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 Neutrophil เปนเม็ดเลือดขาวที่มีจำานวนมากที่สุดในรางกาย การ

ทำาหนาที่ phagocytosis มีความสำาคัญอยางยิ่งตอระบบภูมิคุมกัน 

เมื่อเกิด neutropenia รางกายมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย

และรุนแรง ซึ่งสาเหตุสวนใหญมักเกิดจากยาหรือการติดเชื้อบาง

ชนิด

ในเวชปฏิบัติมีผูปวยกลุมหนึ่งที่เราพบวามีเม็ดเลือดขาวต่ำา

เรื้อรังอยูนาน แมมักไมมีอาการใดๆแตก็เปนปญหาในการตัดสิน

แกแพทยผูรักษาในการหาสาเหตุ ใหคำาวินิจฉัย และบอกพยากรณโรค

แกผูปวย ภาวะนี้เรียกโดยรวมวา chronic neutropenia

คำาจำากัดความ

 Neutropenia หมายถึง ภาวะที่มีจำานวนเม็ดเลือดขาวชนิด 

neutrophil ต่ำาลง เนื่องจากจำานวนเม็ดเลือดขาวมีความแตกตาง

ไปตามอายุ เพศ เชื้อชาติและปจจัยทางสิ่งแวดลอมอื่นๆ1, 2 ดังนั้น

ถากลาวใหถูกตอง neutropenia คือ มี absolute neutrophil 

count (ANC) นอยกวา 2 standard deviation (SD) ของคา

เฉลี่ยประชากรเชื้อชาตินั้น3,4 แตจากความยุงยากในการนำามาใช 

หลายครั้งไมทราบคาเฉลี่ยและ SD ของประชากร ทำาใหคำาจำากัด

ความในการศึกษาตางๆ มีความหลากหลาย ตองนำาคำาจำากัดความ

มาพิจารณาประกอบทุกครั้งในการอานผลของแตละการศึกษา 

สำาหรับผูที่อายุตั้ง 10 ปขึ้นไป neutropenia ในชาวผิวขาว 

(Caucasian) หมายถึง ANC < 1.8 x 109/L (1,800/mL) และ

สำาหรับชาวผิวดำา (African descent) หมายถึง ANC < 1.4 x 

109/L (1,400/mL)5 สำาหรับเด็กอายุตั้งแต 1 เดือนจนถึง 10 ปใชคา 

ANC < 1.5 x 109/L (1,500/mL)3 โดยไมมีคำาจำากัดความเฉพาะ

ของแตละเชื้อชาติ

พบวาบางเชื้อชาติมีคาเฉลี่ยจำานวน neutrophil นอยกวาเชื้อ

ชาติอื่น เชน ชาวผิวดำาหรือชาวยิว มีคาเฉลี่ย ANC นอยกวาชาว

ผิวขาวหรือชาวเอเชีย อยางไรก็ตามผลตางของคาเฉลี่ยไมมาก ไมมี

ผลใหอาการแตกตางกันอยางใด สวนคามาตรฐานสำาหรับคนไทย

หรือชาวเอเชียยังไมทราบแนนอน มีเพียงรายงานขนาดเล็ก6 (n=400 

คน) วาสตรีชาวผิวขาว (n=100) ชาวพื้นเมืองอเมริกา (n=90) และ

ชาวเอเชียตะวันออก (n=51) มีคา ANC ไมแตกตางกันอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (1.6-7.7, 1.5-7.7, 1.6-7.3 x 109/L ตามลำาดับ) มี

เพียงชาวผิวดำาที่มีจำานวน ANC ต่ำากวาชัดเจน (1.1-5.2 x 109/L, 

p<0.001) ไมพบการศึกษาเปรียบเทียบกับชาวเอเชียอีกหลังจาก

นี้ รายงานคาปรกติของคนไทยรายงานเพียง white blood cell 

count และ รอยละของ neutrophil แตไมแสดงคา ANC ไว 7 

 จากความยุงยากดังกลาว จึงมีอีกคำาจำากัดความที่ใชกันแพรหลาย 

คือ การใชคาขอบลางเปน 1.5 x 109/L เชนเดียวกับเด็ก4, 8 หรือ

ใชตามคำาจำากัดความของ National Cancer Institute ในการ 

รายงานผลขางเคียงจากการรักษา (Common Terminology 

Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0)9  โดยแบงระดับ

ความรุนแรง4 เปน mild neutropenia หมายถึง ANC 1.0-1.5 

x 109/L, moderate neutropenia หมายถึง ANC 0.5 - 1.0 x 

109/L และ severe neutropenia หมายถึง ANC < 0.5 x 109/L 

การแบงระดับเชนนี้สัมพันธกับความเสี่ยงในการติดเชื้อและความ

จำาเปนในการใหการดูแลรักษา ทำาใหคา ANC < 1.5 x 109/L เปน

ตัวเลขที่นิยมแพรหลายในการบอกวามีภาวะ neutropenia และมี

หลายการศึกษานำาไปใช2,8 ขอเสีย คือ ขอมูลสวนใหญของระดับความ

รุนแรงอางอิงจาก acute neutropenia ผูปวยกลุมนี้มักมีอาการ 

สัมพันธกับระดับ neutrophil ชัดเจน ยังไมมีขอมูลมากพอวา

สามารถนำามาใชกับประชากรทั่วไปโดยเฉพาะกลุมที่มักไมมีอาการ 

เชน ผูปวย chronic neutropenia ไดหรือไม และการไมนำาความ

แตกตางทางเชื้อชาติมาเปนปจจัยหนึ่งดวยอาจทำาใหประมาณขนาด

ของปญหาผิดจากความเปนจริง ในผูปวยเด็กชาว African ก็มี 

ปญหาในการนำาเกณฑเหลานี้มาใชแมเพื่อการบอกผลขางเคียง

จากการรักษาเนื่องจากจำานวนเม็ดเลือดโดยเฉลี่ยก็มีคาต่ำากวา

เกณฑอยูแลว10

 Chronicneutropenia หมายถึง ภาวะที่มี ANC ต่ำากวาคาปกติ

ของประชากรนั้นโดยที่ไมพบสาเหตุอื่นตอเนื่องอยูเปนเวลานาน11, 12 

โดย Kyle และ Linman ผูใชคำานี้เปนครั้งแรกไมไดกำาหนดระยะ

เวลาไว แตการศึกษาในชวงหลังกำาหนดใหเปนมานานอยางนอย 3 

เดือน13 
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เมื่อกลาวถึง chronic neutropenia มีได 2 ความหมาย คือ 

หมายถึง ภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาเรื้อรังโดยไมพบ

สาเหตุชัดเจน ซึ่งสาเหตุเปนไดตั้งแต 1.) Congenital neutropenia 

ประกอบดวยกลุมอาการที่เปน severe congenital neutropenia 

และ cyclic neutropenia ผูปวยกลุมนี้มักมีอาการมาแตเด็ก 

2.) Acquired neutropenia ซึ่งแบงเปนกลุมใหญๆ คือ auto-

immune neutropenia ซึ่งพบ anti-neutrophil antibody และ 

chronic idiopathic neutropenia (CIN)

แตเมื่อใชกับผูใหญ บอยครั้งการกลาวถึง chronic neutropenia 

มักใชหมายถึงภาวะ neutropenia เรื้อรังที่เปนมาภายหลังโดยไมทราบ

สาเหตุ ระดับของ neutrophil ไมมีการขึ้นลงเปนชวง และมักไมมี

อาการ ซึ่งคือ chronicidiopathicneutropenia13เนื่องจากเปน

กลุมใหญในผูปวยที่มีภาวะ chronic neutropenia ของผูใหญ14 

ในขณะที่กลุมที่ทราบสาเหตุก็จะเรียกตามการวินิจฉัยโรคนั้น เชน 

autoimmune หรือ myelodysplastic syndrome (MDS) มี

หลายการศึกษาที่ระบุวาผูปวยผูใหญที่ไมทราบสาเหตุจะจัดกลุมเปน 

CIN ไวกอนถาไมไดตรวจ antineutrophil antibody15 ในที่นี้ก็

จะกลาวถึง chronic idiopathic neutropenia เปนหลักเชนกัน

 Chronicidiopathicneutropenia  เกณฑในการวินิจฉัย13 

ไดแก

1. ANC < 1.8 x 109/L ใน Caucasian หรือ < 1.5 x 109/L 

ใน African descent เปนเวลาตั้งแต 3 เดือน

2. ไมมีอาการหรือผลตรวจทาง serology ที่แสดงถึงโรคที่

สามารถทำาใหเกิดภาวะ neutropenia 

3. ไมมีประวัติการไดรับสารรังสี สารเคมี หรือ รับยาที่ทำาใหเกิด 

neutropenia

4. ผล cytogenetic study จากไขกระดูกปกติ

5. ผล  serum anti-neutrophil antibody ปกติ โดย

ตองเปนลบดวยการตรวจอยางนอย 2 วิธี เชน โดย 

granulocyte agglutination test (GAT) และ granulocyte 

immunofluorescence test (GIFT) เพื่อแยกภาวะ primary 

autoimmune neutropenia

สาเหตุ

สาเหตุของ neutropenia โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 2 กลุม

หลักๆ คือ เปนโดยกำาเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังซึ่งพบไดบอยกวา 

โดยเฉพาะเกิดจากยา5 หรืออาจแบงตามกลไกการเกิด ไดแก การ

สรางไดลดลง การถูกจำากัดออกจากกระแสเลือดเร็วขึ้น หรือมี

การยายที่จากกระแสเลือดมาเกาะอยูบริเวณผนังเสนเลือด (รูปที่ 

1) แตสาเหตุสวนใหญเกิดจากการสรางไดลดลง แบงเปนกลุมที่

ตรวจไขกระดูกแลวพบวาจำานวนเซลลในไขกระดูกลดลงหรือการ 

รูปที่ 1 แผนภูมิสรุปสาเหตุการเกิด neutropenia16 (Congenital neutropenia ในที่นี้รวมสาเหตุที่เปน congenital syndrome 

ทั้งหมดรวมถึง cyclic neutropenia;  MDS myelodysplastic syndrome; AA aplastic anemia;  PWCA pure white cell 

aplasia;  LGL large granular lymphocytic leukemia)
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สรางเม็ดเลือดผิดปกติ (hypoplastic neutropoiesis) ซึ่งมัก

เปนกลุมโรคทางโลหิตวิทยาเปนหลัก กับกลุมที่พบวาจำานวนเซลล 

ในไขกระดูกปรกติหรือเพิ่มขึ้นแตตัวเต็มวัยไมสามารถออกไปยัง

กระแสเลือดไดเพียงพอ (ineffective neutropoiesis)

เมื่อพบผูปวย neutropenia เรายังคงตองมองหาสาเหตุทั้งหมด

กอน จนมีหลักฐานยืนยันความเรื้อรังรวมกับทราบรูปแบบการดำาเนิน

โรคชัดเจนจึงใหน้ำาหนักการวินิจฉัยหรือสืบคนไปทางใดทางหนึ่งมาก

ขึ้น สรุปจากกลไกการเกิด neutropenia แลวไดภาวะที่เราตองนำา

มาวิเคราะหกอน คือ ยาและสารพิษ การติดเชื้อ โรคทางโลหิตวิทยา

ที่มีพยาธิสภาพในไขกระดูก โรคภูมิคุมกันตอตนเอง โรคไทรอยด 

การขาดสารอาหาร รวมถึงภาวะมามโตจากสาเหตุใดก็ตาม หากหา

สาเหตุเหลานี้ไมพบแลว ติดตามไปผูปวยยังคงมีเม็ดเลือดขาวต่ำา

คงที่จึงใหการวินิจฉัยเปน chronic (idiopathic) neutropenia

Chronicidiopathicneutropenia เปนภาวะที่เกิดภายหลังที่

มักไมมีอาการหรืออาการไมมาก ในขณะที่ congenital neutropenia 

มักเปนรุนแรงและมีการติดเชื้อแทรกซอนใหเห็นแตเด็ก13 ผูที่เปน 

CIN จะมีภาวะ ineffective granulopoiesis คือ ไมสามารถ

ผลิต neutrophil ไดเหมาะสมกับจำานวนเม็ดเลือดที่ต่ำาในขณะที่

เมื่อดูในไขกระดูกจะพบมีปริมาณ granulocyte ปกติและยังพบ

พอพบ granulocyte precursor ไดไมถึงกับหายไปเหมือนกับ 

hypoplastic neutropenia จากสาเหตุอื่นๆ5 มักพบในผูหญิง

มากกวาและสัมพันธกับ HLA-DRB1*1302 haplotype17

 Primaryautoimmuneneutropenia พบในเด็กเปนสวนใหญ 

เม็ดเลือดขาวมักต่ำาปานกลางถึงมากแตอาการไมรุนแรง สามารถ

หายเองได พบนอยมากในผูใหญ ถาพบก็มักไมมีอาการหรืออาการ 

นอยมากแตจะเปนเรื้อรังและไมหายเอง18 ไมคอยพบมีการติด

เชื้อแทรกซอนเนื่องจากไขกระดูกยังคงสามารถสราง neutrophil 

ไดปกติ เมื่อตรวจจะพบเปน normocellular หรือ hypercellular 

ผูปวยสวนนอยที่พบมีการติดเชื้อได สัมพันธกับการมี autoantibody 

ตอ neutrophil specific antigen บน immature granulocyte 

precursor หรือมีการทำางานของ neutrophil ผิดปรกติจากผล

ของ autoantibody ที่อยูบนผิว neutrophil ผูปวยกลุมนี้ทุกราย

จะตองมี autoantibody ตอ specific neutrophil antigen ตาง 

กับผูปวย chronic idiopathic neutropenia ที่จะตองไมพบ 

อยางไรก็ตามพบวาการพยายามรักษา antibody ในผูปวยกลุมนี้

ผลการรักษาไมแตกตางกับไมรักษา12 รวมทั้งการตรวจทำาไดยาก 

ทำาใหหลายการศึกษาไมแยกกลุม autoimmune neutropenia 

ออกมาจาก CIN เมื่อไมสามารถสงตรวจไดเนื่องจากเห็นวาการ

ดำาเนินโรคไมแตกตางกัน15 เปนไปไดวาผลการศึกษาบางอยาง 

โดยเฉพาะอัตราการติดเชื้อ ออกมามีความหลากหลายกวาที่ตั้ง

สมมติฐานไวเกิดจากเกณฑในการวินิจฉัยนี้ เพราะโดยแนวโนม 

autoimmune neutropenia มักมี ANC คอนต่ำามากกวาใน

ขณะที่ CIN มักอยูในระดับต่ำาเพียงเล็กนอย

Chroniccyclicneutropenia เปน congenital neutropenia 

ที่ถายทอดทางพันธุกรรมอยาง autosomal dominant19 มีลักษณะ

คือ จำานวน neutrophil จะขึ้นลงทุกประมาณ 3 สัปดาห ในระหวาง

ที่เม็ดเลือดขาวต่ำาผูปวยก็จะมีอาการออนเพลียและมีอาการติดเชื้อ

ได เชน ไข เปนแผลในกระพุงแกมหรือลิ้น ตอมน้ำาเหลืองที่คอโต 

พบมีการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อดานลางหรือมีเหงือกอักเสบ

ไดบอยเชนกันเหมือนกับกลุมที่เปน chronic severe neutropenia 

ทั้งหมด แตไมคอยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต5 เปนภาวะที่ตองนำามา

วินิจฉัยแยกโรคกับ chronic neutropenia อื่นๆ ดวยเสมอ

เนื่องจากการดำาเนินโรคตางกัน ในขณะที่ severe congenital 

neutropenia มีเม็ดเลือดขาวต่ำาตลอดและกลายเปน MDS หรือ 

acute myeloid leukemia (AML) ได cyclic neutropenia 

ไมสัมพันธกับ leukemic transformation สวนเมื่อเทียบกับผูที่

เปน acquired neutropenia ก็ยังมีชวงที่เม็ดเลือดขาวกลับเปน

ปรกติ แตชวงที่เม็ดเลือดขาวต่ำาจะมีอาการมากกวา มีโอกาสตอง

รับการรักษามากกวา

ความชุก

 รายงานที่ใหญที่สุดของการศึกษาความชุก asymptomatic 

neutropenia ในประชากรทั่วไป ไดแก รายงานจากสหรัฐอเมริกา

โดย Hsieh และคณะ2 รวมกลุมตัวอยางตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไปที่มี

สุขภาพแข็งแรงจำานวน 25,222 ราย พบผูที่มี ANC <1.5 x 109/L 

ในชาวผิวขาวรอยละ 0.79  ชาวผิวดำารอยละ 4.47 และชาวเม็กซิกัน

อเมริกันรอยละ 0.38 โดยกลุมประชากรชายและเด็กอายุนอยกวา 

5 ปมีความชุกของ neutropenia มากกวา อยางไรก็ตามขอจำากัด

ของการศึกษานี้คือ มีการตรวจเลือดแคครั้งเดียว ทำาใหไมสามารถ

ทราบไดวามีการเปลี่ยนแปลงของจำานวนเม็ดเลือดเมื่อตางเวลาไป

หรือไม รวมถึงไมไดศึกษาตอถึงสาเหตุของภาวะneutropenia

Lima และคณะ จากบราซิล14 รายงานผูใหญที่ตรวจพบ 

neutropenia โดยบังเอิญในสถาบันของตน โดยใช ANC <1.8 

x 109/L ถาเปนชาวผิวขาวและ <1.5 x 109/L ถาเปนชาวผิวดำา 

พบวามีจำานวนทั้งหมด 133 รายใน 6 ป ติดตามมาตรวจได 97 

ราย ภาวะที่พบมากที่สุดคือ ไมสามารถหาสาเหตุได (chronic 

idiopathic neutropenia) ร้อยละ 34 สวนสาเหตุที่สามารถหา

ได ไดแก การสัมผัสสารเคมีรอยละ 16.5  การติดเชื้อรอยละ 9.3  

โรคภูมิคุมกันตอตนเองรอยละ 9.3  โรคเลือดรอยละ 9.3  โรค

ไทรอยดรอยละ 8.2  เชื้อชาติรอยละ 7.2  ยารอยละ 2.1  ขาดธาตุ

เหล็กรอยละ 2.1  cyclic neutropenia รอยละ 2.1 พบวาผูปวย

เหลานี้ถาไดรับการรักษาหรือโรคที่เปนสาเหตุอาการดีขึ้น ภาวะ 

neutropenia ก็จะดีขึ้นดวย
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ในดานกลุมที่ตรวจแลววาเปน chronic idiopathic neutropenia 

จริง Papadaki และคณะ20 รายงานจากประชากรในเกาะ Crete 

ประเทศกรีซ วาพบความชุกเทากับรอยละ 1.67 เมื่อใช ANC 

< 1.8 x 109/L

ไมพบรายงานในประเทศไทยเองหรือจากเอเชียทั้งที่ในทางปฏิบัติ

เราพบผูปวยกลุมนี้อยูพอสมควร ขณะนี้สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาค

วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึง

กำาลังศึกษากลุมตัวอยางในประชากรไทยอยู16 ซึ่งจะไดขอมูลนำา

เสนอในโอกาสตอไป

การดำาเนินโรค

ผูปวยมักมีเม็ดเลือดขาวต่ำาเชนนี้ตลอดชีวิต แตมีสวนนอยที่

สามารถดีขึ้นเองได13

 การติดเชื้อพบนอยมากในผูปวยที่เปน chronic idiopathic 

neutropenia สัมพันธกับระดับของภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา จากขอมูล

ที่ไมไดตีพิมพของ Papadaki13 ซึ่งศึกษาผูปวย CINจำานวนมาก 

พบวาความชุกของผูปวยที่ตองไดรับการรักษาดวย G-CSF และยา

ปฏิชีวนะเทากับรอยละ 1.9 ตอป แตผูปวยในกลุมนี้สวนใหญเปน 

mild neutropenia แบบไมรุนแรงมีผูปวยเพียงรอยละ 5.8 เทา

นั้นที่มี ANC <0.5 x 109/Lตำาแหนงการติดเชื้อที่ถาพบ มักเปน 

chronic gingivitis หรือ periodontitis21 รายงานการติดเชื้อ

ในตำาแหนงอื่นมีประปรายมี 2 รายงานวาพบ serum IgG3 ต่ำา

แตก็ไมทำาใหผูปวยมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น22,23 นอกจากนั้นยังพบวา 

anti-bacterial peptide pro-LL-37 มีคาปกติ ในขณะที่จะพบวา

ต่ำาลงในกลุมที่เปน severe congenital neutropenia24

 Leukemictransformationในขณะที่ severe congenital 

neutropenia สามารถพบการเปลี่ยนไปเปนมะเร็งเม็ดโลหิตขาว 

ไดรอยละ 10-20 ใน 10 ป15และสัมพันธกับการเกิดการกลายพันธุของ 

G-CSF receptor แตใน chronic idiopathic neutropenia 

พบมีรายงานการเกิดการเปลี่ยนไปเปนมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเพียง

แค 6 ราย25-28 จากขอมูลที่ไมไดตีพิมพของ Papadaki ซึ่งทำาการ

ศึกษาผูปวย chronic idiopathic neutropenia จำานวนมากพบ

มีอุบัติการณของการเกิดการเปลี่ยนไปเปนมะเร็งเม็ดโลหิตขาว 

รอยละ 1.6413 มีรายงานวาพบการกลายพันธุของ G-CSF receptor 

เพียงแค 1 ราย27 จาก 5 รายที่ตรวจ25-27 แตยังไมมีผลสรุปวา

การกลายพันธุนี้เกี่ยวของกับการกลายเปน AML หรือไม ความ

สัมพันธระหวางการเปลี่ยนไปเปนมะเร็งเม็ดโลหิตขาว กับ CIN จึง

ยังไมสามารถสรุปในปจจุบัน29

Osteopeniaและosteoporosis

ในการศึกษาที่ไดรับการควบคุมอยางดี พบวาผูปวย chronic 

idiopathic neutropenia มี osteopenia ถึงรอยละ 44.4 และ 

osteoporosis รอยละ 15.6 ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับประชากรเพศ

และกลุมอายุเดียวกัน30 พบ marker ของการสลายกระดูก เชน 

N-telopeptide เพิ่มขึ้น และ marker ของการสรางกระดูก เชน 

serum osteocalcin เพิ่มขึ้น แสดงวามี bone turn over เพิ่ม

ขึ้น เมื่อเกิดตอเนื่องเปนระยะเวลานานทำาใหเกิดการสูญเสียมวล

กระดูกตามมา เชื่อวากระบวนการอักเสบเรื้อรังเปนสาเหตุใหเกิด

ภาวะนี้ นอกจากนั้น พบวา bone mineral density แปรผกผันกับ

ความรุนแรงของ neutropenia และ inflammatory cytokine 

เชน TNFa และ IL-1b ซึ่ง cytokine ทั้ง 2 ชนิดมีความสำาคัญ

ตอ bone metabolism31

กลไกการเกิดโรค

Neutrophil ศึกษาไดยากกวาเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด

เนื่องจากมีจำานวนนอยและยิ่งลดลงอีกในภาวะที่สรางไมได นอกจาก

นั้น neutrophil สวนที่อยูในกระแสเลือดมีระยะเวลาสั้นมากและ

สวนสวนที่อยูนอกเนื้อเยื่อก็ไมสามารถวัดได5

สาเหตุหลักของ chronic idiopathic neutropenia เกิด

จากความบกพรองของ granulopoiesis32 มีรายงานบางที่พบวา

เกิดจาก neutrophil extravasation33 การที่ทราบวามีการสราง

ลดลงจากการทำาเพาะเลี้ยงเซลลจากไขกระดูกพบวาจำานวน CD34+/

CD33+ granulocyte progenitor ลดลงและความสามารถในการ 

สราง granulocyte colony ลดลงตอจำานวนของ mononuclear 

cell และ CD34+ cell ในไขกระดูก และยังทราบจากการตรวจดู

ไขกระดูกของผูปวยพบมีตัวแกลดลงหรือมี left shift

กลไกการสรางลดลงเกิดจากมีการเรงกระบวนการ apoptosis 

ผาน Fas ligand ใหเร็วขึ้นในสวนที่เปน CD34+/CD33+ immature 

cell ในขณะที่ CD34-/CD33+ หรือ CD34-/CD15+ mature 

granulocyte มีอัตราการ apoptosis ปกติ และ apoptosis 

ผานทาง death-receptor ของ neutrophil ในกระแสเลือดก็ปกติ 

เชนกัน ดังนั้นความผิดปกตินาจะอยูใน microenvironment 

ของไขกระดูก34 เชื่อวาการกระตุนกระบวนการอักเสบในไขกระดูก

อยางตอเนื่องนาจะเปนสาเหตุของ granulocyte precursor 

apoptosis ที่กลาวมา เนื่องจากพบวามีเซลลในระบบภูมิคุมกัน

ที่ถูกกระตุนและ pro-apoptotic mediator มากขึ้นในผูปวย

เซลลที่มีบทบาทหลักใหเกิดพยาธิสภาพนี้ คือ polyclonal 

หรือ oligoclonal T-lymphocyte ที่ถูกกระตุน35 และมีความ

สามารถในการกดไขกระดูก รวม ทั้งสราง pro-apoptotic cytokine 
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ไมวาจะเปน interferon-gamma (IFNg), Fas-ligand, tumor 

necrosis factor-alpha (TNF-a) และ transforming growth 

factor-beta1 (TGF-b1) ดังที่ตรวจพบในการศึกษาไขกระดูกของ

ผูที่เปนโรค chronic idiopathic neutropenia ไมวาดวยวิธี 

immunocytochemistry และ การศึกษาระดับเซลลหรือระดับ

โมเลกุล36 ในขณะที่ cytokine ที่ตานการอักเสบเชน IL-10 ลดลง37 

ทำาใหสมดุลระหวาง pro-survival และ pro-apoptosis mediator 

เสียไป พบวารางกายยังคงพยายามชดเชยการเสียสมดุลยนี้ เชน 

พบมี soluble flt-3 ligand (sFL) ในกระแสเลือดและไขกระดูก

เพิ่มขึ้น ซึ่ง sFL เปนโปรตีนที่กระตุนการสรางเม็ดเลือดที่อยูบน

ผิวของ lymphocyte และ fibroblast แสดงวา T-cell อาจกำาลัง

พยายามที่จะชดเชยกลไกการตายของเซลลเชนที่เคยรายงานมาใน 

aplastic anemia มากอนหนานี้38 

การศึกษาระดับโมเลกุลไมพบการกลายพันธของยีนตางๆที่

เกี่ยวของ เชน ELA-2 (neutrophil elastase)39 เหมือนกับที่

พบใน congenital neutropenia แตมีรายงานการกลายพันธุ ที่ 

Gf1 proto-oncogene ซึ่งทำาหนาที่เปนตัวยับยั้งการทำางานของ 

neutrophil elastase 1 รายจากการตรวจ 56 ราย40 และพบ 

การกลายพันธุของ G-CSF receptor เพียง 1 รายดังกลาวขางตน27

โดยสรุปแลวจากความรูในปจจุบัน chronic idiopathic neutro-

penia มีพยาธิกำาเนิดคลายกับ acquired bone marrow failure 

syndrome มากกวา congenital neutropenia และกลไกหลัก 

คือ กระบวนการทางระบบภูมิคุมกันและการอักเสบ เชื่อวา CIN 

อาจแสดงถึงรูปแบบที่ไมรุนแรงของโรคที่มี T-cell และ cytokine 

mediated suppression hematopoiesis เชนเดียวกับ large 

granular lymphocytosis, lymphoproliferative diseases, 

aplastic anemia และ MDS แตโดยรวมแลวก็ยังถือวาเรามีความ

เขาใจกับภาวะนี้นอยอยู ตองรอผล การศึกษาอื่นๆ ตอไป

อาการ

ใน chonic neutropenia พบวาการติดเชื้อนอยกวาเมื่อเทียบ

กับระดับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำาเทากันของ neutropenia เฉียบพลัน 

ยกเวนในรายที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำามากซึ่งยังคงมีความเสี่ยงตอการ 

ติดเชื้อมากกวาอยู เชื่อวาอธิบายจาก neutrophil ในสวน tissue 

compartment สามารถสง neutrophil มาทำาหนาที่อยางเพียง

พอ และพบวาจำานวน monocyte มักปกติซึ่งอาจชวยการทำา 

หนาที่ phagocytosis ไดอีกสวนหนึ่ง5

ในผูปวยที่มีอาการ มักเปน pyoderma หรือ otits media 

ในเด็ก5 และอาจพบเหงือกอักเสบเรื้อรัง โดยไมทราบสาเหตุได41,42

นอกจากนี้มีรายงานการติดชื้อที่ตำาแหนงอื่นอยูบาง

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

1. Completebloodcount

นอกจาก neutropenia แลวยังอาจพบ anemia และ/หรือ 

thrombocytopenia รวมดวยได แตสวนใหญมักเปน isolated 

neutropenia13 โดย anemia พบไดรอยละ 14.2 เชื่อวาเกิดจาก 

anemia of chronic disease43 การศึกษาแสดงวามีการลดลงของ 

ของ erythroid precursor ซึ่งสัมพันธกับการสราง TNFa ที่มาก

ขึ้น44 และเกิด apoptosis เร็วขึ้น สวน thrombocytopenia แบบ

ไมรุนแรง พบไดประมาณรอยละ 10 สามารถพบ hypolobated 

megakaryocyte และการสราง megakaryocyte ลดลงซึ่งสัมพันธ 

กับการมี TNF-b1 บริเวณนั้นมากจึงกด megakaryopoiesis 

แมจะพบวามี thrombopoietin เพิ่มขึ้นดวยก็ตาม45

นอกจากนี้ อาจพบ monocyte ลดลงไดประมาณรอยละ 10 ซึ่ง 

สัมพันธกับจำานวน CD34+/CD33+ progenitor cell ในไขกระดูก46 

และพบ lymphopenia ไดรอยละ 37 จาก TNFa และ IL1-b 

ที่เพิ่มขึ้นทำาใหมีการกระตุน endothelium47 และกระตุนใหมี 

extravasation ของ helper และ suppressor CD45RO+ 

memory T-cell เชื่อวาจาก สาเหตุ นี้ อาจทำาใหมี neutrophil 

extravasationดวย33

2. Bonemarrowstudy

มักมีจำานวนเซลลในไขกระดูกปกติ แตอาจพบมี left shift ของ 

myeloid series เนื่องจากการ proliferation และ maturation ไปเปน 

mature granulocyte ลดลงและมีสัดสวนของ Myeloid:Erythroid 

ลดลง13 และอาจพบมี megaloblastoid erythroblast และ 

microcytic megakaryocyte ซึ่งเปน dysplastic feature ได48

3. การศึกษาอื่นในระดับกลไกการเกิดโรค 

เชน inflammatory cytokines ที่ไดกลาวมาบาง แตยังไมพบ 

cytokine ใดนำามาใชไดทางคลินิกได 

การสงตรวจพิเศษที่อาจมีโอกาสนำามาประยุกตใชไดในอนาคต 

ไดแก neutrophil granule protein pro-LL-37 (hCAP18 หรือ 

cathelin-LL-37) ซึ่งมีคุณสมบัติเปน anti-bacterial peptide 

สามารถกระตุนการสราง myeloid cell ได พบวาในผูปวยที่เปน 

chronic idiopathic neutropenia หรือ autoimmune neutropenia 

มีคาปกติ ในขณะที่ผูปวย severe congenital neutropenia จะ

มีคาต่ำาลง และผูปวย cyclic neutropenia จะมีคาขึ้นลงเปนชวงๆ 

จึงมีความเปนไปไดวาอาจสามารถใชโปรตีนนี้วินิจฉัยแยกโรคได24

แนวทางการวินิจฉัยผูปวยchronicneutropenia3

ผูปวยที่มี neutropenia เฉียบพลันมักมาดวยอาการติดเชื้อชัดเจน 

ควรหาแหลงติดเชื้อและใหการรักษา มักพุงประเด็นสาเหตุจากยาที่
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ไดรับกอนหนานี้เปนหลัก สวนผูปวยที่เปน chronic neutropenia 

มักพบจากการตรวจเลือดเจอโดยไมมีอาการหรือพบในการตรวจ

เลือดเพื่อหาสาเหตุของผูที่มาดวยไขหรือการติดเชื้อซ้ำาบอยๆ

ขั้นแรกตองยืนยันกอนวาผูปวยมี chronic persistent neutropenia 

จริง ดวยการดูผลเลือดซ้ำาในระหวางที่ผูปวยไมมีการติดเชื้อหรือ

อาการอื่น ในการแยกกับผูปวยที่เปน cyclic neutropenia ควรมี

ผลเลือดที่ต่ำาคงที่อยางนอย 4 ครั้งในชวงเวลา 3 เดือน การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการอื่นที่ควรประเมินดวย ไดแก

•	 Complete blood count มีความผิดปกติในเม็ดเลือด

ชนิดอื่นหรือไม

•	 Globulin level หรืออาจรวมถึง immunoglobulin level 

ในรายที่สงสัย ผูปวยที่มี hypergammaglobulinemia 

อาจแสดงวามีการติดเชื้อซ้ำาบอยๆ และมีอาการมานาน

แลว สวนผูปวยที่มี hypogammaglobulinemia รวม 

กับ neutropenia มีความเสี่ยงสูงขึ้นตอการติดเชื้อซ้ำา

•	 การดู peripheral blood smear มีประโยชน โดยเฉพาะ

กลุมผูปวยอายุนอยที่อาจเปน congenital neutropenia 

อาจพบลักษณะเฉพาะ เชน myelokathexis ฯลฯ รวม

ถึงการดู large granular lymphocyte เพื่อแยกภาวะ 

large granular lymphocytic leukemia หรือ Felty’s 

syndrome

•	 การเจาะไขกระดูก ชวยในการยืนยันวาไมมี leukemia 

หรือ MDS รวมทั้งประเมินความรุนแรงของพยาธิสภาพ

ในไขกระดูก ในผูใหญการแยกระหวาง MDS กับ chronic 

idiopathic neutropenia อาจยากในบางครั้ง การพบลักษณะ 

dysplasia ชัดเจนหรือมี cytogenetic abnormality ก็

จะสนับสนุนการวินิจฉัย MDS ไดอยางมาก

•	 การตรวจหาสาเหตุอื่นที่เปนไปไดตามตารางสรุปสาเหตุ 

ใหพิจารณาความเหมาะสมและลำาดับขั้นตอนเปนรายๆ ไป 

ผูปวยสวนหนึ่งมีอาการของโรคเดนชัด แตก็มีรายงานจำานวน

มากโดยเฉพาะกลุมการติดเชื้อไวรัส ที่อาจไมมีอาการอื่น

มากอน ในกลุม autoimmune disease อาจพิจารณาตรวจ 

antinuclear antibodies(ANA) และ rheumatoid factor 

เนื่องจากพบผูปวยบางรายที่มี occult splenomegaly, 

ANA และ rheumatiod factor สูง แตมีอาการนอยมากได3

•	 Anti-neutrophil antibody ควรสงกอน ในกรณีที่จะใหการ

วินิจฉัยวาเปน chronic idiopathic neutropenia เพื่อ

แยกภาวะ primary autoimmune neutropenia ไดอยาง 

มั่นใจ อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหอง

ปฏิบัติการใดเปดใหบริการการตรวจนี้

การรักษา

ผูปวยสวนใหญมักไมมีอาการและไมตองการไดรับการรักษา เพียง

แตแนะนำาการปฏิบัติตัวและติดตามอาการเพียงอยางเดียว ในกรณี

ที่เม็ดเลือดขาวต่ำามากและมีการติดเชื้อสามารถพิจารณาให G-CSF 

ได ขอมูลยังไมเปนที่สรุปในปจจุบันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง 

การใช G-CSF และการเกิด MDS/AMLในผูปวย congenital 

neutropenia ในผูปวย chronic idiopathic neutropenia มี

รายงานการเกิด MDS/AML หลังได G-CSF15 แตไมสามารถ

พิสูจนความสัมพันธไดจึงตองรอดูขอมูลตอไป สามารถพิจารณา

ใชยาไดถามีขอบงชี้

สรุป

Chronic idiopathic neutropenia จากขอมูลในปจจุบันถือ

วาเกิดจากกลไกทางภูมิคุมกัน ความสามารถใหการวินิจฉัยแยกโรค

ไดถูกตองเมื่อแรกวินิจฉัยมีความสำาคัญในการวางแผนการรักษาตอ 

การทราบกลไกของ chronic idiopathic neutropenia ทำาใหเรา

เขาใจกระบวนการ myelopoiesis และกลไกทางระบบภูมิคุมกัน

ไดดีขึ้นและนาจะนำาไปใชในการรักษาไดตอไป
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