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บทนำา

ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัด เปนภาวะ 

ที่พบไดบอยและนำามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรทางสาธารณสุขเปน 

อยางมาก ปจจุบันมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวกันอยางแพรหลาย 

อันไดมาซึ่งแนวทางเวชปฎิบัติสำาหรับการรักษาภาวะดังกลาว1-17

ในปจจุบันมีการใชการประเมินความเสี่ยงในการทำานายโอกาสเกิด

ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับเคมีบำาบัดจาก The 

Multinational Association for Supportive Care in Cancer9 

แตเนื่องจากเปนการประเมินที่ใชปจจัยหลายอยางนำามาคิดคำานวณ 

ทำาใหความเปนไปไดที่จะนำามาใชในเวชปฏิบัติจริงนั้นลดลง

การศึกษานี้มุงเนนการพิจารณาปจจัยเบื้องตนที่อาจสงผล 

กระทบตอโอกาสเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติ 

การณและอัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกลาว เพื่อสามารถนำาไปใชไดจริง

ในชีวิตประจำาวันในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติได

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยแบบเก็บขอมูลโดยการเฝาสังเกตการณชนิดไปขางหนา

และยอนหลังในชวงเวลาหนึ่ง (Prospective and retrospective 

observational study)

วัตถุประสงค

1 ศึกษาอุบัติการณของภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา
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ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาของผูปวยหลังการรักษาดวยยาเคมีบำาบัด

ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ธงชัยลีลายุทธชัยและนงลักษณคณิตทรัพย
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดยอ : ความเปนมา :ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัดนำามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรทางสาธารณสุข

เปนอยางมาก ปจจุบันยังไมมีการทำานายโอกาสการเกิดภาวะดังกลาวที่งายและสามารถนำาไปใชไดจริงในชีวิตประจำาวันในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติได   วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาอุบัติการณและลักษณะทางคลินิกของภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา ภาย

หลังการไดรับยาเคมีบำาบัดในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  วิธีการศึกษา :การเฝาสังเกตการณชนิด

ไปขางหนาและยอนหลังในชวงเวลาหนึ่งผลการศึกษา :ในชวงการศึกษา18เดือน(1มกราคม2551ถึง30มิถุนายน2552)พบวา

มีผูปวยเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัดทั้งสิ้น35รายรวม62เหตุการณโดยเฉลี่ย2รายตอเดือน

หรือประมาณ3เหตุการณตอเดือนผูปวยชายและหญิงจำานวนใกลเคียงกัน(ชายรอยละ56หญิงรอยละ44)ผูปวยกลุมอายุ41-50

ป(รอยละ26)และผูปวยที่มีECOGscoreเทากับ0(รอยละ34)มีโอกาสการเกิดภาวะดังกลาวไดมากที่สุดไดแกผูปวยมะเร็งที่พบ

ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาคือผูปวยAcuteMyeloidLeukemia(AML)(รอยละ39)และNon-Hodgkin’sLymphoma(NHL)

(รอยละ28)โดยผูปวยAMLเปนผูปวยที่เสียชีวิตจากภาวะดังกลาวมากที่สุด(รอยละ43)พบวาการใชG-CSFสัมพันธกับระยะ

เวลาของภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาที่สั้นกวาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ(p=0.019)เชื้อที่สามารถเพาะขึ้นในเลือดสวนมากเปนเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดแกรมลบ(รอยละ25)ซึ่งเชื้อที่พบมากที่สุดเปนE.coliและKlebseillaspp.การศึกษานี้พบวาสามารถเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด

แกรมบวกจากเลือดไดมากกวาการศึกษากอนหนานี้(รอยละ8.3)สรุป :จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการใชG-CSFอาจชวยลดระยะ

เวลาการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาไดนอกจากนี้ยังพบวามีอุบัติการณของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถเพาะเชื้อขึ้นในเลือด

เพิ่มมากขึ้นกวาการศึกษากอนในประเทศไทย

Key Words : l ไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา l เคมีบำาบัด l มะเร็ง

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2553;20:197-203.
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 2. เพื่อศึกษาถึงอัตราการเสียชีวิตจากภาวะไขจากเม็ดเลือด

ขาวต่ำา

 3. ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอระยะเวลาของภาวะเม็ดเลือด

ขาวต่ำา

วิธีการศึกษา

การคัดเลือกประชากรเขารวมการศึกษา

ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนไขจากภาวะเม็ดเลือดขาว

ต่ำาภายหลังจากการไดรับยาเคมีบำาบัดบนหอผูปวยในแผนก 

อายุรกรรมของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติทุกราย 

โดยมีเกณฑของการรับเขาในการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้

1. ผูปวยมะเร็งที่ไดรับการวินิจฉัยจากชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

หรือทางโลหิตวิทยา

2. ผูปวยเคยไดรับยาหรืออยูในชวงระหวางรับยาเคมีบำาบัด

3. ผูปวยเขาเกณฑวินิจฉัยภาวะ ไขจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา

การคัดเลือกประชากรออกจากการศึกษา

ผูปวยที่ไมสามารถเก็บขอมูลไดครบและผูปวยที่ปฏิเสธความ

ยินยอม ไดถูกตัดออกจากประชากรที่ศึกษา

วิธีการศึกษาและเก็บขอมูล

ทำาการเก็บขอมูลแบบสังเกตไปขางหนาและยอนหลังโดยไมเขา

ไปมีสวนเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลของแพทยเจาของไข รวมกับ

การใชวิธีสอบถามจากแพทยประจำาหอผูปวย ดูบันทึกเวชระเบียน 

เก็บบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูปวยที่เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือด

ขาวต่ำาทุกรายภายหลังจากไดรับยาเคมีบำาบัดที่อยูในหอผูปวยอายุร- 

กรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยขอมูลที่บันทึกไดแก 

อายุ เพศ ชนิดของมะเร็ง ชนิดของยาเคมีบำาบัด ครั้งที่ของยาเคมี

บำาบัด ประวัติการเคยมีภาวะไข จากเม็ดเลือดขาวต่ำา การรักษาที่ผาน 

มา การใชยากระตุุนไขกระดูก รวมถึงระยะเวลาการใชยากระตุน 

ไขกระดูกเพื่อสรางเม็ดเลือดขาว ปริมาณความสมบูรณของเม็ดเลือด 

กอนการใหยากระตุน ไขกระดูกเพื่อสรางเม็ดเลือดขาว การทำางาน

ของไต ภาวะทุพโภชนาการ โดยวัดจากปริมาณ albumin ในเลือด 

ผลการเพาะเชื้อ จำานวนวันที่เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดยใชสถิติประเภทพรรณา โดย

ใชคารอยละ การเปรียบเทียบคาใน 2 กลุมขอมูล (ในประชากร

กลุมเดียวกัน) โดยใช Student’s t-Test

ผลการวิจัย

การศึกษานี้ทำาการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 จนถึง 

30 มิถุนายน 2552 รวมระยะ เวลา 18 เดือน ณ หอผูปวยในแผนก

อายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เก็บขอมูล 

ผลการสำารวจพบวา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนไขจากภาวะเม็ด

เลือดขาวต่ำาภายหลังจาก การไดยาเคมีบำาบัดในชวงเวลาดังกลาว

ทั้งสิ้น 35 ราย เปน ชาย 21 ราย (รอยละ 60) และหญิง 14 ราย 

(รอยละ 40) เนื่องจากมีผูปวยบางรายเกิดไขจากภาวะเม็ดเลือด

ขาวต่ำาภายหลังจากการไดยา เคมีบำาบัดซ้ำากัน 62 เหตุการณเปน

ชาย 35 เหตุการณ (รอยละ 56.5) และ เพศหญิง 27 เหตุการณ 

(รอยละ 43.6) 

ผูปวยที่มีภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาแบงตามชวงอายุ ดังแสดง

ในตารางที่ 1 พบวาผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ป มีอัตราการเกิด

ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวมากที่สุดคือ 17 ราย (รอยละ 48.6) จาก

ทั้งหมด 35 ราย สวนกลุมอายุนอยกวา 60 ป จำานวน 20 ราย 

ไดแก ชวงอายุ 41-50 ปและ 51-60 ป มีชวงละ 6 ราย (รอยละ 

51.4) ชวงอายุ 18-30 ป และชวงอายุ 31-40 ป มีจำานวนผูปวยที่

เกิดเหตุการณชวงอายุละ 4 ราย

การศึกษานี้พบวาภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังจาก

ไดยาเคมีบำาบัดพบในชวงอายุ 41-50 ป มากที่สุดรอยละ 25.80 

(16 เหตุการณ) จากทั้งหมด 62 เหตุการณ ชวงอายุ 61-70 ป มี

เหตุการณเกิดขึ้นทั้งสิ้น 11 เหตุการณ (รอยละ 17.7) ชวงอายุ 

51-60 กับชวงอายุ 71-80 ป มีเหตุการณเกิดขึ้นทั้งสิ้นชวงอายุละ 

10 รายเทากัน (รอยละ 16.1) ถัดไปเปนชวงอายุ 18-30 ป มี

เหตุการณเกิดขึ้นทั้งสิ้น 9 เหตุการณ (รอยละ 14.5) สุดทายคือ

ชวงอายุ 31-40 ป มีทั้งสิ้น 6 เหตุการณ (รอยละ 9.7) 

ผูปวยเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังจากการไดรับยา

เคมีบำาบัด แบง performance status ตาม Eastern Cooperative 

Oncology Group score (ECOG score) พบผูปวยที่มีลักษณะ

ทางกายภาพ อยูใน ECOG = 0 (สบายดีแข็งแรงดีชวยเหลือตน

ตารางที่1  จำานวนผูปวยและจำานวนเหตุการณที่เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาแยกตามอายุ

อายุ(ปี) จำานวนผูปวย(รอยละ) จำานวนเหตุการณ(รอยละ)

18-60 18 (51.4) 41 (66.1)
61-80 17 (48.6) 21 (33.9)
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ไดตามปกติ) มีโอกาสเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากที่สุดคือ 

12 ราย (รอยละ 34.3) รองลงมาคือผูปวยที่มี ECOG = 1 (มีขอ

จำากัดทางกายภาพเพียงเล็กนอย) จำานวน 11 ราย (รอยละ 31.4) 

ในขณะที่ผูปวยที่มี ECOG = 4 (ตองการความชวยเหลือตลอด

เวลาคือ complete disable) ไมมีผูปวยเกิดภาวะดังกลาว

ชนิดของมะเร็งที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาว

ต่ำา ภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัด ในงานวิจัยนี้มากที่สุด ไดแก 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute myeloid leukemia มีผูปวยจำานวน 

14 ราย (รอยละ 40) รองลงมาคือมะเร็งของตอมน้ำาเหลืองชนิด 

non-Hodgkin’s lymphoma จำานวน 10 ราย (รอยละ 28.6) ถัด

ไปคือมะเร็งของปอดชนิด non-small cell lung cancer จำานวน 

7 ราย (รอยละ 20) ถัดไปคือมะเร็งของเซลลพลาสมา (Multiple 

myeloma) จำานวน 2 ราย (รอยละ 5.7) สุดทาย คือมะเร็งของตอม

น้ำาเหลืองชนิด Hodgkin’s disease และ acute lymphoblastic 

leukemia ชนิดละ 1 ราย (รอยละ 2.9) ดังปรากฏในตารางที่ 2

ผูปวยที่เสียชีวิตภายหลังเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา

ภายหลังไดรับยาเคมีบำาบัด มีจำานวนทั้งสิ้น 7 ราย (รอยละ 20) 

แบงเปนเพศชาย 3 ราย (รอยละ 42.9) และเพศหญิง 4 ราย 

(รอยละ 57.1) โดยมีผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute 

myeloid leukemia เสียชีวิตมากที่สุดคือ 3 ราย (รอยละ 42.9) 

เปนเพศชาย 2 ราย และเพศหญิง 1 ราย ผูปวยที่เสียชีวิตไดรับ

ยากระตุนไขกระดูก จำานวน 4 ราย (รอยละ 57.1) และไมไดรับ

ยากระตุน ไขกระดูกจำานวน 3 ราย (รอยละ 42.9) ดังปรากฏใน

ตารางที่ 3 และ 4

ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีผูปวยที่เคยเกิดภาวะดังกลาวมา กอน

หนามีทั้งสิ้น 13 ราย  (รอยละ 37.1) สวนผูปวยบางรายไมเกิด

ภาวะนี้ในการใหยาเคมีบำาบัดครั้งแรกแตเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือด

ขาว ต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัดตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป 

มีทั้งสิ้น 22 ราย (รอยละ 62.9) โดยมีผูปวยจำานวน 16 ราย 

(รอยละ 45.7) เกิดภาวะดังกลาวหลังจากไดยาเคมีบำาบัด ตั้งแตครั้ง

แรก ดังปรากฏในตารางที่ 5

ในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดพิจารณาปจจัยเสี่ยงในการเกิด

ตารางที่2แสดงจำานวนผูปวยที่เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา แบงตามชนิดของมะเร็ง

ชนิดของมะเร็ง จำานวนผูปวย(ราย) รอยละ

Acute myeloid leukemia 14 40.0
Non-Hodgkin lymphoma 10 28.6
Non-small-cell lung cancer 7 20.0
Multiple myeloma 2 5.7
Acute lymphoblastic leukemia 1 2.9

Hodgkin’s disease 1 2.9

ตารางที่3จำานวนผูปวยที่เสียชีวิตภายหลังจากการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา แบงตามชนิดของมะเร็ง

ชนิดของมะเร็ง จำานวนผูปวยที่เสียชีวิต(ราย) รอยละ

Acute myeloid leukemia 3 42.9

Burkitt’s lymphoma 1 14.3

Non-Hodgkin lymphoma 1 14.3

NK-T cell lymphoma 1 14.3

Multiple myeloma 1 14.3

ตารางที่ 4  จำานวนผูปวยที่เสียชีวิตภายหลังจากการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาจำาแนกตาม การไดรับยากระตุนหรือไมไดรับยา

กระตุุนไขกระดูก

สภาวะ จำานวนผูปวยที่เสียชีวิต(ราย) รอยละ

ไดรับยากระตุนไขกระดูก 4 57.1

ไมไดรับยากระตุนไขกระดูก 3 42.9
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ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา พบวามีผูปวยที่มีการทำางานของไต

บกพรองโดยพิจารณาจากคา serum creatinine ที่มากกวาหรือ

เทากับ 1.2 mg/dL มีผูปวยจำานวน 13 รายที่มีการทำางานของ

ไตที่บกพรอง (รอยละ 37.1) ภาวะทุพโภชนาการพิจารณาจากคา 

serum albumin ที่นอยกวาหรือเทากับ 3 gm/dL การศึกษาพบ

ในผูปวยจำานวน 24 ราย มี ภาวะทุพโภชนาการ (รอยละ 68.6)

การใชยากระตุนไขกระดูกเพื่อสรางเม็ดเลือดขาว (Granulocyte-

colony stimulating factors, G-CSF) พบวามีการใช G-CSF 

ทั้งสิ้น 36 เหตุการณ (รอยละ 58.1) และไมไดใช G-CSF 26 

เหตุการณ (รอยละ 41.9)

ตำาแหนงหรือสาเหตุของการติดเชื้อซึ่งเปนสาเหตุของไข จากภาวะ

เม็ดเลือดขาวต่ำา ภายหลังการไดยาเคมีบำาบัด แสดงในตารางที่ 6 

พบวามีผูปวยตำาแหนงที่มีการติดเชื้อ 40 ตำาแหนง (รอยละ 55.6) 

และไมพบตำาแหนงที่มีการติดเชื้อหรือไมสามารถตรวจหาตำาแหนง

ที่มีการติดเชื้อได 32 เหตุการณ (รอยละ 44.4) โดยตำาแหนงที่

พบวามีการติดเชื้อมากที่สุดไดแก การติดเชื้อในกระแสเลือด พบ 

24 ครั้ง (รอยละ 33.3) ในจำานวนนี้เปนการติดเชื้อแกรมลบ 18 ครั้ง 

(รอยละ 25) เปนการติดเชื้อแกรมบวกอีก 6 ครั้ง (รอยละ 8.3) 

ถัดไปเปนการติดเชื้อในปอดรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง (รอยละ 9.7) รอง

ลงมาคือการติดเชื้อที่ทางเดินปสสาวะ 5 ครั้ง (รอยละ 6.9) และ

สุดทายเปนการติดเชื้อทางเดินอาหารจำานวน 4 ครั้ง (รอยละ 5.6)

การศึกษานี้ไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเกิดภาวะไขจาก

เม็ดเลือดขาวต่ำา นับตั้งแตเริ่มมีไขรวมกับภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา ไป

จนถึงเวลาที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวกลับเขาสูภาวะปกติ ดังปรากฏ

ในตารางที่ 7 นั้น พบวาในกลุมของผูปวยที่ใช G-CSF ทั้งสิ้น 36 

เหตุการณนั้นระยะเวลาการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากที่สุด 

อยูที่ 5-10 วัน กลาวคือ เกิดเหตุการณทั้งสิ้น 15 เหตุการณ (รอยละ 

41.7) สวนในกลุมที่ไมมีการใช G-CSF จำานวน 26 เหตุการณนั้น 

พบวาระยะเวลาที่เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำานานกวา 10 วัน 

มีทั้งสิ้น 16 เหตุการณ (รอยละ 61.5) เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา

ตารางที่6แสดงจำานวนผูปวยแบงตามแหลงที่พบการติดเชื้อรวมกับภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา

สภาวะ จำานวนผูปวย(ราย) รอยละ

Primary Bacteremia

     - Gram positive organism

     - Gram negative organism

6

18

8.3

25.0

Pneumonia 7 9.7
Urinary-tract Infection 5 6.9
Gastrointestinal Infection 4 5.6
ตรวจไมพบการติดเชื้อ 32 44.4

ตารางที่7  แสดงจำานวนผูปวยที่ไดหรือไมได G-CSF เทียบกับระยะเวลาการเกิดไขจากเม็ดเลือด ขาวต่ำา

จำานวนผูปวย ระยะเวลาการเกิดไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา(วัน) คาเฉลี่ย(วัน) P value*

<5 5-10 >10

ใช G-CSF 7 15 14 15.7 0.0186

ไมใช G-CSF 6 4 16 26.4

* Significant at P value < 0.05

ตารางที่5  จำานวนผูปวยที่เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา แบงตามการเคยหรือไมเคย มีอุบัติการณไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากอน

สภาวะ จำานวนผูปวยแยกตามเพศ

ชาย(รอยละ) หญิง(รอยละ)

เคยเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากอน 6 (17.1) 7 (20.0)
ไมเคยเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากอน 12 (34.3) 10 (28.6)
เกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับ

ยาเคมีบำาบัดเปนครั้งแรก*

9 (56.3) 7 (43.8)

* จำานวนผูปวยถูกแยกออกมาจากผูปวยที่ไมเคยเกิดไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำามากอน
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ที่เม็ดเลือดขาวต่ำาใน 2 กลุม พบวา จำานวนวันเฉลี่ยของระยะเวลา

การเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาในกลุมที่มีการใช G-CSF อยูที่ 

15.8 วัน เทียบกับ 26.4 วัน ในกลุมที่ไมใช G-CSF และพบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P value = 0.0186)

บทวิจารณ

ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาเปนภาวะแทรกซอนที่สำาคัญในผูปวย

ที่ไดรับเคมีบำาบัดและเปนสาเหตุการตายอยางหนึ่ง การศึกษานี้เก็บ

ขอมูลภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัด 

ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำา

การเก็บขอมูลทั้งมะเร็งทางโลหิตวิทยาและมะเร็งตามระบบ  (Solid 

tumor)  พบวามีอุบัติการณในการเกิดภาวะดังกลาวทั้งสิ้ิน 35 ราย 

จำานวน 62 เหตุการณใน 18 เดือน (เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย และ 

3.4 เหตุการณตอเดือน) พบวาการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาว

ต่ำา มีโอกาสสูงกวาในกลุมผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับกลุม 

มะเร็งตอมน้ำาเหลือง ดังเปนที่ทราบกันดีวาโอกาสการเกิดภาวะ

ไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาในมะเร็งทางโลหิตวิทยาจะพบมากกวาใน

มะเร็งประเภทกอน (Solid tumor)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาว

ต่ำากับปจจัยตางๆ พบวาทั้ง อายุที่มากกวา 60 ป ECOG score 

มากกวา 2 serum creatinine ที่มากกวาหรือเทากับ 1.2 mg/dL 

serum albumin ที่นอยกวาหรือเทากับ 3 gm/dL พบเปนสวนนอย

ของผูปวย

เชื้อที่พบเปนสาเหตุของภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา จากการ

ศึกษาครั้งนี้พบวาสวนใหญที่เพาะเชื้อได (รอยละ 25) เปนเชื้อประเภท

แบคทีเรียแกรมลบ โดยเชื้อที่พบบอยมากที่สุดไดแก E.coli และ 

Klebseilla spp. ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในประเทศไทยที่

ผานมา เชนขอมูลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาล

ศิริราชดังตารางที่ 8  พบวาแบคทีเรียชนิดแกรมลบยังพบบอยกวา

แบคทีเรียชนิดแกรมบวกโดยชนิดของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบนั้นมี

ความแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ ในอดีตเชื้อที่พบบอยซึ่งสามารถ

เพาะเชื้อจากเลือดไดนั้น ไดแก Pseudomonasaeruginosa, E.

coliและKlebseillaspp. ซึ่งเหมือนกับในการศึกษาครั้งนี้แมวา

ในการศึกษานี้พบวาเชื้อ E.coli และ Klebseilla spp. จะพบ

ไดมากกวาก็ตาม นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา อัตรา

การติดเชื้อจากแบคทีเรียแกรมบวกมากขึ้นกวาที่ผานมา (รอยละ 

8.3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะการติดเชื้อของผูปวยเปนการติดเชื้อ

ที่ผิวหนังและการติดเชื้อสืบเนื่องจากการใสสายสวนหลอดเลือดดำา 

(Catheter-related blood stream infection) สวนจำานวนแหลง

ที่ตรวจพบที่มากกวาจำานวนครั้งของอุบัติการณของภาวะดังกลาว 

ตารางที่8แสดงเชื้อที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำา *

Thammasat’s Siriraj’s Pramongkutklao’s Levineet.al.**
Ps. Aeruginosa 3 3 12 23
E. coli 6 2 16 8
Klebsiella spp. 6 1 6 7
Nonfermentative GNB 1 1 - -
Proteus mirabilis - 1 - -
Enterobacter cloacae 2 1 3 -
Aeromonas spp. 1 1 2 -
Salmonella gr.D - 1 2 -
Enterococcus  feacalis - - 2 -
Acinetobacter spp. - - 1 -
Bacillus cereus - - 1 -
Bacillus spp. - - 1 -
Staphylococci 3 1 - 6
Streptococci 2 1 2 3
Corynebacterium spp. - - - 2
Candida albicans - - - 3

* ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 18

** เอกสารอางอิงหมายเลข 19
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สามารถอธิบายไดวามีผูปวยบางรายมีการติดเชื้อมากกวาหนึ่งแหง 

อาทิเชน ผูปวยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดไดมีการตรวจพบวามี

การติดเชื้อในปอด (ซึ่งเปนเชื้อชนิดเดียวกัน) รวมอยูดวย

โอกาสการเสียชีวิตจากภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการ

ไดรับยาเคมีบำาบัด พบวาไมมีความแตกตางกันในเพศหญิงและชาย 

แตสวนหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากตัวโรคเอง ไดแก มะเร็ง 

เม็ดเลือดขาว (Acute myeloid leukemia) 

การใชยากระตุนไขกระดูก (G-CSF) พบวาไมมีผลตอการลด

อัตราการเสียชีวิต แตมีความสำาพันธกับการลดจำานวนวันที่เกิดภาวะ

ไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาภายหลังการไดรับยาเคมีบำาบัดไดอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (15.7 วัน เทียบกับ 26.4 วัน) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Viscoli C. และคณะ7

สรุป

การศึกษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติครั้ง

นี้พบวามีอัตราการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาประมาณ 3.4 

เหตุการณตอเดือน และพบวาการใช G-CSF อาจมีสวนชวยลด 

ระยะเวลาการเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาไดอยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ  อีกทั้งยังพบวามีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกลาว 

รอยละ 20 นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา เชื้อแบคทีเรีย

แกรมลบที่สามารถเพาะเชื้อขึ้นในเลือดของผูปวยที่มีภาวะดังกลาว 

นั้น พบวาเชื้อจำาพวก E.coli และ Klebseillaspp. พบมากขึ้นเมื่อ

เทียบกับการศึกษากอนหนาซึ่งเปนเชื้อ Pseudomonasaeruginasa 

รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกในกระแสเลือดยังสามารถพบ

ไดมากขึ้นกวาการศึกษากอนหนาเชนกัน การศึกษาถึงปจจัยเสี่ยง 

และผลการรักษาภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ำาหลังไดยาเคมีบำาบัด

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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Background :Febrileneutropeniaisacommonconditionthatoccursafterchemotherapy.Thissituationconsumes

alotofhumanandnon-humanresources.TherearenosimpleandeasypredictorsforthissituationinThammasat

UniversityHospital.Objective :Tostudytheclinicalcharacteristicsoffebrileneutropeniainpost-chemotherapeutic

patientsinmedicinedepartmentatThammasatUniversityHospitalStudy design : Prospectiveandretrospective

observationalstudy.Results :FromJanuary1,2008toJune30,2009,therewere35patientsor62episodesof

febrileneutropenia(approximately2patientsor3episodespermonth).Approximatelyhalf(56%)ofthemwere

male.Themostcommonagegroupofpatientswasbetween41-50years(26%)and34%ofpatientsshowedzero

ECOGscore.Amongallcancers,acutemyeloidleukemia(AML)andnon-Hodgkinlymphoma(NHL)showedthe

highestincidenceoffebrileneutropenia.Forallfebrileneutropenicpatients,AMLpatientshadthehighestin

mortalityrate(43%).TheuseofG-CSFwasassociatedwiththeshorterdurationoffebrileneutropenia(pvalue

=0.0186).Themajororganismsshowedinbloodcultureweregram-negativebacilli(25%)andthemostcommon

organismswereEscherichiacoliandKlebseillapneumoniae.Thisstudyalsofoundthattherewasahigher

incidenceofgram-positivewhichpositiveinbloodculturecomparedtothepreviousstudy(8.3%).Conclusion :

Inthisstudy,wefoundthattheuseofG-CSFmightbeabletoreducethedurationoffebrileneutropenia.We

alsofoundthehigherincidenceofgram-positivebacteremiacomparedwithpreviousstudiesinThailand.
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