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ABSTRACT

TheCompar isonof theUr inaryTract Infect ion
Prophy lax is a f te r Urodynamic S tudybe tween
IntravenousAmpicillinandGentamicinversusOral
Ciprofloxacin:aPilotStudy
Kayaphard B, Sirasaporn P, Wattanapan P. 
Department of Physical medicine and rehabilitation,  
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khonkaen  
40002, Thailand.

Objectives:Tocomparetheurinarytractinfectionrates
afterurodynamicstudybetweenintravenousampicillin
andgentamicinversusoralciprofloxacin
Studydesign:Randomizedcontrolledstudy
Setting:Rehabilitationinpatientunit,Srinagarindhospital,
FacultyofMedicine,KhonKaenUniversity.
Subjects:Sixtyspinalcordinjuredpatientswith
neurogenicbladderwereadmittedatrehabilitationunit
forgenitourinarysysteminvestigation.
Methods:Thepatientsweredividedintwogroups:30
patientspergroupreceivingantibioticprophylaxisfor
preventingurinarytractinfection(UTI).Thefirstgroup
Ireceived1gramofintravenousampicillinwith80
milligramsofintravenousgentamicinwhilethesecond
groupreceived500milligramsoforalciprofloxacin.
Urinespecimenfromasterilecatheterizationwas
collectedfromallpatients24hoursafterurodynamic
studyandsenttoalaboratoryunitwheresemi-automated
microscopicurinalysisandurineculturewereperformed.
IncidenceofUTIwascalculatedbyusinglaboratory
evidenceofUTI(leukocyte>10cells/HPFonurinalysis
and>105cfu/mlof1or2uropathogenicbacteriaon
urineculture)asthediagnosticcriteria.

Results:TheUTIratesafterurodynamicstudywere6.7%
inintravenousampicillinwithgentamicingroupand10%
inoralciprofloxacingroup.TheUTIratesinbothgroups
werenotdifferent(P>0.05).Inaddition,100%ofUTI
wereinfectedbygramnegativebacteria,mostlyE.Coli
(ESBL).
Conclusion:Urinarytractinfectionratesafterurodynamic
studybetweenintravenousampicillinwithgentamicin
versusoralciprofloxacinwerenotdifferent.

Keywords:urinarytractinfection,neurogenicbladder,
antibioticprophylaxis,spinalcordinjury
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:เพื่อเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ระหว่างการให้ยาampicillin

ร่วมกับgentamicinทางหลอดเลือดดำกับการรับประทานยา

ciprofloxacin

รูปแบบการวิจัย:การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ

(randomizedcontrolledstudy)

สถานที่ทำการวิจัย:หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากการ

บาดเจ็บที่ไขสันหลังที่มารับการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

ณหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน60คน

วิธีการศึกษา:แบ่งผู้ป่วยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการเป็น2

กลุ่มกลุ่มละ30คนซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับยาป้องกันการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะโดยกลุ่มที่1ได้รับยาampicillin1กรัมร่วมกับ

gentamicin80มิลลิกรัมกลุ่มที่2ได้รับยาciprofloxacin

500มิลลิกรัมหลังตรวจยูโรพลศาสตร์24ชั่วโมงเก็บตัวอย่าง

ปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยการสวนปัสสาวะแบบปลอดเชื้อและ

นำปัสสาวะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและ

การศึกษานำร่องเพื่อเปรียบเทียบการป้องกันการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ระหว่างการให้ยา

ampicillinร่วมกับgentamicinทางหลอดเลือดดำกับการ

รับประทานยาciprofloxacin
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เพาะเชื้อแบคทีเรียแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์การติดเชื้อทาง

เดินปัสสาวะโดยใช้ผลตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว>10

cells/HPFร่วมกับผลการเพาะเชื้อพบแบคทีเรีย1หรือ2ชนิด

>105cfu/mlเป็นการวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ผลการศึกษา:หลังตรวจยูโรพลศาสตร์พบการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะในกลุ่มที่ได้รับยาampicillinร่วมกับgentamicin

ทางหลอดเลือดดำร้อยละ6.7และในกลุ่มที่ได้รับยารับประทาน

ciprofloxacinร้อยละ10ทั้งนี้อัตราการติดเชื้อของทั้งสองกลุ่ม

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P>0.05)โดยร้อยละ

100ของเชื้อก่อโรคเป็นแบคทีเรียชนิดกรัมลบและที่พบมาก

ที่สุดคือE.Coli(ESBL)

สรุป:การให้ยาampicillinร่วมกับgentamicinทางหลอด

เลือดดำกับการรับประทานยาciprofloxacinมีอัตราการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ:ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ,กระเพาะปัสสาวะ

พิการ,การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ,บาดเจ็บ

ไขสันหลัง
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บทนำ
 การตรวจยูโรพลศาสตร์(urodynamicstudy)เป็นมาตรฐาน

สำหรับการตรวจความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง(1)

มีความสำคัญในด้านการวินิจฉัยและช่วยในการวางแผนการ

รักษาในผู้ป่วยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการเพื่อหาวิธีจัดการ

ระบบทางเดินปัสสาวะที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ

ป้องกันภาวะไตวาย

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลัง

ตรวจยูโรพลศาสตร์ร้อยละ9.7-13.9(2,3)โดยที่ผู้ป่วยกระเพาะ

ปัสสาวะพิการนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น(4)โดยอาจมีโอกาสติดเชื้อในกระแส

เลือดหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ได้ถึงร้อยละ7(5)ทำให้เพิ่มระยะ

เวลาการนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นทีม

นำทางคลินิกแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหา

ดังกล่าวจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อทาง

เดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ขึ้นในปีพ.ศ.2547โดยให้

ผู้ป่วยได้รับยาฉีดampicillin1กรัมร่วมกับgentamicin80

มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ1ชั่วโมงก่อนทำการตรวจยูโร-

พลศาสตร์(6)

 นอกจากนี้รายงานของKartal(1)พบว่าการให้ยารับประทาน

ciprofloxacin500มิลลิกรัมช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์เหลือเพียงร้อยละ1เมื่อเทียบ

กับกลุ่มที่ไม่ได้ยาร้อยละ14ทั้งนี้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(7)มีแนวทางในการใช้ยารับประทาน

ciprofloxacin500มิลลิกรัมแก่ผู้ป่วยก่อนการตรวจยูโร-

พลศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการตรวจยูโรพลศาสตร์

เช่นเดียวกัน

 ในแง่ของเภสัชวิทยา(8)พบว่ายารับประทานciprofloxacin

เป็นยาในกลุ่มfluoroquinoneขอบเขตการออกฤทธิ์จะ

ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียทั้งกรัมบวกและกรัมลบเช่นE. coli,  

K lebs ie l la sp. ,  Ps.  aeruginosa. ,  Proteus spp. ,  

Streptococus spp. และ Staphylococus sp.ซึ่งสามารถ

ครอบคลุมเชื้อในกลุ่มเดียวกับยาฉีดampici l l in และ

gentamicinทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาถึงการ

เปรียบเทียบการป้องกันการติดเชื้อระหว่างยา2กลุ่มนี้ในผู้ป่วย

กระเพาะปัสสาวะพิการผู้วิจัยจึงทำการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบ

การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์

ระหว่างการให้ยาฉีดampicilinร่วมกับgentamicinและยา

รับประทานciprofloxacin


วิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร

 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ

จากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังณหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรง

พยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษานำร่องกลุ่มละ30รายโดยมี

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้างานวิจัย (inclusion criteria)คือ

 1)เป็นผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บที่

ไขสันหลัง

 2)อายุ18-60ปี

 3)ไม่มีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก่อนตรวจยูโรพล-

ศาสตร์(ภายใน24ชม.ก่อนตรวจ)

 4)ปัจจุบันไม่ได้รับยาปฏิชีวนะชนิดใด

 5)ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เกณฑ์การคัดผู้ป่วยออกจากงานวิจัย (exclusion criteria)

ได้แก่

 1)มีนิ่วหรือเนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะ

 2)ตั้งครรภ์

 3)เป็นเบาหวานหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

 4)แพ้ยาciprofloxacin,ampicillin,gentamicin

 5)ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด

ดำเท่านั้นเช่นใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือมีภาวะลิ้นหัวใจรั่ว
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ขั้นตอนการวิจัย
 ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของ
การวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
 ผู้วิจัยทำการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยจากนั้น
พยาบาลประจำหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
โดยใช้เทคนิคสวนปัสสาวะแบบปลอดเชื้อภายใน24ชม.ก่อน
ตรวจยูโรพลศาสตร์แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ
 ผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะได้รับ
การสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มด้วยวิธีblockoffourเพื่อได้
รับยาปฏิชีวนะระหว่างยาฉีดampicill in1กรัมร่วมกับ
gentamicin80มิลลิกรัมหรือยารับประทานciprofloxacin
500มิลลิกรัมที่1ชั่วโมงก่อนทำการตรวจจากนั้นจึงส่งตรวจ

ยูโรพลศาสตร์
 หลังทำการตรวจยูโรพลศาสตร์ได้ทำการเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะในวันรุ่งขึ้น(9)เพื่อตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยนับจำนวน
เม็ดเลือดขาวด้วยเครื่องiQ200AutomatedUrineMicroscopy
Analyzer(IrisDiagnostics,USA)(10)และเพาะเชื้อแบคทีเรีย
โดยที่ผู้ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและเพาะเชื้อแบคทีเรียจะไม่
ทราบว่าปัสสาวะมาจากผู้ป่วยในกลุ่มใดจากนั้นทำการบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดในแบบบันทึกข้อมูล
 การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการเลขที่HE

531335

แผนภูมิที่1ขั้นตอนการวิจัย
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การแปลผล

 เกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะใน

งานวิจัยนี้ได้ดัดแปลงจากTheNationalInstituteonDisability

andRehabilitationResearch(1992)(11)ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่

วินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บที่

ไขสันหลังโดยตรงโดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดการระบบทางเดิน

ปัสสาวะของผู้ป่วยนั่นคือใช้เกณฑ์การตรวจพบจำนวนเม็ด

เลือดขาวในปัสสาวะ>10เซลล์/HPFร่วมกับผลการเพาะเชื้อ

พบแบคทีเรีย1หรือ2ชนิดจำนวน>105cfu/ml


การวิเคราะห์ทางสถิติ

 ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมSPSSversion17

โดยสถิติเชิงพรรณนาแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและร้อยละส่วนอัตราการติดเชื้อหลังตรวจยูโร-

พลศาสตร์ใช้Chi-squaretest


ผลการศึกษา
 ผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

ทั้งสิ้นจำนวน60ราย(ดูตารางที่1)แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาฉีด

ampicillin1กรัมร่วมกับgentamicin80มิลลิกรัมและกลุ่ม

ที่ได้รับยารับประทานciprofloxacin500มิลลิกรัมจำนวนกลุ่ม

ละ30รายโดยข้อมูลพื้นฐานของทั้ง2กลุ่มไม่แตกต่างกัน

(ดูตารางที่2)ยกเว้นการจัดการระบบปัสสาวะแสดงในตาราง

ที่1และ2และมีแรงดันกระเพาะปัสสาวะไม่แตกต่างกันกลุ่มที่

ได้รับยาฉีดampicillinร่วมกับgentamicinมีแรงดันกระเพาะ

ปัสสาวะเฉลี่ย31.45ซม.น้ำ(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน19.6)

ส่วนกลุ่มที่ได้รับยารับประทานciprofloxacinมีแรงดันกระเพาะ

ปัสสาวะเฉลี่ย30.8ซม.น้ำ(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน20.1)

 จากผลตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการพบภาวะติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ในผู้ป่วยทั้งหมด5

รายโดยเป็นกลุ่มที่ได้รับยาฉีดampicillinร่วมกับgentamicin

จำนวน2รายคิดเป็นร้อยละ6.7และกลุ่มที่ได้รับยารับประทาน

ciprofloxacinจำนวน3รายคิดเป็นร้อยละ10ทั้งนี้อัตราการ

ติดเชื้อของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(P>0.05)(ดูตารางที่3)นอกจากนี้เชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุด

คือEscherichiacoli(ESBL)3รายเชื้อEscherichiacoli2

รายและเชื้อEscherichiacoli(MDR)1ราย

ตารางที่1ข้อมูลพื้นฐาน

ASIA=AmericanSpinalInjuryAssociationClassification
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 ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโร-

พลศาสตร์มี1รายในกลุ่มที่ได้รับยาฉีดampicillinร่วมกับ

gentamicinซึ่งมีอาการไข้(อุณหภูมิสูงกว่า37.8องศา

เซลเซียส)หลังตรวจจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะamikacinต่อ

เนื่องเป็นเวลา7วันส่วนอีก4ราย(1รายอยู่ในกลุ่มยาฉีด

ampicillinร่วมกับgentamicinและ3รายอยู่ในกลุ่มยา

รับประทานciprofloxacin)ไม่มีอาการไข้หลังตรวจจึงได้รับ

ยาปฏิชีวนะbactrimรับประทานต่อเนื่อง7วัน



บทวิจารณ์
 ในการศึกษานี้เป็นแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบพบอัตรา

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ระหว่าง

กลุ่มที่ได้รับยาฉีดampicillinร่วมกับgentamicinและกลุ่ม

ที่ได้รับยารับประทานciprofloxacinไม่แตกต่างกันเมื่อ

เปรียบเทียบกับรายงานของKartalและคณะพบว่ากลุ่มที่

รับประทานยาปฏิชีวนะciprofloxacinมีอัตราการติดเชื้อ

หลังตรวจยูโรพลศาสตร์เพียงร้อยละ1(1)อาจเป็นเพราะกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าวไม่ระบุว่าผู้ป่วยมีภาวะกระเพาะปัสสาวะ

พิการหรือไม่และไม่ใช้กลุ่มผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะในการ

ศึกษาจึงอาจเป็นเหตุให้อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะใน

การศึกษาครั้งนี้สูงกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการศึกษา

ของPannek&Nehiba(2)ซึ่งทำการตรวจยูโรพลศาสตร์ใน

ผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังโดย

ไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะชนิดใดเลยก่อนตรวจพบอัตราการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะร้อยละ9.7ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษานี้แต่

การศึกษาดังกล่าวใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะจากแบคทีเรียจำนวน>105cfu/mlร่วมกับพบเม็ด

เลือดขาวในปัสสาวะมากกว่า100ตัวต่อมิลลิลิตรหรือพบ

แบคทีเรียในปัสสาวะร่วมกับมีอาการความผิดปกติของทาง

ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไข้ปวดเอว

ปัสสาวะขัดซึ่งเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะที่แตกต่างกันจึงไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้

ตารางที่2ข้อมูลพื้นฐานการจัดการระบบปัสสาวะ

*ค่าเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ตารางที่3อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์
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 อนึ่งเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากการ

บาดเจ็บที่ ไขสันหลังมีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอื่น

เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถบอกอาการปวดท้องน้อยปวดเอว

ได้เพราะผู้ป่วยมีความผิดปกติของระบบประสาทนอกจากนี้

ผู้ป่วยไม่สามารถบอกความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะได้

เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องคาสายสวนปัสสาวะหรือต้อง

สวนปัสสาวะเป็นระยะในการศึกษานี้จึงใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภ

าวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยดัดแปลงจากTheNational

InstituteonDisabilityandRehabilitationResearch(11)

ซึ่งจำเพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากการ

บาดเจ็บที่ไขสันหลังโดยตรงทำให้ผลการศึกษาที่ได้มีความ

สอดคล้องกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างมาก

 แม้ว่าผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของใช้ยาชนิด

รับประทานciprofloxacinนั้นไม่แตกต่างจากการใช้ยาชนิด

ฉีดampicillinร่วมกับgentamicinเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์แต่เมื่อวิเคราะห์ถึง

ค่าใช้จ่ายทรัพยากรด้านการเงินพบว่าการใช้ยารับประทาน

Ciprofloxacinเสียค่าใช้จ่ายประมาณ3บาทในขณะที่การใช้

ยาฉีดampicillinร่วมกับgentamicinเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ประมาณ165บาท(ดูตารางที่4)ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการใช้ยา

ชนิดรับประทานนั้นถูกกว่านอกจากนี้ยังสะดวกในการบริหาร

ยาอีกด้วยจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำไปใช้เป็นยา

ปฏิชีวนะก่อนการตรวจยูโรพลศาสตร์เพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อ

ทางเดินปัสสาวะหลังตรวจยูโรพลศาสตร์ต่อไป

*อ้างอิงราคาตามโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตารางที่4การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

 อย่างไรก็ตามจากรายงานนี้เป็นเพียงการศึกษานำร่องใช้

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ30รายคิดเป็นอำนาจการทดสอบเท่ากับ

0.02(poweroftest=0.02)แต่หากต้องการอำนาจการ

ทดสอบเท่ากับ0.8(poweroftest=0.8)เพื่อให้ได้ผลที่สรุป

มีคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างถึงกลุ่มละ

1,140รายดังนั้นจึงต้องมีศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีจำนวน

มากกว่านี้ต่อไป

 สรุปจากงานวิจัยนี้ อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

หลังตรวจยูโรพลศาสตร์ระหว่างการให้ยาampicillinร่วมกับ

gentamicinทางหลอดเลือดดำกับการรับประทานยา

ciprofloxacinไม่แตกต่างกันแต่หากนำไปใช้ในทางปฏิบัตินั้น

จำเป็นต้องทำการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
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