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จะราดแล้ว...คุณเป็นคนหนึ�งหรือไม่ที�มีภาวะกลั �นปัสสาวะไม่อยู่ เรากําลงัพดูถึง อาการผิดปกติ

ของระบบทางเดินปัสสาวะสว่นลา่ง (Lower urinary tract symptoms) ที�เกิดขึ �นได้กบัทั �งเพศชายและเพศหญิง 

โดยทั�วไปพบ 2 กลุม่อาการ คือ  

  �. อาการผิดปกติในการเก็บนํ �าปัสสาวะ ผู้ ป่วยเก็บนํ �าปัสสาวะได้ไม่นาน หรือเก็บนํ �าปัสสาวะไม่อยู ่

ปัสสาวะเลด็ ราด  

  �. กลุ่มอาการขับนํ �าปัสสาวะออกได้ลําบาก ทําให้ผู้ ป่วยต้องใช้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั �งนาน 

ออกลําบาก และมีความรู้สกึเหลือค้าง  

ในที�นี �จะกลา่วถงึภาวะกระเพาะปัสสาวะทาํงานไวเกิน (Overactive bladder) ซึ�งพบได้บ่อยใน

ประชากรไทย และเป็นปัญหาหลกัปัญหาหนึ�งที�นําผู้ ป่วยมารับการรักษากบัทางศลัยแพทย์ยโูร โดยความรู้ที�มี

อยูใ่นปัจจบุนัตั �งอยู่บนข้อสมมตฐิานที�ยงัไม่สามารถสรุปได้ชดัเจน แตเ่พื�อนํามาพฒันาการรักษาให้แก่ผู้ ป่วย 

ดงันั �นภาวะกระเพาะปัสสาวะทํางานไวเกิน จึงยังจัดเป็นกลุ่มโรคเรื �อรัง ผู้ ป่วยยงัคงต้องได้รับการดแูลรักษา

อยา่งต่อเนื�อง ในบางรายหากได้รับการตรวจวนิิจฉัยอย่างถกูต้องและเหมาะสม พบสาเหตทีุ�ทําให้เกิดอาการ 

ผู้ ป่วยก็อาจจะมีโอกาสหายขาดได้ สําหรับการรักษานั �นมีหลากหลายวิธี ทั �งนี �ต้องพิจารณาให้การรักษาตาม

ความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยอยู่บนพื �นฐานของความเข้าใจตวัโรคของผู้ป่วยเอง ประกอบกบัการ

พดูคยุปรึกษากบัแพทย์เพื�อหาทางออก เป้าหมายของการรักษาและวิธีการรักษา เพื�อคณุภาพชีวิตของผู้ป่วย

และลดผลข้างเคียงจากการรักษาที�อาจจะเกิดขึ �น 

แนวทางการรักษา 

การรักษาแบบประคับประคองและการปรับเปลี�ยนพฤตกิรรม  

  การรักษานี �ผู้ ป่วยควรที�จะต้องทําความเข้าใจถึงรูปแบบการปัสสาวะของตนเอง โดยอาศยัข้อมลูจาก

การจดบนัทกึปริมาณนํ �าดื�มและปริมาณนํ �าปัสสาวะในแต่ละครั �งตลอด 24 ชั�วโมง แล้วนํามาปรับเปลี�ยนตาม

ความสามารถที�จะทําได้โดยไม่รบกวนชีวิตประจําวนัมากนกั ตวัอย่างเชน่ การลดหรืองดนํ �าดื�มในช่วงเวลา 2 ชั�วโมง



ก่อนเข้านอน และปัสสาวะก่อนที�จะเข้านอน ซึ�งจะช่วยลดการตื�นมาปัสสาวะในช่วงขณะหลบั ในบางรายอาจ

พบว่ามีการดื�มเครื�องดื�มที�มีฤทธิ�ช่วยขบัปัสสาวะ เชน่ เครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ เครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน จึงจําเป็น

ที�จะต้องงดหรือลดการดื�มเครื�องดื�มดงักลา่วลง บางรายที�มีการใช้ยารักษาโรคที�มีฤทธิ�ขบัปัสสาวะ อาจจําเป็นที�

ต้องปรึกษาแพทย์ที�สั�งจ่ายยา เพื�อช่วยในการปรับเปลี�ยนวิธีการใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการ

รักษาโรคประจําตวัที�มีอยู ่

  ในรายที�มีปัญหาไม่สามารถกลั �นปัสสาวะได้นาน หรือมีปัสสาวะราดก่อนที�จะถึงห้องนํ �า แนะนําให้ทํา

การฝึกการควบคมุปัสสาวะโดยเพิ�มจํานวนเวลา ตวัอยา่งเช่น หากผู้ ป่วยมีอาการปวดปัสสาวะมาก อาจจะให้

พยายามกลั �นปัสสาวะไว้โดยทํากิจกรรมอื�นๆที�ดงึดูดความสนใจ โดยเพิ�มระยะเวลา 5 – 10 นาที ก่อนที�จะไป

เข้าห้องนํ �า ในบางครั �งอาการดงักล่าวจะค่อยๆหายไปเอง จนสามารถยืดช่วงเวลาความห่างในการปัสสาวะ

แต่ละครั �งได้ถึง 3 – 4 ชั�วโมง   

การรักษาโดยการใช้ยารับประทาน  

  ปัจจบุนัยาที�ใช้เพื�อรักษามีอยู่ 2 กลุม่หลกัคือ ยากลุ่ม Antimuscarinic drugs และยากลุ่ม Beta-3 

agonist โดยทั �งสองกลุม่นั �นมีผลลดการบีบตวัของกล้ามเนื �อกระเพาะปัสสาวะ เพื�อชว่ยลดอาการของภาวะ

กระเพาะปัสสาวะทํางานไวเกิน ทําให้ผู้ ป่วยสามารถที�จะกลั �นปัสสาวะไว้ได้นานขึ �น ลดอาการเร่งรีบหาห้องนํ �า

เมื�อมีอาการปวดปัสสาวะ นอกจากนี �ยงัเพิ�มความจขุองกระเพาะปัสสาวะ ทําให้ความถี�ในการปัสสาวะลดลง 

แต่ผู้ ป่วยสว่นมากมกัจะหยดุใช้ยาไปเอง เนื�องจากยาทั �งสองกลุ่มนั�นมีผลข้างเคียงต่อระบบการทาํงาน

ของอวัยวะอื�นๆ โดยยากลุ่ม Antimuscarinic drugs นั �น จะทําให้ ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผกู คนั ในผู้สงูอายุ

อาจมีผลต่อสมองทําให้มีความผิดปกติเกียวกบักระบวนการรับรู้ นอกจากนี �ในผู้ ป่วยที�มีปัญหาต้อหินที�ไม่

สามารถคมุความดนัลกูตาได้ดี จะเป็นข้อห้ามของการใช้ยากลุ่มนี � เพราะจะทําให้ความดนัลกูตาสงูขึ �น ทําให้

มองเห็นได้ไม่ชดั ในบางรายอาจเกิดอาการปัสสาวะไม่ออกได้ ส่วนยาในกลุ่ม Beta-3 agonist จะมีผลข้างเคียง

ที�สําคญัคือ ปากแห้ง คอแห้ง แต่อาจจะน้อยกว่ากลุม่ Antimuscarinic drugs ความดนัโลหิตสงูขึ �น และใจสั�น  

ดงันั �นจะเห็นได้ว่าการใช้ยานั �นมีโอกาสเพิ�มความเสี�ยงตอ่การเกิดผลไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการใช้ยาใน

ระยะยาวอาจมีปัญหาดื �อยาได้ หากผู้ ป่วยไม่พยายามที�จะปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมร่วมด้วย    

การรักษาโดยใช้การฉีดยาโบทูลินุมทอ็กซนิเข้ากล้ามเนื �อกระเพาะปัสสาวะ  

  การรักษาโดยการฉีดยาโบทลูินมุท็อกซินเข้ากล้ามเนื �อกระเพาะปัสสาวะ โดยการส่องกล้องผ่านท่อ

ปัสสาวะ เป็นอีกทางเลือกหนึ�ง (ในกรณีที�ผู้ ป่วยดื �อต่อการใช้ยา ไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะใช้ยาที�มีประสทิธิภาพ



ดีที�สดุในขนาดยาที�สงูที�สดุแล้วก็ตาม หรือในรายที�ทนผลข้างเคียงจากการใช้ยารับประทานไม่ได้)  

  ก่อนที�ผู้ ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีการนี � ควรได้รับการตรวจยโูรพลศาสตร์ เพื�อประเมินการทํางาน

ของกระเพาะปัสสาวะก่อน อีกทั �งต้องยินยอมและเรียนรู้ที�จะฝึกการสวนนํ �าปัสสาวะทิ �งด้วยตนเอง เนื�องจาก

ผลข้างเคียงที�สําคญัจากวิธีการรักษานี �คือ อาการปัสสาวะไม่ออก (Urinary retention) หรือปัสสาวะออกไม่หมด 

(High residual urine)  ในบางรายอาจทําให้เกิดปัญหาการติดเชื �อในระบบทางเดินปัสสาวะตามมาได้ การรักษา

ด้วยวิธีการนี �จะได้ผลอยู่ประมาณ  3 – 9 เดือน เมื�อผู้ป่วยมีอาการกลบัอีกจําเป็นต้องได้รับการฉีดยาซํ �า     

 

การรักษาโดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื�อลดการทาํงานของระบบประสาทควบคุมกระเพาะปัสสาวะ  

  การรักษาโดยวิธีนี �อาศยัหลกัการที�ว่า เมื�อเรากระตุ้นเส้นประสาทควบคมุระบบทางเดนิปัสสาวะ

สว่นลา่งซึ�งมาจากเส้นประสาทไขสนัหลงัระดบักระเบนเหน็บที� 2 ถึง 4 ด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดตํ�า จะไปเกิดการ

เปลี�ยนสมดลุของการควบคมุการทํางานของระบบทางเดินปัสสาวะสว่นลา่ง ดงันั �นเมื�อหยดุการกระตุ้นอาการ

ของผู้ ป่วยจงึอาจกลบัมาเหมือนเดมิ ในปัจจบุนัมีวิธีการที�ใช้อยู่ 2 แบบ คือ  

  - แบบชั�วคราว (Temporary nerve stimulation) ได้แก่ การกระตุ้นเส้นประสาทที�บริเวณขาโดยใช้การ

ฝังเขม็หรือแผน่แปะเพื�อสง่กระแสไฟฟ้า ซึ�งผลของการรักษาจะขึ �นอยูก่บัตําแหน่งเส้นประสาทที�กระตุ้นว่า

ถกูต้องหรือไม่ อีกทั �งผู้ป่วยจะต้องมารับการรักษาสปัดาห์ละ � ครั �งที�โรงพยาบาล จนกว่าอาการจะดีขึ �นหรือเป็น

ที�พอใจ  

  - แบบถาวร (Permanent nerve stimulation) ซึ�งผู้ ป่วยจะได้รับการผา่ตดัโดยการใสเ่ส้นลวดขนาดเล็ก

เข้าที�บริเวณเส้นประสาทไขสนัหลงัระดบักระเบนเหน็บที� 3 และฝังเครื�องกระตุ้นขนาดเลก็ไว้ที�บริเวณสะโพก 

เพื�อปลอ่ยกระแสไฟฟ้าขนาดตํ�าตลอดเวลา ขั �นตอนการผ่าตดัไม่ซบัซ้อนและอยู่โรงพยาบาลในระยะสั �น ขึ �นกบั



ว่าผู้ ป่วยมีการตอบสนองในระยะทดสอบดีมากน้อยเพียงใด หลงัจากผ่าตดัแล้วผู้ป่วยสามารถกลบัไปดําเนิน

ชีวิตได้ตามปกติ และสามารถปิดเปิดเครื�อง เปลี�ยนโปรแกรมของเครื�องได้ตามอาการ ระยะเวลาของเครื�อง

สามารถใช้งานได้เฉลี�ย 4 – 5 ปี ขึ �นอยู่กบัอายขุองแบตเตอรี�  

  ข้อดีของวิธีการนี � คือ ผลข้างเคียงจากการรักษาคอ่นข้างน้อย และมีอยู่ชั�วคราว นอกจากนี �ผู้ ป่วยจะ

ไม่เกิดปัญหาปัสสาวะไม่ออก แตปั่ญหาที�สําคญัคือราคาของเครื�องกระตุ้นนั �นยงัมีราคาค่อนข้างสงู อีกทั �ง

ผู้ ป่วยต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเครื�องได้ด้วยตนเอง  

 

การผ่าตัดขยายกระเพาะปัสสาวะ  

  มีผู้ ป่วยจํานวนน้อยรายที�ได้รับการรักษาจากวิธีทั �งหมดข้างต้น แล้วอาการยงัไม่ดีขึ �น เลือกที�จะทําการ

รักษาโดยการผ่าตดัขยายกระเพาะปัสสาวะ โดยนําลําไส้เลก็ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มาเย็บต่อเข้ากบั

กระเพาะปัสสาวะที�เปิดขยายออก ทําให้ความจใุนการเก็บนํ �าปัสสาวะมากขึ �น แตก่่อนที�จะทําการผ่าตดัผู้ ป่วย

ต้องทําความเข้าใจกบัผลข้างเคียงที�จะเกิดขึ �น ได้แก่ ปัสสาวะมีตะกอนมกู ปัสสาวะออกไม่แรงต้องอาศยัการ

เบ่งปัสสาวะ ปัสสาวะออกไม่หมด จําเป็นต้องสวนปัสสาวะทิ �งเป็นครั �งคราว มีโอกาสติดเชื �อทางเดนิปัสสาวะ

สงูขึ �น และมีโอกาสเป็นนิ�วในกระเพาะปัสสาวะสงูกว่าปกติ   ดงันั �นจึงมีผู้ ป่วยจํานวนน้อยที�ตดัสนิใจรับการ

รักษาด้วยวธีินี � 



 

ความพร้อมของทีมรักษาศิริราช  

  ในปัจจบุนัทางโรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมที�จะให้บริการการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะทํางาน

ไวเกิน ทั �งด้านบคุลากรและเครื�องมือสามารถให้การรักษาได้ทกุวิธีการรักษาดงัที�กลา่วไปข้างต้น ในชว่งปีที�ผ่าน

มาได้มีการนําการรักษาโดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื�อลดการทํางานของระบบประสาทควบคมุกระเพาะปัสสาวะ 

(Nerve stimulation) ทั �งแบบชั�วคราวและแบบถาวร โดยเป็นโครงการจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเพื�อให้

ผู้ ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที�มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากการรักษาตํ�า 

  และในอนาคต มีโครงการที�จะวิจยั เก็บข้อมลู ในด้านการดําเนินของโรคและสาเหตขุองการเกิดภาวะ

กระเพาะปัสสาวะทํางานไวเกิน เพื�อพัฒนาหาวิธีการรักษาที�มีประสทิธิภาพที�เหมาะสมกบัประชากรไทยต่อไป 


