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บทความวิจยั

อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบาบัดในผูป้ ่ วยมะเร็งระบบโลหิ ตวิ ทยา
ณ หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
วรุณสุดา ศรีภกั ดี1, ซูมยั ยะห์ เด็งและ2, อทิตยา พานถิ3 และ ฮุสนา ภูยุทธานนท์4
1ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
3ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน
4โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบตั ิการณ์ ของอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเคมีบาบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาที่เก็บข้อมูลในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดเพื่อรักษามะเร็งระบบโลหิต
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ทีส่ ุด คือ Hyper CVAD (ร้อยละ 34.28) อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บได้แก่ ความผิดปกติของระบบเลือด ร้อยละ 74 สมดุลเกลือ
แร่ผดิ ปกติ ร้อยละ 14 อาการทางระบบทางเดินอาหารและลาไส้ ร้อยละ 7 และอาการทางระบบประสาท ร้อยละ 5 ระดับความ
รุนแรงของอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 3 สรุป: อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บในการศึกษาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดในผูป้ ่ วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
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บทนา
โรคมะเร็งเกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ
ระดับสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มกี ารแบ่งตัวเพิม่ จานวน
ขึ้น อย่ า งรวดเร็วและมากกว่า ปกติจนทาให้เ กิด ก้อนเนื้อ
ผิด ปกติข้นึ ในอวัย วะต่ า งๆ (1) จากรายงานอุ บ ัติก ารณ์
โรคมะเร็งของประเทศไทยปี พ.ศ.2555 โดยสถาบันมะเร็ง
แห่ ง ชาติ พบมะเร็ง ชนิ ด non-Hodgkin ซึ่ง จัด เป็ น มะเร็ง
ระบบโลหิตวิทยามากเป็ นลาดับที่ 6 หรือร้อยละ 2.78 ของ
ผูป้ ่ วยมะเร็งรายใหม่ (2)

วิธีก ารรัก ษาโรคมะเร็ง ประกอบด้ว ย 3 วิธีห ลัก
ได้แก่ การฉายรังสี การผ่าตัด และยาเคมีบาบัด (3) วิธกี าร
รักษาหลักของมะเร็งระบบโลหิตวิทยา คือ การใช้ยาเคมี
บาบัด สาหรับยาเคมีบาบัดทีใ่ ช้รกั ษาโรคมะเร็งนัน้ เป็ นยาที่
มีความเสีย่ งสูงทีก่ ่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์แก่ผปู้ ่ วยได้
มากมายหลายระบบ (4) อาการที่พ บได้ บ่ อ ย ได้ แ ก่
จานวนเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ลดลง เยื่อบุช่องปากอักเสบ
ท้องเสีย อ่อนเพลีย และผมร่วงหรือบางลง (5) และปั จจัย
เสี่ยงที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จ ากยา
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เพิม่ มากขึน้ ได้แก่ การขาดความรูเ้ กีย่ วกับ ยา สูงอายุ การ
รับประทานยาหลายชนิดร่วมกัน ผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ารเข้ารักษา
ในหอผู้ ป่ วยวิ ก ฤติ รวมทั ง้ การใช้ อ าหารเสริ ม ต่ า งๆ
นอกจากนัน้ พบว่า ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ
ศาสนา การขาดความรู้เรื่องการบริการสาธารณสุข และ
การให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป่ วยโดยบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ไ ม่
เพียงพอ ล้วนเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาได้เช่นเดียวกัน (6,7) ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยมะเร็งนัน้
ส่วนใหญ่มกั มีประสบการณ์การรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
และเป็ นกลุ่มผู้ป่วยที่มกั ใช้อาหารเสริมร่วมกับการรักษา
(8,9) ทาให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากยาเคมีบาบัดได้มากยิง่ ขึน้
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ผูป้ ่ วยร้อยละ 69 ที่
เกิด ไข้เ หตุ นิ ว โตรฟิ ลในเลือ ดต่ า (febrile neutropenia)
หลังจากได้รบั ยาเคมีบาบัด ต้องนอนรักษาตัวโรงพยาบาล
นานกว่า 5 วัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีค่ามัธยฐานของระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล 8.67 วัน นอกจากนัน้ อาการดังกล่าวยัง
สัมพันธ์กบั อัตราการตายทีเ่ พิม่ ขึน้ และระยะเวลาทีต่ อ้ งนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลที่นานขึน้ (10)และอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ทีต่ ามวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา
และปั จจัยอื่นๆดังกล่าวข้างต้น
การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยโดยเภสัชกรระหว่างได้รบั ยา
เคมีบ าบัด ส่ง ผลให้ผู้ป่ วยมีค วามรู้เ กี่ย วกับ อาการไม่ พึง
ประสงค์ จ ากยาเคมีบ าบัด เพิ่ม ขึ้น (11) การศึก ษาใน
โรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์ พ บว่ า การให้ ค าแนะน า
ปรึกษาด้านยาโดยเภสัช กรแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมน้ าเหลือง
โดยติดตามเป็ นระยะเวลา 4 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 1 เดือน
สามารถเพิ่ม คุ ณ ภาพในการดู แ ลผู้ ป่ วย ท าให้ ผู้ ป่ วยมี
ความรูด้ ขี น้ึ ลดปั ญหาจากการปฏิบตั ติ วั และปั ญหาจากการ
ใช้ยา รวมทัง้ ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อบริการทีไ่ ด้รบั (12)
สาหรับปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จานวน 5,370 ราย เป็ นผู้ป่วยเพศ
ชายจ านวน 2,623 ราย (ร้อ ยละ 48.8) โดยพบผู้ป่วย
มะเร็ง ทางโลหิต วิท ยาต่ อ มน้ า เหลือ งชนิ ด non-Hodgkin
รายใหม่จดั อยู่ในมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ุด 10 อันดับแรก คือมี
จานวน 233 ราย ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ใช้ยาเคมีบาบัดในการรักษา
ร่วมด้วยมากถึงร้อยละ 59 สิทธิในการรั
กษาของผูป้ ่ วยกลุ่ม
์
นี้ ร้อ ยละ 55.6 เป็ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า (13)
ดังนัน้ หากผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา
123

เพิม่ ขึน้ ย่อมส่งผลให้รายจ่ายของโรงพยาบาลเพิม่ ขึน้ ตาม
ไปด้วย
การศึกษานี้มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึกษาอุบตั ิก ารณ์
ของอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเคมีบาบัดในผูป้ ่ วยมะเร็ง
ระ บ บ โ ลหิ ต วิ ท ย า ณ ห อผู้ ป่ ว ย อา ยุ กรรม ช า ย 2
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
สถาบันอื่นหรือการศึกษาก่อนหน้าทีท่ าในต่างประเทศอาจ
เ นื่ อ ง ด้ ว ย ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ พฤติ ก รรมการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ
บริการสุขภาพ และระดับการศึกษาของผู้ป่วย ดังเหตุผล
ข้างต้น ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขอาการไม่พงึ
ประสงค์ต่อไปรวมทัง้ วางแผนการให้คาปรึกษาโดยเภสัช
กรอย่างต่อเนื่องทีจ่ าเพาะเจาะจงกับสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
จริง ต่ อ ไป โดยข้อ มู ล ที่ไ ด้ ร ับ จากการศึก ษานี้ ส ามารถ
นาไปใช้ในการหาแนวทางในการป้ องกันและรักษาผูป้ ่ วยที่
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเคมีบาบัดเพื่อป้ องกันหรือ
ลดความรุนแรงรวมทัง้ ลดภาวะแทรกซ้อนของอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาเคมีบาบัดสาหรับอาการทีส่ ามารถป้ องกัน
ได้หรือหาแนวทางในการรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันแก่
ผู้ ป่ วยที่ เ กิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ข้ึน ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ วย
สามารถรับ ยาเคมีบ าบัด ตรงตามแผนการรัก ษาเพื่อ ให้
เกิดผลลัพธ์ตามเป้ าหมายการรักษาทีว่ างไว้ในทีส่ ดุ

วิ ธีการวิ จยั
งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบไป
ข้ า งหน้ า ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมุ น ษย์ จ ากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ทุกราย ณ หอผู้ป่วยอายุ
รกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึง่ มารับบริการ
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง มกราคม พ.ศ. 2557
โดยตัวอย่างต้องมีอายุ 18 ปี ข้นึ ไป และไม่มีการติดเชื้อ
HIV และได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
และเวชระเบียนของผู้ป่วยในประเด็นต่ อ ไปนี้ เพศ อายุ
น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัตกิ ารแพ้ยา วันทีม่ ารับยาเคมีบาบัด
ผลตรวจทางร่างกายและผลทางห้องปฏิบตั กิ าร รายการยา
ที่ได้รบั ขนาดยา วิธกี ารให้ยา จานวนวันทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา
เคมีบาบัด และสูตรยาเคมีบาบัดที่ใช้รกั ษา ผู้วจิ ยั บันทึก
อาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากทีม่ กี ารประเมินโดย
แพทย์หรือเภสัชกร ทัง้ นี้อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ในการศึกษานี้คอื การตอบสนองต่อยาทีเ่ ป็ นอันตรายและ
เกิดขึน้ โดยมิได้ตงั ้ ใจเมื่อใช้ในขนาดปกติในมนุ ษย์เพื่อการ
ป้ อ งกัน วินิ จ ฉัย หรือ รัก ษาโรค หรือ เปลี่ย นแปลงสรีร ะ
วิทยาของร่างกาย (14) หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั อย่างน้อย 2 คน
และเภสัชกรของโรงพยาบาล 1 คน ประเมินระดับความ
รุนแรงของอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ตามแนวทางของ
Common terminology criteria for adverse events
(CTCAE) version 4.0 (15) ซึ่ง แบ่ ง ความรุ น แรงเป็ น 5
ระดับ จาก 1-5 โดยระดับที่ 1 มีความรุนแรงน้อยทีส่ ุดและ
ระดับที่ 5 มีความรุนแรงมากที่สุด การสรุปอาการไม่พึง
ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ทาในรูปร้อยละ

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างการวิจยั
ผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทัง้ สิ้น 35 ราย เป็ นเพศชาย 22
ราย มีอายุระหว่าง 31-60 ปี 18 รายและมีอายุ 30 ปี หรือ
น้อยกว่า จานวน 13 ราย ว่า ผู้ป่วยได้รบั การวินิจฉัยเป็ น
มะเร็ง เม็ด เลือ ดขาวเฉี ย บพลัน ชนิ ด lymphoblastic มาก
ทีส่ ดุ (14 ราย) รองลงมา คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิด myeloid (7 ราย) สูตรยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั มาก
ทีส่ ดุ คือ Hyper CVAD (fractionated cyclophosphamide,
vincristine, Adriamycin, and dexamethasone) จ า น ว น
12 ราย
ผูป้ ่ วยทัง้ 35 รายทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาเกิดอาการไม่
พึ ง ประสงค์ จ ากยาเคมี บ าบั ด ทุ ก ราย รวมทั ง้ สิ้น 90
เหตุ ก ารณ์ ระบบที่เ กิด อาการไม่ พึง ประสงค์จ ากยาเคมี
บาบัดมากทีส่ ุด คือ ระบบเลือด (ร้อยละ 74 ของอาการไม่
พึงประสงค์ทงั ้ หมด) ได้แก่ เกล็ดเลือดต่ า (ร้อยละ 25) ไข้
เหตุนิวโตรฟิ ลในเลือดต่า (ร้อยละ 19) และเม็ดเลือดขาวต่า

ตารางที่1. ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่าง
ลักษณะของตัวอย่าง
เพศ ชาย
หญิง
อายุ
<18 ปี
18-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
70 ปี ขน้ึ ไป
ประวัติแพ้ยา
ไม่แพ้ยา
แพ้ยา
แพ้ผลิตภัณฑ์ของเลือด (หนาวสัน)
่
tramadol (คลื่นไส้อาเจียน เป็ นลม
เหงื่อแตก)
tolperisone/paracetamol (ผื่นลมพิษ)
gamma benzene hexachloride ทาริม
ฝีปาก (ผื่นคันตามตัว)
phenytoin (ผื่นตามตัว)
แพ้อาหารทะเล (คันไม่มผี ่นื )
สูตรยาที่ได้รบั
Hyper CVAD
7+3 protocol (cytarabine + idarubicin)
EPOCH
ALL protocol induction
ICE
CODOX-MVAC
DCEP
ASHAP
ESHAP
R-CHOP
MTX ขนาดสูง
AspametDex
HiDAC

จานวน
22
13
2
6
5
5
7
6
3
1
26
2
2
1
2
1
1
12
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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(ร้อยละ 16) อาการไม่พงึ ประสงค์ระบบอื่นๆ ทีพ่ บ ได้แก่
สมดุลเกลือแร่ผดิ ปกติ ร้อยละ 14 อาการทางระบบทางเดิน
อาหารและลาไส้ ร้อยละ 7 และอาการทางระบบประสาท
ร้อยละ 5 ตามลาดับ
อาการไม่พงึ ประสงค์รอ้ ยละ 61 มีความรุนแรงใน
ระดับ 3 ได้แก่ ไข้เหตุนิวโตรฟิ ลในเลือดต่ า โลหิตจาง เม็ด
เลือดขาวต่า อาการไม่พงึ ประสงค์รอ้ ยละ 24 มีความรุนแรง
ในระดับ 4 ได้แก่ เกล็ดเลือดต่าและเม็ดเลือดขาวต่า อาการ
ไม่ พึง ประสงค์ร้อ ยละ 6 และร้อ ยละ 9 มีค วามรุ น แรงใน
ระดับ 1 และ 2 ตามลาดับ

การอภิ ปรายผล
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ (12 จาก 35 ราย) ในการศึกษานี้
ได้รบั ยาเคมีบาบัดสูตร Hyper CVAD อาการไม่พงึ ประสงค์
ที่มีความรุนแรงระดับ 3-4 คือ เกล็ดเลือดต่ า 10 ราย ไข้
เหตุ นิวโตรฟิ ลในเลือดต่ า 7 ราย เม็ดเลือดขาวต่ า 6 ราย
และโลหิต จาง 3 ราย ซึ่ง สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ
Abro และคณะ (16) และ Shi และ คณะ (17) ในผู้ป่วยที่
ได้รบั Hyper CVAD เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ในผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาเคมีบาบัดสูตร 7+3 ทีป่ ระกอบด้วยยา cytarabine
และ idarubicin ซึง่ ใช้รกั ษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิด myeloid ในการศึกษานี้ พบอาการไม่พงึ ประสงค์ของ
ระบบโลหิตมากที่สุดเช่นเดียวกันกับการศึกษาก่อนหน้า
(18) ผลดังกล่าวน่ าจะเกิดจากการให้ยาเคมีบาบัดในขนาด
สูงและยาในกลุ่ม anthracyclines และ cyclophosphamide
ซึง่ เป็ นยาหลักทีใ่ ช้การรักษามะเร็งทางโลหิตวิทยา ซึง่ มีผล
กดการทางานของไขกระดูกได้ม าก ส่วนผู้ป่วยที่ได้รบั ยา
เ ค มี บ า บั ด สู ต ร อื่ น ไ ด้ แ ก่ CODOX-MVAC, DCEP,
ASHAP, ESHAP, ICE, EPOCH, R-CHOP และ HiDAC
มีจานวนน้อยมากในการวิจยั อาจเนื่องด้วยระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลทีส่ นั ้ ดังนัน้ จึงไม่อาจเปรียบเทียบผลการศึกษา
นี้ ก ับ การศึก ษาในอดีต การศึก ษาในอนาคตควรขยาย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมอย่างน้อย 1 ปี เพื่อ ให้
สามารถประมาณค่าอัตราการเกิด อาการไม่พงึ ประสงค์ใน
กลุ่มยาดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ การศึกษาในอนาคตควร
เก็บข้อมูลผลกระทบจากการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
ยาเคมี บ าบั ด เช่ น ระยะเวลาการนอนโ รงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ น
ต้น เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมมากขึน้ นอกจากนัน้ อาจ
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ควรขยายตัวอย่างไปยังผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะอื่น ๆ ที่ได้รบั
ยาเคมีบาบัดเพื่อสะท้อนภาพรวมของอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาเคมีบาบัดทัง้ หมดทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ่ วยมะเร็งทุกชนิด
ข้อสรุปจากงานวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น
ให้แ ก่ ส ถานพยาบาลเพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางเฝ้ า ระวัง หรือ
ป้ องกันการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเคมีบาบัด เช่น
การศึกษานี้พบอาการไม่พึงประสงค์ทางโลหิตวิทยามาก
ที่สุด จึงสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนแนวทางการ
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป่ วยและแนวการป้ องกัน อาการไม่ พึง
ประสงค์ได้จาเพาะเจาะจงตรงตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น การ
สร้า งแนวทางการให้ยากระตุ้น เม็ด เลือดขาวแก่ผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาเคมีบาบัดเพื่อป้ องกันไข้เหตุเม็ดเลือดขาวนิวโตร
ฟิ วต่ า ต่ อ ไป และมีก ารติด ตามความรู้ข องผู้ป่ วยตลอด
ระยะเวลาการรักษาไม่ใช่เฉพาะรอบแรกทีม่ ารับการรักษา
ดังการศึกษาก่อนหน้า (12) นอกจากนี้การทบทวนการให้
ยาเพื่อป้ องกันอาการไม่พึง ประสงค์ก็มีความสาคัญ เช่น
การทบทวนการให้ยากระตุน้ เม็ดเลือดขาวหลังจากได้รบั ยา
เคมีบาบัดว่าตรงตามแนวทางมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
และน าไปสื่อ สารแก่ บุ ค ลากรผู้ดู แ ลผู้ป่ วย ไม่ ว่ า จะเป็ น
แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้ อ งกัน การติด เชื้อ จากภาวะเม็ด เลือ ดขาวที่ต่ า
เนื่องจากผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะดังกล่าวมีความเสีย่ งในการติดเชือ้
หรือเกิดไข้เหตุนิวโตรฟิ ลในเลือดต่ าซึง่ จะส่งผลให้คุณภาพ
ชีวติ ของผู้ป่วยลดลง เพิม่ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
เพิม่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพิม่ การใช้ยาปฏิชวี นะ
มากขึน้ รวมทัง้ ส่งผลให้การได้รบั ยาเคมีบาบัดของผูป้ ่ วยใน
รอบถัดไปต้องล่าช้าออกไป และทาให้อตั ราการเสียชีวติ
เพิ่มขึ้นในที่สุด (10) ดังนัน้ การป้ องกันการเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวต่ าและไข้เหตุ นิวโตรฟิ ลในเลือดต่ า จึงมีบทบาท
สาคัญในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัด

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทัง้ หมดที่ได้รบั ยา
เคมีบาบัดเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเคมีบาบัด ระบบ
เลือ ดเป็ น ระบบที่เ กิด อาการไม่พึง ประสงค์มากที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย เกล็ดเลือดต่ า ไข้เหตุนิวโตรฟิ ลในเลือดต่ า
เม็ดเลือดขาวต่ า และโลหิตจาง การศึกษานี้เป็ นการศึกษา
แรกในประเทศไทยที่ศกึ ษาโดยตรงเกี่ยวกับอาการไม่พึง
ประสงค์ของยาเคมีบาบัดในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
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ข้อสรุปจึงอาจใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ สถานพยาบาล
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางเฝ้ าระวังหรือหาวิธปี ้ องกันการ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าวต่อไป
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Abstract
Objective: To determine incidence of adverse events from chemotherapy in patients with hematologic
malignancies. Method: The study was a descriptive study collecting the data from all patients receiving chemotherapy
for hematologic malignancies in the second male medical ward at Songklanagarind Hospital during October 2013December 2014. The pharmacists assessed the severity of adverse events using CTCAE version 4 . 0 . Results: All
35 participants experienced 90 adverse events from chemotherapies. The most common regimen was Hyper CVAD
(34.28%). Adverse events identified in the study included hematologic disorders (74%), electrolyte imbalance (14%),
gastrointestinal symptoms (7%) and neurologic disorders (5%). The severity of adverse events was mainly at level 3.
Conclusion: Adverse events identified in this study could be used in determining approaches for preventing and
correcting complications from chemotherapy treatment in patients with hematologic malignancies.
Keywords: adverse events, chemotherapies, hematologic malignancies, pharmaceutical care
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