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ปญหาปสสาวะเล็ด กลั้นปสสาวะไมอยู เกิดไดอยางไร 

ปญหาปสสาวะเล็ด กลั้นปสสาวะไมอยู คือการที่มปีสสาวะออกมาโดยไมสามารถควบคุมได ซึ่งเปนภาวะที่

รบกวนการใชชีวิตของผูปวยและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต การกลั้นปสสาวะไมอยูสามารถเกิดไดทุกเพศทุกวัย 

แตพบไดบอยในผูสูงอายุ โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในเพศหญิงสาเหตุสําคัญคือการที่ระดับเอสโตรเจน

ลดลงอยางรวดเร็วในวัยหมดประจําเดือน เปนเหตุใหผนังทอปสสาวะบางลง ลดความสามารถในการปดของหูรูด

ทอปสสาวะ สงผลใหหูรูดปดสนิทไดยากขึ้น ทําใหเกิดภาวะปสสาวะเล็ดได สวนในเพศชายมักเกิดจากการที่มีภาวะ

ตอมลูกหมากโตจึงไปขัดขวางทางเดินปสสาวะ นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดปญหาการกลั้นปสสาวะไมอยู 

เชน กลามเนื้ออุงเชิงกรานออนแอ ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งครรภและการคลอดบุตร หรืออายุที่มากขึ้น การติดเชื้อใน

ทางเดินปสสาวะ ผูที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายบกพรอง ผูที่มีน้ําหนักเกิน ผูที่ทองผูกเรื้อรัง หรือการ

ไดรับยาบางชนิด เปนตน 

ระบบทางเดินปสสาวะประกอบดวย ไต (kidney) ซึ่งทําหนาที่ในการผลิตน้ําปสสาวะ (urine) โดยมีทอไต 

(ureter) เปนสวนที่ทําหนาที่ลําเลียงน้ําปสสาวะที่ไตผลิตไดไปยังกระเพาะปสสาวะ (urinary bladder) กอนปลอย

ออกภายนอกรางกายผานทางทอปสสาวะ (urethra) ในการลําเลียงน้ําปสสาวะทอปสสาวะจะบีบตัวเปนคลื่น ๆ ที่

เรียกวา peristaltic contraction ซึ่งจะลําเลียงน้ําปสสาวะ ได 1-2 มิลลิลิตร/นาที โดยในคนปกติจะสามารถเก็บ

น้ําปสสาวะได 200-400 มิลลิลิตร แบบไมรูสึกอึดอัดและไมมีการเล็ดของปสสาวะออกมา แตถาน้ําปสสาวะมี

มากกวา 400 มิลลิลิตร จะเริ่มรูสึกอยากขับถายปสสาวะ การขับถายปสสาวะอาศัยการทํางานของระบบประสาท

ในการควบคุมการทํางานของหูรูดของทอปสสาวะและกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะใหเกิดการทํางานที่ประสานกัน 

ดังนั้นหากมีความผิดปกติของระบบประสาทที่มาควบคุมการทํางานของระบบขับถายปสสาวะหรือมีความผิดปกติ

ของกลามเนื้อทางเดินปสสาวะเองก็จะทําใหเกิดอาการปสสาวะเล็ดหรือกลั้นปสสาวะไมอยูได  

 

 

 



ชนิดของการกลั้นปสสาวะไมอยู แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. Stress incontinence เปนอาการกลั้นปสสาวะไมอยูที่พบไดมากสุด โดยเปนผลมาจากการที่ตัวหูรูด

ทอปสสาวะหดรัดตัวไดไมดีหรือการหยอนตัวของกลามเนื้ออุงเชิงกราน เมื่อมีการเพิ่มความดันในชองทองอยาง

กะทันหัน เชน การไอ จาม หัวเราะ ออกกําลังกาย หรือยกของหนัก จะทําใหไมสามารถควบคุมการไหลของ

ปสสาวะได  

2. Urge incontinence คือภาวะที่กลามเนื้อเรียบของกระเพาะปสสาวะ มีการบีบตัวที่รุนแรงกวาปกติ 

หรือมีการบีบตัวทั้ง ๆ ที่ปริมาณปสสาวะในกระเพาะปสสาวะไมมากพอท่ีจะทําใหคนทั่วไปรูสึกปวดปสสาวะ โดย

อาจมีสาเหตุมาจากโรคระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสัญญาณประสาทที่สงลงมาควบคุมการขับถายปสสาวะ

บกพรอง หรือเกิดพยาธิสภาพในอุงเชิงกราน เชน การติดเชื้อ เนื้องอกในทางเดินปสสาวะ 

3. Overflow incontinence การกลั้นปสสาวะไมไดเนื่องจากปสสาวะลน สาเหตุอาจเกิดจากกลามเนื้อ

เรียบของกระเพาะปสสาวะสูญเสียความสามารถในการบีบตัวจากความบกพรองในการสงสัญญาณของกระแส

ประสาท เชน ในผูปวยเบาหวานที่มีพยาธิสภาพของเสนประสาทที่มาเลี้ยงกระเพาะปสสาวะ หรือเกิดจากมีการอุด

ก้ันทางเดินปสสาวะสวนลาง เชน ตอมลูกหมากโต เปนผลใหยังคงมีน้ําปสสาวะเหลือคางอยูในกระเพาะปสสาวะ

เปนจํานวนมากภายหลังจากการขับถายปสสาวะแลว ทําใหผูปวยรูสึกปวดปสสาวะบอย หรือน้ําปสสาวะในสวนที่

เกินความจุของกระเพาะปสสาวะอาจเล็ดออกมาเองในปริมาณนอย ๆ แตออกมาเรื่อย ๆ โดยที่ผูปวยไมมีอาการ

ปวดปสสาวะได 

4. Functional incontinence การกลั้นปสสาวะไมอยูชนิดนี้ ไมไดเกิดจากความผิดปกติของระบบ

ขับถายปสสาวะ แตเปนปญหาอ่ืนที่ทําใหไมสามารถไปเขาหองน้ําได เชน ปญหาทางดานสมอง หรือปญหาทาง

สุขภาพกายที่มีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว  

การรักษา  

- การฝกควบคุมการขับถายของกระเพาะปสสาวะ (bladder training) หรือฝกการปสสาวะตามเวลาที่

กําหนด เปนการฝกเพ่ือยืดระยะเวลาของการเขาหองน้ําแตละครั้งใหนานข้ึน และใหกระเพาะปสสาวะมี

ความเคยชินกับปริมาณปสสาวะที่มากขึ้น โดยวิธีคือ เริ่มจากฝกกลั้นปสสาวะใหนานขึ้นครั้งละประมาณ 

30 นาที จนกระทั่งรูสึกวาสามารถทนไดดี (อาจใชเวลา 3-5วัน) จากนั้นใหปรับเพ่ิมระยะเวลาระหวาง

ครั้งใหนานขึ้น จนความถี่ในการเขาหองน้ําลดลงเปนทกุๆ 2-4 ชั่วโมง   

- การควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติเพื่อชวยลดแรงดันภายในชองทอง 

- การฝกบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกราน (pelvic floor muscle exercise) ซึ่งทําไดโดยขมิบรูทวารและ

กลามเนื้ออุงเชิงกราน (สังเกตการขมิบกลามเนื้ออุงเชิงกรานไดจากการพยายามจะกลั้นปสสาวะ) 

ระหวางขมิบใหนับ 1-5 ชา ๆ แลวคลายกลามเนื้อลง ใหทําซ้ําประมาณ 10-15 ครั้ง จํานวน 3 เซ็ต เปน

ประจําทุกวัน และไมควรกลั้นหายใจขณะบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกราน  



- การหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน เชน เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

- การใชยาเพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ เชน ยากลุม Anti-muscarinic และ Beta-3 agonist 

- การรักษาดวยการฉีดสาร Botulinum toxin  

- การรรักษาดวยการใชเลเซอร 

- การรักษาดวยการผาตัด 
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