
 
ภาวะแทรกซอนทางตาจากการใชยาเพรดนิโซโลน 

ในการรักษาผูปวย  Nephrotic   Syndrome  และ  Lupus  nephritis 
เบญจวรรณ    ชัยวรพจน 

 
 การใชยาเพรดนิโซโลนในการรักษาโรคในเด็กท่ีตองใชระยะเวลาในการรักษานานมีอยูหลาย โรค เชน  โรค
ไต  และโรคทางโลหิตวิทยาบางโรค เปนตน  ซ่ึงการใชยาเพรดนิโซโลนเปนระยะ เวลานานๆ นี้ ทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนไดหลายอยาง  ภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญท่ีจะทําการศึกษาในท่ีนี้ คือ การเกิดภาวะแทรกซอนทางตา  
 ไดทําการศึกษาการเกิดภาวะแทรกซอนทางตาในผูปวย  nephrotic  syndrome ( NS)  และ  lupus  nephritis  
(LN)  จํานวน 27 ราย พบวา  เกิดภาวะแทรกซอนทางตา  7 ราย  โดยพบเปน ตอกระจกชนิด  posterior  subcapsular  
cataract  (PSC)  5  ราย  เปนตอหิน (glaucoma ) 2  ราย  ในกลุมท่ีเกิดภาวะแทรกซอนทางตานน้ัน พบวา ขนาดของยา
เพรดนิโซโลน ท่ีไดรับ  อยูในชวง 2,328 – 15,478 มก. (คาเฉล่ีย 8,268  มก. หรือ ประมาณ  336  มก./กก.) และ
ระยะเวลาท่ีไดรับยาเพรดนิโซโลน  อยูในชวง 2.8-24.7 เดือน (คาเฉล่ีย 12.8 เดือน) ซ่ึงจะสูงกวาท่ีไมเกิด
ภาวะแทรกซอนทางตา  ในกลุมหลังนี้ พบวา ขนาดของยาเพรดนิโซโลนท่ีไดรับ อยูในชวง 660-10,978  มก.(คาเฉล่ีย  
5,325  มก. หรือประมาณ 255  มก./กก.)  และระยะเวลาท่ีไดรับยาเพรดนิโซโลน  อยูในชวง  0.6-22.5  เดือน (คาเฉลี่ย 
10.6  เดือน)  นอกจากภาวะแทรกซอนทางตาแลว   ยังพบมีภาวะแทรกซอนอยางอ่ืนรวมดวย เชน  ความดนัโลหิตสูง  
( 2 ราย) , cushingoid   appearance  ( 7 ราย ) เปนตน   
 สรุปไดวา  ในผูปวยท่ีไดรับยาเพรดนิโซโลนในขนาดท่ีมากกวาและระยะเวลานานกวา มีโอกาส ท่ีจะเกิด
ภาวะแทรกซอนทางตาไดมากกวา  ผูปวยท่ีไดรับยาในขนาดท่ีนอยกวา และระยะเวลาส้ันกวา ดังนั้น ในผูปวยท่ีจําเปน
จะตองไดรับการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยด เปนระยะเวลานานๆ  ควร จะไดรับการตรวจตาอยางสมํ่าเสมอ   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EYE   COMPLICATIONS  RELATED  TO   LONG-TERM 

PREDNISOLONE   THERAPY   IN 
NEPHROTIC  SYNDROME  AND   LUPUS   NEPHRITIS 

Benjawan    Chaiworapoj 
 

 There  are  many  diseases  which  use  prednisolone  in  treatment  for  a  long  period,  such  
as  some  of  renal  disease ( eg. nephrotic   syndrome  and  lupus  nephritis) ,  some  of  hematologic 
disease,  etc. Prolonged  use  of  prednisolone  leads  to  many   complications.  One  important  
complication  is  eye complication.  
 In  this  study, eye  complications  was  occurred  in  seven  of  27  children  treated  with 
prednisolone ( in  nephrotic  syndrome  and  lupus  nephritis ).  It  consisted  of  5  cases  of  posterior  
subcapsular  cataract  ( PSC)  and  2  cases  of  glaucoma.  In  the  group  who  developed  eye  
complication ,  the  total  dose  of  prednisolone  ranged  from 2,328  to  15,478  mg with  a  mean  of  
8,268 mg ( about  336 mg/kg)  and  the  duration  of  treatment  ranged  from 2.8 to 24.7   months  with  
a  mean  of  12.8  months.  Comparison   to  the  group  who  had  no  eyes  complication ,  the  total  
dose  of   prednisolone  ranged  from 660  to  10,978  mg ( mean = 5,325  mg ; about  255 mg/kg)  and  
the  duration  of  treatment  ranged  from 0.6 to 22.5  months ( mean = 10.6 months ).  In  addition  to  
eye   complication,  there  were  2  patients  with   hypertension  and  7  patients  with  cushingoid  
appearance   which  were  other  complications  from   prolonged  use  of  prednisolone. 
 In  conclusion,  it  is  noted  that  the  larger  dose  of  prednisolone   and   the  longer   duration   
of   treatment,  the  higher  the  incidence  of  eye  complication.  Regular  ophthalmological  
examinations  are  strongly   recommended  in  this  group  of   patients. 
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