คาแนะนาสาหรั บสตรี เกี่ยวกับภาวะไอจามปั สสาวะเล็ด
1. ภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดคืออะไร
2. กระเพาะปั สสาวะทางานอย่างไร
3. สาเหตุการเกิดภาวะไอจามปั สสาวะเล็ด
4. จะวินิจฉัยภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดอย่างไร
5. มีการตรวจอะไรบ้ างที่สามารถทาได้
6. มีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้ าง
ภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดคืออะไร
ภาวะไอจาม ปั สสาวะเล็ด
คืออาการปั สสาวะไหลหรื อเล็ดราดออกมาโดยไม่ตงใจขณะท
ั้
ากิจกรรมบางอย่าง เช่น ไอ จาม
ยกของ หัวเราะ หรื อออกกาลังกาย สตรี ประมาณร้ อยละ 10 -20 มีอาการการไอจามปั สสาวะเล็ด
และส่วนมากไม่ทราบว่ามีวิธีการรักษาทีง่ ่ายและได้ ผลดี
ภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรี ในหลายด้ าน
อาการปั สสาวะเล็ดอาจทาให้ สตรี มีข้อจากัดในการสร้ างความสัมพันธ์ทงส่
ั ้ วนตัวและสังคม
อีกทังยั
้ งอาจทาให้ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่เต็มที่
กระเพาะปั สสาวะทางานอย่ างไร
การเก็บกักและการถ่ายปั สสาวะต้ องผ่านกระบวนการอันซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับการทางานของสมอง
กระเพาะปั สสาวะ ท่อปั สสาวะ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
และเส้ นประสาทบริ เวณอุ้งเชิงกราน
เมื่อร่างกายผลิตปั สสาวะและเก็บกักไว้ ในกระเพาะปั สสาวะ กล้ ามเนื ้อกระเพาะปั สสาวะ
(detrusor) จะคลายตัวและขยายออกเพื่อรองรับน ้าปั สสาวะ
เมื่อมีปัสสาวะสะสมในกระเพาะปั สสาวะจนถึงระดับหนึง่
ร่างกายจะรู้สกึ ว่าต้ องการถ่ายปั สสาวะ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
สมองก็จะสัง่ ให้ กล้ ามเนื ้อกระเพาะปั สสาวะหดตัวและหูรูดท่อปั สสาวะคลายตัวเพื่อขับปั สสาวะ
ออกจากกระเพาะปั สสาวะ ร่างกายต้ องมีการขับปั สสาวะราว 4 – 8 ครัง้ ในช่วงกลางวัน
และอีกครัง้ หรื อสองครัง้ ในช่วงกลางคืน
ท่อปั สสาวะและกระเพาะปั สสาวะได้ รับการพยุงโดยกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานซึง่ จะหดตัวเมื่อไอ จาม
หรื อออกกาลังกายเพื่อป้องกันปั สสาวะเล็ด
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ดังนัน้
หากกล้ ามเนื ้ออ่อนแรงหรื อการพยุงกระเพาะปั สสาวะมีความผิดปกติก็อาจทาให้ เกิดอาการปั สสาวะ
เล็ดได้
สาเหตุของการเกิดภาวะไอจามปั สสาวะเล็ด
 การตังครรภ์
้
และการคลอดบุตรทางช่องคลอด
 อายุ—สตรี อายุมากมีโอกาสเกิดภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดมากขึ ้น
 ความอ้ วน ภาวะไอเรื อ้ รัง การยกของหนักเป็ นประจา และภาวะท้ องผูก
สาเหตุเหล่านี ้อาจทาให้ ความดันช่องท้ องเพิ่มขึ ้นและทาให้ อาการปั สสาวะเล็ดเป็ นมากขึ ้น
 ปั จจัยด้ านพันธุกรรม
แพทย์ จะวินิจฉัยภาวะไอจามปั สสาวะเล็ดอย่ างไร
แพทย์จะถามถึงกิจกรรมทีก่ ่อให้ เกิดอาการปั สสาวะเล็ดและจะถามคาถามเพื่อพิจารณาว่ามีความ
ผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ เช่น ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน
สตรี ที่มีอาการปั สสาวะเล็ดอาจมีภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
หรื อการกลันลมหรื
้
ออุจจาระไม่อยูร่ ่วมด้ วย ดังนัน้
คุณไม่จาเป็ นต้ องรู้ สกึ อับอายทีจ่ ะเล่าปั ญหาเหล่านี ้ให้ แพทย์ทราบ
แพทย์ จะตรวจวินิจฉัยอาการด้ วยวิธีการใดบ้ าง
 แพทย์อาจขอให้ คณ
ุ ไอขณะทีม่ ีปริ มาณปั สสาวะพอสมควรในกระเพาะปั สสาวะ
เพื่อช่วยให้ วินิจฉัยได้ ดีขึ ้น
 คุณอาจต้ องกรอกบันทึกปริ มาณและความถี่ของการถ่ายปั สสาวะ
(บันทึกการทางานของกระเพาะปั สสาวะ) โดยบันทึกว่าดื่มน ้ามากน้ อยเพียงใด
ถ่ายปั สสาวะกี่ครัง้ และแต่ละครัง้ ในปริ มาณมากน้ อยเพียงใด
และจะต้ องบันทึกปริ มาณปั สสาวะทีเ่ ล็ดราดด้ วยเช่นกัน
 แพทย์อาจแนะนาให้ ตรวจยูโรพลศาสตร์ (urodynamic studies)
เพื่อศึกษาความสามารถของกระเพาะปั สสาวะในการเก็บกักและขับถ่ายปั สสาวะ
รวมทัง้ เพื่อศึกษากลไกและสาเหตุของอาการปั สสาวะเล็ดราดด้ วย
 แพทย์อาจใช้ การตรวจอัลตร้ าซาวนด์ (การตรวจคลืน่ เสียงความถี่สงู )
เพื่อประเมินปริ มาณปั สสาวะที่เหลือค้ างอยูใ่ นกระเพาะปั สสาวะหลังการถ่ายปั สสาวะ
และอาจช่วยประเมินว่ามีสาเหตุอื่นใดที่อาจเป็ นผลให้ เกิดอาการปั สสาวะเล็ดราดอีกด้ วย
 อาจมีการตรวจปั สสาวะร่วมด้ วยเพื่อวินิจฉัยว่ามีภาวะทางเดินปั สสาวะอักเสบหรื อไม่
วิธีการตรวจวินิจฉัยเหล่านี ้ใช้ เพื่อช่วยให้ วางแผนการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ละรายได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ
มีวิธีการรักษาอย่ างไรบ้ าง
แพทย์จะเสนอแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับผู้ป่วยแต่ละราย
แต่ในเบื ้องต้ นแพทย์อาจแนะนาการรักษาแบบประคับประคอง
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การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ดื่มน ้าเพียงพอเพื่อให้ ร่างกายถ่ายปั สสาวะได้ 4-6 ครัง้ ต่อวัน (ประมาณ 1.5 – 2 ลิตร)
ควบคุมน ้าหนักให้ อยูใ่ นขอบเขตที่พอเหมาะ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของอาการไอจามปั สสาวะเล็ด
รวมทังหลี
้ กเลีย่ งสาเหตุที่ทาให้ เกิดอาการท้ องผูก
และการงดสูบบุหรี่ ก็เป็ นผลดีตอ่ ภาวะดังกล่าวเช่นกัน
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานให้ แข็งแรงเป็ นวิธีบาบัดอาการไอจามปั สสาวะเล็ดทีม่ ีประสิทธิภาพ
อย่างยิ่ง
ร้ อยละ 75 ของสตรี ที่ประสบภาวะดังกล่าวมีอาการดีขึ ้นเมื่อฝึ กบริหารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการกายบริ หารลักษณะอื่นๆ
การฝึ กบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานจะได้ ผลดีที่สดุ เมื่อปฏิบตั ิตอ่ เนื่องกัน
ซึง่ โดยปกติจะใช้ เวลาประมาณ 3 –6 เดือน ถ้ าปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
แพทย์อาจแนะนาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญการบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานดูแลคุณเป็ นการเฉพาะ
นอกจากนัน้ หากคุณมีอาการกลันปั
้ สสาวะไม่อยูร่ ่วมด้ วย
แพทย์อาจแนะนาให้ ฝึกกาหนดช่วงเวลาในการถ่ายปั สสาวะไปพร้ อมๆกัน
อุปกรณ์ช่วยกลันปั
้ สสาวะ
อุปกรณ์ช่วยกลันปั
้ สสาวะออกแบบขึ ้นสาหรับสอดบริ เวณช่องคลอดเพื่อช่วยยับยังการเล็
้
ดของปั สสาวะ
ผู้ป่วยอาจใส่อปุ กรณ์เหล่านี ้ก่อนออกกาลังกายหรื อใส่ไว้ ตลอดเวลาถ้ าเป็ นอุปกรณ์ชนิดพยุงช่องคลอด
(vaginal pessary) นอกจากนัน้ สาหรับบางคน การใส่ผ้าอนามัยแบบสอด (tampon)
ก่อนออกกาลังกายอาจช่วยลดการเล็ดของปั สสาวะได้ เช่นกัน
อุปกรณ์ลกั ษณะนี ้เหมาะสมที่สดุ สาหรับผู้ที่มีอาการปั สสาวะเล็ดเพียงเล็กน้ อยหรื อผู้ที่รอการผ่าตัด
ที่เหมาะสม
ดิฉันพยายามฝึ กบริหารเชิงกรานแล้ ว แต่ อาการยังไม่ ดีขนึ ้
มีการผ่ าตัดแบบใดบ้ างที่อาจช่ วยได้
เป้าหมายของการผ่าตัดคือเพื่อแก้ ไขหรื อฟื น้ ฟูความบกพร่องทีเ่ กิดขึ ้นต่อการพยุงหรื อรองรับท่อปั สสาวะ
แพทย์สว่ นใหญ่มกั หลีกเลีย่ งการผ่าตัดจนกว่าผู้ป่วยจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เสียก่อน
เพราะการตังครรภ์
้
ภายหลังการผ่าตัดอาจทาให้ การผ่าตัดที่ทาไปแต่แรกมีประสิทธิภาพลดลงได้
วิธีการคล้ องสลิงบริ เวณส่วนกลางของท่อปั สสาวะ
ก่อนปี พ.ศ. 2546 การรักษาอาการไอจามปั สสาวะเล็ดมักใช้ การผ่าตัดใหญ่บริ เวณช่องท้ อง
แต่ในปั จจุบนั จะรักษาด้ วยการคล้ องสลิงถาวรที่บริ เวณใต้ ทอ่ ปั สสาวะส่วนกลาง
โดยสลิงจะทาหน้ าที่พยุงท่อปั สสาวะเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรื อออกกาลังกาย
ซึง่ การผ่าตัดบริ เวณช่องคลอดเป็ นแผลเล็กๆก็สามารถสอดสลิงเข้ าไปในตาแหน่งที่เหมาะสมได้ ด้วยหลาก
หลายวิธี ดังนี ้
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สลิ งสอดใต้กระดูกหัวหน่าว (Retropubic slings)
สอดสลิงใต้ ทอ่ ปั สสาวะและดึงผ่านด้ านหลังกระดูกหัวหน่าวทะลุผา่ นผิวหนัง 2
ตาแหน่งเหนือกระดูกหัวหน่าว
ภาพการผ่าตัดแบบสลิงสอดใต้ กระดูกหัวหน่าว (Retropubic Sling)

สลิ งสอดทะลุขาหนีบ (Transobturator sling)
ผ่านใต้ ช่วงกลางของท่อปั สสาวะและผ่านออกทางผิวหนัง 2 ตาแหน่งบริ เวณขาหนีบ
ภาพการผ่าตัดแบบสลิงสอดทะลุขาหนีบ (Transobturator sling)
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สลิ งผ่ารอยเดียว (Single incision slings) สอดผ่านใต้ ทอ่ ปั สสาวะและฝั งสลิงไว้ ในเนื ้อเยื่อ
ในปั จจุบนั ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสลิงชนิดนี ้น้ อยกว่าสลิงชนิดอื่น
ร้ อยละ 80 – 90 ของผู้ที่ได้ รับการผ่าตัดด้ วยวิธีการสอดสลิงใต้ กระดูกหัวหน่าว (retropubic sling)
และสอดสลิงทะลุขาหนีบ (transobturator) มีอาการไอจามปั สสาวะเล็ดน้ อยลงหลังการผ่าตัด
ส่วนการผ่าตัดโดยการใช้ สลิงผ่ารอยเดียว ( single incision sling)
ยังค่อนข้ างใหม่และยังต้ องมีการเฝ้ าติดตามผลหลังการผ่าตัดอยู่
แม้ วา่ การผ่าตัดด้ วยวิธีการนี ้ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อรักษาอาการกลันปั
้ สสาวะไม่อยูห่ รื ออาการกระเพาะ
ปั สสาวะบีบตัวไวเกินปกติ (overactive bladder symptom) แต่สตรี เกือบร้ อยละ 50
ที่ได้ รับการผ่าตัดด้ วยวิธีการนี ้เห็นว่าการผ่าตัดช่วยให้ อาการกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวเกินปกติดขี ึ ้น
แต่ก็มีสตรี ร้อยละ 5 เห็นว่าอาการดังกล่าวแย่ลงหลังการผ่าตัด
โดยมากผู้ป่วยจะฟื น้ ตัวภายใน 2-4 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
แต่บางรายอาจมีอาการเจ็บบริ เวณขาหนีบอยูป่ ระมาณ 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด นอกจากนัน้
อาการเลือดออกบริเวณช่องคลอดในช่วง 7-10 วันหลังการผ่าตัดก็อาจพบได้ บ้างเช่นเดียวกัน
การผ่าตัดพยุงท่อปั สสาวะผ่านหน้ าท้ อง [Burch (colposuspension)]
ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา วิธีการนี ้ถือเป็ นวิธีการหลักทีใ่ ช้ รักษาอาการไอจามปั สสาวะเล็ด
การผ่าตัดอาจใช้ วิธีการผ่าเปิ ดหน้ าท้ อง ยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร
หรื ออาจใช้ วิธีการผ่าตัดส่องกล้ องก็ได้
การผ่าตัดเป็ นการเย็บถาวรโดยรัง้ เนื ้อเยื่อบริ เวณช่องคลอดที่พยุงกระเพาะปั สสาวะไปด้ านหลังกระดูกหัวหน่าว
เพื่อช่วยพยุงคอกระเพาะปั สสาวะและท่อปั สสาวะ
รวมทังเพื
้ ่อช่วยในการกลันปั
้ สสาวะด้ วย
ผลจากการติดตามอาการหลังการผ่าตัดพบว่าการผ่าตัดแบบผ่าเปิ ดหน้ าท้ อง
มีอตั ราการประสบความสาเร็ จใกล้ เคียงกับการผ่าตัดด้ วยวิธีการผ่าตัดแบบสอดสลิง
ใต้ กระดูกหัวหน่าว (retropubic sling)
อย่างไรก็ตาม
การผ่าตัดด้ วยการส่องกล้ องตรวจช่องท้ องอาจได้ ผลเท่าเทียมกันถ้ าได้ รับการผ่า ตัดโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
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สารเพิ่มขนาด (Bulking Agents)
เป็ นการฉีดสารบางอย่างเข้ าไปบริ เวณหูรูดท่อปั สสาวะเพื่อขยายขนาดของหูรูด
สารเหล่านี ้ฉีดเข้ าไปเพื่อทาให้ ทอ่ ปั สสาวะแคบลง สารที่ใช้ ฉีดเข้ าไปนี ้ใช้ ได้ หลายชนิด เช่น ไขมัน
หรื อ คอลลาเจน รวมทังอาจใช้
้
สารอื่นที่จะคงอยูใ่ นเนื ้อเยื่อได้ นานกว่า
การฉีดสารเหล่านี ้อาจทาได้ โดยการแทงเข็มผ่านผิวหนังบริ เวณท่อปั สสาวะหรื อการสอดเข็มผ่านเข้ า
ไปในท่อปั สสาวะ ในบางกรณีอาจต้ องมีการใช้ ยาชาช่วยระหว่างการผ่าตัด
แต่โดยทัว่ ไปจะฉีดยาชาเฉพาะบริ เวณที่เกี่ยวข้ องกับการฉีดสารเท่านัน้
โดยปกติ การฉีดสารจะใช้ เวลาเพียงเล็กน้ อย
แต่หลังการฉีดอาจมีความรู้สกึ แสบหรื อมีอาการเจ็บแปลบเมื่อถ่ายปั สสาวะ
แม้ วา่ แพทย์บางท่านอาจเชี่ยวชาญการฉีดสารเพือ่ บาบัดอาการไอจาม ปั สสาวะเล็ด
แต่อตั ราความล้ มเหลวของการรักษาด้ วยวิธีนี ้สูงกว่าการรักษาด้ วยการคล้ องสลิง
และบางครัง้ อาจต้ องมีการฉีดสารดังกล่าวซ ้าหลายครัง้
ความซับซ้ อนของวิธีการรักษาด้ วยการฉีดสารเพิ่มขนาดขึ ้นอยูก่ บั สารที่ใช้ ฉีดเข้ าไปบริ เวณ
หูรูดท่อปั สสาวะ ดังนัน้ ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ สารต่างๆ เหล่านี ้


ข้ อจากัดการใช้
ข้ อมูลในแผ่นพับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านัน้
ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้ องได้ รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้

แปลโดย
พ.ญ.
พ.ญ.
.พ. กฤ
2011

(Jittima Manonai, M.D.)
ญ (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
ก (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
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