โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
จากข้อมูลกองควบคุมโรค สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
พบว่าในช่วงที่อากาศร้อนจะมีผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบเพิ่มขึ้นพร้อมกับโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะไม่รุนแรงระยะแรกแต่ต้อง
ระมัดระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้โรคลุกลามต่อไป
ไต คืออวัยวะทีส่ �ำ คัญของร่างกายทีช่ ว่ ยควบคุมเกีย่ ว
กับการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและทำ�หน้าที่ควบคุม
ความสมดุลของน้�ำ ในร่างกายร่วมกับปอด ไตยังทำ�หน้าทีส่ ร้าง
ปัสสาวะแล้วเก็บกักไว้ทก่ี ระเพาะปัสสาวะ นอกจากนีย้ งั ช่วย
ควบคุม และสร้างฮอร์โมนต่างๆ เพือ่ การทำ�งานให้อยูใ่ นสภาวะ
สมดุล เช่น ควบคุมระดับความดันโลหิตให้คงที่

โดยเฉพาะในกลุ่ ม หญิ ง ชายวั ย เจริ ญ พั น ธ์ุ
วัยหมดประจำ�เดือน และกลุ่มผู้สูงอายุ เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ
จะบางลงทำ�ให้ความต้านทานโรคน้อยลง จึงเกิดการอักเสบ
ได้ง่าย ส่วนในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ
ต่อมลูกหมากโต ก็เป็นปัจจัยทำ�ให้ชายสูงอายุเกิดโรคกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบได้เท่าเทียมกับผู้หญิงสูงอายุเช่นกัน
ร่างกายของมนุษย์เราจะมีน�ำ้ เป็นส่วนประกอบร้อยละ 70
หรือเท่ากับ 2 ใน 3 ของน้ำ�หนักร่างกาย ส่วนในเลือดมีน้ำ�
เป็นส่วนประกอบประมาณร้ อ ยละ 90 ดังนั้นจะเห็นว่าน้ำ�
มีความจำ�เป็นและอยู่ในเซลล์ของทุกชนิดไม่เฉพาะในมนุษย์
แต่ก็จะพบในกลุ่มเซลล์พืช และสัตว์ด้วย ร่างกายมนุษย์
มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหลายอย่าง โดยอาศัยบทบาทการมี
ส่วนร่วมของน้�ำ ทีส่ �ำ คัญๆ หลายประการ เช่น เป็นตัวกลางของ
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในเรื่องกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกายกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหารตลอดจน
กระบวนการขับถ่ายของเสียจากร่างกาย น้ำ�จะช่วยการขับถ่าย
กากอาหารในลำ�ไส้ใหญ่ ให้เป็นไปโดยสะดวก ช่วยควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย และรักษาความสมดุลของกรดและด่าง
ของเลือดและของเหลวต่างๆ ในร่างกาย และที่สำ�คัญคือระบาย
ความร้อนในรูปของเหงื่อ

ไต
ท่อไต

กระเพาะปัสสาวะ

ท่อปัสสาวะ

แนวโน้มการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะจะพบใน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
เพราะเพศหญิงมีท่อปัสสาวะสั้นกว่า เชื้อโรคบริเวณปากช่องคลอด
จึงมีโอกาสเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า

ผู้ที่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่นั่งโต๊ะทำ�งานและ
ห้องน้ำ�อยู่ไกล ทำ�ให้ไม่อยากลุกไปถ่ายปัสสาวะ กลุ่มที่ขับรถโดย
เฉพาะที่ต้องขับรถเวลานานๆ ต้องกลั้นปัสสาวะเมื่อรถติดอยู่บน
ถนนหรือหาที่ปัสสาวะไม่ได้ร่างกายจะสูญเสียน้ำ�ผ่านทางผิวหนัง
ในรูปของเหงือ่ และระเหยออกทางปอดโดยร่างกายหายใจเข้า-ออก
รวมแล้วร่างกายสูญน้ำ� วันละ 3-5 ลิตร ดังนั้นคนปกติควรมีการ
ดื่มน้ำ�เฉลี่ยวันละประมาณ 1.5-2 ลิตร เพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป
การเสียน้ำ�และการจะรับน้ำ�เข้าไปส่วนใหญ่จะมีการปรับสมดุล
เองของร่างกาย โดยสมดุลกับอายุ และปริมาณของไขมันใน
ร่างกาย ภาวะทีม่ กี ารเจ็บไข้อาจมีการสูญเสียน้�ำ ในร่างกายได้งา่ ย ใน
กรณีทร่ี า่ งกายขาดน้�ำ ประมาณ 3-5 วัน อาจทำ�ให้เสียชีวติ ได้

สาเหตุของโรค และ
การเกิดอักเสบ
โลกมีภาวะร้อนขึน้
ดั ง นั้ น อากาศรอบตั ว ก็ ร้ อ นขึ้ น
กลไกร่ า งกายก็ จ ะปรั บ สมดุ ล น้ำ � ใน
ร่างกาย โดยการขับน้�ำ ออกจากร่างกาย
ทำ�ให้มีนำ้�ผ่านการกรองของเสียจากไตไป
สู่กระเพาะปัสสาวะน้อยจึงทำ�ให้ไม่ค่อยปวด
ปัสสาวะและเมื ่ อ ไม่ ไ ด้ ถ ่ า ยปั ส สาวะ เกิ ด
การสะสมของเชื้อ โรคทำ � ให้ เ สี่ย งต่ อ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

อาการที่พบบ่อย

วิธีการป้องกัน และดูแลตนเอง

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะเกิดอยากปัสสาวะบ่อย และเวลาถ่าย
อาจมีอาการแสบขัด ถ่ายไม่มาก ถ่ายไม่สุด สุดท้ายบางครั้งจะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอาจมีเลือดด้วย กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
อาจมาจากเชื้อโรคที่มาจากทวารหนัก เช่น ความไม่สะอาดของ
กิจกรรมการถ่ายและการมีเพศสัมพันธ์ โรคนิ่ว โรคเบาหวาน โรค
มะเร็งในทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มีผลทำ�ให้
ต่อมลูกหมากโตหรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีหูรูดของกระเพาะปัสสาวะ
เสื่อม บางครั้งเมื่อกลั้นปัสสาวะนานๆ หรือหลังมีเพศสัมพันธ์อาจ
พบว่าปัสสาวะที่ถ่ายบางครั้งมีกลิ่นและมีลักษณะฉุนหรือเลือดปน
ถ้ามีภาวะรุนแรงขึ้น จะพบว่าอาจมีไข้ เบื่ออาหาร และอาเจียน
การตรวจร่างกายอาจไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่อาจมีอาการ เช่น ปวด
บริเวณกลางท้องน้อย

1. รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ เมื่อภายหลังการถ่ายอุจจาระ
ควรใช้กระดาษชำ�ระทำ�ความสะอาดจากข้างหน้าไปหลัง เพื่อป้องกัน
การเกิดเชื้อโรคจากทวารหนักเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ
2. ดื่มน้ำ�สะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว (ประมาณ 2 ลิตร) แต่ถ้า
อากาศร้อนมากหรือว่ารูส้ กึ ตัวว่ามีไข้และเหงือ่ ออกมากอาจต้องดืม่ น้�ำ
ทดแทนมากขึน้ เพือ่ ให้รา่ งกายปรับสมดุล และลดความเสีย่ งต่อโรค
3. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานเพราะถ้าปล่อยไว้อาจทำ�ให้มีการอักเสบ
และติดเชื้อได้ง่าย
4. การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ควรติดตามดูแลร่างกายตาม
แพทย์สง่ั เพราะถ้ารักษาถูกต้องจะให้ผลดีกบั สุขภาพและคุณภาพชีวติ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
สาเหตุของโรค และการเกิดอักเสบ
อาการที่พบบ่อย
วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเอง
การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์

5. เมื่อมี ก ารตรวจสุ ข ภาพโดยเฉพาะการตรวจปั ส สาวะ และพบ
เม็ดเลือดขาวมีปริมาณมากขึ้นในปัสสาวะ ตลอดจนรู้สึกมีไข้ หรือ
ความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะที่ทำ�เป็นกิจวัตรประจำ�วัน ควรพบ
แพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามต่อไปที่ไต และ
เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต
6. ลดการเสียดสี กรณีที่แต่งงานใหม่ๆ การเสียดสีหลังการร่วมเพศ
มีส่วนเสริมให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่าย ดังนั้นควรดื่มน้ำ�
หรือใช้ครีมหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสี

การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
			อาจพบมีปริมาณของเม็ดเลือดขาว และพบปริมาณไข่ขาวหรือ อัลบูมินในปัสสาวะสูงกว่าปกติ ไม่ควรกลั้น
ปัสสาวะนานๆ เพราะการกลั้นปัสสาวะทำ�ให้เชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะเติบโต และเกิดการอักเสบได้ นอกจากนี้อาจพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่
เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรืออาจมีต่อมลูกหมากโตได้
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