำยไม่ตอ้งกำร (มำกเกินพอ) ออกมำจำกเลือด  แลว้ขบัออกทำงปัสสำวะ เม่ือเกิด
อำกำรผดิปกติของไตก็จะมีส่ิงบ่งช้ีไดจ้ำกน ้ำปัสสำวะ  ส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ำกน ้ำปัสสำวะ มีดงัน้ี 
  2.6.4.1  สี  น ้ำปัสสำวะของคนปกติจะมีสีเหลืองอ่อน ใส หรือขุ่นเล็กนอ้ย  ถำ้น ้ ำ
ปัสสำวะเกิดเป็นสีแดงหรือสีน ้ำลำ้งเน้ือคือ แดงอ่อนๆ อำจเป็นสีของเลือดซ่ึงออกจำกบำดแผลส่วน
ใดส่วนหน่ึงของทำงเดินปัสสำวะ  หรือบำงทีอำจเกิดจำกกำรเป็นน่ิว และถำ้ปัสสำวะออกมำคร้ังละ
เล็กนอ้ยและขุ่น เวลำถ่ำยปัสสำวะมีอำกำรปวดทอ้งนอ้ยมำก อำจจะเกิดเป็นน่ิวในทำงเดินปัสสำวะ
ได ้
  2.6.4.2  กล่ิน  น ้ ำปัสสำวะของคนปกติท่ีถ่ำยออกมำใหม่ๆ จะมีกล่ินแบบก ำยำน 
ถำ้ทิ้งไวค้ำ้งคืนก็จะเปล่ียนเป็นกล่ินแอมโมเนีย 
      1)  ถำ้ถ่ำยปัสสำวะออกมำมีกล่ินคลำ้ยน ้ ำนมแมว ส่วนมำกจะเป็นผูป่้วย
โรคเบำหวำนท่ีมีอำกำรมำกแลว้ และพบวำ่ไม่ไดรั้บกำรรักษำท่ีถูกตอ้ง 
     2)  ถำ้ถ่ำยปัสสำวะออกมำมีกล่ินเหม็นเน่ำๆ อำจจะเกิดจำกกำรติดเช้ือ 
น ้ำปัสสำวะมีหนองปนออกมำดว้ย 
     3) อย่ำกลั้ นปัสสำวะเอำไว้นำนๆ จะเกิดอำกำรอักเสบท่ีกระเพำะ
ปัสสำวะได้ นำนๆ เขำ้อำกำรอกัเสบจะลุกลำมไปจนถึงกรวยไตและไตได้  ซ่ึงเป็นอนัตรำยมำก
เพรำะจะเกิดเป็นโรคไตข้ึนมำนัน่เอง 
 
2.7  ความรู้เกีย่วกบัโรคน่ิว  
  น่ิวเป็นโรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพำะทำงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภำคเหนือ  น่ิวในทำงเดินปัสสำวะเป็นโรคท่ีพบไดท้ั้งในคนและในสัตว ์และพบไดทุ้กต ำแหน่งของ
ทำงเดินปัสสำวะ 
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 2.7.1  การแบ่งประเภทของน่ิว  [13, 28, 52, 56]  แบ่งตำมต ำแหน่งท่ีเกิดโรคน่ิว เป็น 6 
ชนิด คือ 
   2.7.1.1  โรคน่ิวทำงเดินปัสสำวะ 
   2.7.1.2  โรคน่ิวในกระเพำะปัสสำวะ 
   2.7.1.3  โรคน่ิวในท่อปัสสำวะ 
   2.7.1.4  โรคน่ิวในไต 
   2.7.1.5  โรคน่ิวในท่อไต 
   2.7.1.6  โรคน่ิวในถุงน ้ำดี 
      ถำ้แบ่งตำมชนิดของกอ้นน่ิวในไต  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 
      1)  น่ิวแคลเซียมออกซำเลต (calcium oxalate stone)  ซ่ึงพบมำถึง 80%  
ของน่ิวในไตและพบมำกในผูช้ำยช่วงอำยุ 30 – 40 ปี  น่ิวแคลเซียมออกซำเลตเกิดจำกกำรมี
แคลเซียมในปัสสำวะมำกผิดปกติ  ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำร หรือมีภำวะผิดปกติอ่ืนๆ  
เช่น ต่อมไทรอยด์ท ำงำนมำกเกินไป หรือเกิดจำกกำรผิดปกติเก่ียวกบักำรกรองของไตไม่สมบูรณ์ 
เป็นตน้  คนท่ีชอบรับประทำนอำหำรท่ีมีออกซำเลตสูง ก็มีควำมเส่ียงต่อกำรเป็นน่ิวแคลเซียมออก
ซำเลตมำกกวำ่คนปกติทัว่ไป 
      2)  น่ิว MAP  (magnesium ammonium phosphate stone)  พบ 10-15%  
ของน่ิวในไต  น่ิว MAP  เกิดจำกกำรติดเช้ือในทำงเดินปัสสำวะมกัพบในผูห้ญิง  น่ิว MAP จดัเป็น
น่ิวท่ีมีอนัตรำยสูง เน่ืองจำกขนำดของกอ้นน่ิวสำมำรถเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็วจนเต็มพื้นท่ีของกรวยไต
และกอ้นน่ิวมีลกัษณะรูปทรงคลำ้ยเขำกวำง ซ่ึงยำกต่อกำรสลำยและกำรขบัออก ส่งผลให้ทำงเดิน
ปัสสำวะอุดตนัจนเน้ือไตเสียหำย กลำยเป็นไตวำยเร้ือรังในท่ีสุด  ผูท่ี้เคยเป็นน่ิว MAP มกัจะเป็นซ ้ ำ
อีกเน่ืองจำกแบคทีเรียฝังตวัอยูใ่นกอ้นน่ิวท ำใหย้ำปฏิชีวนะยำกท่ีจะเขำ้ถึง 
      3)  น่ิวผลึกกรดยริูก (uric acid stone) พบประมำณ 5 – 10%  ของน่ิวใน
ไต  มกัพบในผูช้ำยวยักลำงคนโดยเฉพำะผูป่้วยโรคเก๊ำต ์ผูท่ี้เคยเป็นน่ิวกรดยริูมกัจะเป็นซ ้ ำอีก 
      4)  น่ิวซีสทีน (cystine stone)  พบประมำณ 1% ของน่ิวในไต  ซ่ึงเกิด
จำกควำมผดิปกติทำงโครงสร้ำงของไตท่ีถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม 
      น่ิวบำงชนิดเกิดในภำวะท่ีปัสสำวะเป็นกรด เช่น uric acid stone น่ิวบำง
ชนิดเกิดในภำวะท่ีปัสสำวะเป็นด่ำง เช่น calcium phosphate stone แต่บำงชนิดเกิดในภำวะท่ี
ปัสสำวะเป็นกลำง เช่น calcium oxalate stone ซ่ึงมีเปอร์เซ็นตข์องกำรพบโดยประมำณแตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่2.1  แสดงชนิดของน่ิว และ pH ของปัสสำวะท่ีน่ิวเกิด และเปอร์เซ็นตท่ี์พบ 
 

Type of stone pH % ท่ีพบ (โดยประมำณ) 
calcium oxalate stone normal range of urine pH 60 – 70 % 
calcium phosphate stone Alkaline 5 – 10 % 
magnesium ammonium 
phosphate stone 

very alkaline 15 -20 % 

uric acid stone acid 5 – 10 % 
cystine stone acid 1 % 
  
 2.7.2  กลไกการเกดิน่ิว [28, 31, 35, 51,56]   
  เร่ิมจำกกำรเกิดนิวเคลียสของกอ้นน่ิว เช่น กำรจบักลุ่มกนัของแบคทีเรีย เม่ือมี
กำรติดเช้ือหรือเน้ือเยือ่ท่ีเน่ำตำยและลอกหลุดออกมำรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือกำรตกผลึกของสำร
ท่ีละลำยยำก  หลงัจำกนั้นสำรต่ำงๆ ในน ้ ำปัสสำวะซ่ึงอยูใ่นสภำพอ่ิมตวัยิ่งยวดจะมำเกำะพอกพูนท่ี
กอ้นนิวเคลียสมีขนำดโตข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็นกอ้นน่ิว (stone growth) 
  สำเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเกิดน่ิวมีหลำยประกำร ไดแ้ก่  อำหำร  กำรดูดซึม  กำร
ขับถ่ำยปัสสำวะ  กำรกลั้นปัสสำวะ  เมตำบอลิซึม  และกำรติดเช้ือซ่ึงท ำให้ปัสสำวะมี pH 
เปล่ียนแปลงเป็นตน้ 
  2.7.2.1  สำรก่อน่ิว  หมำยถึง สำรท่ีมีประจุไฟฟ้ำซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสำรท่ีมีประจุ
บวก สำรก่อน่ิวตวัส ำคญัคือ แคลเซียม เป็นสำรท่ีมีประจุบวก ในภำวะท่ีมีสำรประจุบวกปริมำณมำก
ในปัสสำวะและสำรก่อน่ิวท่ีมีประจุลบ คือ  ออกซำเลต หรือ ฟอสเฟต และกรดยูริก จะเกำะกลุ่ม
รวมตวักนัเป็นกอ้นผลึกและมีขนำดใหญ่ข้ึนจนกลำยเป็นน่ิวในท่ีสุด สำเหตุท่ีท ำให้มีสำรก่อน่ิวมำก
ในปัสสำวะ ยกตวัอย่ำงเช่น แคลเซียม มีปริมำณสูงข้ึนในปัสสำวะได้ เน่ืองจำกกำรรับประทำน
แคลเซียมมำกเกินไป พบไดใ้นผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บยำเม็ดแคลเซียมโดยไม่มีเหตุอนัควร และอำจไดรั้บ
ร่วมกบักำรรับประทำนวิตำมินดีท่ีช่วยส่งเสริมกำรดูดซึมแคลเซียมทำงล ำไส้  ท ำให้ร่ำงกำยไดรั้บ
แคลเซียมสูงเกินควำมต้องกำร จึงขับแคลเซียมออกทำงปัสสำวะเพิ่มมำกข้ึน นอกจำกน้ีกำร
รับประทำนเน้ือสัตวม์ำกๆ  กำรด่ืมน ้ ำน้อยท ำให้ปัสสำวะเขม้ขน้ข้ึน ภำวะผิดปกติของฮอร์โมนท่ี
สลำยแคลเซียมออกจำกกระดูกมำกข้ึน ลว้นแลว้แต่ท ำใหมี้แคลเซียมสูงข้ึนในปัสสำวะ และส่งเสริม
ใหเ้กิดโรคน่ิวไดเ้ช่นกนั 
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  2.7.2.2  สำรยบัย ั้งน่ิว  คือสำรท่ีสำมำรถจบักบัสำรก่อน่ิว แลว้ท ำให้สำรก่อน่ิวไม่
สำมำรถรวมตวักนัได ้และถูกขบัถ่ำยไปกบัปัสสำวะ จึงท ำใหก้ำรเกิดน่ิวถูกยบัย ั้ง สำรเหล่ำน้ีมีประจุ
ลบอยูม่ำก จึงจบักบัสำรก่อน่ิวท่ีมีประจุบวกไดดี้  ไดแ้ก่  ซิเทรต โพแทสเซียมและแมกนีเซียม  สำร
ยบัย ั้งน่ิวท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ซิเทรต ซ่ึงมีมำกในผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว เช่น มะนำว ส้ม มะขำมสุก และยงั
พบในมะละกอสุก และกลว้ย พบวำ่ผูป่้วยโรคน่ิวมีซิเทรตในปัสสำวะต ่ำกวำ่คนปกติมำก  จึงท ำให้
สำรก่อน่ิวรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นไดง่้ำย  เม่ือปี พ.ศ. 2549  แพทยโ์รงพยำบำลศิริรำชได้คน้พบ
โปรตีน “เทร-ฟอยล์-แฟคเตอร์-วนั”  (trefoil factor 1: TFF1)  ในปัสสำวะของคนปกติซ่ึงสำมำรถ
ยบัย ั้งกำรโตของผลึกแคลเซียมอ๊อกซำเลตท่ีเป็นสำเหตุส ำคญัในกำรเกิดกอ้นน่ิวไต โปรตีน “เทร-
ฟอยล์-แฟคเตอร์-วนั” มีโครงสร้ำงแบบไดเมอร์ คือ ในหน่ึงกอ้นโปรตีนประกอบดว้ยโครงสร้ำงท่ี
เหมือนกนั 2 โครงสร้ำง และมีบริเวณท่ีเป็นแอ่งของประจุลบจ ำนวนมำกสำมำรถจบัแคลเซียมไดดี้ 
ท ำใหป้ริมำณแคลเซียมท่ีจะไปรวมกบัอ๊อกซำเลตลดนอ้ยลงจึงลดกำรเกิดผลึกแคลเซียมอ๊อกซำเลต
เป็นกอ้นน่ิวลงไป 
  2.7.2.3  ปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดภำวะซิเตรทในปัสสำวะต ่ำมีดงัน้ี 
     1)  กำรรับประทำนอำหำรท่ีมีซิเทรตน้อยปัจจัย  ข้อน้ีไม่ใช่สำเหตุ
หลกักำรเกิดน่ิวในคนไทย เน่ืองจำกคนไทยส่วนใหญ่ รับประทำนผลไมเ้ป็นจ ำนวนมำก 
     2)  ร่ำงกำยน ำซิเทรตไปใชม้ำกข้ึน ท ำใหซิ้เทรตในร่ำงกำยต ่ำและขบัถ่ำย
ทำงปัสสำวะลดลง  สำเหตุท่ีส ำคญัคือกำรรับประทำนอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตสูง เช่น ขำ้ว, 
แป้ง, น ้ ำตำล แต่รับประทำนอำหำรประเภทไขมนัต ่ำ ในภำวะปกติร่ำงกำยตอ้งกำรคำร์โบไฮเดรต
เป็นแหล่งพลงังำนท่ีส ำคญัส่วนไขมนันอกจำกจะเป็นแหล่งพลงังำนแลว้ยงัมีควำมจ ำเป็นในกำรเป็น
ส่วนประกอบของเยือ่หุม้เซลล ์ใชส้ร้ำงฮอร์โมน รวมทั้งเป็นแหล่งของวติำมินท่ีละลำยในไขมนัดว้ย 
อำหำรแต่ละวนัควรประกอบดว้ย คำร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน  คิดเป็นประมำณร้อยละ 60, 
20 และ 20  ตำมล ำดับ  ของพลังงำนทั้ งหมดท่ีได้รับจำกอำหำร ถ้ำร่ำงกำยได้รับอำหำรท่ีมี
คำร์โบไฮเดรตมำกเกินไปและขำดไขมนั  จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงของซิเทรตไปเป็นไขมนัมำกข้ึน 
ท ำใหซิ้เทรตในเลือดและปัสสำวะลดลง ส่งผลใหเ้กิดน่ิวไดง่้ำยข้ึน 
     3)  กำรดูดกลบัซิเทรตจำกปัสสำวะกลบัเขำ้สู่เซลล์ท่อไตเพิ่มมำกข้ึน  ใน
ภำวะปกติเม่ือซิเทรตถูกกรองออกมำกบัปัสสำวะ ซิเทรตในปริมำณเพียงเล็กนอ้ยจะถูกดูดกลบัเขำ้สู่
เซลลท์่อไตเพื่อน ำไปใชส้ร้ำงไขมนัหรือส่งกลบัสู่กระแสเลือด แต่ในภำวะผิดปกติเช่นร่ำงกำยไดรั้บ
ไขมนัไม่เพียงพอ ภำวะขำดโพแทสเซียม หรือ ภำวะขำดแมกนีเซียม จะท ำใหเ้กิดกำรดูดกลบัซิเทรต
มำกข้ึน ซิเทรตในปัสสำวะจึงลดลง 
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           ภำวะขำดโพแทสเซียมท ำให้ซิเทรตในปัสสำวะต ่ำลง เน่ืองจำกจะ
กระตุน้ให้เซลล์ท่อไตดูดกลบัซิเทรตแลว้  กำรขำดโพแทสเซียมยงัเพิ่มกำรเปล่ียนแปลงซิเทรตไป
เป็นไขมนัมำกข้ึนดว้ย  มีรำยงำนกำรวิจยั พบวำ่ ประชำกรส่วนหน่ึงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ภำวะขำดโพแทสเซียม เน่ืองจำกบริโภคอำหำรท่ีมีโพแทสเซียมต ่ำเป็นปริมำณมำกในแต่ละวนั เช่น 
ขำ้วเหนียวน่ึง ขนมจีน แต่บริโภคอำหำรท่ีมีโพแทสเซียมสูงเพียงเล็กน้อย เช่น ถัว่ เมล็ดแห้ง ถัว่
เหลือง ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำก ถั่ว เน้ือสัตว์ ผกั และผลไม้บำงชนิด  นอกจำกน้ียีงมีกำรสูญเสีย
โพแทสเซียมไปทำงเหง่ือสูงกวำ่ประชำกรในภำคอ่ืนร่วมดว้ย  แต่เม่ือประชำกรท่ีมีภูมิล ำเนำเดิมใน
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนืออพยพโยกยำ้ยมำท ำงำนในกรุงเทพฯ เป็นเวลำนำนและเปล่ียนแปลงกำร
บริโภคมำรับประทำนอำหำรคลำ้ยคลึงกบัคนกรุงเทพฯ ภำวะโพแทสเซียมต ่ำจะลดลงจนหำยไป
เป็นเช่นเดียวกบัคนปกติ 
          ภำวะขำดแมกนีเซียมร่วมกบัภำวะขำดโพแทสเซียมจะส่งเสริมให้
เกิดควำมผิดปกติรุนแรงข้ึน เน่ืองจำกแมกนีเซียมเองสำมำรถจบักบัออกซำเลตซ่ึงเป็นสำรก่อน่ิวท่ี
ละลำยน ้ ำได้ และขบัถ่ำยออกมำในปัสสำวะ  ท ำให้ลดกำรเกิดน่ิวได้โดยตรง  มีกำรวิจยัพบว่ำ
ประชำกรส่วนหน่ึงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีภำวะแมกนีเซียมต ่ำในร่ำงกำยและในปัสสำวะ 
โดยเฉพำะในผูท่ี้อำศยัอยู่ในท้องท่ีชนบทจะพบได้บ่อยกว่ำผูท่ี้อำศยัอยู่ในเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจำก
บริโภคอำหำรท่ีมีโพแทสเซียมต ่ ำ เช่น ข้ำวเหนียวน่ึง ขนมจีน นอกจำกน้ีย ังมีกำรสูญเสีย
โพแทสเซียมทำงเหง่ือสูงกว่ำประชำชนภำคอ่ืนขณะเดียวกนัคนอีสำนก็รับประทำนอำหำรท่ีมี
โพแทสเซียมสูง เช่น ถัว่ เน้ือสัตว ์ผกั ผลไมบ้ำงชนิดในปริมำณนอ้ย 
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ภาพที ่2.3  แสดงควำมสัมพนัธ์ของกำรเกิดน่ิว 
 

 2.7.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิโรคน่ิว [23, 24,28, 42, 53, 54] 
  กำรเกิดน่ิวในทำงเดินปัสสำวะพบวำ่มีสำเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำเหตุภำยในร่ำงกำย
ของผูป่้วยเอง และสภำพแวดลอ้มตวัผูป่้วย 
  2.7.3.1  สำเหตุควำมผดิปกติท่ีเก่ียวกบัภำยในตวัผูป่้วยเอง (ปัจจยัภำยใน) 
     1)   กรรมพนัธ์ุ ผูป่้วยท่ีพอ่แม่เป็นโรคน่ิวในทำงเดินปัสสำวะก็มีโอกำสท่ี
จะเป็นโรคน่ิวเช่นเดียวกนัได ้
     2)   อำยุและเพศ  น่ิวในไต พบในเพศชำยมำกกว่ำหญิงถึง 2 ต่อ 1 พบ
มำกในผูใ้หญ่มำกกวำ่เด็ก ส่วนน่ิวในกระเพำะปัสสำวะพบในชำยมำกกวำ่หญิงถึง 7 ต่อ 1 และพบ
มำกในเด็กชำยอำยนุอ้ยกวำ่ 7 ปี และในผูใ้หญ่ในช่วงอำยมุำกกวำ่ 30 ปี ข้ึนไป 

มีสารก่อน่ิวเพิม่ขึน้ 
แคลเซียม 
ออกซำเลต 
ยเูรต 
ฟอสเฟต 

มีสารยบัยั้งน่ิวลดลง 
ซิเตรท 
โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม 
ควำมผดิปกติของ
โปรตีนยบัย ั้งน่ิว 

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดน่ิว 
ปริมำตรปัสสำวะนอ้ย 
ปัสสำวะเป็นกรด 
ภำวะอ่ิมตวัยวดยิง่ใน
ปัสสำวะ 

   เกดิผลกึน่ิว 
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     3)  ควำมผดิปกติในกำรท ำงำนของต่อม พำรำไทรอยด ์ ซ่ึงหลัง่ hormone 
ท่ีควบคุมสำร calcium ออกมำมำกกวำ่ปกติ 
     4)  กำรตีบแคบของระบบทำงเดินปัสสำวะ ท ำให้น ้ ำปัสสำวะคัง่คำ้ง กำร
ตีบแคบน้ีอำจมีมำตั้งแต่ก ำเนิด หรือเกิดข้ึนภำยหลงั 
     5)   ควำมเขม้ขน้ของน ้ ำปัสสำวะ  อนัเกิดจำกมีสำรต่ำงๆ ถูกขบัออกมำ
ในน ้ ำปัสสำวะมำกกว่ำปกติ หรือเกิดจำกผูป่้วยด่ืมน ้ ำน้อยกว่ำปกติ หรือสูญเสียน ้ ำจำกร่ำงกำย
ทำงดำ้นอ่ืนมำก เม่ือน ้ ำปัสสำวะมีควำมเขม้ขน้สูง โอกำสท่ีสำรละลำยในน ้ ำปัสสำวะจะตกผลึกก็มี
มำกข้ึน 
     6)  ควำมเป็นกรด-ด่ำง ของน ้ ำปัสสำวะ  ปัสสำวะท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดมำก
จะเกิดกำรตกผลึกของกรดยูริก, ซีสตีน, ส่วนปัสสำวะท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่ำง จะเกิดกำรตกตะกอนของ
ผลึกสำรจ ำพวก oxalate, phosphate และ carbonate 
     7)  กำรอกัเสบติดเช้ือในระบบทำงเดินปัสสำวะ 
     8)  วตัถุแปลกปลอมท่ีหลุดเขำ้ไปในทำงเดินปัสสำวะ 
     9)  ยำบำงอยำ่ง  ท ำให้เกิดน่ิวได ้ยำลดกรดท่ีกินอยูเ่ป็นเวลนำนๆ ท ำให้
ปัสสำวะมีฤทธ์ิเป็นด่ำง จะเกิดน่ิวพวก phosphate ไดง่้ำย 
  2.7.3.2  สำเหตุร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพแวดลอ้มตวัผูป่้วย  (ปัจจยัภำยนอก) 
     1)  สภำพภูมิศำสตร์  ผูป่้วยเป็นโรคน่ิวในทำงเดินปัสสำวะมกัอยู่ใน
บริเวณท่ีรำบสูง ประเทศไทยเรำ พบมำกในภำคอีสำนและภำคเหนือ 
     2)  สภำวะอำกำศและฤดูกำล  ในฤดูร้อนจะพบว่ำ ผูป่้วยเป็นโรคน่ิวใน
ทำงเดินปัสสำวะมำ โรงพยำบำลกนัมำก อำจเน่ืองจำกเสียเหง่ือมำกท ำให้ปัสสำวะเขม้ขน้ท ำให้น่ิว
โตเร็วข้ึนจึงเกิดอำกำรข้ึน แต่ในฤดูหนำวเสียเหง่ือนอ้ย ปัสสำวะเจือจำง และปัสสำวะมีจ ำนวนนอ้ย 
     3)  ปริมำณน ้ำด่ืม  ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัควำมเขม้ขน้ของน ้ ำปัสสำวะ 
ถำ้ด่ืมนอ้ย และยงัอำจเก่ียวกบัเกลือแร่ท่ีละลำยอยูใ่นน ้ำของแต่ละทอ้งถ่ิน 
     4)  สภำพโภชนำกำร  กำรบริโภคอำหำรนำนำชนิด และกำรด่ืมน ้ ำเป็น
ผลใหมี้กำรเพิ่ม/ลด ของสำรต่ำงๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของกอ้นน่ิว เช่น กำรกินอำหำรเคร่ืองในสัตว์
ยอดผกั, สำหร่ำย, จะท ำให้เกิดกรดยูริกได้  กำรกินอำหำรจ ำพวกผกัท่ีมีสำรออกซำเลตสูง เช่น  
ผกัโขม, ผกัแผว, หน่อไม,้ ชะพลู ก็จะมีโอกำสเกิดน่ิว พวกออกซำเลต  เด็กเล็กท่ีขำดอำหำรพวก
โปรตีนจะเกิดน่ิวในกระเพำะปัสสำวะมำก  กำรขำดวติำมิน เอ หรือ ไดรั้บวติำมินดี มำกเกินไป ก็ท ำ
ใหเ้กิดน่ิวได ้
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     5)  อำชีพ  ผูมี้อำชีพเกษตรกร ท ำงำนกลำงแจง้ ก็จะมีกำรเสียเหง่ือมำก 
ท ำให้ปัสสำวะมีควำมเขม้ขน้  และกำรกลั้นปัสสำวะก็อำจเกิดกำรตกผลึกของสำรละลำยในน ้ ำ 
ปัสสำวะเกิดน่ิวข้ึนได ้ ผูท่ี้มีรำยไดต้  ่ำ ก็จะบริโภคอำหำรพวกแป้งและผกัมำกโปรตีนนอ้ย ท ำให้เกิด
น่ิวจ ำพวกออกซำเลตไดง่้ำย ผดิกนักบัผูท่ี้รำยไดสู้งมีกำรบริโภค อำหำร โปรตีน ไขมนัมำกกวำ่ปกติ 
ท ำให้เกิดพวกกรดยูริก และน่ิวแคลเซียมสูง  อำหำรท่ีมีกรดยูริกสูง ไดแ้ก่ เคร่ืองในสัตวทุ์กชนิด 
กะปิ เน้ือสัตว ์น ้ ำสุก้ี น ้ ำซุปจำกกระดูก กุ้ง หอย กุนเชียง ไส้กรอก เน้ือเป็ด เน้ือไก่ ปลำซำร์ดีน  
ไข่แมงดำ ชะอม กระถิน แตงกวำ หน่อไม ้ดอกกะหล ่ำ เห็ด ถัว่ต่ำงๆ ถัว่งอก ยอดแค ดอกสะเดำ 
สำหร่ำย ยอดผกัต่ำงๆ ฯลฯ  นอกจำกน้ี  กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรกินและกำรด ำเนินชีวิตมี
ควำมส ำคญัมำกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของผูป่้วยโรคน่ิวในไตซ่ึงเป็นกำรป้องกนัเกิดน่ิวซ ้ ำได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพในระยะยำว 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.4  ปัจจยัเส่ียงของโรคน่ิวไต 
 

 

 ปัจจัยเส่ียงโรคน่ิวไต 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

         กำยวภิำคของไต 
    พนัธุกรรม 
         เช้ือชำติ 
         อำยแุละเพศ 

         ปัจจยัทำงภูมิศำสตร์ 
    อำกำศและฤดูกำล 
    ปริมำณน ้ำท่ีด่ืม 
    พฤติกรรมกำรกิน 
         ควำมเครียด 
         อำชีพ 
    ยำ 
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 2.7.4  น่ิวไตหรือน่ิวในไต  (renal calculus/kidney stone) [13, 28, 31, 45, 50, 52, 54, 
56, 59]  พบในประเทศอุตสำหกรรมมำกวำ่ประเทศเกษตรกรรม  พบบ่อยในทุกเพศทุกวยั แต่พบใน
ผูช้ำยมำกกวำ่ผูห้ญิง และพบมำกในช่วงอำย ุ30 – 40 ปี  ในประเทศไทยพบน่ิวไตมำกทำงภำคเหนือ
และภำคอีสำน จำกสถิติพบว่ำเม่ือเป็นน่ิวโอกำสท่ีจะเกิดเป็นซ ้ ำประมำณคร่ึงหน่ึงในเวลำ 10 ปี  
อำกำรของน่ิวไต จะข้ึนกบัขนำดของน่ิว และต ำแหน่งท่ีน่ิวนั้นอุดอยู ่ 
 
ตารางที ่ 2.2  แสดงต ำแหน่งและอำกำรของน่ิว   
 

ต ำแหน่งท่ีน่ิวอุดอยู ่ อำกำร 

น่ิวท่ีอุดท่อไตกบักรวยไต 
ผู ้ป่วยจะมีอำกำรปวดเอว โดยท่ีไม่มีอำกำร
ปวดร้ำวไปบริเวณท่ีขำหนีบ 

น่ิวอุดท่อไต 

ผูป่้วยจะมีอำกำรปวดทอ้งอย่ำงทนัที ปวดอย่ำง
รุนแรง ปวดบิดเหมือนคลอดลูก บำงคนปวดเอว 
และปวดร้ำวลงมำบริเวณอวยัวะเพศอำจมีอำกำร
คล่ืนไส้อำเจียน 

น่ิวอุดท่ีท่อไตกบักระเพำะปัสสำวะ ผูป่้วยจะมีอำกำรระคำยเคืองเวลำปัสสำวะ 
น่ิวอยูใ่นกระเพำะปัสสำวะ อำจไม่มีอำกำรหรืออำจมีอำกำรปัสสำวะขดั 
 
 
  2.7.4.1  สำเหตุของโรคน่ิวไตและทำงเดินปัสสำวะ  เกิดจำกหลำกหลำยปัจจยั
เส่ียงทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  เมแทบอลิซึม พนัธุกรรม พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต และอุปนิสัยกำรกิน
อำหำร กำรด่ืมน ้ำนอ้ย เสียเหง่ือมำกท ำใหปั้สสำวะเขม้ขน้มีโอกำสเกิดกอ้นน่ิวไดง่้ำย 
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 ภาพที ่ 2.5  แสดงน่ิวในทำงเดินปัสสำวะ 
 ท่ีมำ : โรคทำงเดินระบบปัสสำวะ โรคน่ิวในไต  
  http://www.siamhealth.net/public_html/disease/renal/renal_caculi.htm 
  วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2552 
 
  2.7.4.2  อำกำรของผูป่้วยท่ีมีน่ิวในไต  อำกำรของผูป่้วยท่ีมีน่ิวในไต  อำจไม่มี
อำกำรอะไรเลยก็ได้ ถ้ำหำกมีอำกำรต่อไปน้ีก็ให้สงสัยว่ำเป็นโรคไต หรือมีน่ิวในไต ผูป่้วยจะมี
อำกำรปวดเอวขำ้งใดขำ้งหน่ึง ลกัษณะปวดต้ือๆ หรือปวดแบบแน่นๆ อำจปวดเป็นพกัๆ หรือปวด
อยำ่งต่อเน่ือง อำกำรจะเป็นมำกข้ึนหลงัจำกยืนนำนๆ หรือท ำงำนหนกั  ปัสสำวะขุ่น ปัสสำวะเป็น
เลือด หรือสีน ้ำลำ้งเลือด หำกมีกำรอกัเสบ ติดเช้ือร่วมดว้ยก็จะมีไขสู้ง หนำวสั่น ปัสสำวะเป็นหนอง
กล่ินเหมน็คำว หำกมีกำรอุดตนัร่วมดว้ยก็จะมีกอ้นในทอ้งส่วนบนซ้ำยหรือขวำท่ีมีน่ิวอยูห่ำกมีท่ีไต 
2 ขำ้งและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเส่ือมไป ผูป่้วยก็จะมีอำกำร ปัสสำวะนอ้ยลง บวม โลหิตจำง 
ผวิหนงัแหง้คล ้ำและคนั ผูป่้วยอำจซึม หรือไม่รู้สึกตวั ถำ้มีของเสียคำ้งอยูใ่นกระแสเลือดมำก 
  2.7.4.3  กำรรักษำน่ิวในไต   
     1)  กำรรักษำโดยกำรเฝ้ำดูใกล้ชิด น่ิวท่ีไม่มีอำกำรและมีเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงเล็กกว่ำ 1 เซนติเมตร จะติดตำมโดยกำรตรวจปัสสำวะว่ำมีกำรติดเช้ือหรือไม่จะท ำกำร
ติดตำมโดย x-ray เป็นระยะ ดูกำรเปล่ียนแปลงในขนำดของน่ิว กำรท ำงำนของไต และกำรเปล่ียน
รูปร่ำงของไต 
     2)  กำรรักษำโดยกำรใช้ยำ   น่ิวท่ีไดท้  ำกำรวิเครำะห์ว่ำเป็นน่ิวชนิดใด
แล้วก็อำจใช้ยำละลำยน่ิวได ้  น่ิวยูริกแอซิดก็ให้ยำท่ีท ำให้ปัสสำวะเป็นด่ำง  หรือ  ร่วมให้ยำลด
ระดบัยริูก-แอซิด, หรือ ซีสตีนในเลือด, อำจใชย้ำระงบัควำมเจบ็ปวดและยำปฏิชีวนะร่วมดว้ย 

http://www.siamhealth.net/public_html/disease/renal/renal_caculi.htm
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     3)  กำรรักษำโดยกำรผ่ำตดัเอำน่ิวออกเม่ือน่ิวมีขนำดใหญ่, ไตมีกำร
อกัเสบ, ไตโป่งพอง หรือไตไม่ท ำงำนแลว้ 
     4)  กำรรักษำโดยกำรใชเ้คร่ืองสลำยน่ิวดว้ยพลงัเสียงเหมำะส ำหรับน่ิวท่ี
มีขนำดเล็ก มีเส้นผำ่นศูนยก์ลำงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
     5)  กำรรักษำโดยใชเ้คร่ืองส่องไตโดยผำ่นรูระบำยน ้ ำปัสสำวะจำกไต ท่ี
เปิดออกบริเวณบั้นเอวโดยใชค้ล่ืนเสียง ultrasonic หรือ laser ท ำให้กำรสลำยน่ิวมีขนำดเล็กลงแลว้
คีบออก 
  2.7.4.4  กำรป้องกนัโรคน่ิว 
     1) ใหด่ื้มน ้ำมำกกวำ่วนัละ 8 แกว้ 
     2)  ใหด่ื้มน ้ำชำ กำแฟ เบียร์หรือไวน์จะป้องกนักำรเกิดน่ิว 
     3)  กำรด่ืมน ้ ำมะนำววนัละแกว้จะเพิ่มระดบั citric ซ่ึงป้องกนัน่ิวท่ีเกิด
จำกเกลือแคลเซียม 
     4)  กำรรับประทำนแอบเปิลและน ้ ำองุ่น น ้ ำ cranberry juice ทุกวนัจะท ำ
ใหเ้กิดน่ิวได ้
     5)  ควรหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืม cola  เน่ืองจำกไปลดกรด citric 
     6)  ผูป่้วยท่ีมีน่ิวเป็นชนิดอำหำรเค็มท่ีมีเกลือแคลเซียมควรลดเกลือ
โซเดียมเน่ืองจำกโซเดียมไปเพิ่มกำรขบัแคลเซียมท ำใหมี้ปริมำณแคลเซียมในปัสสำวะมำก 
     7)  ผู ้ป่วยท่ีมีน่ิวเป็นเกลือแคลเซียมควรจะรับประทำนอำหำรท่ีมี
แคลเซียมอยำ่งพอเพียง  เน่ืองจำกแคลเซียมในอำหำรจะไปจบักบั  oxalate ในอำหำร 
     8)  ผูท่ี้มีน่ิวควรรับประทำนอำหำรท่ีมีใยมำก 
     9)  ให้ลดอำหำรโปรตีนเน่ืองจำกอำหำรโปรตีนจะเพิ่มกำรขบัแคลเซียม 
ยริูก และ oxalate ในปัสสำวะท ำใหเ้กิดน่ิวไดง่้ำย 
     10) ลดอำหำรท่ีใหส้ำร purine สูง เช่น เคร่ืองใน  สัตวปี์ก  เบียร์  ถัว่ 
     11)ให้ลดอำหำรท่ีมี oxalate สูง  เช่น  ถั่ว, chocolate, strawberries, 
apples, beets, plums, cranberries, raspberries, asparagus, beer, berries (various, e.g.,  cranberries, 
strawberries), black pepper, broccoli, cheese, chocolate, cocoa, coffee, cola drinks, collards, figs, 
grapes, ice cream, milk, oranges, parsley, peanut butter, pineapples, spinach, Swiss chard, 
rhubarb, tea, turnips, vitamin C, yogurt และ Ascorbic acid (vitamin C)  ถำ้ยงัมี oxalate ใน
ปัสสำวะสูงก็ใหว้ติำมิน B6 
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 2.7.5  น่ิวในท่อไต  (ureteral stone)  [35, 55, 56, 58] 
  เกิดจำกกอ้นน่ิวท่ีไตทีมีขนำดเล็กเท่ำหวัไมขี้ดไฟ (เล็กกวำ่ 6 มิลลิเมตร)  เคล่ือน
ตกลงมำติดอยูท่ี่ท่อไตซ่ึงเป็นสำเหตุให้ท่อไตเกิดกำรบีบรัดตวั เพื่อขบักอ้นน่ิวออกมำท ำให้ผูป่้วยมี
อำกำรปวดทอ้งอยำ่งรุนแรง น่ิวในท่อไตเป็นโรคท่ีพบบ่อยในคนทัว่ไป 
 

 
 
 ภาพที ่ 2.6  แสดงน่ิวในท่อไต 
 ทีม่า : เอินเวย ์ผูน้  ำเวชภณัฑ์สมุนไพรจีน. 2552. น่ิวไต, น่ิวท่อไต และน่ิวกระเพำะปัสสำวะ  
         : เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.enwei.co.th/3c.html วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2552. 
 
  2.7.5.1  สำเหตุของน่ิวในท่อไต  อำจเกิดจำกหินปูน (แคลเซียม) รวมตวักบัสำร
อ่ืน เช่น ออกซำเลต กรดยูริก เป็นต้น  เกิดเป็นก้อนน่ิว  ทั้ งน้ีอำจเป็นเพรำะกำรกินอำหำรท่ีมี
แคลเซียมสูง หรือควำมผิดปกติของต่อมไทรอยด์ท ำงำนมำกเกินไปซ่ึงท ำให้มีแคลเซียมในเลือดสูง 
และชอบกินอำหำรท่ีมีออกซำเลตสูง  เช่น  ใบชะพลู ใบกระเจ๊ียบ ใบยอ ฝักบวั ยอดแค ยอดพริก
ช้ีฟ้ำ ผกัแผว ยอดมะม่วง-อ่อน ผกัโขม แครอท หน่อไม ้กระเทียม ผกัชีฝร่ัง หัวไชเทำ้ ผกัสะเม็ด  
ผกักระเฉด มันฝร่ัง มันส ำปะหลัง เป็นต้น  คนท่ีกินวิตำมินซีสูงๆ ซ่ึงสำมำรถกลำยเป็นสำร 
ออกซำเลตได ้นอกจำกน้ีคนท่ีเสียเหง่ือมำก คนท่ีด่ืมน ้ ำน้อยก็มีโอกำสเป็นโรคน่ิวไดม้ำกกว่ำคน
ปกติ เพรำะปัสสำวะเขม้ขน้มำกกวำ่ โอกำสท่ีจะเกิดผลึกกอ้นน่ิวก็มีสูง 

http://www.enwei.co.th/3c.html%20วันที่
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  2.7.5.2  อำกำรของน่ิวในท่อไต  อำกำรของน่ิวในท่อไต  จะมีอำกำรปวดทอ้ง
อย่ำงรุนแรง ปวดบิดเป็นพกัๆ ตรงบริเวณทอ้งน้อยขำ้งใดข้ำงหน่ึงนำนเป็นชั่วโมงหรือเป็นวนั  
อำกำรปวดร้ำวไปท่ีหลงัหรือตน้ขำด้ำนใน  (ปวดไปท่ีอณัฑะหรือช่องคลอดดำ้นเดียวกบัท่ีปวด) 
ผูป่้วยมกัจะปวดจนด้ินไปมำ ถำ้ใช้มือกดไวจ้ะรู้สึกดีข้ึน บำงรำยปวดจนมีเหง่ืออกเต็มตวั  ใจสั่น  
คล่ืนไส้  อำเจียน  แต่ผูป่้วยจะไม่มีอำกำรขดัเบำ  และปัสสำวะใส่เช่นปกติ  ไม่ขุ่น  และอำกำรปวด
ทอ้งจะหำยเป็นปลิดทิ้งเม่ือน่ิวหลุดออกมำจำกท่อไต  แต่ก็อำจเกิดน่ิวกอ้นใหม่ไดอี้กในภำยหลงั 
  2.7.5.3  กำรป้องกนั  กำรด่ืมน ้ ำสะอำดมำกๆ อยำ่งนอ้ยวนัละ 8 แกว้ และลดกำร
บริโภคผกัและอำหำรท่ีมีออกซำเลตสูง ตลอดจนอำหำรท่ีกรดยริูกสูง เช่น ในเคร่ืองในสัตว ์หน่อไม ้
คือทำนให้น้อยลงและไม่ทำนเป็นประจ ำทุกวนั และท่ีส ำคญัตอ้งด่ืมสะอำดให้มำก เพื่อป้องกนั
ปัสสำวะขน้ และเม่ือมีอำกำรผิดปกติตอ้งรีบไปหำหมอ รักษำให้ทนัท่วงที ต่อเน่ืองอยำ่ปล่อยไวจ้น
เป็นอนัตรำยส่งผลใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัไต ท ำใหเ้กิดไตวำยเร้ือรังได ้
  2.7.5.4  กำรรักษำน่ิวในท่อไต 
     1)  กำรรักษำโดยกำรเฝ้ำติดตำมอย่ำงใกล้ชิด น่ิวท่ีมีขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงเล็กกว่ำ 0.5 เซนติเมตร  มกัจะหลุดออกมำภำยนอกไดเ้อง ซ่ึงสำมำรถทรำบไดโ้ดยกำร
ตรวจทำงรังสี x-ray เป็นระยะๆ ดูกำรเคล่ือนท่ีของกอ้นน่ิวลงต ่ำลงจำกเดิมหรือไม่อำจใชย้ำขยำยท่อ
ไตใหก้วำ้งข้ึน และด่ืมน ้ำมำกๆ 
     2)  กำรรักษำโดยกำรใชเ้คร่ืองส่องท่อไตเขำ้ไปท ำกำรคีบหรือคลอ้ง หรือ
ใชค้ล่ืนเสียง ultrasonic  และ  laser  กระแทกสลำยน่ิว ให้มีขนำดเล็กลง หรือใชเ้คร่ืองสลำยน่ิวดว้ย
พลงัเสียง ถำ้น่ิวอยู่ในท่อไตส่วนบนหรือส่วนล่ำงหรือ หรือหลงัจำกน่ิวในท่อไตถูกดนักลบัเขำ้ไป
อยูใ่นกรวยไต 
     3)  กำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด จะท ำเม่ือน่ิวไม่มีกำรเคล่ือนท่ี ไตมีกำร
อกัเสบ ไม่มีปัสสำวะไหลออก เช่น กรณีท่ีมีไตขำ้งเดียว หรือเป็นน่ิวในท่อไต 2 ขำ้ง หรือให้กำร
รักษำโดยใชเ้คร่ืองส่องท่อไต หรือ สลำยน่ิวแลว้ ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
 
 2.7.6  น่ิวกระเพำะปัสสำวะ  (vesical calculus/bladder stone) [28, 31, 36, 54, 55, 58] 
   น่ิวกระเพำะปัสสำวะหรือน่ิวในกระเพำะปัสสำวะเป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยทำงภำค
อีสำนและภำคเหนือ  พบไดใ้นคนทุกวยัมีสำเหตุจำกกำรขำดฟอสเฟตซ่ึงมีมำกในอำหำรประเภท
โปรตีนร่วมกบักำรกินผกัท่ีมีสำรออกซำเลต (oxalate) สูง  เช่น  ใบชะพลู ใบกระเจ๊ียบ ใบยอ ฝักบวั 
ยอดแค ยอดพริกช้ีฟ้ำ ผกัแผว ยอดมะม่วง-อ่อน ผกัโขม แครอท หน่อไม้ กระเทียม ผกัชีฝร่ัง  
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หวัไชเทำ้ ผกัสะเม็ด ผกักระเฉด มนัฝร่ัง มนัส ำปะหลงั เป็นตน้  และด่ืมน ้ ำนอ้ยเกินไปท ำให้มีกำร
สะสมของผลึกของสำรแคลเซียมออกซำเลตในกระเพำะปัสสำวะจนกลำยเป็นกอ้นน่ิวในท่ีสุด น่ิว
ในกระเพำะปัสสำวะอำจมีขนำดแตกต่ำงกนัไปตั้งแต่ขนำดเท่ำเม็ดทรำยจนถึงส้มโอ  นอกจำก
สำเหตุดงักล่ำวแลว้  ในคนยงัอำจพบน่ิวกระเพำะปัสสำวะร่วมกบัภำวะอุดกั้นของท่อปัสสำวะ ต่อม
ลูกหมำก กระเพำะปัสสำวะหยอ่น กระเพำะปัสสำวะไม่ท ำงำนเน่ืองจำกเป็นอมัพำต   
 

 
 
 ภาพที ่ 2.7  แสดงน่ิวในกระเพำะปัสสำวะ 
 ท่ีมำ : เอนิเวย์ ผู้น าสมุนไพรจีน วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2552 มำตรฐำนสำกล ISO 9001 : 2000 & 
GMP http://www.enwei.co.tj/3c.html 
 
  2.7.6.1  อำกำรของโรคน่ิวกระเพำะปัสสำวะ  เน่ืองจำกกอ้นน่ิวลงไปอุดกั้นท่อ
ปัสสำวะ  ท ำใหมี้อำกำรขดัเบำ ปัสสำวะกะปิดกะปรอย  ปวดเบ่งคลำ้ยยงัถ่ำยไม่สุด  ปัสสำวะสะดุด
และออกเป็นหยด  บำงรำยอำจปัสสำวะออกมำเป็นเลือดหรือสีน ้ ำลำ้งเน้ือ หรืออำจถ่ำยเป็นกอ้นน่ิว
หรือเม็ดกรวดทรำยเล็กๆ หรือปัสสำวะขุ่นขำวเหมือนมีผงแป้งปน  และถำ้กอ้นน่ิวตกลงไปอุดกั้น
ท่อปัสสำวะ  ผูป่้วยจะมีอำกำรปวดทอ้งนอ้ยมำก ปัสสำวะไม่ออกและมีปัสสำวะคัง่อยูใ่นกระเพำะ
ปัสสำวะ  น่ิวในกระเพำะปัสสำวะจะท ำให้เกิดอำกำรอกัเสบของกระเพำะปัสสำวะ ซ่ึงถำ้ปล่อยไว้
เร้ือรังอำจเป็นกรวยไตอกัเสบและไตวำยได ้ อำกำรขดัเบำหรือปัสสำวะเป็นเลือดนอกจำกน่ิวใน
กระเพำะปัสสำวะแลว้ยงัอำจมีสำเหตุอ่ืนๆ เช่น กระเพำะปัสสำวะอกัเสบ  ต่อมลูกหมำกโต  เน้ือ
งอกหรือมะเร็งกระเพำะปัสสำวะ  เป็นตน้ 
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  2.7.6.2  วิธีกำรป้องกนัโรคน่ิวในกระเพำะปัสสำวะ  ควรรับประทำนอำหำร
ประเภทโปรตีน  เช่น  เ น้ือสัตว ์ นม  ไข่  ถัว่ต่ำงๆ   ซ่ึงมีปริมำณของสำรฟอสเฟตสูง และลดกำร
กินผกัท่ีมีสำรออกซำเลตสูงๆ เป็นประจ ำ  เช่น  ผกัแผว ผกัโขม ใบชะพลู ผกัสะเม็ด ผกักระโดน 
ฯลฯ  เป็นตน้ 
  2.7.6.3  กำรรักษำโรคน่ิวในกระเพำะปัสสำวะ  หำกสงสัยวำ่เป็นน่ิวในกระเพำะ
ปัสสำวะควรส่งโรงพยำบำล อำจตอ้ง x-ray ตรวจ ultrasound  หรือใช้เคร่ืองส่องตรวจกระเพำะ
ปัสสำวะ  กำรรักษำอำจใช้เคร่ืองมือคีบหรือขบเอำก้อนน่ิวออก โดยสอดเคร่ืองมือขบน่ิวผ่ำนท่อ
ปัสสำวะเขำ้ไป  แต่ถำ้กอ้นน่ิวมีขนำดใหญ่ หรือน่ิวท่ีแข็งมำกไม่สำมำรถขบหรือคีบออกได ้หรือมี
กำรอุดตนัทำงเดินปัสสำวะส่วนล่ำงท ำให้ไม่สำมำรถสอดเคร่ืองมือเขำ้ไปท ำกำรขบกอ้นน่ิวได ้ก็
ตอ้งใชว้ธีิผำ่ตดัหนำ้ทอ้งเพื่อเอำกอ้นน่ิวออก 
 
 2.7.7  น่ิวในถุงน ้ำดี (kidney stone/gall stones) [47, 53, 57] 
  น่ิวในถุงน ้ำดีคือสำรท่ีตกผลึกแขง็ตวัภำยในถุงน ้ำดี ถุงน ้ำดีมีลกัษณะเป็นถุงอยูใ่ต้
ตบัภำยในช่องทอ้งใตช้ำยโครงขำ้งขวำ  ซ่ึงน ้ำดีประกอบดว้ยน ้ ำ โคเลสเตอรอล ไขมนั เกลือ และ บิ
ลิรูบิน (ของเสียจำกกำรท ำลำยเมด็เลือดแดง) ถำ้ปริมำณโคเลสเตอรอล เกลือ และ บิลิรูบิน ไม่สมดุล
กนั คือมีสำรใดสำรหน่ึงมำกเกินไปจะเส่ียงต่อกำรเกิดน่ิวในถุงน ้ ำดีไดง่้ำย  หรืออำจเกิดกำรติดเช้ือ
ของทำงเดินน ้ ำดี  นอกจำกน้ีผูป่้วยท่ีเป็นเบำหวำนมีระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  ธำลสัซีเมีย  
หรือโลหิตจำงจำกเมด็เลือดแดงแตกจะมีโอกำสเป็นน่ิวในถุงน ้ำดีมำกกวำ่คนทัว่ไป 
 

 
  
 ภาพที ่2.8  แสดงน่ิวในถุงน ้ำดี 
 ทีม่า : น่ิวในถุงน ้ำดี http://watpo.com/archive/index.php/t-10312.html วนัท่ี 2   มิถุนำยน  
  2552 

http://watpo.com/archive/index.php/t-10312.html%20วันที่%202
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     1)  น่ิวท่ีเกิดจำกโคเลสเตอรอล เกิดจำกโคเลสเตอรอลในน ้ ำดีสูง มี
ลกัษณะเป็นน่ิวสีเหลือง-เขียว คลำ้ยสีของน ้ำดี 
     2)  น่ิวท่ีเกิดจำกบิลิรูบิน  จะมีขนำดเล็กสีเขม้  ผูป่้วยธำลสัซีเมีย เม็ด
เลือดแดงจะถูกท ำลำยง่ำยกวำ่ปกติ ท ำให้บิลิรูบินมำกข้ึน  ดงันั้นผูป่้วยธำลสัซีเมียจะมีควำมเส่ียงท่ี
จะเกิดน่ิวในถุงน ้ำดีไดง่้ำย 
  2.7.7.1  สำเหตุของน่ิวในถุงน ้ำดี  เช่ือวำ่เกิดจำกน ้ำดีท่ีมีปริมำณโคเลสเทอรอลสูง
หรือบิลิรูบินสูง  หรือถุงน ้ำดีบีบตวัไม่พอ ท ำใหมี้กำรตกตะกอนข้ึน 
  2.7.7.2  ปัจจยัเส่ียงของน่ิวในถุงน ้ำดี 
     1)  เพศ  เพศหญิงเป็นน่ิวในถุงน ้ ำดีมำกกวำ่เพศชำยในอตัรำส่วน 4 : 1  
ส่วนประเทศ ในแถบตะวนัตก พบวำ่เพศหญิงมีควำมเส่ียงประมำณ 2 เท่ำของเพศชำย 
     2)  พนัธุกรรม  พบบ่อยถำ้มีคนในครอบครัวเคยเป็นน่ิวในถุงน ้ำดี 
     3)  น ้ำหนกัตวัเกิน (อว้น) จะมีเกลือน ้ ำดีท่ีไม่สมดุล  มีโคเลสเทอรอลสูง 
จะท ำใหเ้กิดน่ิวในถุงน ้ำดีได ้
     4)  อำหำร  อำหำรท่ีมีไขมนัสูง และใยอำหำรต ่ำจะเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำร
เป็นน่ิวในถุงน ้ำดี 
     5)  อำยุ  ผูท่ี้มีอำยุ 40 ปี ข้ึนไปมีควำมเส่ียงสูงมำกกว่ำผูมี้อำยุน้อย  
เน่ืองจำกมีแนวโนม้ท่ีจะมีโคเลสเทอรอลในน ้ำดีสูง 
  2.7.7.3  อำกำรของน่ิวในถุงน ้ ำดี  มีอำกำรปวดทอ้งดำ้นขวำบริเวณใตช้ำยโครง
หรือล้ินป่ี ซ่ึงมกัเป็นหลงัรับประทำนอำหำรมนัๆ อำจปวดร้ำวไปสะบกัขวำหรือหลงั  อำกำรทอ้งอืด 
แน่นทอ้ง  โดยเฉพำะหลงัรับประทำนอำหำรมนัๆ  ซ่ึงอำกำรแบบน้ีอำจเกิดจำกโรคระบบทำงเดิน
อำหำรอ่ืน เช่นโรคกระเพำะอำหำรหรือโรคของล ำไส้ใหญ่ก็ได ้
  2.7.7.4  วิธีกำรป้องกนัและรักษำน่ิวในถุงน ้ ำดี  แพทยอ์ำจแนะน ำให้ผำ่ตดัเอำถุง
น ้ำดีออก   ซ่ึงปัจจุบนัมีวธีิกำรผำ่ตดัเอำถุงน ้ำดีออกโดยใชก้ลอ้งส่องผำ่นหนำ้ทอ้ง   ส่วนกำรป้องกนั   
อำจป้องกนัไดด้ว้ยกำรคุมระดบัโคเลสเทอรอลในเลือด  และรักษำโรคเบำหวำนให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ  
ส่วนอำหำรท่ีช่วยป้องกนักำรเกิดน่ิวในถุงน ้ำดี ไดแ้ก่  อำหำรจ ำพวกแป้งท่ีไม่ขดัสี  ผกัและผลไมส้ด  
ร ำขำ้วโอต๊  และถัว่  อำหำรท่ีควรงดเวน้  ไดแ้ก่  อำหำรทอด  อำหำรมนัๆ  เป็นตน้ 
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2.8  การป้องกนัการเกดิน่ิว [23, 24, 35, 36, 46, 48, 50, 54] 
 เน่ืองจำกโรคน่ิวไตในคนไทยมีสำเหตุท่ีส ำคญั คือ กำรมีสำรก่อน่ิวมำก และมีสำรยบัย ั้ง
น่ิวน้อย จึงควรส่งเสริมให้ผูป่้วย และผูท่ี้มีควำมเส่ียงต่อโรคน่ิวไต ในกำรป้องกันท่ีสำเหตุดัง
กล่ำวคือ 
 2.8.1  การดื่มน า้  
  ร่ำงกำยคนปกติตอ้งกำรน ้ ำอยำ่งนอ้ย วนัละ 2 ลิตร  (คิดเป็นปริมำณน ้ ำประมำณ 
8 แกว้ ซ่ึงมีขนำดโดยเฉล่ีย)  ในคนท่ีเสียเหง่ือมำกกวำ่ปกติ หรือผูป่้วยโรคน่ิว ควรด่ืมน ้ ำเพิ่มข้ึนเป็น
วนัละ 2.5 – 3 ลิตร  ยกเวน้ในผูป่้วยท่ีจ ำเป็นตอ้งจ ำกดัน ้ำ 
 2.8.2  การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  
  กำรรับประทำนอำหำร  ซ่ึงเป็นสำเหตุส ำคญัของโรคน่ิวไต ท่ีพบในคนไทยควร
แนะน ำใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
  2.8.2.1  อำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรต  ซ่ึงเป็นอำหำรหลกัของคนไทยในแถบ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรเลือกรับประทำนอำหำรบำงชนิดให้นอ้ยลง  เช่น  ขำ้วเหนียวน่ึง  ขนมจีน  
และกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรเตรียมอำหำร โดยท ำให้สูญเสียปริมำณโพแทสเซียม และซิเทรตท่ีมีอยู่
ในอำหำรใหน้อ้ยท่ีสุด เช่น  หลีกเล่ียงกำรแช่น ้ำ หรือกำรทิ้งจำกกำรประกอบอำหำร ควรน่ึงผกัแทน
กำรลวกผกั  เป็นตน้ 
  2.8.2.2  อำหำรไขมนั ควรสนบัสนุนให้รับประทำนอำหำรไขมนัให้มำกข้ึน  แต่
ควรเลือกชนิดของไขมนั  เช่น  น ้ ำมนัจำกพืช  น ้ ำมนัจำกปลำ  น ้ ำนม  เป็นต้น  ไม่จ  ำเป็นต้อง
รับประทำนไขมนัชนิดท่ีขำยในรูปของอำหำรเสริม เพรำะมีรำคำแพง และไม่มีควำมแตกต่ำงใน
ดำ้นคุณค่ำของอำหำรแต่อยำ่งใด 
  2.8.2.3  ผกัและผลไม ้ควรรับประทำนเป็นประจ ำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่  มะนำว  ส้ม  
มะขำมสุก  มะละกอสุก  มะเขือเทศ และกล้วย  นอกจำกจะมีสำรยบัย ั้งน่ิว  เช่น ซิเทรต และ
แมกนีเซียม โพแทสเซียม ในปริมำณสูงแลว้ ยงัมีสำรตำ้นอนุมูลอิสระร่วมหลำยชนิดอีกดว้ย 
  2.8.2.4  สมุนไพร  ยงัไม่มีกำรศึกษำท่ีน่ำเช่ือถือท่ีพอจะบอกได้อย่ำงแน่ชัดว่ำ 
สมุนไพรชนิดใดป้องกัน หรือรักษำโรคน่ิวได้ แต่พบว่ำกำรรับประทำนหญ้ำหนวดแมว เป็น
ระยะเวลำนำนสำมำรถลดขนำดของน่ิวลงได ้
  2.8.2.5  ยำ  เน่ืองจำกยำทุกชนิดมีทั้งผลดี และผลเสีย  กำรใช้ยำโดยไม่มีเหตุผล
สมควร สำมำรถก่อใหเ้กิดโรคต่ำงๆ ได ้ ส ำหรับโรคน่ิวยำท่ีควรหลีกเล่ียง  ไดแ้ก่  แคลเซียม วิตำมิน
ดี ยำขบักรดยริูก  เป็นตน้  ยำท่ีใช้ป้องกนัน่ิวแนะน ำให้เฉพำะผูท่ี้มีประวติัเกิดน่ิวซ ้ ำบำงรำยเท่ำนั้น  
ยำชนิดอ่ืนท่ีอำจมีประโยชน์ในดำ้นกำรป้องกนั และรักษำคือวิตำมินซี และวิตำมินอี  ซ่ึงเป็นสำร
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ตำ้นอนุมูลอิสระ  แต่ยงัไม่มีกำรศึกษำอย่ำงชดัเจน อย่ำงไรก็ตำมก่อนใชย้ำใดๆ ควรปรึกษำแพทย์
เสมอ 
  2.8.2.6  อำหำรเสริม  ไม่มีหลกัฐำนทำงกำรแพทยย์นืยนัวำ่ อำหำรเสริมท่ีโฆษณำ
สรรพคุณในกำรรักษำโรคน่ิวไตนั้นสำมำรถรักษำโรคไดจ้ริง  จึงไม่แนะน ำให้รับประทำนอำหำร
เสริมใดๆ 
 2.8.3  การดูแลสุขภาพ   
  หมัน่ดูแล และสังเกตอำกำรผดิปกติดว้ยตนเองเป็นประจ ำ  และควรตรวจร่ำงกำย
กบัแพทย์อย่ำงน้อยปีละคร้ัง  เพื่อธ ำรงไวเ้พื่อสุขภำพ และท ำให้วินิจฉัยและรักษำโรคได้อย่ำง
รวดเร็ว 
      
2.9  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จ ารูญ ยาสมุทร และคนอื่นๆ (2530)  ได้ศึกษำคูณภำพน ้ ำบ่อในจังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2530  เก็บตวัอยำ่งน ้ ำบ่อในเขตอ ำเภอต่ำงๆ 7 อ ำเภอ 
จ ำนวน 132 ตวัอยำ่ง อำศยัวิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งโดยวิธี probably proportional to size  ผลกำร
ตรวจวิเครำะห์ทำงดำ้นแบคทีเรียพบวำ่ มีตวัอยำ่งบ่อน ้ ำท่ีเขำ้เกณฑ์มำตรฐำนน ้ ำด่ืมเพียง 9 ตวัอยำ่ง 
(ร้อยละ 6.8) ท่ีไม่เขำ้เกณฑม์ำตรฐำนมีมำกถึง 123 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 93.2)  ตรวจพบเช้ือ E. coli  สูง
ถึง 100 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 75.5)  นอกจำกน้ียงัตรวจพบเช้ือ Samonella group B  หน่ึงตวัอยำ่ง (ร้อย
ละ 0.8)   ในปีเดียวกนั มำลี  สุทธรังสี  ไดท้  ำกำรศึกษำคุณภำพน ้ ำ ไดแ้ก่  ควำมกระดำ้ง ไนเตรด 
และปริมำณเหล็กในน ้ ำบ่อและน ้ ำบำดำล ในเขตอ ำเภอเมือง จงัเชียงใหม่ จ  ำนวน 18 ตวัอย่ำง เก็บ
ตวัอย่ำงในเดือนตุลำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2539  และมกรำคม พ.ศ. 2540  ผลกำรศึกษำ
พบวำ่น ้ำบ่อมีควำมกระดำ้งในรูปของ  CaCO3  อยูใ่นช่วง 0 – 356   mg/L   วเิครำะห์หำปริมำณไน- 
เทรตในน ้ำบ่อพบวำ่อยูใ่นช่วง 1.284 – 23.720  mg/L  และน ้ำบำดำลอยูใ่นช่วง 2.258 – 326.0  mg/L 
ต่อมำในปี พ.ศ. 2533 ธีรทรัพย์ ปฐมรังษิยังกุล  ไดท้  ำกำรวิเครำะห์หำปริมำณเหล็ก ทองแดง ตะกัว่ 
สังกะสี แคดเมียม และแมงกำนีส ในน ้ ำธรรมชำติ โดยเก็บตวัอยำ่งน ้ ำ จำกแหล่งน ้ ำอินทนนท์และ
แม่ปิงในเดือนสิงหำคม และธันวำคม พ.ศ. 2533 รวมทั้งหมด 21 ตวัอยำ่ง  ตรวจพบปริมำณ เหล็ก 
ทองแดง ตะกัว่ สังกะสี แคดเมียม และแมงกำนีส  ในน ้ำตวัอยำ่งอยูใ่นช่วง 0.76 – 3.34, 1.02 – 4.76, 
0.84 – 7.02, 0.70 – 15.6, 0.42 – 5.01 และ 0.89- 18.0 µg/L (ppb)  ตำมล ำดบั  และตรวจวิเครำะห์หำ
ปริมำณไนเทรตและฟอสเฟตจำกน ้ ำแม่กวง จงัหวดัล ำพูน เก็บตวัอยำ่งน ้ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. 2533  
รวมทั้งหมด 8 จุด พบปริมำณไนเทรตและฟอสเฟต อยู่ในช่วง 0.80 – 1.30 และ 0.005 – 0.022  
mg/L  ตำมล ำดบั  ซ่ึงพบวำ่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ำกวำ่มำตรฐำนน ้ ำด่ืมของกระทรวงอุตสำหกรรม ในปี
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เดียวกนั  วิจิตร รัตนพานี, สายสุนี เหลียวเรืองรัตน์ และเสาวนีย์ รัตนพาที ไดศึ้กษำและวิเครำะห์
คุณภำพน ้ ำของน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำแม่ปิงและน ้ ำแม่กลำง   โดยเก็บน ้ ำในช่วงฤดูฝน (สิงหำคม พ.ศ. 
2531) ฤดูหนำว (ธนัวำคม พ.ศ. 2531) และฤดูร้อน (เมษำยน พ.ศ. 2532)  พบวำ่อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 
10.0 – 35.2 ๐C  ควำมน ำไฟฟ้ำอยูใ่นช่วง 10.0 – 499.6  µS/cm, pH 5.8 – 8.5, สำรแข็งละลำยรวม 
(TDS)  อยูใ่นช่วง 7.5 – 500.0  mg/L , BOD  อยูใ่นช่วง  0.08 – 3.44 mg/L ,และไนเตรต ฟอสเฟต 
ไนไทรต ์อยูใ่นช่วง 0 – 1.90, 00 – 5.3 และ 0 -9.0  mg/L  ตำมล ำดบั  ปี พ.ศ. 2537 สุดารัตน์ เสือ
ทองค า  ศึกษำคุณภำพน ้ ำ  ไดแ้ก่  ควำมกระดำ้ง  ควำมน ำไฟฟ้ำ  และปริมำณเหล็ก  ของน ้ ำตวัอยำ่ง
จำกอ่ำงแกว้ (ในมหำวยิำลยัเชียงใหม่)  น ้ำบ่อและน ้ำบำดำลในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
เก็บน ้ ำในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2536  และเดือนมำกรำคม พ.ศ. 2537  จ ำนวน 102  ตวัอยำ่ง  พบวำ่
ควำมกระดำ้งของน ้ ำอ่ำงแกว้ อยูใ่นช่วง 12.0  - 22.0  mg/L  CaCO3  และน ้ ำบำดำลอยูใ่นช่วง  12.0 
– 300.0  mg/L  CaCO3  ต่อมำในปี พ.ศ. 2538, วราลี เกาะสุวรรณ  ไดศึ้กษำคุณภำพน ้ ำในจงัหวดั
เชียงใหม่ เขตอ ำเภอต่ำงๆ 10 อ ำเภอ จ ำนวน 100 ตวัอยำ่ง  โดยเก็บตวัอยำ่งระหวำ่งเดือนกรกฎำคม 
ถึงเดือนพฤศจิกำยน พบวำ่มี pH  อยูใ่นช่วง  6.63 – 8.92  ผลกำรวิเครำะห์ทำงดำ้นแบคทีเรียพบวำ่
ตวัอยำ่งทั้งหมด 100 ตวัอยำ่ง มี 52 ตวัอยำ่งมีค่ำ standard plate count สูงกว่ำ 500 โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร  และ 98% ของตวัอยำ่งพบวำ่ MPN/100 cm3  ของโคลิฟอร์มแบคทีเรียมำกกวำ่ 3 และ 
89% ของควัอยำ่งตรวจพบ E. coli  ต่อมำในปี พ.ศ. 2541, สุรชัย อังครสายัณห์, เฉลียว เพชรทอง 
และพลยุทธ ศุขสมิต  ไดศึ้กษำคุณภำพน ้ ำบำดำลเพื่อกำรบริโภคในเขตต ำบลหนองบวั อ ำเภอเมือง 
จงัหวดักำญจนบุรี จ ำนวน 32 จุด พบปริมำณไนเทรตอยูใ่นช่วง 0.001 – 57.27  mg/L  ในปี พ.ศ. 
2543,  มิ่งขวัญ ด่านกิตติภากูล  ไดท้  ำกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำท่ีเก็บจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติกวำ๊น
พะเยำ จงัหวดัพะเยำ รวมทั้งหมด 10 ตวัอยำ่ง เก็บตวัอยำ่งฤดูฝน (เดือนกนัยำยน) พ.ศ. 2543  และ
ฤดูหนำว (เดือนพฤศจิกำยน) พ.ศ. 2543  พบวำ่อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดเบส ค่ำควำมน ำไฟฟ้ำ และค่ำ
ควำมขุ่นอยู่มรเกณฑ์มำตรฐำน ส ำหรับค่ำ BOD และ COD  อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนขององคก์ำร
อนำมยัโลก  กำรวิเครำะห์ปริมำณแคดเมียม ทองแดง และนิเกิล ใช้วิธี AAS (air – C2H2 flame)  
ศึกษำร้อยละกำรกลบัคืนได ้96.8, 75.7 และ 64.1 ตำมล ำดบั  และเปอร์เซ็นต ์RSD ได ้1.3, 1.2 และ 
0.98 ตำมล ำดบั  ควำมเขม้ขน้ของโลหะพบมีดงัน้ี  ในฤดูฝนตรวจพบ  แคดเมียม  ทองแดง นิเกิล  
อยูใ่นช่วง  0.007 – 0.028  mg/L, 0.030 – 0.20  mg/L  และ  ND – 0.22  mg/L  ตำมล ำดบั  ส่วนในฟ
ดูหนำวพบอยูใ่นช่วง  0.003 – 0.021  mg/L, ND – 0.065  mg/L  และ  ND – 0.019  mg/L  
ตำมล ำดบั  ในปี พ.ศ. 2544, พัณณิดา เนตรนภากร  ไดศึ้กษำคุณภำพของน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำสถำบนั
รำชภฏัเชียงใหม่ วิทยำเขตสะลวง ข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่แต่ง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บตวัอย่ำงเดือนละ 1 
คร้ัง เป็นเวลำ 3 เดือน ไดผ้ลกำรวิเครำะห์ดงัน้ี  คือ ค่ำ pH, BOD และ DO  เท่ำกบั  3.30, 6.79 และ 



39 
 

28.42  mg/L  ตำมล ำดบั  และในปีเดียวกนั  สุกัญญา ตามาลี ไดศึ้กษำคุณภำพน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำ
สถำบนัรำชภฏัเชียงใหม่ วิทยำเขตสะลวง ข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่แต่ง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บตวัอยำ่ง
เดือนละ 1 คร้ัง เช่นกนั  พบว่ำค่ำควำมขุ่น  ควำมน ำไฟฟ้ำ  และของแข็งรวม (TS)  มีค่ำเท่ำกบั  
165.1  NTU 43.3 µS/cm, 114.99  mg/L  ตำมล ำดบั  ต่อมำในปี พ.ศ. 2546, ณัฐพัชร์ ลงกานี และ
คณะ  ได้ศึกษำคุณภำพน ้ ำของแหล่งน ้ ำธรรมชำติบริเวณผิวพื้นและใต้ผิวพื้นในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำปิง
ตอนบน  โดยเก็บตวัอยำ่งน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติบริเวณพื้นท่ี 2 ฝ่ัง  ของลุ่มน ้ ำปิง  ตั้งแต่อ ำเภอ
เชียงดำวลงมำถึงอ ำเภอหำงดง รวม 7 อ ำเภอ 25 อบต.  รวม 75 ตวัอยำ่ง  แบ่งออกเป็นตวัอยำ่งน ้ ำใต้
ดิน 27 ตวัอย่ำง  ตวัอย่ำงน ้ ำผิวดิน 48 ตวัอย่ำง ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน ้ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2542)  พบวำ่มีค่ำควำม
กระดำ้งและค่ำกำรน ำไฟฟ้ำส่วนใหญ่มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำน  ผลกำรศึกษำคุณภำพน ้ ำสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะทำงธรณีวิทยำ  ซ่ึงมีสภำพกำรเป็นภูเขำหินปูนในตอนเหนือของอ ำเภอเชียงดำว ส่งผล
ให้กำรตรวจวิเครำะห์พบว่ำควำมกระด้ำงของน ้ ำสูง  ในปี พ.ศ. 2535  พจน์ ศรีบุญลือ,  
วิฑูรย์  ประสงค์วัฒนา และเกรียง ตั้งสง่า  ท  ำกำรวิจยัเร่ืองกำรบริโภคผกัท่ีมีออกซำเลตสูง เพิ่ม
ควำมเส่ียงต่อกำรเป็นน่ิวจริงหรือโดยศึกษำรูปของออกซำเลตในพืชผกัท่ีนิยมรับประทำนกนัใน
หมู่บำ้นของจงัหวดัขอนแก่น และเพื่อตรวจสอบดูว่ำรูปของออกซำเลตเม่ือเขำ้สู่ร่ำงกำยเม่ือให้
อำสำสมคัรรับประทำนผกัเหล่ำน้ี ผลกำรศึกษำพบวำ่ จำกผกั 10 ชนิด มีถึง 9 ชนิดท่ีออกซำเลตส่วน
ใหญ่อยูใ่นรูปของเกลือแคลเซียมท่ีละลำยยำก ส่วนหน่อไมเ้ป็นผกัชนิดเดียวท่ีมีออกซำเลตประมำณ
คร่ึงหน่ึงอยู่ในรูปของกรดออกซำลิก และเกลือท่ีละลำนง่ำย (เกลือ Na และ K)  ผลกำรตรวจ
ปัสสำวะเม่ือให้อำสำสมคัรรับประทำนใบชะพลู คือ ไม่พบกำรเพิ่มข้ึนของออกซำเลตในปัสสำวะ 
แสดงให้เห็ว่ำ ออกซำเลตจำกใบชะพลูไม่สำมำรถดูดซึมเขำ้สู่ร่ำงกำยได ้ในขณะท่ีเม่ือรับประทำน
หน่อไมก้ลบัพบออกซำเลตท่ีเพิ่มข้ึนในปัสสำวะ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.01)  กำรทดลองน้ี
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ รูปของออกซำเลตในพืชผกั หรืออำหำรมีควำมสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบัควำมสำมำรถใน
กำรดูดซึมเขำ้สู่ร่ำงกำย โดยเม่ืออยูใ่นรูปของเกลือกคลเซียมออกซำเลตไม่สำมำรถดูดซึมหรือดูดซึม
ไดน้อ้ยมำก ในขณะท่ีเม่ืออยูใ่นรูปของกรดออกซำลิก หรือเกลือโซเดียมหรือเกลือโปแตสเซียม จะ
ดูดซึมเขำ้สู่ร่ำงกำยไดง่้ำย นอกจำกน้ียงัพบอีกว่ำ ผกัชนิดเดียวกนัแต่ปลูกในสถำนท่ีต่ำงกนัจะมี
ปริมำณออกซำเลตแตกต่ำงกนั  และในปี พ.ศ. 2549 สุทธิรา ขุมกระโทก, คมกริซ วงศ์ภาค า, อุษา 
กลิน่หอม และพจนีย์ ไม้หอม  ไดต้รวจหำผลึกแคลเซียมออกซำเลตในผกัพื้นบำ้นท่ีน ำมำบริโภค 20 
ชนิด  เช่น กระถินไทย, กระสัง, ขลู่, คูน, ต ำลึง, เนียมหูเสือ, บวับก, ผกักระเฉด, ผกัครำด, ผกับุง้, 
ผกัส้มผวั, ผกัแวน่,  พริกมำ้, ยอบำ้น, แวน่แกว้, สะเดำ, หำงปลำช่อน และเหมือดแอ  โดยศึกษำทำง
วิภำคศำสตร์ ผิวใบและล ำตน้อ่อน โดยกำรลอกผิวใบ และภำคตดัขวำงดว้ยมือ และตรวจหำผลึก



40 
 

แคลเซียมออกซำเลต และต ำแหน่งเน้ือเยื่อท่ีสะสมของผลึกภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง พบ
ผกัท่ีไม่สะสมผลึก 3 ชนิด คือ ต ำลึง, ผกัส้มผวั, และแว่นแกว้ และผกัท่ีมีกำรสะสมผลึกแคลเซียม
ออกซำเลต 17 ชนิด รูปร่ำงของผลึกส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นรูปดำว รูปเม็ดทรำย รูปแท่ง รูปเข็ม มีกำร
กระจำยอยู่ในเน้ือเยื่อผิว เน้ือเยื่อพื้น และ กลุ่มเน้ือเยื่อล ำเลียง  ในปี พ.ศ. 2550 วิฑูรย์ ประสงค์
วฒันา, พจน์ ศรีบุญลอื, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ และสุนทร สุวรรณไตรย์  ท ำกำรวิจยัเร่ือง ผลของสำร
ชีวโมเลกุลขนำดใหญ่ในปัสสำวะต่อกำรรวมกลุ่มกนัของผลึกแคลเซียมออกซำเลต โดยเก็บตวัอยำ่ง
ปัสสำวะและเลือดของอำสำสมคัรประชำกรเพศชำย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติไม่เป็นน่ิว 8 คน  กลุ่มมี
ประวติัเคยเป็นน่ิวชนิดน่ิวยริูกแอซิก 6 คน และน่ิวแคลเซียม 12 คน วิเครำะห์หำค่ำของ Ca, K และ 
Na ในพลำสมำ และน ำปัสสำวะไปตรวจวิเครำะห์ค่ำองค์ประกอบทำงชีวเคมีต่ำงๆ ท่ีสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัเส่ียงโรคน่ิว และวดัระดบัควำมอ่ิมตวัของเกลือแคลเซียมออกซำเลต และค่ำ upper limit of 
metastability ของ oxalate ส่วนท่ีเหลือน ำไปแยกเอำสำรชีวโมเลกุลขนำดใหญ่โดยกำร dialyze เป็น
เวลำ 48 ชัว่โมง ดว้ย membrane ขนำด 3500 dalton แลว้ท ำให้แห้งดว้ย lyophilizer จำกนั้นน ำไป
ทดสอบผลต่ำงๆ ดังกล่ำว ผลกำรยบัย ั้งกำรโตข้ึนของผลึกแคลเซียมออกซำเลต พบว่ำ สำร 
ชีวโมเลกุลขนำดใหญ่จำกปัสสำวะของกลุ่มปกติให้ผลดีกว่ำอย่ำงมีนยัส ำคญั จำกกำรศึกษำคร้ังน้ี
ช้ีให้เห็นบทบำทของสำรยบัย ั้งน่ิวท่ีเป็นสำรชีวโมเลกุลขนำดใหญ่ในปัสสำวะท่ีมีส่วนร่วมในกำร
ยบัย ั้งกำรเกิดน่ิวทำงเดินปัสสำวะ ควรมีกำรศึกษำต่อไปเก่ียวกบัโครงสร้ำง และชนิดต่ำงๆ ของสำร
ชีวโมเลกุล เหล่ำน้ี 
 
 


