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ABSTRACT

Efficacy of Bladder Relaxants on Bladder Compliance 
and Cystometric Capacity of Urinary Bladder in Spinal 
Cord Injured Patients with Long-term Transurethral 
Indwelling Catheters
Wangchumthong A, Tongprasert S, Kovindha A. 
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of  
Medicine, Chiang Mai University

Objectives:Tostudytheefficacyofbladderrelaxants
onbladdercomplianceandcystometriccapacityof
urinarybladderinspinalcordinjured(SCI)patientswith
long-termtransurethralindwellingcatheters.
Study design:Retrospectivestudy
Setting:Rehabilitationward,MaharajHospital,Chiang
Mai
Subjects:SCIpatientswithlong-termtransurethral
indwellingcatheters(IDC)andhadtimebetweenthe1st

andthelasturodynamicstudiesatleast1year
Me t hod s :  Med i c a l  r e c o r d s we r e  r e v i ewed .
Demographicandcystometricdatawereidentifiedand
comparedbetweenthosetakingbladderrelaxantsand
thosenottakingbladderrelaxants.Thedifferences
betweenthefirstandthelastbladdercomplianceand
cystometriccapacitywerecomparedandstatistically
analyzedwithinthegroupandbetweenthesetwo
groups.
Results:Forty-eightpatientswererecruitedinthestudy.
Forty-twopatients(87.5%)hadtakingbladderrelaxants.
MeandurationofIDCwas5.7+5.9years.Comparing
betweenthosetakingandnottakingbladderrelaxants,
thedifferencesbetweenthefirstandthelastcystometric
capacityandbladdercomplianceweredecreasedin
bothgroups.However,thosetakingbladderrelaxants
hadanincreaseinmedianofbladdercompliance

ประสิทธิภาพของยาคลายกระเพาะปัสสาวะต่อความสามารถ  

ขยายและความจุกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง  

ที่คาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานาน 
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whereasthosenottakingbladderrelaxantshada
decreaseinmedianofbladdercompliance(1.0,-20.5
respectively,p=0.014);52.4%ofthosetakingbladder
relaxantshadincreasedbladdercompliancewhilenone
ofthosenottakingbladderrelaxants(p=0.025).The
changeincystometriccapacitywasnotstatistically
di f ferent betweenthe twogroups(-110,  -137.5
respectively,p=0.402).
Conclusion:Bladderrelaxantsdelayindecliningof
bladdercomplianceandcystometriccapacityinspinal
cordinjuredpatientshavinglong-termtransurethral
indwellingcatheterization.

Keywords:  bladderrelaxant,spinalcordinjury,
transurethralindwellingcatheter,urodynamicstudy
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะที่มีต่อความสามารถขยายและความจุกระเพาะปัสสาวะ

ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทาง

ท่อปัสสาวะเป็นระยะเวลานาน

รูปแบบการวิจัย:การวิจัยแบบย้อนหลัง

สถานที่ทำการวิจัย:หอผู้ป่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งคาหลอดสวน

ปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานานและมีผลตรวจ

ปัสสาวะพลวัตครั้งแรกกับครั้งล่าสุดห่างกันอย่างน้อย1ปีขึ้นไป

วิธีการศึกษา:เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยแบ่งกลุ่มเป็นผู้ที่

ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะกับผู้ที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยาจากการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถขยายและความจุกระเพาะปัสสาวะด้วยการตรวจ

ทางปัสสาวะพลวัตครั้งแรกกับครั้งล่าสุด

ผลการศึกษา:ผู้ป่วย48คนร้อยละ87.5ได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะคาหลอดสวนปัสสาวะนานเฉลี่ย5.7+5.9ปี
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เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะกับ

กลุ่มที่ไม่ได้รับยาพบว่าความแตกต่างของความสามารถขยาย

และความจุกระเพาะปัสสาวะจากการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้ง

แรกกับครั้งล่าสุดมีแนวโน้มลดลงทั้ง2กลุ่มแต่พบว่ากลุ่มที่ได้

รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะมีค่ากลางความสามารถขยาย

กระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับยามีค่ากลาง

ความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะลดลง(1.0,-20.5ตาม

ลำดับ,p=0.014)ทั้งนี้ร้อยละ52.4ของกลุ่มที่ได้รับยามีค่า

ความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มที่

ไม่ได้รับยาไม่มีคนใดที่มีค่าความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะ

เพิ่มขึ้น(p=0.025);เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการประเมิน

ครั้งแรกและครั้งล่าสุดค่ากลางความจุกระเพาะปัสสาวะของ

ทั้ง2กลุ่มลดลงแต่ไม่ต่างกันทางสถิติ(-110,-137.5ตาม

ลำดับ,p=0.402)

สรุป:ยาคลายกระเพาะปัสสาวะมีผลคง/เพิ่มความสามารถ

ขยายของกระเพาะปัสสาวะและชะลอการหดเล็กของกระเพาะ

ปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาสายสวนปัสสาวะเป็น

เวลานาน
 

คำสำคัญ:ยาคลายกระเพาะปัสสาวะ,บาดเจ็บไขสันหลัง,

การคาหลอดสวนปัสสาวะ,การตรวจปัสสาวะพลวัต


เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2556; 23(2): 41-50


บทนำ
 ปัจจุบันวิธีการถ่ายปัสสาวะที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง

ขวางให้เป็นทางเลือกอันดับแรกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่ผิดปกติจากระบบประสาท

คือการสวนปัสสาวะเป็นระยะๆ(intermittentcatheterization,

IC)เนื่องจากปลอดภัยแม้ทำติดต่อกันเป็นเวลานานลดภาวะ

แทรกซ้อนเช่นทางเดินปัสสาวะติดเชื้อได้ส่วนการคาหลอด

สวนปัสสาวะ(indwellingcatheterization,IDC)แม้จะช่วย

ควบคุมปัสสาวะเล็ดราดได้ดีแต่ก็ถือเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยใน

ระยะยาว(1,2)โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องเนื่อง

จากทำให้เกิดโรคแทรกได้ง่าย(3-7)เช่นทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ

นิ่วในทางเดินปัสสาวะหลอดสวนอุดตันกระเพาะปัสสาวะ

หดเล็ก/หดค้างปัสสาวะไหลย้อนกลับขึ้นไตปัสสาวะเล็ดราด

เพราะท่อปัสสาวะหมดสภาพอย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบ

ว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งคาหลอดสวนปัสสาวะไว้จากบางสาเหตุ(8)

เช่นการคาหลอดสวนปัสสาวะสะดวกกว่าการสวนปัสสาวะเป็น

ระยะไม่ต้องสวนปัสสาวะบ่อยไม่สามารถสวนปัสสาวะด้วย

ตนเองได้เกรงใจผู้ที่ต้องสวนปัสสาวะให้ผู้ดูแลไม่สามารถสวน

ปัสสาวะให้เป็นครั้งๆได้มีภาวะรีเฟล็กซ์ประสาทอัตโนมัติผิด

ปกติ(autonomicdysreflexia)และปัสสาวะซึมเล็ดราดมาก

 InternationalContinenceSociety(ICS)(1,2)แนะนำให้

ใช้ยาคลายกระเพาะปัสสาวะ(bladderrelaxants)ได้แก่

oxybutynin(OBN),propiverine,trospiumchloride(TPC)

และtolterodineเพื่อควบคุมภาวะกระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่

มากผิดปกติ (overactivebladder)ลดภาวะปัสสาวะ

เล็ดราดในประเทศไทยยาคลายกระเพาะปัสสาวะทั้ ง

oxyphencyclimineHCl(OXP),OBNและTPCเป็นยาที่

นิยมให้เพื่อช่วยควบคุมหรือยับยั้งกระเพาะปัสสาวะหดเกร็ง

ทำให้ปัสสาวะไม่เล็ดราดเพิ่มความจุกระเพาะปัสสาวะ(2,9-13)

 อย่างไรก็ดีงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะที่มีต่อผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ต้องคาหลอดสวน

ปัสสาวะเป็นเวลานานมีค่อนข้างน้อยจากการทบทวน

วรรณกรรมการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทของยา

คลายกระเพาะปัสสาวะชนิดOBNที่มีต่อผู้ป่วยบาดเจ็บไข

สันหลังที่ต้องคาหลอดสวนปัสสาวะเป็นเวลานานเทียบกับ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ(14)พบว่ากลุ่มผู้ป่วย

ที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะชนิดOBNอย่างสม่ำเสมอมี

ค่าความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะดีกว่าเกิดภาวะไต

บวมน้ำ(hydronephrosis)น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาแต่งาน

วิจัยดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะกับความจุของกระเพาะปัสสาวะความ

แตกต่างระหว่างความสามารถขยายหรือความจุกระเพาะ

ปัสสาวะระหว่างการตรวจปัสสาวพลวัต(urodynamicstudy)

ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดไม่สามารถบอกได้ว่าควรเริ่มให้ยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะเมื่อใดจึงจะทำให้ยาได้ผลเต็มที่หรือมี

ปัจจัยใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ยา

คลายกระเพาะปัสสาวะแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะที่มีต่อความสามารถขยายและความจุ

กระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาหลอดสวน

ปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นระยะเวลานาน


วิธีการศึกษา 

กลุ่มประชากร

 ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง(ไม่รวมโรคไขสันหลัง)ที่เคยเข้า

รับการตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่เข้ารับการ

ตรวจประเมินปัสสาวะพลวัตระหว่างมิย.2553ถึงมิย.2554

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)มีดังนี้

- คาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานาน

 ตั้งแต่1ปีขึ้นไป

- คาหลอดสวนปัสสาวะเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ

 ระยะเวลาทั้งหมดนับแต่เกิดอุบัติเหตุ

- มีผลตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรกที่พบการหดตัวของ
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 กระเพาะปัสสาวะ(involuntarydetrusorcontractions)

 ระยะเก็บปัสสาวะ(fillingphase)บ่งชี้ภาวะกระเพาะ

 ปัสสาวะทำหน้าที่มากผิดปกติ(neurogenicdetrusor

 overactivity)

- มีผลตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งล่าสุดห่างจากครั้งแรกอย่าง

 น้อย1ปี

เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)มีดังนี้

- ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งคาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทาง

 หน้าท้อง

-  ไม่มีผลตรวจปัสสาวะพลวัตก่อนการได้รับยาคลาย

 กระเพาะปัสสาวะ


ขั้นตอนการทำวิจัย

1.ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากเวชระเบียนต่อไปนี้

 -InternationalSpinalCordSocietycoredataset

 -LowerurinarytractfunctionISCOS(International

SpinalCordSociety)basicdataset-form

 -รายงานผลการตรวจปัสสาวะพลวัต

2.นำข้อมูลที่ต้องการมาบันทึกในแบบบันทึกข้อมูลแบ่งเป็น

 -ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้แก่เพศ,ระดับการบาดเจ็บไข

สันหลังAmericanspinalinjuryassociationimpairment

scale(AIS),ระยะเวลาที่คาหลอดสวนปัสสาวะ,ระยะห่าง

ระหว่างเวลาเข้ารับการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรกกับครั้ง

ล่าสุด,ความถี่การเปลี่ยนหลอดสวนปัสสาวะ,ประวัติกระเพาะ

ปัสสาวะพองเกิน,ประวัตินิ่วในทางเดินปัสสาวะ,ประวัติทาง

เดินปัสสาวะติดเชื้อ,ชนิดและปริมาณยาที่รับประทาน,ความ

ต่อเนื่องของการรับประทานยาคลายกระเพาะปัสสาวะ,ระยะ

เวลาที่เริ่มให้ยาและระยะเวลาที่ได้รับยาทั้งหมด

 -ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรกกับครั้ง

ล่าสุดได้แก่ความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะ(bladder

compliance,BCom),ความจุกระเพาะปัสสาวะ(cystometric

capacity,CCap),แรงดันที่เกิดจากการหดตัวของกระเพาะ

ปัสสาวะระยะเก็บปัสสาวะ(detrusorpressure,Pdet),การ

เกิดรีเฟล็กซ์ประสาทอัตโนมัติผิดปกติและการกลั้นปัสสาวะ

ไม่ได้


การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 ใช้โปรแกรมSPSS16.0forwindowsคิดคำนวณค่าทาง

สถิติโดย

 1.ทดสอบการกระจายปกติของข้อมูลโดยใช้Shapiro-

Wilktest

 2.ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะ

พลวัตใช้สถิติเชิงพรรณนาเช่นร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่ากลาง,ค่า

มัธยฐาน,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,พิสัยระหว่างควอร์ไทร์

(interquartilerange,IQR)

 3.เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปข้อมูลการตรวจปัสสาวะพลวัต

ครั้งแรกและครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะโดยใช้

Fisher’sexacttest(two-tailed)

 4.เปรียบเทียบความแตกต่างของBCom,CCapและ

Pdetจากการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรกกับครั้งล่าสุดระหว่าง

กลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา

คลายกระเพาะปัสสาวะโดยใช้independentt-testถ้ามีการ

แจกแจงปกติหรือMann-WhitneyUtestถ้ามีการแจกแจงไม่

ปกติ

 5.เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปข้อมูลการตรวจปัสสาวะพลวัต

ครั้งแรกและครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มที่มีBComเพิ่มขึ้นกับกลุ่ม

ที่ลดลงโดยใช้Fisher’sexacttest(two-tailed)หรือPearson

correlationขึ้นกับความเหมาะสมของข้อมูล


ผลการศึกษา

 แผนภูมิที่1แสดงลำดับขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลผู้เข้าร่วม

วิจัยโดยมีผู้ป่วยคาหลอดสวนปัสสาวะ320คนผ่านเกณฑ์

คัดเข้า57คนถูกคัดออก9คนสุดท้ายแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยา

คลายกระเพาะปัสสาวะ42คนและกลุ่มที่ไม่ได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะ6คน

 ตารางที่1แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะกับกลุ่มที่ไม่ได้

รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะเป็นเพศชาย12คนเพศหญิง

36คนระยะเวลาที่คาหลอดสวนปัสสาวะเฉลี่ย5.7+5.9ปี

(1-34ปี),ระยะห่างระหว่างเวลาที่เข้ารับการตรวจปัสสาวะ

พลวัตครั้งแรกกับครั้งล่าสุดเฉลี่ย4.2+3.3ปี(1-13ปี),บาดเจ็บ

ไขสันหลังระดับคอ37คน(ร้อยละ77.1)ระดับอก11คน

(ร้อยละ22.0),ความรุนแรงของการบาดเจ็บไขสันหลังAIS

A-B35คน(ร้อยละ72.9)AISC-D13คน(ร้อยละ31.1),

ความถี่การเปลี่ยนหลอดสวนปัสสาวะน้อยกว่าหรือเท่ากับ15

วัน46คน(ร้อยละ95.8)มากกว่า15วัน2คน(ร้อยละ4.2),

มีประวัติทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ37คน(ร้อยละ77.1),

กระเพาะปัสสาวะโป่งพองเกิน(bladderover-distention)5

คน(ร้อยละ10.4),มีนิ่วในไต1คน(ร้อยละ2.1),มีนิ่วใน

กระเพาะปัสสาวะ1คน(ร้อยละ2.1),เมื่อเปรียบเทียบทั้ง2

กลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 ตารางที่2มีผู้ป่วย13คนได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

ชนิดOXPขนาด10-30มก./วันผู้ป่วย25คนได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะชนิดOBNขนาด7.5-15มก./วันผู้ป่วย4

รายได้รับยาTPCขนาด40-60มก./วัน



J Thai Rehabil Med 2013; 23(2) -44-

แผนภูมิที่ 1แสดงลำดับขั้นการคัดกรองผู้เข้าร่วมวิจัย
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 ตารางที่3แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะพลวัต

ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดของผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของCCapจากการ

ตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรก(เชิงปริมาณp=0.014),BCom

จากการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรก(เชิงปริมาณp=0.030),

การเกิดรีเฟล็กซ์ประสาทอัตโนมัติผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะ

พลวัตครั้งล่าสุด(เชิงคุณภาพp=0.002)


 ตารางที่4แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนความแตกต่าง

ของCCap,BComและPdetจากการตรวจปัสสาวะพลวัต

ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะและกลุ่มที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะพบว่ามี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนความแตกต่างของ

การเปลี่ยนแปลงBCom(เชิงคุณภาพp=0.025,เชิงปริมาณ

ตารางที่ 1แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

ตารางที่ 2แสดงข้อมูลการได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะครั้งล่าสุดของผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะจำนวน42คน

p=0.014)โดยพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

มีBComลดลงทุกคนแต่สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงCCapไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ


 แผนภูมิที่2พบว่าCCapของผู้ป่วยทั้งที่ได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะและที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะมี

แนวโน้มลดลงทั้ง2กลุ่มเมื่อคาหลอดสวนปัสสาวะเป็นเวลา

นาน


 แผนภูมิที่ 3พบว่าBComของผู้ป่วยที่ได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อคาหลอดสวน

ปัสสาวะเป็นเวลานานในขณะที่BComของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา

คลายกระเพาะปัสสาวะมีแนวโน้มลดลงมากเมื่อคาหลอดสวน

ปัสสาวะเป็นเวลานาน
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ตารางที่ 4แสดงการเปรียบเทียบผลจากการตรวจยูโรพลศาสตร์ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่ม1ที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ
และกลุ่ม2ที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

ค่าติดลบ=ปริมาณลดลง
สถิติที่ใช้#=Fisher’sExacttest,‡=Independentt-test,†=Mann-WhitneyUtest

แผนภูมิที่ 3แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถยืดขยายได้ของกระเพาะปัสสาวะ(bladdercompliance)กับระยะเวลาที่คา
หลอดสวนปัสสาวะเมื่อตรวจยูโรพลศาสตร์ครั้งล่าสุด
หมายเหตุ:กลุ่มที่ไม่ได้รับยา6คน,กลุ่มที่ได้รับยา36คน:ตัดข้อมูลของกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะออก6คนเนื่องจากมี
ระยะเวลาการคาหลอดสวนปัสสาวะนาน34ปี1คนมีค่าความยืดหยุ่นกระเพาะปัสสาวะมากกว่า100มล./ซม.น้ำ5คน

แผนภูมิที่ 2แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความจุกระเพาะปัสสาวะกับระยะเวลาที่คาหลอดสวนปัสสาวะเมื่อตรวจยูโรพลศาสตร์ครั้งล่าสุด
หมายเหตุ:กลุ่มที่ไม่ได้รับยา6คน,กลุ่มที่ได้รับยา41คน:ตัดข้อมูลของกลุ่มที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะออก1คนเนื่องจาก
มีระยะเวลาการคาหลอดสวนปัสสาวะนาน34ปี
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ตารางที่ 5แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีbladdercomplianceเพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่มีbladdercomplianceลดลง

 ตารางที่5แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับยา

คลายกระเพาะปัสสาวะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มี

BComเพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบทั้ง2กลุ่ม

พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


 ตารางที่6แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะพลวัต

ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดของผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะระหว่างกลุ่มที่มีBComเพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่ลดลงพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากการตรวจปัสสาวะ

พลวัตครั้งแรกในส่วนของCCap(เชิงคุณภาพp=0.047,เชิง

ปริมาณp=0.026),BCom(เชิงคุณภาพp=0.019,เชิงปริมาณ

p=0.003),การเกิดรีเฟล็กซ์ประสาทอัตโนมัติผิดปกติ(เชิง

คุณภาพp=0.038)ส่วนการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งล่าสุดพบ

ความแตกต่างทางสถิติของBCom(เชิงคุณภาพp=0.006,

เชิงปริมาณp=0.002)และPdet(เชิงปริมาณP=0.003)

บทวิจารณ์
 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถขยายกระเพาะ

ปัสสาวะ(bladdercompliance,BCom)และความจุกระเพาะ

ปัสสาวะ(cystometriccapacity,CCap)ของผู้ป่วยทั้ง2กลุ่ม

มีแนวโน้มลดลงแต่กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

มีแนวโน้มลดลงช้ากว่าทั้งนี้ผู้ที่ได้รับยามีค่ากลางBComลดลง

ร้อยละ16.7และCCapลดลงร้อยละ28.6ในขณะที่ผู้ป่วยที่

ไม่ได้รับยามีค่ากลางBComลดลงร้อยละ69.2และCCap

ลดลงร้อยละ31.3ทั้งนี้ เนื่องจากฤทธิ์แอนติโคลิ เนอจิก

(anticholinergic)ของยาคลายกระเพาะปัสสาวะสามารถลด

การหดบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะและอาจส่งผลชะลอการ

หดเล็กหรือหดค้างให้ช้าลง


 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการใช้ยาคลายกระเพาะปัสสาวะ

ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาหลอดสวนปัสสาวะนานมาก

สถิติที่ใช้π=Pearsoncorrelation,#=Fisher’sExacttest,†=Mann-WhitneyUtest
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กว่า1ปีร้อยละ76.2ของผู้ที่รับประทานยาคลายกระเพาะ

ปัสสาวะมีPdetลดลงร้อยละ41.6(ค่ากลาง38.5ซม.น้ำ

เหลือ22.5)และจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาผู้ป่วยบาดเจ็บ

ไขสันหลังพบว่ายาOXPลดPdetได้ร้อยละ38.1(9),18(10),

35.5(11)ส่วนยาOBNลดPdetได้ร้อยละ45.1(10),35.4(15)

และยาTPCลดPdetได้ร้อยละ46(15)


 จากการศึกษาของKimและคณะ(14)ที่ศึกษาผลการใช้ยา

OBNที่มีต่อผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาหลอดสวนปัสสาวะ

ผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานาน10.9ปีพบว่าร้อยละ89

ของผู้ป่วยที่ได้รับยามีค่าBComมากกว่าหรือเท่ากับ10มล./

ซม.น้ำส่วนผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีเพียงร้อยละ55ของ

ผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะ(OXP,OBNและ

TPC)มีค่าBComครั้งล่าสุดมากกว่าหรือเท่ากับ10มล./ซม.

น้ำทั้งนี้เป็นเพราะ1ใน3ของผู้ป่วยได้รับยาOXPซึ่งมีฤทธิ์

น้อยกว่ายาOBN(10),ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้รับยาขนาดต่ำกว่าที่

ควรจะเป็นเนื่องจากไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาได้และ

ผู้ป่วยร้อยละ71รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ


 เป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายาคลาย

กระเพาะปัสสาวะสามารถเพิ่มCCapได้โดยยาOXPสามารถ

เพิ่มCCapได้ร้อยละ3.5(10),21.3(11)ยาOBNเพิ่มCCapได้

ร้อยละ26.5(10),89.7(15)และTPCเพิ่มCCapได้ร้อยละ

80.7(12),44.4(15)แต่ก็เป็นการศึกษาระยะสั้นและเป็นการศึกษา

ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สวนปัสสาวะเป็นระยะยกเว้นการ

ศึกษาของมารยาทอภิสริยะกุลและคณะที่ศึกษาการใช้ยา

OXPในผู้ป่วยบาดเจ็บหรือมีรอยโรคไขสันหลังนานเฉลี่ย

ประมาณ6.5ปีได้รับยานานเฉลี่ยประมาณ2ปีพบว่าสามารถ

เพิ่มCCapได้ร้อยละ21.6(9)แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเหตุผล

เป็นเพราะผู้ป่วยร้อยละ40.6คาหลอดสวนปัสสาวะอันเป็น

ปัจจัยกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะหดเล็ก(6)


 อนึ่งเมื่อวิ เคราะห์เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ ได้รับยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีค่าBComเพิ่ม

ขึ้นกับกลุ่มที่BComลดลงพบว่ากลุ่มที่BComเพิ่มขึ้นเริ่ม

ได้รับยาหลังบาดเจ็บไขสันหลังเฉลี่ย0.69ปีในขณะที่กลุ่มที่มี

ค่าBComลดลงได้รับยาหลังบาดเจ็บไขสันหลังเฉลี่ย1.35ปี

สะท้อนให้เห็นว่าการเริ่มให้ยาคลายกระเพาะปัสสาวะเร็วอาจ

ส่งผลดีต่อการชะลอการลดลงของBComในระยะยาวได้


 ข้อจำกัดของการศึกษาแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้คือผู้ป่วย

ที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะมีแนวโน้มที่จะเกิดการหด

เล็กและBComลดลงน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาเพราะPdetที่

จุดเริ่มต้นต่ำกว่า(18.5,38.5ซม.น้ำตามลำดับ)นอกจากนี้

ระยะห่างระหว่างเวลาที่เข้ารับการตรวจปัสสาวะพลวัตครั้งแรก

กับครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับยาต่างกับกลุ่มที่ได้รับยา

ต่างกันมาก(2.8,4.5ปีตามลำดับ)แม้จะไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติแต่ก็อาจส่งผลต่อBComและCCapซึ่งมีแนวโน้มลดลง

ตามเวลาที่คาหลอดสวนปัสสาวะดังตารางที่4ที่แสดงว่ากลุ่ม

ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยามีค่าCCapลดลงถึง137.5มล.เมื่อเวลา

ผ่านไป2.8ปีในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยามีค่าCCapลดลงเพียง

110มล.เมื่อเวลาผ่านไป4.5ปีและมีข้อสังเกตว่าผู้ป่วยที่ได้

ตารางที่ 6แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจยูโรพลศาสตร์ของผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่bladdercompliance
เพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่bladdercomplianceลดลง

สถิติที่ใช้π=Pearsoncorrelation,#=Fisher’sExacttest,†=Mann-WhitneyUtest
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รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะร้อยละ69.1เกิดรีเฟล็กซ์ประสาท

อัตโนมัติผิดปกติ(autonomicdysreflexia)และร้อยละ33.3

เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ทำให้ต้องหยุดการตรวจปัสสาวะ

พลวัตที่อาจทำให้CCapคลาดเคลื่อนจากภาวะจริงได้


 อีกประการหนึ่งคือการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง

ทำให้ข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะมี

จำนวนไม่พอเพียงกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้(14คน)ส่งผล

ให้ความน่าเชื่อถือของการวิจัยต่ำลงประกอบกับระยะเวลา

ผ่านไปหลายปีทำให้ข้อมูลทางเวชระเบียนบางส่วนขาดหายไป

เช่นข้อมูลเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะติดเชื้อความต่อเนื่องของ

การรับประทานยาคลายกระเพาะปัสสาวะ


 แม้ว่าการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาคลาย

กระเพาะปัสสาวะเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

(randomizedcontrolledtrial)น่าจะเป็นการศึกษาที่น่าเชื่อถือ

ได้มากและได้ข้อมูลที่ต้องการทราบก็มีข้อจำกัดด้านจริยธรรม

เพราะICSแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงาน

มากผิดปกติต้องได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะทุกคน(1)


 สรุปการศึกษานี้ยาคลายกระเพาะปัสสาวะสามารถชะลอ

การลดลงของความสามารถขยายกระเพาะปัสสาวะและการ

หดเล็กของกระเพาะปัสสาวะได้
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