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การลดลงของสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular ejection
fraction) ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�้ ำเหลืองหลังได้รบั ยา CHOP-based regimen
สุดาวดี เอกวิทยาเวชนุกูล และ ธิดาพร ตัง้ กิตติเกษม
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

บทคัดย่อ
ความเป็ นมา เนือ่ งจากส่วนประกอบของยาเคมีบำ� บัด CHOP-based regimen ท�ำให้การท�ำงานของหัวใจลดลงได้ วัตถุประสงค์
ศึกษาความชุกของการลดลงของ left ventricular ejection fraction (LVEF) จนเข้าเกณฑ์ cardiomyopathy ในผูป้ ่ วยมะเร็ง
ต่อมน�ำ้ เหลืองหลังได้รบั ยาเคมีบำ� บัด CHOP regimen วัสดุและวิธกี าร เก็บข้อมูลย้อนหลังในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่โรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
ของโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานีทไี ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดสูตร CHOP-based regimen ผ่านแบบสอบถาม ตรวจร่างกาย EKG เอกซเรย์
ทรวงอก และ echocardiogram ก�ำหนดให้ cardiomyopathy เมือ่ ตรวจพบ LVEF น้อยกว่าร้อยละ 55 หรือ ลดลงจากเดิมมากกว่า
ร้อยละ 10 ก่อนเริม่ ยา วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ โดยมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ p < 0.05 ผลการศึกษา ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั 67 ราย (ชาย 31 ราย) อายุเฉลีย่ 59.97 ± 10.36 ปี ได้รบั ยา doxorubicin เฉลีย่ 358.2 mg/m2 35 ราย (52.24%) ได้
รับ CHOP 8 cycles 25 ราย (37.31%) ตรวจ echocardiogram ก่อนเริม่ ยา ค่าเฉลีย่ LVEF หลังรับเคมีบำ� บัดคือ 63.8 ± 8.93%
15 ราย (22.3%) เกิด cardiomyopathy แบ่งเป็ น LVEF < 55% 6 ราย, LVEF ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 จากก่อนเริม่ ยา 9 ราย
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั cardiomyopathy คือได้ CHOP 8 cycles, ได้ doxorubicin เกิน 350 mg/m2 สรุ ป พบความชุกของ
cardiomyopathy หลังรับยาเคมีบำ� บัด CHOP-based regimen 22.3% ข้อเสนอแนะคือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ CHOP ทุกรายควรได้รบั การ
ตรวจ echocardiogram ก่อนและหลังรับยาเคมีบำ� บัดเพือ่ ประเมินภาวะ cardiomyopathy
คำ�สำ�คัญ : l Chemotherapy l Doxorubicin l CHOP-based regimen l Cardiomyopathy
			 l Non Hodgkin lymphoma
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:163-7.

ได้รบั ต้นฉบับ 6 มกราคม 2564 แก้ไขบทความ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รับลงตีพมิ พ์ 10 พฤษภาคม 2564
ต้องการส�ำเนาต้นฉบับติดต่อ สุดาวดี เอกวิทยาเวชนุกูล แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยม ต�ำบลหมากเเข้ง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
E-mail: steocharoen@hotmail.com

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564

164

สุดาวดี เอกวิทยาเวชนุกูล และ ธิดาพร ตัง้ กิตติเกษม

Original article

Decreased left ventricular ejection fraction in post treatment
non-Hodgkin’s lymphoma patients receiving CHOP-based regimen
Sudawadee Ekwitayawechnukul and Thidaporn Tangkittikasem
Department of Medicine, Udonthani Hospital

Abstract:
Background: Cardiomyopathy, defined as the reduction of left ventricular ejection fraction (LVEF), is a wellknown ad v erse effect of CHOP-based regimen chemotherapy. Therefore, this research aims to determine
the prevalence of cardiomyopathy in lymphoma patients after CHOP-based regimen in Udon Thani Hospital.
Materials and methods: This retrospective descriptive study included adult patients with lymphoma who finished
standard CHOP based chemotherapy. Patients’ data were collected using questionnaires, physical examination,
EKG, chest X-ray, and echocardiography. Cardiomyopathy was defined as followed: (1) post-chemotherapy LVEF
< 55% or (2) the reduction of post treatment LVEF > 10% as compared to pretreatment value. The results were
analyzed by descriptive and analytical statistics. Statistical significance was determined by p < 0.05%. Results:
Of 67 participants, 31 (46.27%) were men, and the mean age was 59.97 ± 10.36 years. There were 25 patients
(37.31%) obtaining pre-chemotherapy echocardiography. Thirty five patients (52.24%) received 8 cycles of CHOP
based regimen, and the mean doxorubicin cumulative dose was 358.2 mg/m2. The mean post-chemotherapy LVEF
value was 63.8 ± 8.93%. Notably, cardiomyopathy was documented in 15 (22.3%) patients. Of the 15 patients
with cardiomyopathy, 6 had post-chemotherapy LVEF <55%, while 9 had decreased LVEF > 10% compared to
pretreatment values. Factors correlated with the post chemotherapy cardiomyopathy were 8-CHOP based cycle
regimen, doxorubicin cumulative dose > 350 mg/m2. Summary: The prevalence of post-chemotherapy cardio�myopathy was 22.3%. We suggest that every patient treated with CHOP based regimen should obtain cardiac
function assessment with echocardiography before initiation of treatment.
Keywords : l Chemotherapy l Doxorubicin l CHOP-based regimen l Cardiomyopathy
				 l Non Hodgkin lymphoma
J Hematol Transfus Med. 2021;31:163-7.
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การลดลงของสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
บทน� ำ
ผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองในผูใ้ หญ่ในประเทศไทย มีจำ� นวน
เพิม่ ขึ้นทุกปี จากสถิตขิ องชมรมมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองพบว่ามีผูป้ ่ วย
รายใหม่ปีละประมาณ 3,000 คน ทัง้ นี้เนื่องจากความรูท้ างการ
แพทย์ทเ่ี พิม่ ขึ้น ท�ำให้ผูร้ อดชีวติ จากโรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองเพิม่
ขึ้น เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ ยาเคมีบำ� บัดบางชนิดทีใ่ ช้ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อม
น�ำ้ เหลือง ประกอบไปด้วยยาทีม่ ผี ลข้างเคียงต่อหัวใจ โดยเฉพาะ
สูตรยาเคมีบำ� บัดทีใ่ ช้บอ่ ยในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง คือ CHOP
based regimen ซึง่ มี doxorubicin เป็ นส่วนประกอบ1-3 ถึงแม้
จะป้ องกันการเกิดผลข้างเคียงต่อหัวใจโดยการให้ยาตามพื้นทีผ่ วิ
กาย มีการตรวจการท�ำงานของหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ ูง
(echocardiography) ในผูป้ ่ วยสูงอายุหรือมีประวัตสิ งสัยโรคหัวใจ
ก่อนเริ่มให้ยาเคมีบำ� บัด แต่ในผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยหรือซักประวัตติ รวจ
ร่างกายแลว้ ไม่พบโรคหัวใจจะไม่ได้ส่งตรวจการท�ำงานของหัวใจ
ก่อนเริ่มยา โดยพบว่าหลังจากได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบแล้วมีผูป้ ่ วยที่
พบการท�ำงานของหัวใจลดลง แต่ไม่ทราบว่ามีจำ� นวนมากเท่าใด จาก
การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
รายใหม่ในโรงพยาบาลอุดรธานีในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมาทีไ่ ด้รบั ยาเคมี
บ�ำบัด CHOP based regimen มีประมาณ 300 คน เนื่องจากใน
ประเทศไทยยังไม่มกี ารเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนว่าการใช้ยาเคมีบำ� บัด
สูตรดังกล่าวในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองส่งผลให้การท�ำงานของ
หัวใจลดลงทัง้ ทีม่ อี าการและไม่มอี าการของโรคหัวใจมีจำ� นวนมาก
เท่าใด ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การวิจยั เพือ่ ตอบปัญหานี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าความชุกในการเกิด cardiomyopathy ภายหลัง
ได้รบั ยา doxorubicin ในแต่ละงานวิจยั แตกต่างกันไป โดยพบว่า
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 5-354-10 การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาความชุกของการลดลงของสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง
ซ้าย (left ventricular ejection fraction-LVEF) จนเข้าเกณฑ์
cardiomyopathy ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองหลังได้รบั ยาเคมี
บ�ำบัด CHOP based regimen โดยมีคำ� ถามของงานวิจยั คือผูป้ ่ วย
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดพบการลดลงของสัดส่วน
การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายจนเข้าเกณฑ์ cardiomyopathy
เป็ นจ�ำนวนเท่าใด
วัสดุและวิธกี าร
ศึกษาวิจยั เชิงพรรณนาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผูป้ ่ วย
ผูใ้ หญ่โรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองที่ได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
อุดรธานี ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดสูตร CHOP ในขนาดมาตรฐานจ�ำนวน
6-8 รอบ อาจได้รบั rituximab และ/หรือ methotrexate ทาง
ไขสันหลังร่วมด้วย และต้องไม่ได้รบั การฉายรังสี โดยเก็บข้อมูลของ
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ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในช่วงปี 2554-2561 ด้วยการให้ผูป้ ่ วยท�ำ
แบบสอบถามอาการภาวะหัวใจล ้มเหลว ตรวจร่างกาย ตรวจคลืน่
ไฟฟ้ าหัวใจ เอกซเรย์ปอด และตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ ูง
โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ก�ำหนดเกณฑ์ cardiomyopathy ตาม
European Society of Medical Oncology (ESMO) guideline
20122 คือ LVEF น้อยกว่าร้อยละ 55 หรือลดลงจากเดิมมากกว่า
ร้อยละ 10 ในกรณีทไ่ี ม่มอี าการของภาวะหัวใจล้มเหลว การด�ำเนิน
งานวิจยั อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั โรง
พยาบาลอุดรธานี
หาค่าความชุกของการเกิด cardiomyopathy โดยใช้อตั ราส่วน
ร้อยละ วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ โดยมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ p < 0.05
ผลการวิจยั
รวมรวมข้อมูลในระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 โดย
เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองของโรงพยาบาลอุดรธานี
ทีไ่ ด้รบั CHOP based regimen ครบไปแล ้ว
ผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบแล ้วทีเ่ ข้า
ร่วมงานวิจยั มีจำ� นวนทัง้ หมด 67 ราย แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยชาย 31 ราย
(46%) อายุเมือ่ เข้าร่วมงานวิจยั คือ 59.97 ± 10.36 ปี (21-77 ปี )
ระยะเวลาเฉลีย่ หลังได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครัง้ สุดท้าย 25 เดือน (1-85
เดือน) ได้รบั การวินิจฉัยเป็ น diffuse large B-cell lymphoma
63 ราย (94%) follicular lymphoma 2 ราย peripheral T-cell
lymphoma 1 ราย small lymphocytic lymphoma 1 ราย โดย
มีโรคประจ�ำตัวคือ DM type 2 7 ราย hypertension 12 ราย
dyslipidemia 3 ราย atrial fibrillation 2 ราย และ chronic
hepatitis B virus infection 10 ราย โดยมีผูป้ ่ วยเกิด febrile
neutropenia ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด 20 ราย
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ได้รบั ยาเคมีบำ� บัด CHOP based
regimen 8 รอบ จ�ำนวน 35 ราย (52.24%) โดยมีผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
rituximab ร่วมด้วย 23 ราย ได้รบั methotrexate ทางไขสันหลัง
9 ราย และได้รบั ยา doxorubicin cumulative dose เฉลีย่ 513
mg (220-656 mg) คิดเป็ นค่าเฉลีย่ คือ 358.2 mg/m2 (165-428
mg/m2) มีผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การตรวจ echocardiography ก่อนเริ่ม
ยาเคมีบำ� บัด 25 ราย (37.3%) ทุกรายมีค่า LVEF > 55% ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั ได้รบั การตรวจ echocardiography ภายหลังสิ้นสุดการ
รักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดแล ้วทุกราย
เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ท�ำแบบสอบถามถึงอาการของภาวะ congestive
heart failure ผลดัง Table 1
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Table 1 แบบสอบถามอาการ congestive heart failure
คำ�ถาม
1. ท่านมีอาการเหนื่อยเวลาออกแรงท�ำงานหนักหรือไม่
2. เวลานอน ต้องนอนหมอนสูงหรือนอนหนุนหมอนหลายใบหรือไม่
3. รูส้ กึ แน่นหน้าอกเวลานอน ลุกขึ้นนัง่ แล ้วอาการดีข้นึ หรือไม่
4. หลังจากได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบแล ้ว ท่านรูส้ กึ ท�ำงานได้ลดลงหรือไม่
5. หลังจากได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบแล ้วท่านมีอาการขาบวม กดบุม๋ ทัง้ สองข้างหรือไม่

ใช่ (ราย)
30 (44%)
2 (3%)
6 (2.5%)
23 (34%)
5 (7.5%)

ไม่ใช่ (ราย)
37 (56%)
65 (97%)
59 (97.5%)
44 (66%)
62 (92.5%)

Table 2 Comparison between the groups with and without cardiomyopathy
Parameters
Male
Age > 60
BSA
Received 8 CHOP cycles
Doxorubicin cumulative dose > 350 mg/m2
Received rituximab
Received IT MTx
Comorbidity
DM type 2
Hypertension
Dyslipidemia
Atrial fibrillation
Chronic hepatitis B
Febrile neutropenia

Cardiomyopathy No cardiomyopathy
(n = 15)
(n = 52)
8
23
10
24
1.55 (0.209)
1.58 (0.199)
14
21
11
15
8
15
3
7
1
4
1
0
4
4

การตรวจร่างกายพบว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่มผี ลการตรวจ
ร่างกายทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตรวจพบ systolic ejection murmur grade 2/6
ร่วมกับ PMI at 6th intercostal space, midclavicular line 2
ราย ซึง่ จากผลตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนหัวใจพบว่าเป็ น mild mitral
valve regurgitation ทัง้ สองรายโดยทีผ่ ล LVEF ปกติ ตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจพบว่าปกติเกือบทัง้ หมด พบ sinus arrythmia 2
ราย junctional bradycardia 1 ราย Wolff-Parkinson-White
syndrome 1 ราย โดยทีท่ กุ รายผล LVEF ปกติ ตรวจเอกซเรย์
ปอดพบหัวใจโต 2 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลการตรวจคลืน่ เสียง
สะท้อนหัวใจเป็ น mild mitral valve regurgitation ทัง้ 2 ราย
เมือ่ อายุรแพทย์โรคหัวใจตรวจหัวใจโดยใช้คลืน่ เสียงสะท้อน
ความถีส่ ูงพบว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีค่า LVEF 63.8 ± 8.93% (3386%) โดยพบว่า LVEF < 55% จ�ำนวน 6 ราย และผูท้ เ่ี คยได้รบั
การท�ำ echocardiogram ก่อนเริ่มรับยาเคมีบำ� บัด ทีม่ คี ่า LVEF
ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 (แต่ค่า LVEF ยังมากกว่าร้อยละ 55)
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OR (p-value)
1.217 (0.395-3.748, p = 0.732)
1.875 (0.593-5.932, p = 0.392)
p = 0.62
10.331 (2.125-50.256, p = 0.001)
5.427 (1.609-18.299, p = 0.004)
2.467 (0.782-7.783, p =0.139)
1.484 (0.335-6.560, p = 0.689)
0.419 (0.048-3.691, p = 0.421)
1.792 (0.460-6.982, p = 0.397)
1.633 (0.138-18.294, p = 0.694)
2.095 (0.525-8.365, p = 0.288)
0.750 (0.209-2.686, p = 0.762)

ภายหลังได้รบั ยาเคมีบำ� บัดและไม่มอี าการของภาวะหัวใจล้มเหลวมี
จ�ำนวน 9 ราย ดังนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีเ่ ข้าเกณฑ์ cardiomyopathy
มีจำ� นวนรวมเป็ น 15 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 22.3
เมือ่ น�ำข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมวิจยั 15 รายทีเ่ ข้าเกณฑ์ cardiomyopathy
ภายหลังได้รบั ยาเคมีบำ� บัดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเทียบกับกลุม่ ทีผ่ ลคลืน่
เสียงสะท้อนความถีส่ ูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบว่าเป็ น symptomatic
cardiomyopathy จากแบบสอบถามอาการ congestive heart
failure ทีต่ อบว่าใช่อย่างน้อยหนึ่งข้อคือ 8 ใน 15 ราย โดยปัจจัย
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตคิ อื ได้รบั ยาเคมีบำ� บัด CHOP regimen 8
รอบ และได้รบั doxorubicin cumulative มากกว่า 350 mg/
m2 โดยมีปจั จัยทีน่ ำ� มาวิเคราะห์ดงั Table 2
วิจารณ์
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาย้อนหลังในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองที่
ได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบไปแล้ว ซึง่ ช่วงเวลานัน้ ในโรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ทำ� การตรวจคลืน่ เสียง

การลดลงของสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
สะท้อนความถีส่ ูงก่อนรับยา CHOP base regimen ในผูป้ ่ วย
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทุกราย ท�ำเพียงในรายทีส่ ูงอายุหรือสงสัยว่ามี
โรคหัวใจมาก่อนเท่านัน้ ซึง่ ในปัจจุบนั แนวโน้มการตรวจคลืน่ เสียง
สะท้อนความถีส่ ูงก่อนรับยาเคมีบำ� บัดเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากส่วน
หนึ่งเป็ นเงือ่ นไขในการรับยา antiCD20 monoclonal antibody
คือ rituximab ตามเงือ่ นไขบัญชียา จ2 หากมีการเก็บข้อมูลไป
ข้างหน้าอาจจะได้ความชุกทีช่ ดั เจนมากขึ้น
เนื่องจากเป็ นการศึกษาย้อนหลัง ระยะเวลาของการตรวจคลืน่
เสียงสะท้อนความถีส่ ูงภายหลังได้รบั CHOP based regimen ใน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จึงไม่เท่ากัน คือมีตงั้ แต่ระยะเวลา 1 เดือนหลังรับยา
เคมีบำ� บัดครบไปจนถึง 85 เดือนหลังได้รบั ยาเคมีบำ� บัดครบ ซึง่ ใน
ระหว่างนัน้ อาจเกิดปัจจัยอืน่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิด cardiomyopathy
ได้ ทางผูว้ จิ ยั ได้พยายามตรวจสอบว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีอาการของ
cardiomyopathy หรือไม่จากแบบสอบถาม การตรวจร่างกาย
ตรวจเอกซเรย์ปอดและคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ แต่จากการวิเคราะห์
แบบสอบถามพบว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กบั LVEF ทีต่ รวจได้
โดยในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีผ่ ล LVEF เข้าได้กบั cardiomyopathy ผล
การตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีค่ ลืน่ เสียงสะท้อน
ความถีส่ ูงปกติซง่ี อาจแปลได้วา่ แบบสอบถามไม่มคี วามไวมากพอ
หรือผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ น asymptomatic cardiomyopathy ซึง่
อาจเกิดจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั บางส่วนมีค่า LVEF ทีไ่ ม่ตำ� ่ มากท�ำให้ไม่มี
อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว ร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผู ้
สูงอายุจงึ ไม่มกี จิ กรรมทีต่ อ้ งออกแรงมากจนรูส้ กึ เหนื่อย และผูเ้ ข้า
ร่วมวิจยั บางส่วนได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น chemotherapy induce
cardiomyopathy มาก่อน จึงได้รบั ยาและมีอาการดีข้นึ แล ้ว ส่วน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีผ่ ล LVEF ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอาจมีอาการเหนื่อย
จากสาเหตุอน่ื นอกเหนือจากโรคหัวใจได้
จากปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิด cardiomyopathy
คือได้รบั ยาเคมีบำ� บัด CHOP based regimen 8 รอบ และ
doxorubicin cumulative > 350 mg/m2 จะพบว่าเกิดจากการ
ได้รบั ยาเคมีบำ� บัดในขนาดสูง และในปัจจุบนั โอกาสเกิด cardiomyopathy จากสองสาเหตุน้ ีน่าจะลดลงเนื่องจากปัจจุบนั การให้
ยาเคมีบำ� บัด CHOP 8 cycles ลดลงจากในอดีต ส่วนการได้
รับการตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนเริ่มยาเคมีบำ� บัด
เป็ นปัจจัยทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ไม่มอี าการ
ของภาวะหัวใจล ้มเหลว แต่เกิด cardiomyopathy ตามนิยามที่
ว่าผล LVEF ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 แสดงให้เห็นว่าในอดีตที่
ผ่านมา doxorubicin induced cardiomyopathy น่าจะเกิด
มากกว่าทีเ่ ราตรวจสอบได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ผูป้ ่ วยไม่มอี าการ
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จึงไม่ได้รบั การตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ ูงเพือ่ ประเมินการ
ท�ำงานของหัวใจ ซึง่ จากข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้ สามารถพัฒนา
เพิม่ ขึ้นได้ ด้วยการออกแบบการวิจยั ไปข้างหน้า เก็บข้อมูลภาวะ
หัวใจล ้มเหลวและตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ ูงก่อนและหลัง
การให้ยาเคมีบำ� บัด
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