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ABSTRACT 
 
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  med ica l  records  were  rev iewed 
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 

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 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาหาความชุกและผลการรักษาภาวะ 
ปสสาวะไหลยอน ในผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค 
myelomeningocele (MMC) 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง 
สถานที่ทำการวิจัย:  โรงพยาบาลศรีนครินทร 
กลุมประชากร:  ผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC 
ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทรระหวาง วันท่ี 1 
มกราคม 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2553 และไดรับการตรวจ 

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 วันท่ีตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอนครั้งแรกเฉล่ีย 7 
ป (3 เดือนถึง 17 ป) เปนเพศหญิงรอยละ 62.5 และชายรอยละ 

37.5 ในกลุมผูปวยท่ีตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน จำนวน 
16 ราย ทุกรายไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะและหรือยาลด 
การหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ สำหรับวิธีการขับถายปสสา
วะหลังตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน ใชวิธีปสสาวะเองรอยละ 

56 คาสายสวนปสสาวะรอยละ 31 และ สวนปสสาวะดวย 

ความชุกของภาวะปสสาวะไหลยอนของผูปวย myelomeningocele 
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร 
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ตนเองรอยละ 12 หลังไดรับการรักษาภายใน 1 ปมีผูปวยมา 

ติดตามการรักษา 11 ราย ในจำนวนน้ีมีภาวะปสสาวะไหลยอน 

ดีขึ้น 8 ราย และเม่ือดูจำนวนขางของภาวะปสสาวะไหลยอนท่ี 

ทุเลาข้ึน พบวาภาวะปสสาวะไหลยอนระดับ 1 จำนวน 5 ขาง 

มีภาวะปสสาวะไหลยอนทุเลาข้ึนท้ังหมด ภาวะปสสาวะไหล 

ยอนระดับ 3 มีการทุเลาของภาวะปสสาวะไหลยอน 4 ใน 5 

ขาง สวนปสสาวะไหลยอนระดับ 4 และระดับ 5 มีการทุเลาของ 

ภาวะภาวะปสสาวะไหลยอน 1 ใน 2 ขาง เทากัน ผูปวยท่ีมีภาวะ 

ปสสาวะไหลยอนขางเดียวมีอัตราการดีขึ้นของภาวะปสสาวะ 

ไหลยอนมากกวาผูปวยท่ีมีภาวะปสสาวะไหลยอน 2 ขาง 

สรุป:  ความชุกของการเกิดภาวะปสสาวะไหลยอนไปท่ีไตใน 

ผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค myelomeningocele คิด 

เปนรอยละ 41 และสวนใหญมีอาการดีขึ้นหลังไดรับการรักษา 

คำสำคัญ:  myelomeningocele, กระเพาะปสสาวะพิการ, 

ปสสาวะไหลยอน 
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บทนำ 

 Spina bifida หรือ myelodysplasia เปนความผิดปกติที่ 

เปนมาแตกำเนิด ซึ่งเกิดข้ึนจากแนวดานหลังของกระดูกสันหลัง 

ทั้งสองดานไมเช่ือมตอกันระหวางการเจริญในครรภ มีสองแบบ 

คือแบบที่ไมรายแรง หรือ Spina bifida occulta ทั่วไปมักจะไม 

มีอาการหรือความผิดปกติที่เดนชัด หรืออาจมีแคกระจุกของ 

เสนผมที่อยูเหนือ spinous process ท่ีผิดปกติเทาน้ัน สวนชนิด 

ที่รุนแรงกวาคือแบบที่มีเย่ือหุมสมองและไขสันหลัง (meninges) 

โปงย่ืนออกมาดานนอก โดยในถุงน้ีอาจมีน้ำเล้ียงสมองและไข 

สันหลัง ซึ่งจะเรียกวา meningocele หรืออาจมีบางสวนของ 

ไขสันหลังย่ืนออกมาดวย ซึ่งจะเรียกวา myelomeningocele  

(MMC) สงผลใหมีความผิดปกติตอไขสันหลังหรือรากประสาท 

บริเวณน้ันได MMC ที่พบบอยท่ีสุดคือ ระดับเอวตอกระเบน 

เหน็บ (lumbosacral) ซึ่งพบถึงรอยละ 47 รองลงมาไดแก 

ระดับเอว (lumbar) พบรอยละ 26 และ ระดับใตกระเบนเหน็บ 

(sacral) พบรอยละ 20 ตามลำดับ สวนในระดับคอ (cervical) 

และ ระดับอก (thoracic) พบนอยเพียงรอยละ 7(1) กระเพาะ 

ปสสาวะพิการ (neurogenic bladder) เปนภาวะท่ีพบไดบอย 

ในผูปวยกลุมนี้ซึ่งพบมากกวารอยละ 90 ของผูปวย(2,3) ผูปวย 

ไมสามารถควบคุมปสสาวะได ปสสาวะเล็ดราด และเกิดภาวะ 

แทรกซอนตามมา ซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตในสังคมของ 

ผูปวยอยางมาก 

 ภาวะปสสาวะไหลยอน (vesicoureteric reflux, VUR) เปน 

ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยในผูปวยท่ีมีภาวะกระเพาะปสสาวะ 

พิการ จากการศึกษาของ Torre และคณะ(3) พบอุบัติการณการ 

เกิด VUR ในกลุมผูปวย MMC รอยละ 43 สวนการศึกษาของ 

Kari และ(2) คณะพบสูงถึงรอยละ 78โดยภาวะ VUR เปนปจจัย 

เสี่ยงท่ีทำใหไตสูญเสียการทำงานมากข้ึน(4) ดังน้ันการตรวจพบ 

VUR และใหการรักษาอยางเร็วท่ีสุดจะสามารถคงสภาพการ 

ทำงานของไตใหอยูในเกณฑปกติไดและลดการรักษาโดยการ 

ผาตัด(5,7-9) ซึ่งจะเปนผลดีตอผูปวย 

 ปจจุบันมีการรักษาภาวะ VUR หลายวิธี(6,7-9) ไดแก การให 

ยาปฏิชีวนะ การใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ 

(anticholinergic drug) ในผูปวยท่ีมีความดันในกระเพาะ 

ปสสาวะสูง ซึ่งยา oxybutynine สามารถลดความดันในกระเพาะ 

ปสสาวะคอนขางดี และไมมีผลขางเคียงท่ีเปนอันตรายสำหรับ 

ผูปวยเด็ก(10) ในรายท่ีมีความดันกระเพาะปสสาวะสูงซึ่งรักษา 

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 วมกับ  u re th ra l  s l ing ,  cecos tomy หรือ  u re th ra l 

reimplantation 

 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร ยังไมมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนใน 

การดูแลรักษาผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC 

รวมท้ังมีแพทยหลายสาขา ไดแก กุมารแพทย ศัลยแพทย และ 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู ที่ไดทำการดูแลรักษาผูปวยกลุมนี้ จาก 

การศึกษาท่ีผานมาพบวาเปนการศึกษาในตางประเทศ แตยัง 

ไมมีการศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกับความชุกของการเกิดภาวะ 

VUR และผลของการรักษา VUR ในผูปวย MMC ดังนั้นในการ 

ศึกษาครั้งน้ีจึงมี วัตถุประสงคเพ่ือหาความชุกของการเกิดภาวะ 

ปสสาวะไหลยอยในผูปวยท่ีมีปญหากระเพาะปสสาวะพิการ 

จากโรค MMC และศึกษาผลการรักษาภาวะปสสาวะไหลยอน 
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เกณฑคัดเขา 
 ผูปวยท่ีมีปญหากระเพาะปสสาวะพิการ 
 ที่ไดรับการตรวจประเมิน voiding cystouretrogram 
 (VCUG ) 
เกณฑคัดออก 
 ไมมีการระบุระดับรอยโรค 
 มีความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะต้ังแตกำเนิด 
 
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 โดยเก็บขอมูลพ้ืนฐานของ 
 ผูปวย ประวัติรอยโรค MMC ผลการตรวจ VCUG วิธีการ 

 รักษาหลังตรวจพบ VUR และผลการรักษา 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 
 คำนวณโดยโปรแกรม SPSS version 16 
 หาความชุกการเกิดภาวะ VUR แสดงคาเปนรอยละ 

 หาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิด VUR และผลการรักษาหลังจาก 
 ตรวจพบ VUR โดยใชสถิติ Chi-square โดยใหคา P < 0.05 

 มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ประเมินผลการรักษาเปน ทุเลา หมายถึงตรวจไมพบภาวะ 
 VUR หรือระดับความรุนแรงลดลง ไมทุเลา หมายถึง ระดับ 
 ความรุนแรงของภาวะ VUR เทาเดิมหรือแยลง 
 
หมายเหตุ งานวิจัยน้ีไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใบรับรองจริยธรรม 
ในมนษุยเลขท่ี HE531280 

 

 พบความชุกของการเกิด VUR ในชวงเวลาท่ีทำการศึกษา 
ทั้งสิ้น 16 ราย คิดเปน รอยละ 41 โดยเปนเพศหญิง 10 รายคิด 
เปนรอยละ 62.5 และเพศชาย 6 รายคิดเปนรอยละ 37.5 อายุ 
ของผูปวย ณ วันท่ีตรวจพบ VUR ครั้งแรกเฉล่ีย 7 ป ( 3 เดือน -  
17 ป ) ระยะเวลาท่ีตรวจพบ VUR หลังจากไดรับการตรวจเร่ือง 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูปวย MMC ทุกระดับของรอยโรค ที่มารับการรักษาใน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ตั้งแต 1 มกราคม 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2553 (ดัง 
แสดงในแผนภูมิที่ 1) 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนผูปวยท่ีเขาเกณฑการศึกษา 

ผลการศึกษา 
 ผูปวยเขาเกณฑคัดเลือกเขามาในการศึกษาจำนวน 39 ราย 
เปนเพศหญิง 21 ราย เพศชาย 18 ราย อายุเฉล่ีย 12.8 ป 
(1.5 - 34 ป ) อายุที่ผูปวยมาพบแพทยครั้งแรกเทากับ 4.7 ป 
(1วัน - 26.5 ป ) และเร่ิมมีการตรวจเร่ืองปสสาวะคร้ังแรกเม่ือ 

อายุ 6.4 ป (1 เดือน - 27 ป) ระดับของรอยโรค myelomeningocele 
สวนใหญเปนระดับ lumbosacral ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของผูปวย myelomeningocele จำนวน 
ทั้งหมด 39 ราย 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลของผูปวยท่ีมีภาวะปสสาวะไหลยอน ( VUR) (n = 16) 
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 จากผูปวยท่ีตรวจพบภาวะ VUR 16 ราย พบวามีเพียง 11 
รายท่ีมาติดตามการรักษาคิดเปนรอยละ 68.8 ชวงระยะเวลาท่ี 
ผูปวยมาติดตามการรักษาครั้งแรก 5.5 เดือน (3-12 เดือน) และ 
มีผูปวย 8 รายท่ีพบวา VUR ทุเลาเม่ือเปรียบเทียบกอนรักษา 
และหลังติดตามการรักษาคร้ังแรก คิดเปนรอยละ 72.7 จาก 
การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยการใหยา 3 กลุม ไดแก ยา 
ปฏิชีวนะ ยาลดความดันกระเพาะปสสาวะ และยาปฏิชีวนะ 

รวมกับยาลดความดันกระเพาะปสสาวะ พบวาในทุกกลุมมี 
อัตราการทุเลาของภาวะ VUR คอนขางดี โดยกลุมที่ไดรับยา 
ปฏิชีวนะมีอัตราการทุเลาของภาวะ VUR ดีที่สุด ดังแสดงใน 
แผนภูมิที่ 2 
 เมื่อพิจารณาจำนวนขางของการมีภาวะ VUR และระดับ 
ความรุนแรงของ VUR พบวาผูปวยท่ีมีภาวะ VUR ขางเดียวมี 
การทุเลาของภาวะ VUR รอยละ 87.5 สวนผูปวยท่ีมีภาวะ 
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 
การทุเลาของภาวะ VUR 1 ใน 2 ขางเทากัน ดังแสดงใน 
แผนภูมิที่ 3 

ระบบปสสาวะคร้ังแรกเฉลี่ย1.5 ป (ตั้งแตครั้งแรกที่ตรวจ - 7 ป ) 
โดยพบ VUR เพียงขางเดียวมากกวาท้ังสองขาง และความ 
รุนแรงของภาวะ VUR ระดับ 3 พบมากท่ีสุด การใหยารักษา 
ภาวะ VUR พบวาผูปวยสวนใหญไดรับยาปฏิชีวนะ และระยะ 
เวลาท่ีผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะเฉล่ีย 8 เดือน ( 3 - 12 เดือน ) 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 อัตราสวนของการเกิด VUR ในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 
25.6 เพศชายคิดเปนรอยละ 15.4 ปจจัยดานเพศ อายุที่ตรวจ 
เร่ืองระบบปสสาวะคร้ังแรก และระดับรอยโรค ไมมีความ 
สัมพันธกับการเกิด VUR อยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) ดังแสดง 
ในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงเพศ อายุที่มาพบแพทยครั้งแรก และระดับรอยโรคของ 
กลุมที่ตรวจพบภาวะปสสาวะไหลยอน (VUR) กับกลุมที่ตรวจไมพบภาวะ 
VUR 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการรักษาภาวะปสสาวะไหลยอนกลับ (VUR) ดวย 
ยาปฏิชีวนะ (antibiotic), ยาลดความหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ 
(anticholinergic drugs) และยาปฏิชีวนะรวมกับยาลดความหดเกร็งของ 
กระเพาะปสสาวะ (antibiotic + anticholinergic drugs) 

บทวิจารณ 
 การศึกษาน้ีพบความชุกของการเกิดภาวะ VUR ในผูปวย 
กระเพาะปสสาวะพิการจากโรค MMC ที่รับการรักษา ณ โรง 
พยาบาลศรีนครินทรสูงถึงรอยละ 41 ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษา 
ของ Torre และคณะ(3) ขณะท่ีการศึกษาของ Kari และคณะ(2) 
พบการเกิด VUR ในเด็ก MMC ถึงรอยละ 78 ซึ่งสูงกวาการ 
ศึกษานี้เปนอยางมาก เมื่อนำปจจัยพ้ืนฐานไดแก เพศ อายุท่ี 
ตรวจเร่ืองระบบปสสาวะคร้ังแรก ระดับของรอยโรค พบวาไมมี 
ปจจัยใดที่สัมพันธกับการเกิดภาวะ VUR อยางมีนัยสำคัญ 
สวนวิธีการขับถายกอนท่ีจะตรวจพบปสสาวะไหลยอนไม 
สามารถนำมาวิเคราะหวาสัมพันธกับการเกิด VUR หรือไมเน่ือง 
จากขอมูลของผูปวยสวนใหญไมไดระบุวิธีการขับถายกอนท่ีจะ 

จำนวน VUR 
กอนรักษา (ขาง) 

จำนวน VUR 
หลังรักษา (ขาง) 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนขางท่ีเกิดภาวะปสสาวะไหลยอน (VUR) กอน 
และหลังใหการรักษาในระดับความรุนแรงตางๆ 
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ตรวจพบภาวะ VUR 
 หลังจากตรวจพบภาวะ VUR แลว การเลือกวิธีการรักษา 
ขึ้นกับแพทยผูรักษารวมกับผูปวย ซึ่งในขณะน้ียังไมมีแนวทาง 
ปฏิบัติที่ชัดเจน สวนใหญการรักษาคือการใหยา ไดแก ยา 
ปฏิชีวนะ ยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ โดยผูปวย 
สวนใหญจะไดรับยาปฎิชีวนะ ซึ่งแพทยผูรักษาเปนผูประเมิน 
และใหการรักษา ทั้งนี้ยังไมมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติท่ี 
ชัดเจน สวนวิธีการขับถายปสสาวะหลังจากเกิด VUR ถา 
ปสสาวะเหลือคางไมมากผูปวยทุกรายจะเลือกปสสาวะดวย 
ตนเอง แตถามีปสสาวะคางเกินเกณฑที่รับได วิธีการขับถาย 
ขึ้นอยูกับผูปวยวาเลือกวิธีการสวนปสสาวะดวยตนเองหรือ 
คาสายสวนปสสาวะ จากการศึกษาน้ีพบวามีผูปวยท่ีมี VUR 
ทั้งหมด 16 คนมาติดตามการรักษาภายในระยะเวลา 1 ป 
จำนวน 11 คน และมีการทุเลาของภาวะ VUR เม่ือเปรียบเทียบ 
กอนรักษาและหลังติดตามการรักษาคร้ังแรก จำนวน 8 คน คิด 
เปนรอยละ 72.7 ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Agarwal 
และคณะ(12) และ Cohen และคณะ(13) นอกจากน้ีทั้ง 2 การ 
ศึกษาดังกลาวยังเลือกวิธีการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะ VUR ใกล 
เคียงกับการศึกษาน้ี คือเร่ิมใหการรักษาโดยการไมผาตัด ไดแก 
ใหยาปฏิชีวนะ และใหยาลดการหดเกร็งของกระเพาะปสสาวะ 
ในผูปวยท่ีมีขอบงชี้รวมกับใหสวนปสสาวะดวยตนเอง ถาภาวะ 
VUR ไมทุเลาจะใหการรักษาดวยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม ในการ 
ศึกษานี้ยังพบวาผูปวยท่ีมีระดับความรุนแรงของ VUR ระดับ 1 
มีภาวะ VUR ทุเลาทุกราย สวนระดับความรุนแรงของ VUR ที่ 
มากขึ้นจะมีภาวะ VUR ทุเลานอยลงตามลำดับ แสดงวาระดับ 
ความรุนแรงของภาวะ VUR ย่ิงมาก โอกาสทุเลาของภาวะ 
VUR ย่ิงนอยลง และผูปวยท่ีมี VUR ขางเดียวมีการทุเลาของ 
VUR ดีกวาผูปวยท่ีมีภาวะ VUR ทั้ง 2 ขาง ในกลุมที่ภาวะ 
VUR ไมดีขึ้น ไมมีผูปวยไดรับการผาตัด เน่ืองจากผูปวยปฏิเสธ 
ที่จะรับการผาตัด 
 การศึกษาน้ีมีขอจำกัดเน่ืองจากเปนการศึกษายอนหลัง ทำ 
ใหการเก็บขอมูลไมสมบูรณในบางหัวขอเชนขอมูลการขับถาย 
กอนตรวจพบ VUR ซึ่งอาจมีผลตอการเกิดภาวะ VUR และ 
แนวทางการดูแลรักษาผูปวยไมชัดเจน ประกอบกับ ขนาด 
ตัวอยางคอนขางนอย จึงทำใหปจจัยท่ีอาจมีผลตอการเกิดภาวะ 
VUR และผลตอการรักษาไมมีความสำคัญทางสถิติ ดังน้ันนา 
จะมีการศึกษาแบบไปขางหนาและเก็บขอมูลใหสมบูรณเพ่ิมขึ้น 
 สรุป ในผูปวยกระเพาะปสสาวะพิการจากโรค myelomeningocele 
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร พบภาวะปสสาวะไหลยอนสูงถึง 
รอยละ 41 และการรักษาโดยการใหยามีแนวโนมทำใหภาวะ 
ปสสาวะไหลยอนทุเลา โดยเฉพาะในกลุมที่รุนแรงนอย 
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