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 ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน เปนภาวะที่รบกวนตอการใชชีวิตของผูที่

ประสบปญหา ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอยลง ไมสามารถประกอบภารกิจไดตามปกติ

ในหลายดาน ในอดีตความรูทางดานนี้ที่นําไปสูความเขาใจของผูปวยและญาติพี่นอง

มีอยูอยางจํากัด ทําใหผูปวยสวนหนึ่งตองทนทุกขทรมาน ยอมรับสภาพ ใชชีวิตอยูกับ

การกลั้นปสสาวะไมได การรวบรวมความรูและกลั่นกรองออกมาเปนขอมูลที่เขาใจงาย 

จึงเปนประโยชนแกผูปวย ญาติ และผูสนใจ เปนอยางยิ่ง กลุมแพทยที่สนใจเก่ียว

กับภาวะนี้ ไดตระหนักถึงภารกิจที่จะตองกระจายความรูสูประชาชนในสวนที่เก่ียวของ 

จึงไดรวบรวมความรูที่เปนประโยชน เพ่ือทําใหผูอานไดมีความรูในการดูแลตนเอง 

สามารถประเมินตนเองไดวา เปนผูที่ประสบปญหากระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินหรือไม 

เพื่อนําไปสูการดูแลตนเอง และไปพบแพทยในเวลาที่เหมาะสม

 คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชน ตอผูอาน ผูสนใจ 

ในการดูแลรักษาการกลั้นปสสาวะไมอยูที่กําลังประสบอยู หรือสามารถแนะนําผูอื่นได 

สมดังความตั้งใจของคณะผูจัดทํา

ศาสตราจารยนายแพทยวชิร คชการ

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม 2561
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คุณเคยมีอาการเหลานี้หรือไม ?

  ตองรีบเขาหองนํ้าทันทีเมื่อรูสึกปวดปสสาวะ

  บางครั้งไมสามารถกลั้นปสสาวะได

  มีปสสาวะเล็ดออกมา

  เขาหองนํ้าบอยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

ถาใช อาการเหลานี้อาจบงบอกถึงภาวะที่เรียกวา

กระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน (overactive bladder) 

หรือ โอเอบี (OAB)
1

 
ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินหรือโอเอบี (OAB) สามารถพบไดทั้งกับผูชาย

และผูหญิง และเกิดไดในทุกชวงอายุ แตจะพบภาวะนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุที่

เพิ่มขึ้น
1,2
 หากอาการดังกลาวทําใหคุณรูสึกรําคาญเปนทุกขและกระทบตอคุณภาพ

ชีวิต ควรรีบปรึกษาแพทย 

หลายทานอาจเคยรูสึกปวดปสสาวะอยางฉับพลัน

และรุนแรง ตองรีบเขาหองนํ้าทันที แมวายังมีปสสาวะ

ไมเต็มกระเพาะปสสาวะก็ตาม รวมถึงมีอาการปสสาวะ

บอยหรือปสสาวะเล็ดราดรวมดวย ซึ่งบางทานอาจรูสึก

แครําคาญ แตสําหรับบางทานอาจสงผลกระทบอยาง

รุนแรงตอคุณภาพชีวิต
3 

?   ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน

    (Overactive bladder: OAB) คืออะไร

 ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน (OAB) เปนความผิดปกติของระบบทางเดิน

ปสสาวะสวนลางที่พบไดบอย ถึงแมวาภาวะ OAB เปนความผิดปกติที่ไมมีอันตราย

ถึงชีวิต แตก็รบกวนการใชชีวิตประจําวัน บั่นทอนประสิทธิภาพการทํางานและ

ความสัมพันธในครอบครัว สรางความวิตกกังวลแกผูปวย ทําใหคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยลดนอยลง ในที่สุดอาจสงผลเสียที่รุนแรงไมตางจากโรคภัยที่รายแรงได 

คณะผูจัดทําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของโรคนี้ จึงไดรวบรวมประเด็นที่นาสนใจตาง ๆ  

เกี่ยวกับภาวะ OAB เชน อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย และวิธีการรักษาตาง ๆ 

ตลอดจนวิธีการดูแลตัวเองระหวางการรักษา เปนตน แลวถายทอดออกมาในภาษาและ 

รูปแบบที่เขาใจงาย เพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจความผิดปกตินี้ไดไมยาก และนําความรู

ที่ไดไปดูแลตนเอง รวมทั้งใหคําแนะนําที่ถูกตองแกคนใกลชิดที่สงสัยวาอาจมีภาวะ OAB

 สุดทายนี้คณะผูจัดทําหวังอยางย่ิงวาหนังสือเลมนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูอานและผูสนใจ และสามารถนําความรูที่ไดไปดูแลตัวเองและคนใกลชิดอยางถูกตอง 

เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมา  

นายแพทยวสันต เศรษฐวงศ

นายแพทยเชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุข
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   การขับถายปสสาวะในภาวะปกติ

    ขั้นตอนตามธรรมชาติ
5

การขับถายปสสาวะในภาวะปกตินั้นตองอาศัยการ

ทํางานที่ประสานกันระหวาง กลามเนื้อที่ทํางานอยูนอก

อํานาจจิตใจ (ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ) และ

กลามเนื้อที่ทํางานใตอํานาจจิตใจ (สั่งการจากสมอง)

เพ� อใหสามารถควบคุมการเก็บกักและขับถายปสสาวะได

?  ระบบทางเดินปสสาวะทํางานอยางไร

ระบบทางเดินปสสาวะในรางกาย ซึ่งประกอบดวยไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ 

ทอปสสาวะ และหูรูดรอบทอปสสาวะนั้น มีความสําคัญในการกลั่นกรองและขับถาย

ของเสียที่เปนของเหลวออกจากรางกาย โดยไตทาํหนาทีก่ล่ันกรองของเสียในเลือด 

และขับนํ้าสวนเกินในรางกายออกมาเปนนํ้าปสสาวะ โดยนํ้าปสสาวะจะไหลลงมาผาน

ทอไตแลวถูกเก็บกักในกระเพาะปสสาวะซึ่งมีลักษณะเหมือนลูกโปง สามารถขยาย

ขนาดไดตามปริมาณนํ้าปสสาวะที่เพิ่มขึ้น
 
เมื่อกระเพาะปสสาวะเก็บกักนํ้าปสสาวะ

จนเตม็ และคณุพรอมทีจ่ะถายปสสาวะ สมองจะสงสัญญาณส่ังใหหรููดรอบทอปสสาวะ

คลายตัวพรอม ๆ กับกลามเนื้อของกระเพาะปสสาวะเกิดการบีบตัว นํ้าปสสาวะจะ

ไหลออกจากกระเพาะปสสาวะผานทอปสสาวะออกสูภายนอกรางกาย
1,4

ในเวลา 2-3 ชั่วโมงแรกของระยะกักเก็บ 

นํ้าปสสาวะจะคอย ๆ สะสมในกระเพาะปสสาวะ 

โดย กลามเนื้อกระเพาะปสสาวะจะคลายตัว 

ทําใหกระเพาะปสสาวะขยายตัว และกลาม

เนื้อหูรูดที่อยูถัดจากกระเพาะปสสาวะลงมาจะปด

สนิท เพ่ือเก็บกักน้ําปสสาวะไวภายใน และปองกันไมใหเกิด

การเล็ดราดของนํ้าปสสาวะ 

เมื่อกระเพาะปสสาวะมปีรมิาตรของน้ําปสสาวะ

ถึง 200-300 มล. เสนประสาททีก่ระเพาะปสสาวะ

จะสงสัญญาณไปยังสมองวากระเพาะปสสาวะ

กําลงัจะเตม็ ซ่ึงกระตุนใหเกิดความรูสึกปวดปสสาวะ

(ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ)  

โดยเนื้อหาในหนังสือเลมนี้จะอธิบายเกี่ยวกับอาการตาง ๆ 

และวิธีการในปจจุบันที่ใชในการรักษาภาวะกระเพาะปสสาวะ

บีบตัวไวเกิน เพื่อชวยคุณใหสามารถเรียนรูและเขาใจภาวะ

ความผิดปกตินี้ไดดีขึ้น และรูสึกสะดวกใจในการพูดคุย

เรื่องนี้กับผูใหบริการทางการแพทยมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอ

การวางแผนการดูแลรักษาและจัดการกับปญหาท่ีเกิดจากภาวะน้ี

               ของคุณไดดียิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม 

    หนังสือเลมนี้ไมไดมีเปาหมายเพื่อ 

              ทดแทนคําแนะนําของแพทย
5
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  จะเกิดอะไรขึ้นเม� อคุณมภีาวะโอเอบี (OAB)

ในภาวะปกติ แมวากระเพาะปสสาวะกําลังจะเต็ม

หรือเต็มแลว คุณยังสามารถควบคุมไมใหเกิดการ

บีบตัวของกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะ ทําใหมี

เวลาพอที่จะไปเขาหองนํ้าได แตหากคุณมี

ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน หรือ

โอเอบี (OAB) กลามเนื้อกระเพาะปสสาวะ

จะเร่ิมหดตัวทันที โดยท่ีคุณไมสามารถ

ควบคุมได แมวากระเพาะปสสาวะอาจจะยัง

ไมเต็ม ทําใหคุณรูสึกปวดปสสาวะอยางรุนแรง

และฉับพลัน
4
 หากคุณไมสามารถกลั้นไวไดกอนที่

จะถึงหองนํ้า จะเกิดปสสาวะเล็ดราดได  

กระเพาะปสสาวะ

ที่มีภาวะบีบตัวไวเกิน

จะมีการหดตัวของกลามเนื้อ

กระเพาะปสสาวะตลอดเวลา

โดยจะหดตัวบอยกวาที่ควร และ

ในเวลาที่ ไมเหมาะสม
5 

หากกระเพาะปสสาวะยังไมถึงความจุปริมาตร

สูงสุด (360-480 มล.) ก็จะยังสามารถเก็บนํ้า

ปสสาวะเพ่ิมและขยายออกได (กระเพาะปสสาวะ 

ที่ถูกบรรจุจน “เต็ม” ยังสามารถขยายตัวเพื่อ

รองรับไดอีกหลายสิบมิลลิลิตร) 

ในคนปกติจะสามารถชะลอการขับถ าย

ปสสาวะหรือกลั้นปสสาวะไดหากยังไมสะดวกที่

จะไปเขาหองนํา้ โดยสมองจะส่ังการใหกลามเน้ือ 

หูรูดกระชับแนน ความเรงดวนในการตองถาย

ปสสาวะจะลดลงชั่วขณะ 

เมื่อภาวะแวดลอมเหมาะสมและคุณตัดสินใจ

ที่จะถายปสสาวะ สมองจะสั่งการใหกลามเนื้อ

หรูดูคลายตัว ซึง่จะกระตุนใหกลามเน้ือกระเพาะ

ปสสาวะบีบตัว ทําใหเกิดการขับถายนํ้าปสสาวะ

ไหลออกจากกระเพาะปสสาวะ ผานทอปสสาวะออก

สูภายนอกรางกาย  

?
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ในทางการแพทย ภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินหรือโอเอบี (OAB) ไม

ถือวาเปนโรค แตเปนชื่อของกลุมอาการของระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง ซึ่ง

ประกอบดวย 4 อาการ ดังที่อธิบายไวดานลาง โดยคุณอาจมีอาการดังกลาวอยาง

นอยหนึ่งอยางเปนประจําทุกวัน หรืออาจเปน ๆ หาย ๆ ก็ได
9

 ► กลั้นปสสาวะไมอยู หรือ ปสสาวะ

เล็ดราด (urge incontinence): หมายถึง

มีการเล็ดราดของปสสาวะที่ไมสามารถควบคุมได

เนื่องจากความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างฉับพลัน
5

(แมอาการเล็ดราดของปสสาวะอาจเปนอาการ

อยางหนึ่งของภาวะโอเอบี (OAB) แตไมใชทุกคน

จะตองมีอาการนี้รวมดวย)
8
 

 ► ปวดปสสาวะรีบเรง (urgency): 

หมายถึง อาการรูสึกอยากถายปสสาวะซึ่ง

เกิดข้ึนฉับพลันและรุนแรงจนไมสามารถรอ

ได (โดยปกติคนเราจะสามารถกลั้นปสสาวะ

และชะลอการถายปสสาวะได)
5

 ► ปสสาวะบอย (frequency): หมายถึง 

มีการถายปสสาวะที่บอยกวาปกติ คือ มากกวา 

8 ครั้งตอวัน (24 ชั่วโมง)
  
(จํานวนครั้งที่แตละ

บุคคลถายปสสาวะในระหวางวัน อาจแตกตางกัน 

แตผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความเห็นวาการปสสาวะ

มากกวา 8 ครั้ง ในชวงเวลาที่ไมไดนอนหลับ

ถือวา “ปสสาวะบอยกวาปกติ”)
1,5

 ► ปสสาวะบอยตอนกลางคืน (nocturia): 

หมายถึง ต� นขึ้นมาเพ� อปสสาวะตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป 

หลงัจากเขานอนแลว  
5
       (คนสวนใหญสามารถนอนหลบั

ได 6-8 ชั่วโมงโดยไมตองปสสาวะ)

  แมวาภาวะกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินหรือโอเอบี 

(OAB) จะไมเปนอันตรายถึงชีวิต อาการเริ่มตนอาจ

เพียงแคกอความรําคาญ หากไมไดรับการรักษา อาการ

อาจเลวรายลงจนสงผลกระทบที่รุนแรงตอคุณภาพ

ชีวิตในหลายดาน ตั้งแตการทํากิจวัตรประจําวัน ความ

สัมพันธในครอบครัว สุขภาพกายและจิตใจ การเขา

สังคม และความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา 

รวมถึง ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ 

?

ภาวะโอเอบี (OAB) ทําใหมีอาการอยางไร?

ป�สสาวะ
มากกว�า 8 ครั้งต�อวัน

 ภาวะโอเอบี (OAB) สงผลกระทบ

   ตอชีวิตของคุณอยางไร
1-7
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ทานที่มีภาวะโอเอบี (OAB) มักมีขอจํากัดในการ

ดําเนินชีวิต เชน ตองวนเวียนเขาหองนํ้าบอย ๆ ทั้ง

วัน ตองวางแผนเรื่องการเขาหองนํ้าในแตละวัน 

รูสึกกังวลในการออกจากบานไปทําธุระ หรือออก

กําลังกายเพราะอาจตองรอคิวหองนํ้านานหรือไม

สามารถหาหองนํ้าได ยิ่งหากคุณตองไปทองเที่ยว

พักผอนตามสถานที่นอกบาน การตองหาหองนํ้า

ในสถานที่ ที่ไมคุนเคยอาจกลายเปนภารกิจที่แสน

สาหัสระหวางการพักผอนของคุณ ทําใหคุณอาจ

ไมอยากทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบ เพียงเพราะกังวล

กับการตองหาหองนํ้าเขาใหทันเวลา

ภาวะโอเอบี (OAB) อาจรบกวนการใชชีวิต

ประจําวันของคุณ หรือทําใหคุณตองพยายาม

ปกปดอาการเหลาน้ันไวเน่ืองจากความอับอาย 

ซึ่งสงผลใหคุณรูสึกวิตกกังวล สูญเสียความมั่นใจ

ในตัวเอง รวมถึงมีอารมณซึมเศรา จนทําให

อยากหลีกเลี่ยงการเขาสังคม แมกระทั่งจาก

เพื่อนฝูงและครอบครัว 

จะเห็นไดวาอาการเหลานี้

เปนเรื่องยากที่จะอธิบาย คุณอาจเลือก

ที่จะไมกลาวถึงหรือปกปดอาการไว

แตนั่นไมใชวิธีแกปญหา

เราจึงไมควรละเลยอาการเหลานี้

 นอกจากนี้ ภาวะโอเอบี (OAB) ยังอาจทําใหการทํางานของคุณยากลําบากขึ้น 

จากการตื่นมาปสสาวะตอนกลางดึกบอย ๆ  นําไปสูการพักผอนที่ไมเพยีงพอ สงผล

ใหประสทิธภิาพในการทาํงานลดลง หรืองานไมคืบหนาจากการทํางานที่ไมตอเนื่อง 

เมื่อคุณตองลุกไปเขาหองนํ้าบอย ๆ

ผลกระทบทางอารมณ

นอกจากนี้ ผูที่มีอาการกลั้นปสสาวะไมอยู มักมีความวิตก

กังวลในเรื่องกลิ่นจากปสสาวะที่เล็ดราด ปสสาวะเลอะเสื้อผา หรือ

เฟอรนิเจอร หรือปสสาวะเล็ดราดระหวางการมีเพศสัมพันธ ทําให

พยายามหลีกเลี่ยง การมีเพศสัมพันธ สงผลใหเกิดปญหาครอบครัว

ได 

ขอจํากัด และภาวะแทรกซอน
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  รูจักปจจัยเสี่ยงของภาวะโอเอบี (OAB)
1, 4-6

ปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่อาจเกิดควบคูไปกับภาวะโอเอบี (OAB) เชน:

มักเกิดขึ้นในขณะที่รีบไปเขาหองนํ้ากลางดึก   

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งการผาตัดรักษา

กระดูกหักในผูสูงอายุอาจนําไปสูภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ได

ดังนั้น อยารีรอที่จะขอความชวยเหลือหากคุณมี

ภาวะโอเอบี (OAB) หรือพูดคุยกับสมาชิกใน

ครอบครัวหากคุณสงสัยวาเขาหรือเธออาจกําลัง

มีปญหาเรื่องอาการของโอเอบี (OAB)

► อายุที่เพิ่มขึ้น

ปจจัยเส่ียงที่พบมากที่สุดสําหรับภาวะโอเอบี

(OAB) คือ อายุที่มากขึ้น มากกวารอยละ 30 

ของผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป จะไดรับผลกระทบ

จากภาวะโอเอบี (OAB) สวนหนึ่งอาจเกิดจาก

ความเส่ือมตามธรรมชาติของกลามเน้ือจากอายุ

ที่มากขึ้น แตนั่นไมไดหมายความวาภาวะโอเอบี 

(OAB) ถือเปนเรื่องปกติ หรือไมอาจหลีกเลี่ยงได

เมื่ออายุมากขึ้น

► นิสัยการบริโภคอาหาร

การรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มบางชนิด 

เชน ชา กาแฟ แอลกอฮอล และอาหารที่มี

เครื่องเทศปริมาณมาก รวมทั้งการดื่มของเหลวมาก

เกินไปอาจทําใหอาการโอเอบี (OAB) ในบางคน

เพิ่มขึ้น

► การตั้งครรภและการคลอดบุตร

มีรายงานวา สตรีระหวางต้ังครรภมักมีอาการ

ของโอเอบี (OAB) ชั่วคราว การเล็ดราดของ

ปสสาวะถือเปนเรื่องปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

ไตรมาสสุดทายของอายุครรภ และการคลอดตาม

ธรรมชาติทางชองคลอดในสตรีอาจเพ่ิมโอกาสการ

เกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินปสสาวะได

อันตรายตอสุขภาพกาย

การหกลมที่อาจสงผลใหกระดูกหัก

ผื่นผิวหนัง และการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

สามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากผิวหนังมีการเปยกปสสาวะ 

บอย ๆ และการทําความสะอาดที่มากเกินไปดวยนํ้าและสบู 

สงผลใหเกราะปกปองผิวตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใน

ทางเดินปสสาวะ
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คุณอาจจะมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินปสสาวะมากกวาหนึ่งชนิดพรอมกัน

(รวมถึงภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูประเภทตาง ๆ) แพทยผูดูแลจะทําการวินิจฉัยและ

รักษาแตละภาวะแยกจากกัน

► วัยหมดประจําเดือน

อาการชองคลอดแหง ที่เกิดขึ้นในวัยหมดประจําเดือน

อาจระคายเคืองกระเพาะปสสาวะ และสงผลตอการ

บีบตัวของกระเพาะปสสาวะ ซึ่งนําไปสูการปวดปสสาวะ

รีบเรงและปสสาวะบอยได

► ภาวะทางการแพทย หรือโรคบางชนิด

ภาวะทางการแพทย หรือโรคบางชนิด เชน

การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ

อักเสบ ภาวะตอมลูกหมากโต หรือภาวะอื่น ๆ ที่

พบไดนอยแตรุนแรงกวา ไดแก โรคเบาหวาน 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคพารกินสัน โรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis; MS) 

การบาดเจ็บของไขสันหลัง และเคยไดรับการผาตัดตอมลูกหมากหรืออุงเชิงกราน

มากอน อาจทําใหความสามารถในการควบคุมกระเพาะปสสาวะจากสมอง

ของคุณลดลง สงผลใหเกิดการเล็ดราดของปสสาวะได 

► การใชยา

ยาบางชนิดอาจทําใหเกิดอาการขางเคียง

เกี่ยวกับการปวดปสสาวะอยางรีบเรง หรือ

ปวดปสสาวะบอย ประเภทของยาที่อาจทําให

เกิดอาการเหลานี้ ไดแก ยาขับปสสาวะ ยา

ระงับประสาท ยารักษาอาการซึมเศรา ยาแก

ปวด และยาคลายกลามเนื้อ

ความผิดปกติอื่น ๆ

    ที่เกี่ยวของกับภาวะโอเอบี (OAB)
5

ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูประเภทอื่น ๆ

หากเกิดปสสาวะเล็ดราดขณะ ไอ จาม กระโดด หัวเราะ เบง 

หรือเปลี่ยนทาทาง คุณอาจมีภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูประเภทเมื่อ

มีการเพิ่มแรงดันในชองทอง (stress incontinence) โดยการ

เคลื่อนไหวนั้น ๆ จะทําใหเกิดแรงดันหรือแรงกด (stress) ใน

กระเพาะปสสาวะ และหากกลามเนื้อหูรูดออนแอเกินกวาแรงกด

ในกระเพาะปสสาวะที่เพิ่มขึ้น ก็จะทําใหปสสาวะเล็ดราด และไม

อาจกักเก็บปสสาวะไวได ซึ่งตองไดรับการรักษาที่แตกตางออกไป 

 บางทานอาจเคยมีอาการปสสาวะเล็ดราดหลังจากปวด

ปสสาวะรีบเรง เนื่องจากภาวะโอเอบี (OAB) รวมกับการมีปสสาวะ

เลด็ราดในระหวางมกิีจกรรมตาง ๆ  คณุอาจเปนภาวะทีเ่รียกวา “ภาวะ

กลั้นปสสาวะไมอยูหลายแบบรวมกัน (mixed incontinence)”
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หากคุณมีปญหาตาง ๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ ควรแจงแพทยผูดูแลใหรับทราบ 

เนื่องจากคุณอาจตองไดรับการทดสอบเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคอื่น ๆ ที่มี

อาการคลายคลึงกับภาวะโอเอบี (OAB) โดย

อาการเหลานี้ไมใชอาการของภาวะโอเอบี (OAB)
 

 ปวดบริเวณอุงเชิงกรานหรือกระเพาะปสสาวะ

  รูสึกแสบระหวางการขับถายปสสาวะ

  มีเลือดในปสสาวะ

  รูสึกวาปสสาวะไมสุด

  ปสสาวะออกชา (รูสึกลําบากเมื่อเริ่มถายปสสาวะ)

  ปสสาวะเปนหยด (ปสสาวะออกมาเปนเพียงหยด)

  ปสสาวะตองเบงหรือปสสาวะไมออก

  รูสึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ

อาการของโอเอบี (OAB) มักทําใหรําคาญ แตไมคุกคามถึงชีวิต โดยอาการอาจ

คงอยูเปนเวลานาน และสามารถรักษาไดหลายวิธี คุณและแพทยผูรักษาสามารถ

รวมกันเลือกแผนการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับคุณ เพื่อใหคุณสามารถกลับมาใชชีวิต

อยางมีคุณภาพไดอีกครั้ง การเปดใจและ

ความรวมมือของคุณในการทําตามคําแนะนํา

และการไดรับความสนับสนุนจากแพทยเปน

หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการรักษา!

อาการและปญหาอื่น ๆ
5

   กอนที่จะพบกับแพทยครั้งแรก คุณควรเตรียมตัวกอน ดังตอไปนี้:

กรอกขอมูลในบันทึกการถายปสสาวะ (หนา 20-25)

เพื่อไดขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับความรุนแรง

ของอาการและสาเหตุของการเกิดอาการนั้น

กรอกรายการตรวจสอบ (หนา 18) ซึ่งจะชวย

ใหแพทยของคุณเขาใจถึงอาการที่คุณเผชิญอยู

เขียนอาการของคุณ ยาที่คุณใชและคําถามของคุณ

(หนา 39-40) จะทําใหคุณไมลืมที่จะหารือเกี่ยวกับ

ประเด็นสําคัญเหลานี้ในระหวางพบแพทย

   การพูดคุยเกี่ยวกับภาวะโอเอบี (OAB) 

เปนเรื่องปกติที่คุณอาจรูสึกอึดอัดเมื่อตองพูดถึงอาการโอเอบี (OAB) ของคุณ

การวางแผนเล็ก ๆ นอย ๆ จะทําใหคุณมั่นใจขึ้น ตอไปนี้เปนขั้นตอนสําหรับการ

เริ่มตนการสนทนา

การเตรียมตัวสําหรับ

    การนัดพบแพทยของคุณ
1, 5
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ทําเครื่องหมาย  ขอความดานลางที่อธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ และนําไปใหแพทย

หรือพยาบาลดูในนัดครั้งถัดไป (เลือกทุกขอที่ตรงกับคุณ)

ดูเหมือนวา

  ฉันมักจะตองเขาหองนํ้าอยูตลอดเวลา

  อาการโอเอบี (OAB) ที่เกิดขึ้น รบกวนชีวิตของฉัน

ฉันรูสึกปวดปสสาวะอยางรุนแรงและฉับพลัน

  แมฉันเพิ่งเขาหองนํ้าเมื่อไมนาน

  ภายหลังที่ดื่มของเหลวแมเพียงเล็กนอย 

  แตบางครั้งเมื่อฉันเขาหองนํ้า ก็มีปสสาวะออกมาเพียงเล็กนอยเทานั้น

  และบางครั้งก็กังวลวาฉันอาจไมสามารถเขาหองนํ้าไดทันเวลา

ฉันหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอยางหรือไปในสถานที่ตาง ๆ

  หากฉันไมแนใจวามีหองนํ้าอยูใกล ๆ

  เพราะฉันรูสึกอับอายหากเกิดปสสาวะเล็ดราด

ฉันมักจะตองเขาหองนํ้าถาอยูใกลหองนํ้า

  เพราะฉันกังวลวาจะเกิดปสสาวะราดได 

  เผื่อในกรณีที่ฉันไมไดอยูใกลหองนํ้าเมื่อตองการเขาหองนํ้า

ฉันเคยปสสาวะเล็ดราด

  โดยไมมีอาการปวดปสสาวะเตือนลวงหนา

  เมื่อฉันรูสึกปวดปสสาวะอยางรุนแรงและฉับพลัน 

บางครั้งฉัน

  ตองจํากัดปริมาณเครื่องดื่มเพื่อที่จะไมตองปสสาวะบอย

  ใสแผนรองซับหรือตองเตรียมเสื้อผาเผื่อไวเมื่อออกจากบาน  

    แลวบังเอิญปสสาวะเล็ดราด

  หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธเพราะฉันกลัวปสสาวะเล็ดราด

  รูสึกเหนื่อยในตอนกลางวันจากการตื่นนอนบอยในตอน

     กลางคืนเพื่อลุกไปปสสาวะ

ใชบันทึกนี้เพ� อชวยติดตามการทํางานของกระเพาะปสสาวะ

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

• ลงบันทึกติดตอกัน 3 วัน  โดยบันทึกชวง 3 วันใด
ก็ได  

 ซึ่งจะชวยใหแพทยเขาใจอาการของคุณไดดี ขึ้นเม� อเวลาผานไป

• เริ่มบันทึกเม� อคุณต� นนอน และจดบันทึกตลอดทั้งวัน

 ตอเน� องจนถึงเชาวันรุงขึ้น

• ในระหวางวัน ใหบันทึกปริมาณของเหลวที่ด� มในปริมาณที่ 

 แนนอน โดยใชภาชนะบรรจุเคร� องด� มที่แสดงปริมาณบรรจุ 

 เปนมิลลิลิตร/ซีซี

• บันทึกปริมาณของปสสาวะแตละครั้งในระหวางวันและกลางคืน

• หากคุณบังเอิญปสสาวะเล็ดราด ใหบันทึกเวลาและสถานที่

 ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจแสดงรูปแบบของอาการโอเอบี (OAB)   

 และชวยแพทยในการวางแผนการรักษาสําหรับคุณ

บันทึกการทํางานของกระเพาะปสสาวะของคุณ
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แบบฟอรมการบันทึกปสสาวะ ประจําวันที่ ...............................

ปริมาณนํ้าปสสาวะที่      ออกมาในแตละครั้ง

เวลาเวลา

รวม รวม

ปริมาณ (ซีซี) ปสสาวะเล็ดปริมาณ (ซีซี) อาการอื่น ๆ

อาการปสสาวะผิดปกติปริมาณนํ้าที่ดื่มในแตละครั้ง
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แบบฟอรมการบันทึกปสสาวะ ประจําวันที่ ...............................

ปริมาณนํ้าปสสาวะที่      ออกมาในแตละครั้ง

เวลาเวลา

รวม รวม

ปริมาณ (ซีซี) ปสสาวะเล็ดปริมาณ (ซีซี) อาการอื่น ๆ

อาการปสสาวะผิดปกติปริมาณนํ้าที่ดื่มในแตละครั้ง
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แบบฟอรมการบันทึกปสสาวะ ประจําวันที่ ...............................

ปริมาณนํ้าปสสาวะที่      ออกมาในแตละครั้ง

เวลาเวลา

รวม รวม

ปริมาณ (ซีซี) ปสสาวะเล็ดปริมาณ (ซีซี) อาการอื่น ๆ

อาการปสสาวะผิดปกติปริมาณนํ้าที่ดื่มในแตละครั้ง
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สําหรับบางคนอาจเปนการยาก

ที่จะเร่ิมตนพูดคุยปญหาเก่ียวกับ

การขับถายปสสาวะแมกับแพทย

ผูรักษาของคุณเอง แตขั้นตอนนี้

เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดที่คุณตองทํา

ใหได เริ่มตนดวยอาการที่คุณไม

สามารถทนตอไปได คุณอาจบอก

แพทยเก่ียวกับอาการและผลกระทบ

ตอชีวิตประจําวันของคุณ พึงระลึกวาอาการโอเอบี (OAB) ของคุณไมอาจดีขึ้นได

จนกวาคุณจะเปดใจปรึกษาพูดคุยกับแพทยของคุณ ดังนั้น จึงควรทําขั้นตอนนี้

ใหดีที่สุด รวมถึงการพูดคุยในรายละเอียดที่ดูจะเปนเร� องสวนตัว และหากคุณมีขอ

ของใจ ก็ควรถามแพทย แพทยจะชวยคุณทุกวิถีทางที่สามารถทําได

แพทยจะทําการทดสอบเปนลําดับเพ่ือหา

สาเหตุของอาการของคุณ โดยกอนอื่นแพทย

หรือพยาบาลจะตองซักประวัติทางการแพทย

ของคุณและตรวจรางกาย รวมถึงการตรวจ

อื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน

พูดคุยกับแพทยของคุณอยางสะดวกใจ
1, 5

คุณจะถูกซักถามเกี่ยวกับการขับถายปสสาวะ ปริมาณและ

ชนิดของของเหลวที่ดื่ม ตลอดจนสุขภาพทั่วไปของคุณ เชน

 • อาการของคุณในปจจุบัน • คุณมีอาการมานานเทาใด

 • รายการยาที่คุณใชอยู • ประวัติการผาตัด

 • โรคอื่น ๆ ที่คุณเปน

 • การดําเนินชีวิตของคุณ (การออกกําลังกาย การสบูบุหรี่ 

    การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และอาหารที่รับประทาน)

ประวัติทางการแพทย

การตรวจรางกาย

การวินิจฉัยภาวะโอเอบี (OAB)
1, 2, 4, 5

 การตรวจปสสาวะ (urine test)

 คุณตองเก็บปสสาวะสําหรับสงตรวจวามีการติด

เชื้อ หรือเลือดออกในทางเดินปสสาวะ รวมถึงโรค

เบาหวาน (พบนํ้าตาลในปสสาวะ) หรือไม

 แพทยของคุณจะทําการตรวจรางกายท่ัวไปและตรวจความผิดปกติของระบบ

ประสาท เชน โรคหลอดเลือดสมอง หรือการบาดเจ็บไขสันหลัง ซึ่งสงผลตอเสน

ประสาทที่เช่ือมตอถึงกระเพาะปสสาวะ การตรวจชองทองรวมกับการตรวจอุงเชิงกราน 

(ในผูหญิง) หรือตรวจอวัยวะเพศ และตอมลูกหมาก (ในผูชาย) ซึ่งอาจใหขอมูลที่สําคัญ 

ในการวินิจฉัยแยกโรค
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 บันทึกการถายปสสาวะ (bladder diary)

 แพทยอาจขอใหคุณบันทึกในสมุดบันทึกเก่ียวกับ 

การถายปสสาวะ คุณจะตองจดปริมาณของเหลวที่ดื่ม 

ความถี่ในการถายปสสาวะ และปริมาณของปสสาวะ 

สมุดบันทึกนี้มีความสําคัญเพราะจะชวยใหแพทยเขาใจ

อาการของคุณไดดีขึ้น (กรุณาดูหนา 20)

 เปนการทดสอบที่บันทึกอัตราการไหลของปสสาวะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส

ซึ่งสามารถตรวจไดงายในหองตรวจสวนตัวในโรงพยาบาลหรือคลินิก โดยคุณจะตอง

ปสสาวะลงในภาชนะที่ตอกับเครื่องวัดอัตราการไหลของปสสาวะ (uroflowmeter)

การทดสอบน้ีจะชวยใหแพทยของคุณสามารถตรวจสอบไดวามีความผิดปกติ

ของการถายของปสสาวะหรือไม

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

อัลตราซาวด (ultrasound)

 เปนการตรวจที่ใชคลื่นเสียงความถ่ีสูง โดยคลื่นเสียงความถ่ีสูงถูกสงจากภายนอก 

ชองทอง คลายกับการตรวจเอ็กซเรย เพ่ือหาปริมาณน้ําปสสาวะท่ีตกคางเหลืออยู

ในกระเพาะปสสาวะ หรือความผิดปกติของอวัยวะภายในอื่น ๆ

 การวัดอัตราการไหลของปสสาวะ (uroflowmetry)

 เปนการตรวจการทํางานของกลามเนื้อ

กระเพาะปสสาวะขณะที่มีการเติมนํ้าเขาไปใน

กระเพาะปสสาวะ การตรวจนี้จะบอกวากลามเนื้อ 

กระเพาะปสสาวะมีการบีบตัวอยางเหมาะสม

หรือไม ถามีการบีบตัวเกิดขึ้นกอนเวลาอันสมควร 

จะเรียกวา กลามเนื้อกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกิน 

นอกจากนี้ยังใชตรวจวามีภาวะปสสาวะเล็ดราด

ขณะออกแรง หรือมีปสสาวะตกคางหรือไม

ในระหวางการทดสอบแพทยจะสอดทอสวนเขาไปในทอปสสาวะและทวารหนัก

เพื่อวัดแรงดันในกระเพาะปสสาวะและชองทอง

 แพทยมักแนะนําใหปรับเปล่ียนกิจวัตรประจําวันของคุณกอน 

เน� องจากการปรับเปล่ียนการดําเนินชีวิตทั่ว ๆ ไปสามารถชวย

จัดการกับอาการของคุณ และทําใหคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น

การรักษาภาวะโอเอบี (OAB)
1-8

 ปจจุบันมีหลายวิธีในการรักษาภาวะโอเอบี

(OAB) โดยข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรคดังน้ี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/การดําเนินชีวิต

 การตรวจทางปสสาวะพลศาสตร (urodynamic)



30 31

  ควรดื่มนํ้าประมาณวันละ 1.5-2 ลิตร

  ดื่มนํ้าใหนอยลงเมื่อตองเดินทางที่ใชเวลานาน

  ทั้งกอนและระหวางการเดินทาง

  ดื่มนํ้าใหนอยลงในตอนเย็นและกอนนอน เพื่อ 

  หลีกเลี่ยงการตองตื่นเพื่อลุกไปปสสาวะในตอน  

  กลางคืน

  ลดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและเคร่ืองดื่ม

  ที่มีคาเฟอีน เนื่องจากมีฤทธ์ิกระตุนการ

  ขับปสสาวะ

   อาหารบางชนิดอาจทําใหอาการของภาวะ   

  โอเอบี (OAB) แยลง การลดสารใหความ  

  หวานเทียม อาหารรสเผ็ด ผลไมและนํ้าผลไม   

  ที่มีรสเปรี้ยว อาจชวยใหอาการดีขึ้น

  รักษาระดับนํ้าหนักตัวใหเหมาะสม (ดัชนี 

  มวลกายควรอยูระหวาง 18-25 กก./ ม.
2
) 

  การลดนํ้าหนักตัวอาจทําใหอาการปสสาวะ  

  เล็ดราดทุเลาได

จริง: คาเฟอีนพบไดในชา กาแฟ นํ้าอัดลมประเภท 

โคลา เครื่องดื่มชูกําลัง โกโก/ผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

และ ยาแกปวดบางชนิด

เท็จ: หลายคนที่มีภาวะโอเอบี (OAB) มีความ

เขาใจผิดเก่ียวกับการจํากัดปริมาณนํ้าที่เขาสู

รางกาย โดยหวังผลในการลดอาการปสสาวะ

บอย ทําใหด่ืมน้ํานอยไมเพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย ซึง่จะทําใหปสสาวะมคีวาม

เขมขนสูง กอใหเกิดการระคายเคืองกระเพาะ

ปสสาวะ นําไปสูการปวดปสสาวะบอยและ

ฉับพลัน นอกจากนี้ ยังสรางสภาพแวดลอมเอื้อ

ตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งอาจนําไปสู

การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะไดอีกดวย
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 การฝกกระเพาะปสสาวะ
1, 5, 6

เม� อคุณรูสึกอยากปสสาวะ สมองจะไดรับการส� อสารจากกระเพาะปสสาวะของคุณ

วาตองการขับปสสาวะออก แตหากคุณมีภาวะโอเอบี (OAB) การส� อสารนี้อาจไมถูกตอง

เพราะกระเพาะปสสาวะของคุณอาจยังไมเต็ม ดังนั้น ใหคิดวาการปวดปสสาวะ

เปนสัญญาณเตือนแตเนิ่น ๆ ไมใชเปนการสั่งการวาตองปสสาวะในทันที

วิธีปฏิบัติ

จุดมุงหมายของการฝกกระเพาะปสสาวะคือ การยืดขยายกระเพาะปสสาวะเพ� อให

สามารถเก็บปสสาวะไดมากขึ้นและมากขึ้น แพทยอาจแนะนําใหพยายาม “กลั้น

ปสสาวะ” นานขึ้นอีกเล็กนอยเม� อคุณรูสึกปวดปสสาวะอยางมากและฉับพลัน

ควบคุมการทํางานของกระเพาะปสสาวะ

การฝกกระเพาะปสสาวะใหมีพฤติกรรมใหมอาจใชเวลาอยางนอย 6 สัปดาห

โดยความสําเร็จมักขึ้นอยูกับความพยายามและความมุงมั่นของผูปวย การไมประสบ 

ความสําเร็จในชวงแรกอาจเกิดขึ้นได ดังนั้น ควรพยายามมองโลกในแงดี บอกกับ

ตัวเองวาคุณจะตองทําสําเร็จและพยายามฝกตอไป การคิดเชิงบวกมักจะนําไปสูผลลัพธ 

ที่ดีกวา

เตือนแตเนิ่น ๆ ไมใชเปนการสั่งการวาตองปสสาวะในทันที

 การบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกราน
4, 5

 กลามเนื้ออุงเชิงกรานอาจออนแอลงตามอายุ การขมิบกลามเนื้ออุงเชิงกรานที่ 

เรียกวา การบริหารแบบ “คีเจล” (Kegel) สามารถชวยทําใหกลามเนื้อหูรูดของ

ทอปสสาวะแข็งแรงข้ึน แตตองผานการฝกอยางถูกวิธีเทานั้น ดังน้ันจึงควรให

แพทยผูเชี่ยวชาญแนะนําการฝกที่ถูกตอง

วิธีบริหารแบบ คีเจล (Kegel) เริ่มตนโดย

การหากลามเนื้ออุงเชิงกราน

สามารถทําไดโดยหยุดการ

ปสสาวะกลางคัน 

หากคุณสามารถทําไดแสดงวา

คุณใชกลามเนื้อที่ถูกตองแลว 

เม� อคุณสามารถหากลามเนื้อ

อุงเชิงกรานไดแลวคุณจะ

สามารถบริหารได ใน

ทุกอิริยาบถ โดยการเริ่มบริหาร

ในทานอนจะงายที่สุด

ขมิบกลามเนื้ออุงเชิงกราน

และคางไว 5 วินาที

จากนั้นพัก 5 วินาที

ลองปฏิบัติชุดละ 4 หรือ 5 ครั้ง 

และเพิ่มเวลาเพ� อใหกลามเนื้อ 

ขมิบคางไวเปนเวลา 10 วินาที 

แลวพัก 10 วินาทีในแตละครั้ง

หากลามเนื้อ

ที่ถูกตอง

ใชเทคนิคการ

ควบคุม
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เพ� อผลลัพธที่ดีที่สุด

ใหเนนเฉพาะกลามเนื้อ

อุงเชิงกรานเทานั้น ระวังอยา

เกร็งกลามเนื้อในชองทอง

ตนขาหรือกน

หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจ

ในระหวางการบริหาร

ตั้งเปาปฏิบัติ

อยางนอย 3 ชุด

ชุดละ 10 ครั้งตอวัน

เนนเฉพาะที่

เปาหมายของคุณ

ปฏิบัติ

3 ชุดตอวัน

การรักษาดวยยา
1-9

 หากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมชวยทําใหอาการของคุณดีข้ึน แพทยอาจ

แนะนําใหรักษาโดยใชยาซึ่งมียาหลายตัวท่ีสามารถเลือกใชได แตไมมียาตัวใดที่

เหมาะกับทุกคน และยาแตละตัวจะมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังน้ัน จึงควรปรึกษากับ

แพทยของคุณวายาตัวใดเหมาะที่สุดสําหรับคุณ

 ยาหลายชนิดสามารถทําใหกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะคลายตัว เชน ยากลุมที่มี

ฤทธิ์ตานมัสคารินิก (antimuscarinic drugs) และยาที่มีฤทธิ์กระตุนตัวรับเบตา (beta-3 

agonist) โดยยาทัง้สองกลุมนีจ้ะชวยลดการบบีตวัทีไ่วเกินของกลามเนือ้กระเพาะปสสาวะ

ทําใหอาการของโรคดีขึ้นอยางชัดเจน แตอาจมีอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เชน

ปากแหง: เกิดจากการผลิตนํ้าลายภายในตอมนํ้าลาย

ลดลง จึงควรดื่มนํ้าในปริมาณที่แนะนําตอวัน การเคี้ยว 

หมากฝร่ังหรือการอมนํ้าแข็งหรือลูกอมอาจชวย

บรรเทาอาการได

ทองผูก: เปนผลจากการบีบตัวของลําไสที่ลดลง ทําให 

มีการคางของอุจจาระ

ตาแหงหรือการมองเห็นภาพไมชัด: ยาหยอดตา

สามารถชวยทําใหดวงตาชุมช้ืนจนกวาคุณจะสามารถ

ลดขนาดยาลงได ควรแจงแพทยหากการมองเห็นของ

คุณเปลี่ยนแปลง 
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ความดันโลหิต: ผูปวยบางรายอาจมีความดันโลหิต

เพ่ิมข้ึน หรือโรคความดันโลหิตอาจแยลงในผูปวยที่มี

ประวัติความดันโลหิตสูง

ปสสาวะค่ังหรอืปสสาวะไมออก: ยามฤีทธิท์าํใหกระเพาะ 

ปสสาวะคลายตัว ซึ่งอาจทําใหกระเพาะปสสาวะกําจัด

ปสสาวะออกไมหมด (และรูสึกวามีปสสาวะเต็มอยูเสมอ)

ควร  แจงแพทยหากเกิดผลขางเคียงจากการใชยา

• อาจลดหรือแกไขผลขางเคียงที่เกิดขึ้นไดดวยการปรับขนาดยา, 

เปลี่ยนชนิดของยาที่รักษา หรือรักษาผลขางเคียงที่เกิดขึ้นโดยตรง

ไมควร  คาดหวังวายาจะใหผลการรักษาในทันที

  • อาการของคุณอาจดีข้ึนภายใน 1-2 สัปดาห หรือนานกวานั้น 

   เนื่องจากการตอบสนองตอยาของแตละคนอาจมีความแตกตางกัน 

 ควร พยายามอดทน

  • หากคุณตองการลองใชยามากกวาหนึ่งตัวหรือหนึ่งขนาดเพื่อหา

   ยาและขนาดยาที่เหมาะสําหรับคุณ อาจตองใชเวลาสักระยะหนึ่ง

   เนื่องจากยาแตละตัวจะมีระยะเวลาในการทดลองใช ซ่ึงไมสามารถ

   เรงรีบ และการตอบสนองตอยาของแตละคนก็จะแตกตางกัน 

   ดังที่กลาวมาแลว จึงควรใชยาตามที่แพทยสั่งอยางสมํ่าเสมอ

 ควร ฝกปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่องตามที่แพทย 

  ของคุณแนะนํา 

สิ่งที่ควรและไมควรปฏิบัติเม� อใชยา
5

 ทางเลือกอื่น ๆ ในการดูแลภาวะโอเอบี (OAB)
5, 8

► ใชผลิตภัณฑรองซับ

 เปนผลิตภัณฑสําหรับรองซับปสสาวะ เชน ผาออมผูใหญ 

แผนรองหรือแผนซับในทีต่ดิแนบกับชุดช้ันใน และแผนรอง

สําหรับปูบนเตียง หรือเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑสวนใหญที่มี

จําหนายจะเปนชนิดใชแลวทิ้ง ผลิตภัณฑรองซับมีท้ังขอดี

และขอเสียคือ ชวยใหผิวเปยกชื้นนอยลงหรือแหงกวา

การไมไดใชผลิตภัณฑ แมวาอาจจะยังคงมีการระคายเคืองผิวหนัง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาผลิตภัณฑเปยก แลวยังไมถูกเปลี่ยนออก

► หองนํ้าชนิดพกพา

 หากคุณมีปญหาในการเดินหรือมีปญหาในการเขาหองนํ้าตอนกลางคืน ควรวาง

หองนํ้าชนิดพกพา หรือโถปสสาวะไวใกลกับเตียงของคุณหรือในบริเวณที่หยิบใชงาย 

ในระหวางวัน
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หากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและการรักษาดวยยาแลว

ไมสามารถแกไขปญหาได ยังมีทางเลือก อื่น ๆ ไดแก

► การฉีดยาเขากระเพาะปสสาวะ
1, 4, 5

สารโบทูลินัม ท็อกซิน (botulinum toxin) หรือโบท็อกซ 

ปริมาณต่ํา สามารถลดการบีบตัวท่ีมากเกินไปของกลามเน้ือ

กระเพาะปสสาวะโดยคอย ๆ ทําใหกลามเน้ือออนแรง การวิจัย

ทางคลินิกแสดงใหเห็นถึงประโยชนสําหรับภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู

ชนิดรุนแรง โดยมีฤทธิ์เพียงช่ัวคราวจึงอาจจําเปนตองฉีดซ้ํา 

แพทยจะคอยติดตามอาการของคุณหลังการฉีดยาเพ่ือใหแนใจวา

คุณไมไดมีปสสาวะตกคางในปริมาณที่มากเกินไป หากการระบาย

ปสสาวะของคุณไมดี อาจตองใสสายสวนปสสาวะเปนการชั่วคราว

► การกระตุนประสาท
1, 4, 5 

การรักษาวิธีนี้จะตองทําการฝงเคร่ืองสงสัญญาณ

ขนาดเล็กเขาสูรางกาย เคร่ืองสงสัญญาณจะสง

กระแสไฟฟาออน ๆ ไปยังเสนประสาทที่ควบคุมการ

ทํางานของกระเพาะปสสาวะ การกระตุนน้ีเปน

การฝกเสนประสาท ใหกลับมาควบคุมกระเพาะ

ปสสาวะอยางปกติไดอีก

►  การผาตัด
1, 4, 5

 การผาตัดเพ่ือรักษากระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินจะถูก

สงวนไวใชกับผูปวยที่มีอาการรุนแรง ซ่ึงไมตอบสนองตอการ

รักษาอืน่ ๆ โดยมเีปาหมาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

กักเก็บปสสาวะและลดแรงบีบในกระเพาะปสสาวะ

 มุงมั่นในสิ่งที่ปฏิบัติ
5

 ตอนนี้คุณเขาใจดีขึ้นเกี่ยวกับภาวะโอเอบี (OAB) และการรักษาแลว จึงเปนโอกาส 

ที่ดีในการจัดการภาวะที่นารําคาญนี้ ปรึกษาพูดคุยกับแพทยและพยาบาลของคุณ

อยางใกลชิด ใชความพยายามและใหเวลาในการบําบัดรักษา และเชื่อมั่นวา

อาการของคุณจะดีขึ้น การปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้จะทําใหคุณสามารถจัดการกับ

อาการของคุณได!

บันทึกของคุณ: ตรงนี้เปนพื้นที่สําหรับจดบันทึกความคิดและคําถามที่คุณอาจ

ตองการหารือกับแพทย 

กอนการนัดหมาย

ฉันมีอาการ

 ปวดปสสาวะรีบเรง (ปวดปสสาวะมากอยางฉับพลัน ไมสามารถรอได) 

 กลั้นปสสาวะไมอยู   ปวดปสสาวะบอย

 ปสสาวะบอยตอนกลางคืน  

อาการดังกลาวทําใหเกิดปญหาตอไปนี้ในชีวิตประจําวันของฉัน: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

รายการตอไปนี้เปนยาที่ฉันรับประทาน รวมถึงวิตามินและผลิตภัณฑ

สมุนไพร:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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ระหวางการนัดหมายของคุณ

สิ่งที่อาจเปนตนเหตุของอาการของฉัน คืออะไร?

.................................................................................................................................................

ทางเลือกของฉันในการรักษา มีอะไรบาง?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่แพทยแนะนํา คือ ......................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

อะไรคือขอดีและขอเสียของการรักษาดวยวิธีนี้? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ฉันควรคาดหวังอะไรจากการรักษาดวยวิธีนี้?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ฉันตองรอนานเทาไรเพื่อเห็นผลการรักษา?

.................................................................................................................................................

คําถามหรือขอสังเกตอื่น ๆ ...............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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