จดหมายข่ าวสุ ขภาพ
โดย กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ศูนย์ ฝึกพาณิชย์ นาวี

ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
“โรคใกล้ตัว “วัยทำงำน” ทำงำนยุ่งทั้งวัน จนมีนิสัยกลั้นปัสสำวะ
ผู้หญิง มีโอกาสเป็นมากกว่า เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นกว่า และอยู่ใกล้ทวารหนักเชื้อโรคจึงเข้า
ทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่าย

เกิด จากกระเพาะปัส สาวะติ ด เชื้อ แบคทีเ รีย เช่น อีโ คไล เชื้ อ โรค
เหล่านี้จ ะมีอ ยู่มากบริเ วณรอบๆ ทวารหนักสามารถปนเปื้อ นผ่านเข้าท่อ
ปัสสาวะ และเข้ามาในกระเพาะปัสสาวะได้ ปัจจัยสาคัญที่พบได้บ่อย คือ
การกลั ้น ปัส สาวะเป็น เวลานาน ส่ง ผลให้ป ัส สาวะแช่ค ้า งในกระเพาะ
ปัสสาวะ เชื้ อโรคที่มีอยู่จึงเจริ ญเติบโตได้ดี

อาการถ่ายปัสสาวะกะปริดกระปรอย รู้สึกปวดขัดหรือแสบร้อนเวลา
ถ่ายปัสสาวะโดยเฉพาะตอนถ่ายปัสสาวะสุด บางรายอาจจะมีเลือดปนใน
ปั ส สาวะ ปวดบริ เ วณเอว ท้ อ งน้ อ ย มั กต้ อ งเข้ าห้ อ งน้ าบ่ อ ยๆ ชั่ วโมงละ
หลายครั้ง และมีอาการคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุดอยู่ตลอดเวลา

แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ หรือยารักษาตามอาการ
เช่ น ยาแก้ ป วดชนิ ด คลายการบี บ ตั ว ของกระเพาะ
ปัสสาวะ และผู้ป่วยควรดื่มน้าให้มาก อย่างน้อยวันละ
8 – 10 แก้ว เพื่อขับเชื้อออกทางปัสสาวะ ซึ่งโดยทั่วไป
อาการจะดีขึ้นภายใน 5 – 7 วัน หลังรับยาแล้ว

โดยการดื่มน้าสะอาดมากๆ

ไม่กลัน
้ ปัสสาวะเป็นเวลานานๆ

รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อลดการติดเชื้อโรค

ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ
 การกลั้ น ปั ส สาวะเป็ นเวลานาน ท าให้ เชื้ อ โรคใน
ปัสสาวะเจริญเติบโตได้ ดี
 การดู แ ลรั ก ษาสุ ข อนามั ย บริ เ วณอวั ย วะเพศไม่ ดี
โดยเฉพาะผู้หญิงหากทาความสะอาดไม่ ถูกวิธี เช่ น เช็ดทา
ความสะอาดจากด้ านหลังมาด้ านหน้ าแทนที่ จะเป็ นจาก
ด้ านหน้ าไปด้ า นหลั งก็ จะท าให้ มี โอกาสติ ดเชื้ อ จากช่ อ ง
คลอดและทวารหนักได้
 การสวนล้ างช่ องคลอดด้ วยยาปฎิ ชี ว นะ ท าให้
แบคทีเรี ยชนิดดีที่ทาหน้ าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกาจัดออกไป
จึงเกิดการติดเชื้อได้ ง่ายขึน้
 การติดเชื้อทางเพศสั มพันธ์
 การเปลี่ ย นแปลงของฮอร์ โมนในผู้ ห ญิ ง วั ย หมด
ประจาเดือน เมือ่ ฮอร์ โมนเพศหญิงลดลงทาให้ ความชุ่ มชื้น
บริ เ วณเยื่ อ บุ ช่ องคลอดและเยื่ อ บุ ท่ อ ปั ส สาวะซึ่ ง ช่ วย
ป้ องกันการติดเชื้อลดลงตามไปด้ วย
 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากควบคุมโรคได้ ไม่ ดีก็มีโอกาส
ติดเชื้อได้ ง่ายเนื่องจากร่ างกายมีภูมิต้านทานโรคตา่ อยู่แล้ ว
 ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยากดภูมติ ้ านทาน
 การใส่ คาสายสวนปัสสาวะเป็ นเวลานาน

เรียบเรียงโดย
ที่มา

การป้ องกันโรค และการดูแลตัวเองของผู้ป่วย
 ไม่ กลั้นปั สสาวะ ถ้ ารู้ สึกปวดปั สสาวะต้ องบังคับตัวเอง
ให้ เข้ าห้ องนา้ ทันที
 ผู้ สูงอายุ ห ลายรายเป็ นโรคกระเพาะปั สสาวะอั ก เสบ
เนื่องจากนอนหลับนานๆ โดยไม่ ลุกมาปั สสาวะ จึงไม่ ควร
ดืม่ นา้ หรือรับประทานผลไม้ ที่มนี า้ มากๆ ก่ อนเข้ านอน
 รั ก ษาสุ ข อนามัยบริ เ วณอวัยวะเพศด้ ว ยการทาความ
สะอาดจากด้ านหน้ าไปด้ านหลัง
 ไม่ สวนล้ างช่ อ งคลอดด้ ว ยน้ายาฆ่ าเชื้ อ การท าความ
สะอาดด้ วยสบู่ธรรมดาก็เพียงพอแล้ ว
 หลังมีเพศสั มพันธ์ ควรปัสสาวะทิง้ และทาความสะอาด
ร่ างกายทันที
 ควบคุมโรคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง เช่ น เบาหวาน เพราะหาก
ควบคุมไม่ ได้ กจ็ ะติดเชื้อซ้าแล้ วซ้าอีก
 ผู้หญิงวัยหมดประจาเดือน หากมีการติดเชื้อซ้ าๆ อาจ
จาเป็ นต้ อ งใช้ ยาปรั บฮอร์ โมนแบบเฉพาะที่ ช่ว ย เช่ น ยา
เหน็บเพื่อเพิ่มความชุ่ มชื้นบริ เวณเยื่อบุช่องคลอดและเยือ่ บุ
ท่ อปั สสาวะเพื่อลดการติดเชื้อ แต่ เนื่องจากการใช้ ฮอร์ โมน
อาจมีผลข้ างเคียงได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ ก่อนทุกครั้ง
 ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาปรับภูมติ ้ านทาน จาเป็ นต้ อง
ปรับยาตามดุลยพินิจของแพทย์

: นายสัจจา พันธุวงษ์
: คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
: โรงพยาบาลราชวิ ถี กรมการแพทย์

