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การดาเนินการจัดทา
แนวทางเวชปฏิบัตโิ รคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะในผู้ป่วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาวิชาโรคไตเด็ก และชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมกัน
การดาเนินการจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ินี ้เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นประเทศไทย โดยมีการประชุมร่วมกัน ตัง้
คณะอนุกรรมการดาเนินงาน กาหนดแนวทางการจัดทา และกาหนดหัวข้ อของแนวทางเวชปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
I.แนวทางการวินิจฉัยโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
II.การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
III.แนวทางการตรวจทางรังสี
IV.การให้ ยาต้ านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
V.การประเมินและการดูแลการขับถ่ายในเด็ก
การดาเนินการจัดทาแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่หนึง่ : จัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับร่าง
มีการแบ่งกลุม่ ทางานย่อย ค้ นคว้ าข้ อมูล พิจารณาหลักฐาน และนาเสนอข้ อมูลในที่ประชุม ในการ
ประชุมมีการอภิปราย และวางแนวทางในแต่ละหัวข้ อตามคุณภาพของหลักฐาน (evidence quality) มีการ
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมในประเด็นที่มีหลักฐานไม่เพียงพอ จากนันมี
้ การประชุมอีกครัง้ เพื่อพิจารณาและอภิปราย
หลักฐานเพิ่มเติม ในการประชุมครัง้ นี ้ได้ กาหนดการแนะนาการปฏิบตั ิ (recommendation) และยังได้ สรุป
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยแก่ผ้ เู ชี่ยวชาญไว้ ด้วย
ระยะที่สอง: ทบทวนและจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ิ
มีการทบทวนแนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับร่าง โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาวิชาโรคไตเด็ก และ
สมาชิกชมรมโรคไตเด็กฯ (internal review) จากนันส่
้ งให้ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ สมาคมโรคติดเชื ้อ
ในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ระบบปั สสาวะแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ทบทวนและให้ ข้อคิดเห็น (external review) จากนันท
้ า
การปรับปรุงแก้ ไขแนวทางตามคาแนะนาแล้ วจึงจัดทาเป็ นแนวทางเวชปฏิบตั ิโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะใน
ผู้ป่วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี ฉบับนี ้เพื่อเผยแพร่ตอ่ ไป
เมื่อมีการเผยแพร่และใช้ แนวทางเวชปฏิบตั นิ ี ้แล้ ว ควรมีการติดตาม ประเมิน และทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
คณะอนุกรรมการดาเนินงาน
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แนวทางเวชปฏิบัตโิ รคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะในผู้ป่วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี
การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ (urinary tract infection, UTI) เป็ นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก และเป็ น
อาการนาของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะแต่กาเนิด ประมาณร้ อยละ 36-46 ของผู้ป่วย
ที่ติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะในเด็กไทยพบความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะร่ วมด้ วย1-5 ความผิดปกติที่
พบบ่อยได้ แก่ โรคปั สสาวะไหลย้ อน (vesicoureteral reflux, VUR) และภาวะทางเดินปั สสาวะอุดกัน้ เช่น
posterior urethral valve, ureteropelvic junction obstruction, ureterovesical junction obstruction เป็ น
ต้ น นอกจากนี ค้ วามผิดปกติของการขับ ปั สสาวะ และการขับถ่ายอุจ จาระ (dysfunctional elimination
syndrome, DES) เป็ นปั จจัยสาคัญของการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะและการติดเชื ้อซ ้า (recurrent UTI) การ
ติดเชื ้อซ ้าอาจทาให้ เกิดแผลเป็ นที่ไต(renal scarring) ความดันเลือดสูงและโรคไตวายเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
การติดเชื อ้ ทางเดินปั ส สาวะในเด็กอายุน้อยอาจไม่มี อาการจ าเพาะ หรื ออาจมี อาการปั สสาวะ
ผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีไข้ สงู มักมีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะส่วนบน ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่
ล่าช้ าอาจทาให้ เกิดผลแทรกซ้ อน เช่น การติดเชื ้อในกระแสเลือด ไตวายเฉี ยบพลัน ฝี ที่ไต และแผลเป็ นที่ไต
เป็ นต้ น จ าเป็ นต้ องอาศัย การวินิจ ฉัยอย่างถูกต้ องและการรั กษาที่ เหมาะสม รวมถึง การประเมิ น ความ
ผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ การประเมินการทางานของไต และการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ
ซ ้าอย่างเหมาะสม
แนวทางเวชปฏิ บัติ นี ป้ ระกอบด้ ว ย แนวทางการวิ นิ จ ฉั ย การดู แ ลรั ก ษา การตรวจทางรั ง สี
การพิจารณาให้ ยาต้ านจุลชีพป้องกันการติดเชื ้อ และ การประเมินและการดูแลการขับถ่ายที่เหมาะสมในเด็ก
โดยใช้ ข้อมูลหลักฐานที่มีในปั จจุบนั แบ่งตามคุณภาพของหลักฐาน และให้ การแนะนาการปฏิบตั ิ
คุณภาพของหลักฐาน แบ่งเป็ น 5 ระดับ6 ดังนี ้
A. Well designed RCTs or diagnostic studies on relevant population
B. RCTs or diagnostic studies with minor limitations;overwhelmingly consistent evidence
from observational studies
C. Observational studies (case-control and cohort design)
D. Expert opinion, case reports, reasoning from first principles
X. Exceptional situations where validation studies cannot be performed and there is a
clear preponderance of benefit or harm
การแนะนาการปฏิบตั ิ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ แนะนาให้ ปฏิบตั ิ และพิจารณาปฏิบตั ิ
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I. แนวทางการวินิจฉัยโรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
1. พิจารณาตรวจหาโรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ ในกรณีต่อไปนี ้
1.1 ผู้ป่วยมีอาการที่บ่งชีถ้ งึ โรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ ได้ แก่
1.1.1 ปั สสาวะแสบขัด ปั สสาวะลาบาก ปั สสาวะบ่อย ปั สสาวะไม่สุด กลันปั
้ สสาวะไม่ได้ ร้ อง
เวลาปั สสาวะ ปั สสาวะรดที่นอนที่มาเป็ นภายหลัง (secondary enuresis) ปั สสาวะมีกลิ่น
หรื อ สี ผิ ด ปกติ เช่น ขุ่น มี ต ะกอน มี เ ลื อ ดปน โดยผู้ป่ วยอาจมี ไ ข้ ห รื อ ไม่มี ไ ข้ ร่ ว มด้ ว ย
ก็ได้ 7
1.1.2 อาการปวดหรื อกดเจ็บที่บริ เวณท้ อง ท้ องน้ อย หลังหรื อบันเอว
้
(evidence quality: X;
แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
1.2 ผู้ ป่วยที่มีไข้ สูงไม่ ทราบสาเหตุ (fever without localizing sign) โดยเฉพาะรายที่มีอายุ
ต่ากว่า 2 ปี 6 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
โรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะเป็ นสาเหตุที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีไข้ สงู โดยผู้ป่วยบาง
รายอาจไม่มีอาการหรื ออาการแสดงอื่น แพทย์จึงควรนึกถึงโรคนี ้ด้ วยเสมอในเด็กเล็กที่มีไข้ ไม่
ทราบสาเหตุ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและให้ การรักษาอย่างรวดเร็ว
2. การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
2.1 การตรวจปั สสาวะ (urinalysis) เป็ นการตรวจเบื ้องต้ น โดยใช้ แถบตรวจ (dipstick) ร่วมกับการ
ตรวจโดยกล้ องจุลทรรศน์ (microscopic exam) เป็ นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี
โรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
2.1.1 การตรวจ leukocyte esterase และ nitrite โดยแถบ dipstick ถือว่าผิดปกติหากให้ ผล
บวก
2.1.2 การตรวจนับ เม็ ด เลื อดขาว ถื อว่า ผิด ปกติห ากเม็ ด เลื อ ดขาวมากกว่า 5 เซลล์ / high
power field (pyuria)
2.1.3 การย้ อมแกรมปั สสาวะ (ใช้ ปัสสาวะที่เพิ่งเก็บใหม่ ย้ อม Gram’s stain โดยไม่ปั่น) ถือว่า
ผิดปกติหากพบเชื ้อแบคทีเรี ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ตัว/oil power field
การตรวจเบื ้องต้ นเป็ นการตรวจคัดกรอง โดยหากพบความผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมี
โอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้ สูง แต่หากพบความผิดปกติตงั ้ แต่ 2 อย่างขึน้ ไป จะทาให้ การวินิจ ฉัยแม่นยา
ขึ ้น6,8, 9 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
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2.2 การเพาะเชือ้ ในปั สสาวะ ถือว่ามีความสาคัญที่สดุ ในการวินิจฉัย โรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
(gold standard) ทังเพื
้ ่อยืนยันการวินิจฉัย และการเลือกใช้ ยาต้ านจุลชีพ (evidence quality:
A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
2.2.1 ข้ อบ่ งชี ้ ควรเพาะเชื ้อในปั สสาวะเมื่อ
a) ผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีไข้ สูงไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับมีลกั ษณะป่ วยหนัก (ill appearance)
หรื อจาเป็ นต้ องให้ ยาปฏิชีวนะอย่างเร่งด่วน ให้ เก็บปั สสาวะตรวจ urinalysis พร้ อม
กับการเพาะเชื ้อก่อนให้ ยาต้ านจุลชีพ6, 7 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
b) ผู้ป่วยมีความผิดปกติจากการตรวจ urinalysis ดังกล่าวในข้ อ 2.16, 7 (evidence
quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
c) ผู้ป่วยมีผล urinalysis เป็ นปกติ แต่ไม่สามารถแยกโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะได้ แน่
ชัด ควรส่งตรวจเพาะเชื ้อในปั สสาวะ ก่อนให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพทุกราย6, 7
(evidence quality: C; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
มีรายงานผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะ โดยผล urinalysis เป็ นปกติ ดังนันหากผู
้
้ ป่วยมี
อาการหรื ออาการแสดงที่บง่ ชี ้ว่าน่าจะมีการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะ หรื อกรณีที่ไม่สามารถบอกได้ แน่ชดั ว่า
ไม่ใช่การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ (เช่น ผู้ป่วย febrile neutropenia ที่ไม่พบ pyuria จาก urinalysis) หาก
แพทย์ตดั สินใจว่าจะให้ ยาปฏิชีวนะ ควรส่งปั สสาวะเพาะเชื ้อก่อนเสมอ
2.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่ างปั สสาวะสาหรั บเพาะเชือ้ และการแปลผลเพาะเชือ้ ของเชือ้
uropathogen ที่พบบ่อย
a) Suprapubic aspiration เป็ นวิธีที่เชื่อถือได้ มากที่สดุ แนะนาให้ ใช้ ในเด็กอายุต่ากว่า 2
ปี โดยเฉพาะเด็กชายที่มี phimosis หรื อเด็กหญิงที่มี labial adhesion หรื อผู้ป่วยที่ไม่
สามารถทา urethral catheterization ได้ หากผลเพาะเชื ้อพบ uropathogen ไม่ว่า
ปริมาณเท่าใด ถือว่ามีแบคทีเรี ยในปั สสาวะจริง6, 7
b) Urethral catheterization ใช้ ได้ ในเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี หรื อเด็กที่ยงั ควบคุมการ
ปั สสาวะไม่ได้ ถือว่ามีแบคทีเรี ยในปั สสาวะเมื่อเพาะเชื ้อได้ มากกว่า104 CFU/mL6, 7
c) Clean-catch, midstream void ใช้ ได้ ในเด็กอายุเกิน 3 ปี ที่สามารถควบคุมการ
ปั สสาวะได้ แล้ ว (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั ิ) โดยถือว่ามีเชื ้อในทางเดิน
ปั สสาวะเมื่อเพาะเชื ้อได้ มากกว่า 105 CFU/mL7 (evidence quality: A; แนะนาให้
ปฏิบตั )ิ
เนื่องจากการเก็บปั สสาวะแต่ละวิธีมีโอกาสเกิดการปนเปื ้อนไม่เท่ากัน จึงใช้ ปริ มาณแบคทีเรี ยที่
ต่างกัน ในการบอกว่ามีแบคทีเรี ยในปั สสาวะจริงหรื อไม่
ปั สสาวะที่ได้ จากการแปะถุง (strap-on bag) สามารถนาไปตรวจคัดกรอง (urinalysis) ได้ แต่ไม่ควร
ใช้ ในการเพาะเชื ้อ เพราะมีโอกาสปนเปื อ้ นเชื ้อจากผิวหนังหรื อทวารหนักได้ สงู
5

สาหรับการแปลผลเพาะเชือ้ ของเชือ้ จุลชีพที่พบไม่บ่อย เช่น Staphylococcus saprophyticus,
Mycobacterium และ Candida เป็ นต้ น การถือว่ามีเชื ้อในทางเดินปั สสาวะอาจใช้ จานวน colony count ต่า
กว่าที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ต้ องอาศัยอาการทางคลินิก และระดับภูมิค้ มุ กันของผู้ป่วยมาประกอบการพิจารณา
ด้ วยเสมอ
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II. การดูแลรั กษาผู้ป่วยโรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
การรั กษาหลักส าหรั บผู้ป่วยเด็กที่เป็ นโรคติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะได้ แก่ การให้ สารนา้ ที่เพี ยงพอ
ร่วมกับการให้ ยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม โดยมีข้อแนะนาการให้ ยาปฏิชีวนะดังนี ้
1. ชนิดของยาปฏิชีวนะ
1.1 การให้ ยาต้ านจุลชีพก่อนทราบผลเพาะเชื ้อ ควรให้ ยาที่ครอบคลุมเชื ้อสาเหตุที่พบบ่อย โดย
อาศัยข้ อมูลทางระบาดวิทยาและความไวของเชื ้อต่อยาต้ านจุลชีพในท้ องถิ่นที่สถานพยาบาลนัน้
ตังอยู
้ ่ ยาที่นิยมใช้ ได้ แก่ aminoglycoside, third generation cephalosporins, amoxicillin,
ampicillin, amoxicillin-clavulanate, co-trimoxazole, fourth generation cephalosporins
เป็ นต้ น6 ส่วน quinolones ให้ ใช้ เฉพาะผู้ป่วยที่เชื ้อก่อโรคไวต่อยานี ้ และไม่สามารถหายาอื่น
ทดแทนได้ เช่น แพ้ ยา ไม่มียารับประทานชนิดอื่นที่ไว เป็ นต้ น10
1.2 เมื่อทราบผลเพาะเชือ้ แล้ ว ควรปรับยาตามความไวของเชือ้ โดยพิจารณาถึงผลข้ างเคียงและ
วิธีการบริหารยาร่วมด้ วย6
(evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
ผู้ป่ วยที่ มี ก ารติ ด เชื อ้ ในทางเดิ น ปั ส สาวะควรได้ รั บ การรั ก ษาทัน ที โดยไม่ ร อผลเพาะเชื อ้
โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเล็กหรื อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะอยู่เดิม ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้ อน เชื ้อก่อโรคส่วนใหญ่ได้ แก่ แบคทีเรี ยชนิดแกรมลบ จึงควรให้ ยาที่ ครอบคลุมเชื ้อกลุ่ม
นี ้เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ควรคานึงถึงข้ อมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อ ยาต้ านจุลชีพของเชื ้อใน
ท้ องถิ่นด้ วย
2. วิธีบริหารยา
2.1 แนะนาให้ ใช้ ยาต้ านจุลชีพชนิดฉีด (intravascular หรื อ intramuscular) ในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ผู้ป่ วยไข้ สูง หรื อ รั บ ประทานไม่ไ ด้ รวมทัง้ ผู้ป่วยที่ มี อ ายุต่ า กว่า 3 เดือ น จนกว่า ไข้ ล งจึง
เปลี่ยนเป็ นยาชนิดรับประทาน6, 7 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
จากการศึก ษาในต่า งประเทศ ไม่พ บความแตกต่างระหว่า งการให้ ยาต้ า นจุล ชี พ ชนิ ด ฉี ด จนไข้
ลง11 แล้ วเปลี่ยนเป็ นยาชนิดรับประทาน (switching therapy) เทียบกับการใช้ ยาชนิดรับประทานเพียง อย่าง
เดียวตังแต่
้ ต้น อย่างไรก็ ตามยารับประทานที่ใช้ ในการศึกษาดังกล่าวมีแต่กลุ่ม third หรื อ fourth generation
cephalosporins เท่านัน้ โดยทัว่ ไปจึงยังแนะนาให้ ใช้ ยาต้ านจุลชีพชนิดฉีดจนไข้ ลง แล้ วจึงเปลี่ยนเป็ นยาชนิด
รับประทานตามความไวของเชื ้อต่อยาต้ านจุลชีพ
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3. ระยะเวลาในการให้ ยา
3.1 ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะส่วนบน หรื อผู้ป่วยที่มีไข้ สูง ควรได้ รับ ยาต้ านจุลชีพ
รวม 7-14 วัน6, 7 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
3.2 ในผู้ป่วยที่มี การติดเชื อ้ ในทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง โดยผู้ป่วยไม่มีอาการไข้ เช่น กระเพาะ
ปั สสาวะอักเสบ ควรให้ ยาต้ านจุลชีพ 3-7 วัน7, 12 (evidence quality: A; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
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III. แนวทางการตรวจทางรั งสี
1. กรณีผ้ ูป่วยที่มีไข้ และติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะเป็ นครั ง้ แรก
- ตรวจอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปั สสาวะ ทังไต
้ ท่อไตและกระเพาะปั สสาวะ (evidence quality:
C; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
- ไม่จาเป็ นต้ องตรวจ voiding cystourethrogram (VCUG) ทุกราย (evidence quality: B) การ
ตรวจ VCUG แนะนาให้ ปฏิบตั ิ หรื อพิจารณาให้ ปฏิบตั ิ เมื่อมีข้อบ่งชี ้แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการส่ งตรวจ VCUG ในผู้ป่วยที่มีไข้ และติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะเป็ นครั ง้ แรก
แนะนาให้ ตรวจ VCUG
หากมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. เมื่อผลตรวจอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปั สสาวะพบความผิดปกติ เช่น hydronephrosis, ureteric
dilatation, renal hypoplasia, renal scar, duplicated system และ bladder abnormalities
เป็ นต้ น
หรื อ
2. ผู้ป่วยมีการทางานของไตบกพร่อง (renal impairment)
พิจารณาให้ ตรวจ VCUG
หากมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. ญาติใกล้ ชิด ได้ แก่ บิดา มารดา หรื อ พี่น้อง เป็ นโรคปั สสาวะไหลย้ อนกลับ (first degree relative
VUR)
2. ความผิดปกติในการขับถ่ายปั สสาวะ เช่น ปั สสาวะไม่สดุ ปั สสาวะกระปริ ดกระปรอย หรื ออาการ
อื่นใดที่บง่ ชี ้ถึง abnormal bladder emptying
3. ผลเพาะเชื ้อปั สสาวะพบแบคทีเรี ยที่มิใช่เชื ้อ E.coli
4. การติดเชื ้อในกระแสเลือด (septicemia)
5. ไม่อาจร่วมมือในการรักษา หรื อการติดตามรักษา (likely non-compliance)
2. กรณีผ้ ูป่วยที่มีไข้ และติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะซา้ มากกว่ า 1 ครัง้
- ให้ ตรวจอัล ตราซาวน์ ระบบทางเดินปั สสาวะ หากยัง ไม่เคยได้ รับการตรวจมาก่อน (evidence
quality: C; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
- ให้ ตรวจ VCUG หากยังไม่เคยได้ รับการตรวจมาก่อน (evidence quality: X; แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
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การตรวจอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปั สสาวะ เป็ นการตรวจทางรังสีเพื่อหาความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปั สสาวะทังส่
้ วนบนและส่วนล่าง มีข้อดีคือราคาไม่แพง สามารถทาได้ ในสถานพยาบาลส่วนใหญ่
และเป็ นการตรวจที่ไม่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเจ็บปวดจึงเป็ นการตรวจที่แนะนาให้ ปฏิบตั ิ มีข้อเสียคือ มีความแม่นยาใน
การวินิจฉัย VUR ต่า โดยสามารถพบความผิดปกติของผู้ป่วยที่มี dilating VUR หรื อ VUR เกรด 3-5 ได้ เพียง
ร้ อยละ 5, 33 และ 53 ตามลาดับ13
การตรวจ VCUG เป็ นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะส่วนล่างและวินิจฉัย VUR
ผู้ป่วยต้ องใส่สายสวนปั สสาวะ มีโอกาสเกิดการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะและได้ รับสารรังสี จึงไม่แนะนาให้
ตรวจในผู้ป่วยทุกรายที่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะเพียงครัง้ เดียว แต่แนะนาให้ ตรวจในผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อ
ซ ้า และผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อครัง้ แรกเฉพาะที่มีผลตรวจอัลตราซาวน์ผิดปกติ 13 หรื อพบว่ามีการทางานของไต
บกพร่ องแล้ ว ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงได้ แก่ ญาติใกล้ ชิด ได้ แก่ บิดา มารดาหรื อพี่น้องเป็ นโรคปั สสาวะไหล
ย้ อนกลับ มีความผิดปกติในการขับ ถ่ายปั สสาวะ เช่น ปั สสาวะไม่สุด หรื อปั สสาวะกระปริ ด กระปรอย ผล
เพาะเชื ้อปั สสาวะพบแบคทีเรี ยที่มิใช่เชื ้อ E.coli มีการติดเชื ้อในกระแสเลือด หรื อผู้ป่วยที่ไม่อาจร่วมมือใน
การรักษา หรื อการติดตามรักษา ควรพิจารณาให้ ตรวจ VCUG ด้ วย14 และควรตรวจเมื่อผู้ป่วยมีปัสสาวะ
ปลอดเชื ้อแล้ ว (sterile urine)
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IV. การให้ ยาต้ านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
1. ไม่ควรให้ ยาต้ านจุลชีพเพื่อป้องกันโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะเป็ นประจาแก่ผ้ ปู ่ วยทุกรายที่มีโรคติด
เชื ้อทางเดินปั สสาวะเป็ นครัง้ แรก (evidence quality:A แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
2. ให้ ยาต้ านจุลชีพป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าแก่เด็กที่แนะนาให้ ตรวจ หรื อพิจารณาให้
ตรวจ VCUG (ตารางที่ 1) โดยให้ ยาจนกว่าจะทราบผล VCUG (evidence quality: X; แนะนาให้
ปฏิบตั )ิ
ในอดีตแนะนาให้ ยาต้ านจุลชีพป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ทุกราย
ที่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะครัง้ แรก แต่จากข้ อมูลการศึกษาระยะหลังพบว่า การให้ และการไม่ให้ ยาต้ าน
จุลชีพป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะมีโอกาสการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าไม่แตกต่างกัน 7, 15-21 และไม่
สามารถลดการเกิดแผลเป็ นที่ไตได้ 17 อีกทังอาจท
้
าให้ เพิ่มอัตราการดื ้อยาของเชื ้อแบคทีเรี ย 17, 19 ดังนันจึ
้ งไม่ใช่
การปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตร (routine practice) ที่จะให้ ยาต้ านจุลชีพป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าแก่เด็ก
ทุกรายที่มี การติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะครั ง้ แรก โดยอาจพิจ ารณาให้ เฉพาะผู้ป่วยที่ความเสี่ยง หรื อ มี ผ ล
ตรวจอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปั สสาวะพบความผิดปกติ
ชนิดของยาต้ านจุลชีพที่ใช้ ในการป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าในเด็กดังตารางที่ 215-23 มี
ข้ อมูลว่ายา nitrofurantoin มีประสิทธิภาพดีที่สดุ ในการป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าในผู้ป่วยเด็กที่
มีความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ และเกิดการดื ้อยาของเชื ้อแบคทีเรี ยน้ อยกว่า แต่พบผลข้ างเคียง
ของยามาก โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรเลือกยาที่เหมาะสมเนื่องจากการรับประทานยาอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องมีผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าของยา24, 25
ตารางที่ 2 ยาต้ านจุลชีพที่ใช้ ในการป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะซา้ ในเด็ก
ยาต้ านจุลชีพ
Trimethoprim-sulfamethoxazole
Nitrofurantoin
First generation cephalosporin
Cefadroxil
Cephalexin
Amoxycillin-clavulanic acid

ขนาดและวิธีบริหารยา
1-2 มก./กก./วัน ของ trimethoprim รับประทานวันละครัง้
1-2 มก./กก./วัน รับประทานวันละครัง้
12.5-15 มก./กก./วัน รับประทานวันละครัง้ หรื อวันเว้ นวัน
10-15 มก./กก./วัน รับประทานวันละครัง้
15 มก./กก./วัน ของ amoxycillin รับประทานวันละครัง้

11

V.

การประเมินและการดูแลการขับถ่ ายในเด็ก

1. ซักประวัติ ตรวจร่ างกายและ/หรื อการตรวจพิเศษเกี่ยวกับความผิดปกติของการถ่ายปั สสาวะและ
การถ่ายอุจ จาระเพื่ อการวินิจ ฉัย และรั กษา dysfunctional elimination syndrome(DES)
(evidence quality:A แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
2. แนะนาให้ หลีกเลี่ยงการกลันปั
้ สสาวะและให้ ขบั ถ่ายอุจจาระอย่างสม่าเสมอ (evidence quality: X;
แนะนาให้ ปฏิบตั )ิ
Dysfunctional elimination syndrome (DES) เป็ นกลุ่มอาการความผิดปกติที่เกิดจากการที่
กล้ ามเนือ้ หูรูดไม่คลายตัวขณะถ่ายปั สสาวะในผู้ป่วยที่ไม่มีความผิดปกติของระบบประสาท 26สาเหตุของ
DES เชื่อว่าเกิดจากปั จจัยด้ านพฤติกรรมที่ทาให้ การฝึ กการขับถ่ายอุจจาระและปั สสาวะผิดปกติผ้ ปู ่ วย DES
มักมาพบแพทย์ด้วยอาการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ กลันปั
้ สสาวะ หรื ออุจจาระไม่ได้ (incontinence), ท้ องผูก
(constipation) และความผิดปกติของการถ่ายปั สสาวะ(voiding dysfunction) เช่น ปั สสาวะบ่อย กลัน้
ปั สสาวะไม่ได้ ปั สสาวะรดที่นอน เป็ นต้ น ผู้ป่วย voiding dysfunction รุนแรงจะทาให้ เกิดโรคปั สสาวะไหล
ย้ อน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้า และแผลเป็ นที่ไตได้ 27 มีการศึกษาของ Koff และ
คณะ28 พบ DES ร้ อยละ 43 ในผู้ป่วยโรคปั สสาวะไหลย้ อนปฐมภูมิ และร้ อยละ 77 ของผู้ป่วยที่มี การติดเชื ้อ
ทางเดินปั สสาวะซา้ การวินิจฉัย DES อาศัยการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และ/หรื อการตรวจพิเศษ เช่น
VCUG และ urodynamic study29 การรักษา DES มีหลายวิธีเช่น การฝึ กการขับถ่าย, biofeedback, การใช้
anticholinergic drugs หรื อการสวนปั สสาวะแบบ clean intermittent catheterization (CIC) ในผู้ป่วยบาง
รายที่มี residual urine มาก30 การรักษา DES จะช่วยป้องกันการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้าและทาให้ โรค
ปั สสาวะไหลย้ อนหายเร็วขึ ้น 31, 32
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VI.

แนวทางการส่ งต่ อผู้ป่วยแก่ ผ้ ูเชี่ยวชาญ

แนะนาให้ สง่ ต่อผู้ป่วยโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะแก่ผ้ เู ชี่ยวชาญในกรณีผ้ ปู ่ วยมีภาวะดังนี ้
1. โรคไตเรื อ้ รัง
2. ภาวะทางเดินปั สสาวะอุดกัน้
3. โรคปั สสาวะไหลย้ อน เกรด 3-5 ที่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซ ้า
เอกสารอ้ างอิง
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