สมาคมนรี เวชทางเดินปั สสาวะนานาชาติ

ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
ข้ อแนะนําสํ าหรับสตรี
1. กระเพาะปั สสาวะปกติทาํ งานอย่างไร

ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (โอเอบี) คืออะไร
3. สาเหตุของภาวะโอเอบี
4. ตรวจสอบภาวะโอเอบีได้อย่างไร
5. วิธีการรักษา
2.

“ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน”
เป็ นปัญหาที่พบบ่อยและสร้างความหงุดหงิดและคับข้องใจให้แก่ผปู้ ่ วย
ภาวะนี้อาจทําให้คุณต้องรี บวิง่ ไปเข้าห้องนํ้าหลายๆ รอบทั้งกลางวันและกลางคืน
และบางครั้งอาจมีปัสสาวะเล็ดราดก่อนถึงห้องนํ้าด้วย
ข้อมูลในแผ่นพับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าภาวะกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวเกินคืออะไร
มีสาเหตุจากอะไร และมีวธิ ี บรรเทาอาการเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง
กระเพาะปัสสาวะปกติทาํ งานอย่ างไร
กระเพาะปัสสาวะมีลกั ษณะคล้ายลูกโป่ ง เมื่อมีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะมากขึ้น
ผนังกระเพาะปั สสาวะจะขยายตัวเพื่อรองรับของเหลวที่เพิ่มมากขึ้น
ปัสสาวะจะถูกกักไว้ดา้ นในกระเพาะปัสสาวะด้วยหูรูดเปิ ดปิ ด (หูรูดท่อปัสสาวะ)
ซึ่ งจะรู ดปิ ดอยูเ่ สมอจนกว่าคุณจะต้องการถ่ายปั สสาวะและถึงห้องนํ้าเรี ยบร้อยแล้ว
กลไกหูรูดนี้มีกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกรานที่อยูใ่ ต้กระเพาะปัสสาวะคอยพยุงไว้และเกร็ งตัวขึ้นเมื่อคุณไอจามเพื่อป้
องกันปัสสาวะไม่ให้เล็ดราดออกจากกระเพาะปัสสาวะ
เมื่อปริ มาณปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ คุณจะเริ่ มรู ้สึกว่าต้องการถ่ายปัสสาวะ
แต่ยงั กลั้นไว้ได้ จนเมื่อคุณตัดสิ นใจว่าจะถ่ายปัสสาวะแล้ว
(เช่น อยูใ่ นห้องนํ้าหรื ออยูใ่ นเวลาที่เหมาะสม)
สมองจึงจะสั่งให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวเพื่อขับปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะออกจนหมด
ในขณะเดียวกัน
หูรูดท่อปั สสาวะและกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกรานก็จะคลายตัวเพื่อปล่อยปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ
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โดยปกติ ร่ างกายต้องมีการขับปัสสาวะประมาณ 4‐7 ครั้งในเวลากลางวันและอีกหนึ่งครั้งในเวลากลางคืน
ทางเดินปัสสาวะ

ไต
ท่ อไต

กระเพาะปัสสาวะ
ท่ อปัสสาวะ
ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (โอเอบี) คืออะไร
ภาวะโอเอบีใช้เรี ยกกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะดังต่อไปนี้
อาการปวดปัสสาวะฉับพลัน คือ
ความรู้สึกต้องการถ่ายปัสสาวะอย่างปั จจุบนั ทันด่วนและรุ นแรงจนไม่สามารถกลั้นไว้ได้
อาการดังกล่าวนี้ อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่ตอนที่ปัสสาวะยังไม่เต็มกระเพาะปัสสาวะ
และบางครั้งปัสสาวะอาจเล็ดราดออกมาก่อนที่จะถึงห้องนํ้าอีกด้วย อาการเช่นนี้เรี ยกว่า
ภาวะปั สสาวะราด
อาการปัสสาวะบ่ อย คือ ภาวะที่ตอ้ งถ่ายปัสสาวะในช่วงเวลากลางวันหลายครั้ง
( มักจะบ่อยกว่า 7 ครั้ง)
อาการปัสสาวะบ่ อยเวลากลางคืน คือ
ภาวะที่ตอ้ งลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะมากกว่าหนึ่ งครั้งในเวลากลางคืน
ภาวะโอเอบีเกิดขึ้นได้กบั ผูห้ ญิง (และผูช้ าย) ทุกวัย
ภาวะเช่นนี้ไม่ได้เป็ นเพียงผลจากการมีอายุมากขึ้นเท่านั้น
สาเหตุของภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ภาวะ กระ เพาะ
ปัสสาวะบีบตัวไวเกินเกิดจากการที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวเพื่อขับปัสสาวะอย่างไม่
เหมาะสม อาการเช่นนี้มกั เกิดขึ้นอย่างปัจจุบนั ทันด่วนโดยที่คุณไม่ต้ งั ใจ
แพทย์หรื อพยาบาลจะตรวจปัสสาวะของคุณเพื่อตรวจหาการอักเสบซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้มี
อาการของภาวะโอเอบี คุณอาจได้รับการตรวจลักษณะอื่นๆ
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ด้วยเพื่อตรวจหานิ่วและเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนั้น
ภาวะโอเอบีอาจมีสาเหตุมาจากอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
หากคุณเคยเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอาการปัสสาวะเล็ดเมื่อไอจาม
นัน่ ก็อาจเป็ นสาเหตุให้คุณมีอาการของภาวะโอเอบีได้เช่นกัน
ปริ มาณและประเภทของของเหลวที่คุณบริ โภคก็อาจส่ งผลต่ออาการของโรคได้ ตัวอย่างเช่น
แพทย์เชื่อว่าเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนจะทําให้อาการโอเอบีแย่ลงได้
อย่างไรก็ตาม
มีสตรี จาํ นวนมากที่ไม่ทราบว่าสาเหตุของภาวะโอเอบีที่เป็ นอยูม่ ีสาเหตุมาจากอะไร กระนั้น
แม้จะไม่ทราบสาเหตุของอาการก็มีวธิ ีการรักษาหลากหลายวิธีที่จะช่วยคุณบรรเทาอาการของ
ภาวะนี้ได้
กระเพาะปั สสาวะปกติ ขณะคลายตัวและมีปัสสาวะอยู่ครึ่ งกระเพาะ

มดลูก
กระเพาะปัสสาวะ
ปั สสาวะ

ท่ อไต
ไส้ ตรง
ช่ องคลอด
กล้ามเนื้ออุง้ เชิงกราน

ท่ อปัสสาวะ
กระเพาะปั สสาวะที่ บีบตัวไวเกิน ขณะมีปัสสาวะครึ่ งกระเพาะ แต่ กระเพาะปั สสาวะกลับหดตัว
ทําให้ มีปัสสาวะเล็ดราด
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ผู้ป่วยจะได้ รับการตรวจอย่างไรบ้ าง
เมื่อคุณไปพบแพทย์ แพทย์จะถามคําถามเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะของคุณ เครื่ องดื่มที่คุณดื่ม
และสุ ขภาพโดยทัว่ ไปของคุณ หลังจากนั้น
แพทย์จะตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์สตรี ซ่ ึ งอาจเป็ นสาเหตุของความผิดปกติ
ของกระเพาะปัสสาวะ แพทย์อาจขอให้คุณจดบันทึกการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ
เพื่อบันทึกประเภทและปริ มาณของสิ่ งที่คุณบริ โภค
รวมทั้งปริ มาณของปั สสาวะที่คุณขับถ่ายแต่ละครั้งด้วย ข้อมูลนี้ จะ
ช่วยให้ทราบว่าคุณบริ โภคของเหลวมากเพียงใดและกระเพาะปั สสาวะของคุณเก็บกักปัสสาวะ
ได้เท่าไหร่ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ
ได้จากหน้าเมนู
แนวทางการตรวจรักษาแบบต่างๆ ที่แพทย์อาจใช้ตรวจรักษาคุณมีดงั นี้
การตรวจปัสสาวะ เป็ นการตรวจตัวอย่างปัสสาวะ ของคุณเ
พื่อดูวา่ มีการอักเสบหรื อมีเลือดปนอยูใ่ นปัสสาวะหรื อไม่
การตรวจปัสสาวะค้ าง เป็ นการใช้เครื่ องอัลตราซาวน์ (หรื ออาจใช้สายสวนขนาดเล็ก)
เพื่อตรวจดูวา่ คุณถ่ายปัสสาวะหมดหรื อไม่
การตรวจด้ วยวิธียูโรไดนามิกส์ (urodynamics)
การตรวจรักษาวิธีน้ ีสามารถตรวจสอบการทํางานของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะขณะ
มีปัสสาวะอยูภ่ ายในได้ ยูโรไดนามิกส์สามารถบอกได้วา่ กล้ามเนื้อกระ เพาะปั สสาวะ
บีบตัวผิดปกติหรื อไม่ เมื่อมีปัสสาวะอยูภ่ ายใน (เรี ยกว่า
“กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน”) หูรูดกระเพาะปัสสาวะรั่วหรื อไม่
(อาการปัสสาวะเล็ดราด)
รวมทั้งบอกได้ดว้ ยว่าคุณถ่ายปัสสาวะได้อย่างเหมาะสมหรื อไม่อีกด้วย
วิธีการรักษา
วิธีการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินมีหลากหลายวิธี นอกจากนั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการก็ช่วยให้อาการดีข้ ึนได้เป็ นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน
เครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา และนํ้าอัดลมทําให้อาการของภาวะโอเอบีแย่ลงได้
ดังนั้น จึงควรลดปริ มาณเครื่ องดื่มเหล่านี้ เพื่อดูวา่ จะช่วยให้อาการดีข้ ึนหรื อไม่ โซดา นํ้าผลไม้
และแอลกอฮอล์กอ็ าจเป็ นสาเหตุของภาวะโอเอบีได้เช่นกัน
ลองใช้วธิ ีจดบันทึกการทํางานของกระเพาะปัสสาวะเพื่อดูวา่ เครื่ องดื่มชนิดใดที่ทาํ ให้อาการของ
คุณแย่ลง นอกจากนั้น คุณอาจลองเปลี่ยนมาดื่มนํ้าเปล่า ชาสมุนไพร
และเครื่ องดื่มไม่มีคาเฟอีนแทน
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พยายามอย่าลดปริ มาณนํ้าที่บริ โภคและตั้งเป้ าบริ โภคนํ้าให้ได้วนั ละประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตร
แม้วา่ เมื่อประสบภาวะโอเอบี คุณอาจจะอยากลดการบริ โภคนํ้าก็ตาม
การฝึ กถ่ ายปัสสาวะ
คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าคุณมีอาการปัสสาวะบ่อย ดังนั้น
คุณจึงพยายามที่จะอยูใ่ กล้หอ้ งนํ้าตลอดเวลาหรื อพยายามไม่อยูห่ ่างจากห้องนํ้าเพื่อความสะดวก
เวลาที่อยากถ่ายปัสสาวะ
พฤติกรรมเช่นนี้ จะยิง่ ทําให้อาการของภาวะโอเอบีแย่ลงไปอีกเพราะกระเพาะปัสสาวะจะยิง่ เก็บ
ปั สสาวะได้นอ้ ยลงเรื่ อยๆ
การฝึ กถ่ายปั สสาวะมีเป้ าหมายเพื่อช่วยให้กระเพาะปัสสาวะเก็บปัสสาวะได้มากขึ้นด้วยการเข้า
ห้องนํ้าให้นอ้ ยลง การฝึ กถ่ายปั สสาวะเป็ นการค่อยๆ
เพิ่มระยะเวลาระหว่างการไปเข้าห้องนํ้ากับการพยายามกลั้นปัสสาวะให้นานขึ้นทีละน้อยเมื่อมี
ความรู้สึกว่าต้องการถ่ายปัสสาวะ
แพทย์หรื อนักกายภาพบําบัดสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีน้ ี ได้
หรื อศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมโดยไปที่หน้าเมนูและเลือกแผ่นพับเรื่ อง “การฝึ กถ่ายปั สสาวะ”
การรักษาด้ วยยา
ยาที่ช่วยบรรเทาอาการของภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินมีหลายขนาน
แต่ถึงแม้วา่ แพทย์จะจ่ายยาเหล่านี้ให้คุณแล้ว
การควบคุมการบริ โภคนํ้าและการฝึ กถ่ายปัสสาวะก็ยงั เป็ นสิ่ งสําคัญ
ยาเหล่านี้จะช่วยให้คุณกลั้นปัสสาวะได้นานขึ้นเพื่อให้คุณไม่ตอ้ งเข้าห้องนํ้าบ่อย
(ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน) และช่วยลดอาการปัสสาวะเล็ดราด ด้วย อย่างไรก็ตาม
ยาเหล่านี้มีผลข้างเคียง เช่น อาจทําให้ปากแห้ง
บางครั้งคุณอาจต้องทดลองยาหลายขนานจึงจะพบยาที่ช่วยบรรเทาอาการของคุณได้ดีที่สุด
บางรายอาจมีอาการท้ องผูกจากการใช้ ยา
แต่ อาการดังกล่ าวสามารถบรรเทาได้ ด้วยการปรั บพฤติกรรมการรั บประทานหรือใช้ ยาระบาย
โดยที่ตัวยายังช่ วยบรรเทาอาการของภาวะโอเอบีของคุณได้ เป็ นอย่างดี
หลังการรักษาเพียงสองหรื อสามเดือน
กระเพาะปัสสาวะของคุณอาจทํางานดีข้ ึนและอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ยาอีกต่อไป
แต่กม็ ีผปู้ ่ วยหลายรายที่ตอ้ งใช้ยาช่วยในการรักษาอยูน่ านกว่านั้นเพื่อที่จะ
ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น
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วิธีการรักษาอืน่ ๆ
ผูป้ ่ วยที่มีอาการของภาวะโอเอบีส่วนมากรักษาหายได้ดว้ ยการปรับเปลี่ยนประ
เภทของของเหลวที่บริ โภค การฝึ กถ่ายปัสสาวะ และการใช้ยา
แต่กม็ ีผปู ้ ่ วยจํานวนหนึ่ งที่ยงั มีอาการอยูแ่ ม้จะได้รับการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วก็ตาม
ในกรณี เช่นนี้ แพทย์อาจแนะนําวิธีการรักษาดังต่อไปนี้
การฉีดโบทูลนิ ัม ท็อกซิน การฉี ดโบทูลินมั ท็อกซิ น (Botulinum Toxin)
ผ่านทางกล้องเข้าไปภายในกระเพาะปัสสาวะภายหลังการใช้ยาชาเฉพาะที่
ช่วยให้กล้ามเนื้ อกระเพาะปัสสาวะคลายตัวซึ่ งจะลดการปวดปัสสาวะแบบฉับพลันและช่วยให้
กระเพาะปั สสาวะเก็บปัสสาวะได้มากขึ้น
แม้วา่ ในปั จจุบนั จะยังไม่ทราบผลในระยะยาวจากการรักษาด้วยโบทูลินมั ท็อกซิ น
แต่กเ็ ชื่อว่าวิธีน้ ีเป็ นแนวทางการรักษาที่มีประสิ ทธิภาพ (อาการดีข้ ึน ร้อยละ 80)
โบทูลินมั ท็อกซิ นจะออกฤทธิ์อยูน่ าน 9 เดือน หลังจากนั้นอาจต้องมีการฉี ดซํ้า อย่างไรก็ตาม
การรักษาด้วยวิธีน้ ีมีความเสี่ ยงอยูร่ าวร้อยละ 20
ที่อาจทําให้มีอาการถ่ายปัสสาวะยากในภายหลัง
และอาจต้องใช้การสวนปั สสาวะด้วยตัวเองช่วย
แพทย์สามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษานี้ได้
การกระตุ้นเส้ นประสาททิเบียล (Tibial Nerve Stimulation)
วิธีการรักษานี้ออกแบบเพื่อกระตุน้ เส้นประสาทที่ควบคุมกับการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ
โดยทางอ้อม ผ่านเส้นประสาทบริ เวณข้อเท้า
ด้วยการสอดเข็มขนาดเล็กเข้าไปบริ เวณใกล้ขอ้ เท้า
เข็มนี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระตุน้ เส้นประสาททิเบียลซึ่ งช่วยกระตุน้ และบริ หารเส้นประสาท
ที่ควบคุมการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ
การกระตุ้นเส้ นประสาทบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacral Nerve Stimulation)
เป็ นการกระตุน้ เส้นประสาทที่ควบคุมการทํางานของกระเพาะปัสสาวะโดยตรง
ด้วยการฝังอุปกรณ์กระตุน้ เส้นประสาทไว้ในตัวผูป้ ่ วย
การรักษาด้วยวิธีน้ ีจะใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีอาการของภาวะโอเอบีรุนแรงและรักษาด้วยวิธีอื่นไม่หาย
ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
แพทย์จะสามารถให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณได้
มีความเป็ นไปได้วา่ ภาวะกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวเกินของคุณอาจไม่สามารถรักษาให้หายขา
ดได้ แต่จากแผ่นพับนี้
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คุณได้ทราบแล้วว่ามีวธิ ีการรักษาหลากหลายวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคได้และช่วยให้ชี
วิตคุณไม่ตอ้ งถูกควบคุมด้วยกระเพาะปัสสาวะของคุณเอง


ข้อจํากัดการใช้
ข้อมูลในแผ่นพับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น
ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่ งต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แปลโดย
พ.ญ.จิตติมา มโนนัย (Jittima Manonai, M.D.)
พ.ญ.รุ จิรา วัฒนายิง่ เจริ ญชัย (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
น.พ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
2011
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