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ManagementofFebrileNeutropenia
กาญจนาจันทรสูง
หนวยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ใน ชวง สอง ทศ วรรษ ที่ ผาน มา ผูปวย ที่ มี ภาวะ ภูมิ
คุม กันบกพรองไดเพิม่ จํานวนขึน้ อยางรวดเร็วทัง้ ที่เปน
ผลจากตัวโรคเองและที่เปนภาวะแทรกซอนจากการใช
เคมีบําบัดหรือยากดภูมิคุมกันในการรักษาโรคผูปวย
เหลานีได
้ แกผูป ว ยมะเร็งทีได
่ รบั การรักษาดวยเคมีบําบัด
หรือรังสีรักษาผูป ว ยมะเร็งทางโลหิตวิทยาผูป ว ยโรคไข
กระดูกฝอผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการปลูกถายไข
กระดูกหรือปลูกถายอวัยวะและผูปวยที่ติดเชื้อHIV
เปนตนผูป ว ยเหลานีมี้ ความเสีย่ งตอการติดเชือ้ สูงกวา
คนทั่วไปและมักมีอาการรุนแรงแมในปจจุบันมีความ
กาวหนาในดานการรักษาพยาบาลเปนอยางมากมีการ
พัฒนา ยา ปฏิชีวนะ ใหม ๆ เกิด ขึ้น รวม ทั้ง มี การ ใช ยา
กระตุน เม็ดเลือดขาวเขาชวยในการรักษาแตผลการรักษา
ก็ยังไมเปนที่นาพอใจ
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่าํ และภูมคิ มุ กันของรางกาย
เมือ่ เกิดความบกพรองของระบบภูมคิ มุ กันหลักของ
รางกายการติดเชือ้ จะเกิดขึน้ ไดงายและรุนแรงในผูป ว ย
มะเร็งระบบภูมคิ มุ กันของรางกายผูป ว ยบกพรองทัง้ จาก
โรคทีผู่ ป ว ยเปนเองจากการไดรบั ยากดภูมคิ มุ กันและยา
เคมีบําบัดและจากการที่ผูปวยตองอยูในโรงพยาบาล
ไดรับยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวางเพื่อการปองกันการ
ติดเชือ้ หรือเพือ่ การรักษาเปนเวลานานและบางครัง้ ตอง
ไดรบั ตนฉบับ 23 กันยายน 2548 ใหลงตีพมิ พ 30 กันยายน 2548
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอ ผศ.กาญจนา จันทรสูง หนวย
โลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ไดรบั การใสสายสวนหลอดเลือดเพือ่ การใหยาทางหลอด
เลือดดําปจจัยเหลานีล้ วนทําใหผูป ว ยมีภาวะภูมคิ มุ กัน
บกพรองทั้งสิ้น
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุด
สําหรับการติดเชื้อในผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวย
เคมีบําบัดผูป ว ยที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilต่าํ
กวา500-1,000/มม3จะมีอัตราการเกิดการติดเชือ้ รุนแรง
ถึงรอยละ14และอัตราการติดเชือ้ จะเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ
24-60หากจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilใน
กระแส เลือด ลดลง ต่ํา กวา 100 /มม3 และ ยิ่ง ผูปวย มี
จํานวนเม็ดเลือดขาวต่ําอยูนานเทาไรความเสี่ยงตอการ
ติดเชือ้ ก็จะยิง่ สูงขึน้ เทานัน้ 1,2หากผูป ว ยมีภาวะเม็ดเลือด
ขาวต่าํ อยูยาว
 นานเกิน5สัปดาหเกือบทุกคนจะเกิดการ
ติดเชือ้ เสมอ3ในปจจุบนั ถือวาผูป ว ยทีมี่ จํานวนเม็ดเลือด
ขาวชนิดneutrophilในกระแสเลือดต่ํากวา500/มม3
อยูนานเกิน10วันเสี่ยงตอการติดเชื้อที่รุนแรงมากกวา
ผูปวยทั่วไป4
การประเมินความรุนแรงของผูป ว ยทีมี่ การติดเชือ้ รวมกับ
เม็ดเลือดขาวต่ํา
มีงานวิจยั จํานวนมากทีพยายาม
่
ศึกษาเกณฑทีจะ
่ นํา
มาใชในการประเมินความรุนแรงของผูป ว ยทีมี่ การติดเชือ้
รวมกับเม็ดเลือดขาวต่าํ Talcottและคณะ5ทําการศึกษา
ผูป ว ยทีมี่ การติดเชือ้ รวมกับเม็ดเลือดขาวต่าํ จํานวน261
รายโดยแบงผูป ว ยออกเปน4กลุม กลุม แรกเปนผูป ว ย
ที่มีอาการไขเกิดขึ้นขณะไดรับการรักษาในโรงพยาบาล
กลุม ทีสอง
่ เปนผูป ว ยทีเกิ
่ ดการติดเชือ้ นอกโรงพยาบาลแต

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548
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กาญจนา จันทรสงู

มีภาวะแทรกซอนรวมดวยเชนมีความดันโลหิตต่ําลงมี
การหายใจลมเหลวหรือมีระดับความรูสึกตัวผิดปกติ
กลุมที่สามเปนผูปวยที่เกิดการติดเชื้อนอกโรงพยาบาล
และ ไม มี ภาวะ แทรก ซอน แต โรค มะเร็ง ของ ผูปวย ไม
สามารถควบคุมไดกลุมที่สี่เปนผูปวยที่เกิดการติดเชื้อ
นอก โรงพยาบาล ไม มี ภาวะ แทรก ซอน ใด ๆ และ โรค
มะเร็งของผูป ว ยสามารถควบคุมอาการไดผลการศึกษา
พบผูป ว ยทีจั่ ดอยูใน
 กลุม ทีหนึ
่ ง่ สองและสามมีอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงระหวางรอยละ31-55และมี
อัตราตายระหวางรอยละ14ถึง23ในขณะที่ผูปวยใน
กลุมที่สี่พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงเพียง
รอยละ2และไมมีผูเสี ยชีวติ เลยTalcottและคณะไดนํา
วิธีการจัดกลุมผูปวยดวยวิธีการนี้ไปทําการศึกษาเพื่อ
ประเมินความเที่ยงอีกครั้งหนึ่งและพบวาผลที่ไดใกล
เคียงกับการศึกษาเดิมกลาวคือในมีอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซอนทีรุ่ นแรงในกลุม ทีจั่ ดอยูใน
 พวกความเสีย่ งสูง
ถึงรอยละ34ในขณะที่กลุมที่มีความเสี่ยงต่ําเกิดภาวะ
แทรกซอนเพียงรอยละ56
KlasterskyJ.และคณะทําการศึกษาผูปวยโรค
มะเร็ง756รายทีได
่ รบั การรักษาดวยเคมีบําบัดแลวเกิด

ภาวะไขรวมกับจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilใน
กระแสเลือดต่าํ กวา 500/มม3
โดยการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหเพื่อสรางเปน
เกณฑในการจําแนกความเสีย่ งของผูป ว ยกลุม นี้ การศึกษา
นี้กระทําในนามของMultinationalAssociationof
SupportiveCareinCancer(MASCC)มีการเก็บ
ขอมูลแบบprospectiveใน15ประเทศมีการวาง
แผนการเก็บขอมูลและวิเคราะหอยางรอบคอบจัดสราง
เปนMASCCriskindexforfebrileneutropenia
ขึ้น7ดังตารางที่1
การจัดกลุมผูปวยเปนกลุมความเสี่ยงสูงหรือต่ํามี
ประโยชนในการชวยแพทยผูดู แลผูป ว ยตัดสินใจในการ
รักษาผูป ว ยวาจําเปนตองรับผูป ว ยไวในโรงพยาบาลเพือ่
ใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดําหรือไมผูปวยที่อยูใน
กลุมความเสี่ยงต่ําอาจสามารถใหการรักษาแบบผูปวย
นอกไดแตทั้งนี้แพทยพึงประเมินบริบทอื่นที่เกี่ยวของ
ด ว ย เช น  ผู ป ว ย ควร อาศั ย อยู ใน พื้ น ที่ ที่ สามารถ ไป
โรงพยาบาลไดงายหากผูป ว ยมีอาการเปลีย่ นแปลงควร
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับอาการของตนเองเปน
อยางดีและสามารถดูแลตนเองไดมีผูดูแลที่ดีเปนตน

ตารางที่ 1 MASCCriskindexscore
ลักษณะผูป ว ย
Burdenofillness:noormildsymptom
NoHypertension
NOCOPD
Solidtumorornopreviousfungalinfection
Nodehydration
Burdenofillness:moderatelysymptom
Outpatientsstatus
Age<60

คาน้าํ หนักคะแนน
5
5
4
4
3
3
3
2

คะแนนเต็มทัง้ หมด26ผูป ว ยทีได
่ คะแนนตัง้ แต21ขึน้ ไปถือเปนผูป ว ยทีมี่ ความเสีย่ งต่าํ
คะแนนBurdenofillnessเลือกไดหัวขอเดียวจากที่กําหนดไว2คา
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การใหยาฏิชวี นะ
เมือ่ ผูป ว ยทีมี่ neutrophilต่าํ มีไขผูป ว ยควรไดรบั การ
ตรวจ รางกาย อยาง ละเอียด เพื่อ หา ตําแหนง ของ การ
ติดเชือ้ ตําแหนงทีพึ่ งใหความสนใจเปนพิเศษไดแกชอง
ปากไซนัสหูบริเวณรอบทวารหนักผิวหนังบริเวณรอย
ทีเคย
่ ใหยาเปนตนควรซักถามประวัตเกี
ิ ย่ วกับโรคเดิมที่
ผูปวย เปน กรณี ที่ ผูปวย เปน มะเร็ง ชนิด ของ มะเร็ง ที่
ผูปวยเปนและชนิดของยาเคมีบําบัดที่ผูปวยไดรับยา
ปฏิชีวนะที่ผูปวยเคยไดรับมากอนทั้งเพื่อการรักษาและ
เพื่อการปองกันการติดเชื้อนอกจากนี้ยังควรซักประวัติ
เกีย่ วกับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะไมเกิน
สอง สัปดาห กอน หนา นี้ การ ใช อุปกรณ ที่ สอด ใส ไว ใน
หลอดเลือดดําเพือ่ ใหยา(intravenousdevices)ผูป ว ย
เคยเกิดการติดเชื้อหลังจากไดรับเคมีบําบัดมากอนหรือ
ไมขอมูลเหลานี้มีความสําคัญในการพิจารณาเลือกยา
ปฏิชวี นะทีใช
่ ในการรักษาผูป ว ยในเบือ้ งตนเปนอยางยิง่ 
ในผูปวยที่มีneutrophilต่ําเมื่อมาพบแพทยดวย
อาการ ไข ควร คิดถึง ภาวะ ติดเชื้อ และ ให ยา ปฏิชีวนะ ที่
ครอบ คลุม เชื้อ ที่ คิดถึง ใน เบื้องตน เอา ไว กอน แมวา จะ
ตรวจไมพบตําแหนงของการติดเชือ้ ทีชั่ ดเจนก็ตามทัง้ นี้
เนือ่ งจากผูป ว ยในกลุม นีส้ วนใหญเมือ่ มีการติดเชือ้ มักมี
เพียง ไข อยาง เดียว โดย ตรวจ ไม พบ ตําแหนง ของ การ
ติดเชื้อที่ชัดเจนและผูปวยเหลานี้บางรายอาจเกิดการ
เปลี่ยน แปลง ของ สัญญาณ ชีพ อาการ เลว ลง และ ถึง
แกกรรม อยาง รวด เร็ว ได หาก ไม ไดรับ ยา ปฏิชีวนะ ที่
เหมาะสมทันทวงทีผูป ว ยneutrophilต่าํ ทีจั่ ดอยูใน
 กลุม
ที่ มี ความ เสี่ ย ง สู ง เมื่ อ มี ไข ควร ได รั บ การ รั ก ษา ใน
โรงพยาบาล โดย ให ยา ปฏิชีวนะ ชนิด ฉีด และ เฝา ระวัง
อาการอยางใกลชิดอยางไรก็ดีผูป ว ยทีมี่ neutrophilต่าํ
ประมาณรอยละ40เปนผูป ว ยทีจั่ ดอยูใน
 กลุม ความเสีย่ ง
ต่ํา ซึ่ง สามารถ ให การ รักษา แบบ ผูปวย นอก โดย ให ยา
ปฏิชีวนะชนิดกินได8
เชื้อกอโรคที่พบบอยในผูปวยที่มีneutrophilต่ํา
ไดแกเชือ้ ในกลุม gram-negativebacilliโดยมีเชือ้ P.
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aeruginosaเปนตัวการทีสํ่ าคัญทีทํ่ าใหผูป ว ยมีอัตราตาย
สูงยกเวนในผูปวยที่มีการใชintravenousdevices
(IVDs) หรื อ ใน ผู ป ว ย ที่ ตรวจ พบ ตํ า แหน ง ของ การ
ติดเชือ้ จากผิวหนังหรือเนือ้ เยือ่ ตางๆจะพบการติดเชือ้ ใน
กลุม gram-positive เพิ่ม ขึ้น ดังนั้น การ เลือก ใช ยา
ปฏิชวี นะในเบือ้ งตนขณะทียั่ งไมทราบเชือ้ ทีก่ อโรคจึงควร
เลือก ยา ที่ สามารถ ครอบ คลุม เชื้อ gram-negative
bacilliและสามารถครอบคลุมเชือ้ P.aeruginosaได
เปนหลักยาทีควร
่ เลือกใชไดแก3rdgenerationcephalosporins(ceftazidime,cefepime)หรือcarbapenem(imipenem,meropenem)อาจเลือกใชยา
เหลานีเพี
้ ยงตัวเดียวหรือใหรวมกับยาในกลุม aminoglycosideดวยก็ไดเนือ่ งจากการใหaminoglycosideใน
ผูป ว ยกลุม นีมี้ ความเสีย่ งตอภาวะแทรกซอนเนือ่ งจากพิษ
ตอไตและพิษตอประสาทหูของยาในกลุม นีจึ้ งจําเปนตอง
เจาะเลือดตรวจหาระดับของยาและคอยระมัดระวังเสมอ
อยางไรก็ดีเนื่องจากผูปวยที่ติดเชื้อgram-negative
bacilli ใน กระแส เลือด อาจ ได ประโยชน จาก การ ให
aminoglycosideรวมกับceftazidime9ดังนัน้ หากไม
มีขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงการติดเชื้อและเชื้อกอโรคที่นา
สงสัยชัดเจนในบางสถาบันจึงแนะนําใหใชยาสองชนิด
รวมกันในชวง72ชัว่ โมงแรกกอนตอเมือ่ ไดผลเพาะเชือ้
ในเลือดแลวหากไมพบเชือ้ gram-negativebacilliจึง
คอยยุตการ
ิ ใหaminoglycosideไปสําหรับยาในกลุม 
carbapenemไมมีขอมูลสนับสนุนวาการใหaminoglycoside  รวม ดวย สามารถ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ การ
รักษา10
ควรใหvancomycinรวมดวยตั้งแตแรกหรือไม
ในกรณีที่ผูปวยไดรับการใสสายสวนหลอดเลือดดํา
คาไวเพื่อใหเคมีบําบัดหรือตรวจพบการอักเสบติดเชื้อ
ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อจะพบอัตราการติดเชื้อgrampositivecocciเพิ่มขึ้นเชื้อที่เปนปญหาไดแกเชื้อใน
กลุม MRSA,coagulasenegativestaphylococci,
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enterococciและviridansstreptococciอยางไรก็
ดีจาการศึกษาพบวาการใหยาvancomycinรวมกับยา
ปฏิชวี นะอืน่ ตัง้ แตแรกใหผลการรักษาไมแตกตางจากการ
ให เมื่อ ไดผล เพาะ เชื้อ ใน กระแส เลือด แลว พบ วา มี การ
ติดเชือ้ gram-positivecocciและผูป ว ยไมตอบสนอง
ตอ ยา ปฏิชีวนะ ที่ ให ใน เบื้องตน ยกเวน ใน ราย ที่ มี การ
ติดเชือ้ viridansstreptococciเทานัน้ ทีพบ
่ วาหากผูป ว ย
ไดรับvancomycinรวมดวยตั้งแตแรกจะมีอัตราตาย
นอยกวาดังนัน้ หากมิไดมีขอมูลวาผูป ว ยมีเชือ้ MRSA
colonizedอยู หรืออยูใน
 สถาบันทีมี่ การระบาดของเชือ้ 
viridansstreptococciที่รุนแรงจึงไมจําเปนตองให
vancomycinรวมดวยตั้งแตแรกหรือหากมีการให
vancomycinตั้งแตแรก และ ผลการเพาะเชื้อไมพบ
gram-positivecocciภายใน48-72ชัว่ โมงควรหยุดให
แตหากผลการเพาะเชื้อในเลือดพบgram-positive
cocciควรใหยาตอจนกวาจะทราบเชื้อที่แนนอนและ
แบบแผนความไวตอยาปฏิชีวนะ4
ใหยาปฏิชวี นะไปนานเทาใดจึงจะทราบวาไดผลหรือไม
ระยะเวลาตัง้ แตเริม่ ใหยาปฏิชวี นะจนกระทัง่ เริม่ ตอบ
สนองตอการรักษาและอาการทางคลินิกดีขึ้นโดยเฉลี่ย
แลวใชเวลา5-7วัน11อยางไรก็ดีการตอบสนองตอการ
รักษาขึ้นกับชนิดของเชื้อกอโรคและยาปฏิชีวนะที่ใหอยู
มาก ในผุปวย บาง รายการ ตอบ สนอง ตอ การ รักษา อาจ
สังเกตเห็นไดใน3วันดังนัน้ เมือ่ เริม่ ใหการรักษาไมควร
เปลีย่ นยาปฏิชวี นะกอน3-7วันยกเวนผูป ว ยมีอาการทาง
คลินกิ เลวลงมากการเปลีย่ นยาปฏิชวี นะทีใช
่ บอยและเร็ว
เกินไปจะกอใหเกิดผลเสียตอผูป ว ยมากกวาผลดี
หากผูปวยตอบสนองตอการรักษาควรใหยาไปนานเทา
ใด
ในกรณีทีผล
่ การเพาะเชือ้ ในกระแสเลือดเปนลบและ
ไมพบตําแหนงของการติดเชื้อที่ชัดเจนหากผูปวยตอบ
สนองตอการรักษาดีไขลงและอาการทางคลินกิ เปนปกติ
ผูป ว ยควรไดรบั ยาปฏิชวี นะตอเนือ่ งไมนอยกวา7วัน4

กรณีทีสามารถ
่
จับเชือ้ ไดจากการเพาะเชือ้ ในเลือดหรือพบ
ตําแหนงของการติดเชือ้ ชัดเจนตองใหยาตอเนือ่ งจนกวา
จะกําจัดการติดเชือ้ ใหหมดไปไดโดยตองเพาะเชือ้ ไมขึน้
อีก ไม มี อาการ ทาง คลินิก แสดง วา ยัง มี การ ติดเชื้อ หลง
เหลืออยูในตําแหนงใดอีกและระดับneutrophilใน
เลือดของผูป ว ยเพิม่ ขึน้ มากกวา300-500ม.ม.3อยางไร
ก็ดีในกรณีทีผู่ ป ว ยไขลงดีสัญญาณชีพปกติไมมีแผลใน
ปากหรือเยือ่ บุอืน่ ๆไมมีแผลทีผิ่ วหนังไมมีตําแหนงของ
การติดเชื้อชัดเจนและไมมีกําหนดการใหเคมีบําบัดตอ
หลังจากไดรบั ยาปฏิชวี นะนาน10-14วันแลวอาจหยุดยา
ไดแมวา จํานวนneutrophilในกระแสเลือดจะยังต่าํ อยู
ก็ตามทั้งนี้เนื่องจากการไดรับยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์
กวางเปนเวลานานจะเพิม่ ความเสีย่ งตอการติดเชือ้ ราและ
เสีย่ งตอภาวะแทรกซอนจากการใชยาปฏิชวี นะมากขึน้ 4
แมวา จะไมมีขอมูลทีชั่ ดเจนจากงานวิจยั แตในกรณีที่
ผูป ว ยมีภาวะneutrophilต่าํ ตอเนือ่ งนานเกิน14วันและ
ระดับneutrophilในกระแสเลือดต่าํ มาก(ต่าํ กวา100
ม.ม.3) แนะนําวาควรใหยาปฏิชวี นะในรูปยาฉีดจนครบ
10-14วันหากไมมีหลักฐานของการติดเชื้อที่ชัดเจน
และผูป ว ยไมอยูใน
 ขายทีมี่ ความเสีย่ งสูงมากดังกรณีขาง
ตนหลังจากที่ไขลงดีแลว2-3วันก็สามารถเปลี่ยนยา
ปฏิชีวนะ เปน ยา กิน ได และ ให ตอ จน ครบ กําหนด12 ยา
ปฏิชีวนะ ชนิด กิน ที่ เปน ที่ นิยม ใน กรณี นี้ ไดแก ciprofloxacin,amoxicillin/clavulanicและcefixime
เปนตน
กรณีที่ผูปวยไมตอบสนองตอยาปฏิชีวนะเบื้องตนภาย
ใน3-5วันควรทําอยางไร
กรณี ที่ ผูปวย ไม ตอบ สนอง ตอ ยา ปฏิชีวนะ ที่ ให ใน
เบือ้ งตนและไมสามารถหาตําแหนงการติดเชือ้ ไดพบรวม
ทัง้ ผลการเพาะเชือ้ ในกระแสเลือดยังไมพบเชือ้ อาจเกิดขึน้
ไดจากหลายสาเหตุเชน
z การ ติ ด เชื้ อ ที่ เกิ ด ขึ้ น ไม ได มี สาเหตุ จาก เชื้ อ
แบคทีเรีย
z เชือ้ ทีเป
่ นสาเหตุดือ้ ตอยาปฏิชวี นะทีผู่ ป ว ยไดรบั
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z
z

มีการติดเชื้ออื่นซ้ําซอนเขามา
ตําแหนงของการติดเชือ้ ยากแกการรักษาเชนมี
ฝ หนอง หรือ เปน การ ติดเชื้อ ใน ตําแหนง ที่ ใส สาย สวน
หลอดเลือดดํา
z ระดับของยาปฏิชวี นะในเลือดหรือในเนือ้ เยือ่ ต่าํ
กวาระดับที่สามารถฆาเชือ้ ได
z ไขจากสาเหตุอืน่ นอกเหนือจากการติดเชือ้ เชน
atelectasis,drugfever,pulmonaryembolism
เปนตน
ผูป ว ยควรไดรบั การตรวจรางกายใหมอยางละเอียด
เพือ่ หาตําแหนงของการติดเชือ้ ทําการตรวจทางรังสีเพือ่
หาตําแหนงของการติดเชื้อที่อาจแอบซอนอยูเชนตรวจ
ภาพรังสีชองโพรงจมูกภาพรังสีทรวงอกตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรหรือตรวจultrasoundชองทองเปนตน
หากไมพบหลักฐานหรือขอมูลใหมโดยทั่วไปมักดําเนิน
การสองวิธคืี อวิธแรก
ี หากผูป ว ยยังไมเคยไดรบั vancomycinมากอนและมีอาการทางคลินิกที่นาสงสัยอาจ
พิจารณาใหยานีเพิ
้ ม่ เติมเขาไปแตหากผูป ว ยไมตอบสนอง
ตอยาใน3-5วันและผลการเพาะเชือ้ ไมพบเชือ้ แกรมบวก
ควรพิจารณาหยุดยาทางเลือกที่สองคือการใหยาตาน
เชื้อรา เชนamphotericinBเพิ่มเติมเขาไปทั้งนี้เนื่อง
จากการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อราที่ชัดเจนทําไดยากและ
ผูป ว ยเม็ดเลือดขาวต่าํ ทีได
่ รบั ยาปฏิชวี นะทีออก
่ ฤทธิกว
์ าง
เปนเวลานานมีความเสีย่ งตอการติดเชือ้ ราสูงมากจากการ
ศึกษาขอมูลยอนหลังพบวาผูปวยประมาณรอยละ66
ตอบสนองตอการรักษาดวยวิธกี ารนี13้ ระยะเวลาของการ
ใหamphotericinBขึน้ กับผลการเพาะเชือ้ หากเพาะเชือ้
ไมขึ้นแตผูปวยตอบสนองดีตอการรักษาตองใหยาตอ
เนือ่ งอยางนอย2สัปดาหแตหากเพาะเชือ้ ขึน้ ระยะเวลา
การใหยาจะขึ้นกับชนิดของเชื้อ
การใหยาตานเชือ้ ราในผูป ว ยเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilต่าํ
เนือ่ งจากในปจจุบนั มีการใชเคมีบําบัดขนาดสูงรักษา
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โรคมะเร็งชนิดตางๆ อยางกวางขวางเปนเหตุใหผูป ว ยมี
ภาวะ neutrophilต่ําและไดรับยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์
กวางเปนเวลานานทําใหผูป ว ยเหลานีมี้ อัตราการติดเชือ้ รา
เพิม่ ขึน้ ผูป ว ยทีมี่ neutrophilต่าํ มีโอกาสเกิดการติดเชือ้
ราสูงถึงรอยละ2014และผลการศึกษาจากการชันสูตรศพ
ของผูป ว ยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารายงานหนึง่ พบวามี
การติดเชื้อรารวมเปนสาเหตุของการตายสูงถึงรอยละ
4015เชื้อกอโรคที่สําคัญในกลุมนี้ไดแกเชื้อราในกลุม
CandidaและInvasiveaspergillosis
z Candidiasisปจจัยเสีย่ งตอการเกิดinvasive
candidiasisในผูป ว ยทีมี่ neutrophilต่าํ ไดแกการใส
สายสวนหลอดเลือดดําการไดรบั corticosteroidเปน
เวลานานการไดรบั ยาปฏิชวี นะที่ออกฤทธิกว
์ างภาวะ
mucositisและระยะเวลาที่ neutrophilต่าํ นานผูป ว ย
ที่ เกิด ภาวะ invasive aspergillosis มี อัตรา ตาย ถึง
รอยละ6016การรักษาผูป ว ยทีเกิ
่ ดภาวะนีต้ องใหยาตาน
เชือ้ ราทีเหมาะสม
่
จนกวาผูป ว ยจะพนจากภาวะเม็ดเลือด
ขาวต่ําแตตองไมนอยกวา14วันหากมีการใสสายสวน
หลอดเลือดดําอยูต องเอาออกและในกรณีทีมี่ การเกิดฝ
ทีตั่ บหรือมามจะตองใหยาamphotericinBในชวงตน
เมือ่ อาการดีขนึ้ แลวจึงเปลีย่ นเปนยากินไดแตตองใหยา
กินตออีกอยางนอย1-2เดือน
z Invasiveaspergillosisภาวะนี้เปนปญหา
สําคัญของผูปวยที่มีneutrophilต่ําเนื่องจากผูปวยมี
อัตราตายสูงมากปจจัยเสีย่ งตอการเกิดinvasiveaspergillosisไดแกการมีภาวะneutropeniaเปนเวลา
นานไดรบั corticosteroidหรือยากดภูมคิ มุ กันอืน่ และ
chronicgraftversushostdiseaseอาการทางคลินกิ
ทีสํ่ าคัญของภาวะนีได
้ แกการทีผู่ ป ว ยมีไขสูงลอยหลังจาก
ไดรบั ยาปฏิชวี นะทีออก
่ ฤทธิกว
์ างเปนเวลานานและมักมี
รอยโรคในปอดรวมดวยในผูป ว ยทีได
่ รบั การปลูกถายไข
กระดูกหากเกิดภาวะinvasiveaspergillosisผูป ว ยจะ
ถึงแกกรรมเกือบรอยละ80และหากเกิดการติดเชื้อใน
สมองผูปวยจะถึงแกกรรมทุกราย17การรักษาทําไดโดย
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การใหamphotericinBในขนาด1.0-1.5มก./กก./วัน
หรือใหlipidformulationamphotericinBในขนาด
อยางนอย5มก./กก./วันหากไมไดผลหรือผูป ว ยไมอาจ
ทน ตอ ผล ขาง เคียง ของ amphotericin B อาจ ให
itraconazoleหรือcaspofunginทางหลอดเลือดดําได
การใชGranulocyte-ColonyStimulatingFactors
เนือ่ งจากยาในกลุม G-CSFมีราคาแพงมากการใหยา
นีใน
้ ผูป ว ยทีได
่ รบั เคมีบําบัดแลวมีเม็ดเลือดขาวต่าํ ทุกราย
จึงไมเหมาะสมเนือ่ งจากตองคํานึงถึงความคุม คาของการ
ใชยาดวยAmericanSocietyofClinicalOncology
(ASCO)ไดเริม่ สรางแนวทางการใชยานีโดย
้ อางอิงขอมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของตีพิมพในวารสารทางการแพทย
ตัง้ แตป1996และไดทําการปรับปรุงแกไขตามทีมี่ ขอมูล
จากงานวิจยั เพิม่ เติมอีกครัง้ ในป200018ซึง่ จะสรุปไวใน
ที่นี้โดยสังเขป
z แนวทางการใหG-CSFเพื่อปองกันการเกิด
febrileneutropenia(FN)ในผูป ว ยมะเร็งทีได
่ รบั เคมี
บําบัด
ผูปวยที่เพิ่งเริ่มไดรับเคมีบําบัดยังไมเคยเกิด
febrile neutropeniaมากอนไมจําเปนตองไดรบั GCSFเพือ่ เปนการปองกันยกเวนในรายทีได
่ รบั เคมีบําบัด
ทีมี่ อัตราการเกิดFNสูงเกินรอยละ40เชนผูป ว ยมะเร็ง
ตอม น้ํา เหลือง ที่ ไดรับ เคมี บําบัด ขนาด สูง ที่มา กก วา
CHOPผูป ว ยทีเคย
่ ไดรบั รังสีรักษาทีบริ
่ เวณชองเชิงกราน
มา กอน ผูปวย สูง อายุ อาจ พิจารณา ให ได ตาม ความ
เหมาะสม
ผูปวยที่เคยเกิดfebrile neutropeniaหลัง
การใหเคมีบําบัดในผูป ว ยมะเร็งทัว่ ไปแพทยผูรั กษาควร
พิจารณาลดขนาดของเคมีบําบัดที่ใหในรอบถัดไปมาก
กวาใชG-CSFรวมกับเคมีบําบัดในขนาดเดิมยกเวนใน
ผูป ว ยที่เปนมะเร็งชนิดที่สามารถหวังผลหายขาดไดจาก

การใหเคมีบําบัดเชนgermcelltumorsเปนตน
z แนวทางการใชG-CSFในการรักษาผูปวยที่มี
เม็ดเลือดขาวต่าํ จากการรักษาดวยเคมีบําบัดหรือรังสี
กรณี ผูปวย ไม มี ไขไมมีขอบงชี้ในการใหGCSF
กรณีผูปวยมีไขรวมดวยไมจําเปนตองใหGCSFรวมดวยในการรักษา Febrile Neutropeniaทุก
รายผูป ว ยทีอาจ
่ ไดพิจารณาใหG-CSFไดแกผูป ว ยที่
มี จํานวน neutrophil  ต่ํา กวา 100 /ม.ม.3 มี ปอด
อักเสบความดันโลหิตต่ําการทํางานของอวัยวะตางๆ
ลมเหลว(sepsissyndrome)หรือinvasivefungal
infection
กรณีผูป ว ยรับการรักษาดวยรังสีและเคมีบําบัด
ไปพรอมกันไมแนะนําใหใชG-CSFโดยเฉพาะอยางยิง่
กรณี ที่ การ ฉาย รังสี นั้น ครอบ คลุม บริเวณ mediastinumในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษาดวยการฉายรังสี
เพียงอยางเดียวเปนบริเวณกวางแลวเกิดเม็ดเลือดขาวต่าํ
เปน เวลา นาน ทําให ตอง เลื่อน การ ฉาย รังสี ออก ไป อาจ
พิจารณาใหG-CSFได
z แนวทางการใชG-CSFในการรักษาAcute
leukemiaและMyelodysplasticSyndrome
ผูป ว ยAMLการใหG-CSFในชวงinduction
therapyมีประโยชนคุมคาเฉพาะในผูปวยที่อายุมาก
กวา55ปที่ไดเคมีบําบัดชุดมาตรฐานเทานั้นในชวง
consolidationtherapyการใหG-CSFชวยลดระยะ
เวลาที่ผูปวยตองอยูในโรงพยาบาลลงแตไมมีหลักฐาน
ชัดเจนวาชวยเพิม่ ระยะเวลาการรอดชีวติ ของผูป ว ย
ผูปวยALLการใหG-CSFในชวงinduction
therapyสามารถลดระยะเวลาทีผ่ ปู ว ยมีจํานวนneutrophilในกระแสเลือดต่าํ กวา1,000/ม.ม.3ลงไดประมาณ
1สัปดาหและลดอัตราการติดเชื้อของผูปวยลงไดดวย
นอกจากนัน้ การใหในระยะconsolidationtherapyยัง
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สามารถลดระยะ เวลานอนโรงพยาบาล ของ ผูปวย ลง
อยางไรก็ดีขอมูลทีมี่ ยังไมเพียงพอตอการประเมินความ
คุมคาของการใหยานี้ในผูปวยทุกราย
ผูป ว ยMDSทีมี่ เม็ดเลือดขาวต่าํ และมีการติดเชือ้
ซ้าํ ซอนหลายครัง้ อาจไดรบั ประโยชนจากการใหG-CSF
ขนาด ต่ํา เปน เวลา นาน อยางไร ก็ ดี ยัง ขาด ขอมูล การ
ประเมินความคุมคาของการใหยา
z ขนาดและวิธกี ารบริหารG-CSF
ในผูใ หญใหยาในขนาด5ไมโครกรัม/ก.ก./วัน
ฉีดเขาใตผิวหนังวันละครัง้ เริม่ หลังจากใหเคมีบําบัด2472ชัว่ โมงและใหจนกวาจํานวนneutrophileในกระแส
เลือดมากกวา10,000/ม.ม.3และพนระยะnadirของ
ผูป ว ยแลว
สรุป
การติดเชื้อรวมกับภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําเปนภาวะ
แทรกซอนทีเป
่ นปญหาสําคัญในการรักษาผูป ว ยโรคมะเร็ง
ดวยเคมีบําบัดและรังสีรักษาผูปวยเหลานี้บางสวนมี
อาการรุนแรงจําเปนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาลและให
ยาปฏิชวี นะชนิดฉีดแตมีผูป ว ยบางสวนประมาณรอยละ
40เปนกลุม ทีมี่ ความเสีย่ งต่าํ ซึง่ อาจใชวิธกี ารรักษาดวยการ
ใหยาปฏิชีวนะชนิดกินได
การเลือกใชยาปฏิชีวนะเบื้องตนควรพิจารณาโดยดู
จากเชือ้ ทีพบ
่ บอยในแตละสถาบันรวมกับการพิจารณาวา
ผูปวย ไดรับ การ ใส สาย สวน หลอด เลือด ดํา หรือ ไม
ตําแหนงของการติดเชือ้ ทีตรวจ
่ พบตลอดจนระยะเวลาที่
คาดวาผูปวยจะมีneutrophilต่ํารวมกับอาการและ
อาการแสดงอื่นที่บงชี้วาการติดเชื้อนั้นรุนแรงหรือไม
กรณีที่ผูป ว ยไมตอบสนองตอยาปฏิชวี นะเบือ้ งตนที่
ไดรบั ภายใน3-5วันและไมสามารถจับเชือ้ กอโรคไดอาจ
พิจารณาใหยาตานเชื้อรารวมดวยหรือหากมีการใสสาย
สวนหลอดเลือดดําอาจพิจารณาใหvancomycinรวม
ดวยก็ได
การใชG-CSFในการรักษาการติดเชื้อรวมกับเม็ด
เลือดขาวต่ํามีประโยชนเฉพาะในผูปวยบางรายเทานั้น
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