การตรวจพบเชื ้ อ แบคที เ รี ย ในปั ส สาวะโดยไม่ ป รากฏอาการ ( asymptomatic
bacteriuria) เป็นสภาวะที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้
เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพ (antibiotic) โดยเกินความจำเป็น นำไปสู่การเกิดปัญหาเชื้อ
ดื ้ อ ต่ อ ยาต้ า นจุล ชีพ ในอนาคต ในปี ค.ศ. 2005 สมาคมโรคติด เชื้ อ แห่ ง ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า (Infectious Diseases Society of America, IDSA) ได้ ก ำหนดแนว
ทางการจัดการผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ โดย
คำแนะนำให้คัดกรองและรักษาภาวะดังกล่าว เฉพาะในผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ป่วย
ที่จะได้รับการทำหัตถการหรือส่องกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น ในปี ค.ศ.
2019 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการฉบับปรับปรุงใหม่ โดย
เพิ่มเติมคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความชุกในการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
โดยไม่ปรากฏอาการสูง ดังนั้น บทความนี้จะกล่าวทบทวนการดูแลและการรักษาผู้ป่วย
ที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัส สาวะโดยไม่ปรากฏอาการในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อ
อัพเดทความรู้และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลต่อไป
แบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ, asymptomatic bacteriuria,
urinary tract infection, bacteriuria

เมื่อได้อ่านบทความแล้ว ผู้อ่านสามารถ
1. ทราบและเข้าใจระบาดวิทยาของการตรวจพบเชื้อ
แบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ
2. นำความรู้ไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยที่ตรวจพบ
เชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการได้
3. วางแผนการรักษาด้ว ยยาต้านจุล ชีพในผู้ป่วยที่
ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ปรากฏอาการ

การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่
ปรากฏอาการ (asymptomatic bacteriuria; ASB)
คือการตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย จากการเพาะเชื ้ อ ใน
ปั ส สาวะจำนวน ≥ 10 5 colony-forming units
(CFU)/ml หรื อ 10 8 CFU/L ตั ้ ง แต่ 1 ชนิ ด ขึ ้ น ไป
และไม่มีอาการแสดงของการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
เช่น อาการปัสสาวะแสบขัด (dysuria) ปัสสาวะบ่อย
(frequency) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urgency) ปัสสาวะ
มี เ ลื อ ดปนหรื อ มี ล ั ก ษณะสี ท ี ่ ข ุ ่ น (turbid urine)
ร่วมกับปวดบริเวณหัวเหน่า (suprapubic pain) หรือ
มี ไ ข้ ส ู ง หนาว สั ่ น เจ็ บ ปว ดบริ เ ว ณบ ั ้ น เ อ ว
(costovertebral angle; CVA) ข้างใดข้างหนึ่ง หรือ
ทั้ง 2 ข้างเมื่อถูกเคาะบริเวณดังกล่าว โดยที่อาจตรวจ
พบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ (pyuria) หรือไม่ก็ตาม[1,
2]
ASB เป็นภาวะหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการใช้
ยาปฏิ ช ี ว นะโดยไม่ จ ำเป็ น ซึ ่ ง ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด
ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพได้ในอนาคต[1] โดยการดื้อ
ยาที ่ อ าจจะเกิ ด ขึ ้ น นั ้ น สามารถเกิ ด การติ ด เชื้ อ
แบคทีเรีย ในกลุ่ ม Enterobacteriaceae ที่ส ามารถ
ผ ล ิ ต เ อ ม ไ ซ ม ์ extended spectrum beta-

lactamase (ESBL) หรื อ เอมไซม์ carbapenemase
ได้[3, 4] ด้วยเหตุนี้การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะ ASB จึง
มีความสำคัญที่เภสัชกรจะต้องทราบถึงกลุ่มผู้ป่วยที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ เพื่อ
นำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดปัญหาเชื้อดื้อ
ต่อยาต้านจุลชีพในอนาคต

ASB เป็ น สภาวะที ่ ส ามารถพบได้ บ ่ อ ยใน
ผู้หญิงที่สุขภาพดี รวมทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ[5-7] ซึ่งความชุกของ
การเกิดภาวะ ASB นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ล ะ
กลุ่มผู้ป่วย (ตาราง 1) โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีความชุกใน
การเกิดภาวะ ASB สูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีการใส่สายสวน
ปัสสาวะไว้เป็นเวลานาน ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บของไขสันหลัง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน[8-12]
ASB เป็นภาวะที่มีการวินิจฉัยผิดพลาดได้บ่อย ในการ
รักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ[13] และมีอัตรา
ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพที่สูง แม้ว่าจะมีแนวทาง
เวชปฏิ บ ั ต ิ ข องสมาคมโรคติ ด เชื ้ อ แห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กำหนดกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพแล้วก็ตาม[14, 15] ซึ่งการ
ใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสมนั้นสามารถทำให้เกิดผล
เสียได้หลายประการ อาทิ การเกิดเชื้อที่ดื้อต่อยาต้าน
จุ ล ชี พ เพิ ่ ม มากขึ ้ น การติ ด เชื ้ อ Clostridioides
difficile (หรือเดิมในนาม Clostridium difficile) เพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยบางรายพบว่ามีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น[10,
16]

ตาราง 1 ความชุกของภาวะการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ[5-12]
กลุ่มประชากร
ความชุก (ร้อยละ)
เด็ก
ผู้ชาย
< 1.0
ผู้หญิง
1.0-2.0
ผู้หญิงสุขภาพดี
วัยเจริญพันธุ์
1.0-5.0
ตั้งครรภ์
1.9-9.5
วัยหมดประจำเดือน (อายุ 50-70 ปี)
2.8-8.6
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ชาย
0.7-11.0
ผู้หญิง
10.8-16.0
ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 70 ปี)
ผู้ชาย
3.6-19.0
ผู้หญิง
10.8-16.0
ผู้สูงอายุที่พำนักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
ผู้ชาย
15.0-50.0
ผู้หญิง
25.0-50.0
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
ผู้ที่ใส่สายสวนปัสสาวะชนิดเป็นครั้งคราว
23.0-69.0
ผู้ที่ใส่ถุงยางอนามัยระบายปัสสาวะ
57.0
ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
1 เดือนแรกหลังปลูกถ่าย
23.0-24.0
1 เดือน ถึง 1 ปีหลังปลูกถ่าย
10.0-17.0
มากกว่า 1 ปีหลังปลูกถ่าย
2.0-9.0
ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
ระยะสั้น
3.0-5.0
ระยะยาว
100.0

ในปี ค.ศ. 2005 สมาคมโรคติ ด เชื ้ อ แห่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดแนวทางปฏิบัต ิใน
การคัดกรองและรักษาภาวะ ASB ขึ้น ซึ่งในแนวทาง
ดังกล่าวนั้น มีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเพียง 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่จะมีการส่องกล้อง
ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า มี
ผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความชุกในการเกิด ASB ที่สูง ที่
ยังคงไม่มีคำแนะนำในการคัดกรองและรักษาภาวะ
ASB ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2019 จึง มีการทบทวนและ
ปรับ ปรุงแนวทางปฏิบ ัติในการคัดกรองและรั ก ษา
ภาวะ ASB ขึ้นใหม่ ซึ่งได้กล่าวถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความ
ชุกในการเกิดภาวะ ASB ที่สูง[1] โดยบทความฉบับนี้
จะขอกล่าวถึงคำแนะนำในการคัดกรองและรักษา
ภาวะ ASB ในแต่ละกลุ่มผู้ป่วยแสดงในตารางที่ 2
1. ผู้ป่วยเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง
ในผู้ป่วยเด็กทุกช่วงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่แนะนำให้ทำการคัดกรองและให้ยาต้านจุลชีพเพื่อ
รักษาภาวะ ASB (strong recommendation, Lowquality evidence) เนื ่ อ งจากหลั ก ฐานทางคลิ นิ ก
พบว่าการคัดกรองและการรักษาภาวะ ASB ในเด็ก
นั้นไม่พบประโยชน์ในการป้องกันการเกิดการติ ดเชื้อ
ในทางเดินปัสสาวะที่ปรากฏอาการ (symptomatic
urinary tract infections) ซึ่งรวมถึงภาวะกรวยไต
อักเสบ (pyelonephritis) ภาวการณ์บกพร่องของไต
(renal insufficiency) หรื อ การเกิ ด แผลเป็ น ที ่ ไ ต
(renal scarring) แต่ ใ นทางกลั บ กั น หลั ก ฐานทาง
คลินิกพบว่า การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาภาวะ ASB
จะก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยได้หลายประการ ได้แก่

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา การเกิดเชื้อดื้อ
ต่อยาต้านจุลชีพ และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มมาก
ขึ้นอีกด้วย
2. ผู้หญิงที่มีสุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ์ หรือผู้หญิงวัย
หมดประจำเดือน
หญิงที่มีสุขภาพดีที่ไม่ตั้งครรภ์ รวมถึงหญิง
วัยเจริญพันธ์ และหญิงวัยหมดประจำเดือน สมาคม
โรคติดเชื้อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่แนะนำให้ทำ
ก า ร ค ั ด ก ร อ ง แ ล ะ ร ั ก ษ า ภ า ว ะ ASB (Strong
recommendation,
Moderate-quality
evidence) ถึงแม้ว่าผู้หญิงที่มีภาวะ ASB จะมีความ
เสี่ยงในการเกิดการติ ดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบ
ปรากฏอาการได้มากขึ้น แต่ไม่พบหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าผู้หญิงที่มีภาวะ ASB จะทำให้เกิดผลเสียอื่น ๆ
ได้แก่ การที่ไตทำงานบกพร่องหรือการเกิดแผลเป็นที่
ไต นอกจากนี้ ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการเกิดการ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบปรากฏอาการเกิดมา
จากภาวะ ASB[17] แต่ในทางตรงกันข้าม หลักฐาน
กลับแสดงให้เห็นว่าการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ในผู้หญิงสุขภาพดีที่ไม่ตั้งครรภ์นั้นจะทำให้ความเสี่ยง
มากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาทิ การเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิ ด การติด เชื้ อ ในระบบทางเดิน ปัส สาวะที่
ปรากฏอาการ โดยจากการศึกษารูปแบบ
randomized control trial (RCTs) พบว่าผู้ป่วยที่มี
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่ปรากฏอาการ
ส่วนใหญ่คือผู้ป่วยที่ภาวะ ASB ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านจุล ชีพ [18, 19] นอกจากนี้ การรั ก ษาภาวะ
ASB ยังส่งเสริมให้เกิดการดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่เพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ตาราง 2 คำแนะนำในการคัดกรองและรักษาภาวะ การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ ใน
กลุ่มประชากรต่าง ๆ
น ้ ำ หนั ก /
กลุ่มผู้ป่วย
คำแนะนำต่อการคัดกรองและรักษา
หลักฐาน
ผู้ป่วยเด็ก
S, L
- Infants (2 m – 1 yr.)
ไม่แนะนำ
- Children (1 yr. – 12 yrs.)
ผู้ป่วยเพศหญิง
- สุขภาพดี
- หญิงวัยหมดประจำเดือน
ผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์
ผู้ป่วยสูงอายุ

ไม่แนะนำ

S, L

ไม่แนะนำ

S, M

ไม่แนะนำ
แนะนำให้ยาต้านจุลชีพ 4-7 วัน
ไม่แนะนำ
ประเมินหาสาเหตุอื่นและติดตามผู้ ป่ว ย
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องของสมรรถนะทาง อย่างใกล้ชิด หากผู้ป่วยมีอาการแสดงของ
สมอง (Cognitive impairment)
การติดเชื้อในกระแสเลือด พิจารณาเริ่มยา
ต้านจุลชีพ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ไม่แนะนำ
ผู้ที่รับการปลูกถ่ายไต มา > 1 เดือน
ไม่แนะนำ
ผู้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น ๆ
ไม่แนะนำ
ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำที่มีความเสี่ยงสูง (มี ANC <
ยังไม่มีคำแนะนำหรือคัดค้าน
100 นาน ≥ 7 วัน)
ผู้ที่มีการบาดเจ็บไขสันหลัง
ไม่แนะนำ
ผู้ที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
ไม่แนะนำ
ผู้ที่ได้ร ับ การทำหัตถการที่น อกเหนือจากระบบ
ไม่แนะนำ
ทางเดินปัสสาวะ
แนะนำให้ยาต้านจุลชีพ 1-2 ขนาด ก่อน
ผู้ที่ได้รับการทำหัตถการในทางเดินปัสสาวะ
ทำหัตถการ 30-60 นาที
ผู้ที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ และผู้
ไม่แนะนำ
ที่มีอุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ

S, M
S, M
S, L
S, VL
S, M
S, H
S, M
Knowledge
gap
S, L
S, L
S, L
S, M
W, VL

คำย่ อ ANC= Absolute neutrophil count, S= Strong recommendation, W= Weak recommendation, VL= Very
low quality evidence, L= Low quality evidence, M= Moderate quality evidence, H= High quality evidence

3. หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจ
ค ั ด ก ร อ ง แ ล ะ ร ั ก ษ า ภ า ว ะ ASB (Strong
recommendation,
Moderate-quality
evidence) ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1
ครั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่จะพบการเกิดภาวะ ASB ใน
ผู ้ ห ญิ ง ตั ้ ง ครรภ์ ป ระมาณร้ อ ยละ 2-7[20-22] จาก
การศึกษาก่อ นหน้า พบว่า การให้ย าต้านจุล ชี พ ใน
ผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ ASB นั้นสามารถลด
อุบัติการณ์ การเกิดภาวะกรวยไตอักเสบเหลือเพียง
ร้อยละ 1-4 จากปกติที่พบการเกิดร้อยละ 20-35[20]
และบางการศึกษายังพบว่าการให้ยาต้านจุลชีพในการ
รักษาภาวะ ASB ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถลดการ
เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ ได้แก่ การคลอดก่ อน
กำหนด และการคลอดทารกที่น้ำหนักแรกเกิดน้อย
(< 2500 กรัม) ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำ
ข อ ง American College of Obstetrics and
Gynecology[23, 24] และจากผลการศึกษาของการ
วิเคราะห์อภิมาน[23] (รูป 1) ในประเด็นของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ยาต้านจุลชีพ
ในการรักษาภาวะ ASB พบว่า เกิดได้น้อยจึงทำให้
การรั ก ษาภาวะ ASB ด้ ว ยยาต้ า นจุ ล ชี พ นั ้ น พบ
ประโยชน์ ม ากกว่ า ความเสี ่ ย ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ปัจจุบันยังคงไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะแนะนำหรือ
คัดค้านให้มีการคั ดกรองภาวะ ASB ซ้ำขณะที่กำลัง
ตั้งครรภ์ในผู้ที่ผลการคัดกรองครั้งแรกเป็นผลลบ หรือ
ผู้ที่ได้รับการรักษาภาวะ ASB ด้วยยาต้านจุลชีพ จาก
ผลการคัดกรองครั้งแรกที่พบภาวะ ASB

ตามแนวทางการรักษาของสมาคมโรคติดเชื้อ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะแนะนำการให้ยาต้านจุล
ชี พ ในการรั ก ษาภาวะ ASB ในหญิ ง ตั ้ ง ครรภ์ เ ป็ น
ระยะเวลา 4-7 วั น (Weak recommendation,
Low-quality evidence) เนื ่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษา
รูปแบบ RCTs ทีท่ ำการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน
714 ราย ใน 4 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์
เวียดนาม และอาเจนตินา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ได้รับยา nitrofurantoin เพื่อรักษาภาวะ ASB
เป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มที่ได้รับยา nitrofurantoin
เพี ย งแค่ ค รั้ ง เดีย ว (single dose) ซึ ่ ง ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่ได้รับยา nitrofurantoin เป็นเวลา 7
วั น สามารถป้ อ งกั น การเกิ ด การคลอดทารกที ่ มี
น้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยได้ มากกว่าการให้ยาต้านจุล
ชีพเพียงครั้งเดียว (Relative risk [RR] 1.65 (95%CI,
1.06-2.57)) ทั้งนี้ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ที่
เกิดภาวะกรวยไตอักเสบ หรือ การคลอดทารกก่อน
กำหนด[25] นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบวิเคราะห์อภิมาน ที่รวมผลจาก 13
การศึกษา ในหญิงตั้งครรภ์จำนวน 1,622 ราย โดย
การเปรียบเทียบการให้ยาต้านจุลชีพระยะสั้น (4-7
วัน) เทียบกับการให้ยาเพียงครั้งเดียว ผลการทบทวน
พบว่า แนวโน้มของการกำจัดเชื้อของกลุ่มที่ให้ยาแบบ
ระยะสั้นเหนือกว่าการให้ยาเพียงครั้งเดียว[26]
ยาต้านจุลชีพที่แนะนำให้ใช้สำหรับการรักษา
ภาวะ ASB ในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ ยา nitrofurantoin
และยากลุ ่ ม beta-lactams แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามควร
พิ จ ารณาถึ ง การดื ้ อ ยาในแต่ ล ะพื ้ น ที ่ และความ
ปลอดภัยของยาเมื่อใช้ในหญิงตั้งครรภ์ร่วมด้วย
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รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์อภิมานของการใช้ยาต้านจุลชีพเทียบกับการไม่ใช้ยา[23]
4. ผู้ป่วยสูงอายุ
ตามแนวทางของสมาคมโรคติ ด เชื ้ อ แห่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่แนะนำให้ทำการคัดกรอง
และรั ก ษาภาวะ ASB (Strong recommendation,
Low-quality evidence) ในผู้สูงอายุ ทั้งที่พักอาศัย
อยู่ที่บ ้านพักคนชราหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากไม่ พ บ
ประโยชน์ของการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB อีก
ทั้ง อาจเกิด ผลเสียจากการให้ยาต้านจุล ชีพ โดยมี
การศึกษารายงานว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา
ภาวะ ASB ในผู้ป่วยสูงอายุ ไม่ได้ลดความเสี่ยงในการ
เสี ย ชี ว ิ ต (relative difference, RD 13 ต่ อ 1000
(95% CI, -25 - 85)) หรือการติดเชื้อในกระแสโลหิต
(sepsis) (RD <100 ต่อ 1000 (95% CI, -260 - 60))
และยิ่งกว่านั้น พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการใช้ยา
ต้านจุลชีพในการรักษาภาวะ ASB นั้นจะทำให้ผู้ป่วย
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ C. difficile เพิ่มขึ้น และ

ยังทำให้เกิดการดื้อต่อยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้นอีกด้วย
[27, 28]
อย่ า งไรก็ ต าม ในผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ม ี ภ าวะความ
ผิดปกติของความจำ (cognitive impairment) ร่วม
ด้วยไม่ว่าจะมีภาวะเพ้อ (delirium) ร่วมด้วยหรือไม่
ซึ่งหมายรวมถึง อาการสับสน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
จิ ต ใจอย่ า งเฉี ย บพลั น ( acute mental status
change) แนะนำให้ ท ำการประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ยเพื ่ อ หา
สาเหตุของความผิดปกติของความจำของผู้ป่วยและ
ติ ด ตามอย่ า งใกล้ ช ิด มากกว่ า การให้ย าต้า นจุล ชีพ
(Strong recommendation, Very low-quality
evidence) แต่หากผู้ป่ว ยที่มี อาการไข้ หรืออาการ
แสดงของการติดเชื้อในกระแสโลหิต ควรพิจารณาเริ่ม
ยาต้านจุลชีพที่สามารถออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อก่อโรค
ทั้งบริเวณระบบทางเดินปัสสาวะและในกระแสโลหิต
[28-30]

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน ไม่แนะนำให้ทำการ
ค ั ด ก ร อ ง แ ล ะ ร ั ก ษ า ภ า ว ะ ASB (Strong
recommendation,
Moderate-quality
evidence) เนื่องจากการให้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษา
ภาวะ ASB ในผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน ไม่ ส ามารถลด
ความเสี่ย งในการเกิ ด การติดเชื้ อในระบบทางเดิ น
ปั ส สาวะแบบปรากฏอาการได้ แต่ ย ิ ่ ง ไปกว่ านั้นมี
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
ยั ง ส่ ง ผลให้เ กิด ความเสี่ ย งในการเกิ ดอาการไม่พึง
ประสงค์ จากยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย[10,
31, 32]
6. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต (kidney transplant)
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมานานมากกว่า
1 เดือน ไม่แนะนำให้ทำการคัดกรองและให้ยาต้านจุล
ช ี พ เ พ ื ่ อ ร ั ก ษ า ภ า ว ะ ASB (Strong
recommendation, High-quality evidence)
เนื่องมาจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าการรักษาภาวะ ASB
นั ้ น อาจจะไม่ ส ามารถป้ อ งกั น การเกิ ด การปฏิ เ สธ
อวัยวะ (graft rejection) หรือการเกิดภาวะกรวยไต
อักเสบได้ นอกจากนี้ ยังไม่ช ่ว ยให้การทำงานของ
graft ดีขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นการรักษาภาวะ ASB จะ
ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำ
ด้ ว ยเชื ้ อ แบคที เ รี ย ที ่ ด ื ้ อ ต่ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ [33-38]
ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมานานมากกว่า 1
เดือนจึงไม่ควรได้รับการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ในปั จ จุ บ ั น ยั ง ไม่ ม ี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอที ่ จ ะ
แนะนำหรือคัดค้านให้ทำการคัดกรองและรักษาภาวะ
ASB ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในช่วง 1 เดือน
แรกหลังปลูกถ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสติด
เชื ้ อ ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะและสามารถเกิ ด

ภาวะแทรกซ้อนได้สูง ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาใน
ประเด็นนี้ในอนาคตต่อไป
7. ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะอื ่ น ๆ (other
solid organ transplant)
ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะที่
นอกเหนือจากการปลูกถ่ายไต ไม่แนะนำให้คัดกรอง
แ ล ะ ร ั ก ษ า ASB (Strong recommendation,
Moderate-quality evidence) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่ม
ดั ง กล่ า วนั ้ นมี โ อกาสที ่จ ะเกิ ด การติ ดเชื ้ อ ในระบบ
ทางเดิ น ปั ส สาวะแบบปรากฏอาการ รวมไปถึ ง
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่ต่ำ ยิ่งไปกว่านั้นหาก
มีการใช้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จำเป็น จะส่งผลเสียกับ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มาก เช่น การเกิดเชื้อที่ดื้อต่อยาต้าน
จุลชีพซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อในระบบอื่น
ๆ ได้มาก ดังนั้น หากผู้ป่วยติดเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุล
ชีพก็จะยิ่งทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ การใช้ยาต้านจุล ชี พที่ ไม่เหมาะสม ยัง
ส่ ง ผลกระทบให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยมี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะติ ด เชื้ อ
C. difficile เพิ่มมากขึ้น[39, 40] ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่า
การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาภาวะ ASB ในผู้ป่วยที่
ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่นอกเหนือจากการปลูก
ถ่ า ยไต อาจทำให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยได้ ร ั บ ความเสี่ ย งมากกว่า
ประโยชน์ที่จะได้รับ
8. ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia)
ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูง (absolute neutrophil count, ANC < 100
cells/mm3 นาน ≥ 7 วัน ซึ่งเกิดภายหลังได้รั บยา
เคมีบำบัด) ยังไม่มีคำแนะนำหรือคัดค้านให้มีการคัด
กรองและรั ก ษาภาวะ ASB อย่ า งไรก็ ต าม มี บ าง
การศึกษารายงานว่า ผู้ป่วยที่เม็ดเลือดขาวต่ำ 2 และ

3 ราย ที่เริ่มต้นมีการเพาะเชื้อในปัสสาวะพบการติด
เ ช ื ้ อ Proteus mirabilis แ ล ะ Klebsiella
pneumoniae ตามลำดับ และในเวลาต่อมาผู้ป่วยทั้ง
5 รายมีการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยเพาะเชื้อใน
กระแสเลื อ ดพบเชื้ อ ที ่เ คยพบในปัส สาวะเดิ ม [41]
แสดงให้เห็นว่าภาวะ ASB ในผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาว
ต่ำที่มีความเสี่ยงสูงนั้น อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
การติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ได้ อย่ า งไรก็ ต าม จาก
แนวทางการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี เ ม็ ด เลื อ ดขาวต่ ำ ใน
ปัจจุบัน ได้มีคำแนะนำในการให้ย าต้านจุลชีพ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่ว ยลักษณะดังกล่าวที่ มี ไข้
ปรากฏขึ้นร่วมด้วย[42] ดังนั้น ในผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือด
ขาวต่ำที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและเริ่มยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทั นที
หากผู้ป่วยมีอาการไข้ปรากฏร่วม
ในกรณีของผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ ในกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงต่ำ (ANC > 100 cell/mm3 นาน < 7
วันร่วมกับอาการทางคลินิกคงที่) จะมีโอกาสติดเชื้อที่
ต่ำแม้ว่าจะพบภาวะ ASB ก็ตาม จึงไม่แนะนำให้ทำ
การคัดกรองและรักษาภาวะ ASB ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
9. ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสัน หลัง (spinal
cord injury)
ไม่แนะนำให้ทำการคัดกรองและรักษาภาวะ
ASB ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง (Strong
recommendation, Low-quality evidence)
แม้ว่าผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังจะมีความ
ชุกและอุบัติการณ์ ในการตรวจพบเชื้อ แบคทีเรียใน
ปัสสาวะและการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สูง
อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารศึ ก ษาทางคลิ น ิ ก ที ่ ท ำการ
เปรี ย บเที ย บอั ต ราในการเกิ ด การติ ด เชื ้อ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ของผู้ป่วยที่มีภาวะ ASB ร่วมกับมี

การบาดเจ็บของไขสันหลัง ระหว่างการใช้ยาต้านจุล
ชี พ และยาหลอก ผลการศึ ก ษาพบว่ า ไม่ พ บความ
แตกต่างกัน ของอั ตราการเกิด การติดเชื ้อ ในระบบ
ทางเดิ น ปั ส สาวะ[43, 44] ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ทบทวนวรรณกรรมที ่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งกั น ของ
อัตราการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิ นปัสสาวะใน
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง [45, 46]
แนวทางการรักษาภาวะ ASB ของ IDSA ปี
ค.ศ. 2005[20] แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะการ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่ ส าย
สวนปัส สาวะ (catheter-acquired UTI) ของ IDSA
ปี ค.ศ. 2009[47] และแนวทางการจัดการการติดเชื้อ
ในทางเดินปัสสาวะของ European Association of
Urology[48] ที่สรุปไปในทางเดียวกันก็คือ ไม่แนะนำ
ให้ทำการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB ในผู้ป่วยที่มี
การบาดเจ็บของไขสันหลัง นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
บางการศึกษาที่พบว่าภาวะ ASB อาจจะสามารถเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิ ด การติดเชื้ อในระบบทางเดิ น
ปัสสาวะที่ปรากฏอาการได้[49]
อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไข
สันหลังบางราย จะมีภาวะของการรับรู้ความรู้สึกที่
ผิดปกติไปส่งผลให้อาการแสดงของภาวะ ASB และ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่ปรากฏอาการ
นั้นทำการวินิจฉัยแยกโรคเป็นไปได้ยาก ดังนั้น อาการ
แสดงที่ควรจะใช้ในการประเมินผู้ป่วยที่มีลักษณะ
ดังกล่าว ควรพิจารณาตามคำแนะนำของ
International Spinal Cord Injury UTI[50] ซึ่งได้แก่
ภาวะไข้ วิงเวียน ปัสสาวะแสบขัด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ที่เกิดขึ้น ใหม่หรือแย่ลง ซึ่งรวมถึงการมีปัสสาวะซึม
ออกรอบ ๆ สายสวนปัส สาวะ มีการปวดเกร็งของ
ท้องน้อยหรือหัวหน่าว ปัสสาวะเป็นมีสีขุ่น ปัสสาวะมี
กลิ่นเหม็น มีอาการปวดบั้นเอว และ/หรือ มีภาวะ
autonomic dysreflexia ด้วยเหตุนี้ หากพบผู้ป่วยที่

มีภาวะ ASB ร่วมกับมีการบาดเจ็บของไขสันหลังที่ทำ
ให้การรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยผิดปกติไป ควรจะทำ
การพิจารณาวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจนเสียก่อน
10. ผู้ที่ใส่สายสวนปัสสาวะ (indwelling urethral
catheter)
สำหรั บ ผู้ ป ่ว ยที่ ม ี ก ารใส่ ส ายสวนปั ส สาวะ
ระยะสั้น (น้อยกว่า 30 วัน) หรือผู้ป่วยที่มีการใส่สาย
สวนทางกระเพาะปั ส สาวะผ่ า นทางหน้ า ท้ อ ง
(Indwelling suprapubic catheter) จะไม่ แ นะนำ
ใ ห ้ ค ั ด ก ร อ ง แ ล ะ ร ั ก ษ า ภ า ว ะ ASB (Strong
recommendation, Low-quality evidence) เนื่อง
ด้วยมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัส สาวะ
ระยะสั้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ในการเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต หรือเสียชีวิต
เมื่อผู้ป่วยมีการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ[51]
แต่กลับพบข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
รักษาตัวในโรงพยาบาล ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้าน
จุลชีพโดยไม่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการได้ยาต้านจุลชีพ ใน
การรักษาภาวะ ASB ด้วย เนื่องจากจะมีผลเพิ่มความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ C. difficile รวมไปถึงเชื้อดื้อยาอื่น
ๆ ในโรงพยาบาล
กรณี ผ ู ้ ป ่ ว ยที่ จ ำเป็ น ต้ อ งถอดสายสวน
ปัสสาวะ (catheter removal) การให้ยาต้านจุลชีพ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะนั้น
ยังไม่มีคำแนะนำหรือคัดค้านให้ คัดกรองภาวะ ASB
และให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจาก
ยังไม่มีข้อมูลเรื่องประโยชน์ของยาต้านจุลชีพที่ชัดเจน
แต่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการให้ยาต้านจุลชีพนั้นส่งผล
เสี ย ทั ้ ง ในด้ า นของผลข้ า งเคี ย งจากยา และด้ า น
เศรษฐศาสตร์[52]

ในผู้ป่ว ยที่มีการใส่ส ายสวนปัส สาวะระยะ
ยาว (≥ 30 วัน) ไม่แนะนำให้คัดกรองและรักษาภาวะ
ASB (Strong recommendation, Moderatequality evidence) เนื่องจากประโยชน์จากยาต้าน
จุลชีพนั้น ไม่ชัดเจน แต่มีข้อมูลสรุปแน่ชัดว่ามีการดื้อ
ยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้น เมื่อใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา
ภาวะ ASB ซึ ่ ง เป็ น การใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งไม่
เหมาะสม ดังนั้น การส่งเพาะเชื ้ อ ในปั ส สาวะของ
ผู้ป่ว ยที่ใส่ส ายสวนทางท่อปัส สาวะระยะยาวที ่ ไ ม่
ปรากฏอาการจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ[53]
11. ผู้ที่ได้รับการทำหัตถการที่นอกเหนือจากระบบ
ท า ง เ ด ิ น ป ั ส ส า ว ะ (Patients undergoing
elective non-urological surgery)
ในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การทำหั ต ถก า ร ที่
นอกเหนือจากระบบทางเดินปัสสาวะ ไม่แนะนำให้ทำ
การคัดกรองและรักษาภาวะ ASB เนื่องจากประโยชน์
ของการให้ยาต้านจุลชีพในการรักษาภาวะ ASB นั้น
ยังไม่ชัดเจน แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่าการให้ยาต้าน
จุลชีพจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเพิ่ม
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ C. difficile รวมไปถึงการติด
เชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย[54]
12. ผู้ที่ไ ด้ร ับการทำหั ตถการในทางเดิน ปัส สาวะ
(Patients undergoing endourological
procedures)
ในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การทำหั ต ถการในระบบ
ทางเดินปัสสาวะที่อาจจะมีการบาดเจ็บที่เยื่อบุทางเดิน
ปัส สาวะ (mucosal trauma) ควรที่จะได้รับการคั ด
กรองและรักษาภาวะ ASB ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
(Strong recommendation, Moderate-quality
evidence) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้ อนที่

รุ น แรง ภายหลั ง จากการผ่ าตั ด เช่ น การติ ด เชื ้อ ใน
กระแสโลหิต ซึ่งพบได้บ่อยภายหลังจากการทำหัตถการ
ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะ ASB โดยมี
การศึกษาพบว่าการรักษาภาวะ ASB ในผู้ป่วยลักษณะ
ดั ง กล่ า ว สามารถลดการเกิด การติด เชื ้อ ในทางเดิน
ปัสสาวะแบบที่ปรากฏอาการได้ถึงร้อยละ 9 นอกจากนี้
ยังสามารถลดการเกิดการติดเชื้อ ในกระแสโลหิตได้ถึง
ร้อยละ 6[55] และในผู้ป่วยที่จ ะได้ร ับ การส่องกล้ อง
ระบบทางเดิ น ป ั ส สาว ะ (endoscopic urologic
procedure) แนะนำให้ทำการเพาะเชื้อในปัสสาวะและ
ให้การรักษาภาวะ ASB ตามผลการเพาะเชื้อมากกว่าที่
จะให้ยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้าง
สำหรับการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อรักษาภาวะ
ASB ในผู ้ ป ่ ว ยที ่ จ ะได้ ร ั บ การทำหั ต ถการในระบบ
ทางเดินปัสสาวะที่อาจจะมีการบาดเจ็บ บริเวณเยื่อบุ
ทางเดิ น ปั ส สาวะ แนะนำให้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ระยะสั้ น
ประมาณ 1 หรือ 2 ขนาด ก่อนการทำหัตถการ โดย
พิจารณาเริ่มยาก่อนทำหัตถการ 30-60 นาที เนื่องจาก
มีการศึกษาที่ทำการเปรียบเทียบผลของการรักษาภาวะ
ASB ในผู้ป่วยที่มีลักษณะข้างต้น ด้วยการให้ยาต้านจุล
ชีพระยะสั้น เทียบกับการให้ยาต้านจุลชีพระยะยาว ผล
การศึกษารายงานว่าการเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต
และการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ผลการศึกษากลับ พบว่าการ
ให้ยาระยะยาวทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ส ูงขึ้น
ผลข้างเคีย งจากยามากขึ้น นอกจากนี้ย ังมีผ ลทำให้
อัตราการนอนโรงพยาบาลยาวนานขึ้น[53, 56]
13. ผู้ที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ และ
ผู ้ ท ี ่ ม ี อ ุ ป กรณ์ ใ นทางเดิ น ปั ส สาวะ (Patients
undergoing implantation of urologic
devices or living with urologic devices)

สำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การใส่ อ ุ ป กรณ์ ใ น
ทางเดินปัส สาวะ และ/หรือผู้ที่มีอุปกรณ์ในทางเดิน
ปัสสาวะ ไม่แนะนำให้ทำการคัดกรองและรักษาภาวะ
ASB (Weak recommendation, Very low-quality
evidence) เนื่องจากไม่พบว่า ภาวะ ASB สัมพันธ์กับ
ความเสี ่ ย งที ่ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น ในการติ ด เชื ้ อ หลั ง ผ่ า ตั ด
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการพิจารณาให้ยา
ต้านจุลชีพก่อนการผ่าตัด ตามแนวทางการจัดการและ
ป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด ก่อนที่จะได้รับการใส่
อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ และสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ใน
ทางเดินปัสสาวะ สามารถพบภาวะ ASB ได้บ่อยมากจึง
ไม่ แ นะนำให้ ท ำการคั ด กรองและรั ก ษาภาวะ ASB
เนื่องจากไม่มีข้อมูล ที่ชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์ แต่มี
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การเกิ ด ผลเสี ย อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น และภาระในการคัดกรอง และ
การให้การรักษา[56]

ภาวะ ASB สามารถพบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่ ม
อายุ ความจำเป็นในการคัดกรองขึ้นอยู่กับ กลุ่มผู้ป่วย
แนวทางสำหรับการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ ASB
ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติ ด เชื ้ อ แห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2019 ได้กล่าวถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มี
ความชุกในการเกิดภาวะ ASB ที่สูง ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง
วัยเจริญพันธุ์และวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงตั้งครรภ์
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ ผู้ที่มีการบาดเจ็บของไข
สั น หลั ง ผู ้ ท ี ่ ใ ส่ ส ายสวนปั ส สาวะ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การทำ
หัตถการต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดิน
ปัส สาวะ โดยแนะนำให้ทำการคั ด กรองและรั ก ษา
ภาวะ ASB ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่จะได้รับ
การทำหัตถการหรือส่องกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะ

ที่อาจจะมีการบาดเจ็บที่เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ โดยที่
หญิงตั้งครรภ์จะแนะนำให้ยาต้านจุลชีพ 4-7 วัน ส่วน
ผู้ป่วยที่จะได้รับการทำหัตถการหรือส่องกล้องในระบบ
ทางเดินปัสสาวะที่อาจจะมีการบาดเจ็บที่เยื่อบุทางเดิน
ปั ส สาวะ จะแนะนำให้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ในระยะสั้ น
ประมาณ 1 หรือ 2 ขนาด ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
30-60 นาที สำหรับผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำที่มีความ
เสี่ยงสูง ปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำหรือคัดค้านชัดเจน
แต่หากพิจารณาตามแนวทางการป้องกัน การติดเชื้อ
และการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ภ าวะ febrile neutropenia
พบว่าการได้รับยาต้านจุลชีพจะมีประโยชน์มากกว่า
ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้ป่วย
จะได้รับก่อนพิจารณาให้การรักษา
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1. ข้อใด คือ คำจำกัดความของภาวะ “Asymptomatic
Bacteriuria”
ก. พบเชื้อแบคทีเรีย 1 ชนิด ขึ้นไปในปริมาณ ≥ 108
CFU/ml จากการเพาะเชื้อในปัสสาวะ + ไม่มี
อาการแสดงของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ +
pyuria ร่วมด้วยเสมอ
ข. พบเชื้อแบคทีเรีย 1 ชนิด ขึ้นไปในปริมาณ ≥ 105
CFU/ml จากการเพาะเชื้อในปัสสาวะ + ไม่มี
อาการแสดงของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ +/pyuria
ค. พบเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด ขึ้นไปในปริมาณ ≥ 105
CFU/ml จากการเพาะเชื้อในปัสสาวะ + ไม่มี
อาการแสดงของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ +/pyuria
ง. พบเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด ขึ้นไปในปริมาณ ≥ 108
CFU/L จากการเพาะเชื้อในปัสสาวะ + ไม่มีอาการ
แสดงของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ + pyuria
ร่วมด้วยเสมอ
จ. พบเชื้อแบคทีเรียเพียง 1 ชนิดในปริมาณ < 108
CFU/L จากการเพาะเชื้อในปัสสาวะ + ไม่มีอาการ
แสดงของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ + pyuria
ร่วมด้วยเสมอ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบาดวิทยาของ
asymptomatic bacteriuria (ASB)

ก. ความชุกในการเกิดภาวะ ASB ในเด็กชายมากกว่า
เด็กผู้หญิง
ข. ความชุกในการเกิดภาวะ ASB ในผู้หญิงวัยเจริญ
พันธุ์มากกว่าผู้สูงอายุ
ค. ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจะมีความชุกในการเกิด
ภาวะ ASB สูงที่สดุ ในช่วง 1 เดือนแรก
ง. ไม่มโี อกาสที่จะพบภาวะ ASB ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จ. ไม่มีข้อถูก
3. ผู้ป่วยในข้อใดควรได้รับการคัดกรองและรักษาภาวะ
asymptomatic bacteriuria (ASB)
ก. หญิงตั้งครรภ์
ข. หญิงวัยหมดประจำเดือน
ค. เด็กเพศชาย
ง. ผู้ที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
จ. ผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะนาน 2 สัปดาห์
4. ผู้ป่วยในข้อใดควรจะได้รับการคัดกรองและรักษาภาวะ
asymptomatic bacteriuria (ASB) ก่อนการทำ
หัตถการ
ก. ผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดข้อเข่า
ข. ผู้ป่วยที่จะทำการเอาสายสวนปัสสาวะออก
(catheter removal)
ค. ผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดต่อมทอลซิล
ง. ผู้ป่วยที่จะทำหัตถการในระบบทางเดินปัสสาวะที่มี
การบาดเจ็บที่เยื่อบุ (mucosal trauma)
จ. ผู้ป่วยที่จะมีแผนใส่อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาภาวะ
ASB ในหญิงตั้งครรภ์
ก. ให้ยาครั้งเดียว
ข. 1-2 วัน
ค. 4-7 วัน
ง. 10-14 วัน
จ. 21 วัน

ค. การรักษาภาวะ ASB ไม่สามารถป้องกันภาวะกรวย
ไตอักเสบได้
ง. การรักษาภาวะ ASB ไม่มีผลช่วยให้การทำงานของ
graft ดีขึ้น
จ. การให้ยาต้านจุลชีพในการรักษาภาวะ ASB นั้นเป็น
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำ
ได้

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการให้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษา
ภาวะ ASB ในหญิงตั้งครรภ์
ก. ลดการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่
ปรากฏอาการ
ข. ลดความเสีย่ งในการคลอดก่อนกำหนด
ค. ลดความเสีย่ งการคลอดทารกที่น้ำหนักตัวแรกเกิด
น้อย
ง. ไม่มีข้อถูก
จ. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับภาวะ ASB ในผู้ที่ได้รบั การปลูก
ถ่ายอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากไต
ก. ไม่แนะนำให้คดั กรองและรักษาภาวะ ASB ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับเพียงเท่านัน้
ข. ผู้ป่วยกลุม่ นี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ที่ปรากฏอาการได้ต่ำ
ค. หากมีการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาภาวะ ASB
โดยไม่จำเป็น อาจส่งผลทำให้มีโอกาสติดเชื้อ C.
difficile มากขึ้น
ง. การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาภาวะ ASB จะส่งผล
เสียมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จ. ไม่มีข้อผิด

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาวะ ASB ในผู้สูงอายุ
ก. ในผู้สูงอายุทุกรายควรได้รับการคัดกรองและรักษา
ภาวะ ASB
ข. การให้ยาต้านจุลชีพในผู้สูงอายุสามารถลดความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตได้
ค. การให้ยาต้านจุลชีพในผู้สูงอายุสามารถลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้
ง. การให้ยาต้านจุลชีพจะส่งเสริมให้เกิดเชื้อที่ดื้อต่อยา
ต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้น
จ. ไม่มีข้อถูก
8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับภาวะ ASB ในผู้ที่ได้รบั การปลูก
ถ่ายไต
ก. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมานานกว่า 1 เดือน ไม่
แนะนำให้ทำการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ข. การรักษาภาวะ ASB สามารถป้องกัน graft
rejection ได้

10. ผู้ป่วยในข้อใดที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าควรได้รับการคัด
กรองและรักษาภาวะ ASB ตามแนวทางการรักษาของ
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ก. ผู้ป่วยเด็ก
ข. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ค. ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำที่มีความเสี่ยงสูง
ง. ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำที่มีความเสี่ยงต่ำ
จ. ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง

11. อาการในข้อใดที่ใช้เพื่อแยกวินิจฉัยภาวะ ASB และการ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่ปรากฏอาการ ในผู้ป่วยที่มี
การบาดเจ็บของไขสันหลัง ตามคําแนะนําของ
International Spinal Cord Injury UTI Basic Data
Set
ก. Autonomic dysreflexia
ข. ปัสสาวะเป็นสีขุ่น
ค. ปัสสาวะซึมออกมารอบๆ สายสวนปัสสาวะ
ง. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
จ. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการให้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยที่จะ
ได้รับการทำหัตถการในระบบทางเดินปัสสาวะ
ก. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ 1-2 doses ก่อนการทำ
หัตถการ 1 วัน
ข. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ ก่อนการทำหัตถการเป็น
เวลา 1 สับดาห์
ค. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ 1-2 doses ก่อนการทำ
หัตถการ ครึ่ง-1 ชั่วโมง
ง. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ 1-2 doses ก่อนการทำ
หัตถการ 1 ชั่วโมงและให้ต่อไปอีก 1 สัปดาห์
จ. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ 3-4 doses ก่อนการทำ
หัตถการ ครึ่ง-1 ชั่วโมง
13. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการรักษาภาวะ ASB ใน
ผู้ป่วยที่จะได้รบั การทำหัตถการในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ
ก. ลดความเสีย่ งในการติดเชื้อในกระแสเลือด
ข. ลดการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่
ปรากฏอาการ
ค. ลดอัตราการเสียชีวิต
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
จ. ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ และผู้
ที่มีอุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ
ก. ผู้ป่วยทุกรายทีไ่ ด้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดิน
ปัสสาวะ ควรได้รับการคัดกรองและรักษาภาวะ
ASB
ข. ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ ไม่
ควรได้รับการคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ค. ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ ไม่แนะนำให้
ทำกราคัดกรองและรักษาภาวะ ASB
ง. ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ในทางเดินปัสสาวะ สามารถพบ
ภาวะ ASB ได้บ่อย
จ. ภาวะ ASB ที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ใน
ทางเดินปัสสาวะ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความ
เสี่ยงในการติดเชื้อหลังผ่าตัด
15. ข้อใดเป็นผลเสียทีเ่ กิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่
เหมาะสม
ก. เกิดเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ
ข. เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ C. difficile
ค. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ง. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพที่ใช้ใน
การรักษา
จ. ถูกทุกข้อ

