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ABSTRACT

were improved 4 of 5 sides, VUR grade IV and V were
improved 1 of 2 sides equally. Treatment outcome in
unilateral VUR was better than bilateral VUR at 1-year
follow up.
Conclusion: The prevalence of VUR in myelomeningocele
patients with neurogenic bladder were 41%. A majority
of them improved after the conservative treatment.
Keywords: myelomeningocele, neurogenic bladder,
vesicoureteric reflux

The Prevalence of Vesicoureteric Reflux in Patients with
Myelomeningocele at Srinagarind Hospital
Mantiang S, Vichiansiri R, Wattanapan P
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Khon Kaen University
Objective: To determine the prevalence of vesicoureteric
reflux (VUR) and treatment outcome in myelomeningocele
patients at Srinagarind Hospital.
Design: Retrospective descriptive study
Setting: Srinagarind hospital
Subjects: Thirty nine myelomeningocele patients
with neurogenic bladder who underwent voiding
cystourethrogram (VCUG) from January 1, 2000 to
August 31, 2010 were included.
Method: The medical records were reviewed
retrospectively. Demographic data, VCUG findings,
treatment method and outcome were collected and
analyzed.
Results: The prevalence of vesicoureteric reflux (VUR)
in myelomeningocele patients with neurogenic bladder
was 41%. Most of these patients were unilateral and
grade III which were 69% and 33% respectively. In VUR
group, the average age at first time of VUR detection
was 7 (range from 3 months to 17 years), 62.5% were
females and 37.5% were males. All sixteen patients with
VUR received antibiotics and anticholinergic drugs in
combination, or either one. Regarding to the bladder
emptying methods after detecting VUR, 56% used
external collector, 31% used indwelling catheterization
and 12% used intermittent catheterization . Only eleven
patients with VUR were complete followed up after
treatments within one year and VUR were improved in
eight patients. According to number of VUR improvement,
VUR grade I are improved all of 5 sides, VUR grade III

J Thai Rehabil Med 2011; 21(2): 63-67

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาหาความชุกและผลการรักษาภาวะ
ปสสาวะไหลยอน ในผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค
myelomeningocele (MMC)
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง
สถานที่ทำการวิจัย: โรงพยาบาลศรีนครินทร
กลุมประชากร: ผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC
ที่ รั บ การรั ก ษา ณ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร ร ะหว า ง วั น ที่ 1
มกราคม 2543 ถึ ง 31 สิ ง หาคม 2553 และได รั บ การตรวจ
voiding cystourethrogram (VCUG)
วิธีการ: เก็บขอมูลพื้นฐาน ผลการตรวจ VCUG วิธีการรักษา
และผลการรักษาจากเวชระเบียนผูปวย แลวนำมาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
ผลการวิจัย: ความชุกของการเกิดภาวะปสสาวะไหลยอนใน
ผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC คิดเปนรอยละ 41
สวนใหญมีภาวะปสสาวะไหลยอนเพียงขางเดียวและมีความ
รุนแรงระดับ 3 คิดเปนรอยละ 69 และ 33 ตามลำดับ อายุของ
ผูปวย ณ วันที่ตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอนครั้งแรกเฉลี่ย 7
ป (3 เดือนถึง 17 ป) เปนเพศหญิงรอยละ 62.5 และชายรอยละ
37.5 ในกลุมผูปวยที่ตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน จำนวน
16 ราย ทุกรายไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะและหรือยาลด
การหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ สำหรับวิธีการขับถายปสสา
วะหลังตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน ใชวิธีปสสาวะเองรอยละ
56 คาสายสวนป ส สาวะร อ ยละ 31 และ สวนป ส สาวะด ว ย
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พิการ จากการศึกษาของ Torre และคณะ(3) พบอุบัติการณการ
เกิด VUR ในกลุมผูปวย MMC รอยละ 43 สวนการศึกษาของ
Kari และ(2) คณะพบสูงถึงรอยละ 78โดยภาวะ VUR เปนปจจัย
เสี่ยงที่ทำใหไตสูญเสียการทำงานมากขึ้น(4) ดังนั้นการตรวจพบ
VUR และใหการรักษาอยางเร็วที่สุดจะสามารถคงสภาพการ
ทำงานของไตใหอยูในเกณฑปกติไดและลดการรักษาโดยการ
ผาตัด(5,7-9) ซึ่งจะเปนผลดีตอผูปวย
ปจจุบันมีการรักษาภาวะ VUR หลายวิธี(6,7-9) ไดแก การให
ยาปฏิชีวนะ การใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ
(anticholinergic drug) ในผู ป ว ยที่ มี ค วามดั น ในกระเพาะ
ปสสาวะสูง ซึ่งยา oxybutynine สามารถลดความดันในกระเพาะ
ปสสาวะคอนขางดี และไมมีผลขางเคียงที่เปนอันตรายสำหรับ
ผูปวยเด็ก(10) ในรายที่มีความดันกระเพาะปสสาวะสูงซึ่งรักษา
ดวยยาแลวไมไดผลหรือมีผลขางเคียงจากการใชยาอาจเลือก
ใชวิธีฉีด botulinum toxin(11) เขาในการเพาะปสสาวะ ซึ่งพบวา
ไดผลดีและไมมีผลขางเคียงรายแรง หรือรักษาดวยการผาตัด
ดังรายงานการศึกษาของ Agarwal และคณะ(12) พบวา รอยละ
63 ของผูปวย myelodysplasia ที่มีภาวะ VUR สามารถรักษา
หายไดโดยวิธีใหยาปฏิชีวนะ การสวนปสสาวะดวยตนเองและ
การใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ ซึ่งใกลเคียงกับ
ผลการศึกษาของ Cohen และคณะ(13) ที่พบวารอยละ 62 ของ
ผูปวย myelodysplasia ที่มีภาวะ VUR สามารถรักษาหายได
โดยวิธีการใหยาปฏิชีวนะ การสวนปสสาวะดวยตนเองและการ
ใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ และในรายที่รักษา
ไมไดผลจะไดรับการผาตัดเชนเดียวกัน สำหรับการผาตัด อาจทำ
ไดหลายวิธี(12,14) เชน vesicostomy, ureteral reimplantation,
bladder augmentation ซึ่งอาจทำรวมกับ urethral sling,
cecostomy หรือ urethral reimplantation จากรายงานของ
Mitsui และคณะ(14) พบวาการผาตัดรักษา VUR ในผูปวย MMC
ไดผลถึงรอยละ 84 ดวยวิธีการทำ bladder augmentation
ร ว มกั บ urethral sling, cecostomy หรื อ urethral
reimplantation
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร ยังไมมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนใน
การดูแลรักษาผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC
รวมทั้งมีแพทยหลายสาขา ไดแก กุมารแพทย ศัลยแพทย และ
แพทยเวชศาสตรฟนฟู ที่ไดทำการดูแลรักษาผูปวยกลุมนี้ จาก
การศึกษาที่ผานมาพบวาเปนการศึกษาในตางประเทศ แตยัง
ไมมีการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับความชุกของการเกิดภาวะ
VUR และผลของการรักษา VUR ในผูปวย MMC ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งนี้จึงมี วัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของการเกิดภาวะ
ปสสาวะไหลยอยในผูปวยที่มีปญหากระเพาะปสสาวะพิการ
จากโรค MMC และศึกษาผลการรักษาภาวะปสสาวะไหลยอน

ตนเองรอยละ 12 หลังไดรับการรักษาภายใน 1 ปมีผูปวยมา
ติดตามการรักษา 11 ราย ในจำนวนนี้มีภาวะปสสาวะไหลยอน
ดีขึ้น 8 ราย และเมื่อดูจำนวนขางของภาวะปสสาวะไหลยอนที่
ทุเลาขึ้น พบวาภาวะปสสาวะไหลยอนระดับ 1 จำนวน 5 ขาง
มีภาวะปสสาวะไหลยอนทุเลาขึ้นทั้งหมด ภาวะปสสาวะไหล
ยอนระดับ 3 มีการทุเลาของภาวะปสสาวะไหลยอน 4 ใน 5
ขาง สวนปสสาวะไหลยอนระดับ 4 และระดับ 5 มีการทุเลาของ
ภาวะภาวะปสสาวะไหลยอน 1 ใน 2 ขาง เทากัน ผูปวยที่มีภาวะ
ปสสาวะไหลยอนขางเดียวมีอัตราการดีขึ้นของภาวะปสสาวะ
ไหลยอนมากกวาผูปวยที่มีภาวะปสสาวะไหลยอน 2 ขาง
สรุป: ความชุกของการเกิดภาวะปสสาวะไหลยอนไปที่ไตใน
ผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค myelomeningocele คิด
เปนรอยละ 41 และสวนใหญมีอาการดีขึ้นหลังไดรับการรักษา
คำสำคัญ: myelomeningocele, กระเพาะปสสาวะพิการ,
ปสสาวะไหลยอน
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บทนำ
Spina bifida หรือ myelodysplasia เปนความผิดปกติที่
เปนมาแตกำเนิด ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวดานหลังของกระดูกสันหลัง
ทั้งสองดานไมเชื่อมตอกันระหวางการเจริญในครรภ มีสองแบบ
คือแบบที่ไมรายแรง หรือ Spina bifida occulta ทั่วไปมักจะไม
มีอาการหรือความผิดปกติที่เดนชัด หรืออาจมีแคกระจุกของ
เสนผมที่อยูเหนือ spinous process ที่ผิดปกติเทานั้น สวนชนิด
ที่รุนแรงกวาคือแบบที่มีเยื่อหุมสมองและไขสันหลัง (meninges)
โปงยื่นออกมาดานนอก โดยในถุงนี้อาจมีน้ำเลี้ยงสมองและไข
สันหลัง ซึ่งจะเรียกวา meningocele หรืออาจมีบางสวนของ
ไขสันหลังยื่นออกมาดวย ซึ่งจะเรียกวา myelomeningocele
(MMC) สงผลใหมีความผิดปกติตอไขสันหลังหรือรากประสาท
บริเวณนั้นได MMC ที่พบบอยที่สุดคือ ระดับเอวตอกระเบน
เหน็ บ (lumbosacral) ซึ่ ง พบถึ ง ร อ ยละ 47 รองลงมาได แ ก
ระดับเอว (lumbar) พบรอยละ 26 และ ระดับใตกระเบนเหน็บ
(sacral) พบรอยละ 20 ตามลำดับ สวนในระดับคอ (cervical)
และ ระดับอก (thoracic) พบนอยเพียงรอยละ 7(1) กระเพาะ
ปสสาวะพิการ (neurogenic bladder) เปนภาวะที่พบไดบอย
ในผูปวยกลุมนี้ซึ่งพบมากกวารอยละ 90 ของผูปวย(2,3) ผูปวย
ไมสามารถควบคุมปสสาวะได ปสสาวะเล็ดราด และเกิดภาวะ
แทรกซอนตามมา ซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตในสังคมของ
ผูปวยอยางมาก
ภาวะปสสาวะไหลยอน (vesicoureteric reflux, VUR) เปน
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยในผูปวยที่มีภาวะกระเพาะปสสาวะ
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วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

กลุมประชากร
ผูปวย MMC ทุกระดับของรอยโรค ที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ตั้งแต 1 มกราคม 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2553 (ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 1)

ผูปวยเขาเกณฑคัดเลือกเขามาในการศึกษาจำนวน 39 ราย
เป น เพศหญิ ง 21 ราย เพศชาย 18 ราย อายุ เ ฉลี่ ย 12.8 ป
(1.5 - 34 ป ) อายุที่ผูปวยมาพบแพทยครั้งแรกเทากับ 4.7 ป
(1วัน - 26.5 ป ) และเริ่มมีการตรวจเรื่องปสสาวะครั้งแรกเมื่อ
อายุ 6.4 ป (1 เดือน - 27 ป) ระดับของรอยโรค myelomeningocele
สวนใหญเปนระดับ lumbosacral ดังแสดงในตารางที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนผูปวยที่เขาเกณฑการศึกษา

เกณฑคัดเขา
ผูปวยที่มีปญหากระเพาะปสสาวะพิการ
ที่ ไ ด รั บ การตรวจประเมิ น voiding cystouretrogram
(VCUG )
เกณฑคัดออก
ไมมีการระบุระดับรอยโรค
มีความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะตั้งแตกำเนิด

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูปวย myelomeningocele จำนวน
ทั้งหมด 39 ราย

พบความชุกของการเกิด VUR ในชวงเวลาที่ทำการศึกษา
ทั้งสิ้น 16 ราย คิดเปน รอยละ 41 โดยเปนเพศหญิง 10 รายคิด
เปนรอยละ 62.5 และเพศชาย 6 รายคิดเปนรอยละ 37.5 อายุ
ของผูปวย ณ วันที่ตรวจพบ VUR ครั้งแรกเฉลี่ย 7 ป ( 3 เดือน 17 ป ) ระยะเวลาที่ตรวจพบ VUR หลังจากไดรับการตรวจเรื่อง

ขั้นตอนการวิจัย
คนหาเวชระเบียนผูปวยใน โดยอาศัยรหัส ICD-10 ดังนี้
Q05.0, Q05.1, Q05.2, Q05.3, Q05.4, Q05.5, Q05.6,
Q05.7, Q05.8 และ Q05.9
เก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย โดยเก็บขอมูลพื้นฐานของ
ผูปวย ประวัติรอยโรค MMC ผลการตรวจ VCUG วิธีการ
รักษาหลังตรวจพบ VUR และผลการรักษา
การวิเคราะหทางสถิติ
คำนวณโดยโปรแกรม SPSS version 16
หาความชุกการเกิดภาวะ VUR แสดงคาเปนรอยละ
หาปจจัยที่มีผลตอการเกิด VUR และผลการรักษาหลังจาก
ตรวจพบ VUR โดยใชสถิติ Chi-square โดยใหคา P < 0.05
มีนัยสำคัญทางสถิติ
ประเมินผลการรักษาเปน ทุเลา หมายถึงตรวจไมพบภาวะ
VUR หรือระดับความรุนแรงลดลง ไมทุเลา หมายถึง ระดับ
ความรุนแรงของภาวะ VUR เทาเดิมหรือแยลง
หมายเหตุ งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใบรับรองจริยธรรม
ในมนุษยเลขที่ HE531280

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลของผูปวยที่มีภาวะปสสาวะไหลยอน ( VUR) (n = 16)
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รวมกับยาลดความดันกระเพาะปสสาวะ พบวาในทุกกลุมมี
อัตราการทุเลาของภาวะ VUR คอนขางดี โดยกลุมที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะมีอัตราการทุเลาของภาวะ VUR ดีที่สุด ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 2
เมื่อพิจารณาจำนวนขางของการมีภาวะ VUR และระดับ
ความรุนแรงของ VUR พบวาผูปวยที่มีภาวะ VUR ขางเดียวมี
การทุ เ ลาของภาวะ VUR ร อ ยละ 87.5 ส ว นผู ป ว ยที่ มี ภ าวะ
VUR ทั้ง 2 ขาง มีการทุเลาของภาวะ VUR เพียงรอยละ 33.3
ระดับความรุนแรงของ VUR ระดับ 1 จำนวน 5 ขางมีการทุเลา
ของภาวะ VUR ทั้งหมด ความรุนแรงของ VUR ระดับ 3 มีการ
ทุเลาของภาวะ VUR 4 ใน 5 ขาง สวนระดับ 4 และระดับ 5 มี
การทุ เ ลาของภาวะ VUR 1 ใน 2 ข า งเท า กั น ดั ง แสดงใน
แผนภูมิที่ 3

ระบบปสสาวะครั้งแรกเฉลี่ย1.5 ป (ตั้งแตครั้งแรกที่ตรวจ - 7 ป )
โดยพบ VUR เพียงขางเดียวมากกวาทั้งสองขาง และความ
รุนแรงของภาวะ VUR ระดับ 3 พบมากที่สุด การใหยารักษา
ภาวะ VUR พบวาผูปวยสวนใหญไดรับยาปฏิชีวนะ และระยะ
เวลาที่ผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะเฉลี่ย 8 เดือน ( 3 - 12 เดือน )
ดังแสดงในตารางที่ 2
อั ต ราส ว นของการเกิ ด VUR ในเพศหญิ ง คิ ด เป น ร อ ยละ
25.6 เพศชายคิดเปนรอยละ 15.4 ปจจัยดานเพศ อายุที่ตรวจ
เรื่ อ งระบบป ส สาวะครั้ ง แรก และระดั บ รอยโรค ไม มี ค วาม
สัมพันธกับการเกิด VUR อยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) ดังแสดง
ในตารางที่ 3

จำนวน VUR
กอนรักษา (ขาง)

จำนวน VUR
หลังรักษา (ขาง)

ตารางที่ 3 แสดงเพศ อายุที่มาพบแพทยครั้งแรก และระดับรอยโรคของ
กลุมที่ตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน (VUR) กับกลุมที่ตรวจไมพบภาวะ
VUR

จากผูปวยที่ตรวจพบภาวะ VUR 16 ราย พบวามีเพียง 11
รายที่มาติดตามการรักษาคิดเปนรอยละ 68.8 ชวงระยะเวลาที่
ผูปวยมาติดตามการรักษาครั้งแรก 5.5 เดือน (3-12 เดือน) และ
มีผูปวย 8 รายที่พบวา VUR ทุเลาเมื่อเปรียบเทียบกอนรักษา
และหลังติดตามการรักษาครั้งแรก คิดเปนรอยละ 72.7 จาก
การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยการใหยา 3 กลุม ไดแก ยา
ปฏิชีวนะ ยาลดความดันกระเพาะปสสาวะ และยาปฏิชีวนะ

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนขางที่เกิดภาวะปสสาวะไหลยอน (VUR) กอน
และหลังใหการรักษาในระดับความรุนแรงตางๆ

บทวิจารณ

การศึกษานี้พบความชุกของการเกิดภาวะ VUR ในผูปวย
กระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC ที่รับการรักษา ณ โรง
พยาบาลศรีนครินทรสูงถึงรอยละ 41 ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษา
ของ Torre และคณะ(3) ขณะที่การศึกษาของ Kari และคณะ(2)
พบการเกิด VUR ในเด็ก MMC ถึงรอยละ 78 ซึ่งสูงกวาการ
ศึกษานี้เปนอยางมาก เมื่อนำปจจัยพื้นฐานไดแก เพศ อายุที่
ตรวจเรื่องระบบปสสาวะครั้งแรก ระดับของรอยโรค พบวาไมมี
ป จ จั ย ใดที่ สั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด ภาวะ VUR อย า งมี นั ย สำคั ญ
ส ว นวิ ธี ก ารขั บ ถ า ยก อ นที่ จ ะตรวจพบป ส สาวะไหลย อ นไม
สามารถนำมาวิเคราะหวาสัมพันธกับการเกิด VUR หรือไมเนื่อง
จากขอมูลของผูปวยสวนใหญไมไดระบุวิธีการขับถายกอนที่จะ

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการรักษาภาวะปสสาวะไหลยอนกลับ (VUR) ดวย
ยาปฏิ ชี ว นะ (antibiotic), ยาลดความหดเกร็ ง ของกระเพาะป ส สาวะ
(anticholinergic drugs) และยาปฏิชีวนะรวมกับยาลดความหดเกร็งของ
กระเพาะปสสาวะ (antibiotic + anticholinergic drugs)
J Thai Rehabil Med 2011; 21(2)
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ตรวจพบภาวะ VUR
หลังจากตรวจพบภาวะ VUR แลว การเลือกวิธีการรักษา
ขึ้นกับแพทยผูรักษารวมกับผูปวย ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ส ว นใหญ ก ารรั ก ษาคื อ การให ย า ได แ ก ยา
ปฏิชีวนะ ยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ โดยผูปวย
สวนใหญจะไดรับยาปฎิชีวนะ ซึ่งแพทยผูรักษาเปนผูประเมิน
และให ก ารรั ก ษา ทั้ ง นี้ ยั ง ไม มี ก ารกำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่
ชั ด เจน ส ว นวิ ธี ก ารขั บ ถ า ยป ส สาวะหลั ง จากเกิ ด VUR ถ า
ปสสาวะเหลือคางไมมากผูปวยทุกรายจะเลือกปสสาวะดวย
ตนเอง แตถามีปสสาวะคางเกินเกณฑที่รับได วิธีการขับถาย
ขึ้นอยูกับผูปวยวาเลือกวิธีการสวนปสสาวะดวยตนเองหรือ
คาสายสวนปสสาวะ จากการศึกษานี้พบวามีผูปวยที่มี VUR
ทั้ ง หมด 16 คนมาติ ด ตามการรั ก ษาภายในระยะเวลา 1 ป
จำนวน 11 คน และมีการทุเลาของภาวะ VUR เมื่อเปรียบเทียบ
กอนรักษาและหลังติดตามการรักษาครั้งแรก จำนวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 72.7 ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Agarwal
และคณะ(12) และ Cohen และคณะ(13) นอกจากนี้ทั้ง 2 การ
ศึกษาดังกลาวยังเลือกวิธีการรักษาผูปวยที่มีภาวะ VUR ใกล
เคียงกับการศึกษานี้ คือเริ่มใหการรักษาโดยการไมผาตัด ไดแก
ใหยาปฏิชีวนะ และใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ
ในผูปวยที่มีขอบงชี้รวมกับใหสวนปสสาวะดวยตนเอง ถาภาวะ
VUR ไมทุเลาจะใหการรักษาดวยวิธีการอื่นเพิ่มเติม ในการ
ศึกษานี้ยังพบวาผูปวยที่มีระดับความรุนแรงของ VUR ระดับ 1
มีภาวะ VUR ทุเลาทุกราย สวนระดับความรุนแรงของ VUR ที่
มากขึ้นจะมีภาวะ VUR ทุเลานอยลงตามลำดับ แสดงวาระดับ
ความรุ น แรงของภาวะ VUR ยิ่ ง มาก โอกาสทุ เ ลาของภาวะ
VUR ยิ่งนอยลง และผูปวยที่มี VUR ขางเดียวมีการทุเลาของ
VUR ดี ก ว า ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะ VUR ทั้ ง 2 ข า ง ในกลุ ม ที่ ภ าวะ
VUR ไมดีขึ้น ไมมีผูปวยไดรับการผาตัด เนื่องจากผูปวยปฏิเสธ
ที่จะรับการผาตัด
การศึกษานี้มีขอจำกัดเนื่องจากเปนการศึกษายอนหลัง ทำ
ใหการเก็บขอมูลไมสมบูรณในบางหัวขอเชนขอมูลการขับถาย
กอนตรวจพบ VUR ซึ่งอาจมีผลตอการเกิดภาวะ VUR และ
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยไม ชั ด เจน ประกอบกั บ ขนาด
ตัวอยางคอนขางนอย จึงทำใหปจจัยที่อาจมีผลตอการเกิดภาวะ
VUR และผลตอการรักษาไมมีความสำคัญทางสถิติ ดังนั้นนา
จะมีการศึกษาแบบไปขางหนาและเก็บขอมูลใหสมบูรณเพิ่มขึ้น
สรุป ในผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค myelomeningocele
ที่ โ รงพยาบาลศรี น คริ น ทร พบภาวะป ส สาวะไหลย อ นสู ง ถึ ง
รอยละ 41 และการรักษาโดยการใหยามีแนวโนมทำใหภาวะ
ปสสาวะไหลยอนทุเลา โดยเฉพาะในกลุมที่รุนแรงนอย
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