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เอกสารใหความรูเรื่อง
Urinalysis ในผูปวย COVID-19

ผศ.ดร.มลธิรา พรมกัณฑ

การตรวจปสสาวะ (urinalysis) จัดไดวาเปนการทดสอบทั่วไป (routine laboratory testing) อยางหนึ่งที่ใช
ในหองปฏิบัติการสำหรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกเหนือจากการตรวจอื่นๆ เชน การตรวจ
ความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count) การตรวจวิเคราะหกาซในเลือด (blood gas analysis) การ
ตรวจการทำงานของตับ (liver enzymes) การตรวจการทำงานของไตและสารเกลือแรของเลือด (BUN, creatinine,
electrolytes) และการตรวจหาสารสำคัญตางๆ ในเลือด เชน D-dimer เปนตน COVID-19 เปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่
มีการแพรระบาดไปทั่วโลก (pandemic) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุกลุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus-2; SARS-CoV-2) เนื่องจากเปนโรคอุบัติใหมที่มี
การระบาดครั้งแรกในโลก ทําใหขอมูลตางๆ ของโรคยังคงมีจํากัด รวมทั้งขอมูลการตรวจปสสาวะ ถึงแมจะมีรายงานไม
มากนักเกี่ยวกับผลการตรวจปสสาวะในผูปวย COVID-19 อยางไรก็ตาม จากรายงานของประเทศอิตาลีในการตรวจ
ปสสาวะของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน COVID-19 ซึ่งเขารับการรักษาแผนกฉุกเฉิน จำนวน 226 ราย แบงเปน
ผูชาย 154 ราย และผูหญิง 72 ราย พบวามีคา pH คอนมาทางกรด คากลางของ pH คือ 6.0 (5.5 – 6.5) และคากลาง
ของ specific gravity คือ 1.022 (1.019 – 1.026) พบ proteinuria รอยละ 89.8 และ hematuria รอยละ 71.1 ของ
ผูปวย การตรวจตะกอนปสสาวะพบเม็ดเลือดขาวรอยละ 81.4 เม็ดเลือดแดงรอยละ 70.4 แบคทีเรียรอยละ 19.9 พบ
คาสทรอยละ 49.1 โดยในจำนวนคาสทที่พบ แบงเปนคาสทชนิด hyaline รอยละ 26.1 ชนิด granular รอยละ 6.6
และชนิด hyaline-granular รอยละ 31.9 นอกจากนี้ยังพบ epithelial cells ไดเล็กนอยจำนวนรอยละ 1.8 ในรายงาน
เดียวกันนี้ ยังแสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปสสาวะในกลุมผูปวย COVID-19 ที่เสียชีวิตระหวางอยู
โรงพยาบาลและในกลุมผูปวยที่รักษาหายที่สามารถออกจากโรงพยาบาลได พบวาผลการตรวจปสสาวะมีพารามิเตอร
โดยสวนใหญไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญในผูปวยทั้งสองกลุม อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาตะกอนปสสาวะที่มัก
พบไดบอยในผูปวยกลุมที่เสียชีวิต คือ renal epithelial cells และ granular cast และพบวากลุมผูปวยกลุมที่เสียชีวิต
รอยละ 75 – 80 มีคา BUN และ creatinine สูงขึ้นอยางชัดเจน ในขณะที่ผูปวยที่รักษาหายและสามารถออกจาก
โรงพยาบาลไดมีแครอยละ 20 – 24 ที่มีคา BUN และ creatinine สูงขึ้น โดยสรุปจากรายงานนี้ พบวาผูปวย
COVID-19 มักมี proteinuria และ hematuria เกือบทุกราย ซึ่งอาจจะสัมพันธกับโรคไตในผูปวย COVID-19 (1)
รายงานจากมหาวิ ท ยาลั ย Wuhan ประเทศจี น โดยการศึ ก ษาในผู  ป  ว ย COVID-19 จำนวน 119 ราย
เปรียบเทียบกับกลุมคนสุขภาพดีจำนวน 45 ราย โดยแบงกลุมผูปวยตามความรุนแรงของโรคเปน 3 กลุม ดังนี้ อาการ
ปานกลางจำนวน 67 ราย อาการรุน แรง 42 ราย และอาการวิก ฤตจำนวน 10 ราย พบวาผูปว ย COVID-19 มี
พารามิเตอรที่มีความแตกตางอย างชัด เจนกับ ผูมี สุข ภาพดี ไดแก proteinuria รอยละ 41.17 และ hematuria
รอยละ 28.5 คา specific gravity 1.020 ± 0.007 คา pH 6.27 ± 0.60 ในขณะที่ผูมีสุขภาพดี พบ proteinuria
รอยละ 22.22 พบ hematuria รอยละ 11.11 คา specific gravity 1.023 ± 0.007 คา pH 5.94 ± 0.70 เมื่อ
เปรียบเทียบในผูปวย 3 กลุมที่ระดับความรุนแรงแตกตางกัน พบวามี glucose และ protein เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน
ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่มีอาการปานกลาง ในขณะที่พารามิเตอรอื่นๆ (BLOOD, KET,
LEU, RBC, WBC) ไมแตกตางกันมากนักในกลุมผูปวยเหลานี้ (2)

อยางไรก็ตามยังมีรายงานอื่นที่พบวาผูปวยที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น นอกจากสามารถตรวจพบ proteinuria
แลวยังพบ hematuria รวมถึงมีรายงานวาผูปวย COVID-19 มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด acute kidney injury (AKI) ไดมากขึ้น
(3, 4) อัตราการเกิด AKI ในผูปวย COVID-19 พบไดมากกวารอยละ 20 ในผูปวยที่ตองอยูโรงพยาบาล และพบเพิ่มขึ้นได
มากกวารอยละ 50 ในผูปวยที่ตองอยูใน Intensive Care Unit (ICU) ดังนั้น จึงนับไดวา AKI เปน complication อยางหนึ่ง
ที่พบไดทั่วไปของผูปวย COVID-19 เรียกวา COVID-19-associated AKI (COVID-19-AKI) ซึ่งอาจเกิดจาก pre-renal หรือ
acute tubular necrosis (ATN) ก็ได ผูปวย COVID-19 ที่มี AKI รวมดวยพบวาทำใหมีอาการแยลง และอาจสัมพันธกับ
อัตราการเสียชีวิตของผูปวยไดเชนเดียวกับผูปวย AKI จากสาเหตุอื่น อยางไรก็ตาม พยาธิกำเนิด สรีรวิทยาและกลไกของ AKI
ในผูปวย COVID-19 ยังไมไดรับการศึกษามากนัก แตคาดวาอาจมีสาเหตุไดทั้งจากทางตรงและทางออม เชน จากเชื้อไวรัสที่
มีผลตอไตโดยตรง อาจเกิดจากเชื้อไวรัสผาน renal tubular epithelial cells เขาไป ทำใหเกิด acute tubular damage
จนนำไปสู ATN ได หรืออาจเกี่ยวของกับระบบสมดุลของ renin-angiotensin-aldosterone ที่สงผลตอ glomerular หรือ
ปจจัยทางดานอื่น เชน endothelial dysfunction, coagulopathy, complement activation, systemic
inflammation, cytokine storm และ immune dysfunction ที่อาจสงผลตอไต รวมทั้งอาจจะเกิดจากพื้นฐาน (baseline)
ของผูปวยเองและกระบวนการรักษาในหอง ICU ที่เอื้อตอการเกิด AKI ได (5)
การตรวจตะกอนปสสาวะเปนหนึ่งในการทดสอบที่ชวยในการวินิจฉัยและพยากรณโรค AKI จากการตรวจ
ตะกอนปสสาวะผูปวย COVID-19 ที่มีอาการ AKI รวมดวย จำนวน 20 ราย จากผูปวย COVID-19-AKI ทั้งหมด 161 ราย
ในจำนวนนี้มีผูปวย 141 ราย มีภาวะ anuria ทำใหไมสามารถเก็บปสสาวะได ใน 20 รายนี้ พบวาผูปวยมี granular cast
17 ราย คิดเปนรอยละ 85 และในจำนวนนี้พบ 16 ราย หรือรอยละ 80 มี muddy brown granular casts พบได
ตั ้ ง แต 1-20 casts/LPF (ค า กลาง 5 casts/LPF) นอกจากนี ้ ย ั ง พบ waxy cast ในผู  ป  ว ย 10 ราย พบตั ้ ง แต
1-5 casts/LPF (ค า กลาง 2 casts/LPF) และใน 10 รายนี ้ พ บ muddy brown cast ร ว มด ว ย สำหรั บ renal
epithelial cells cast พบในผูปวย 4 ราย จำนวน 1-4 casts/LPF (คากลาง 1 cast/LPF) (6) กลาวโดยสรุปการ
ตรวจปสสาวะของผูปวย COVID-19 มักพบวาผูปวยมีปญ หาเกี่ยวของกับไต โดยพบ proteinuria และ hematuria
รวมกับการมีปสสาวะที่คอนขางมีสภาวะเปนกรด พบ granular cast ไดบอย และอาจพบคาสทชนิดอื่นๆ รวมดวย เชน
muddy brown cast, renal epithelial cell cast และ waxy cast สามารถพบ glucose ในปสสาวะไดในรายที่มี ความ
รุ นแรงของโรคมากขึ ้ น นอกจากนี ้ ย ั งพบว าผู  ป  วยมี ค  า BUN และ creatinine สู งขึ ้ นชั ดเจน และมี ภาวะ AKI เป น
ภาวะแทรกซอนที่สําคัญภาวะหนึ่ง
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