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เปน ที่ ทราบ กัน ดี วา ใน การ ดูแล ผูปวย มะเร็ง ที่ ไดรับ
การ รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั หรอื การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
Granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF)
เปน ยา ที่ มี บทบาท อยาง สูง ใน ดาน การ รักษา แบบ ประคับ
ประคอง คอื ปองกนั ม ิให ผูปวย เกดิ ภาวะ life-threaten-
ing  granulocytopenia (grade 3/4, WHO toxicity)
และ ภาวะ febrile neutropenia ( อณุหภมูิ  ≥ 38.2 ซํ
รวม กับ ระดับ นิวโตรฟลใน เลือด ต่ํา กวา 500/ ลบมม) ซึ่ง
เปน ภาวะ แทรก ซอน ที่ อาจ รุน แรง ถึง ชีวิต ตาม ขอ แนะนํา
ของ  American Society of Clinical Oncology
(ASCO)  และ European Organization for Research
and  Treatment of Cancer (EORTC) ป 2006 ผูปวย
ที ่ม ีโอกาส เกดิ ภาวะ febrile  neutropenia  ≥ 20% หลงั
ไดรับ ยา เคมี บําบัด ควร ไดรับ G-CSF ใน ขนาด 5  µg/
kg/ วนั ตัง้แต หลงั รบั ยา เคม ีบาํบดั course แรก (primary
prophylaxis) หรอื ผูปวย ที ่รบั ยา เคม ีบาํบดั ที ่แม จะ ทาํให
เกดิ อบุตั ิการณ ของ febrile neutropenia ไม ถงึรอย ละ 
20 แต ผูปวย ม ีภาวะ ที ่ไม เหมาะสม บาง ประการ เชน อายุ
มาก กวา 65 ป, poor  performance status มี มะเร็ง
ลกุลาม เขา ไข กระดกู หรอื poor nutrition status ก ็ควร
พจิารณา ไดรบั ยา G-CSF เปน primary prophylaxis
เชน กนั1,  2 การ ที ่คาํ แนะนาํ ของ การ ให G-CSF ของ ASCO
เปลีย่น จาก เดมิ ที ่แนะนาํ ให primary prophylaxis เมือ่
อบุตั ิการณ ของ การ เกดิ febrile neutropenia  ≥ 40%3
เปนรอยละ  20 เนื่อง จาก การ ศึกษา ใน ระยะ หลัง ซึ่ง เปน
การ ศกึษา ขนาด ใหญ ที ่ม ีกลุม ควบคมุ พบ วา primary G-
CSF prophylaxis สามารถ ลด อบุตั ิการณ ของ febrile

neutropenia  ได อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ แม ใช ใน กรณี
ของ chemotherapy regimen ที ่อบุตั ิการณ ของ การ เกดิ
febrile neutropenia ใน กลุม ควบคมุ สงู ไม ถงึรอย ละ 
404,5

ถึง แม เรา จะ มี แนว ทาง มาตรฐาน การ บริหาร ยา G-
CSF  ใน ผูปวย ที ่ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั ที ่ชดัเจน ดงั กลาว ขาง
ตน ยา G-CSF ยัง คง เปน ยา ที่ มี ราคา แพง และ มัก เปน
ภาระ ทาง เศรษฐกิจ ตอ โรงพยาบาล ที่ มี ผูปวย มะเร็ง ที่
รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั โดย เฉพาะ ใน ยคุ ที ่การ ประกอบ
วชิา ชพี เวช กรรม อยู ภาย ใต ขอ กาํหนด หลาย ๆ   อยาง โดย
เฉพาะ ระบบ ประกัน สุขภาพ ถวน หนา แนว ทาง ของขอ
แนะนาํ ของ การ ให G-CSF ที ่อาจ จะ เปน ทาง ออก ที ่ด ีกวา
คอื ความ สามารถ ที ่จะ identify ผูปวย ที ่ม ีโอกาส เสีย่ง ของ
การ เกดิ febrile neutropenia (predictive model) ที่
สงู จรงิๆ เพือ่ ให เกดิ ความ คุม ทนุ มาก ที ่สดุ และ/ หรอื การ
ใช G-CSF ขนาด ต่าํ เปน primary prophylaxis

Lymar และ คณะ รายงาน ผูปวย intermediate
grade NHL ซึง่ รกัษา ดวย CHOP 577 ราย ( ผูปวย บาง
รายได G-CSF เปน primary prophylaxis) พบ วา
ผูปวย  160 ราย มี febrile neutropenia (224 epi-
sodes)  โดย รอยละ 50 เกดิ febrile neutropenia หลงั
ไดรบั ยา course แรก ปจจยั ทาง คลนิกิ ที ่สงเสรมิ ให เกดิ
ภาวะ febrile neutropenia ไดแก อายุ  ≥ 65 ป ม ีโรค
ไต โรค หวัใจ รวม ดวย ระดบัฮโมโกลบนิ < 12 กรมั / ดล
เมือ่ แรก รบั ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั ขนาด > 80% ของ aver-
age  relative dose intensity และ ไม ไดรับ G-CSF 
เปน prophylaxis6 ใน ปค.ศ. 2000 ธานินทร อินทร
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กาํธร ชยั  และ คณะ รายงาน ผูปวย intermediate grade
NHL (working formulation F, G, H) 145 ราย ซึ่ง
รกัษา ดวย CHOP ( ผูปวย ทกุ ราย ไม ไดรบั G-CSF) พบ
วา รอยละ 33 ของ ผูปวย เกดิ febrile neutropenia หลงั
course แรก ของ การ รักษา โดย ปจจัย ทาง คลินิก ที่
สัมพันธ กับ การ เกิด ภาวะ ดัง กลาว ไดแก การ ที่ มี ระดับ
แอลบูมินใน เลือด ต่ํา (HR 11.2, 95% CI 4.2-9.9) พบ
ลมิโฟมา ใน ไข กระดกู (HR 4.9, 95% CI 1.7-14.1) และ
ระดับ ซีรั่ม LDH ใน เลือด สูง (HR 3.1, 95% CI 1.7-
14.1)7 จาก ปจจยั ทัง้ สาม ดงั กลาว สามารถ จาํแนก ผูปวย
เปน  3 กลุม ตาม โอกาส เสีย่ง ของ การ เกดิ febrile neutro-
penia  ไดแก กลุม เสีย่ง สงู ปาน กลาง และ ต่าํ โดย ม ีโอกาส
เกดิ febrile neutropenia หลงั ไดรบั CHOP ครัง้ แรก
เทากบัรอย ละ  72 (95% CI 58-83), รอย ละ  17 (95% CI
8-32) และรอย ละ  2 (0.05-12) ตาม ลาํดบั7

สําหรับ การ ศึกษา ถึง ประสิทธิภาพ ของ G-CSF
ขนาด ต่าํ ใน การ ปองกนั การ เกดิ febrile  neutropenia
ยงั ม ีไม มาก นกั Juan และ คณะ รายงาน ผูปวย solid tu-
mors  44 ราย ซึง่ รกัษา ดวย standard chemotherapy
regimen หลงั ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั couse แรก ผูปวย ถกู
สุม เขา รบั G-CSF 263 ไมโคร กรมั/ วนั หรอื 131.5 ไมโคร
กรัม/ วัน โดย ให วันที่ +5 ถึง +14 ผล การ ศึกษา พบ วา
ระดบั nadir ของ ANC ใน ผูปวย ทัง้ สอง กลุม ไม ตางกนั
อุบัติ การณ ของ febrile neutropenia และ การ รับ ไว
รกัษา ใน โรงพยาบาล ไม ตางกนั8 Hara และ คณะ รายงาน
ผูปวย NHL 19 ราย ไดรับ G-CSF (lenograstim)
ขนาด 50 ไมโคร กรมั ตอ วนั หลงั รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั
พบ วา จํานวน วันที่ มี ไข หลัง ไดรับ ยา course แรก ไม ตาง
จาก กลุม historical control (n =  141) ซึ่ง ไดรบั G-
CSF ขนาด 100 ไมโคร กรมั/ วนั9

ใน วาร สาร ฉบบั นี้ แสง สรุยี จฑูา  และ คณะ และ เอก
อมร เทพ พรหม   และ คณะ รายงาน ประสทิธภิาพ ของ G-

CSF ขนาด ต่าํ ใน การ ปองกนั การ เกดิ neutropenia หลงั
ไดรับ ยา เคมี บําบัด ใน ผูปวย NHL แสง สุรีย จูฑา  และ
คณะ ศึกษา ประสิทธิภาพ ของ G-CSF โดย ให เปน sec-
ondary  prophylaxis ใน ผูปวย 28 ราย ซึง่ พบ ม ีระดบั
ANC < 1,000/ ลบ.มม. หลัง ไดรับ CHOP ครั้ง แรก
หลงั ไดรบั CHOP course ที่ 2 ผูปวย ถกู นาํ มา สุม เปรยีบ
เทยีบ ระหวาง กลุม ผูปวย ที ่ไดรบั G-CSF (lenograstim)
50 ไมโคร กรมั/ วนั และ กลุม ที ่ไดรบั 100 ไมโคร กรมั/ วนั
ผล การ ศกึษา พบ วา ระดบั nadir ของ ANC ไม ตางกนั ใน
ผูปวย 2 กลุม แต ตาง จาก ระดบั ANC หลงั ไดรบั CHOP
course แรก อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ เอก อมร เทพ
พรหม และ คณะ รายงาน ผูปวย 36 ราย ซึ่ง รักษา ดวย
CHOP หรอื Rituximab-CHOP ผูปวย ไดรบั G-CSF
(filgrastim) ขนาด 2.5 ไมโคร กรัม/ กก./ วัน ในวนัที่ 5-
10 หลัง ไดรับ ยา เคมี บําบัด พบ มี อุบัติ การณ ของ ANC
< 500/ ลบ.มม. ใน รอยละ 8 ของ ผูปวย ( กลุม ความ เสีย่ง
สงู พบ รอยละ 18  กลุม ความ เสีย่ง ต่าํ พบ รอยละ 4) โดย
ผูปวย ทกุ ราย ไม ม ีไข รวม ดวย

จาก รายงาน การ ศกึษา ตางๆ   ดงั กลาว จงึ ด ูเหมอืน วา
การ ให G-CSF ใน ขนาด ต่าํ นา จะ ไดผล ใน การ ปองกนั การ
เกดิ febrile neutropenia ใน ผูปวย NHL ที ่ได ยา เคมี
บาํบดั อยางไร ก ็ดี ตาม ASCO และ EORTC recom-
mendation  G-CSF ควร ให เปน primary prophylaxis
ตอ เมือ่ chemotherapy regimen นัน้ ทาํให เกดิ febrile
neutropenia  ≥ 20% ซึ่ง ผูปวย ที่ ไดรับ CHOP แต ละ
ราย จะ ม ีความ เสีย่ง ไม เทากนั ที ่จะ เกดิ febrile neutrope-
nia  การ ศกึษา ซึง่ ควร ทาํ ตอไป ใน อนาคต เพือ่ ให ได กลุม
ประชากร เปาหมาย ที่ จะ ให ผล คุมคา ที่ สุด ตอ การ ให G-
CSF คือ การ เปรียบ เทียบ ขนาด ของ G-CSF ที่ จะ
เหมาะสม ที ่สามารถ ปองกนั ภาวะ febrile neutropenia
ใน เฉพาะ กลุม ประชากร ที่ มี ความ เสี่ยง สูง
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