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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบตั กิ ารณ์และปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าในผูป้ ่วยมะเร็งเต้านม
ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดดา วิ ธีการ: การวิจยั เชิงสารวจแบบเก็บข้อมูลย้อนกลับ (observational retrospective
cohort study) โดยทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่วยนอก 380 คน ทีม่ อี ายุ ≥18 ปี ซึ่งได้รบั วินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งเต้านมระยะที่ 1-3
และได้รบั ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดดาเป็ นครัง้ แรก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเสีย่ งและระยะปลอดเหตุการณ์
ใช้ Cox proportional hazards regression ผลการวิ จยั : จากกลุ่มตัวอย่าง 380 คน พบว่า 23 คนได้รบั granulocyte-colony
stimulating factor (G-CSF) เพื่อป้องกันแบบปฐมภูมซิ ง่ึ มีผลต่อการเพิม่ ระดับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล การศึกษานี้จงึ ตัดกลุ่ม
ผูป้ ่วยดังกล่าวออก การศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 357 คน พบว่า ร้อยละ 72.55 (n=259) เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่า
ระดับ 2 ขึน้ ไป (ANC<1.5x109neutrophils/L) และร้อยละ 57.70 (n=206) เกิดหลังได้รบั ยารอบแรก อัตราอุบตั กิ ารณ์ คดิ เป็ น
9.7 ต่อ 100 คน-สัปดาห์ ปจั จัยเสีย่ งการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า ได้แก่ สูตรยาเคมีบาบัด (P=0.002) ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย โรคร่วม ระยะของโรค และผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เริม่ ต้นกับระยะปลอดเหตุการณ์ ยาสูตรทีม่ ี doxorubicin และ cyclophosphamide (AC based) มีโอกาสในการเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิลต่าเพิม่ ขึน้ 1.7 เท่าเมื่อเทียบกับสูตรทีไ่ ม่ม ี AC based สรุป: การศึกษาพบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิลต่าหลังได้รบั ยาเคมีบาบัดสูง (ร้อยละ 72.55) และมากกว่าครึง่ หนึ่งเกิดหลังได้รบั ยารอบแรก ดังนัน้ ควรมี
การติดตามและให้การป้องกันอย่างเหมาะสมในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยารอบแรกหรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาสูตร AC based
คาสาคัญ: เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่า มะเร็งเต้านม ยาเคมีบาบัด อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
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Abstract
Objective: To study incidence and risk factors of neutropenia in breast cancer patients who received
intravenous chemotherapy Methods: This observational retrospective cohort study reviewed the medical records of
380 patients with age ≥18 years old and having pathologically confirmed newly diagnosed breast cancer stage I to
III and receiving intravenous chemotherapy for the first time. The association between risk factors and time to
occurrence of neutropenia was determined using the Cox proportional hazards regression. Results: Among 380
subjects, 23 received granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) for primary prevention to increase neutrophils.
This study excluded this group of patients. The study in 357 patients found the incidence of grade 2–4 chemotherapy
induced neutropenia (CIN) with ANC<1.5x109 neutrophils/L was 72.55% (n=259) and the incidence after first cycle of
chemotherapy were 57.70% (n=206). Incidence rate was 9.7 per 100 person-weeks. The significant risk factors of
CIN was chemotherapy regimen (P=0.002). There was no statistically significant association between time to
occurrence of neutropenia and age, body mass index, comorbidities, stage of breast cancer, and baseline laboratory.
Patients receiving doxorubicin and cyclophosphamide based regimen (AC based) had 1.7 times higher than those
with non-AC based regimen to develop neutropenia. Conclusion: This study found high incidence of grade 2–4 CIN
after chemotherapy (72.55%) and more than half of the incidence occurred after receiving first cycle of
chemotherapy. Therefore, monitoring and appropriate prevention should be provided in patients receiving first cycle
of chemotherapy or AC-based regimen.
Keywords: neutropenia, breast cancer, chemotherapy, adverse drug reaction
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บทนา
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าจากการได้รบั ยา
เคมีบาบัดเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ท่พี บบ่อย โดยพบ
อุบตั กิ ารณ์รอ้ ยละ 16-81 (1) แปรผันไปตามชนิดมะเร็ง
และมักพบอุ บตั ิการณ์ สูงสุดหลังการให้ยาเคมีบาบัดรอบ
แรก (2-4) การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ ามีผล
โดยตรงต่อการต้องลดขนาดยาในการรักษาและอาจต้อง
เลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดครัง้ ต่อไป (2, 5-8) ส่งผลต่ออัตรา
การรอดชีวติ โดยปลอดโรคและอัตราการรอดชีวติ โดยรวม
ของผู้ป่วย (1) นอกจากนี้อาจนาไปสู่ภาวะเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟิ ลต่ าร่วมกับมีไข้ ทาให้ผู้ป่วยจาเป็ นต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและได้รบั ยาปฏิชวี นะทางหลอด
เลือดดา เนื่องจากอาจทาให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
หรือเสียชีวติ ได้ (1,9)
การป้องกันการติดเชือ้ จากภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ ล ต่ า สามารถท าได้ด้วยวิธีก ารต่ า ง ๆ เช่น การลด
ขนาดยาเคมีบ าบัด ที่ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย การใช้ granulocytecolony stimulating factor (G-CSF) ในการป้องกันแบบ
ปฐมภู ม ิ (9-11) ตามแนวทางการรัก ษาของทัง้ The
National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
และ The American Society of Clinical Oncology
(ASCO) (12-14) แนะนาให้ใช้ G-CSF ในผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั
สูตรยาเคมีบาบัดที่มคี วามเสี่ยงในการเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิวโทรฟิ ลต่ าร่วมกับมีไข้สูงกว่าร้อยละ 20 และให้ยา
ปฏิชวี นะร่วมด้วย (9-11) ยากลุ่ม fluoroquinolones ถูก
แนะนาให้ใช้ในผูป้ ่วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (15-16) นอกจากนี้
ภาวะเม็ ด เลื อ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึง
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย (2)
ปจั จุบนั มะเร็งเต้านมเป็ นมะเร็งที่มอี ุบตั กิ ารณ์สูง
ทีส่ ดุ ในหญิงไทย (17-19) โดยพบผูป้ ่วย 28.5 คนจาก
ประชากร 100,000 คนในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 (19)
และมีแนวโน้ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2557 รายงานว่า จากจานวน
ผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับบริการ 23,512 คนต่อปี พบผูป้ ่วยมะเร็งเต้า
นมรายใหม่เพศหญิงถึง 1,005 คนต่อปี ซึง่ ต้องเข้ารับการ
รักษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด แต่
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาจานวนน้ อยที่ศกึ ษาปจั จัยเสี่ยง
และสร้างสมการทานายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร
ฟิ ลต่าในกลุ่มผูป้ ่วยมะเร็งชนิดก้อน (solid tumors) การ
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ทบทวนวรรณกรรมของ Crawford และคณะ (20) แบ่ง
ปจั จัยเสีย่ งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านผูป้ ่วยประกอบด้วยชนิด
และระยะของโรค โรคร่ ว ม ความสามารถในการใช้
ชีวติ ประจาวัน (performance status) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารก่อนให้ยา และอายุ และด้านยาเคมีบาบัด
ประกอบด้วยสูตรยา ขนาดยาและจานวนครัง้ ของการให้
ย า เ ค มี บ า บั ด ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Schwenkglenks และคณะ (21) ซึง่ พบว่า ปจั จัยทานาย
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าในผูป้ ่วยมะเร็งเต้า
นม ได้ แ ก่ อายุ น้ าหนั ก ตั ว น้ อย การได้ ร ั บ ยา
doxorubicin, epirubicin หรือ docetaxel ขนาดสูง จานวน
รอบการให้ยา โรคร่วมทางหลอดเลือด ระดับเม็ดเลือด
ขาวเริม่ ต้นต่า และระดับบิลริ บู นิ เริม่ ต้นสูง การศึกษาของ
Lyman และคณะ (22) ยังพบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า ได้แก่ อายุ เพศหญิง
ความสามารถในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ต่ า ภาวะทุ พ
โภชนาการ ระดับเม็ดเลือดขาวเริ่มต้นต่ า โรคร่วมของ
ผู้ป่ ว ย ชนิ ด ของก้ อ นมะเร็ง และการด าเนิ น ไปของโรค
สูตรยาเคมีบาบัด และการได้รบั G-CSF อย่างไรก็ตาม
ป จั จัย เสี่ย งมีค วามแปรผัน ไปตามสภาพของผู้ป่ ว ยและ
สภาวะแวดล้อม งานวิจยั ที่ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ชาวไทย (23) ไม่พ บความสัม พัน ธ์ข องภาวะอัล บูม ิน ใน
เลือดต่ า รวมถึงป จั จัยพื้น ฐานทางคลินิ ก อื่น กับการเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิวต่า
ก า ร วิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก เ พื่ อ ศึ ก ษ า
อุบตั กิ ารณ์และปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ ลต่ าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รบั การรักษาด้วยยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดดาเป็ นครัง้ แรก ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และมีวตั ถุประสงค์รองเพื่อศึกษาอุบตั กิ ารณ์
การเกิ ด ภาวะเม็ ด เลื อ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า ร่ ว มกับ มีไ ข้
(febrile neutropenia) และ neutropenic events ในผูป้ ่วย
กลุม่ ดังกล่าว

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบเก็บข้อมูล
ย้อนกลับ (observational retrospective cohort study)
โดยการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก งานวิจยั นี้ผ่านการ
รับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (IRB No.580/58) และคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (IRB No.587/58)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ ผู้ป่ ว ยทุ ก รายที่ม ารับ ยาเคมี
บาบัดทางหลอดเลือดดา ณ ศูนย์เคมีบาบัดตึกว่องวานิช
ชัน้ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จานวน 380
คน ทีผ่ ่านเกณฑ์คดั เข้า คือ เป็ นผูป้ ่วยมะเร็งเต้านมระยะที่
1–3 อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และได้รบั การรักษา
ด้วยการให้ยาเคมีบาบัด ทางหลอดเลือ ดด าเป็ นครัง้ แรก
โดยมีแผนการรักษาอย่างน้อย 4 รอบ ส่วนเกณฑ์การคัด
ออก คือ ผูป้ ่วยมีสาเหตุอ่นื ทีอ่ าจทาให้ระดับเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟิ ลต่ า ได้แก่ ได้รบั การวินิจฉัย ว่าเป็ นมะเร็งเม็ด
เลือดขาวร่วมด้วย การติด เชื้อเอชไอวี ได้ร บั การปลูก
ถ่ า ยสเต็ ม เซลล์ ห รือ ไขกระดู ก ได้ ร ับ การรัก ษาด้ ว ย
ภูมคิ ุม้ กันบาบัดหรือยาทีม่ ฤี ทธิ ์กดภูมคิ ุม้ กัน ได้รบั การ
ฉายรังสีร่วมด้วย รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วม
หรือเสร็จสิน้ การเข้าร่วมโครงการวิจยั ปกปิ ดใด ๆ ไม่เกิน 2
เดือนก่อนเริม่ ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดดา นอกจากนี้
กรณีท่ผี ูป้ ่วยมีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา หรือผู้ป่วย
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ชนิดร้ายแรง (serious adverse
drug reaction) จากยาเคมีบาบัดหรือยาอื่นทีไ่ ด้รบั ร่วม
ด้วยจะถูกคัดออกจากการศึกษาเช่นกัน
จานวนตัวอย่างในงานวิจยั นี้ได้จากการคานวณ
โดยใช้สูตรของ Cochran กรณีไม่ทราบขนาดของ
ประชากรที่แน่ นอน (24) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง
ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 0.05 สัดส่วนของลักษณะที่
สนใจในประชากรเท่ากับ 0.45 ซึ่งอ้างอิงจากการวิจยั ของ
Repetto และคณะ (6) ซึง่ พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าที่ม ี ANC (absolute neutrophil
count) <1.5x109 neutrophils/L ร้อยละ 45.1 จานวนขนาด
ตัวอย่างขัน้ ต่าทีค่ านวณได้ คือ 380 คน
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์หลัก (primary outcome measure) ของ
การวิจยั
คือ การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า
ระดับ 2 ขึน้ ไป โดยอ้างอิงจาก National Cancer Institute
Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) เวอร์ชนั ่ 4.03 คือ มีระดับ ANC ต่ากว่า 1.5x109
neutrophils/L

ผลลัพธ์รอง (secondary outcome measures)
ได้แ ก่ การเกิด ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า รุน แรง
ร่วมกับมีไข้ (febrile neutropenia) หมายถึง มีไข้ ≥ 38.3
องศาเซลเซียสเมื่อวัดทางปาก 1 ครัง้ หรือ ≥ 38.0 องศา
เซลเซียสมากกว่า 1 ชัวโมง
่
ร่วมกับมีภาวะเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟิลต่า คือ ANC < 0.5 x109 neutrophils/L หรือ
<1x109 neutrophils/L และมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ ≤
0.5x109 neutrophils/L ในอีก 48 ชัวโมง
่ (16) neutropenic
events ประกอบด้วย 1) การเลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดนาน
กว่าหรือเท่ากับ 7 วัน (dose delay) 2) การลดขนาดยา
เคมีบาบัดมากกว่าร้อยละ 15 (dose reduction) และ
relative dose intensity หมายถึง สัดส่วนระหว่างขนาดยา
ทีใ่ ห้แก่ผปู้ ่วยจริง (delivered dose intensity) กับขนาดยา
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน (standard dose intensity)
เครือ่ งมือการวิ จยั
เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย คือ แบบเก็บ ข้อ มูล ชนิ ด
สร้างขึน้ เอง ซึ่งผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยา 1 ท่านทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุ มตั ิ
หรือวุฒบิ ตั รในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และเภสัชกร
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ท่านที่ได้รบั หนังสืออนุ มตั บิ ตั รหรือ
วุฒบิ ตั รสาขาเภสัชบาบัด หรือสาขาการบริบาลเภสัชกรรม
ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง และมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 3
ปี เนื้อหาของเครื่องมือประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทัว่ ไป 2) ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารก่ อ นเริ่ม ยา 3)
แผนการรักษา และ 4) การติดตามผูป้ ่วยหลังได้รบั ยาเคมี
บาบัด
การเก็บข้อมูล
ผู้วจิ ยั ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกของผู้ป่วย
มะเร็ง เต้ า นมที่ ม ารับ ยาเคมีบ าบัด ทางหลอดเลือ ดด า
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลข้างต้น
การศึกษาติดตามตัง้ แต่ผู้ป่วยเริม่ ยาเคมีบาบัดทางหลอด
เลือดดาจนกระทังสิ
่ น้ สุดการรักษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัวไปของผู
่
ป้ ่วย อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ ลต่ า อุบตั กิ ารณ์ การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร
ฟิลต่าร่วมกับมีไข้ และ neutropenic events การวิจยั
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เปรียบเทียบ neutropenic events และ %relative dose
intensity ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดและไม่เกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิลต่า โดยใช้ Pearson Chi-square test
การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งของการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิลต่า ใช้ Log rank test และ Cox proportional
hazards regression นอกจากนี้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งจ านวนป จั จัย เสี่ย งและระยะปลอดเหตุ ก ารณ์
คานวณคะแนนปจั จัยเสีย่ งรวมโดยให้น้ าหนักคะแนนในแต่
ละป จั จัย เสี่ย งเท่ า กัน การวิจ ยั จ าแนกผู้ป่ ว ยออกเป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มคี ะแนนรวม 0, 1, และ ≥ 2 คะแนน
ตามล าดั บ และวิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ โ ดยใช้ Cox
proportional hazards regression ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ α=0.05 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
เวอร์ชนั ่ 16.0

ผลการวิ จยั
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน พบว่า ร้อยละ
6.05 (n=23) ได้รบั G-CSF เพื่อป้องกันแบบปฐมภูม ิ ซึ่ง
G-CSF ออกฤทธิ ์โดยตรงต่อเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด โดย
กระตุ้นการสร้าง การเจริญเติบโต รวมไปถึงการทางาน
ของนิ ว โทรฟิ ล จึง อาจรบกวนผลการวิจ ัย ได้ ดัง นั ้น
การศึกษานี้จงึ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูป้ ่วยทัง้ สิน้ 357 คนที่
ไม่ได้รบั G-CSF
ข้อมูลทัวไป
่
ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ทั ่ว ไ ป แ ล ะ ผ ล ต ร ว จ ท า ง
ห้อ งปฏิบ ตั ิก ารของผู้ป่ ว ย 357 คน แสดงดัง ตารางที่ 1
และ 2 ตามลาดับ พบว่า ผูป้ ่วยทัง้ หมดเป็ นเพศหญิง อายุ
เฉลีย่ 50.63 ± 10.74 ปี ค่าเฉลีย่ พืน้ ทีผ่ วิ ร่างกาย (body
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างก่อนเริม่ ยาเคมี
บาบัด (n=357)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (ราย) ร้อยละ
เพศหญิง
357
100.00
อายุ
18 – 64 ปี
322
90.20
35
9.80
≥ 65 ปี
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ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างก่อนเริม่ ยาเคมี
บาบัด (n=357) (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
(ราย)
ดัชนี มวลกาย
< 18.5 kg/m2
16
4.48
2
18.5 - 22.99 kg/m
130
36.41
2
211
59.10
≥ 23 kg/m
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน
ECOG Scale 0
163
45.66
ECOG Scale 1
161
45.10
ไม่มกี ารประเมิน
33
9.24
1
โรคร่วมของผูป้ ่ วย
โรคไต
2
0.56
โรคตับ
15
4.20
โรคร่วมทางหลอดเลือด
97
27.17
โรคเบาหวาน
36
10.08
โรคไขมันในเลือดสูง
48
13.45
โรคไทรอยด์
25
7.00
โรคอื่น ๆ
48
13.45
จานวนโรคร่วมของผูป้ ่ วย
ไม่มโี รคร่วม
195
54.62
1 โรค
77
21.57
2 โรค
59
16.53
3 โรค
17
4.76
4 โรค
8
2.24
5 โรค
1
0.28
ระยะของโรคมะเร็งเต้านม
ระยะที่ 1
55
15.41
ระยะที่ 2
185
51.85
ระยะที่ 3
117
32.77
สูตรยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดดา
CMF
42
11.76
AC
165
46.22
FAC
8
2.24
AC followed by taxanes
134
37.54
TC
7
1.96
TAC
1
0.28
1: ผูป้ ว่ ย 1 ราย สามารถเป็ นได้มากกว่า 1 โรค

ตารางที่ 2. ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนเริม่ ยาเคมีบาบัด (n=357)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (ราย)
ร้อยละ
ระดับฮีโมโกลบิ น
< 12 g/dl
122
34.17
231
64.71
≥ 12 g/dl
ไม่มขี อ้ มูล
4
1.12
ระดับเม็ดเลือดขาว
< 5x109/L
34
9.52
9
319
89.36
≥ 5x10 /L
ไม่มขี อ้ มูล
4
1.12
ระดับอัลบูมินในเลือด
> 3.5 g/dl
263
73.67
5
1.40
≤ 3.5 g/dl
ไม่มขี อ้ มูล
89
24.93
ระดับบิ ลิรบู ิ นรวม
>1 mg/dl
29
8.12
294
82.35
≤ 1 mg/dl
ไม่มขี อ้ มูล
34
9.52
surface area) 1.60 ± 0.16 m2 และค่าดัชนีมวลกายเฉลีย่
24.66 ± 4.64 kg/m2 ผูป้ ว่ ยร้อยละ 45.10 มี ECOG ระดับ
1 และร้อยละ 45.66 มี ECOG ระดับ 0 จานวนโรคร่วม
เฉลีย่ 0.79 ± 1.05 โรค (พิสยั ตัง้ แต่ 0-5 โรค) โดยโรคร่วม
3 อันดับแรก คือ โรคร่วมทางหลอดเลือด (ร้อยละ 27.17)
รองมา คือ โรคไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 13.45) และ
โรคเบาหวาน (ร้อยละ 10.08)
สาหรับผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารก่อนเริม่ ยาเคมีบาบัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปกติ กลุ่ม ตัวอย่างส่ว นใหญ่ เป็ นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2
(ร้อยละ 51.82)
ข้อมูลแผนการรักษาที่อ้างอิงจาก
โปรโตคอลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผูป้ ่วยมะเร็งเต้านม
ในปี งบประมาณ 2556 ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รบั ยาเคมีบาบัดสูตร AC
(ยาสูตรทีม่ ี doxorubicin และ cyclophosphamide) ร้อยละ
46.22
อุบตั ิ การณ์ การเกิ ดภาวะเม็ดเลือดขาวนิ วโทรฟิ ลตา่
ผู้วิจ ยั ติดตามผู้ป่ วยตัง้ แต่ เริ่ม การรัก ษาด้ว ยยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดดาจนกระทังจบการรั
่
กษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 357 คน เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิลต่า ระดับ 2 ขึน้ ไป (ANC<1.5x109 neutrophils/L)
อย่างน้อย 1 ครัง้ ณ รอบการให้ยาใด ๆ จานวน 259 คน
(ร้อยละ 72.55) โดยส่วนใหญ่เกิดหลังรับยาเคมีบาบัดรอบ
แรก จานวน 206 คน (ร้อยละ 57.70) เมื่อจาแนกตามสูตร
ยาเคมีบาบัดพบว่าสูตร FAC มีรอ้ ยละของผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าสูงทีส่ ดุ รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3
อัตราอุบตั กิ ารณ์ (incidence rate) ของการเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าในการวิจยั คิดเป็ น 9.7 ต่อ
100 คน-สัปดาห์ และมีค่ามัธยฐานระยะปลอดเหตุการณ์
(median survival time) 2.14 สัปดาห์ (95% CI 2.143.00)
นอกจากนี้การศึกษาพบผูป้ ่วยจานวน 22 คน
(ร้อยละ 6.16) เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าร่วมกับ
มีไ ข้หลังได้รบั ยาเคมีบาบัด โดยส่วนใหญ่ เกิดหลังรับยา
เคมีบาบัดรอบแรกจานวน 12 คน (ร้อยละ 3.36) เมื่อ

ตารางที่ 3. อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่า จาแนกตามสูตรยาเคมีบาบัด (n=357)
หลังได้รบั ยาเคมีบาบัด
หลังได้รบั ยาเคมีบาบัด
จ
านวน
รอบการให้ยาใดๆ
รอบแรก
สูตรยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
ผูป้ ว่ ย
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
CMF
42
31
73.81
6
14.29
AC
165
118
71.52
108
65.45
FAC
8
8
100.00
6
75.00
AC followed by taxanes
134
100
74.63
84
62.69
TC
7
2
28.57
2
28.57
TAC
1
0
0.00
0
0.00
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ตารางที่ 4. จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด neutropenic events จาแนกตามสูตรยาเคมีบาบัด (n=357)
หลังได้รบั ยาเคมีบาบัดรอบแรก
สูตรยาเคมีบาบัด
จานวน หลังได้รบั ยาเคมีบาบัดรอบการให้ยาใดๆ
1
2
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
ผูป้ ว่ ย
เลื่อนการให้ยา
ลดขนาดยา เลื่อนการให้ยา1 ลดขนาดยา2
CMF
42
21 (50.00)
10 (23.81)
3 (7.14)
0 (0.00)
AC
165
33 (20.00)
5 (3.03)
12 (7.27)
3 (1.82)
FAC
8
5 (62.50)
1 (12.50)
2 (25.00)
0 (0.00)
AC followed by taxanes
134
45 (33.58)
46 (34.33)
5 (3.73)
2 (1.49)
TC
7
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
TAC
1
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1: เลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดนานกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน; 2: ลดขนาดยามากกว่าร้อยละ 15
จาแนกตามสูตรยาเคมีบาบัด พบว่า สูตร TC มีรอ้ ยละของ
ผูป้ ่วยทีเ่ กิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าร่วมกับมีไข้สงู
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 14.29) รองมาคือ AC followed by taxanes
(ร้อยละ 11.94)
ตารางที่ 4 แสดงอุบตั กิ ารณ์การเกิด neutropenic
events หลังจากผูป้ ่วยเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่า
ผูป้ ว่ ยมีการเลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดนานกว่าหรือเท่ากับ 7
วัน (dose delay) จานวน 104 คน (ร้อยละ 29.13) และ
ผู้ ป่ ว ยมี ก ารลดขนาดยามากกว่ า ร้ อ ยละ 15 (dose
reduction) จานวน 62 คน (ร้อยละ 17.37)
neutropenic events และ %relative dose
intensity (RDI) ในผูป้ ่วยทีเ่ กิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร

ฟิลต่าอย่างน้อย 1 ครัง้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตเิ มื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เคยเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า รายละเอียดดังตารางที่ 5 โดยค่า
อัตราส่วนความเสีย่ ง (relative risk) ของการเลื่อนการให้
ยา ≥ 7 วันเท่ากับ 5.01 (95%CI 2.48-10.11) การลด
ขนาดยามากกว่าร้อยละ 15 เท่ากับ 2.96 (95%CI 1.356.48) และ RDI ต่ากว่าร้อยละ 85 เท่ากับ 7.25 (95%CI
1.70-30.79) ตามลาดับ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะเม็ดเลือดขาวนิ วโทรฟิ ลตา่
การวิเคราะห์ตวั แปรเดีย่ ว (univariate analysis)
โดยวิธี log-rank test และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ตารางที่ 5. ผลการเปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์การเกิด neutropenic events และ %relative dose intensity (%RDI)
ประวัตเิ ม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟิลต่าอย่างน้อย 1 ครัง้
ตัวแปรทีว่ เิ คราะห์
รวม
P1
มี (n=259)
ไม่ม ี (n=98)
dose delay ≥ 7 วัน อย่างน้อย 1 ครัง้
มี
<0.001
94 (36.3)
10 (10.2)
104 (29.1)
ไม่ม ี
165 (63.7)
88 (89.8)
253 (70.9)
dose reduction >15% อย่างน้อย 1 ครัง้
มี
54 (20.8)
8 (8.2)
62 (17.4)
0.005
ไม่ม ี
205 (79.2)
90 (91.8)
295 (82.6)
%relative dose intensity (%RDI)
%RDI < 85%
34 (13.1)
2 (2.0)
36 (10.1)
0.002
225 (86.9)
96 (98.0)
321 (89.9)
%RDI ≥ 85%
รวม
259 (100.00)
98 (100.00)
357 (100.00)
1: Pearson Chi-Square test
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ระหว่างปจั จัยเสีย่ งกับระยะเวลาของการเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิวโทรฟิ ลต่ าครัง้ แรกโดยใช้ Cox
proportional
hazards model ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ α=0.05 พบว่า
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่า คือ
สูตรยาเคมีบาบัดที่ผู้ป่วยได้รบั (P=0.002)
ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างอายุ ดัชนี
มวลกาย โรคร่วมของผู้ป่วย ระยะของโรค และผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารเริม่ ต้น กับระยะปลอดเหตุการณ์
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ล า ย ตั ว แ ป ร (multivariate
analysis) โดยใช้ multivariate Cox proportional
hazards model มีตวั อย่างในการวิเคราะห์เหลือ 353 คน
เนื่องจากมีขอ้ มูลสูญหาย 4 คน ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี α =0.05 คือ สูตรยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ่วยได้รบั
(P=0.002) โดยผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัดทีม่ ี AC เป็ น
ส่วนประกอบ (สูตรยาเคมีบาบัด AC, FAC, AC followed
by taxanes และ TAC) มีโอกาสในการเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิวโทรฟิ ลต่าเพิม่ ขึน้ 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับผูป้ ่วยที่
ได้รบั สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ม่ม ี AC เป็ นส่วนประกอบ (สูตร
ยาเคมีบาบัด CMF และ TC) รายละเอียดดังตารางที่ 6
คะแนนป จั จั ย เสี่ ย งรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
ระยะเวลาปลอดเหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(P=0.001) โดยกลุ่มทีม่ คี ะแนนปจั จัยเสีย่ ง 1 และ ≥ 2
คะแนน มีโ อกาสเกิด ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า
เพิม่ ขึน้ 1.7 เท่า (95%CI 1.14-2.50, P=0.009) และ 2.6
เท่า (95%CI 1.57-4.23, P<0.001) เมื่อเทียบกับกลุ่มทีม่ ี
คะแนนปจั จัยเสีย่ ง 0 คะแนน ตามลาดับ

การอภิ ปรายผล
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าเนื่องจาก
การได้รบั เคมีบาบัดเป็ นผลโดยตรงจากความเป็ นพิษต่อ
เซลล์ข องยาเคมีบ าบัด ต่ อ เซลล์ต้ น ก าเนิ ด ในไขกระดู ก
กลไกหลักส่ว นใหญ่ เกิดจากยารบกวนกระบวนการเพิ่ม
จานวนเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแบ่งเซลล์และการสร้างดีเอ็นเอ อุบตั กิ ารณ์การเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าหลังได้รบั ยาเคมีบาบัดมี
ความแปรผัน ไปตามชนิ ด ของมะเร็ง สูต รยาเคมีบ าบัด
จานวนยาในแต่ละสูตร และจานวนรอบของยาเคมีบาบัดที่
ผู้ป่วยได้รบั (1, 4, 25) จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า ระดับ
3 ขึน้ ไป (ANC<1.0x109 neutrophils/L) ร้อยละ 24–64 (24, 23) งานวิจยั นี้ตดิ ตามผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ ลต่ าระดับ 2 ขึน้ ไป (ANC<1.5x109 neutrophils/L)
พบอุ บ ตั ิก ารณ์ ร้อ ยละ 72.55 อุ บ ตั ิก ารณ์ ด งั กล่ า วสูง กว่า
การศึกษาของ Repetto และคณะ (6) ซึ่งพบอุบตั กิ ารณ์
ร้อ ยละ 45.1 เนื่ อ งจากการศึก ษาดัง กล่ า วท าในผู้ป่ ว ย
มะเร็ง หลายชนิ ด จึง อาจท าให้อุ บ ัติก ารณ์ แ ตกต่ า งจาก
งานวิจยั นี้ได้ นอกจากนี้จากงานวิจยั นี้พบว่า ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 57.70) เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า
หลัง ได้ร บั ยาเคมีบ าบัด ทางหลอดเลือ ดด าครัง้ แรก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา (2-4)
สู ต ร ย า เ ค มี บ า บั ด ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
cyclophosphamide, methotrexate และ 5-fluorouracil
(CMF) มีรายงานอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิลต่า ต่ากว่าสูตรยาเคมีบาบัด AC หรือ FAC (20) ซึง่

ตารางที่ 6. ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (multivariate analysis)
ปจั จัยเสีย่ ง
Hazard ratio ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95
P1
ขอบล่าง
ขอบบน
2
ดัชนีมวลกาย (kg/m )
< 18.5 (ค่าอ้างอิง)
0.534
18.5 - 22.99
0.74
0.42
1.33
0.316
0.72
0.41
1.28
0.263
≥ 23
9
ระดับเม็ดเลือดขาวเริม่ ต้น (<5x10 /L)
1.35
0.91
2.02
0.139
สูตรยาเคมีบาบัด (AC Based regimen)
1.77
1.23
2.57
0.002
1: multivariate Cox proportional hazard regression (-2 Log Likelihood = 2752.290, Chi-square=13.716, df=4,
P=0.008)
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ซ่งึ พบว่า สูตรยาเคมีบาบัด
ทางหลอดเลือดดาทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิวโทรฟิลต่าสูงทีส่ ดุ ได้แก่ สูตร FAC โดยผูป้ ่วย
ร้อยละ 100 เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าอย่างน้อย
1 ครัง้ หลังได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ณ รอบการให้
ยาใด ๆ และร้อยละ 75 เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล
ต่าหลังได้รบั ยาเคมีบาบัดรอบแรก อุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าวสูง
กว่าทีร่ ายงานในการศึกษาของ Keswara และคณะ (26)
ซึง่ ศึกษาในผูป้ ว่ ย locally advance breast cancer ทีไ่ ด้รบั
ยาเคมีบาบัดสูตร CAF เป็ นครัง้ แรก การศึกษาดังกล่าว
พบผูป้ ว่ ยร้อยละ 27.4 เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่า
ระดับ 2 (ANC<1.5x109 neutrophils/L) อย่างไรก็ตาม
จานวนตัวอย่างในการศึกษาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัดสูตร FAC
มีเพียง 8 คน จึงอาจทาให้อุบตั กิ ารณ์ผดิ จากความจริงได้
ผลกระทบทีส่ าคัญจากภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร
ฟิ ลต่ า ได้แก่ การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า
ร่ว มกับ มีไ ข้ การศึกษานี้ พ บอุ บ ตั ิก ารณ์ ด งั กล่ าวร้อยละ
6.16 นอกจากนี้ผปู้ ่วยทีเ่ กิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล
ต่าจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด neutropenic events และ
การลดลงของ RDI ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัดของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาแบบ adjuvant therapy ที่ม ี
เป้ าหมายในการรั ก ษาคื อ หายขาด (curative) จาก
การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า neutropenic events ทีพ่ บสูง
ที่สุด ได้แก่ การเลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดนานกว่าหรือ
เท่ากับ 7 วัน (5-8) ในการวิจยั พบผู้ป่วยร้อยละ 29.13 มี
การเลื่อนการให้ยาเคมีบาบัดนานกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน
และร้อยละ 17.37 มีการลดขนาดการให้ยามากกว่าร้อยละ
15 อย่างน้ อย 1 ครัง้ และผู้ป่วยร้อยละ 10.08 ได้รบั
%RDI<85% ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีต่ ่าเมื่อเทียบกับการศึกษาที่
ผ่านมาของ Schwenkglenks (7) และ Leonard (8) ซึง่ พบ
ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั %RDI<85% ร้อยละ 16 และร้อยละ 17
ตามลาดับ
การวิจยั ในอดีตพบว่า ปจั จัยที่มผี ลต่ อการเกิด
ภาวะเม็ ด เลื อ ดขาวนิ ว โทรฟิ ลต่ า แบ่ ง เป็ น 3 ป จั จั ย
ประกอบด้วย 1) ป จั จัยด้านผู้ป่วย ได้แ ก่ อายุ (21-22)
ผลตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก ารก่ อ นให้ ย าเคมีบ าบัด เช่ น
ระดับ เม็ ด เลือ ดขาวเริ่ม ต้ น ต่ า (21-22) ระดับ บิลิ รู บิ น
เริม่ ต้นสูง (21) และภาวะโลหิตจาง (Hb<10 g/dl) (4)
เป็ นต้น โรคร่วมของผู้ป่วย (21-22) และน้ าหนักตัวน้อย
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หรือมีภาวะทุพโภชนาการ (21-22, 27) 2) ปจั จัยด้านตัว
โรค ได้แก่ ชนิดของก้อนมะเร็งและการดาเนินไปของโรค
(22) 3) ปจั จัยด้านยาเคมีบาบัด ได้แก่ สูตรยาเคมีบาบัด
(4,22) และขนาดยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ่วยได้รบั (4,21) ผล
การวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งป จั จัยเสี่ยงและระยะ
ปลอดเหตุการณ์ ในการศึกษานี้ พบว่า ปจั จัยที่มผี ลต่อ
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า ได้แก่ สูตรยา
เคมีบาบัดที่ผู้ป่วยได้รบั (P=0.002) โดยผู้ป่วยที่ได้รบั ยา
เคมีบาบัดที่ม ี AC เป็ นส่วนประกอบ (สูตรยาเคมีบาบัด
AC, FAC, AC followed by taxanes และ TAC) จะมี
โอกาสในการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าเพิม่ ขึน้
1.7 เท่าเมื่อเทียบกับผูป้ ่วยที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดที่ไม่ม ี AC
(สูตรยาเคมีบาบัด CMF และ TC) เป็ นส่วนประกอบ
ผลการวิจยั สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Crawfort และ
คณะ (4) ซึ่ ง พบว่ า สู ต รยาเคมี บ าบัด ที่ ป ระกอบด้ ว ย
anthracyclines
เป็ นปจั จัยทีท่ าให้ผปู้ ่วยเกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวนิ วโทรฟิ ลต่ าหลังได้รบั ยาเคมีบาบัด ลักษณะ
ข อ ง ก า ร ก ด เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว นิ ว โ ท ร ฟิ ล ข อ ง ย า ก ลุ่ ม
anthracyclines
เกิดเนื่องจากเป็ นยาในกลุ่ม cycle
phases non-specific agent สามารถออกฤทธิ ์ที่ postmitotic neutrophils ทาให้กดภูมคิ ุม้ กันได้เร็วและยาวนาน
อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูป้ ่วยส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่วย
ที่ได้รบั ยาที่ม ี AC เป็ นส่วนประกอบ (ร้อยละ 86) และ
ผู้ป่วยที่ไ ด้ร บั ยาสูตรอื่น ๆ มีจานวนไม่ม ากนัก จึง ทาให้
ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบยังไม่แน่ชดั
การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวล
กายกับการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ า (P >
0.05) แต่การศึกษาของ Schwenkglenks (21), Lyman
(22) และ Keswara (26) พบว่า ผูป้ ่วยทีม่ นี ้ าหนักตัวน้อย
หรือ มีภ าวะทุ พ โภชนาการจะเพิ่ม ความเสี่ย งในการเกิด
ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า เนื่ อ งจากขนาดยา
คานวณตามพื้นที่ผวิ ร่างกาย ดังนัน้ ผู้ป่วยที่มนี ้ าหนักตัว
น้ อ ยจึ ง มี โ อกาสที่ จ ะสัม ผัส กับ ปริ ม าณยาต่ อ กิ โ ลกรัม
น้ าหนักตัวมากกว่าและเพิม่ โอกาสในการเกิดพิษจากยา
นอกจากนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับเม็ดเลือดขาว
เริม่ ต้นกับการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่า (P >
0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Schwenkglenks
(21), Lyman (22) และ Lopez (28) ซึง่ พบว่า ผูป้ ่วยทีม่ ี
ระดับเม็ดเลือดขาวเริม่ ต้นต่ า (<5x109 neutrophils/L) มี

โอกาสในการเกิด ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ล ต่ า หลัง
ได้รบั ยาเคมีบาบัดเพิม่ ขึน้
การวิจยั นี้ไ ม่พบความสัม พันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตริ ะหว่างระยะปลอดเหตุการณ์ อายุ และโรคร่วม
ของผู้ป่วย (ประกอบด้วยโรคไต โรคตับ โรคร่วมทาง
หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรค
ไทรอยด์ (P > 0.05) ซึง่ อาจเกิดจากจานวนของผูป้ ่วยใน
แต่ละกลุ่มมีจานวนน้อย เช่น ผูป้ ่วยที่เป็ นโรคไตพบเพียง
ร้อยละ 2 เป็ นต้น ) ระยะของโรคมะเร็ง เต้านม และผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนเริม่ ยาเคมีบาบัด สอดคล้อง
กับการศึกษาของหทัย วรรณ รัตนบรรเจิดกุ ล (23) ซึ่ง
ศึ ก ษ า ใ น ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม ช า ว ไ ท ย ที่ ไ ม่ พ บ
ความสัมพันธ์ของการเกิดภาวะอัลบูมนิ ในเลือดต่า รวมถึง
ปจั จัยพื้นฐานทางคลินิกอื่น ๆ กับการเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิวโทรฟิลต่า
นอกจากนี้พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนปจั จัย
เสีย่ งรวมกับระยะเวลาปลอดเหตุการณ์ โดยโอกาสในการ
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าจะเพิม่ ขึน้ เมื่อผูป้ ่วยมี
คะแนนปจั จัยเสีย่ งรวมเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการวิจยั นี้
ใช้ป จั จัย ที่เ ป็ น ข้อ มู ล พื้น ฐานก่ อ นเริ่ม ยาเคมีบ าบัด ของ
ผู้ป่วยเท่านัน้ อาจมีปจั จัยอื่น ๆ ที่มผี ลต่อการเกิดภาวะ
เม็ ด เลื อ ดขา วนิ ว โทรฟิ ลต่ าที่ ต้ อ งมี ก ารตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารที่ จ าเพาะ เช่ น ความแปรผั น ทาง
พันธุกรรม ซึง่ มีการศึกษาพบว่า ยีน ABCB1 2677G>T/A
polymorphism เป็ นปจั จัยทานายการเกิดภาวะเม็ดเลือด
ขาวนิ วโทรฟิ ลต่ ารุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รบั ยา
เคมีบาบัดทีม่ ี AC เป็ นส่วนประกอบ รวมทัง้ การศึกษานี้
ไม่มกี ารให้น้ าหนัก ที่แตกต่างกันกับ ตัวแปรแต่ละตัว จึง
อาจท าให้ก ารวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องคะแนนป จั จัย
เสีย่ งกับระยะเวลาปลอดเหตุการณ์อาจมีความคลาดเคลื่อน
ได้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบอุบตั กิ ารณ์ภาวะเม็ดเลือดขาว
นิ ว โทรฟิ ล ต่ า จ านวน 259 คน (ร้ อ ยละ 72.55) กว่ า
ครึง่ หนึ่งของผูป้ ว่ ยเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าหลัง
ได้ ร ับ ยาเคมี บ าบัด ทางหลอดเลื อ ดด าครัง้ แรก เมื่ อ
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล
ต่า พบว่า สูตรยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ่วยได้รบั สัมพันธ์กบั เกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าหลังได้รบั ยาเคมีบาบัดทาง

หลอดเลือดดาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P = 0.002)
ผลการวิจยั นี้ อ าจเป็ น แนวทางในการวางแผนการรักษา
ติดตามและให้การป้องกันอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วย เพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่าและนาไปสู่
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ neutropenic events ซึง่ อาจ
ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวติ โดยรวมของผูป้ ว่ ย การศึกษาใน
อนาคตควรท าการศึก ษาเป็ น แบบไปข้า งหน้ า ซึ่ง จะ
สามารถลดข้อ จ ากัด เกี่ย วกับ ความครบถ้ว นของข้อ มูล
รวมไปถึงติดตามผลอื่น ๆ ได้ เช่น ผลต่อคุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ย เป็ นต้น
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