แนะผู้สูงอายุบริหารกล้ามเนื้อหูรูดช่ วยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ ได้

กรมการแพทย์แนะผูส้ ู งอายุฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้ระบบขับถ่ายปั สสาวะเป็ นปกติ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งเรื่ อง
อาหารการกิ น ฝึ กควบคุ มการขับถ่ ายของกระเพาะปั สสาวะ และบริ หารกล้ามเนื้ อหู รูดอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสุ ขอนามัยที่ ดีและ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจในการใช้ชีวติ ประจําวัน
นายแพทย์ ป านเนตร ปางพุฒิ พงศ์ รองอธิ บดี กรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า ปั ญหาที่ ม กั สร้ า งความกัง วลใจให้ผูส้ ู งอายุ
โดยเฉพาะเวลาที่ อ อกไปทํา กิ จ กรรมนอกบ้า น คื อ อาการกลั้น ปั ส สาวะไม่ ไ ด้ โดยผู ห้ ญิ ง สู ง อายุจ ะประสบปั ญหามากกว่า
ผูช้ ายสู งอายุถึงสองเท่า และอาการนี้ยงั ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น ปั สสาวะที่ราดออกมาอาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
มีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อในทางเดินปั สสาวะ ซึ่ งภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้คือภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่สามารถควบคุม
การขับถ่ายปั สสาวะและกลั้นได้ ทั้งด้านปริ มาณและความบ่อยของการขับถ่ายปั สสาวะ แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ได้แก่ 1. ปั สสาวะ
เล็ด เกิดจากหู รูดท่อปั สสาวะหดรัดตัวได้ไม่ดี หรื อมีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้ ออุง้ เชิ งกราน ทําให้ความดันในกระเพาะปั สสาวะ
สู งขึ้น ส่ งผลให้หูรูดท่อปั สสาวะไม่สามารถควบคุมการไหลของปั สสาวะ 2. ปั สสาวะราด เกิดจากกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวกว่า
ปกติ จะมีปัสสาวะราดออกมาทันที ไม่สามารถเข้าห้องนํ้าได้ทนั 3. ปั สสาวะเล็ดราด เช่น ต่อมลู กหมากโต ทําให้ปวดปั สสาวะ
บ่อย อาจเล็ดออกมาเองในปริ มาณน้อยๆ แต่ออกมาเรื่ อยๆ โดยที่ไม่มีอาการปวดปั สสาวะ 4. ภาวะที่เกิ ดจากโรคทางกายที่ไม่ใช่
ความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะส่ วนล่าง เช่น ผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่ อม ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาโรคข้อเสื่ อม เป็ นต้น
นายแพทย์ ประพันธ์ พงศ์ คณิตานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสั งฆราชญาณสั งวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้ระบบทางเดินปั สสาวะและระบบที่เกี่ยวข้องเสื่ อม
ลง ฮอร์ โมนที่ ลดลง รวมถึ งการหย่อนตัวของกล้ามเนื้ อเชิ งกราน การบี บรัดของกล้ามเนื้ อหู รูดเสื่ อมลง ตลอดจนผูส้ ู งอายุที่มี
โรคประจําตัวที่ส่งผลต่อการกลั้นปั สสาวะ เช่น โรคเบาหวาน เบาจืด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคทางสมอง โรคซึ มเศร้ า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาวะดังกล่าวจะสร้างความกังวลใจและปั ญหาให้แก่ผสู ้ ู งอายุ แต่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ระบบ
ขับถ่ายปั สสาวะทํางานเป็ นปกติได้โดยบริ หารกล้ามเนื้ อหู รูดให้แข็งแรงโดยฝึ กขมิบกล้ามเนื้ อหู รูดอย่างแรงเหมื อนกําลังกลั้น
ปั สสาวะและขมิบ ครั้งละประมาณ 5 วินาที หยุดขมิบ 10 วินาที แล้วทําซํ้า 10 ครั้ง ในตอนเช้า กลางวัน และเย็น ทุกวัน แล้วค่อยๆ
เพิ่มจํานวน ฝึ กควบคุ มการขับถ่ าย โดยยืดระยะเวลาระหว่างการเข้าห้องนํ้าแต่ละครั้ งให้นานออกไป พยายามกลั้นปั สสาวะ
ให้นานขึ้ นอี กเล็ก น้อยก่อนที่ จะไปถ่ ายปั สสาวะ ขณะที่เข้าห้องนํ้าไม่ค วรเบ่งปั สสาวะอย่างรุ นแรงและควรปั สสาวะให้หมด
หลี กเลี่ยงเครื่ องดื่มที่กระตุน้ ให้ปัสสาวะบ่อย ได้แก่ ชา กาแฟ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม และงดสู บบุหรี่ ไม่ดื่มนํ้ามาก
เกินไป เพราะอาจทําให้สมองบวม ไตทํางานหนัก และเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดอาการปั สสาวะเล็ด ควรดื่มนํ้า 30 - 50 มิลลิ ลิตรต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น หากมีน้ าํ หนักตัว 60 กิโลกรัม ควรดื่มนํ้าวันละประมาณ 2 ลิตร ซึ่ งการดื่มนํ้าไม่ด่ืมในปริ มาณมากครั้ง
เดียวจนหมดหากผูส้ ู งอายุสามารถปฏิ บตั ิตวั ได้ตามคําแนะนําดังกล่าวข้างต้นจะทําให้มีสุขอนามัยที่ดี และเสริ มสร้างความมัน่ ใจ
ในการใช้ชีวติ ประจําวันโดยไม่ตอ้ งกังวลกับภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้อีกต่อไป
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