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Laboratory
อาจารย์ ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลึกที่เกิดจากการใช้ยา  
หรือสารทึบรังสีในตะกอนปัสสาวะ

 ยาและ metabolite ของยาหลายชนิดถูกก�าจัด
ออกจากร่างกายโดยผ่านการกรองที่หน่วยไต (nephron)  
กระบวนการกรองและการดูดซึมกลับที่หลอดไตฝอย  
(renal tubule) ท�าให้เกิดสารละลายที่มีความเข้มข้น 
เพิ่มมากขึ้นแล้วจึงถูกขับออกมาทางปัสสาวะ การเกิดผลึก
ของยาในตะกอนปัสสาวะ (crystalluria) ขึ้นกับปัจจัย
หลายประการ ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ของปัสสาวะ โดยยาท่ีละลายได้ดีในกรดจะตกผลึกได้ดี
เมื่ออยู่ ในภาวะด่าง ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเหนี่ยวน�า 
ให้เกดิผลกึในปัสสาวะ เช่น การใช้ยาในปรมิาณสูงหรือใช้ยา 
เป็นระยะเวลานาน ความสามารถในการละลายของยา 
รวมถึงสภาวะของผู้ป่วยร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น โรคไตหรือ 

ภาวะการขาดน�้าจากอาการท้องเสียอย่างรุนแรงในผู้ป่วย
โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่องท่ีมีการใช้ยาร่วมกันหลายชนิด  
อาจมีผลให้ยาต้านไวรัส acyclovir เกิดการตกผลึกสะสม 
ในหลอดไตฝอยและท�าให้เกดิภาวะ crystal nephropathy  
ได้ อย่างไรก็ตามมีผู ้ป ่วยบางรายเท่านั้นที่ เกิดภาวะ  
crystalluria และมอีาการทางคลินกิ ดังนัน้เม่ือมีการตรวจ
พบผลึกที่ผิดปกติในตะกอนปัสสาวะควรรายงานผลให้
แพทย์ทราบ ในบทความนี้ได้สรุปผลึกของยาที่พบได้ค่อน
ข้างบ่อยกว่ายาชนดิอืน่ ๆ เช่น sulfonamides, ampicillin,  
acyclovir, indinavir และ ciprofloxacin รวมทั้งผลึกที่
เกิดจากการใช้สารทึบรังสีในการถ่ายภาพ x-ray (ตาราง)

ตารางแสดงชนิดและลักษณะของผลึกต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้ยาหรือสารทึบรังสีในตะกอนปัสสาวะ

ชนิดของผลึก pH ลักษณะผลึก

Sulfadiazine กรด มัดข้าวสาลี สีเหลืองถึงน�า้ตาล

Ampicillin กรด รูปเข็ม บาง ไม่มีสี

Acyclovir กลาง หรือ ด่าง รูปเข็ม บาง ปลายแหลมหรือทู่ สะท้อนแสง (silky)

Indinavir กลาง หรือ ด่าง รูปกากบาท รูปดาว

Ciprofloxacin กลาง หรือ ด่าง รูปร่างไม่แน่นอน รูปมัดเข็ม รูปดาว พัดลม หรือผีเสื้อ

Radiographic contrast media กรด ผลึกสี่เหลี่ยมยาว รูปเข็ม ใสไม่มีสี

 ผลึก sulfonamides ลักษณะผลึกมีความ 
หลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของยา พบได้ในลักษณะคล้าย 
มัดข้าวสาลี มดัฟ่อนหญ้า เปลอืกหอยทีม่เีส้นรศัม ีต�าแหน่ง
ของมัดอาจจะอยู่ตรงกลางหรือข้างด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ 
หรือคล้ายรูปพัดลม หินลับมีด ผลึกมีสีเหลืองถึงน�้าตาล  
ยาทีพ่บบ่อย เช่น sulfamethoxazole, sulfadiazine (รปูที ่1  
และ 2) ผลึกชนิดนี้พบได้ในปัสสาวะท่ีมีสภาวะเป็นกรด 

เมื่อตรวจพบผลึกชนิดนี้ในปัสสาวะควรมีการตรวจสอบ
ประวติัการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนรายงานผล ปัจจบัุนการพบ
ผลกึยาชนดินีใ้นปัสสาวะลดน้อยลงเนือ่งจากการละลายของ 
ยามีประสิทธิภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบได้ในผู้ป่วยที่ 
ได้รบั sulfadiazine ปรมิาณสงูส�าหรบัการรกัษา Toxoplasma  
encephalitis ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยติดเช้ือ HIV 
และถ้า pH ของปัสสาวะต�า่จะยิง่มโีอกาสเกดิผลกึได้ง่ายขึน้  
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ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้จึงควรดื่มน�้าตามมาก ๆ การ
ตรวจหาผลึกชนดินีใ้นผูท่ี้ได้รบัยา sulfadiazine เป็นข้อมลู
อย่างหนึ่งในการติดตามการรักษาด้วยยา sulfadiazine 
การป้องกันการเกิดผลึกอาจจะท�าได้โดยการรักษาระดับ 
pH ให้ > 7.15 ซึ่งจะช่วยให้ยาละลายได้ดีขึ้น และควร
รักษาระดับน�้าในร่างกายให้อยู่ในระดับที่สมดุล

 ผลกึ ampicillin เกดิจากการใช้ยาในกลุม่ปฏชิวีนะ 
ทีด่ดูซมึในทางเดนิอาหารและขบัออกทางไต พบได้ไม่บ่อยนกั 
และอาจจะไม่มีอาการแสดงออกทางคลินิก ลักษณะของ
ผลึกเป็นรูปเข็ม บาง ไม่มีสี ถ้าเก็บปัสสาวะในตู้เย็นผลึก 
มกัรวมเป็นกลุม่หรอืเป็นมดัคล้ายฟางข้าว คล้ายพุม่ไม้กวาด 
(รูปที่ 3) ผลึกชนิดนี้พบได้ในภาวะเป็นกรด ซึ่งบ่งบอกถึง
การใช้ยาชนิดนี้ในปริมาณสูง และภาวะขาดน�้าของผู้ป่วย

 ผลึก acyclovir การฉีดยาต้านไวรัส acyclovir 
ปริมาณสูงอย่างรวดเร็ว ท�าให้มีโอกาสเกิดผลึกได้มากกว่า
การรับยาด้วยวิธีการกินและการฉีดยาในปริมาณน้อย ๆ 
ลกัษณะของผลกึ acyclovir บางคล้ายเขม็ ปลายแหลมหรอื
ทู่ก็ได้ (รูปที่ 4) ถ้าพบปริมาณมาก ๆ จะเห็นคล้ายมีการ
สะท้อนแสงของผ้าไหม (silky) หรอือาจพบผลกึถกูล้อมรอบ
ด้วยเมด็เลอืดขาว ผลกึชนดินีพ้บในปัสสาวะทีเ่ป็นกลางหรือ 
ด่าง การป้องกนัการเกดิผลกึท�าได้โดยการฉดียาเข้าอย่างช้า ๆ

 ผลึก indinavir เกิดจากยา indinavir ซึ่งจัดอยู่ 
ในกลุม่เดียวกบั acyclovir ใช้ส�าหรบัรกัษาผูป่้วย HIV ผลกึ
มลีกัษณะบางคล้ายขนนก หรอืมกีารสะสมผลกึเป็นลักษณะ
คล้ายรปูกหุลาบ รปูดาว หรอืรปูกากบาท พบได้ในปัสสาวะ
ทีเ่ป็นกลางหรอืด่าง (รปูที ่5) การป้องกนัการเกดิผลกึท�าได้
โดยการดื่มน�้าปริมาณมาก ๆ

 ผลึก ciprofloxacin เกิดจากยาปฏิชีวนะกลุ่ม 
ควิโนโลนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคติดเชื้อ 
มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย คุณสมบัติของยาชนิดนี้ไม่ละลาย 
ในปัสสาวะที่เป็นกลางหรือด่าง ลักษณะผลึกมีความ 
หลากหลาย ไม่แน่นอน อาจจะเป็นรปูมดัเขม็ รปูดาว พดัลม 
หรือผีเสื้อ และรูปร่างอื่น ๆ (รูปที่ 6)

 ผลกึสารทบึรังสี (radiographic contrast media)  
ตัวอย่างเช่น สาร diatrizoate ที่ใช้ฉีดในกระบวนการ 
x-ray เป็นสารท่ีสามารถละลายน�้าได้ท�าให้มีการขับออก 
ทางปัสสาวะ ลกัษณะผลกึใส ไม่มสี ีมรีปูร่างเป็นสีเ่หลีย่มยาว  
รูปเข็ม อยู่เด่ียวหรือพบเป็นมัดกลุ่ม ๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะคล้ายผลึกคอเลสเทอรอล พบได้ในปัสสาวะที่เป็น 
กรด (รูปที่ 7 และ 8)
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