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บทคัดย่อ
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้เป็ นภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยในผูส้ ูงอายุ และเป็ นหนึ่ งในปั ญหายักษ์ของผูส้ ูงอายุ
ที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพชีวิต ผูส้ ูงอายุ ที่มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้หากไม่ได้รับการรักษา
อาจจะทํา ให้เ กิ ด การหกล้ม และกระดู ก หัก รบกวนการนอนหลับ ภาวะซึ ม เศร้า
และการติ ดเชื้ อในทางเดิ นปั สสาวะ อันจะนํ าไปสู่อตั ราการเกิ ดโรค อัตราการตาย
และค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้ นตามมา ดังนั้นบุคลากรที มสุ ขภาพจึงควรมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการภาวะนี้ เพื่อให้ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแล
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บทความวิ ช าการนี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ นํ า เสนอประเภท
การประเมิน และการจัดการภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ในผูส้ ูงอายุ
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Urinary Incontinence in Older Persons
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Abstract
Urinary incontinence is defined as the involuntary leakage of urine. It is
a common problem in older persons and is one of the most common geriatric
syndromes affecting their quality of life. Untreated incontinence is associated
with falls, fractures, sleep disturbances, depression, and urinary tract infections.
In addition, it increases overall morbidity, mortality, and health care costs.
Healthcare provider teams should be knowledgeable about the assessment and
management of urinary incontinence, to ensure effective care for older persons.
This objective of this article is present the types, effective assessment, and
management of urinary incontinence in elderly patients.
Keywords: urinary incontinence, older person
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บทนํา

ภาวะกลั้นปั ส สาวะไม่ไ ด้ เป็ นภาวะที่ พ บบ่ อยในผู ้สู งอายุ จนผู ้สู งอายุ ห รื อ
ผู ้ดู แ ลส่ ว นหนึ่ ง เคยชิ น หรื อ ยอมรับ กับ ภาวะนี้ เพราะคิ ด ว่ า เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
ที่ เกิ ดขึ้ นตามวัย ไม่สามารถรักษาได้ แต่ ความจริงแล้วภาวะนี้ อาจเป็ นเพี ยงอาการ
แสดงออกของโรคบางโรคหรื อ อาจจะเกิ ด ขึ้ นชัว่ คราว หากได้รับ การรัก ษาแก้ไ ข
ก็สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้1
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้สามารถแบ่งออกได้เป็ นชนิ ดปั สสาวะเล็ด คือมีการ
ไหลของปั ส สาวะออกมาเล็ ก น้อยเมื่ อแรงดันในช่ องท้องเพิ่ มขึ้ นทันที เช่ น ไอ จาม
หัวเราะ เป็ นต้น ชนิ ดปั สสาวะราด คือมีอาการอยากจะปั สสาวะทันที ทําให้มีการไหล
ของปั สสาวะออกมาปริ ม าณปานกลางถึ ง มาก และชนิ ด ปั สสาวะเล็ ด และราด
จะมีอาการอยากปั สสาวะทันที ร่วมกับปั สสาวะเล็ดเมื่อมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้ น2-3
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ พบบ่อยในผูส้ ูงอายุท้งั เพศชายและหญิง และพบบ่อยมากขึ้ น
ตามอายุ ที่ เพิ่ มขึ้ น4-5 โดยพบภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ไ ด้ในผู ้สู งอายุ ป ระมาณร้อ ยละ
10-345 ซึ่ งความชุ กจะต่างกันเมื่อผูส้ ูงอายุ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน ผูส้ ูงอายุ
ที่ อาศัย อยู่ในชุ มชนมี ภ าวะกลั้นปั ส สาวะไม่ไ ด้ร อ้ ยละ 47.16 ส่ ว นผู ้สู งอายุ ที่ รัก ษา
ในโรงพยาบาลพบว่ า มี ภ าวะกลั้นปั ส สาวะไม่ไ ด้ร อ้ ยละ 407 และในประเทศไทย
พบความชุ ก ของภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ ข องผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนถึ ง ร้ อ ย ละ
54.9-60.98-9 ส่วนผูส้ ูงอายุ ที่รกั ษาในโรงพยาบาลพบว่ามีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ไ ด้
ร้อยละ 50.610 โดยชนิ ดของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ที่พบมากที่สุดคือ ปั สสาวะเล็ด
และราด ร้อยละ 51.3 รองลงมา คื อ ปั สสาวะราด ร้อยละ 25.6 และปั สสาวะเล็ด
ร้อยละ 10.38
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตเป็ นอย่างมาก โดยส่งผลกระทบ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิ ตสังคม และเศรษฐกิ จ ดังนี้ การมีปัสสาวะเล็ ดราดบ่ อยครั้ง
ทําให้ผิวหนั งเปี ยกชื้ น เกิดการระคายเคือง เกิดผื่ นหรือผิ วหนั งเปื่ อย ผิ วหนังฉี กขาด
เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อของผิ ว หนั ง การที่ ผู ้สู ง อายุ กั ง วลเกี่ ย วกับ การปั สสาวะบ่ อ ย
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ ต้องรีบลุกไปขับถ่าย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน มีผลรบกวน
ต่อการนอนหลับ นอกจากนี้ ยังทําให้ผูส้ ูงอายุมีโอกาสเกิดการหกล้มและกระดูกหักได้
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้มีผลต่อความรูส้ ึกมีคุณค่าในตัวเอง ทําให้แยกตัวจากสังคม
เนื่ อ งจากกลั ว การปั สสาวะเล็ ด ราดในชุ ม ชน กลิ่ น ที่ ไ ม่ ส ะอาด อาจจะนํ า ไปสู่
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ภาวะซึ มเศร้า อี ก ทั้งยังเกี่ ย วข้องกับ เศรษฐกิ จ ด้านค่ าใช้จ่ ายในการซื้ อผ้า รองซั บ
ปั สสาวะอีกด้วย8,11
จะเห็ น ได้ว่ า ภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้เ ป็ นปั ญหาที่ พ บบ่ อ ยในผู ้ สู ง อายุ
แต่ อาจจะถู กละเลยทั้งโดยตัวผูส้ ูงอายุ เองหรื อผู ด้ ูแล รวมทั้งส่งผลกระทบต่ อปั ญหา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภท การประเมิน หลักการรักษา การจัดการภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ในผูส้ ูงอายุ
โดยเฉพาะการบําบัดด้านพฤติกรรม จะช่วยบรรเทาอาการ และส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของผูส้ ูงอายุดีขนได้
ึ้
ความหมาย
มีผูใ้ ห้ความหมายของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ไว้หลากหลาย ดังนี้
ภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ หมายถึ ง ภาวะที่ มี ปั สสาวะเล็ ด ราดออกมา
โดยไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะได้ 5,12
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ หมายถึ ง การสูญเสียความสามารถในการควบคุ ม
การขับถ่ายปั สสาวะ ทําให้มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาทางท่อปั สสาวะ โดยไม่สามารถ
ควบคุมได้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย คุ ณภาพชีวิต และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของบุคคล4
โดยสรุ ป ภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้จึ ง หมายถึ ง การสู ญ เสี ย ความสามารถ
ในการขับถ่ายปั สสาวะ ทําให้มีปัสสาวะเล็ดราดออกมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย
และจิตสังคม
ชนิดของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 2
1. ภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้แ บบเฉี ย บพลัน (Acute urinary incontinence)
เป็ นภาวะภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ที่เกิดขึ้ นชัว่ คราว หากได้รบั การแก้ไขสาเหตุโดยตรง
จะทําให้หายได้ สาเหตุของอาการนี้ ใช้หลักจําว่า DRIP โดยมีความหมายดังนี้
D คือ Delirium/Drug ผูป้ ่ วยสูงอายุที่เกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (Delirium)
จากเหตุ ใดก็ ตาม จะสูญเสี ยความสามารถในการควบคุ มปั สสาวะชัว่ คราว รวมทั้ง
ยาบางชนิ ดก็ อาจส่ งเสริ มให้ผู ้สู งอายุ มีอาการปั ส สาวะราดขึ้ นได้ ได้แ ก่ 1) ยาที่ มี
ผลข้า งเคี ย งทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะปั สสาวะคั ่ง (Urinary retention) เช่ น ยาในกลุ่ ม
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Anticholinergic, Opiate, Calcium channel blocking agent, Dihydropyridine แ ล ะ
ยาลดอาการคัดจมูก กลุ่ม Alpha-adrenergic agonist 2) ยาที่ มีผลข้างเคี ย งต่ อ การ
ทํา งานของหู รู ด ท่ อ ปั ส สาวะ (Urethral sphincter) เช่ น Alpha-adrenergic agonist
ที่ ใ ช้รั ก ษาโรคความดั น โลหิ ต สู ง 3) ยาที่ ทํ า ให้มี ป ริ ม าณปั สสาวะมาก เช่ น
ยาขับ ปั สสาวะ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ 4) ยากลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น ยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทที่ทาํ ให้ง่วงซึม ได้แก่ Benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์ยาว เป็ นต้น
R คื อ Retention of urine/Restricted mobility การจํา กัด การถ่ า ยปั ส สาวะ
ได้ดว้ ยตนเอง หรื อจํากัดการเคลื่ อนไหว ทําให้ผู ้สู งอายุ ไ ม่ส ามารถเดิ นไปห้องนํ้ า
ได้ส ะดวกจากสาเหตุ ต่างๆ เช่ น ผู ้สู งอายุ มีที่ ก้ันข้างเตี ย งเพื่ อป้ องกันการตกเตี ย ง
การผู ก มัดผู ้สู งอายุ การมี อุป กรณ์ท างการแพทย์ติดตัว ทําให้เคลื่ อนไหวไม่ส ะดวก
หรือหลังการผ่าตัด เตียงอยูห่ ่างจากห้องนํ้ามาก ทําให้ไม่สามารถกลั้นปั สสาวะเพื่อจะ
ไปถ่ ายปั สสาวะที่ ห อ้ งนํ้ าได้ทัน นอกจากนั้ นผู ป้ ่ วยสู งอายุ ย ังต้องประสบเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ในหอผูป้ ่ วยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะปั สสาวะคัง่ เช่น ผลข้างเคียงจากยา การนอน
ถ่ า ยปั สสาวะของผู ้ สู ง อายุ เพศหญิ งโดย ใช้ ห ม้ อ นอนบนเตี ย ง ทํ า ให้ ข าด
ความเป็ นส่ ว นตัว และยังต้องพยายามรัก ษาสมดุ ล ของร่ างกายบนหม้อ นอนขณะ
ถ่ายปั สสาวะ มีผลทําให้การถ่ายปั สสาวะไม่มีประสิทธิภาพ
I คื อ Infection/Impaction (Fecal) การอัก เสบติ ด เชื้ อในทางเดิ น ปั ส สาวะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้ ออักเสบเฉียบพลัน ทําให้ปัสสาวะบ่อย ปั สสาวะเล็ดราด
หากรัก ษาอาการอัก เสบหายแล้ว ภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ก็ ห ายไปได้ ผู ้สู ง อายุ
ที่ มี อ าการท้อ งผู ก มากจนเกิ ด ภาวะอุ จ จาระอุ ด ตั น ในลํ า ไส้ (Fecal impaction)
ก็ อ าจเป็ นสาเหตุ ข องอาการปั ส สาวะราดได้ เนื่ อ งจากก้อ นอุ จ จาระที่ แ ข็ ง บริ เ วณ
Rectum จะส่งผลต่อท่อทางเดิ นปั สสาวะด้านหน้า ทําให้เกิดปั สสาวะคัง่ และอาการ
ปั สสาวะราดทั้งแบบ Overflow incontinence หรือ Urge incontinence
P คื อ Polyuria/Prostatism ภาวะที่ ทํ า ให้มี ป ริ ม าณปั สสาวะมากผิ ด ปกติ
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการขับถ่ายปั สสาวะเนื่ องจากความชรา ทําให้เกิด
อาการปั สสาวะราดได้ สาเหตุ ที่พบบ่อยในผู ส้ ูงอายุ ได้แก่ การได้รับยาขับปั สสาวะ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี น และแอลกอฮอล์ โรคเบาหวาน เป็ นต้น รวมทั้ ง
กลุ่มอาการจากโรคของต่ อมลูกหมาก ทําให้เกิ ดการอุ ดกั้นที่ คอกระเพาะปั ส สาวะ
(Bladder outlet obstruction) ทําให้เกิดปั สสาวะราดทั้งแบบ Overflow incontinence
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และมีปัญหาปั สสาวะบ่อยตอนกลางคื นอันนํ าไปสู่อาการปั สสาวะราดตอนกลางคื น
ด้วย
2. ภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้แ บบเรื้ อรั ง (Chronic urinary incontinence)
แบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
2.1 Functional incontinence ลัก ษณะของปั ญ หาในผู ้สู งอายุ ก ลุ่ มนี้
คือ ไม่สามารถเดินไปปั สสาวะในห้องนํ้าได้เองโดยสะดวก โดยสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่
การสู ญ เสี ย ความสามารถในการไปห้องนํ้ าเพื่ อถ่ ายปั ส สาวะ เช่ น อาการปวดเข่ า
เนื่ องจากโรคข้อเข่าเสื่อม อาการเหนื่ อยง่ายจากโลหิตจาง โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรัง
เดิ นลําบากจากโรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลื อดสมอง เป็ นต้น โรคจิ ตประสาท เช่น
ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ทําให้ผูส้ ูงอายุไม่สนใจในการดูแลตนเอง
2.2 Stress incontinence เป็ นภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ที่ เ กิ ด จาก
การมี กิ จ กรรมที่ ทําให้ความดันในช่ อ งท้อ งเพิ่ มขึ้ นอย่า งกะทันหัน การมี ความดัน
ในกระเพาะปั สสาวะสู ง ขึ้ นทั น ที จนหู รู ด กระเพาะปั สสาวะไม่ ส ามารถควบคุ ม
การไหลของปั ส สาวะที่ จะพุ่ งออกอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงได้ เช่น การยกของหนั ก
การไอ การจามอย่างแรง นําไปสู่การมีปัสสาวะเล็ดราดได้
2.3 Urge incontinence เป็ นพยาธิ สภาพที่ พบบ่อยที่ สุ ดในผู ส้ ู ง อายุ
ที่ มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้แบบเรื้ อรัง มักพบร่วมกับปั ญหาอื่นๆ ที่ บริเวณทางเดิ น
ปั สสาวะส่วนล่าง เช่น กระเพาะปั สสาวะอักเสบ ท่อปั สสาวะอักเสบ เนื้ องอกหรือนิ่ วใน
กระเพาะปั สสาวะ หรื ออาจเกิ ดขึ้ นเองเนื่ องจากความสู งอายุ ที่เรี ย กว่า Over active
bladder (OAB) ซึ่ ง ภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ช นิ ด นี้ มี ชื่ อ เรี ย กต่ า งๆ เช่ น Detrusor
overactivity, Bladder instability ภาวะนี้ เกิดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้ อดีทรูเซอร์เอง
โดยไม่ส ามารถควบคุ มได้ ทําให้ผู ้สู งอายุ เกิ ดการอยากจะถ่ ายปั ส สาวะทันที อย่าง
รุ นแรง (Urgency) โดยที่ ยงั ไม่พร้อมหรื อยังไม่ตอ้ งการถ่ ายปั สสาวะ อาจจะเกิ ดขึ้ น
บ่อยแม้เวลากลางคืน โดยปริมาณปั สสาวะในกระเพาะปั สสาวะนั้ นยังไม่มากเท่ากับ
ปริมาณที่ควรเป็ นในคนปกติเมื่อมีอาการอยากถ่ายปั สสาวะ แต่ปริมาณปั สสาวะที่ราด
ออกมาจะมากกว่าภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ชนิ ดอื่น
2. 4 Overflow incontinence พ ย า ธิ ส ภ า พ ช นิ ด นี้ เ กิ ด จ า ก ก า ร
ที่ กระเพาะปั สสาวะไม่สามารถขับถ่ายปั สสาวะออกได้หมด หลังจากที่ผูป้ ่ วยปั สสาวะ
เสร็จแล้ว เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อระบบประสาทอัตโนมัติในการ
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ควบคุมการทํางานของกระเพาะปั สสาวะ กลุ่มอาการของทางเดิ นปั สสาวะส่ว นล่าง
เช่น ต่อมลูกหมากโต โรคติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะ กล้ามเนื้ อ Detrusor บีบตัวผิดปกติ
2.5 Reflex incontinence ผูส้ ูงอายุ จะไม่สามารถควบคุ มการขับถ่ าย
ปั ส สาวะเองได้ เนื่ อ งจากกระแสประสาทที่ สัง่ การจากสมองไม่ ส ามารถผ่ า นไป
ตามไขสันหลังจนถึ งบริ เ วณ Sacral ที่ 2 ถึ ง 4 ที่ ควบคุ มการทํางานของกระเพาะ
ปั สสาวะ ทําให้กระเพาะปั สสาวะทํางานโดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุ ม ในกรณี
เรื้ อรัง กระเพาะปั ส สาวะจะมี พ ยาธิ ส ภาพแบบหดเกร็ ง ทํา ให้ไ ม่ ส ามารถเก็ บ กัก
ปั สสาวะได้ม าก ทํ า ให้มี อ าการปั สสาวะบ่ อ ยและกลั้ น ไม่ ไ ด้ ภาวะนี้ เกิ ด จาก
มี ก ารทําลายไขสันหลังเนื่ อ งจากอุ บัติเหตุ การแพร่ ก ระจายของมะเร็ ง และภาวะ
ช่องไขสันหลังตีบ ผูส้ ูงอายุจึงมักมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ
นอกจากนี้ ภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ แ บบเรื้ อรั ง ในผู ้ สู ง อายุ
อาจเกิดได้ท้งั Stress incontinence และ Urge incontinence จึงเรียกว่าเป็ นภาวะกลั้น
ปั สสาวะไม่ได้แบบเรื้ อรังชนิ ดผสม (Mixed incontinence)3
การประเมินผูส้ ูงอายุที่มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้
การประเมิ นผู ้สู งอายุ เพื่ อการจัดการภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้น้ั น ต้องการ
การประเมิ นแบบครบถ้วน เพื่ อที มสหสาขาสามารถใช้ขอ้ มูลในการจัดการปั ญหา
บํา บัด รัก ษาผู ้สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้แ บบเฉี ย บพลัน รวมทั้ง ป้ อ งกัน
การเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นจากภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้แ บบเรื้ อรั ง ซึ่ ง แนวทาง
ในการประเมิน ได้แก่2-13
1. การสัมภาษณ์ป ระวัติ ข้อมูลจากการซัก ประวัติเป็ นข้อมูลที่ สําคัญ ที่ สุ ด
ในการวินิจฉัยโรคและวิ นิจ ฉัยทางการพยาบาล กลุ่มที่ มีปัญหาภาวะกลั้นปั ส สาวะ
ไม่ได้แบบเฉี ยบพลัน ควรสอบถามข้อมูลจากผู ส้ ูงอายุ และผูด้ ูแลตามหัวข้อ “DRIP”
ส่วนในกลุ่มที่มีปัญหาภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้แบบเรื้ อรัง ควรซักประวัติให้ครอบคลุม
รายละเอี ย ดเพื่ อ การจํา แนกพยาธิ ส ภาพของกลุ่ ม อาการ ได้แ ก่ โรคประจํ า ตั ว
ปั ญหาสุขภาพทั้งในอดีตและปั จจุบนั ประวัติการคลอดบุตร ประวัติเกี่ยวกับการผ่าตัด
ที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบประสาทและอวัยวะสื บ พันธุ ์ ยาที่ มีผ ลต่ อการขับ ถ่ ายปั ส สาวะ
ปริ มาณนํ้ าที่ ดื่มในแต่ ละช่ วงของวัน ความสามารถในการปฏิ บัติกิจ วัตรประจําวัน
สิ่งแวดล้อมในบ้าน ตําแหน่ งของห้องนํ้า ห้องนอน
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2. การประเมินแบบแผนการถ่ายปั สสาวะ ถื อเป็ นมาตรฐานในการประเมิน
ผู ้สู งอายุ ที่ มีภ าวะกลั้นปั ส สาวะไม่ ไ ด้ การใช้แ บบบันทึ ก การถ่ ายปั ส สาวะจะทํา ให้
ได้ข ้อ มู ล แบบแผนการขั บ ถ่ า ยปั สสาวะ รู ป แบบของภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้
และความรุนแรง
3. การตรวจร่ า งกาย ได้แ ก่ การตรวจท้อ งบริ เ วณหัว เหน่ า เพื่ อ ประเมิ น
การโป่ งตึ งที่ บ่งบอกถึ งการมีปัสสาวะคัง่ ค้าง หรือการมีกอ้ นลําบริเวณท้องด้านซ้าย
อาจแสดงถึงการมีอุจจาระอัดแน่ น การตรวจผิวหนังบริเวณฝี เย็บว่ามีการระคายเคือง
มีแผล หรือมีสิ่งคัดหลัง่ หรือไม่ ในผูส้ ูงอายุหญิงการตรวจอวัยวะสืบพันธุโ์ ดยให้ทดลอง
เบ่ง (กรณีไม่มขี อ้ ห้าม) จะสามารถสังเกตการณ์มีอวัยวะในอุง้ เชิงกรานโผล่ยื่นออกมา
เ ช่ น Cystocele, Rectocele แ ล ะ Uterine prolapse ห รื อ พ บ Atrophic vaginitis
เนื่ องจากการขาดฮอร์โมน ทําให้มีอาการฝี เย็บ อัก เสบ กดเจ็บ เนื้ อเยื่อบริเ วณนั้ น
บางและสีซีด การตรวจทวารหนักและผิวหนังบริเวณรอบๆ อาจพบปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ
ที่ ทําให้เกิ ดภาวะกลั้นปั ส สาวะไม่ไ ด้แบบเฉี ยบพลัน เช่น ท้องผู ก อุ จ จาระอัดแน่ น
และผื่ นจากเชื้ อรา โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายควรทําในสถานที่ที่เหมาะสม
มิ ด ชิ ด ทํา ให้ผู ้สู ง อายุ รู ส้ ึ ก ปลอดภัย และไม่รู ส้ ึ ก อาย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การให้ข อ้ มู ล
ของผูส้ ูงอายุที่เป็ นประโยชน์ต่อการรักษา
4. การตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก ารหรื อ การตรวจพิ เ ศษอื่ น เช่ น Urinalysis
และ Urine culture เพื่ อ วิ นิ จ ฉัย การติ ด เชื้ อทางเดิ น ปั ส สาวะ การตรวจ Post void
residual urine หรือ PVR จะใช้กรณีที่ตอ้ งการประเมินความสามารถในการบีบตัวขับ
ปั ส สาวะของกระเพาะปั ส สาวะ หลังการถ่ ายปั สสาวะปกติ ปริ มาณปั สสาวะที่ ค า้ ง
ในกระเพาะปั สสาวะที่เกิน 100 มิลลิลิตรแสดงถึงความผิดปกติ การตรวจพิเศษอื่นๆ
เช่น Cystoscopy, Uroflowmetry, Cystometry เป็ นการตรวจเพื่อหาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ
หลักการรักษา
การรักษาภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้แบบเฉี ยบพลัน ขึ้ นอยู่กบั สาเหตุ การเกิ ด
ดังนั้ นการรักษาสาเหตุ จึงช่วยบรรเทาอาการได้ ส่วนภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ไ ด้แ บบ
เรื้ อรัง การรักษาเน้นที่ การบําบัดเชิงพฤติ กรรม การใช้ยา และการใช้หตั ถการต่างๆ
ซึ่งแตกต่างกันตามชนิ ดของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ ดังนี้ 1-2,11
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1. Functional incontinence ต้อ งแก้ไ ขสาเหตุ ที่ ทํ า ให้ผู ้สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถ
เดิ น ไปปั สสาวะที่ ห ้อ งนํ้ า ได้ทั น ร่ ว มกั บ การบํ า บั ด เชิ ง พฤติ ก รรม โดยเฉพาะ
การไปปั สสาวะให้บ่อยกว่าเดิม จะช่วยแก้ไขอาการนี้ ได้
2. Stress incontinence ใช้ก ารบํ า บั ด เชิ ง พฤติ ก รรม ถ้า อาการไม่ ดี ขึ้ น
แพทย์อาจเลื อกใช้ยาในกลุ่ม Alpha-adrenergic agonist ช่วยกระตุ น้ ให้ท่อปั สสาวะ
และหูรูดบี บตัว ซึ่ งต้องระวังผลข้างเคี ยงของยาในกลุ่มนี้ ที่ ทําให้มีอาการปวดศี รษะ
ใจสัน่ ความดั น โลหิ ต สู ง ได้ โดยอาจใช้ร่ ว มกับ ยา Estrogen ทั้ ง แบบรับ ประทาน
หรือยาทาช่องคลอด ถ้าอาการยังไม่ดีขนึ้ กรณีพบว่ามีภาวะ Sphincter incompetence
จะใช้ก ารผ่ าตัด Pubovaginal sling โดยวิ ธีเลาะนํ าเอาเนื้ อเยื่ อ เช่น Rectus fascia
เป็ นแถบมาคล้อ งประคองท่ อ ปั ส สาวะ และ Bladder neck ไว้ ปรับ ให้ท่ อ ปั ส สาวะ
ปิ ดสนิ ทพอดี การฉี ด สารหนุ นท่ อ ปั สสาวะ (Urethral bulging agent) เป็ นการ
ฉี ด สารบางอย่ า งเข้า ไปหนุ น ให้เ ยื่ อ บุ ก ระเพาะปั ส สาวะชิ ด กั น ช่ ว ยทํ า ให้ส ภาพ
การทํา งานของท่ อ ปั ส สาวะดี ขึ้ น เหมาะสํา หรับ ผู ้ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถทํา ผ่ า ตัดใหญ่
ถ้าผูส้ ูงอายุไม่สามารถรับการผ่าตัดได้หรือปฏิเสธการผ่าตัด จําเป็ นต้องใช้แผ่นผ้าอ้อม
รองขณะออกนอกบ้า น ถ้า เป็ นผู ้ สู ง อายุ ช าย อาจใช้ถุ ง ยางอนามั ย ต่ อ เข้า กั บ
ปลายอวัยวะเพศแล้วต่อกับสายปั สสาวะลงถุ งเก็บปั สสาวะ ซึ่งใช้ได้เฉพาะพยาธิสภาพ
ชนิ ดนี้ เท่านั้น
3. Urge incontinence โดยการแก้ไขพยาธิสภาพเฉพาะที่ในทางเดินปั สสาวะ
ส่วนล่างที่เป็ นสาเหตุ เช่น การให้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ การ
ผ่าตัดนิ่ วในกระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น ในกรณีไม่พบสาเหตุ ส่วนใหญ่มกั เกิดจาก Over
active bladder อาจเริ่ ม ด้ว ยการบํ า บัด เชิ ง พฤติ ก รรม การใช้ย าคลายกล้า มเนื้ อ
กระเพาะปั สสาวะ ในผูส้ ูงอายุแพทย์จะพิจารณาเริ่มจากขนาดน้อยที่สุด แล้วเพิ่มขนาด
ช้า ๆ ตามความรุ น แรงของอาการ ยาประเภทนี้ ได้แ ก่ ยากลุ่ ม Anticholinergic,
Tricyclic antidepressant, Bladder relaxant กรณี ผูส้ ูงอายุ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ข้างต้น อาจใช้วิ ธี การกระตุ น้ ด้ว ยไฟฟ้ าที่ เส้นประสาท Tibial (Percutaneous tibial
nerve stimulation) หรื อวิธีการสวนปั สสาวะเป็ นครั้งๆ หรื อคาสายสวนปั สสาวะไว้
กรณีผูส้ ูงอายุที่มีภาวะติดเตียงควรใช้แผ่นรองปั สสาวะปูเตียง (Bed pad) เพื่อเปลี่ยน
และทําความสะอาดได้ง่าย
4. Overflow incontinence การใช้ยากลุ่ม Alpha-adrenergic antagonist กรณี
มีการอุดกั้นทางเดิ นปั สสาวะส่วนล่าง ยาในกลุ่ม cholinergic agent เช่น Bethanecol
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มีประโยชน์ในกลุ่มที่ สาเหตุ มาจากการที่กล้ามเนื้ อกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไม่ดี การ
ผ่ าตัดทํา Urethral dilatation หรื อ Urethrotomy ในรายที่ ส าเหตุ เกิ ดจากการอุ ดกั้น
ทางเดิ น ปั ส สาวะส่ ว นล่ า ง หลัง จากการรัก ษาดัง กล่ า วติ ด ตามประเมิ น Post void
residual urine ถ้าปริมาณปั สสาวะเหลือมากกว่า 400 มิลลิลิตร แสดงว่าไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษา แพทย์อาจให้คาํ ปรึกษาถึงวิธีสวนปั สสาวะทิ้ งเป็ นครั้งๆ หรือคาสายสวน
ปั สสาวะตลอดไป
5. Reflex incontinence หลักการรักษาขึ้ นอยู่กบั ความรุนแรงของพยาธิสภาพ
ที่มีผลต่อการทํางานของไขสันหลัง ถ้าเป็ นชนิ ดชัว่ คราว ในช่วงแรกมักต้องคาสายสวน
สวนปั ส สาวะไว้ก่ อนจนกระทัง่ พยาธิ ส ภาพหายไปจึ งถอดสายสวนปั สสาวะออกได้
กรณี ที่ เป็ นชนิ ดถาวร จําเป็ นต้องใช้วิ ธี ส วนปั สสาวะทิ้ งเป็ นครั้งๆ หรื อคาสายสวน
ปั สสาวะตลอดไป
6. Mixed incontinence ใช้วิธีของ stress และ Urge incontinence ร่วมกัน
คือเริ่มจากการบําบัดเชิงพฤติกรรม แล้วจึงพิจารณาการใช้ยา การผ่าตัด และการ
กระตุน้ ด้วยไฟฟ้ า12,14
การพยาบาลและการจัดการภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ในผูส้ ูงอายุ
เมื่อประเมินได้ว่าผูส้ ูงอายุ มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ จะต้องวางแผนการดูแล
และการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลตามแผน ซึ่ ง การจั ด การที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จะต้อ งเป็ นการจัด การร่ ว มกัน ระหว่า งผู ้สู ง อายุ ผู ้ดู แ ล
และที ม สหสาขาวิ ช าชี พ โดยพยาบาลซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในที ม เป็ นผู ้มี บ ทบาทสํ า คั ญ
ในการวางแผนต้องคิ ดและตัดสิ นใจเลื อกกลวิ ธี ที่แก้ไขสาเหตุ แ ละปั จจัย ที่ แ ก้ไขได้
ประเมินวิธีที่ผูส้ ูงอายุเคยใช้มาก่อน นอกจากนี้ ควรคํานึ งถึงโรคหรือภาวะผิ ดปกติอื่นๆ
เช่น โรคของอุง้ เชินกราน การติ ดเชื้ อในทางเดิ นปั สสาวะ มะเร็ง หรือโรคทางระบบ
ประสาทที่ อ าจเกี่ ย วข้อ งกั บ ภาวะกลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ เป้ าหมายในการรั ก ษา
ของผูส้ ูงอายุ11 การลงมือปฏิบัติการดูแลตามแผน และการติ ดตามประเมินผลลัพ ธ์
นอกจากนี้ ในการประเมิ น และการจัด การภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ ควรคํา นึ ง ถึ ง
วัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ด้ ว ย
ซึ่ ง หลัก การจัด การภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ ประกอบด้ว ย การจัด การโดยทั ว่ ไป
การบํา บัด เชิ ง พฤติ ก รรม และการพยาบาลที่ เ ฉพาะกับ ภาวะกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้
ชนิ ดต่างๆ15
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1. การจัดการโดยทัว่ ไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดําเนิ นชีวิตถื อว่า
เป็ นการรั ก ษาภาวะกลั้น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ใ นผู ้สู ง อายุ ที่ ค วรจะเริ่ ม เป็ นอั น ดั บ แรก
เนื่ องจากเป็ นวิธีการที่มีความเสี่ยงน้อยและได้ผลดี11
1.1 การจัดนํ้ าดื่ มในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ในผูส้ ูงอายุการดื่ มนํ้ า
มักจํากัดจากการมีความรูส้ ึกกระหายนํ้าลดลง ผูส้ ูงอายุบางคนอาจลดการดื่มนํ้ าเพื่อ
ลดการขับ ถ่ ายปั ส สาวะ จึ งควรปรับ ให้เหมาะสม โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ ที่ ได้รับยาขับ
ปั สสาวะร่วมด้วย ควรจัดให้ด่ืมนํ้ าอย่างสมํา่ เสมอตลอดวัน ผูส้ ูงอายุ ที่ปัสสาวะบ่ อย
ตอนกลางคืนต้องลดปริมาณนํ้ าดื่ มโดยเฉพาะก่อนนอนประมาณ 2 ชัว่ โมง15 ซึ่งการ
ลดปริ มาณนํ้ าดื่ มลง 25% จะช่วยบรรเทาภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ชนิ ด overactive
bladder ลงได้16
1.2 การลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีน ซึ่งการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าการลดเครื่ องดื่ มคาเฟอี นไม่ไ ด้เป็ นการรัก ษาโดยตรง แต่ ช่ ว ยลดอาการ
ปั สสาวะบ่อยและปั สสาวะราดได้17
1.3 การควบคุ ม นํ้ าหนั ก เป็ นสิ่ ง สํ า คั ญ โดยเฉพาะผู ้ ที่ มี ภ าวะ
กลั้ น ปั สสาวะไม่ ไ ด้ ช นิ ด stress incontinence และผู ้ ที่ มี ดั ช นี มวลกายมากกว่ า
30 kg/m2 เพราะความอ้ว นจะเพิ่ มความดันในช่องท้องทําให้เกิ ดปั สสาวะเล็ ด ราด
ได้ง่าย15,18
1.4 การใช้อุปกรณ์ช่วยการขับถ่าย ได้แก่ การใช้หม้อนอน เก้าอี้ นั ง่
ขับถ่ าย ควรใช้ในผู ท้ ี่ มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ไ ด้ชนิ ด urge incontinence และการใช้
อุปกรณ์ช่วยการขับถ่ายนี้ เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับผูส้ ูงอายุ ที่มีภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ที่
การรักษาหลักยังไม่ได้ผล16
1.5 การปรั บ และจั ด สภาพแวดล้อ มห้อ งนํ้ า ควรสะดวกสบาย
ระยะไม่ไกล สภาพทางเดิ นสะดวก มีแสงสว่างบริเวณทางเดิ นไปสู่หอ้ งนํ้ า ลักษณะ
ห้องนํ้าที่สะดวกมีอุปกรณ์ เช่น ราวจับเวลานัง่ ยืน
1.6 การใช้เครื่องแต่งกายเสื้ อผ้าที่สวมใส่และถอดง่าย การเลือกใช้
อุปกรณ์ซบั ปั สสาวะ แผ่นรองรับปั สสาวะอย่างเหมาะสม
2. การบําบัดเชิงพฤติกรรม13
2.1 การบริ ห ารกล้า มเนื้ ออุ ้ง เชิ ง กราน (Pelvic muscle exercise:
PME หรื อ pelvic floor retaining หรื อ Kegel exercise) ถื อเป็ นการรัก ษาทางเลื อ ก
อันดับแรกของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ เป็ นวิธีการที่ได้ผลในภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้
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ชนิ ด stress incontinence และใช้ร่ ว มกับ การบํา บัด อื่ น ใน urge incontinence และ
mixed incontinence16 โดยมุ่งสร้างความแข็ งแรงของกล้ามเนื้ อบริ เวณอุ ง้ เชิ ง กราน
วิธีการนี้ ใช้เวลาหลายเดื อนจึ งจะเห็ นผล ดังนั้ นจึ งต้องการการเสริ มแรงและความ
อดทนในการปฏิบตั ิ
ความสําเร็จของการบริหารกล้ามเนื้ ออุง้ เชิงกรานนั้นขึ้ นอยู่กบั วิธีการ
บริหารที่ใช้ การบริหารกล้ามเนื้ อที่ถูกมัด ถูกวิธีและต่อเนื่ อง รวมทั้งการประยุ กต์ให้
เข้าได้กบั ผูส้ ูงอายุแต่ละคน การแนะนําผูส้ ูงอายุในการทําการบริหารกล้ามเนื้ ออุง้ เชิง
กราน มีดังนี้ 1) อธิ บายให้ขมิบกล้ามเนื้ อรอบทวารหนั กและช่องคลอด ในการขมิบ
ทวารหนักและช่องคลอด แนะนําไม่ให้ผูส้ ูงอายุแขม่วท้อง หนี บก้นหรือต้นขา (เพราะ
การกระทํ า เหล่ า นี้ เป็ นเพี ย งการเพิ่ ม ความดั น ในช่ อ งท้อ งเท่ า นั้ น ) และให้มุ่ ง ที่
กล้ามเนื้ ออุ ง้ เชิ งกรานเท่ านั้ น 2) แนะนํ าให้ขมิบ 10 วินาที และคลาย 10 วินาที
ในผูส้ ูงอายุ บางคนอาจเริ่ มที่ 3 หรือ 5 วินาที ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ จนถึ ง
10 วินาที 3) แนะนําให้ขมิบ 50 ครั้งต่อวันแต่ไม่เกิน 25 ครั้งต่อครั้ง 4) แนะนําให้
ผู ้สู งอายุ สังเกตการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อาการปั ส สาวะเล็ ด ราดจะค่ อยๆ ดี ขึ้ น
เมื่อทําติ ดต่ อกันประมาณ 2-4 สัปดาห์13 ซึ่ งจากการศึ กษาทั้งในและต่างประเทศ
พบว่าการบริ หารกล้ามเนื้ ออุ ง้ เชิ งกรานช่วยลดความรุ นแรงของภาวะกลั้นปั สสาวะ
ไม่ได้ในผูส้ ูงอายุ18-21
2.2 การฝึ กกระเพาะปั สสาวะ (Bladder training) เป็ นการฝึ กการใช้
คํ า สั ง่ จากส่ ว น cortex ของสมองยับ ยั้ง รี เ ฟลกซ์ ก ารถ่ า ยปั สสาวะระดั บ Sacrum
มีวิธีการทําได้หลายวิธี แต่มีหลักการคือ ยืดเวลาการถ่ายปั สสาวะออกไป เช่น การฝึ ก
ให้กลั้นปั สสาวะไว้เมื่ อรู ส้ ึก อยากถ่ ายปั สสาวะ โดยยืดเวลาไป 5-10 นาที ในการ
ถ่ายปั สสาวะแต่ละครั้ง จนสามารถยืดเวลาออกไปให้การถ่ายปั สสาวะแต่ละครั้งห่าง
กันประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ในการฝึ กนั้ นต้องให้ผูส้ ูงอายุ เห็ นความสําคัญของการฝึ ก
หรือให้ความรู ้ จัดทําตารางการถ่ายปั สสาวะ (Scheduled voiding) และมีวิธีการฝึ ก
ที่เสริมแรงและถูกต้องเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้การปั สสาวะเป็ นไป
ตามกําหนดเวลา13 การฝึ กแบบนี้ ได้ผลในผูส้ ูงอายุที่มี Urge incontinence และ Mixed
incontinence16 และจากการศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่าการใช้วิธีการฝึ กกระเพาะปั สสาวะ
ร่วมกับการบําบัดวิธีอื่น เช่น การใช้ยา และการบริหารกล้ามเนื้ ออุง้ เชิงกราน ช่วยลด
ความรุนแรงของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ในผูส้ ูงอายุ14,22-23
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2.3 การกระตุ น้ ให้ผูส้ ูงอายุ ขบั ถ่ ายปั สสาวะทันที (Prompt voiding)
เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้กั บ ผู ้ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางด้า นความคิ ด ความจํ า หรื อ มี ข ้อ จํ า กั ด
ทางด้านร่างกาย โดยการพาผูส้ ูงอายุ เข้าห้องนํ้ าเมื่อคาดการว่าต้องการถ่ายปั สสาวะ
ใช้ในภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ชนิ ด functional incontinence และ urge incontinence
ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่าการใช้วิธีนี้ช่วยลดความรุ นแรงของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดูแลพื้ นฐาน24-25
2.4 การทํ า Crede's maneuver เพื่ อ ช่ ว ยให้ปั สสาวะได้ ม ากขึ้ น
ด้วยการกดลึกๆ บริเวณเหนื อหัวเหน่ า
2.5 การทํา Double voiding technique โดยเมื่อหลังการถ่ายปั สสาวะ
ครั้งแรกเสร็จแล้วให้ผูส้ ูงอายุยืนขึ้ นหรือเปลี่ยนท่า และปั สสาวะอีกครั้ง
3. การพยาบาลที่เฉพาะกับภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ชนิ ดต่างๆ2,13
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ตารางที่ 1 สรุปการพยาบาลและการรักษาภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ชนิ ดต่างๆ
ชนิดของภาวะ
กลั้นปั สสาวะ
ไม่ได้
Functional
incontinence
Stress
incontinence
Urge
incontinence
Overflow
incontinence
Mixed
incontinence

Pelvic
muscle
exercise

การบําบัดเชิงพฤติกรรม

Bladder
training

Prompt
voiding

Crede's
maneuver

√

Double
voiding
technique

√
√

√

√
√

√

√

√

√

การใช้ยา

การรักษา

alpha-adrenergic agonist,
estrogen
anticholinergic, tricyclic
antidepressant, bladder
relaxant
alpha-adrenergic antagonist,
cholinergic agent
anticholinergic,
antidepressant

การผ่าตัด/หัตถการ

pubovaginal sling, Urethral
bulging agent
urinary catheterization,
electrical stimulation
urethral dilatation, urinary
catheterization
Midurethral sling, electrical
stimulation
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จะเห็ นได้ว่าการจัดการภาวะกลั้นปั ส สาวะไม่ไ ด้ใ นผู ้สู ง อายุ ควรมุ่งเน้น ที่
การปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมและการดําเนิ นชีวิต การบําบัดเชิ งพฤติ กรรม เนื่ องจาก
เป็ นวิธีการบําบัดที่ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่เกิดผลข้างเคียง ดังนั้นการเสริมแรง
ให้ผูส้ ูงอายุปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องจึงเป็ นสิ่งสําคัญ
บทสรุป
ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามปกติของกระบวนการชรา
แต่ เ ป็ นความผิ ดปกติ ที่ เ กิ ดขึ้ นจากสาเหตุ แ ละปั จ จัย ร่ ว ม ทั้งจากการเปลี่ ย นแปลง
การทํ า งานของระบบต่ า งๆ จากกระบวนการชรา ปั จจั ย ด้ า นการรั ก ษ า
รวมทั้งสภาพแวดล้อม อุ ป สรรคที่ สําคัญ ในการแก้ไ ขภาวะดังกล่ า วคื อ การคิ ด ว่ า
เป็ นภาวะปกติของผูส้ ูงอายุ ความรูส้ ึกอาย รวมทั้งคิดว่าเป็ นภาวะที่ ไม่สามารถรักษา
ได้ ทําให้ไม่บอกอาการ ไม่ไปรับการรักษา ดังนั้ นพยาบาลต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ผู ้สู ง อายุ เพื่ อ ที่ จ ะประเมิ น ค้น หาปั จ จัย เสี่ ย ง สาเหตุ แ ละปั จ จัย ร่ ว ม อัน จะนํ า ไปสู่
การพยาบาลเพื่อจัดการภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ในผูส้ ูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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