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ที่มาและความส าคัญของปัญหา :  
     โรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะเป็นโรคตดิเชือ้ท่ีพบได้บ่อยในเดก็  

     ซึง่ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบั(vesicoureteral reflux)เป็นความ
ผิดปกตท่ีิพบได้บ่อยถึง 20-30% ภาวะนีเ้พิม่ความเสี่ยงตอ่การตดิ
เชือ้ทางเดนิปัสสาวะซ า้ รวมทัง้การเกิดแผลเป็นท่ีไต  

     จึงมีค าแนะน าให้ท าการสืบค้นหาภาวะนีโ้ดยการสง่ตรวจทางรังสีวิทยา
ในผู้ ป่วยตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะทกุราย  

    (AAP 1999 recommendation) 

 



 แตเ่ร็วๆนี ้ผู้ เช่ียวชาญหลายท่านแนะน าว่า ภาวะปัสสาวะไหล
ย้อนกลับระดับสูง เท่านัน้ท่ีเพิม่ความเสี่ยงตอ่การตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะซ า้และการเกิดแผลเป็นท่ีไต 
จึงมีความพยายามในการสืบค้นหาภาวะนี ้เพื่อลดการสง่ตรวจ 
voiding cystourethrogram ซึง่ยุ่งยากและได้รับรังสีปริมาณ
มากโดยท่ีไม่จ าเป็นลง  
จวบจนปัจจบุนัยงัไม่มีแนวทางท่ีดีท่ีสดุในการสง่ตรวจทางรังสีวิทยา
ในผู้ ป่วยเดก็ท่ีตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ 



    วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อศกึษาถึงความสามารถของ renal ultrasound (RUS) และ 

dimercaptosuccinic acid (DMSA) scan ในการสืบค้นหา
ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับระดับสูง ภายหลงัการตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรกในผู้ ป่วยเดก็อายนุ้อยกว่า1ปี  
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    วิธีการศึกษา :  
     ท าการศกึษาระหว่างปี 2543-2553 ในผู้ ป่วยเดก็อายนุ้อยกว่า1ปี 
จ านวน 387 คน ท่ีมีการตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรก 

     ท่ีได้รับการสง่ตรวจทางรังสีวิทยาครบทัง้ RUS, voiding 

cystourethrography (VCUG) และ DMSA scan โดยศกึษาถึง
ความสามารถของ RUS และ DMSA scan ในการสืบค้นหาภาวะ
ปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงู รวมถึงความคุ้มคา่ในการสง่ตรวจด้วย
วิธีเหลา่นี ้

 



ผลการศึกษา : 
    พบความผิดปกตขิอง Renal ultrasound 95 คน (24.5%) พบ
ปัสสาวะไหลย้อนกลบั 79 คน (20.4%) โดยท่ี 8คน (2.1%)เป็น
ปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงู พบความผิดปกตจิาก  DMSA scan 
22คน (5.7%) 



    ผลการศึกษา :  
     คา่ sensitivity ของ RUS และ DMSA scan ในการสืบค้นหา
ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงูมีคา่ 50% และ 87.5% 

ตามล าดบั  

    โดยสามารถลดการสง่ตรวจ VCUG ซึง่ได้รับรังสีปริมาณมาก ได้ถึง 
75.5% และ 94.3% ตามล าดบั  

    และพบว่าภาวะผิดปกตทิาง RUS ยงัมี sensitivity 68.2% ในการ
สืบค้นหาความผิดปกตขิองเนือ้ไต  
 



ตาราง  เปรยีบเทยีบคา่รักษา ปรมิาณรังสทีีไ่ดร้ับ  
การลดการสง่ตรวจVCUG ความผดิพลาดในการสบืคน้หา 

ภาวะปัสสาวะไหลยอ้นกลบัระดบัสงู 
และความผดิปกตขิองเนือ้ไต จากการสง่ตรวจวธิตีา่งๆ  

 
 

ตัวบง่ชี ้
 

การสง่ตรวจทุก
ชนิด 

(AAP 1999) 
RUS และ VCUG 

(AAP 2011) 
RUS และ VCUG* 

DMSA scan  
และ VCUG# 

ค่ารักษา (บาท) 2,287,170 940,410 414,810 1,386,360 

ค่ารักษา (บาท/คน) 5,910 2,430 1,071 3,582 

ปรมิาณรังสทีีไ่ดร้ับ (mSv) 774 387 95 409 

 ปรมิาณรังสทีีไ่ดร้ับ     
(mSv/คน) 

2 1 0.24 1.06 

การลดการสง่ตรวจVCUG 0 0 292/387 
(75.5%) 

365/387 
(94.3%) 

 ความผดิพลาดในการสบื
คน้หาภาวะปัสสาวะไหล
ยอ้นกลับระดับสงู (%) 

0 0 4/8 
(50%) 

1/8 
(12.5%) 

ความผดิพลาดในการสบื
คน้หาภาวะความผดิปกติ
ของเนื้อไต(%) 

0 2/22 
(9.1%) 

7/22 
(31.8%) 

0 



• การสง่ Renal ultrasound มีราคาถกูและได้รับรังสีน้อยกว่า แตอ่าจ
วินิจฉยัภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงู รวมทัง้แผลเป็นท่ีไต
ผิดพลาดไป 50% และ 31.8% ตามล าดบั กรณีท่ีผล RUS เป็นปกต ิ

• ดงันัน้แม้ผู้ ป่วยจะมี Renal ultrasound ปกตก็ิควรท่ีจะได้รับการ
ตรวจตดิตามการเกิดภาวะตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะซ า้ อย่างน้อย1ปี 

•  สว่นDMSA scan ถึงแม้จะมีคา่ sensitivity สงูและลดการสง่
VCUGได้มาก แตก็่มีราคาแพงและได้รับปริมาณรังสีสงู 
 



    ประโยชน์และบทเรียนที่ได้รับ : 
    การสง่ตรวจหาภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงูในผู้ ป่วยเดก็อายุ
น้อยกว่า1ปีท่ีมีการตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรกนัน้ 

     การสง่ตรวจ VCUG เฉพาะในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตขิอง RUS 
(AAP 2011 recommendation) หรือ DMSA scan จะ
สามารถตรวจพบภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงูได้ถึง 50% และ 
87.5% ตามล าดบั โดยสามารถลดคา่ใช้จ่ายรวมทัง้ลดการสง่ตรวจ 
VCUG ซึง่ยุ่งยากและได้รับรังสีปริมาณมากลงได้ถึง 75.5% และ 
94.3% ตามล าดบั 

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
     ปรับลดการสง่VCUGในผู้ ป่วยตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้
แรกท่ีอายนุ้อยกว่า1ปี โดยสง่ตรวจเฉพาะในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตขิอง 
Renal ultrasound เน่ืองจากภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบั
ระดบัสงูและแผลเป็นท่ีไตมีอตัราพบต ่าในผู้ ป่วยกลุม่นี ้แตท่ัง้นีถึ้งแม้จะ
มีผล Renal ultrasound ปกต ิผู้ ป่วยก็ยงัคงต้องได้รับการเฝ้า
ระวงัตรวจตดิตามภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงูและแผลเป็นท่ีไต
ท่ีอาจพบร่วมด้วย  
 



   ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี ้: 

 
    แพทย์ท่ีให้การรักษารวมทัง้ผู้ ป่วยเดก็อายนุ้อยกว่า1ปีท่ีมีการตดิเชือ้
ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรก 

 



บทเรียนที่ได้รับ   

     ตระหนกัถึงผลเสียของการสง่ตรวจ VCUG ทกุราย ในผู้ ป่วยตดิเชือ้
ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรกท่ีอายนุ้อยกว่า1ปี เพราะพบอตัรา
ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลบัระดบัสงูท่ีต ่า ท าให้ผู้ ป่วยต้องได้รับการสง่
ตรวจVCUG และเสียคา่ใช้จ่ายรวมทัง้ได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ดงันัน้
จึงควรเลือกสง่ตรวจเฉพาะผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตขิอง Renal 
ultrasound 

 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

     มีความตัง้ใจในการวิเคราะห์ข้อมลูจริงเพื่อตอบค าถามท่ีตวัเองสงสยัถึง
อตัราความผิดปกตท่ีิพบทางรังสีวิทยาในผู้ ป่วยตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ
ชนิดมีไข้ครัง้แรกท่ีอายนุ้อยกว่า1ปี รวมทัง้แนวทางการสง่ตรวจทางรังสี
วิทยาท่ีเหมาะสมในผู้ ป่วยกลุม่นี ้เพื่อลดผลเสียตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การสง่ตรวจโดยไม่จ าเป็น อีกทัง้ยงัมีปริมาณผู้ ป่วยท่ีมากพอส าหรับ
การศกึษาในครัง้นี ้ 
 



การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 

 
    สนบัสนนุการน าไปใช้เป็นแนวทางสง่ตรวจหาภาวะปัสสาวะไหล
ย้อนกลบัระดบัสงูในผู้ ป่วยเดก็ตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะชนิดมีไข้ครัง้แรก
ท่ีอายนุ้อยกว่า1ปี ท่ีคลนิิกโรคไต ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2557 
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