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ข้ อแนะนาสาหรับสตรี

ยูโรพลศาสตร์ คืออะไร
ทาไมต้ องตรวจยูโรพลศาสตร์
มีทางเลือกอื่นแทนการตรวจยูโรพลศาสตร์ หรื อไม่
การเตรี ยมตัวก่อนการตรวจยูโรพลศาสตร์
ขันตอนการตรวจยู
้
โรพลศาสตร์
มีความเสีย่ งอะไรบ้ าง
อาการที่อาจเกิดขึ ้นหลังการตรวจยูโรพลศาสตร์

ยูโรพลศาสตร์ คืออะไร
ยูโรพลศาสตร์ เป็ นชื่อเรี ยกของการทดสอบการทางานของกระเพาะปั สสาวะ
การทดสอบหลักที่สาคัญเรี ยกว่า ซิสโตเมทรี (cystometry)
ซึง่ จะตรวจความสามารถในการกักเก็บและการขับถ่ายปั สสาวะของกระเพาะปั สสาวะ
ทาไมต้ องตรวจยูโรพลศาสตร์
ปั ญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปั สสาวะ โดยเฉพาะอาการกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
ซึง่ เกิดขึ ้นได้ กบั ผู้หญิงทุกวัย แต่จะมีความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นเมื่ออายุมากขึ ้น ตังครรภ์
้
คลอดบุตร
และเมื่อเข้ าสูว่ ยั หมดประจาเดือน
อาการที่อาจเกิดขึ ้น มีดงั นี ้
 ปั สสาวะเล็ดเมื่อ ไอ จาม หัวเราะ หรื อออกกาลัง
 เร่ งรี บเข้ าห้ องน ้าทันที และ/หรื อ เร่ งรี บเข้ าห้ องน ้าบ่อย เพื่อถ่ายปั สสาวะ
 ตอนกลางคืนต้ องตื่นบ่อย เพื่อถ่ายปั สสาวะ
 ถ่ายปั สสาวะลาบาก
 กระเพาะปั สสาวะติดเชื ้อบ่อย
ผลจากการตรวจยูโรพลศาสตร์ จะช่วยให้ แพทย์อธิบายสาเหตุของอาการทีค่ ณ
ุ ประสบอยูแ่ ละ
แนะนาแนวทางการรักษาทีเ่ หมาะสม
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มีทางเลือกอื่นแทนการตรวจยูโรพลศาสตร์ หรือไม่
การตรวจยูโรพลศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้ องทาในผู้ที่มีอาการของกระเพาะปั สสาวะทุกราย
ถ้ าการดูแลรักษาเบื ้องต้ น อันได้ แก่ การปรับเปลีย่ นปริ มาณน ้าทีบ่ ริ โภค การออกกาลัง และ/
หรื อการรักษาด้ วยยา เหล่านี ้ไม่ประสบความสาเร็ จ
การตรวจยูโรพลศาสตร์ จึงจะเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ
ที่จะใช้ ประเมินการทางานของกระเพาะปั สสาวะ
ส่วนการรักษาจะแตกต่างไปตามปั ญหาของแต่ละคน
รูปที่ 1 ทางเดินปั สสาวะ

ไต

ท่ อไต

กระเพาะปัสสาวะ
ท่ อปัสสาวะ

มีความเสี่ยงอะไรบ้ าง
ถึงแม้ วา่ แพทย์จะทาการตรวจอย่างระมัดระวังแล้ วก็ตาม
บางครัง้ หลังการตรวจอาจเกิดกระเพาะปั สสาวะติดเชื ้อได้
คุณควรดื่มน ้าให้ มากกว่าปกติในช่วงหนึง่ ถึงสองวันหลังการตรวจ
เพื่อขจัดแบคทีเรี ยออกจากร่างกาย แพทย์อาจแนะนาให้ รับประทานยาปฏิชีวนะเป็ นเวลาสันๆ
้
เพื่อป้องกันกระเพาะปั สสาวะติดเชื ้อ
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การเตรียมตัวก่ อนการตรวจยูโรพลศาสตร์
โดยปกติการตรวจยูโรพลศาสตร์ จะทาในขณะที่กระเพาะปั สสาวะค่อนข้ างเต็ม
ดังนันควรงดถ่
้
ายปั สสาวะหนึง่ ชัว่ โมงก่อนการตรวจ การตรวจยูโรพลศาสตร์ ใช้ เวลาประมาณ
30 นาที คุณไม่จาเป็ นต้ องงดอาหารและไม่มีการใช้ ยาสลบระหว่างการตรวจ
ในวันที่จะเข้ ารับการตรวจ ควรสวมเสื ้อผ้ าแยกชิ ้น เช่น กระโปรงหรื อกางเกงขายาว กับ เสื ้อเชิ ้ต
เพราะคุณจะต้ องเปลีย่ นเครื่ องแต่งกายส่วนล่างเป็ นชุดสาหรับเข้ ารับการตรวจ
รูปที่ 2 การตรวจยูโรพลศาสตร์

หลังการตรวจจะเป็ นอย่ างไร
ในช่วงหนึง่ วันหลังการตรวจ คุณอาจรู้สกึ แสบเล็กน้ อยขณะถ่ายปั สสาวะ
แต่ถ้าคุณคิดว่าอาจเป็ นอาการของกระเพาะปั สสาวะติดเชื ้อ ควรปรึกษาแพทย์
โดยทัว่ ไปจะทราบผลการตรวจทันทีและแพทย์จะพูดคุยกับคุณ เพื่อวางแผนการรักษา
ขัน้ ตอนการตรวจยูโรพลศาสตร์
การตรวจยูโรพลศาสตร์ อาจแตกต่างกันไปได้ หลายรูปแบบ
แต่มีหลักการในการตรวจเหมือนกัน
อันดับแรก แพทย์อาจให้ คณ
ุ บริ หารร่างกายในท่าต่างๆ ในขณะที่มีปัสสาวะอยูเ่ ต็มกระเพาะ
ปั สสาวะ เพื่อตรวจว่ามีปัสสาวะเล็ดมากน้ อยเพียงใด การตรวจนี ้เรี ยกว่า แพดเทสต์
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(การทดสอบด้ วยแผ่นผ้ าอนามัย) คุณไม่ต้องกังวล
แพทย์จะไม่ขอให้ คณ
ุ บริ หารร่างกายด้ วยท่าที่ยากเกินไป
หลังจากนัน้ แพทย์จะให้ คณ
ุ ถ่ายปั สสาวะลงในโถส้ วมแบบเฉพาะ เพื่อประเมินว่าคุณถ่าย
ปั สสาวะเสร็ จเร็ วเพียงใด อาจมีการตรวจกระเพาะปั สสาวะด้ วยเครื่ องสแกน
หลังการถ่ายปั สสาวะ เพื่อตรวจว่าคุณถ่ายปั สสาวะได้ ดเี พียงใด
ต่อจากนัน้ แพทย์จะสอดสายพลาสติกขนาดเล็กทีเ่ รี ยกว่าสายสวนปั สสาวะ
เข้ าไปในกระเพาะปั สสาวะเพื่อใช้ สาหรับเติมน ้า
หลังจากนันจะสอดสายสวนขนาดเล็
้
กอีกสองสาย (ทาหน้ าทีเ่ ป็ นเซนเซอร์ ) เข้ าไป
โดยสายแรกสอดเข้ าไปในกระเพาะปั สสาวะ
ส่วนอีกสายสอดเข้ าไปในช่องคลอดหรื อทวารหนัก
เพื่อบันทึกความดันภายในกระเพาะปั สสาวะและช่องท้ อง
(รูปที่ 2)
ระหว่างการตรวจ แพทย์จะถามคุณถึงความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นของกระเพาะปั สสาวะ
จากนันแพทย์
้
จะให้ คณ
ุ ทาบางอย่าง ซึง่ อาจกระตุ้นให้ เกิดปั ญหาที่คณ
ุ ประสบอยู่ (เช่น ไอ เบ่ง
วิ่งเหยาะๆ ลุกขึ ้นยืน หรื อฟั งเสียงน ้าไหล) ดังนัน้ ควรแจ้ ง ให้ ผ้ ตู รวจทราบ
เมื่อคุณรู้สกึ อยากถ่ายปั สสาวะ
สุดท้ าย แพทย์จะให้ คณ
ุ ถ่ายปั สสาวะอีกครัง้ โดยทีย่ งั มีสายสวนขนาดเล็ก ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ น
เซนเซอร์ สอดค้ างอยู่ เมื่อถ่ายปั สสาวะเสร็ จแล้ ว แพทย์จะดึงสายสวนออกทังหมด
้
เป็ นการสิ ้นสุดการตรวจ จากนันคุ
้ ณสามารถเปลีย่ นเสื ้อผ้ าได้


ข้อจากัดการใช้
ข้อมูลในแผ่นพับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น
ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แปลโดย
พ.ญ.
พ.ญ.
.พ.ค กฤ

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