การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ
ข้ อแนะนาสาหรับสตรี
1.
2.
3.
4.
5.

การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ คืออะไร
จะกลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะอีกได้ อย่างไร
จะเอาชนะภาวะปั สสาวะบ่อยได้ อย่างไร
จะเอาชนะภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ และภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยูไ่ ด้ อย่างไร
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ ประสบผลสาเร็จอย่างไร

บทนา
สตรีจานวนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหากระเพาะปั สสาวะในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ซึง่ ปั ญหาที่พบมากที่สดุ 3 อันดับ
คือ ภาวะปั สสาวะบ่อย ภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ และภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่ ภาวะปั ส สาวะบ่อย
หมายถึง การที่ต้องไปห้ องน ้าเพื่อปั สสาวะมากกว่า 7 ครัง้ ขึ ้นไปต่อวัน และถ้ าต้ องตื่นขึ ้นมาเพื่อเข้ าห้ องน ้ามากกว่า 1
ครัง้ ในตอนกลางคืน เรียกว่า ภาวะปั สสาวะตอนกลางคืน ภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ หมายถึง
ความรู้สกึ ปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงและทันทีที่ทาให้ ต้องไปเข้ าห้ องน ้าทันที
และถ้ ามีปัสสาวะเล็ดราดเมื่อมีความรู้สกึ ดังกล่าว จะเรียกว่า ภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ คืออะไร
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะเป็ นการขจัดความเคยชินที่ไม่ดีออกไป เรียนรู้ความเคยชินที่ดี
และทาให้ คณ
ุ กลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ แทนที่จะปล่อยให้ กระเพาะปั สสาวะควบคุมชีวิตคุณ
งานวิจยั แสดงให้ เห็นว่า สตรีจานวนมากพบว่า การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ สามารถลดภาวะปั สสาวะบ่อย
ภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ และภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยูล่ งได้
จะกลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะอีกได้ อย่ างไร
1. โปรแกรมการฝึ กกระเพาะปั สสาวะ จะช่วยให้ คณ
ุ เพิ่มระยะเวลาในการเข้ าห้ องน ้าแต่ละครัง้
ช่วยให้ กระเพาะปั สสาวะของคุณเก็บกักปั สสาวะได้ ในปริมาณที่เพิ่มขึ ้น
และช่วยให้ คณ
ุ ควบคุมความรู้สกึ ปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ เมื่อกระเพาะปั สสาวะมีการบีบตัวโดยไม่จาเป็ น
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ จะช่วยให้ คณ
ุ กลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ อีกครัง้
2. ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึ กกระเพาะปั สสาวะ คือ
การเรียนรู้เพื่อให้ เข้ าใจข้ อความที่กระเพาะปั สสาวะส่งถึงคุณว่าข้ อความใดทีต่ ้ องรับฟั งและขัอความใดทีส่ ามารถเพิกเ
ฉยได้
นอกจากนี ้โปรแกรมการฝึ กกระเพาะปั สสาวะยังช่วยให้ คณ
ุ รู้ได้ วา่ เมื่อไรที่กระเพาะปั สสาวะมีน ้าเต็มแล้ วและเมื่อไรที่ไ
ม่ใช่
3. กระเพาะปั สสาวะของคุณอาจใช้ เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี ในการยอมรับความเคยชินต่างๆ ที่ไม่ดี

IUGA Office | office@iuga.org | www.iuga.org

Page 1 of 5

ดังนันคุ
้ ณจะไม่สามารถกลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ โดยทันที การฝึ กกระเพาะปั สสาวะจะต้ องใช้ เวลา
ความรับผิดชอบและความอดทนในการฝึ กกระเพาะปั สสาวะให้ มีความเคยชินที่ดี จงมีกาลังใจ
คนส่วนใหญ่จะสังเกตพบอาการทีด่ ีขึ ้นบ้ างภายใน 2 สัปดาห์ ถึงแม้ ในบางครัง้ อาจต้ องใช้ เวลา 3
เดือนขึ ้นไปในการที่จะกลับมาควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ อีกครัง้
กระเพาะปั สสาวะปกติ
น้าปั สสาวะครึ่งหนึ่งของกระเพาะปั สสาวะและกระเพาะปั สสาวะคลายตัว
มดลูก

กระเพาะ
ปั สสาวะ

ท่ อไต
ไส้ ตรง

กล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกราน
ท่ อปั สสาวะ

กระเพาะปั สสาวะไวเกิน
น้าปั สสาวะครึ่งหนึ่งของกระเพาะปั สสาวะแต่ กระเพาะปั สสาวะบีบตัวทาให้ ปัสสาวะเล็ดราด

จะเอาชนะภาวะปั สสาวะบ่ อยได้ อย่ างไร
1. ตรวจสอบบันทึกการปั สสาวะ คุณไปห้ องน ้าในระหว่างวันบ่อยเพียงใด
ถ้ าระยะเวลาในการเข้ าห้ องน ้าแต่ละครัง้ น้ อยกว่า 2-3 ชัว่ โมง
คุณต้ องพยายามเพิ่มระยะเวลาในการไปห้ องน ้าแต่ละครัง้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าคุณไปห้ องน ้าทุกชัว่ โมง
ให้ กาหนดเป้าหมายของคุณเป็ น 1 ชัว่ โมง 15 นาที หากคุณมีความรู้สกึ ปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้
พยายามหาแผนการในครัง้ ต่อไปที่จะควบคุมความรู้สกึ นี ้และทาให้ กระเพาะปั สสาวะสามารถรอได้
2. ถ้ าคุณสามารถกลันได้
้ ตามเวลาที่กาหนด และสามารถทาเช่นนี ้ได้ เป็ นเวลา 3 หรือ 4 วันติดต่อกัน ให้ เพิ่มระยะเวลา
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อีกครัง้ ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการไปห้ องน ้าแต่ละครัง้ จนกระทัง่ คุณไปห้ องน ้าทุก 2-3 ชัว่ โมงในระหว่างวัน
3. พยายามลดจานวนครัง้ ของการไปห้ องน ้าในกรณี “เผื่อๆไว้ ” ตัวอย่างเช่น
ถามตัวเองว่าคุณจาเป็ นต้ องไปห้ องน ้าทุกครัง้ ที่ออกจากบ้ านหรือไม่ ถ้ าคุณเพิ่งไปห้ องน ้าเมื่อ 20 นาทีก่อน
บางทีคณ
ุ อาจไม่ต้องไปห้ องน ้าอีก กระเพาะปั สสาวะทีป่ กติจะเก็บกักน ้าปั สสาวะได้ อย่างสบายถึง 400 มิลลิลิตร
ซึง่ ใกล้ เคียงกับปริมาณ 2 ถ้ วยตวง
ก่อนที่จะเริ่มต้ น
 สิ่งแรกที่ควรทาคือ ตรวจสอบว่าคุณไม่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
ซึง่ สามารถทราบได้ โดยการทดสอบตัวอย่างปั สสาวะโดยแพทย์
 สิ่งถัดมาที่ควรทาคือ จดบันทึกการปั สสาวะ จากบันทึกการปั สสาวะคุณจะเห็นว่า คุณไปห้ องน ้าบ่อยเพียงใด
ปริมาณน ้าที่กระเพาะปั สสาวะเก็บไว้ ได้ ปริมาณและชนิดของของเหลวที่คณ
ุ ดื่ม
จานวนครัง้ ที่คณ
ุ ถูกรบกวนจากภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุ นแรงจนรอไม่ได้ และภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
คุณสามารถเปรียบเทียบบันทึกการปั สสาวะก่อนและหลังการฝึ ก เพื่อดูวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นมากเพียงใด
ตัวอย่ างบันทึกการปั สสาวะ
เวลา

6.00 น.
7.00 น.
7.15 น.
8.10 น.

เครื่ องดื่ม

การถ่ าย
ปั สสาวะ

อาการปวดปั สสา
วะรุ นแรงจนรอไ
ม่ ได้

300 มล.



ปั สสาวะเล็
ดและกิจก
รรม
ตื่นนอน

การเปลี่ยน
แผ่ นรองซั
บ

การเปลี่
ยนชุดชัน้
ใน

การเปลี่ยน
ผ้ าชัน้ นอก



ชา
150 มล.
50 มล.
กาแฟ
150 มล.

จะเอาชนะภาวะปวดปั สสาวะอย่ างรุ นแรงจนรอไม่ ได้ และภาวะกลัน้ ปั สสาวะไม่ อยู่ได้ อย่ างไร
พยายามใช้ ทกุ แผนการในการควบคุมภาวะปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ และทาให้ กระเพาะปั สสาวะสามารถรอได้
ดูวา่ วิธีการใดได้ ผลดีที่สดุ สาหรับคุณและใช้ วิธีการนันเมื
้ ่อคุณต้ องการ
1. ขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานให้ แรงที่สดุ เท่าที่คณ
ุ ทาได้ และเกร็งไว้ ให้ นานทีส่ ดุ ทาเช่นนี ้ไปเรื่อยๆ
จนกระทัง่ ความรู้สกึ ปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ หมดไป หรืออยูภ่ ายใต้ การควบคุม
การหดรัดตัวของกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานจะช่วยบีบรัดท่อปั สสาวะให้ ปิดและป้องกันปั สสาวะเล็ด ได้
2. ขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานให้ เร็วและแรงที่สดุ เท่าที่ทาได้ จากนันให้
้ คลายจนหมด ทาซ ้าหลายๆครัง้ ติดต่อกัน
สตรี บางราย พบว่าการขมิบหลายๆครัง้ ติดต่อกันได้ ผลดีกว่าการพยายามขมิบครัง้ เดียวนานๆ
3. เพิ่มแรงดันบนฝี เย็บ (บริเวณเป้ากางเกง) คุณสามารถทาได้ โดยการไขว้ ขาหรือนั่งบนพื ้นแข็ง
การทาเช่นนี ้จะช่วยส่งข้ อความไปยังกระเพาะปั สสาวะผ่านทางเส้ นประสาทว่า ทางออกจากกระเพาะปั สสาวะปิ ด
ดังนันกระเพาะปั
้
สสาวะควรจะรอก่อนที่จะพยายามถ่ายออก
4. ดึงความคิดของคุณออกไปเท่าที่ทาได้ ตัวอย่างเช่น บางคนเริ่มนับถอยหลังจากตัวเลข 100
ไม่วา่ รูปแบบใดของการดึงความคิดหรือผ่อนคลายสามารถใช้ ได้ ดีเช่นกัน
5. เปลี่ยนท่าทาง หากช่วยให้ ความรู้สกึ ปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ ลดลง บางรายพบว่า
การเอนตัวไปข้ างหน้ าเล็กน้ อยจะช่วยได้
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6. อยูน่ ิ่งๆ เมื่อกระเพาะปั สสาวะของคุณมีการบีบตัวที่เกิดขึ ้นอย่างเร่งด่วน
จากนันพยายามควมคุ
้
มความรู้สกึ ปวดอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้ คุณไม่สามารถที่จะยับยัง้ ควบคุม
และรีบวิ่งไปห้ องน ้าได้ พร้ อมกันในเวลาเดียวกัน
7. พยายามไม่เคลื่อนที่ขึ ้นและลงอย่างรวดเร็วในทันทีทนั ใด
การเคลื่อนที่ดงั กล่าวจะกระเทือนกระเพาะปั สสาวะและอาจทาให้ ปัญหาที่เกิดรุนแรงขึ ้น
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ ประสบผลสาเร็จอย่ างไร
การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ (และการฝึ กบริหารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน ในกรณีที่เหมาะสม)
จะช่วยสตรีที่มีภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่ให้ ดีขึ ้นได้ 1 ในทุก 2-3 คน
จาไว้ วา่ เมื่อคุณฝึ กกระเพาะปั สสาวะให้ มีความเคยชินที่ดีได้ สาเร็จ คุณต้ องปฏิบตั ิตามความเคยชินเหล่านี ้ไปตลอดชีวิต
คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการควบคุมกระเพาะปั สสาวะ
ในบางครัง้ อาจมีการปรับเปลี่ยนอื่นๆที่ชว่ ยให้ คณ
ุ ควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ ดีขึ ้น หากคุณมีน ้าหนักมากเกิน
มีปัญหาที่ทาให้ ไอมาก (เช่น โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ) หรือท้ องผูก คุณควรปรึกษาแพทย์
นักกายภาพบัดหรือผู้ให้ คาแนะนาด้ านการควบคุมการปั สสาวะ/อุจจาระ
เนื่องจากสิ่งเหล่านี ้ทังหมดสามารถท
้
าให้ ภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยูแ่ ย่ลงได้
ยาบางชนิดอาจทาให้ การควบคุมกระเพาะปั สสาวะทาได้ ยากขึ ้น
คุณควรตรวจสอบกับแพทย์หากคุณมีความกังวลกับสาเหตุเหล่านี ้
1. ดื่มน ้าตามปกติ อย่างน้ อย 6-8 แก้ ว (1000-1500 มิลลิลิตร) ต่อวัน หากไม่ได้ รับคาแนะนาอย่างอื่นจากแพทย์
อย่าหยุดดื่มน ้า เพียงเพราะคิดว่าอาจจะหยุดภาวะปั สสาวะเล็ดของคุณได้ หากคุณดื่มน ้าน้ อยเกินไป
ปั สสาวะจะมีความเข้ มข้ นมาก ซึง่ จะระคายเคืองกระเพาะปั สสาวะและทาให้ ต้องถ่ายปั สสาวะบ่อยครัง้ ขึ ้น
ถึงแม้ จะมีปริมาณน ้าเพียงเล็กน้ อยก็ตาม การขาดน ้ายังสามารถนาไปสูก่ ารติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะได้
2. อย่าดื่มน ้าทังหมดที
้
เดียว แบ่งปริมาณน ้าที่ดื่ม เพื่อเว้ นระยะห่างการดื่มในระหว่างวัน
ถ้ าคุณดื่มน ้าปริมาณมากในครัง้ เดียว คุณอาจจะต้ องรีบไปห้ องน ้าอย่างรีบด่วนในไม่ช้าหลังจากนัน้
3. เครื่องดื่มบางชนิดระคายเคืองต่อกระเพาะปั สสาวะและทาให้ คณ
ุ ต้ องไปห้ องน ้าบ่อยครัง้ ขึ ้น เครื่องดื่มเหล่านี ้ ได้ แก่
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา โคล่า เครื่องดื่มช็อคโกแลต
และเครื่องดื่มให้ พลังงานที่อดั ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ พยายามลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนลงเหลือ 1 หรือ 2
แก้ วต่อวัน
4. หลีกเลี่ยงการดื่มน ้าภายใน 2 ชัว่ โมงก่อนเข้ านอน เนื่องจาก
การทาเช่นนี ้จะเพิ่มโอกาสที่ต้องตื่นขึ ้นมาในตอนกลางคืน

หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการปั สสาวะหรื อต้ องการดาวน์โหลดและพิมพ์ตวั อย่างบันทึกก
ารปั สสาวะ กรุณาไปที่ www.iuga.org
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ข้อจากัดการใช้
ข้อมูลในแผ่นพับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น
ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แปลโดย
พ.ญ.
(Jittima Manonai, M.D.)
พ.ญ.
ญ (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
.พ.ค กฤ
ก (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
2011
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