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หน่วยโลหิตวิทยำ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

บทน�า

ภำวะ neutropenia เป็นภำวะที่เม็ดเลือดชนิด neutrophil 

มีปริมำณน้อยกว่ำค่ำปกติ ภำวะนี้เกิดได้จำกหลำยสำเหตุ บำง

สำเหตุสำมำรถหำยได้เองเช่น ภำวะ neutropenia ภำยหลังกำร

ติดเชื้อ (post-infectious neutropenia) แต่บำงสำเหตุก็เกิดจำก

โรคที่รุนแรงเช่น โรงมะเร็งที่แพร่กระจำยเข้ำไขกระดูก1,2 ภำวะ 

neutropenia จะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเนื่องจำก neutro-

phil เป็นเม็ดเลือดขำวที่มีบทบำทส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำจัดเชื้อโรค

ดังนั้นแพทย์ควรทรำบสำเหตุและแนวทำงกำรสืบค้นในผู้ป่วยซ่ึง

มีภำวะ neutropenia

นิยาม3,4

โดยทั่วไปภำวะ neutropenia ในผู้ใหญ่ ใช้ระดับ absolute 

neutrophil count (ANC) < 1.5 x 109/L และแบ่งควำมรุนแรง

เป็นรุนแรงน้อย (mild) คือ ANC 1.0-1.5 x 109/L ปำนกลำง 

(moderate) คือ ANC 0.5-1.0 x 109/L และรุนแรงมำก (severe 

หรือ agranulocytosis) คือ ANC < 0.5 x 109/L ซึ่งระดับควำม

รุนแรงและระยะเวลำของภำวะ neutropenia จะสัมพันธ์กับกำร

ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นไปด้วย

ระบาดวิทยา

ในประเทศไทย มีกำรศึกษำควำมชุกของภำวะ neutropenia

ในผู้ใหญ่ที่ไม่มีอำกำรจำกกลุ่มตัวอย่ำง 5,964 รำย โดยนิยำมระดับ 

ANC < 1.5 x 109/L พบควำมชุกร้อยละ 0.365 ซึ่งน้อยกว่ำใน

คนผิวขำว (ร้อยละ 0.79) และแอฟริกันอเมริกัน (ร้อยละ 4.47)6

ภำวะ neutropenia แต่ก�ำเนิดพบ 6.2 รำยต่อประชำกร 1 

ล้ำนรำยจำกข้อมูลในประเทศฝรั่งเศส7 ส่วนระบำดวิทยำของภำวะ 

neutropenia จำกยำนั้นจำกกำรศึกษำในอเมริกำ ผู้ป่วยที่ได้รับ

ยำเคมีบ�ำบัดส�ำหรับมะเร็งชนิดก้อนแข็งครั้งแรกมีอุบัติกำรณ์ของ

กำรเกิดภำวะ febrile neutropenia กล่ำวคือ มีไข้ร่วมกับ ANC 

< 0.5 x 109/L ร้อยละ 68 ส่วนในประเทศไทยมีรำยงำนในมะเร็ง

ทำงโลหิตวิทยำ พบอุบัติกำรณ์ของภำวะดังกล่ำวร้อยละ 14.99 ส่วน

ยำอื่นที่ไม่ใช่ยำเคมีบ�ำบัด มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะ neutro-

penia จำกยำ 1.6-15.4 รำยต่อประชำกร 1 ล้ำนคน3

สาเหตุของภาวะ neutropenia1-4

สำเหตุของภำวะ neutropenia อำจแบ่งได้เป็นภำวะ neutro-

penia แต่ก�ำเนิด (congenital neutropenia) และภำวะ neu-

tropenia ซ่ึงเกดิขึน้ภำยหลงั (acquired neutropenia) (Table 1) 

ภาวะ neutropenia แต่ก�าเนิด (congenital neutropenia)

ในกรณีที่พบภำวะ neutropenia ในเด็กหรือผู้ใหญ่อำยุน้อย 

โดยที่ก่อนหน้ำนี้ไม่พบว่ำมีผล complete blood count (CBC) 

Table 1. Causes of neutropenia in adults1

Congenital

   Constitutional neutropenia or Ethnic neutropenia

   Benign familial neutropenia

   Severe congenital neutropenia

   Cyclic neutropenia

Acquired

Infection-associated

   Post-infectious

   Active infection (sepsis, viruses)

Drug-induced

   Agranulocytosis

   Mild neutropenia

Autoimmune

   Primary autoimmune

   Secondary autoimmune

   Felty syndrome

Malignancy

   Acute leukemia

   Myelodysplasia

   Large granular lymphocytic leukemia (LGL)

   Myeloma, lymphoma

   Myelophthisic processes

Dietary

   B12, folate deficiency

   Copper deficiency

   Global caloric malnutrition
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ที่ปกติมำก่อนจะท�ำให้สงสัยโรคในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ภำวะ neutro-

penia จำกกรรมพันธุ์แบ่งเป็น pure neutropenic syndromes 

และ congenital syndromes ซึ่งมี neutropenia เป็นองค์ประกอบ

เช่น Shwachman-Diamond syndrome, Fanconi anemia, 

dyskeratosis congenita และ Chediak-Higashi syndrome 

เป็นต้น

Pure neutropenic syndrome ที่พบบ่อยได้แก่ benign 

familial neutropenia และ constitutional ซึ่งจะมี neutro-

penia ไม่มำก (ANC > 1.0 x 109/L) และมักไม่เกิดภำวะติดเชื้อ 

ส่วน severe congenital neutropenia (SCN) จะมีภำวะ neu-

tropenia รุนแรงในระดับ agranulocytosis (ANC < 0.5 x 

109/L) ได้ ท�ำให้ผู้ป่วยมักมีปัญหำกำรติดเชื้อได้บ่อย

ผู้ป่วย benign familial neutropenia จะมีประวัติครอบครัว

ซ่ึงมีภำวะ neutropenia เช่นกัน  ส่วน constitutional หรือ 

ethnic neutropenia นั้นจะพบในบำงเชื้อชำติเช่น Mediterranean 

และ African ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่จ�ำเป็นต้องให้กำรรักษำเนื่องจำก 

neutropenia ไม่รุนแรง  ส�ำหรับ SCN นั้นเป็นกลุ่มอำกำรซึ่งจะ

พบ neutropenia และกำรติดเชื้อรุนแรงตั้งแต่วัยทำรก นอกจำก

นี้ยังเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวเฉียบพลัน

ชนิด acute myeloid leukemia อีกด้วย เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์

ของยีนของ neutrophil หลำยชนิดมีกำรถ่ำยทอดทั้ง autosomal 

dominant และ autosomal recessive ผู้ป่วยตอบสนองดีต่อ

กำรให้ granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)  ส่วน 

cyclic neutropenia เป็นภำวะ neutropenia จำกกรรมพันธุ์ซึ่ง

มีลักษณะเฉพำะคือผู้ป่วยจะเกิดภำวะ neutropenia เป็นๆ หำยๆ 

ทุก 2-5 สัปดำห์ (ประมำณ 21 วัน) ส่วนใหญ่อำกำรไม่รุนแรง มี

กำรถ่ำยทอดแบบ autosomal dominant

ภาวะ neutropenia ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง

พบได้บ่อยกว่ำภำวะ neutropenia แต่ก�ำเนิด และเกิดจำก

หลำยสำเหตุได้แก่ กำรติดเชื้อ ยำ โรค autoimmune โรคมะเร็ง

โดยเฉพำะมะเร็งทำงโลหิตวิทยำ และภำวะขำดสำรอำหำรบำงชนิด 

เป็นต้น แต่สำเหตุที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติทั่วไปคือ กำรติดเชื้อ

และยำ

ภาวะ postinfectious neutropenia

ส่วนใหญ่พบในเด็ก โดยเกิดภำวะ neutropenia หลังกำรติด

เชือ้โดยเฉพำะไวรัสเช่น varicella, measles, rubella, influenza, 

dengue, hepatitis, Epstein-Barr virus และ HIV และดีขึ้น

ได้เอง ส่วน bacteria พบได้น้อยมำกเช่น กำรติดเชื้อ Brucella, 

Salmonella, rickettsia และ mycobacteria  นอกจำกภำวะ 

sepsis รุนแรงก็สำมำรถท�ำให้เกิดภำวะ neutropenia ได้โดย

เฉพำะในผู้สูงอำยุ

ภาวะ neutropenia จากยา

ยำที่ออกฤทธิ์กดไขกระดูกโดยตรงตำมกลไกกำรออกฤทธิ์ของ

ยำ เช่น ยำเคมีบ�ำบัดรวมทั้งกำรฉำยแสงสำมำรถท�ำให้เกิดภำวะ 

neutropenia ได้โดยปัจจัยในกำรเกิดภำวะ neutropenia จำก

ยำเคมีบ�ำบัดได้แก่10

l ปัจจัยจำกผู้ป่วยเองเช่น อำยุมำกกว่ำ 65 ปี ภำวะทุพ

โภชนำกำร โรคร่วม (โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ กำรติดเชื้อ HIV) 

ประวัติซีดหรือ neutropenia จำกยำเคมีบ�ำบัดก่อนหน้ำนี้

l ปัจจัยจำกโรค เช่น กำรมีโรคในไขกระดูก โรคในระยะแพร่

กระจำย 

l ปัจจัยจำกกำรรักษำ เช่น ควำมแรงของสูตรยำเคมีบ�ำบัด

ที่ใช้ กำรได้รับกำรฉำยแสงร่วมหรือเคยได้รับกำรฉำยแสงบริเวณ

ไขกระดูกมำก่อน

นอกจำกยำเคมีบ�ำบัดแล้ว ยำบำงชนิดยังมีรำยงำนว่ำท�ำให้เกิด

ภำวะ neutropenia ได้ (Table 2) โดยกลไกกำรเกิดอำจเป็น

กลไกทำงระบบภูมิคุ้มกันหรือเป็นผล cytotoxic จำกยำโดยตรง

ภำวะนี้พบบ่อยในผู้ป่วยอำยุมำกกว่ำ 60 ปี เพศหญิงพบบ่อยกว่ำ

เพศชำย ยำที่ท�ำให้เกิดภำวะ agranulocytosis ที่พบบ่อยเช่น ยำ

ต้ำนไธรอยด์ clozapine และ sulfasalazine

ข้อมูลจำก systematic review พบว่ำระยะเวลำตั้งแต่ได้รับ

ยำจนเกิดภำวะ neutropenia หรือ agranulocytosis ค่อนข้ำง

กว้ำงตั้งแต่ 2-60 วัน และระยะเวลำที่ ANC กลับมำปกติตั้งแต่ 

4-24 วัน ผู้ป่วยซึ่งมี ANC < 0.1 x 109/L มีโอกำสเกิดภำวะ

แทรกซ้อนและเสียชีวิตมำกกว่ำผู้ป่วยที่ ANC > 0.1 x 109/L 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ11 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภำวะ neutropenia จำกยำ

ซึ่งมีรำยงำนว่ำเกิดภำวะ agranulocytosis ได้บ่อยควรหยุดยำ

โดยทันที

ภาวะ autoimmune neutropenia

อำจจะเกิดขึ้นร่วมกับโรค autoimmune เช่น rheumatoid 

arthritis (RA) และ systemic lupus erythematosus (SLE) 

เรียกว่ำ secondary autoimmune neutropenia หรือเกิดขึ้น

ระบบเดียว (primary autoimmune neutropenia) ก็ได้ เกิด

จำก autoantibody ต่อ specific neutrophil antigen โดย

ทั่วไปในผู้ใหญ่จะพบ secondary autoimmune neutropenia 

มำกกว่ำและควำมรุนแรงของ neutropenia ไม่มำก ท�ำให้ส่วน

ใหญ่ไม่จ�ำเป็นต้องให้กำรรักษำ หรือมักจะดีขึ้นหลังกำรรักษำโรค 

autoimmune ที่ระบบอื่นๆ ด้วยยำ corticosteroids ข้อบ่งชี้ใน

กำรรักษำคือผู้ป่วยที่มี ANC < 0.5 x 109/L ร่วมกับมีกำรติดเชื้อ
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Table 2  Drugs associated with neutropenia or agranulocytosis1

Class Drug Frequency reported Nature of reaction

Antibiotics Semisynthetic penicillins

(amoxicillin, ampicillin)

Cephalosporins

Vancomycin

Macrolides

Trimethoprim-sulfamethoxazole

Dapsone

Chloramphenicol

Intermediate

Intermediate

High

Low 

High

High

High

Both

Both

Both

Neutropenia

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Antifungals Amphotericin

Flucytosine

Low 

Low 

Neutropenia

Agranulocytosis

Antimalarials Chloroquine

Quinine

Low 

Intermediate

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Antiinflammatory

Agents

Ibuprofen

Diclofenac

Sulfasalazine

Gold salts

Low 

Intermediate

High

Low 

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Antithyroid drugs Methimazole

Propylthiouracil

High

Intermediate

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Psychotropic

Agents

Clozapine

Phenothiazines(chlorpromazine)

Tricyclic agents (amitriptyline)

High

Intermediate

Low 

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Antiepileptics Carbamazepine

Phenytoin

Valproate

Ethosuximide

Low 

Intermediate

Low 

Low

Neutropenia

Agranulocytosis

Neutropenia

Neutropenia

Cardiovascular

Drugs

Antiarrhythmic agents

(procainamide, flecainide)

ACE inhibitors

Propranolol

Digoxin

Ticlopidine

High

Intermediate

Low 

Intermediate

High

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Diuretics Thiazides

Furosemide

Spironolactone

Acetazolamide

Low 

Low 

Low 

Low 

Neutropenia

Neutropenia

Agranulocytosis

Neutropenia

ยำอื่นๆ Deferiprone

Levamisole

Rituximab

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Agranulocytosis

Agranulocytosis

Agranulocytosis
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Large granular lymphocytic (LGL) leukemia 

เป็นภำวะที่มี monoclonal large granular lymphocyte 
ซึ่งอำจเป็น T-cell หรือ NK-cell เพิ่มขึ้นและเหนี่ยวน�ำให้เกิด 
neutropenia ได้ พบร้อยละ 2-5 ของ chronic lymphopro-
liferative disorders ในอเมริกำและยุโรป และร้อยละ 5-6 ใน
เอเชีย ผู้ป่วยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 60 ปี อำจมีม้ำมโตแต่ต่อมน�้ำ
เหลืองโตพบน้อยมำก และสำมำรถพบร่วมกับโรค autoimmune 
อื่นเช่น RA ได้ประมำณร้อยละ 10-20 ท�ำให้ต้องแยกจำก Felty 
syndrome (triad: RA, splenomegaly, and neutropenia) 
ซึ่ง large granular lymphocyte ใน Felty syndrome จะเป็น 
oligoclonal หรือ polyclonal และควำมรุนแรงของ neutrope-
nia ไม่มำกนัก

กำรตรวจสเมียร์เลือดพบว่ำมี large granular lymphocyte 
เพิ่มขึ้นมักมำกกว่ำ 2.0 x 109/L ส่วนกำรตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย
ท�ำโดยกำรตรวจ flow cytometry และกำรตรวจพิเศษเพื่อ
หำ clonality หรือตรวจระดับอณูพันธุศำสตร์

LGL มักท�ำให้เกิด neutropenia รุนแรงและจะเป็นข้อบ่งชี้
ในกำรรักษำโดยกลไกที่ท�ำให้เกิดภำวะ neutropenia นั้นเป็นผล
จำกทั้งกำรสร้ำง neutrophil ที่ลดลงจำก cell-mediated mecha-
nism (ผลของ cytotoxic granules) และมีกำรท�ำลำยเพิ่มขึ้น
จำก humoral mechanism (ผ่ำน inflammatory cytokines)12

ภาวะ neutropenia จากการขาดสารอาหาร

ผู้ป่วยที่ขำดสำรอำหำรรุนแรงเช่น anorexia nervosa สำมำรถ
พบว่ำมี neutropenia ได้แต่ไม่รุนแรง เช่นเดียวกับภำวะขำด 
folate และ vitamin B12 ก็ท�ำให้เกิด neutropenia ได้เช่นกัน
แต่มักพบร่วมกับซีดแบบ macrocytic anemia หรือเป็น pan-
cytopenia

โรคของไขกระดูกอื่นๆ

โดยเฉพำะโรคมะเร็งทำงโลหิตวิทยำเช่น myelodysplastic 
syndrome, acute leukemia, multiple myeloma หรือ lym-
phoma ที่มี bone marrow involvement หรือโรคมะเร็งชนิด
ก้อนแข็งที่แพร่กระจำยเข้ำไขกระดูกก็พบว่ำมี neutropenia ได้
แต่มักพบภำวะ anemia และ thrombocytopenia ร่วมด้วย

Chronic idiopathic neutropenia

จะให้กำรวินิจฉัยนี้ ในกรณีที่หำสำเหตุของ neutropenia ใน
ผู้ใหญ่ไม่พบดังนั้นต้องแยกโรคจำกสำเหตุอื่นทั้งหมด กำรตรวจ
ส�ำหรับโรค autoimmune กำรขำด folate และ vitamin B12 
ให้ผลลบกำรตรวจไขกระดูกและกำรตรวจโครโมโซมจำกไขกระดูก
ปกติโดยกลไกกำรเกิดโรคยังไม่ชัดเจน ควำมรุนแรงหลำกหลำย
ตั้งแต่น้อยถึงรุนแรง อย่ำงไรก็ตำมผู้ป่วยมักไม่เกิดปัญหำกำรติด
เชื้อ และสำมำรถพิจำรณำให้ G-CSF ในกรณีท่ีมีปัญหำติดเชื้อ 
ซ�้ำได้

แนวทางวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะ neutropenia1-4

ผู้ป่วย neutropenia โดยเฉพำะกรณีที่ ANC < 0.5 x 109/

Lร่วมกับมีไข้หรืออำกำรรุนแรง ควรรับไว้ในโรงพยำบำลเพื่อให้ยำ

ปฏิชีวนะออกฤทธิ์กว้ำง ครอบคลุมเชื้อ Pseudomonas aerugi-

nosa และแบคทีเรียแกรมลบ โดยเก็บตัวอย่ำงเลือดเพื่อเพำะเชื้อ

ก่อนเริ่มยำปฏิชีวนะ เนื่องจำกผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกำสเสียชีวิตจำก

กำรติดเชื้อได้อย่ำงรวดเร็ว13 ส่วนผู้ป่วยท่ีมี neutropenia ไม่

รุนแรง อำกำรปกติ สำมำรถสืบค้นหำสำเหตุแบบผู้ป่วยนอกได้สรุป

แนวทำงกำรวินิจฉัย (Figure 1)

การซักประวัติ

กำรหำสำเหตุของภำวะ neutropenia ในเบื้องต้นอำศัยประวัติ

ที่ส�ำคัญดังนี้

l อายุ กรณีที่พบภำวะ neutropenia ในผู้ป่วยผู้ใหญ่อำยุ

ไม่มำก กล่ำวคือน้อยกว่ำ 30-40 ปี และควำมรุนแรงไม่มำก ท�ำให้

คิดถึง constitutional (ethnic) หรือ familial neutropenia 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะถ้ำมีผล CBC เดิมซึ่งมี neutropenia มำก่อน

l ประวัติการติดเชื้อซ�้า จะช่วยบอก onset ของภำวะ neu-

tropenia และมักจะสัมพันธ์กับ ANC < 0.5 x 109/L โดยกำร

ติดเชื้อซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับภำวะ neutropenia เช่น pneumo-

nia, sinusitis, otitis media, recurrent oral ulceration และ 

skin and soft tissue infection เป็นต้น

l ประวัติที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดสารอาหาร เช่น กำรผ่ำตัด

กระเพำะอำหำรหรือล�ำไส้ กำรดื่มสุรำ

l ประวัติโรคประจ�าตัวและยาที่ได้รับ เนื่องจำกยำรวมทั้ง

สมุนไพรเป็นสำเหตุส�ำคัญซึ่งท�ำให้เกิดภำวะ neutropenia ใน

ผู้ใหญ่ ส่วนโรคประจ�ำตัวที่เกี่ยวข้องเช่น โรค autoimmune กำร

ติดเชื้อรวมทั้ง HIV

l อาการร่วม เช่น อำกำรซีด อ่อนเพลีย เบื่ออำหำร น�้ำหนัก

ลด มีจุดจ�้ำเลือดออกตำมตัว ต่อมน�้ำเหลืองโต ซึ่งอำจท�ำให้สงสัย

โรคมะเร็งทำงโลหิตวิทยำเพิ่มขึ้น

การตรวจร่างกาย

ที่ส�ำคัญคือ อุณหภูมิกำย กำรตรวจภำวะซีด จุดเลือดออก 

(petechiae) ต่อมน�้ำเหลือง ตับ และม้ำม ซึ่งถ้ำผิดปกติจะท�ำให้

คิดถึงโรคมะเร็งทำงโลหิตวิทยำเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ควรตรวจหำ 

sign ของโรค autoimmune รวมทั้งกำรติดเชื้อ HIV ด้วย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

l การตรวจ CBC และ blood smear ถ้ำควำมรุนแรงของ

ภำวะ neutropenia ไม่มำก ไม่พบ cytopenia อื่นร่วม ไม่พบ

เซลล์ผิดปกติจำก blood smear และไม่พบสำเหตุของ neutro-

penia ที่ชัดเจน อำจติดตำม CBC เป็นระยะ
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Figure 1  Algorithm for the evaluation and treatment of adult patients with neutropenia1

Recent drug or infectious exposure

Normal

No
No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

l ถ้ำสงสัยภำวะ cyclic neutropenia อำจตรวจ 

CBC สัปดำห์ละ 2-3 ครั้งเป็นเวลำ 4-6 สัปดำห์จะพบลักษณะ 

neutrophil เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นรอบ (cyclic pattern)

l ถ้ำ neutropenia แย่ลงเรื่อยๆ จ�ำเป็นต้องสืบค้นหำ

สำเหตุเพิ่มเติม

l ถ้ำ neutropenia คงที่ ส่วนใหญ่เป็นสำเหตุที่ไม่รุนแรง

เช่น benign familial neutropenia, constitutional neutro-

penia เป็นต้น

l การตรวจคัดกรองโรค autoimmune เช่น antinuclear 

antibody (ANA), rheumatoid factor, erythrocyte sedi-

mentation rate (ESR) และ C-reactive protein (CRP) ใน

รำยที่สงสัยโรคกลุ่มนี้

l การตรวจ anti-HIV และ viral hepatitis profile แนะน�ำ

ให้ตรวจทุกรำยที่ไม่ทรำบสำเหตุของ neutropenia ชัดเจน 

l การตรวจ flow cytometry จาก peripheral blood 

ส�าหรับ LGL leukemia แนะน�ำให้ท�ำเช่นกันโดยเฉพำะผู้ป่วยที่

มี lymphocytosis หรือโรค autoimmune 

l การตรวจไขกระดูก ในกรณีที่สงสัยโรคของไขกระดูกเช่น 

MDS หรือโรคมะเร็งที่เข้ำไขกระดูกเช่น leukemia, lymphoma 

เป็นต้น ผู้ป่วย chronic severe neutropenia, pancytopenia 

และผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรง

ผู้ป่วย drug-induced agranulocytosis บำงรำยโดยเฉพำะ

ผู้สูงอำยุอำจพบ anemia หรือ thrombocytopenia ร่วมด้วย

ประมำณร้อยละ 30 และ 10 ตำมล�ำดับ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้

รับกำรตรวจไขกระดูกเพื่อแยกโรคอื่นออกไปด้วย นอกจำกนี้ผล

กำรตรวจไขกระดูกจะช่วยในกำรพยำกรณ์โรคกล่ำวคือ ถ้ำลักษณะ 

myeloid maturation arrest ภำวะ neutropenia มักจะดีขึ้น

ภำยใน 2-7 วันหลังหยุดยำ แต่ถ้ำไม่พบ myeloid precursors 

เลย ภำวะ neutropenia มักจะนำนกว่ำ 14 วัน14
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ส�ำหรับผู้ป่วย isolated neutropenia ที่ไม่รุนแรงและคงที่ 

อำจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำกำรตรวจไขกระดูก

การรักษาและป้องกันภาวะ neutropenia1-3

ขึ้นอยู่กับสำเหตุดังนี้

ภาวะ neutropenia แต่ก�าเนิด

โรคที่ไม่รุนแรงเช่น benign familial neutropenia, con-

stitutional neutropenia และ cyclic neutropenia ส่วนใหญ่ 

ไม่ต้องให้กำรรักษำ 

ภาวะ neutropenia จากยาเคมีบ�าบัด10,15

แนะน�ำให้ใช้ granulocyte-colony stimulating factor (G-

CSF) ในกำรป้องกันภำวะ neutropenia แบบปฐมภูมิ (primary 

prophylaxis) ในกรณีท่ีผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดภำวะ 

febrile neutropenia มำกกว่ำร้อยละ 20 โดยกำรประเมินจำก

สูตรยำที่ใช้และปัจจัยจำกผู้ป่วยโดยมีหลักฐำนจำก meta-analy-

sis พบว่ำลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด febrile neutropenia ได้16,17 

และแนะน�ำให้ใช้ G-CSF ในกำรป้องกันแบบทุติยภูมิ (secondary 

prophylaxis) กล่ำวคือผู้ป่วยเคยเกิดปัญหำภำวะแทรกซ้อนจำก 

neutropenia มำแล้ว ถ้ำไม่สำมำรถปรับลดขนำดยำหรือชะลอกำร

ให้ยำเคมีบ�ำบัดได้เนื่องจำกอำจมีผลต่อกำรรักษำ 

ส่วนกำรรักษำผู้ป่วยซึ่งเกิดภำวะ neutropenia แล้ว ไม่แนะน�ำ

ให้ G-CSF ถ้ำผู้ป่วยไม่มีไข้ ส่วนผู้ป่วยที่มี febrile neutro- 

penia พิจำรณำให้ G-CSF เฉพำะในผู้ป่วยซึ่งมีโอกำสเกิดภำวะ

แทรกซ้อนจำกกำรติดเชื้อสูงเนื่องจำกข้อมูลจำก meta-analysis 

พบว่ำ G-CSF ไม่ได้ช่วยลดอัตรำกำรเสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับ

กำรให้ยำปฏิชีวนะเพียงอย่ำงเดียว แต่สำมำรถลดระยะเวลำในกำร

นอนโรงพยำบำลและระยะเวลำในกำรเกิด neutropenia18 โดย 

ผู้ป่วยควำมเสี่ยงสูงดังกล่ำวได้แก่ ผู้ป่วยที่อำยุมำกกว่ำ 65 ปี  มี

ภำวะ sepsis  มีภำวะ pneumonia หรือพบกำรติดเชื้อชัดเจน  

ANC < 0.1 x 109/L หรือแนวโน้มจะมี neutropenia มำกกว่ำ 

10 วัน เป็นต้น

ภาวะ neutropenia จากยาอื่นๆ

กำรรักษำคือหยุดยำที่สงสัยว่ำเป็นสำเหตุกำรให้ G-CSF สำมำรถ

ลดระยะเวลำของกำรเกิด neutropenia และลดระยะเวลำในกำร

นอนโรงพยำบำลได้

Autoimmune neutropenia

ควรให้กำรรักษำเมื่อผู้ป่วยมีปัญหำกำรติดเชื้อจำกภำวะ neu-

tropenia และควรรอให้กำรติดเชื้อดีขึ้นก่อนกำรรักษำโดยยำกด

ภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่เป็น LGL ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วย metho-

trexate, cyclophosphamide และ cyclosporine12  นอกจำก

นี้ผู้ป่วยมักตอบสนองต่อกำรให้ G-CSF อย่ำงไรก็ตำมในผู้ป่วย 

rheumatoid arthritis อำจมีข้ออักเสบก�ำเริบหลังใช้ G-CSF ได้

สรุปการรักษาโดยใช้ G-CSF โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วย

มีปัญหำติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อซ�้ำเป็นหลัก โดยใช้ในขนำดต�่ำ

ที่สุดที่ท�ำให้ลดอำกำรหรือให้ ANC > 0.25-0.35 x 109/L เช่น 

filgastrim 300 µg 1-3 ครั้งต่อสัปดำห์

สรุป กำรวินิจฉัยแยกโรคของภำวะ neutropenia อำศัยประวัติ 

กำรตรวจร่ำงกำย และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรท่ีเหมำะสม 

ผู้ป่วยที่มี neutropenia รุนแรงร่วมกับมีไข้ จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

รักษำอย่ำงเร่งด่วน กำรวินิจฉัยที่ถูกต้องจะน�ำไปสู่กำรรักษำท่ี 
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