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รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

2

1
แพทย์ผู้ให้สัญญา, 

2
หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุ

คำ�จำ�กัดคว�ม
	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได	้ (urinary	 incon-

tinence)	หมายถึง	การมีปัสสาวะจำานวนใดก็ตาม

ราดออกมาโดยไม่สามารถกลั้นได้

คว�มชุกและอุบัติก�รณ์
	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นภาวะที่พบ

ได้บ่อยในผู้สูงอายุ	 ความชุกในผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ชุมชนทั่วไปประมาณร้อยละ	 14-25	 	พบมากใน

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 กล่าวอย่างคร่าวๆได้

ว่าพบในเพศหญิงสูงอายุประมาณ	 1	 ใน	 3	 และ

ในเพศชายสูงอายุประมาณ	1	ใน	4	อย่างไรก็ตาม

ความชุกของภาวะดังกล่าวในผู้สูงอายุที่อาศัยใน

สถานพยาบาลระยะยาว	(nursing	home)	หรือผู้

สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน	(homebound)	จะพบสูงกว่า

นี้1	 สำาหรับประเทศไทยมีข้อมูลความชุกของภาวะ

ปัสสาวะกลั้นไม่ได้ในผู้สูงอายุที่มารับการรักษาที่

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมในประเทศไทย

ประมาณร้อยละ	302	ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลในต่าง

ประเทศ	สว่นอบุตักิารณข์องภาวะกลัน้ปสัสาวะไม่

ได	้พบมากขึน้เมือ่อายมุากขึน้3	โดยในประเทศไทย

มีรายงานอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ	16-224-6

คว�มสำ�คัญของภ�วะกลั้นปัสส�วะ
ไม่ได้
	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้	 ถือเป็นปัญหา

สขุภาพทีม่คีวามสำาคญัอยา่งหนึง่ในผูส้งูอาย	ุเพราะ

นอกจากพบได้บ่อยแล้ว	ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยทั้งในแง่ของสุขภาพกาย	เช่น	ปัสสาวะที่

ราดออกมาจะทำาใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั	

เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	

เพิม่อบุตักิารณใ์นการหกลม้	เปน็ตน้	สว่นในแงข่อง

สขุภาพจติ	พบวา่ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะดงักลา่วจะรูส้กึ

ว่าตนเองไม่ปกติ	มีภาวะซึมเศร้า	อายที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคม	และไม่ยอมเดินทางออกนอก

บ้าน7	

	 โดยทัว่ไปแพทยใ์นเวชปฏบิตัสิามารถรกัษา

ภาวะกลั้นปัสสาวะไมได้	 แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยที่
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มีปัญหาดังกล่าวเพียง	 1	 ใน	 3	 เท่านั้น	 ที่ไปพบ

แพทย์เพื่อทำาการรักษาอย่างจริงจัง8	 ซึ่งอาจเป็น

เพราะผูป้ว่ยคดิวา่เปน็เรือ่งนา่อาย	เขา้ใจวา่เปน็การ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มขึ้น	 เข้าใจ

ว่าอาการปัสสาวะราดจะหายไปได้เอง	หรือคิดว่า

ถึงรักษาไปก็คงไม่หายขาด	 หรือช่วยให้อาการดี

ขึ้นได้3,7	 ผู้ป่วยบางรายไม่สนใจกับภาวะดังกล่าว	

เพราะยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บ่งบอกถึง

ความเสื่อมของร่างกายไม่ได้	(denial)9

ชนิดของภ�วะกลั้นปัสส�วะไม่ได้
	 ภาวะกลัน้ปสัสาวะไมไ่ดส้ามารถแบง่ไดเ้ปน็	

4	 ประเภท	ดังนี้	 8,10,11	 (ตารางที่	 1	 สรุปชนิดและ

ลักษณะที่สำาคัญของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้)

	 1.	 Stress	 incontinence	 	 เป็นผลมา

จากการที่ตัวหูรูดท่อปัสสาวะเองหดรัดตัวได้ไม่ดี

หรือการหย่อนตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	เมื่อมี

การเพิ่มความดันในช่องท้องอย่างกะทันหัน	ทำาให้

ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นจนหูรูดท่อ

ปสัสาวะไมส่ามารถควบคมุการไหลของปสัสาวะได	้

ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปัสสาวะเล็ด	 (ปัสสาวะราด

ปริมาณน้อยๆ	ประมาณ	5	–	10	มิลลิลิตรต่อครั้ง)	

ขณะที่ไอ	 จาม	 หรือหัวเราะ	 ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ

ได้แก่	 การผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกราน	 เช่น	 ผ่าตัด

มดลูก	ผ่าตัดต่อมลูกหมากมาก่อน	การผ่านการ

คลอดบุตรทางช่องคลอด	 รวมถึงสตรีในวัยหมด

ประจำาเดือน

	 2.	 Urge	incontinence	เกดิจากกลา้มเนือ้

เรยีบของกระเพาะปสัสาวะ	(detrusor	muscle)	มี

การบีบตัวที่รุนแรงกว่าปกติ	หรือมีการบีบตัวทั้งๆ	

ทีป่รมิาณปสัสาวะในกระเพาะปสัสาวะไมม่ากพอที่

จะทำาให้คนทั่วไปรู้สึกปวดปัสสาวะ	 ซึ่งเป็นผลสืบ

เนื่องมาจาก

	 	 •	 โรคระบบประสาทสว่นกลาง	เชน่	โรค

หลอดเลือดสมอง	 โรคพาร์กินสัน	ทำาให้สัญญาณ

ประสาทที่ส่งลงมายับยั้งรีเฟล็กซ์การขับถ่าย

ปัสสาวะ	 (micturition	 reflex)	 ในไขสันหลังมี

ปริมาณน้อยลง

	 	 •	 พยาธิสภาพในอุ้งเชิงกราน	 เช่น	

การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ	 มะเร็งกระเพาะ

ปัสสาวะ	หรอื	ภาวะผนังชอ่งคลอดบางและอักเสบ	

(atrophic	 vaginitis)	 โดยกายวิภาคแล้ว	 ช่อง

คลอดจะอยู่ด้านหลังของท่อปัสสาวะและต่อเนื่อง

ไปจนถงึบรเิวณ	bladder	trigone	การอกัเสบของ

ช่องคลอดที่เกิดขึ้นจากภาวะพร่องเอสโตรเจนจะ

ทำาใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ทางเดนิปสัสาวะทีอ่ยู่

ขา้งเคยีง	และทำาใหก้ลา้มเนือ้กระเพาะปสัสาวะบบี

ตัวมากกว่าปกติ	

	 	 •	 ไม่ทราบสาเหตุ

	 	 ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะราดในปริมาณที่มา

กกวา่	stress	incontinence	หรอืเมือ่ปวดปสัสาวะ

แล้วจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้	มีปัสสาวะราดก่อนที่จะ

ไปถึงห้องนำ้า	

	 3.	 Overflow	 incontinence	 	 เกิดจาก

กลา้มเนือ้เรยีบของกระเพาะปสัสาวะสญูเสยีความ

สามารถในการบีบตัว	 เช่น	 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี

พยาธิสภาพของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระเพาะ

ปัสสาวะ	หรือเกิดจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ



84

Vol.8 No.2

สว่นลา่ง	(bladder	outlet	obstruction)	เชน่	ตอ่ม

ลูกหมากโต	 เป็นผลให้ภายหลังการปัสสาวะยังคง

เหลือนำ้าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็น

จำานวนมาก	 เมื่อไตผลิตนำ้าปัสสาวะในอัตราคงที่

สักพักหนึ่งกระเพาะปัสสาวะก็จะเต็ม	ทำาให้ผู้ป่วย

ปวดปัสสาวะบ่อย	หรือปัสสาวะส่วนที่เกินความจุ

ของกระเพาะปสัสาวะอาจเลด็ออกมาเองในปรมิาณ

น้อยๆ	แต่ออกมาเรื่อยๆ	 โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ

ปวดปัสสาวะได้	

	 4.	 Functional	 incontinence	 เกิดจาก

ความผดิปกตทิีน่อกเหนอืจากสาเหตทุีเ่กดิจากการ

ควบคุมการถ่ายปัสสาวะ	แต่เกิดจากมีปัญหาทาง

สมอง	หรอือยูใ่นภาวะทีไ่มส่ามารถไปเขา้หอ้งนำา้ได	้

ไดแ้ก	่ผูท้ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัสตปิญัญา	(cognition)	

เช่น	ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม	 ซึ่งบางรายไม่ทราบว่า

เมื่อไรตนต้องไปเข้าห้องนำ้า	 หรือบางรายจดจำาวิธี

การใช้ห้องนำ้าไม่ได้	 อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่	 ผู้สูงอายุ

ที่มีข้อจำากัดในการเคลื่อนไหว	 (mobility)	 เช่น	มี

ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม	และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	

เช่น	การที่ห้องนำ้าอยู่ไกล	หรือ	มีราวกั้นเตียงทำาให้

ลุกออกจากเตียงเองไม่ได้	อาจทำาให้ผู้ป่วยมาด้วย

ปัญหาปัสสาวะราด	ทั้งที่ไม่ได้มีความเป็นผิดปกติ

ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ตารางที่	1		 สรุปชนิดและลักษณะที่สำาคัญของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

ชนิด สาเหตุ อาการ

Stress	 กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนตัว,	 หูรูดท่อ

ปัสสาวะหดรัดตัวไม่ดี,	โรคอ้วน

ปัสสาวะเล็ด		ขณะที่ความดันในช่อง

ท้องเพิ่มสูงขึ้น	 เช่น	 ไอ	 จาม	 หรือ

หัวเราะ

Urge	 กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะไว

เกิน	 (hypersensitivity):	 พยาธิสภาพใน

อุ้งเชิงกราน	 (การติดเชื้อ,	 นิ่ว,	 เนื้องอกใน

ทางเดินปัสสาวะ)	 และ/หรือ	 โรคของระบบ

ประสาท	(โรคหลอดเลือดสมอง,	โรคพาร์กิน

สัน,	พยาธิสภาพของไขสันหลัง)

ปวดปัสสาวะแล้วกลั้นไม่ได้	

ปรมิาณปสัสาวะทีร่าดมากกวา่	stress		

incontinence

Mixed	

(urge	+	stress)	

Urge	และ	stress	incontinence	เกิดร่วม

กัน

มีทั้งปัสสาวะเล็ดจำานวนน้อยๆ	และ

ปัสสาวะราดจำานวนมาก
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ชนิด สาเหตุ อาการ

Overflow	 การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง,	 กล้าม

เนื้อเรียบกระเพาะปัสสาวะสูญเสียความ

สามารถในการบีบตัว,	 กล้ามเนื้อเรียบ

กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่สัมพันธ์กับการ

คลายตัวของหูรูด

สว่นมากมปีสัสาวะเลด็จำานวนนอ้ยๆ,	

ปัสสาวะบ่อย,	รู้สึกปัสสาวะไม่หมด	

Functional	 มขีอ้จำากดัในการเคลือ่นไหว,	โรคสมองเสือ่ม ปัสสาวะราด	ทั้งที่ไม่มีความผิดปกติ

ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

หมายเหตุ	ชนิด	Mixed	type	มักเป็นแบบ	urge	และ	stress	incontinence	เกิดร่วมกัน

แนวท�งก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�
ภ�วะกลั้นปัสส�วะไม่ได้
	 1.	 ตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

ในผู้ที่อายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไปทุกราย

	 2.	 ซักประวัติแยกระหว่าง	 ภาวะกลั้น

ปัสสาวะไม่ได้ฉับพลัน	 (acute)	 คือเกิดในระยะ

เวลาไม่เกิน	 6	 เดือน	กับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

แบบเรื้อรัง	หรือ	persistent	คือเกิดภาวะดังกล่าว

ตั้งแต่	6	เดือนขึ้นไป	และซักประวัติหาสาเหตุของ

ภาวะดังกล่าว

	 	 •	 ในรายที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

แบบฉบัพลนั	ใหพ้ยายามหาสาเหตทุีส่ามารถรกัษา

ให้หายขาดหรือดีขึ้นได้บ้าง	 (treatable	 urinary	

incontinence)	 โดยหลักช่วยจำาง่ายๆ	 (DIAP-

PERS)	ดังตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่	2		 แสดงสาเหตุของภาวะกลั้นปัสสาวะ

	 	 	 ไม่ได้ที่สามารถรักษาได้	3,	10

D Delirium,	depression

I Infection,	Inflammatiom	

A Atrophic	vaginitis

P Pharmaceutical	(medication)

P Psychological

E Endocrine	disorder	(DM,	DI,	hyper-

calcemia)

R Restrict	mobility,	renal	insufficiency

S Stool	impaction

	 	 •	 ในรายที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

แบบเรื้อรัง	 ให้แยกว่าเป็นชนิดใด	 ได้แก่	 stress,	

urge,	mixed,	overflow	หรอื	functional	incon-

tinence

	 3.	 การตรวจร่างกาย	 และสืบค้นทางห้อง

ปฏิบัติการเพิ่มเติม
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	 4.	 การรักษา	ประกอบด้วย	 3	ส่วนใหญ่ๆ	

ได้แก่	 การรักษาโดยไม่ใช้ยา	การรักษาโดยการใช้

ยา	และการผ่าตัด

แนวท�งก�รซักประวัติและตรวจ
ร่�งก�ย
	 การซักประวัติ

	 •	 ประวัติลักษณะของปัสสาวะ	 ได้แก่	

ความถี่	 ปริมาณ	 ช่วงเวลาที่ปัสสาวะ	 อาการผิด

ปกติอื่นๆ	 เกี่ยวกับการปัสสาวะ	 เช่น	 ปัสสาวะ

ลำาบากต้องเบ่ง	 ปัสสาวะไม่พุ่ง	 รู้สึกปัสสาวะไม่

หมด	ปัสสาวะแสบหรือขัด	 รวมถึงกิจกรรมที่ทำา	

ตลอดจนเหตุการณ์และบริบทในขณะที่มีอาการ

ปัสสาวะราด	มีส่วนช่วยในการแยกประเภทของ

ภาวะปัสสาวะราด	3,8,12	

	 •	 ประวัติการขับถ่าย	 มีส่วนช่วยในการ

วินิจฉัยสาเหตุของภาวะปัสสาวะกลั้นไม่ได้	 ผู้

ป่วยที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง	 ต้องเบ่งถ่ายเป็น

ประจำามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ	 stress	 in-

continence7	 ในรายที่ไม่ถ่ายมาหลายวัน	 อาจมี

ลำาอุจจาระในไส้ตรงไปกดท่อปัสสาวะทำาให้เกิด

การอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง	 และตาม

มาด้วยภาวะ	overflow	 incontinence10	หรือใน

รายที่มีปัสสาวะและอุจจาระราดร่วมกัน	 มักเกิด

จากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง	

เส้นประสาทไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บ	 หรือมี

ปัญหาทางสติปัญญา	

	 •	 ประวตัปิรมิาณนํา้ดืม่	และประเภทของ

เครือ่งดืม่	โดยเฉพาะเครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี	เชน่	ชา	

กาแฟ	และเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์	

จะทำาให้ปริมาณปัสสาวะมากกว่าปกติได้	

	 •	 ประวัติการใช้ยา	 อาจแบ่งเป็น	 4	 กลุ่ม

ใหญ่ๆ	ได้แก่	

	 	 -	 ยาที่ใช้รักษาโรคทางกายอื่นๆ	 เช่น	

ยากลุ่ม	 angiotensin-converting	 enzymes	

(ACEIs),	 ยาที่ทำาให้บวม	 เช่น	 กลุ่มยาต้านการ

อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด	์ (non-steroidal	 anti-

inflammatory	 drugs),	 ยากลุ่ม	 calcium-

channel	blockers	และยาที่ทำาให้ท้องผูก	

	 	 -	 ยาที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว	 เช่น	ยา	

กลุ่มต้านอาการทางจิต	(antipsychotic	drugs)

	 	 -	 ยาที่มีผลต่อการรับรู้	 เช่น	 กลุ่มยา	

ระงับประสาท-ยานอนหลับ	 (sedative	 and	

hypnotics),	 ยา	 benzodiazepines	 และยาก

ลุ่ม	 anticholinergics	 เช่น	 ยากลุ่ม	 tricyclic	

antidepressants	

	 	 -	 ยาที่มีทำาให้เกิดกลุ่มอาการระบบ

ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง	 (lower	urinary	 tract	

symptoms:	LUTS)	ไดแ้ก	่กลุม่ยาขบัปสัสาวะ	เชน่	

hydrochlorothiazide	ยาที่ลดความสามารถใน

การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ	เช่น	ยากลุ่ม	an-

ticholinergic	และ	calcium	channel	blockers	

ยาทีเ่พิม่การทำางานของกลา้มเนือ้หรูดูของกระเพาะ

ปัสสาวะ	เช่น	ยากลุ่ม	alpha	blocker	

	 •	 ประวตัอิดตี	โดยเฉพาะประวตักิารผา่ตดั

ในบริเวณอุ้งเชิงกราน	 เช่น	การผ่าตัดมดลูก	การ

ผ่าตัดต่อมลูกหมาก	ประวัติทางสูติศาสตร์ในเพศ

หญิง	เช่น	ประวัติการคลอดบุตรยาก	นำ้าหนักของ
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บุตร	 จำานวนบุตร	 อาจเป็นสาเหตุของการหย่อน

ตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	 ซึ่งทำาให้เกิดภาวะ	

Stress	incontinence	ได้	

	 •	 ประวัติสิ่งแวดล้อม 	 เพราะอาจเป็น

อุปสรรคต่อการไปเข้าห้องนำ้าของผู้สูงอายุ	 ทำาให้

เกิด	functional	incontinence	ได้	7

	 นอกจากนี้การจดบันทึกการถ่ายปัสสาวะ	

(voiding	 diary)	 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ	

ความถี่	และช่วงเวลาที่เกิดภาวะปัสสาวะราดอย่าง

ละเอียด	 ซึ่งจะทำาให้แพทย์วินิจฉัยภาวะปัสสาวะ

ราดได้อย่างแม่นยำา	 และยังช่วยให้แพทย์สามารถ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะปัสสาวะราดกับ

กิจกรรม	 หรืออาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยรับ

ประทานได้อีกด้วย	ซึ่งนำาไปสู่การให้คำาแนะนำาใน

การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อลดอาการปัสสาวะ

ราดได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆ	 ไป	 3	

อย่างไรก็ตามการทำา	 voiding	diary	ต้องอาศัย

ความรว่มมือจากผู้ป่วยและผูดู้แลเปน็อย่างมาก12	

ตัวอย่างของ	voiding	diary	แสดงในตารางที่	3

ตารางที่	3	แสดงตัวอย่างของ	Voiding	diary	(ดัดแปลงจาก3)

เวลา

อาหาร เครื่องดื่ม

กิจกรรม
ความ

รู้สึก

ปัสสาวะ

(ไม่ราด)
ปัสสาวะราด

ชนิด จำานวน ชนิด จำานวน
ปริมาณ		x	

ครั้ง

ปริมาณ		x	

ครั้ง

5.00	-	6.00	น.
ข้าวต้ม

ปลา
1	ถ้วย

กาแฟ

ร้อน

นำ้าเปล่า

1	แก้ว

1	แก้ว

นั่งรับ

ประทาน

อาหาร

-
เล็กน้อย		x		

1	ครั้ง
-

6.00	-	7.00	น.

7.00	-	8.00	น.

การตรวจร่างกาย	การตรวจร่างกายที่สำาคัญได้แก่

	 •	 การคำานวณดัชนีมวลกาย	 เพราะโรค

อ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะ

ไม่ได้

	 •	 การประเมินสติปัญญา	 (cognitive	

function)	และประเมินภาวะซึมเศร้า	

	 •	 การประเมินการเคลื่อนไหว	(mobility)	

เชน่	การตรวจ	timed	up	and	go	test	(TUG	test)	

หากใชเ้วลาเกนิ	15	วนิาท	ีบอกไดค้รา่วๆวา่มปีญัหา

การเคลื่อนไหว	เป็นต้น

	 •	 การตรวจร่างกายระบบประสาทอย่าง

ละเอียด	 โดยเน้นที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	
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(motor	power)	 ของขาทั้งสองข้าง,	 การรับความ

รู้สึกรอบรูทวาร	 (perianal	 sensation)	 และรี

เฟรก็ซ	์bulbocarvernosus	(bulbocarvernosus	

reflex)	

	 •	 การคลำาหน้าท้องเพื่อประเมินว่ามี

กระเพาะปัสสาวะเต็ม	 (full	 bladder)	หรือมีก้อน

ผิดปกติในอุ้งเชิงกรานหรือไม่	

	 •	 การตรวจทางทวารหนักเพื่อตรวจดูว่า

มีภาวะอุจจาระอัดแน่น	 (fecal	 impact)	 หรือไม่	

รวมถึงประเมินขนาดของต่อมลูกหมากในเพศ

ชายและการตรวจภายในในเพศหญงิ	เพือ่หาภาวะ

ผนังมดลูกบางและอักเสบ	(atrophic	vaginitis),	

uterine	prolapse,	cystocele	หรือ	urethrocele	

	 •	 Cough	test	คือ	การให้ผู้ป่วยไอ	หรือ

เบง่ขณะตรวจภายในเพือ่ดวูา่มปีสัสาวะเลด็ออกมา

ทางท่อปัสสาวะหรือไม่ในรายที่สงสัยภาวะ	stress	

incontinence3,	7

ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร  
	 •	 การตรวจปัสสาวะทั่วไป	 (urinary	

analysis)	และการเพาะเชื้อจากปัสสาวะ	(urine	

culture)	มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อใน

ทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจทำาให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์

ด้วยอาการปัสสาวะกลั้นไม่ได้	 โดยเฉพาะในผู้

ป่วยที่เพิ่งมีอาการมาไม่นาน	การตรวจพบนำ้าตาล	

โปรตีน	 หรือเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอาจจะบ่ง

บอกถึงพยาธิสภาพอื่นๆ	 ในทางเดินปัสสาวะซึ่ง

อาจเปน็สาเหตขุองภาวะปสัสาวะกลัน้ไมไ่ดห้รอืไม่

ก็ได้7

	 •	 การตรวจเคมีของเลือด	 ได้แก่	 การ

ตรวจระดบันำา้ตาล	การทำางานของไต	เกลอืแร	่และ

แคลเซียมในเลือด	

	 •	 การตรวจ	Postviod	residual	volume	

(PVR)	 ด้วยการใส่สายสวนปัสสาวะ	หรือใช้คลื่น

เสียงความถี่สูง	(ultrasonography)	เป็นสิ่งที่ควร

ทำาในผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะกลั้นไม่ได้ทุกราย

ก่อนที่จะทำาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด	PVR	

ในคนปกติไม่ควรเกิน	 50	มิลลิลิตร	 ในผู้สูงอายุ

ยอมรับปริมาตรได้ไม่เกิน	100	มิลลิลิตร	หากมีค่า

มากกว่านี้	 จะบ่งบอกถึงความผิดปกติในการบีบ

ตัวของกล้ามเนื้อ	 detrusor	หรือมีการอุดกั้นของ

ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง13	ถ้า	PVR	มีค่าเกิน	200	

มิลลิลิตรเมื่อทำาการตรวจซำ้าอีก	2	ครั้ง	ถือเป็นข้อ

บง่ชีใ้นการสง่ตวัผูป้ว่ยไปพบแพทยเ์ฉพาะทาง	โดย

ทั่วไปภาวะ	overflow	incontinence	จะวินิจฉัย

เมื่อ	PVR	มากกว่า	400	มิลลิลิตร14	

	 •	 การเอกซเรย์ช่องท้อง	 อาจมีประโยชน์

ในรายที่สงสัยว่ามีภาวะอุจจาระเต็มในช่องท้องที่

การตรวจร่างกายอาจยังวินิจฉัยได้ไม่ชัดเจน

	 •	 การตรวจทาง	Urodynamic		เปน็การวดั

ความดนัในกระเพาะปสัสาวะระหวา่งทีม่นีำา้ไหลเขา้

ตวักระเพาะปสัสาวะ	ขณะกำาลงัถา่ยปสัสาวะ	อาการ

ปัสสาวะราดขณะที่มีนำ้าไหลเข้ากระเพาะปัสสาวะ	

และผลจากการเบ่งปัสสาวะ	 ไม่จำาเป็นต้องทำาในผู้

ป่วยทุกราย	 ข้อบ่งชี้ในการตรวจได้แก่ผู้ป่วยที่ยัง

ไมท่ราบการวนิจิฉยัทีแ่นช่ดัหลงัจากการซกัประวตัิ

และตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีด	และกรณทีีต่อ้งรบั

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการปัสสาวะราด11
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แนวท�งก�รรักษ�
	 โดยทั่วไปภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ที่เป็น

แบบฉับพลันมักหายขาดหรือดีขึ้นมากได้	 หากมี

การแก้ไขที่สาเหตุส่วนภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ที่

เปน็เรือ้รงั	มกัไมห่ายขาด	ดงันัน้วตัถปุระสงคห์ลกั

ของการรักษาจึงเป็นไปเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วย	8	ซึ่งมีหลักการพอสังเขปดังนี้

	 1.	 หลั กก า รทั่ ว ไป 	 ได้แก่ 	 การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำาวัน	 (lifestyle	

intervention)3,7เช่น

	 •	 การงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟ

อีน

	 •	 การไม่ดื่มนำ้ามากเกินไป	(ในทางตรงกัน

ขา้มถา้ดืม่นำา้นอ้ยเกนิไป	ปสัสาวะทีเ่ขม้ขน้จะทำาให้

เกิดการระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะ	 และมี

อาการปสัสาวะบอ่ยได)้	โดยทัว่ไปหากผูส้งูอายดุืม่

นำา้ไมเ่กนิ	1.9	ลติรตอ่วนั	ไมม่คีวามจำาเปน็ใหจ้ำากดั

นำ้า	

	 •	 การลดความอว้นในผูป้ว่ยทีม่นีำา้หนกัตวั

เกิน

	 •	 การรบัประทานอาหารทีม่กีากใยรว่มกบั

ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาเพื่อลดปัญหาท้องผูก	 จะมี

สว่นชว่ยลดความดนัในชอ่งทอ้งซึง่เปน็ปจัจยัเสีย่ง

ของภาวะ	stress	incontinence	

	 •	 การงดยาที่เป็นสาเหตุของภาวะกลั้น

ปัสสาวะไม่ได้

	 •	 การใช้ผ้าอ้อมสำาเร็จรูปหรืออุปกรณ์เสริ

มอื่นๆ	เช่น	กระบอกปัสสาวะชาย	อุปกรณ์สอดใส่

ช่องคลอด	(pessary)	ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับการตัดสิน

ใจร่วมกันกับผู้ป่วย	

	 2.	 แบง่ตามชนดิของภาวะกลัน้ปสัสาวะไม่

ได	้ดังนี้

	 •	 Stress	incontinence

	 	 -	 การฝึกขมิบกล้ามเนื้อฐานกระดูก

เชิงกราน	(Pelvic	floor	exercise	หรือ	Kegel	

exercise)	 เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม

เนื้ออุ้งเชิงกราน	 ช่วยลดภาวะ	 stress	 inconti-

nence	 อย่างได้ผล	 ทำาได้ง่าย	 พยาบาลวิชาชีพ

ทั่วไปก็สามารถฝึกสอนผู้ป่วยได้	 จากการศึกษา

ของ	Taunton	พบวา่การทำา	pelvic	floor	exercise	

เป็นเวลา	4	สัปดาห์	ในผู้ป่วยหญิงอายุ	35	ปีขึ้นไป	

โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ฝึกสอน	ทำาให้ผู้ป่วยมี

ภาวะปัสสาวะกลั้นไม่ได้ลดลงถึงร้อยละ	 68	 เมื่อ

เทยีบกบัรอ้ยละ	5	ในกลุม่ควบคมุ15	วธิกีารปฏบิตัทิี่

ถกูตอ้ง	คอืการใหผู้ป้ว่ยเกรง็กลา้มเนือ้อุง้เชงิกราน

ลักษณะคล้ายกับการกลั้นผายลม	 หรือ	 ขมิบรู	

ทวารหนัก	ค้างไว้	5-10	วินาที	ชุดหนึ่ง	3-5	ครั้ง	วัน

ละ	3	ชดุ	อยา่งตอ่เนือ่ง	จะเหน็ผลชดัเจนหลงัทำาไป	

15-20	สัปดาห์	3

	 	 -	 การรักษาด้วยยา	 เช่น	 การใช้ครีม

เอสโตเจน,	ยากลุ่ม	alfa-2	agonist	และ	

duloxetine		ประสิทธิภาพไม่ค่อยดี

	 	 -	 การผ่าตัด	 เป็นการรักษาที่ทำาให้

หายขาดได้	พิจารณาเมื่อการรักษาด้วยการรักษา

ข้างต้นไม่ได้ผล10

	 •	 Urge	incontinence

	 	 -	 การฝึกกระเพาะปัสสาวะ	 (Blad-

der	 training)	 คือการเพิ่มระยะเวลาระหว่าง
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การปัสสาวะในแต่ละครั้งทีละน้อย	 โดยเริ่มจาก	

1	 ชั่วโมง	 และค่อยๆ	 เพิ่มครั้งละ	 15-30	นาทีต่อ

สัปดาห์	 จนได้ระยะเวลาระหว่างการปัสสาวะ	 2-3	

ชั่วโมง	8	 มีรายงานว่าสามารถลด	 rrge	 inconti-

nence	ไดถ้งึรอ้ยละ	57	เมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุ	7

	 	 -	 การรักษาด้วยยา	 ได้แก่	 ยาในกลุ่ม	

anticholinergic	 ซึ่งมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของ

กระเพาะปัสสาวะ	มีประโยชน์ในผู้ป่วย	 rrge	 in-

continence	แต่อาจมีผลข้างเคียง	 เช่น	ปากแห้ง	

ท้องผูก	คลื่นไส้	ใจสั่น	และอาจมีผลต่อสติปัญญา	

(cognition)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ในผู้สูงอายุ	

ตัวอย่างยา	ได้แก่	oxybutynin,	tolterodine10,12	

ส่วนในผู้ป่วย	 stress	 incontinence	ยาในกลุ่ม	

SNRI	(serotonin	and	noradrenaline	reuptake	

inhibitor)	 ได้แก่	 duloxitine	 สามารถลดภาวะ

ปัสสาวะเล็ดได้ประมาณร้อยละ	 20	 เมื่อเทียบกับ

กลุ่มควบคุม	เชื่อว่า	SNRI	เพิ่ม	pudendal	nerve	

activity	สง่ผลใหห้รูดูทอ่ปสัสาวะมคีวามแขง็แรง

และปดิไดส้นทิมากยิง่ขึน้7	อยา่งไรกด็ปีระสทิธภิาพ

ของยาที่ใช้รักษาภาวะ	stress	incontinence	ยัง

ดอ้ยกวา่	urge	incontinence	แตม่โีอกาสเกดิผล

ข้างเคียงที่คล้ายกัน	8	การใช้ยาจึงควรเป็นไปด้วย

ความระมัดระวังโดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้

ป่วยเป็นหลัก	และถ้าหากใช้ยามา	1	เดือน	อาการ

ปัสสาวะราดโดยภาพรวมไม่ดีขึ้น	 แพทย์สมควร

พิจารณาหยุดยานั้นเพราะผู้ป่วยมีแนวโน้มจะเกิด

โทษจากผลข้างเคียงมากกว่าประโยชน์จากการใช้

เยาป็นระยะเวลานาน10

	 •	 Mixed	 stress	 and	 urge	 inconti-

nence

	 	 -	 ใช้วิธีของ	stress	และ	urge	incon-

tinence	ร่วมกัน

	 •	 Overflow	incontinence

	 	 -	 Double-voiding	 technique	

พยายามถา่ยปสัสาวะ	2	ครัง้เมือ่เขา้หอ้งนำา้ครัง้หนึง่	

โดยหลังถ่ายปัสสาวะครั้งแรก	 ให้นั่งพักประมาณ	

2-10	นาทีหรือยืนขึ้น	แล้วดันท้องตนเองขึ้นมาหา

คาง	ก่อนจะนั่งลงพยายามถ่ายปัสสาวะอีกครั้ง	

	 	 -	 Crede	maneuver	 ใช้มือกดหน้า

ท้องตรงตำาแหน่งยอดกระเพาะปัสสาวะ	 เพื่อช่วย

ให้ปัสสาวะออกมาได้มากที่สุด7

	 	 -	 การรกัษาดว้ยยา	ยาในกลุม่	cholin-

ergic	agent	เชน่	bethanecol	มปีระโยชนใ์นกลุม่

ที่สาเหตุมาจากการที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ

บีบตัวไม่ด	ี

	 	 -	 การผ่าตัด	 เช่น	 การทำา	 urethral	

dilatation	หรอื	urethrotomy	ในรายทีส่าเหตเุกดิ

จากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง16

	 •	 Functional	incontinence

	 	 -	 ในผู้ป่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสติ

ปัญญา	(cognition)	ผู้ดูแลจะต้องคอยเตือนให้ผู้

ปว่ยไปเขา้หอ้งนำา้ทกุ	2	ชัว่โมง	สว่นผูส้งูอายทุีอ่าศยั

อยูต่ามลำาพงัอาจใชว้ธิตีัง้นาฬกิาเตอืนใหไ้ปเขา้หอ้ง

นำ้า	

	 	 -	 ควรจดัสิง่แวดลอ้มใหผู้ป้ว่ยสามารถ

ไปเข้าห้องนำ้าได้โดยง่าย	เช่น	มีแสงไฟพอเหมาะ	มี

ราวจับในห้องนำ้า	เป็นต้น	7
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สรุปภ�วะกลั้นปัสส�วะไม่ได้ในผู้สูง
อ�ยุ 
	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุเป็น

ภาวะที่พบบ่อย	 แต่มีเพียง	 1	 ใน	 3	 ของผู้ป่วย

เท่านั้นที่ไปพบแพทย์	 ในการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วย

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้แต่ละราย	ต้องแยกก่อน

ว่าผู้ป่วยมีอาการแบบฉับพลัน	หรือแบบเรื้อรัง	ใน

รายที่มีอาการแบบฉับพลัน	 ให้พยายามหาสาเหตุ

ทีส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดโดยมหีลกัชว่ยจำางา่ยๆ

คือ	DIAPPERS	ส่วนในรายที่มีอาการแบบเรื้อรัง	

ให้แยกประเภทของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตาม

พยาธิกำาเนิดได้แก่	 stress	 incontinence,	urge	

incontinence,	 overflow	 incontinence	และ	

functional	incontinence	การซักประวัติ	ตรวจ

ร่างกาย	 และการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติ

การมีส่วนช่วยในการแยกประเภทของภาวะกลั้น

ปัสสาวะไม่ได้	 ตลอดจนหาสาเหตุของภาวะดัง

กลา่ว	การรกัษาภาวะกลัน้ปสัสาวะไมไ่ดใ้นผูส้งูอายุ

นั้นเป็นไปเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	ซึ่ง

ประกอบไปดว้ย	การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชวีติ

ประจำาวัน	การทำากายภาพบำาบัด	เช่น	การฝึกขมิบ

กลา้มเนือ้ฐานกระดกูเชงิกราน	(pelvic	floor	exer-

cise	หรือ	kegel	exercise)	และการทำา	Bladder	

training		การใช้ยา	โดยเฉพาะภาวะปัสสาวะกลั้น

ไม่ได้ชนิด	urge	incontinence	และการผ่าตัดใน

ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีข้างต้นแล้วไม่ดีขึ้น
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