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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคมะเร็งเปนโรคที่พบไดบอยในประชากรทั่วไป ในสหรัฐอเมริกาคาดการณวาในป พ.ศ.
2550 จะมีผูไดรับการวินจิ ฉัยวาเปนโรคมะเร็งรายใหม 1.44 ลานราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549
จํานวนถึง 5 ลานราย และคาดวาจะมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งจํานวน 559,650 ราย (1, 2) สําหรับ
ประเทศไทยโรคมะเร็งนับเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีอัตรา
การเสียชีวิตรอยละ 81.3 ตอประชากร 100,000 คน (3) โดยโรคมะเร็งที่พบมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก
(4) ในเพศชายคือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญ สําหรับในเพศหญิงคือ มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเตานม และมะเร็งตับ
ปจจุบันผูปวยโรคมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เปนผลจากการที่ผูปวยไดรับการตรวจ
พบโรคมะเร็งในระยะเริ่มตนอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีการรักษาโรคมะเร็งดวยวิธีการใหม ๆ และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (1, 5) ยาเคมีบําบัดเปนยาที่มีบทบาทอยางมากในการรักษาโรคมะเร็งแต
เนื่องจากเปนยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ขนาดยาที่ใชในการรักษามีขนาดใกลเคียงกับขนาดยาทีท่ าํ ให
เกิ ด พิ ษ เพื่อ ให ไ ด ป ระสิทธิ ภ าพเต็มที่แ ละลดอั ตราการดื้อ ยา ผูปว ยจึง เกิด พิ ษ จากยาไดงาย (6)
นอกจากยาเคมีบําบัดจะมีผลทําลายเซลลมะเร็งแลว ยังมีผลทําลายเซลลปกติอีกดวย โดยเฉพาะ
เซลลที่มีการแบงตัวอยางรวดเร็ว เชน เซลลไขกระดูก เซลลรากผม เซลลในระบบทางเดินอาหาร
การทําลายเซลลปกติเหลานี้ถือเปนผลขางเคียงจากการไดรับยาเคมีบําบัด ภาวะกดการทํางานของไข
กระดูก (myelosuppression) เปนหนึ่งในผลขางเคียงที่พบไดบอยจากการไดรับยาเคมีบําบัด ซึ่งเปน
สาเหตุทําใหเกิดภาวะเลือดจาง (anemia) ภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกิน (leukopenia) และภาวะเกล็ด
เลือดนอย (thrombocytopenia) (7)
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลมีความสําคัญในการปองกันการติดเชื้อ ดังนั้นการลดลงของ
เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ที่เรียกวา neutropenia จะเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมี
จํานวนนอยกวา 1,000 เซลล/ไมโครลิตร อาการแสดงที่สําคัญมาก และอาจเปนอาการแสดงอยาง
แรกที่บงบอกวาผูปวยเกิดการติดเชื้อขึ้น คือไข (7, 8) เรียกภาวะไขที่เกิดรวมกับนิวโทรฟลต่ําวา
febrile neutropenia ภาวะนิวโทรฟลต่ําเปนอาการขางเคียงที่สําคัญทางโลหิตวิทยาและเปนภาวะที่
พบไดบอยจากการไดรับยาเคมีบําบัด (9, 10) และอาการแทรกซอนที่เกิดจากภาวะนิวโทรฟลต่ํามี
ผลทํ าให การทํางานของอวัยวะตาง ๆ ลมเหลวจากการติดเชื้อในกระแสเลือด เป นผลใหมีการ
เสียชีวิต ความเจ็บปวย และคารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูปวยตองอยูในโรงพยาบาลนาน
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ขึ้น และมีการใชยาปฏิชีวนะและยาตานเชื้อรา นอกจากนี้ยังเปนการลดคุณภาพชีวิตของผูปวย และ
การเลื่อนระยะเวลาการรักษาออกไปหรือการลดขนาดยาลงทําใหการรักษาโรคไดผลไมเต็มที่ (1014)
การวิจยั การใชยากระตุน การสรางเม็ดเลือดขาว (granulocyte colony stimulating factor; GCSF) ในผูปวยมะเร็งพบวาสามารถชวยลดความเสี่ยง ความรุนแรง และระยะเวลาการเกิดทั้งภาวะ
นิวโทรฟลต่ําและภาวะไขจากนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดได (15-18) แมวาการใชยา GCSF จะมีประโยชนตอผูปวย แตการพิจารณาเลือกใชยาใหกับผูปวยควรพิจารณาถึงความคุมทุนของ
การรักษาควบคูกันไปดวย (15) และจากการวิจัยทางเศรษฐศาสตร (economic) เกีย่ วกับความคุมทุน
ของการใชยา G-CSF ในผูปว ยมะเร็ง พบวาการใชยา G-CSF ชวยลดอัตราการเกิดไขจากนิวโทรฟล
ต่ํา ซึ่งสงผลชวยลดคาใชจา ยในการรักษาภาวะไขจากนิวโทรฟลต่ําของผูปวยลง (19-22) The
American society of clinical oncology (ASCO) และ National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) ป พ.ศ. 2549 แนะนําใหใชยา G-CSF ในผูท ี่ไดรับยาเคมีบําบัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ํามากกวารอยละ 20 โดยพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของผูปวยรวมดวย
เชน อายุ โรคประจําตัว ชนิดของโรคที่ผูปวยเปนอยู ผลกดการทํางานของไขกระดูกจากยาเคมี
บําบัดที่ไดรับ (23, 24) นอกจากนี้ European Organisation for Research and Treatment of Cancer
(EORTC) ป พ.ศ. 2549 แนะนําใหใชยา G-CSF แกผทู ี่ไดรับยาเคมีบําบัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ํามากกวารอยละ 20 ทุกราย และหากไดรับยาเคมีบําบัดทีม่ ีความเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะไขจากเม็ดเลือดขาวต่ํารอยละ 10-20 ควรพิจารณาปจจัยเสีย่ งอื่น ๆ ที่เพิม่ ความเสี่ยงตอ
การเกิดนิวโทรฟลต่ําของผูปวยรวมดวยกอนพิจารณาใชยา G-CSF และมีการประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดนิวโทรฟลต่ําของผูปวยทุกครั้งกอนไดรับยาเคมีบําบัด (25) เนื่องจาก G-CSF เปนยาทีม่ ี
มูลคาสูง การเลือกใชในผูปว ยควรมีการพิจารณาอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุดโดย
ปกติแลวความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซอนจากนิวโทรฟลต่ําจะพิจารณาจากสูตรยาเคมีบําบัดที่
ผูปวยไดรับ แตการพิจารณาเฉพาะสูตรยาเคมีบําบัดเพียงอยางเดียวอาจยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการเลือกใชยากระตุน การสรางเม็ดเลือดขาว ยังมีปจ จัยเสี่ยงอืน่ ๆ ที่ควรนํามาพิจารณาดวย เชน
ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง อายุ โรคประจําตัว ผลทางหองปฏิบัติการ การนําปจจัยเสีย่ งตาง ๆ
ของผูปวยหลาย ๆ รายมาวิเคราะหจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเลือกใชยากระตุน การ
สรางเม็ดเลือดขาวไดในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดจริง
มะเร็งทางโลหิตวิทยา (hematologic malignancies) แบงออกเปน 3 กลุม คือ มะเร็งเม็ด
เลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง และความผิดปกติของเซลลพลาสมา (26) มะเร็งชนิดนี้มีอุบัติการณ
การเกิดไมสูงมาก พบผูปวยมะเร็ง Non Hodgkin’s Lymphoma (NHL) และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
จํานวน 4.4 ราย และ 3.9 ราย ตอประชากร 100,000 ราย ตามลําดับ โดยพบผูปวยเพศชายมากกวา
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เพศหญิง (27-29) แตมะเร็งชนิดนี้ตอบสนองดีตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด มะเร็งบางชนิดสามารถ
รักษาดวยยาเคมีบําบัดใหหายขาดได เชน Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL), Acute
Nonlymphoblastic Leukemia (ANLL), Hodgkin’disease (HD) และ Non Hodgkin’s Lymphoma
(NHL) แมมะเร็งบางชนิดไมสามารถรักษาจนหายขาดได แตการไดรับยาเคมีบําบัดทําใหผูปวยมี
ชีวิตยืนยาวขึ้น (30) และพบวาผูปวยเหลานี้เมื่อไดรับยาเคมีบําบัดจะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ํา รวมทั้งภาวะแทรกซอนจากนิวโทรฟลต่ํามากกวาผูปวยมะเร็งชนิดอื่น ๆ (solid tumors)
(8, 31) เปนผลใหผูวิจัยสนใจทําการวิจัยถึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ของการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจากการ
ไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งกลุมนี้ เพื่อนํามาจัดทําเปนแนวทางในการทํานายการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัด และอาจพัฒนาเปนแนวทางในการเลือกใชยากระตุนการสราง
เม็ดเลือดขาวในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด
วัตถุประสงคของการวิจัย
สรางแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบํา
บัดในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้เปนขอมูลการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยา
เคมีบําบัดในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่เขารับการรักษา ณ อาคารเคมี
บําบัด และหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี ดังนั้นขอมูลการเกิดภาวะ
เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง
ตอมน้ําเหลือง เปนขอมูลในชวงเวลาที่ทําการวิจัยเทานั้น และไมเกี่ยวกับการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ทั่วไป
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยนี้
ไดแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบํา
บัดในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง ซึ่งใชประกอบการเลือกใชยากระตุนการ
สรางเม็ดเลือดขาวในผูปว ย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสรางเม็ดเลือด (Hematopoiesis)
การสรางเม็ดเลือด เปนกระบวนการสรางและพัฒนาของเม็ดเลือดจากเซลลตนกําเนิดเม็ด
เลือดในระยะเริ่มแรก ที่เรียกวา pluripotential hematopoietic stem cell (PPSC) เพื่อใหไดเซลลเม็ด
เลือดชนิดตาง ๆ โดยมีกระบวนการสรางที่ซับซอนและอาศัยการทํางานรวมกันขององคประกอบ
ตาง ๆ ไดแก เซลลตาง ๆ ที่อยูในไขกระดูก เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด และสารควบคุมการสรางเม็ด
เลือด (32) ดังแสดงในรูปที่ 1 (33)

รูปที่ 1 การสรางเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ จากเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด

5
ชนิดของเม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดขาวทีอ่ ยูในกระแสเลือดสามารถแบงออกไดเปน 5 ชนิด คือ นิวโทรฟล โมโนไซต
อิโอซิโนฟล เบโซฟล และลิมโฟไซต ซึ่งแตละชนิดมีรูปรางและหนาที่การทํางานแตกตางกันไป
นิวโทรฟลมีหนาที่ปองกันการติดเชื้อใหกบั รางกาย โดยจะทําลายแบคทีเรียและไวรัสที่อยูในระบบ
ไหลเวียนเลือด นิวโทรฟลจะมีชีวติ อยูในกระแสเลือดประมาณ 6-7 ชม. ก็จะถูกทําลาย ดังนั้น
รางกายจึงจําเปนตองมีการสรางนิวโทรฟลขึ้นมาทดแทนอยางรวดเร็วเพื่อใหมจี ํานวนนิวโทรฟล
เพียงพอทีจ่ ะทําหนาที่ปองกันการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนนิวโทรฟลในคนสุขภาพดีมี
คาเทากับ 2,500-6,000 เซลล/ลม. การที่รางกายมีจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ (absolute neutrophil
count; ANC) ต่ํา ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อมากขึ้น (34) สามารถแบงระดับความรุนแรงของภาวะนิว
โทรฟลต่ําไดเปน 4 ระดับ (10) ดังตารางที่ 1 แมวาผูปว ยอาจมีภาวะนิวโทรฟลต่ํา แตไมจําเปนที่
ผูปวยทุกรายจะเกิดการติดเชือ้ ขึ้น อาการและอาการแสดงที่บงบอกวาผูป วยมีการติดเชื้อขึ้น ไดแก
ไข เจ็บคอ ไอ หายใจสั้น คัดจมูก แสบรอนขณะปสสาวะ หนาวสั่น บวม แดง รอนบริเวณที่มกี ารติด
เชื้อ บริเวณทีพ่ บการติดเชื้อไดบอย คือ ปอด ปาก คอ โพรงไซนัส และผิวหนัง (7, 35)
ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงของภาวะนิวโทรฟลต่ํา
ระดับความรุนแรง
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

จํานวน ANC (cell/mm3)
1500-2000
1000-1499
500-999
< 500

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งเม็ดเลือดขาว คือ กลุม โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่เกิดจากความผิดปกติของเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทําใหเม็ดเลือดขาวตัวออน เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา โดย
เซลลเหลานี้ไมสามารถเจริญเติบโตเปนเม็ดเลือดขาวตัวแก และไปสะสมตามอวัยวะสําคัญตาง ๆ
เชน ไขกระดูก ตับ มาม ตอมน้ําเหลือง และในกระแสเลือด เปนตน ทําใหการทํางานของอวัยวะ
เหลานี้ผิดปกติไป (36, 37) ปจจัยเสีย่ งที่ทาํ ใหเกิดมะเร็งชนิดนี้ ไดแก การไดรับรังสีเปนจํานวนมาก
ผูที่ทํางานสัมผัสสารเคมี เชน เบนซีน ผูมีประวัติทางพันธุกรรมบกพรอง (38, 39) แบงออก 4 ชนิด
คือ

6
1.
2.
3.
4.

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดพลันชนิด myeloid (Acute non-lymphocytic leukemia : ANLL)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด lymphoid (Acute lymphocytic leukemia : ALL)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด myeloid (Chronic myeloid leukemia : CML)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด lymphoid (Chronic lymphocytic leukemia : ALL)

อาการทางคลินิก
อาการตาง ๆ เกิดจากการที่เม็ดเลือดสูญเสียการทําหนาที่ เชน สูญเสียการทําหนาที่ของเม็ด
เลือดขาวทําใหผูปวยติดเชื้อไดงาย การมีจํานวนเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดนอยทําใหเกิดซีด และ
เลือดออกไดงาย อาการที่พบไดบอยในผูปวยมะเร็งชนิดนี้ คือ ไขหนาวสั่น บางครั้งอาการเหมือน
ไขหวัด ออนเพลีย ไมมีแรง น้ําหนักลด ติดเชื้อบอย บวมและเจ็บบริเวณตอมน้ําเหลือง ตับ และมาม
เลือดออกงายบริเวณผิวหนัง ไรฟน ตา และมีอาการปวดกระดูก (38)
มะเร็งตอมน้ําเหลือง
มะเร็งตอมน้ําเหลือง คือ มะเร็งที่มีตนกําเนิดมาจากตอมน้ําเหลือง หรือเนื้อเยื่อน้ําเหลือง
โดยทั่วไปตอมน้ําเหลืองมีอยูทั่วรางกายตามตําแหนงตาง ๆ เชน ที่คอ รักแร แตมักจะมีขนาดเล็ก
การที่ ต อ มน้ํ า เหลื อ งมี ข นาดโตขึ้ น เนื่ อ งมาจากมี ก ารติ ด เชื้ อ หรื อ เกิ ด จากเซลล ม ะเร็ ง ทํ า ให
ความสามารถในการปองกันเชื้อโรคตาง ๆ ไมใหเขาสูรางกายลดลง ไมวาจะเปนทางระบบทางเดิน
หายใจ ทางเดินอาหาร หรือผิวหนัง (40) มะเร็งตอมน้ําเหลืองแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin lymphoma : NHL
2. มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Hodgkin disease : HD
อาการทางคลินิก
อาการสําคัญไดแก ตอมน้ําเหลืองโต มักพบบริเวณคอ รักแร ขาหนีบ นอกจากนี้ยังพบ
อาการอื่น ๆ อีกเชน ไข น้าํ หนักลด เบื่ออาหาร เหงื่อออกเวลากลางคืน เปนผื่นหรือตุม กอนนูนที่
ผิวหนัง มีกอนในทอง ปวดทอง ตับมามโต ตัวเหลือง ตาเหลือง หรือซีดลง
สาเหตุการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
ภาวะนิวโทรฟลต่ําเกิดไดจากที่มีการผลิตเม็ดเลือดขาวลดลง เม็ดเลือดขาวถูกทําลาย หรือมี
การสะสมของเม็ดเลือดขาวตามอวัยวะตาง ๆ นอกระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งการผลิตเม็ดเลือดขาว
ไดลดลงมาจากหลายสาเหตุ เชน โรคบางชนิด รวมทั้งพิษจากยา การขาดวิตามิน การติดเชื้อไวรัส
และความผิดปกติของไขกระดูก สาเหตุที่เม็ดเลือดขาวถูกทําลายอาจเปนจากระบบภูมิคุมกันของ
รางกายสรางแอนติบอดีมาทําลายเม็ดเลือดขาวโดยตรง หรือจากการถูกกระตุน ดวยยาที่ไดรับ และ
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การสะสมของเม็ดเลือดขาวนอกระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการติดเชือ้ หนอนพยาธิ และการฟอก
ไต (41)
ยาที่มีผลตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําที่พบไดบอ ยคือยาเคมีบาํ บัด ยาเคมีบําบัดสวนมากทําให
เกิดภาวะกดการทํางานของไขกระดูก จํานวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะลดลงต่าํ สุดภายภายใน
7-14 วันหลังจากไดรับยา ในขณะที่จํานวนเม็ดเลือดแดงอาจใชเวลานานหลายสัปดาหกวาจํานวนจะ
ลดลงต่ําสุด แตมียาเคมีบําบัดอยู 2-3 ชนิด ที่ไมมีผลกดการทํางานของไขกระดูกในขนาดยาปกติ
ไดแก floxuridine, vincristine, bleomycin และ cisplatin จึงนิยมนํายาเหลานีไ้ ปใหรวมกับยาเคมี
บําบัดชนิดอื่น ๆ (7, 42)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะกดการทํางานของไขกระดูกจากยาเคมีบําบัด ไดแก ชนิดยา ขนาด
ยา วิถีการใหยา ความถี่ในการใหยา การเปลี่ยนแปลงยาภายในรางกาย การไดรับรังสีรักษา ภาวะ
ความเจ็บปวยที่เปนรวมดวย ความไวของเซลลเม็ดเลือด และการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไข
กระดูก จากปจจัยดังกลาวทําใหภาวะกดไขกระดูกเกิดขึ้นเร็วและนานขึ้น โดยผูปวยที่ไดรับยาเคมี
บําบัดสวนใหญเกิดนิวโทรฟลต่ําในรอบการรักษาแรก (43-45) และหากผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดซ้ํา
อีกในชวงที่เม็ดเลือดกําลังมีการฟนตัวจะยิ่งทําใหเกิดการกดไขกระดูกมากขึ้น ซึ่งอาจทําใหตองลด
ขนาดยาที่ใชในการรักษาลง หรือเลื่อนการรักษาออกไป
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
การวิจยั ของ Morrison และคณะ ไดศกึ ษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ การเกิดภาวะนิวโทร
ฟลต่ําในผูปวย NHL และมะเร็งเตานม ที่ไดรับยาเคมีบาํ บัดเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใช
ยากระตุน เม็ดเลือดขาว โดยทําการวิจยั แบบยอนหลังในผูปวยกลุมนี้ทไี่ ดรับยาเคมีบาํ บัดในรอบการ
รักษาที่ 1 ในสถาบันการแพทยและสถาบันมะเร็งจํานวน 16 แหงในป พ.ศ. 2534-2542 พบอัตรา
การเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําหรือไขจากนิวโทรฟลต่ํารอยละ 59 พบปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิด
ภาวะดังกลาว ไดแก อายุมากกวา 65 ป ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 12.0 กรัม/เดซิลิตร โรคหัวใจ
โรคไต หรือโรคตับ ไดรับยาเคมีบําบัดขนาดเต็มการรักษา และไมไดรับยา G-CSF ใน 5 วันหลัง
ไดรับยาเคมีบาํ บัด (46)
Lyman และคณะ ทําการรวบรวมขอมูลจากการวิจัยตาง ๆ ในผูปวยมะเร็งชนิดตาง ๆ เพื่อ
หาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ การเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจากยาเคมีบําบัด เพื่อนํามาพัฒนาเปนแบบ
ทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะดังกลาวสูง และเปนแนวทางใน
การเลือกใชยา G-CSF อยางเหมาะสมและคุมคา พบปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิวโทร
ฟลต่ําและไขจากนิวโทรฟลต่ําในผูปวย NHL ดังนี้ อายุมากกวา 65 ป สมรรถภาพการทํากิจวัตร
ประจําวันต่ํา โรคหัวใจหรือโรคไต ระดับแอลบูมินนอยกวา 3.5 กรัม/เดซิลิตร ระดับ LDH มากกวา

8
200 ยูนิต/ลิตร ANC ต่ํากวา 1,000 เซลล/ไมโครลิตร ไดรับยา cyclophosphamide ขนาดสูงหรือ
ไดรับยา etoposide และไมไดรับยา G-CSF แตในการวิจัยยังมีขอจํากัดคือเปนการวิจัยแบบยอนหลัง
ในผูปวยจํานวนนอยจึงขาดการตรวจสอบความแมนยํา ขอมูลไมครบ และในแตละการวิจัยทีน่ ํา
ขอมูลมารวบรวมมีความแตกตางกันในดานการพิจารณาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ํา (31)
จากการวิจัยในป พ.ศ. 2534-2542 โดย Lyman และคณะ พบปจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงตอการ
เกิดไขจากนิวโทรฟลต่ําในผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง Intermediate-grade ที่ไดรับยาเคมีบําบัด
สูตร CHOP คือ อายุมากกวา 65 ป โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไต ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 12
กรัม/เดซิลิตร ไดรับ RDI มากกวารอยละ 80 และการไมไดรับ G-CSF หลังไดรับยาเคมีบําบัด (47)
และจากการทําการวิจัยยอนหลังเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการลด RDI ในผูปวยโรคมะเร็งตอม
น้ําเหลืองชนิดรุกราน (aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma) ที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด
สูตร CHOP และ CHOP รวมกับ rituximab หรือ CNOP (cyclophosphamide, mitoxantrone,
vincristine, prednisolone) พบวา ผูปวยอายุมากกวา 60 ป ระยะโรคลุกลาม (ระยะ 3 หรือ 4)
สมรรถภาพการทํากิจวัตรประจําวันนอยกวาหรือเทากับ 2 และการไมไดรับ G-CSF เพื่อปองกัน
ภาวะนิวโทรฟลต่ํา มีผลลด RDI ของผูปวย และปจจัยที่มีผลตอการเกิดไขจากนิวโทรฟลต่ํา คือ อายุ
มากกวา 60 ป เพศหญิง ระยะโรคลุกลาม สมรถภาพการทํากิจวัตรประจําวันนอยกวาหรือเทากับ 2
และจํานวน ANC นอยกวา 1,000 เซลล/ไมโครลิตร (48)
ป 2005 Dulan และคณะ จัดทําแนวทางการพยาบาลสําหรับภาวะนิวโทรฟลต่ําจากยาเคมี
บําบัด เพื่อใหการเลือกใชยา G-CSF มีประโยชนและคุม คามากที่สุดตอผูปวย แนวทางการพยาบาล
พัฒนาขึ้นตามแนวทางการใชยา G-CSF ของ ASCO 2000, NCCN 2005 และ EORTC 2003 หลัก
ปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการเกิดนิวโทรฟวต่ําพิจารณาจากรูปแบบยาเคมีบําบัด และปจจัย
เสี่ยงตาง ๆ ของผูปวย เชน อายุ โรคประจําตัว สมรรถภาพการทํากิจวัตรประจําวัน สภาวะ
โภชนาการ (ประเมินจากระดับแอลบูมิน) และภูมิคุมกัน (ประเมินจากระดับเม็ดเลือดขาว) โดย
ผูปวยแตละรายไดรับการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งกอนการรับยาเคมีบําบัด
ผูปวยที่ไดรับการ
ประเมินวามีความเสี่ยงสูงจะไดรับยา G-CSF เพื่อปองกันการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่าํ (12)
นอกจากนี้ Voog และคณะ ศึกษาพบวาขนาดยาเคมีบําบัด การไดรับ G-CSF และ
สมรรถภาพการดูแลตนเองต่าํ สามารถชวยในการทํานายการเกิดภาวะกดการทํางานของไขกระดูก
จากการไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองได (49)
ธานินทร อินทรกําชัย และคณะทําการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบในการทํานายการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ํา และไขจากนิวโทรฟลต่ําจากการใหยาเคมีบําบัดรอบที่ 1 ในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ชนิดรุกรานที่ไดรับยาเคมีบําบัดสูตร CHOP ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณตั้งแตเดือนมิถุนายน ป พ.ศ.
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2537 ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2541 พบปจจัยที่มาสารถใชทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา และ
ไข จ ากนิวโทรฟลต่ํา คื อ ระดับแอลบูมิน นอ ยกวาหรือเท ากับ 3.5 กรั ม/เดซิลิตร ระดับ Lactate
dehydrogenase (LDH) สูงกวาระดับปกติ และภาวะมะเร็งตอมน้ําเหลืองกระจายเขาสูไขกระดูก
(bonemarrow involvement of lymphoma) (50)
แมการวิจัยดังกลาวขางตนเปนการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา แต
ยังไมมีการหาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ รวมกัน เพื่อทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําไดอยาง
แนนอนและยังไมมีการวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ในประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยที่เสนอนี้เปนการ
วิจัยหาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดและ
มะเร็งตอมน้ําเหลืองใหอยูในรูปแบบสมการ เพื่อความสะดวกในการประเมินการเกิดภาวะดังกลาว
ขางตน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

การเตรียมการกอนดําเนินการวิจัย
1.1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การดําเนินการวิจัย
1.1

กําหนดรูปแบบการวิจยั

1.2

สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั

1.3

การเก็บขอมูลการวิจยั

1.4

ขั้นตอนการดําเนินงาน

การวิเคราะหขอ มูลและอภิปรายผล
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการกอนดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะนิวโทร
ฟลต่ํา และไขจากนิวโทรฟลต่ํา และขอมูลโรคมะเร็งตอมเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ขั้นตอนที่ 2

การดําเนินการวิจัย

1. กําหนดรูปแบบการวิจัย
1.1 รูปแบบการวิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation research) โดยดําเนินการเก็บขอมูล
ยอนหลังเพื่อคนหาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา และสรางแบบทํานายการ
เกิ ด ภาวะนิ ว โทรฟลต่ํ า จากการได รับ ยาเคมีบําบัด ในผูปว ยมะเร็ง เม็ ด เลือ ดขาวและมะเร็งตอ ม
น้ําเหลือง
1.2 ระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยทํา
การเก็บขอมูลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่ไดรับยาเคมีบําบัดชนิดใหทาง
หลอดเลือดดําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
1.3 สถานที่ทําการวิจัย
ฝายเวชระเบียนและสถิติ อาคารเคมีบําบัด และฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา
1.4 ประชากรที่ทําการวิจัย
ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่เขารับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดชนิด
ใหทางหลอดเลือดดําทั้งผูปวยนอกและผูปวยในที่เขารับการรักษาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
1.5 ขนาดตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําใชผูปวยมะเร็งเม็ด
เลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่เขารับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดชนิดใหทางหลอดเลือดดําทั้ง
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ผูปวยนอกและผูปวยในที่เขารับการรักษาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ทั้งหมดที่เขาเกณฑการคัดเลือกตัวอยาง และทําการคัดเลือกผูปวยจากกลุมที่ใชในการสราง
แบบจําลองในอัตราสวน 2 ตอ 1 (51-53) โดยทําการสุมผูปวยโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อนํามาทดสอบ
หาความตรงของแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําที่สรางขึ้น
เกณฑการคัดเลือกตัวอยางเขารวมการวิจัย ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการวิจัยจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1) เปนผูปวยใหมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งตอมน้ําเหลืองหรือ
มีภาวะโรคกลับ (relapse)
2) อายุมากกวา 18 ป ขึ้นไป
3) ผูปวยยินยอมเขารวมการวิจยั วิจยั ตามหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจยั
4) ผูปวยไมเคยไดรับการรักษาใด ๆ มากอน หรือหากเคยไดรับยาเคมีบาํ บัดมากอน สูตร
การรักษาใหมที่ไดรับตองหางจากสูตรการรักษาเดิมอยางนอย 21 วัน
เกณฑการคัดเลือกผูปวยออกจากการวิจัย ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้จะถูกคัดออก
จากการวิจัย
1) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะนิวโทรฟลต่ําจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากโรคมะเร็งเม็ด
เลือดและมะเร็งตอมน้ําเหลือง ไดแก การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและปรสิต โรค
ภูมิคุมกันบกพรอง โรคออโตอิมมูน เชน collagen vascular disease, drug
hypersensitivity, serum sickness, histiocytosis X, Castieman’s and Kawaski disease
(54) เปนตน
2) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ รวมดวย หรือผูปวยที่มีประวัติ
โรคมะเร็งอื่นภายในระยะ 5 ปกอนหนานี้
3) ผูปวยที่กําลังไดรับยาที่มีผลกดการทํางานของไขกระดูกหรือยากระตุนเอนไซมของตับ
เชน Indomethacin, Sulfonamides, Methimazole, Phenytoin เปนตน
4) ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยากระตุน การสรางเม็ดเลือดขาวภายใน 3 อาทิตยกอ น
ไดรับยาเคมีบาํ บัด หรือหลังไดรับยาเคมีบาํ บัด
5) ผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีในชวง 4 เดือนกอนการไดรับยาเคมีบําบัดหรือไดรับการฉาย
รังสีรวมกับการไดรับยาเคมีบําบัด
6) ผูปวยที่มีผลเลือดแสดงวามีการติดเชื้อเอดส
7) ไมสามารถติดตามผลการรักษาได
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1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
1. แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลต่ํา หมายถึง แบบจําลองทํา
นายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลต่ําที่พัฒนาโดยผูวิจยั โดยแบบจําลองนีจ้ ะอยู
ในรูปสมการ
2. ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้าํ เหลือง หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินจิ ฉัยวา
เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวและตอมน้ําเหลืองโดยแพทยทางโลหิตวิทยา
3. ภาวะนิวโทรฟลต่ํา (neutropenia) หมายถึง ภาวะที่ผูปวยมีจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
(Absolutute Neutrophil Count; ANC) ต่ํากวา 500 เซลล/ไมโครลิตร (9, 13, 35)
4. ภาวะไขรวมกับนิวโทรฟลต่าํ (febrile neutropenia) หมายถึง ภาวะที่ผปู วยมีจาํ นวนนิวโทร
ฟลสัมบูรณ (Absolutute Neutrophill Count; ANC) ต่ํากวา 500 เซลล/ไมโครลิตร รวมกับ
การมีอุณหภูมมิ ากกวา 38.0 องศาเซลเซียส (13)
5. ยาเคมีบําบัด (cytotoxic drug) หมายถึง ยาที่ใหทางหลอดเลือดดําใชในการรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่โรงพยาบาลพระปกเกลา ซึ่งประกอบดวยยาตาง ๆ
ดังนี้ bleomycin, cisplatin, cyclophosphamide, cytarabine, doxorubicin, etoposide,
idarubicin, vinblastin, vincristine
6. สูตรยาเคมีบําบัด (chemotherapy regimen) หมายถึง ยาเคมีบําบัดมากกวาหรือเทากับ 1
ชนิดที่ผูปวยไดรับในแตละรอบของการรับยา (cycle) ซึ่งเปนสูตรการใหยาเคมีบําบัดของ
โรงพยาบาลพระปกเกลา ประกอบดวยสูตรยาเคมีบําบัด ดังตอไปนี้
1) CHOP ประกอบดวยยา cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine และ
prednisolone
2) CVP ประกอบดวยยา cyclophosphamide, vincristine และ prednisolone
3) ESHAP ประกอบดวยยา etoposide, methylprednisolone, cytarabine และ cisplatin
4) Cytarabine รวมกับ antracyclin ประกอบดวยยา cytarabine, doxorubicin หรือ
idarubicin
5) HIDAC ประกอบดวยยา cytarabine
6) CMOPP/ABV ประกอบดวยยา cyclophosphamide, vincristine, prednisolone, 6mercaptopurine, doxorubicin, bleomycin และ vinblastin
7) ABV ประกอบดวยยา doxorubicin , bleomycin และ vinblastin
7. รอบของการรักษา (cycle) หมายถึง ระยะหางของเวลาในการใหยาเคมีบําบัดในแตละครั้ง
ซึ่งขึ้นอยูกับสูตรยาเคมีบําบัดที่ผูปวยไดรับ โดยเปนระยะเวลาตั้งแตที่ผูปวยไดรับยาในวัน
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แรกจนถึงวันที่จะรับยาเคมีบําบัดในครั้งตอไป เชน ผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดวันละ 1 ครั้ง 5
วันติดตอกันทุก 21 วัน ดังนั้น 1 รอบของการรับยาคือ 21 วัน
8. ปริมาณยาเคมีบําบัดตอระยะเวลา (chemotherapy dose intensity) หมายถึง ปริมาณยาเคมี
บําบัดที่ใหตอหนวยเวลาเปน มก./ม2/สัปดาห โดยไมขึ้นกับวิธีการบริหารหรือเวลาที่ใหยา
(55)
9. Relative dose intensity (RDI) หมายถึง ปริมาณยาที่ใหตอหนวยเวลา เทียบกับยามาตรฐาน
(55)
10. Average Relative Dose Intensity (ARDI) หมายถึง คาเฉลี่ยของปริมาณยาทุกตัวที่ใหตอ
หนวยเวลา เทียบกับยามาตรฐาน (55)
11. การทดสอบความตรง (validity) หมายถึง การทดสอบความตรงของแบบจําลองที่ใชทาํ นาย
การเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง
ตอมน้ําเหลือง (56)
12. ความไว (sensitivity) หมายถึง ความสามารถของแบบจําลองที่ใชทํานายการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ําที่จะทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําจริง (56)
13. ความจําเพาะ (specificity) หมายถึง ความสามารถของแบบจําลองที่ใชทํานายการเกิดภาวะ
นิวโทรฟลต่ําที่จะทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําจริง (56)
14. คาทํานายผลบวก (positive predictive value) หมายถึง สัดสวนของผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํา
จริงในผูปวยที่แบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํา (56)
15. คาทํานายผลลบ (negative predictive value) หมายถึง สัดสวนของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟล
ต่ําจริงในผูปวยที่แบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา (56)
16. คา posttest likelihood if test negative หมายถึง สัดสวนของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ตามการทํานายของแบบจําลอง แต ผูปวยเกิ ด นิวโทรฟ ลต่ํา จริง ในผูป วยที่แบบจํ าลอง
ทํานายวาเกิดนิวโทรฟลต่ําทั้งหมด (57)
17. คาอัตราผลบวกลวง (false positive rate) หมายถึง โอกาสที่ผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริง
จะเกิดนิวโทรฟลต่ําจากการทํานายของแบบจําลอง (57)
18. คาอัตราผลลบลวง (false negative rate) หมายถึง โอกาสที่ผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงจะไม
เกิดนิวโทรฟลต่ําจากการทํานายของแบบจําลอง (57)
19. คาความถูกตองหรือความแมนยํา (accuracy) หมายถึง ผลของแบบจําลองทํานายที่ตรงกับ
ความเปนจริงในการทดสอบทั้งหมด คือจํานวนที่แบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟล
ต่ําและผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําขึ้นจริง และจํานวนที่แบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิว
โทรฟลต่ําและผูปวยไมกิดนิวโทรฟลต่ําจริง (57)
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20. คา Likelihood ratio หมายถึง คาที่บอกใหทราบวา ถาแบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิว
โทรฟลต่ํา แลวผูปวยมีโอกาสเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงเปนกี่เทาของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟล
ต่ํา (57)
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้
1. เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมการวิจัย (ภาคผนวก ก)
2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (ภาคผนวก ข)
3. แบบบันทึกขอมูลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง (ภาคผนวก ค)
4. ขอมูลยาที่เกี่ยวของกับการวิจัย (ภาคผนวก ง)
5. ขอมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง (ภาคผนวก จ)
6. สูตรยาเคมีบําบัดที่เกี่ยวของในงานวิจัย (ภาคผนวก ฉ)
3. การเก็บขอมูลการวิจัย
เก็บขอมูลทั่วไปและตัวแปรตาง ๆ ของผูปวยจากเวชระเบียนของผูปวย ไดแก อายุ เพศ โรค
ประจําตัว น้ําหนัก สวนสูง ชนิดมะเร็ง ระยะมะเร็ง ภาวะการกระจายของเซลลมะเร็ง สูตรยาเคมี
บําบัด ขนาดยาที่ผูปวยไดรับ ผลทางหองปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัด
จํานวนไมเกิน 6 รอบการรักษา ลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอม
น้ําเหลืองที่จัดทําขึ้น (ภาคผนวก ค)
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับหนวยงานภายในโรงพยาบาลพระปกเกลาที่เกี่ยวของกับการวิจยั
ไดแก
หนวยเตรียมยาเคมีบําบัด หองจายยาผูปว ยใน ฝายเภสัชกรรม และฝายเวชระเบียนและสถิติ
2. คัดเลือกผูปวยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกตัวอยางเขารวมการวิจัยจากเวชระเบียน
ของผูปวย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังรูปที่ 2
3. ผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับการชีแ้ จงเกี่ยวกับวัตถุประสงควิธีการวิจัยและประโยชน
ที่ผูปวยจะไดรบั โดยการโทรศัพทหรือสงจดหมายเพื่อขอความรวมมือ พรอมทั้งใหผูปวยลงนาม
ยินยอมเขารวมการวิจยั
4. บันทึกขอมูลของผูปวยและตัวแปรที่เกี่ยวของลงในแบบบันทึกการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
จากการไดรับยาเคมีบําบัดทีจ่ ัดเตรียมไวไมเกิน 6 รอบการรักษา
5. รวบรวมขอมูลทั้งหมดของผูปวยและกําหนดรหัสของคาตัวแปรตาง ๆ
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6. ทําการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดตัวแปรเดียว (univariate logistic regression
analysis) เพื่อหาตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําเพื่อนํามาสรางแบบจําลองทํานาย
การเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยโลจิสติคชนิด
enter และความเปรียบตาง (contrast) ชนิด indicator กําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05
7. นําตัวแปรที่มีระดับนัยสําคัญจากการวิเคราะหในขอที่ 6 มาหาความสัมพันธตอการเกิดนิว
โทรฟลต่ําโดยใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปร (multivariate logistic
regression analysis) โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยโลจิสติคชนิด enter และ
ความเปรียบตาง (contrast) ชนิด indicator เพื่อนํามาสรางแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟล
ต่ํา
8. ทําการสุมผูปวยที่ใชในการสรางแบบจําลองโดยใชคอมพิวเตอรในอัตราสวน 2 ตอ 1 หาคา
ความนาจะเปนในการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยแตละราย จากแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟล
ต่ําที่สรางขึ้น เพื่อนํามาหาคาความไว (sensitivity) คาความจําเพาะ (specificity) คาความถูกตอง
(accuracy) เสนโคงที่ใชบงบอกจุดตัดสินใจในการเลือก (receiver operating characteristic curves;
ROC curves) ซึ่งเปนกราฟระหวาง แกน X คือ 1 - คาความจําเพาะ และแกน Y คือคาความไว และ
คาพื้นที่ใตกราฟของ ROC curves (area under the curve; AUC) ของแบบจําลองทํานายการเกิด
ภาวะนิวโทรฟลต่ํา เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองที่สรางขึ้น
9. สรุปและวิเคราะหผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3

การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล

1. บันทึกรหัสขอมูลผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดแตละรายลงในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล (Statistical Package for the Social Science; SPSS)
2. วิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย
เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของผูปวยที่เกิดและไมเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําดานตาง ๆ
ไดแก เพศ (รอยละ) อายุ (รอยละ) พื้นที่ผิวกาย (มัธยฐาน) ชนิดของโรคมะเร็ง (รอยละ) ระยะมะเร็ง
(รอยละ) ภาวะโรคกลับ (รอยละ) การกระจายของเซลลมะเร็งสูไขกระดูก (รอยละ) สูตรยาเคมี
บําบัด (รอยละ) ผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา (complete blood count) (รอยละ) ระดับ LDH (รอย
ละ) และ RDI (รอยละ) ทดสอบความแตกตางทางสถิติของทั้ง 2 กลุม โดยการทดสอบไคสแวร
(Chi - square test) สําหรับคารอยละ และการทดสอบแบบที (t- test Statistic) สําหรับการทดสอบ
คาเฉลี่ย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบเทากับ 0.05
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2.2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําใช binary logistic regression
analysis โดยปจจัยที่มีความสัมพันธจะถูกวิเคราะหดวยความถดถอยโลจิสติคชนิดตัวแปรเดียว โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 เพื่อหาตัวแปรที่มีความสําคัญตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
จากนั้นจึงนําตัวแปรที่มีความสําคัญจากการวิเคราะหในขั้นตนมาวิเคราะหตอโดยใชการวิเคราะห
ดวยความถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปร เพื่อใหไดแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟล
ต่ํา
2.3 ทดสอบความถูกตองของแบบทํานาย
ทดสอบความถูกตองของแบบทํานายโดยหาคาความไว ความจําเพาะ และ AUC โดย
นําคาคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําของผูปวยมากําหนดจุดตัด (cut-off point) ที่คา
คะแนนการทํานายที่ระดับคะแนนตาง ๆ กันเพื่อหาความไว และ 1 – คาความจําเพาะ เพื่อนํามา
สราง ROC curves และหาคา AUC จาก ROC curves ทีส่ รางขึ้น โดยกําหนดคา AUC มากกวา 0.5
จึงจะถือวาแบบจําลองมีประสิทธิภาพในการแยกกลุมเสี่ยงได และใชจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
หลังไดรับยาเคมีบําบัดมีคานอยกวา 500 เซลล จึงจะถือวาผูปวยเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําขึ้นเปนวิธี
มาตรฐาน (gold standard)
การหาคาความไว และความจําเพาะของแบบจําลองใชตาราง two-by-two (56) ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวาง ผลการทํานายจากแบบจําลอง และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลการทํานายจากแบบจําลอง
เกิด neutropenia
ไมเกิด neutropenia
รวม
a
b
c
d
a+c
b+d

=
=
=
=
=
=

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
รวม
เกิด neutropenia ไมเกิด neutropenia
a
b
a+b
c
d
c+d
a+c
b+d
a + b +c + d

จํานวนผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําขึ้นจริง และแบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํา
จํานวนผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริง แตแบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํา
จํานวนผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําขึ้นจริง แตแบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
จํานวนผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริง และแบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
จํานวนผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําจริงทั้งหมด
จํานวนผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงทั้งหมด
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ความไว (sensitivity)
คาความจําเพาะ (specificity)
คาทํานายผลบวก (positive predictive value)
คาทํานายผลลบ (negative predictive value)
คา posttest likelihood if test negative
คาอัตราผลบวกลวง (false positive rate)
คาอัตราผลลบลวง (false neagative rate)
คาความถูกตอง
Likelihood ratio

=
=
=
=
=
=
=
=
=

[a / (a+c)] x 100
[d / (b+d)] x 100
[a / (a+b)] x 100
[d / (c+d)] x 100
[c / (c+d)] x 100
[b / (b+d)] x 100
[c / (a+c)] x 100
[(a+d) / (a+b+c+d)] x 100
[a / (a+c)] / [b / (b+d)]
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ผูปวยที่เขาเกณฑการวิจัย

บันทึกขอมูลของผูปวยและตัวแปรที่
เกี่ยวของลงในแบบบันทึก

สรางแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิว
โทรฟลต่ํา

คาคะแนนการทํานาย
การเกิดนิวโทรฟลต่ํา

Random 2 : 1

กลุมทดสอบความตรงของแบบ
ทํานาย

ทดสอบความตรงของแบบจําลองทํานายการ
เกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา

สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การวิจยั นี้ไดดาํ เนินการเก็บขอมูลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองทีเ่ ขารับ
ยาเคมีบําบัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑการวิจัยทั้งหมดจํานวน 175 ราย แบงเปนเพศชาย 94 ราย
(รอยละ 53.71) เพศหญิง 81 ราย (รอยละ 46.29) มีอายุระหวาง 18 ถึง 88 ป อายุเฉลี่ยเทากับ 50.91
±18.14 ป ผูปวยสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 34.30 ผูปวยมีพนื้ ที่ผิวกายเฉลี่ย 1.527
± 0.15 ม.2 จากการวิจัยพบผูปวยมะเร็งที่มีโรคอื่น ๆ รวมดวยไดแก โรคเบาหวาน โรคตับ โรค
หลอดเลือดและหัวใจ โรคปอด และโรคเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน คิดเปนรอยละ 6.29, 5.71,
4.57, 4.57 และ 4.00 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของผูปวย
จํานวนผูปวย
ราย (รอยละ)

ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป) (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
< 20
21-30
31-40
41-50
51-60
> 60
พื้นที่ผิวกาย (ม.2) (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ประวัติการเจ็บปวย*
โรคเบาหวาน
โรคตับ
โรคหลอดเลือดและหัวใจ
โรคปอด
โรคเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน
* ขอมูลเฉพาะที่มีการบันทึกในเวชระเบียนผูปวย

175
94 (53.71)
81 (46.29)
50.91±18.14
7 (4.00)
23 (13.1)
22 (12.60)
28 (16.00)
35 (20.00)
60 (34.30)
1.527±0.15
44 (25.14)
11 (6.29)
10 (5.71)
8 (4.57)
8 (4.57)
7 (4.00)
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ผูปวยเขารับยาเคมีบําบัดดวยโรค NHL มากที่สุดจํานวน 131 ราย (รอยละ 74.86) รองลงมา
คือ ANLL จํานวน 37 ราย (รอยละ 21.14) HD จํานวน 6 ราย (รอยละ 3.43) และ CML 1 ราย (รอย
ละ 0.57) ผูปว ย NHL เขารับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดแบงตามสูตรการรักษาออกเปน 3 สูตรการ
รักษา คือ สูตร CHOP จํานวน 66 ราย (รอยละ 37.70) สูตร CVP จํานวน 50 ราย (รอยละ 28.60)
และสูตร ESHAP จํานวน 15 ราย (รอยละ 8.60) ผูปวย HD ไดรับการรักษาดวยยาสูตร
CMOPP/ABV จํานวน 5 ราย (รอยละ 2.90) และสูตร ABV จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.60) ผูปว ย
ANLL ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร cytarabine รวมกับ antracyclines จํานวน 27 ราย (รอย
ละ 15.43) สูตร HIDAC จํานวน 10 ราย (รอยละ 5.71) และผูปวย CML ไดรับการรักษาดวยยาเคมี
บําบัดสูตร cytarabine รวมกับ antracyclines จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.57) ดังตารางที่ 4 และ
ปริมาณยาที่ผปู วยไดรับเมื่อเทียบกับยามาตรฐานเฉลี่ย (ARDI) เทากับรอยละ 86.56 ± 15.76
ตารางที่ 4 จํานวนผูปว ยจําแนกตามชนิดมะเร็งและสูตรยาเคมีบําบัด
ชนิดมะเร็ง

เพศ

สูตรยาเคมีบําบัด

ชาย
72

NHL

33
29
10

CHOP
CVP
ESHAP
HD

4
3
1

CMOPP/ABV
ABV
ANLL

17
cytarabine+antracyclines
HIDAC

CML

14
3
1

cytarabine+antracyclines

1

หญิง
59
33
21
5
2
2
20
13
7
-

จํานวนผูป วย
(ราย)
131
66
50
15
6
5
1
37
27
10
1
1

รอยละ
74.86
37.72
28.57
8.57
3.43
2.86
0.57
21.14
15.43
5.71
0.57
0.57

22
ผูปวย 175 ราย พบมีภาวะโรคกลับจํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 26.29 และตรวจพบ
เซลลมะเร็งในไขกระดูกจํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ 36.57 นอกจากนีพ้ บผูปวยมะเร็งตอม
น้ําเหลืองจํานวน 130 ราย โดยพบมากที่สุดในระยะที่ 4 ถึงจํานวน 67 รายคิดเปนรอยละ 51.54 ดัง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระยะโรคของผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ระยะโรค
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

จํานวน (ราย)
17
33
13
67

รอยละ
13.08
25.38
10.00
51.54

สําหรับผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนไดรับยาเคมีบาํ บัดพบจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
เฉลี่ยเทากับ 5,694.09 ± 9,469.42 เซลล/ลม. จํานวนเม็ดเลือดแดงเทากับ 4.04 ± 0.94 x 106 เซลล/
ลม. จํานวนเกล็ดเลือดเทากับ 258.08 ± 171.34 เซลล/ลม. ระดับฮีโมโกลบินเทากับ 10.87 ± 2.45
กรัม/ดล. ระดับ LDH เฉลี่ยเทากับ 867.04 ± 1,068.17 ยูนติ /ลิตร ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนไดรับยาเคมีบําบัด
ผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนไดรับยาเคมีบําบัด คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ANC (cells/mm3)
5,694.09 ± 9,469.42
RBC (x 106cells/mm3)
4.04 ± 0.94
Platelets (cells/mm3)
258.08 ± 171.34
Hgb (g/dL)
10.87 ± 2.45
LDH (U/L)
867.04 ± 1,068.17
ผูปวยเขารับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดจํานวน 691 ครั้ง พบอาการไมพึงประสงคตอระบบ
เลือดจํานวน 1,017 ครั้ง ไดแก ภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกินจํานวน 204 ครั้ง (รอยละ 20.06) นิวโทร
ฟลต่ําจํานวน 148 ครั้ง (รอยละ 14.55) ไขจากนิวโทรฟลต่ําจํานวน 103 ครั้ง (รอยละ 10.13) เกล็ด
เลือดนอยจํานวน 116 ครั้ง (รอยละ 11.41) และเลือดจางจํานวน 446 (รอยละ 43.85) ดังรูปที่ 3
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เม็ดเลือดขาวนอย
เกิน, 20.06%
เลือดจาง, 43.85%

นิวโทรฟลต่ํา,
14.55%
ไข
จ
ากนิ
ว
โทร
เกล็ดเลือดนอย,
ฟลต่ํา, 10.13%
11.41%

รูปที่ 3 จํานวนอาการไมพึงประสงคตอระบบเลือด

จํานวนเม็ดเลือดขาว (เซลล/ลม.)

ผูปวยที่เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกินพบคาเฉลี่ยของจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนไดรับยาเคมี
บําบัดลดลงตามจํานวนรอบการรักษาที่เพิม่ ขึ้น
โดยจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนรับยาเคมีบําบัดมี
จํานวนเพิ่มขึ้นมาในระดับใกลเคียงกันในแตละรอบการรักษาแตไมสามารถเพิ่มจํานวนจนใกลเคียง
กับจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนใหยาเคมีบําบัดในครั้งแรก
ในขณะที่คาเฉลี่ยจํานวนเม็ดเลือดขาว
หลังจากไดรับยาเคมีบําบัดในแตละรอบการรักษาลดจํานวนลงมาในระดับใกลเคียงกัน ดังแสดงใน
รูปที่ 4
20000
15000

กอนรับยา
หลังรับยา

10000
5000
0
C1

C2

C3

C4

C5

C6

รอบการรักษา

รูปที่ 4 จํานวนเม็ดเลือดขาวกอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกิน
ผูปวยที่เกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําพบจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนไดรบั ยาเคมีบําบัดลดลง
ตามจํานวนรอบการรักษาเชนเดียวกับการเกิดเม็ดเลือดขาวนอยเกิน โดยจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
มีจํานวนลดลงในระดับใกลเคียงกันหลังจากไดรับยาเคมีบําบัด และเพิ่มจํานวนขึ้นกอนที่จะไดรบั
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ยาเคมีบําบัดในรอบการรักษาถัดไป แตจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณที่เพิ่มขึ้นนั้นไมสามารถเพิ่มขึ้น
จนมีจํานวนใกลเคียงกับกอนไดรับยาเคมีบําบัดในครั้งแรกดังแสดงในรูปที่ 5
จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
(เซลล/ลม.)
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รอบการรัก ษา

รูปที่ 5 จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัดในผูป วยเกิดนิวโทรฟลต่ํา

จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
(เซลล/ ลม.)

เชนเดียวกับผูปวยที่เกิดภาวะไขจากนิวโทรฟลต่ํา พบจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนไดรับ
ยาเคมีบําบัดลดลงหลังจากไดรับยาเคมีบําบัด และเพิ่มจํานวนขึน้ กอนที่จะไดรับยาเคมีบําบัดในรอบ
การรักษาถัดไป โดยจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณที่ลดลงมีจํานวนใกลเคียงกันในแตละรอบการรักษา
ในขณะที่จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณที่เพิ่มจํานวนขึ้นมีจํานวนนอยกวานิวโทรฟลสัมบูรณกอนได
รับยาเคมีบําบัดในรอบการรักษาแรกดังรูปที่ 6
7000
กอนรับยา
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รูปที่ 6 จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัดในผูป วยเกิดไขจากนิวโทรฟลต่าํ
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ในการพบผูปว ยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําในครั้งแรกของการรักษา พบไดทงั้ 6 รอบการรักษา
จากการวิจัยครั้งนี้พบการเกิดนิวโทรฟลต่าํ จํานวน 83 ราย โดยพบผูปวยรอยละ 80.72 เกิดนิวโทร
ฟลต่ําในครั้งแรกของการไดรับยาเคมีบําบัด ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งใกลเคียงกับการวิจัยของ
Crawford (58)
ตารางที่ 7 การเกิดนิวโทรฟลต่ําครั้งแรกจําแนกตามชนิดมะเร็งและสูตรการรักษา
ชนิด
มะเร็ง

รอบการรักษาที่ (ราย)

สูตรการรักษา

NHL

CHOP
CVP
ESHAP
ANLL cytarabine+anthracycline
HIDAC
HD CMOPP/ABV
CML cytarabine+anthracycline

1

2

3

4

5

6

18
3
9
24
10
2
1

4
1
3
1
-

3
1
-

-

1
1
-

1
-

67
9
4
(80.72) (10.84) (4.82)

รวม (รอยละ)

-

2
1
(2.41) (1.20)

รวม
27
5
13
24
10
3
1
83
(100)

รอยละ

ความถี่ในการเกิดนิวโทรฟลต่ําพบตั้งแตวนั ที่ 4 – 21 หลังจากไดรับยาเคมีบําบัด โดยผูปวย
มาพบแพทยกอ นแพทยนัดดวยอาการผิดปกติอื่น ๆ เชน ไข ไอ หนาวสั่น และมีการเจาะเลือดจึง
พบวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่าํ ขึ้น พบผูปวยมาพบแพทยดวยอาการผิดปกติมากที่สดุ ในชวง 10-14
วันหลังจากไดรับยาเคมีบําบัด ดังรูปที่ 7
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ระยะเวลาการพบนิวโทรฟลต่ํา (วัน)

รูปที่ 7 ระยะเวลาการพบนิวโทรฟลต่ําหลังจากไดรับยาเคมีบําบัด
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จํานวนเกล็ดเลือดของผูปวยที่เกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยหลังไดรับยาเคมีบําบัด สวนใหญมี
คาเฉลี่ยไมเกิน 50 x 103 เซลล/ลม. ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกผิดปกติ ผูปวยจําเปนตองไดรับเกล็ด
เลือดทดแทนเพื่อปองกันการเกิดเลือดออกผิดปกติ มีผลทําใหจํานวนเกล็ดเลือดกอนไดรับยาเคมี
บําบัดมีคาแตกตางกันในแตละรอบการรักษา รูปที่ 8
จํานวนเกล็ดเลือด
(x103เซลล/ ลม.)
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300
250
200
กอ นรับยา
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หลังรับยา
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50
0
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C6

รอบการรักษา

รูปที่ 8 จํานวนเกล็ดเลือดกอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอย

ระดับฮีโมโกลบิน (กรัม/ดล.)

สําหรับการเกิดภาวะเลือดจาง ซึ่งเปนอาการไมพึงประสงคตอระบบเลือดที่พบมากที่สุด
พบวาคาเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินกอนไดรับยาเคมีบําบัดสูงกวาหลังไดรับยาเคมีบาํ บัด ดังรูปที่ 9
โดยผูปวยที่มีระดับฮีโมโกลบินต่ําจะไดรบั เลือดทดแทนเพื่อเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน พบคาเฉลี่ย ±
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับฮีโมโกลบินกอนไดรับยาเคมีบําบัดเทากับ 10.87 ± 2.45 กรัม/ดล.
ซึ่งมีคาต่ํากวาระดับฮีโมโกลบินปกติ (คาปกติเทากับ 13.6-17.2 และ 11.6-15.6 กรัม/ดล. ในเพศ
หญิงและเพศชายตามลําดับ) (59) แสดงวายังมีปจ จัยอืน่ ๆ ที่มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะเลือด
จางรวมดวย เชน ความผิดปกติของไขกระดูก
11
10.5
10
กอนรับยา

9.5

หลังรับยา

9
8.5
C1

C2

C3

C4

C5

C6

รอบการรักษา

รูปที่ 9 ระดับฮีโมโกลบินกอนและหลังไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยเกิดภาวะเลือดจาง
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ผูปวยที่เขารวมในการวิจัยจํานวน 175 ราย เกิดนิวโทรฟลต่ําจํานวน 83 ราย (รอยละ 47.43)
และไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจํานวน 92 ราย (รอยละ 52.57) ลักษณะทั่วไปของผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่าํ
และไมเกิดนิวโทรฟลต่ําแสดงดังตารางที่ 9
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของกลุมผูปวยกลุมที่เกิดและไมเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําในดาน
ลักษณะของผูปวยไดแก อายุของผูปวย ไมพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ การ
วิจัยของธานินทร (50) ซึ่งทําการวิจยั ในผูปวย NHL ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไมพบความ
แตกตางของการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยสูงอายุเชนกัน แตแตกตางจากการวิจัยอืน่ ๆ (9, 31, 46,
47) ที่พบการเกิดนิวโทรฟลต่ําเพิ่มขึ้นในผูปวยที่อายุมากกวา 65 ป แตจากการวิจัยทีผ่ านมาเปนการ
วิจัยในผูปว ย NHL เพียงโรคเดียวเทานั้น ยังไมมีการวิจยั ในผูปว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอม
น้ําเหลืองชนิด HD ในผูปวยที่อายุมากกวา 65 ป อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวย
อายุมากกวา 65 ป ต่ํากวาทีม่ ีการวิจยั อาจเกิดเพราะผูปวยกลุมนี้มีการใชยาเคมีบําบัดสูตร CVP ถึง
รอยละ 55.10 ดังตารางที่ 8 ซึ่งยาเคมีบําบัดสูตรนี้พบวาทําใหเกิดนิวโทรฟลต่ําไดไมมากนัก (23) จึง
ทําใหอัตราการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยทีอ่ ายุมากกวา 65 ปลดลง
ตารางที่ 8 การใชสูตรยาเคมีบําบัดจําแนกตามอายุของผูปวย
สูตรยาเคมีบําบัด
CHOP
CVP
ESHAP
cytarabine + anthracycline
HIDAC
CMOPP/ABV
ABV
รวม

จํานวนผูป วย ราย (รอยละ)
อายุ ≥ 65 ป
อายุ < 65 ป
17 (34.69)
49 (38.89)
27 (55.10)
23 (18.25)
1 (2.04)
14 (11.11)
3 (6.12)
25 (19.84)
- (0.00)
10 (7.94)
1 (2.04)
4 (3.17)
- (0.00)
1 (0.79)
49 (100)
126 (100)

นอกจากนี้ยังไมพบความแตกตางของเพศและผูปวยมะเร็งที่มีโรคประจําตัว ไดแก โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคตับ เบาหวาน โรคเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน และโรคปอด ตอการเกิด
นิวโทรฟลต่ําแตกตางจากการวิจัยอืน่ (12, 31, 60) ที่พบการเกิดนิวโทรฟลต่ําเพิม่ ขึ้นในเพศหญิง
และผูปวยที่มโี รคปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ เนือ่ งจากจํานวนผูปวยที่ใชในการวิจยั ครั้งนีม้ ี
จํานวนนอยจึงทําใหไมพบความแตกตางของเพศและผูปว ยมะเร็งที่มีโรคประจําตัว
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ตารางที่ 9 ลักษณะทั่วไปของผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ขอมูลทั่วไป
อาย:
อายุ ≥ 65 ป
อายุ < 65 ป
เพศ:
ชาย
หญิง
พื้นที่ผิวกาย (ม.2):***
(คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ประวัติการเจ็บปวย:
โรคเบาหวาน
โรคตับ
โรคหลอดเลือดและหัวใจ
โรคปอด
โรคเลือดออกออกทางเดินอาหารสวนตน
ชนิดมะเร็ง:
NHL
ANLL
HD
CML
ภาวะโรคกลับ:
มี
ไมมี
การกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก:
มี
ไมมี
ระยะโรค (มะเร็งตอมน้ําเหลือง):
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

กลุมเกิด§
นิวโทรฟลต่ํา
ราย (รอยละ)
83

กลุมไมเกิด
นิวโทรฟลต่ํา
ราย (รอยละ)

0.275

92
20 (24.09)
63 (75.91)

83

p-value*

29 (31.52)
63 (68.48)
92

0.631

43 (51.80)
40 (48.20)

51 (55.43)
41 (44.57)

1.525±0.14

1.528±0.16

0.581

6 (25.00)
5 (20.83)
5 (20.83)
5 (20.83)
3 (12.50)

1.000
1.000**
0.723**
0.723**
0.709**
< 0.001

20

24
5 (25.00)
5 (25.00)
3 (15.00)
3 (15.00)
4 (20.00)

83

92
45 (54.22)
35 (42.17)
2 (2.41)
1 (1.20)

83

86 (93.48)
2 (2.17)
4 (4.35)
- (0.00)
92

24 (28.92)
59 (71.08)
83

0.453
22 (23.91)
70 (76.09)
< 0.001

92
48 (57.83)
35 (42.17)

46

16 (17.39)
76 (82.61)
84

3 (6.52)
11 (23.91)
4 (8.70)
28 (60.87)

0.293
14 (16.67)
22 (26.19)
9 (10.71)
39 (46.43)
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ตารางที่ 9 ลักษณะทั่วไปของผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา (ตอ)
กลุมเกิด§
ขอมูลทั่วไป
นิวโทรฟลต่ํา
ราย (รอยละ)
สูตรยาเคมีบําบัด:
83
CHOP
27 (32.53)
CVP
5 (6.02)
Cytarabine+Antracycline
26 (31.33)
ESHAP
13 (15.66)
HIDAC
10 (12.05)
CMOPP/ABV
2 (2.41)
ABV
- (0.00)
ผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนไดรับยาเคมีบําบัด 83
ANC (cells/mm.3):
16 (19.28)
< 1000
67 (80.72)
≥ 1000
RBC (x 106 cells/mm.3):
52 (62.65)
<4
31 (37.35)
≥4
Platelets (x103cell/ mm.3):
56 (67.47)
< 250
27 (32.53)
≥ 250
Hgb (g/dL):
62 (74.70)
< 12
21 (25.30)
≥ 12
LDH (U/L):
83
10 (12.05)
< 400
73 (87.95)
≥ 400
RDI:
< รอยละ 85
≥ รอยละ 85
* = chi-square test
**= fisher’s exact test
§ = ขอมูลจากการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําครั้งแรก

83
23 (27.71)
60 (72.29)

กลุมไมเกิด
นิวโทรฟลต่ํา p-value*
ราย (รอยละ)
92
< 0.001
39 (42.39)
45 (48.91)
2 (2.17)
2 (2.17)
- (0.00)
3 (3.26)
1 (1.09)
92
< 0.001
1 (1.09)
91 (98.91)
< 0.001
30 (32.61)
62 (67.39)
0.006
43 (46.74)
49 (53.26)
0.012
52 (56.52)
40 (43.48)
92
29 (31.52)
63 (68.46)

0.002

92
41 (44.57)
51 (55.43)

0.021

*** = independence t-test
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ดานลักษณะของชนิดมะเร็งทั้ง 4 ชนิดพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
กลุมเกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ําของชนิดมะเร็ง โดยกลุมผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําพบผูปวย NHL
มากที่สุดพบรอยละ 54.22 รองลงมาคือ ANLL พบรอยละ 42.17 HD พบรอยละ 2.41 และ CML
พบรอยละ 1.20 ในผูปวยกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําพบผูปวย NHL รอยละ 93.48 ANLL รอยละ
2.17 และ HD รอยละ 4.35 แตไมพบในผูปว ย CML
สําหรับภาวะโรคกลับไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางผูปว ยกลุมที่เกิดและไม
เกิดนิวโทรฟลต่ํา ในกลุมผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําพบผูปวยที่มีโรคกลับรอยละ 28.92 ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกับการพบผูปวยโรคกลับในผูปวยกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําโดยพบรอยละ 23.91
ภาวะการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระหวางกลุมเกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา ซึ่งไดผลสอดคลองกับการวิจัยของ Dolan และ
ธานินทร (12, 50) แตแตกตางจากการวิจัยของ Voog ที่ไมพบความแตกตางของการเกิดนิวโทรฟล
ต่ําในผูปวยทีม่ ีการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก (49) โดยในกลุมผูปวยทีเ่ กิดนิวโทรฟลต่ํา
พบมีการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูกรอยละ 57.83 และในกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําพบ
ผูปวยที่มีการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูกรอยละ 17.39
ในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลือง ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของระยะโรคระหวาง
ผูปวยในกลุมเกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา โดยผูปวยสวนใหญมีระยะโรคอยูในระยะที่ 4 ซึ่งพบใน
ผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่าํ รอยละ 60.87 และในผูปวยกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําพบรอยละ
46.43 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Lyman (47)
ดานการรักษาดวยสูตรยาเคมีบําบัดพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุม
ผูปวยที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา สูตรยาเคมีบําบัดที่ผูปวยไดรับมากที่สุดคือสูตร CHOP โดยใน
ผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่าํ และไมเกิดนิวโทรฟลต่ําพบรอยละ 32.53 และ 42.39 รองลงมาคือสูตร
CVP พบในผูป วยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่ําเพียงรอยละ 6.02 และพบในกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่าํ
รอยละ 48.91 ยาสูตร cytarabine รวมกับ antracycline พบในผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ
31.33 และในกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 2.17 ยาสูตร ESHAP พบในผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทร
ฟลต่ํารอยละ 15.66 และในกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําพบรอยละ 2.17 ผูปวยที่ไดรบั ยาสูตร HIDAC
จํานวนทั้งหมด 10 ราย พบวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําทุกรายคิดเปนรอยละ 12.05 ในกลุมที่เกิดนิว
โทรฟลต่ํา พบผูปวยที่ไดรับยาสูตร CMOPP/ABV ในผูปวยกลุม ที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 2.41 และ 3.26 ตามลําดับ พบผูปวยเพียง 1 ราย ที่ไดรบั ยาสูตร ABV
และไมเกิดนิวโทรฟลต่ําคิดเปนรอยละ 1.09 ในผูปวยกลุม ที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา
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ยา cytarabine ซึ่งเปนยาที่ประกอบอยูใ นยาสูตร cytarabine รวมกับ antracycline และสูตร
HIDAC เปนยาที่มีผลกดการทํางานของไขกระดูกอยางรุนแรง โดยเฉพาะมีผลตอเม็ดเลือดขาว ยา
สามารถกดการทํางานของไขกระดูกไดภายในสัปดาหแรกหลังไดรับยา และยังคงมีผลตอเนื่องเปน
ระยะเวลา 10-14 วัน โดยเฉพาะสูตร HIDAC ซึ่งเปนการใหยา cytarabine ในขนาดสูง (3 กรัม/ม2)
ทําใหพบผูปว ยเกิดนิวโทรฟลต่ําไดบอยจากการไดรับสูตรยาเคมีบําบัดที่มียา cytarabine เปน
องคประกอบอยูในสูตรยานัน้ สําหรับยา doxorubicin มีผลกดการทํางานของไขกระดูกเชนกันแต
อยูในระดับปานกลาง พบการเกิดเม็ดเลือดขาวนอยเกินไดรอยละ 75 อาจพบเกล็ดเลือดนอยและ
เลือดจางรวมดวย ในขณะที่ยา etoposide และ cisplatin พบการเกิดเม็ดเลือดขาวนอยกวา 1,000
เซลล/ลม. รอยละ 3-17 และ 25-30 ตามลําดับ (61) ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP มียา doxorubicin เปน
องคประกอบ และสูตร ESHAP มียา cytarabine, etoposide และ cisplatin เปนองคประกอบ ทําให
พบผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดในสูตรเหลานี้ จากการวิจัยพบผูปวยที่ไดรับยา
สูตร HIDAC สูตร cytarabine รวมกับ antracycline และสูตร ESHAP ซึ่งมียา cytarabine เปน
องคประกอบพบผูปวยเกิดนิวโรฟลต่ํารอยละ 100, 92.86 และ86.67 ตามลําดับ ในขณะทีย่ าสูตร
CHOP ซึ่งมี doxorubicin เปนองคประกอบพบผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่าํ รอยละ 40.91
จากผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยากอนไดรบั ยาเคมีบําบัด พบความแตกตางของจํานวนนิว
โทรฟลสัมบูรณ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และฮีโมโกลบินอยางมีนยั สําคัญระหวางผูปวยกลุมที่เกิด
นิวโทรฟลต่ําและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา เชนเดียวกับการวิจัยอืน่ ๆ (13, 46-48) ผูปวยที่มีจาํ นวนนิว
โทรฟลสัมบูรณต่ํากวา 1000 เซลล/ลม. พบการเกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 19.28 และ 1.09 ในผูปวย
กลุมที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา ตามลําดับ จํานวนเม็ดเลือดแดงต่ํากวา 4 x 106 เซลล/ลม. พบการ
เกิดในผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 62.65 และพบในผูปวยกลุมที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํารอย
ละ 32.61 ภาวะเกล็ดเลือดต่าํ กวา 250 x 103 เซลล/ลม. พบในผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ
67.47 และพบในผูปวยกลุม ที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 46.74 และระดับฮีโมโกลบินต่ํากวา 12
กรัม/ดล. พบในผูปวยกลุมที่เกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 74.70 และพบในผูปวยกลุมที่ไมเกิดนิวโทร
ฟลต่ํารอยละ 56.52
นอกจากนี้พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของระดับ LDH มากกวาหรือเทากับ 400 ยูนิต/
ลิตร ระหวางกลุมผูปวยที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Lyman และ
ธานินทร (31, 50) โดยระดับ LDH มากกวาหรือเทากับ 400 ยูนิต/ลิตร พบรอยละ 87.95 และ 68.46
ในผูปวยกลุมที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ําตามลําดับ
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ผูปวยที่ไดรับ RDI มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 พบความแตกตางในการเกิดนิวโทรฟล
ต่ําอยางมีนัยสําคัญระหวางผูป วยในกลุมที่เกิดและไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา โดยในกลุมผูปวยที่เกิดนิว
โทรฟลต่ําพบผูปวยที่ไดรับ RDI มากกวาหรือเทากับ 85 รอยละ 72.29 ในขณะทีก่ ลุมผูปวยที่ไมเกิด
นิวโทรฟลต่ําพบรอยละ 55.43 ซึ่งแตกตางจากการวิจัยของ Lyman (47) ที่พบความแตกตางในการ
เกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยที่ไดรับ RDI มากกวาเพียงรอยละ 80 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางใน
การทนตอพิษของยาในผูปวยที่ใชในการวิจัยทั้ง 2 กลุม โดยผูปวยที่เขารวมในการวิจัยนี้มีความทน
ตอการเกิดพิษของยาสูงกวาเล็กนอย
จากการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะของผูปวย ปจจัยดานการรักษา และปจจัยจากโรคมะเร็ง
โดยใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดตัวแปรเดียวเพื่อหาตัวแปรที่มีผลตอการเกิดนิวโทร
ฟลต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 10 พบตัวแปรคือ ชนิดมะเร็ง การกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก
สูตรยาเคมีบําบัด จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนรับยาเคมีบําบัดนอยกวา 1000 เซลล/ลม. จํานวน
เม็ดเลือดแดงนอยกวา 4 x 106 เซลล/ลม. จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 250 x 103 เซลล/ลม. ระดับ
ฮีโมโกลบินนอยกวา 12 กรัม/ดล. ระดับ LDH มากกวา 400 ยูนิต/ลิตร และ RDI มากกวารอยละ 85
เปนตัวแปรทีค่ วามสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให
เห็นวาตัวแปรทั้ง 9 ตัวนี้มีผลตอการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวย
จากการนําตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรจากการวิเ คราะหถดถอยโลจิ สติคชนิด ตัวแปรเดีย วมา
วิเคราะหตอดวยการวิเคราะหถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปรพบความสัมพันธดังตารางที่ 11 จาก
การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดตัวแปรเดียวในตัวแปรสูตรยาเคมีบําบัด พบวายาเคมีบําบัด
ในแตละกลุม ไดแก กลุม CHOP และ ESHAP กลุม cytarabine รวมกับ antracycline และ HIDAC
มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด นิ ว โทรฟ ล ต่ํา อย า งมี นั ย สํ า คั ญ แต เ มื่ อ นํ า ตั ว แปรยาเคมี บํ า บั ด ทั้ ง 2 กลุ ม นี้ ม าหา
ความสัมพันธรวมกับแปรอื่น ๆ ในการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปร พบเพียง
ยากลุม CHOP และ ESHAP เทานั้นที่มีความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ํา แสดงใหเห็นวาสูตร
ยาเคมีบําบัดทั้ง 2 สูตรที่อยูในกลุมนี้เทานั้นที่สามารถนํามาใชทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําได จาก
การวิเคราะหถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปรพบตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ มะเร็งชนิด NHL/HD ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP และ ESHAP และ
จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนรับยาเคมีบําบัด สามารถนํามาสรางแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะ
นิวโทรฟลต่ําไดดังสมการที่ 1
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดตัวแปรเดียวสําหรับทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ปจจัยเสี่ยง
B§ S.E. Wald OR
95%CI
p
อายุ ≥ 65 ป
เพศหญิง
พื้นที่ผิวกาย

-0.372 0.341
0.146 0.304
-0.133 0.995

1.188
0.231
0.018

0.690
1.157
0.876

0.354-1.345
0.638-2.099
0.125-6.161

0.276
0.631
0.894

ประวัติการเจ็บปวย
โรคเบาหวาน
โรคตับ
โรคหลอดเลือดและหัวใจ
โรคปอด

-0.085
0.109
-0.427
-0.427

0.625
0.651
0.747
0.747

0.018
0.028
0.327
0.327

0.919
1.115
0.653
0.653

0.270-3.130
0.311-3.998
0.151-2.819
0.151-2.819

0.892
0.867
0.567
0.567

0.407

0.779

0.273

1.502

0.326-6.918

0.602

ชนิดมะเร็ง a (1) NHL/HD

-3.540 0.748

22.372

0.029

0.007-0.126

<0.001

ภาวะโรคกลับ
การกระจายของมะเร็งเขาสูไขกระดูก
ระยะโรค b (1) ระยะ 3 และ 4
สูตรยาเคมีบําบัด c
(1) CHOP/ESHAP
(2) Cytarabine+Antracycline/HIDAC
ANC < 1000 (cells/mm3)
RBC < 4 (x 106 cells/mm3)
Platelets < 250 (x103cell/ mm3)
Hgb < 12 (g/dL)
LDH ≥ 400 (U/L)
RDI ≥ 85 %

0.258
1.874
0.539

0.344
0.354
0.389

0.562
28.081
1.920

1.294
6.514
1.714

0.659-2.540
3.257-13.028
0.800-3.674

0.453
<0.001
0.166

1.921
4.836
3.079
1.243
0.860
0.820
1.212
0.741

0.461
0.831
1.043
0.318
0.314
0.329
0.405
0.323

17.357
33.847
8.709
15.310
7.507
6.231
8.955
5.267

6.829
2.766-16.862 <0.001
126.00 24.704 -642.637 <0.001
21.731 2.812-167.927 0.003
3.467
1.860-6.462
<0.001
2.363
1.277-4.373
0.006
2.271
1.193-4.324
0.013
3.360
1.519-7.433
0.003
2.097
1.114-3.948
0.022

โรคเลือดออกออกทางเดินอาหารสวนตน

§ = unstandadized logistic regression coefficient
a = รวมตัวแปร (1) คือ NHL และ HD (0) คือ ANLL และ CML
b = รวมตัวแปร (1) คือ ระยะ 3 และ 4 (0) คือ ระยะ 1 และ 2
c = รวมตัวแปร (1) คือ CHOP/ESHAP (2) คือ Cytarabine+Antracycline/HIDAC (0) คือ CVP/CMOPP/ABV
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ตารางที่ 11 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคชนิดหลายตัวแปรสําหรับทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ปจจัยเสี่ยง
B§ S.E. Wald OR
95%CI
p
ชนิดมะเร็ง (1) NHL/HD
-3.744
การกระจายของมะเร็งเขาสูไขกระดูก
0.524
สูตรยาเคมีบําบัด (1) CHOP/ESHAP
1.908
2.496
ANC < 1000 (cells/mm3)
0.429
RBC < 4 (x 106 cells/mm3)
0.698
Platelets < 250 (x103cell/ mm3)
0.110
Hgb < 12 (g/dL)
0.730
LDH ≥ 400 (U/L)
0.382
RDI ≥ 85 %
Constant
0.153
-2 log likelihood = 153.152
Model Chi-square (df = 9) = 88.986 ,p < 0.001
Overall rate of correct classification = 78.28 %
§ = unstandadized logistic regression coefficient

0.942
0.523
0.520
1.117
0.536
0.428
0.550
0.555
0.470
1.200

15.790
1.001
13.439
4.994
0.641
2.658
0.040
1.729
0.659
0.016

0.024
1.688
6.736
12.134
1.536
2.010
1.117
2.075
1.465
-

0.004-0.150
0.605-4.708
2.429-18.678
1.359-108.319
0.537-4.397
0.868-4.653
0.380-3.279
0.699-6.159
0.583-3.684
-

<0.001
0.317
<0.001
0.025
0.423
0.103
0.841
0.189
0.417
0.898
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สมการที่ 1 แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําคือ
Probability (Neutropenia)

=

e 0.153−3.744( Type of CA) +1.908( Regimen)+ 0.524(BM.involvement)+ 2.496 (ANC) + 0.429 (RBC) + 0.698( Platelet) + 0.110 (Hgb) + 0.730(LDH) + 0.382(RDI)
1 + e 0.153 - 3.744 (Type of CA) + 1.908(Regimen) + 0.524(BM.involvement) + 2.496(ANC) + 0.429(RBC) + 0.698(platelet) + 0.110(Hgb) + 0.730(LDH) + 0.382(RDI)

โดยกําหนดคาความนาจะเปนในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําที่มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาผูปวยมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา และที่นอย
กวา 0.5 แสดงวาผูปวยมีโอกาสเสี่ยงต่ําในการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
และจากสมการที่ 1 รวมกับการนําคาตาง ๆ จากตารางที่ 11 นํามาพัฒนาเปนสมการใหมเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการนําไปใช ทําใหไดแบบจําลองทํานายการ
เกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําโดยใชคาคะแนนการทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําดังสมการที่ 2
สมการที่ 2 แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจากคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
คะแนนการทํานาย

=

(2 x BM.involvement) + (7 x Regimen) + (12 x ANC) + (2 x RBC) + (2 x platelet) + (Hgb) + (2 x LDH) + (RDI)

โดยกําหนดคะแนนการทํานายในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําที่มากกวาหรือเทากับ 7 แสดงวาผูปวยมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา และที่นอยกวา
7 แสดงวาผูปวยมีความเสี่ยงต่ําในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
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ความหมายของตัวแปรในสมการมีดังนี้
Probability (Neutropenia)

= ความนาจะเปนในการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา

คะแนนการทํานาย

= คะแนนการทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา

Type of CA

= มะเร็งชนิด NHL หรือ HD (ไมใช = 0, ใช = 1)

Regimen

= ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP หรือ ESHAP (ไมใช = 0, ใช = 1)

BM.involvement = การกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก (ไมมี = 0, มี = 1)
ANC

= จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณนอยกวา 1,000 เซลล/ลม. (ไมใช = 0, ใช = 1)

RBC

= จํานวนเม็ดเลือดแดงนอยกวา 4 x 106 เซลล/ลม. (ไมใช = 0, ใช = 1)

Platelet

= จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 250 x103เซลล/ลม.นอยกวา (ไมใช = 0,ใช = 1)

Hgb

= ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา12 กรัม/ดล. นอยกวา (ไมใช = 0, ใช = 1)

LDH

= ระดับ Lactate dehydrogenase มากวาหรือเทากับ 400 ยูนิต/ลิตร
(ไมใช = 0, ใช = 1)

RDI

= ปริมาณยาที่ใหตอหนวยเวลาเมื่อเทียบกับยามาตรฐานมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 (ไมใช = 0, ใช = 1)
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การใชแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอม
น้ําเหลืองดังแสดงในตัวอยางดังตอไปนี้
ผูปวยเพศชายอายุ 81 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง NHL
ระยะที่ 1 ตรวจพบการกระจายของมะเร็ ง เข า สู ไ ขกระดู ก ผลตรวจทางโลหิ ต วิ ท ยาจาก
หองปฏิบัติการกอนรับยาเคมีบําบัดมีจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ 7,621 เซลล/ลม. เม็ดเลือดแดง 4.75
x 106 เซลล/ลม. เกล็ดเลือด 297 x 103เซลล/ลม. ฮีโมโกลบิน 13.5 กรัม/ดล. LDH 371 ยูนิต/ลิตร
ไดรับยาเคมีบําบัดสูตร CHOP ขนาด RDI รอยละ 75 คาคะแนนความเสี่ยงในการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
ของผูปวยรายนี้ คํานวณไดดังตอไปนี้ แทนคา Regimen = 1 BM.involvement = 1 ANC = 0 RBC =
0 Platelet = 0 Hgb = 0 LDH = 0 RDI = 0 ดังสมการ
คะแนนการทํานาย
= (2 x BM.involvement) + (7 x Regimen) + (12 x ANC) +
(2 x RBC) + (2 x platelet) + (Hgb) + (2 x LDH) + (RDI)
= (2 x 1) + (7 x 1) + (12 x 0) + (2 x 0) + (2 x 0) + (0) + (0)
= 9
คาคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําของผูปวยรายนี้ไดเทากับ 9 หมายถึงผูปวยรายนี้
มีความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบาํ บัด
และจากคาคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําของผูปวยสามารถนํามาหาคาความนาจะ
เปนในการเกิดนิวโทรฟลต่ําไดดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความนาจะเปนในการเกิดนิวโทรฟลต่ําจากคาคะแนนการทํานาย
คะแนน
การทํานาย

คาความ
นาจะเปน

คะแนน
การทํานาย

คาความ
นาจะเปน

คะแนน
การทํานาย

คาความ
นาจะเปน

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.1185
0.1379
0.1600
0.1847
0.2124
0.2429
0.2764
0.3126
0.3511
0.3917

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0.4339
0.4771
0.5206
0.5638
0.6060
0.6468
0.6845
0.7217
0.7553
0.7861

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0.8139
0.8389
0.8610
0.8806
0.8977
0.9126
0.9256
0.9367
0.9463
0.9545
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การทดสอบความตรงของแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําทําโดยใชผูปวยจํานวน
90 รายที่ไดจากการสุมผูปวยในกลุมที่ใชในการสรางแบบจําลอง ผลจากการวิจัยไดคาตาง ๆ ดังนี้
1. คาจากการคํานวณคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําโดยใชแบบจําลองทํานายการ
เกิดนิวโทรฟลต่ํา จากการวิจยั นี้พบผูปว ยจํานวน 68 ราย ที่มีคะแนนความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับ 7
และมีจํานวน 22 รายที่มีคานอยกวา 7 ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําจากแบบจําลองและผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
เกิด neutropenia ไมเกิด neutropenia
เกิด neutropenia
36
32
ไมเกิด neutropenia
2
20
รวม
38
52
ผลจากแบบจําลอง

รวม
68
22
90

2. การหาคาความไว คาความจําเพาะ ความถูกตอง คาทํานายผลบวก คาทํานายผลลบ และ
คา likelihood ratio แสดงรายละเอียดการคํานวณดังตารางที่ 14 และตารางที่ 15
คาความไว เปนคาที่แสดงถึงความสามารถของแบบจําลองที่จะทํานายวาผูปว ยเกิดนิวโทร
ฟลต่ําในผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําจริง จากศึกษานี้ไดคาความไวเปนรอยละ 94.74
คาความจําเพาะ เปนคาที่แสดงความสามารถของแบบจําลองที่จะทํานายวาผูปว ยไมเกิดนิว
โทรฟลต่ําในผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริง จากการวิจัยนี้ไดคาความจําเพาะเปนรอยละ 38.46
คาทํานายผลบวก เป นคาที่แ สดงถึงสัด สวนของผูปวยเกิดนิว โทรฟลต่ําจริ งในผูปวยที่
แบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํา จากการวิจัยนี้ไดคาทํานายผลบวกเปนรอยละ 52.94
คาทํานายผลลบ เปนคาที่แสดงถึงสัดสวนของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงในผูปวยที่
แบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา จากการวิจัยนี้ไดคาทํานายผลลบเปนรอยละ 90.91
คา posttest likelihood if test negative เปนคาที่ แสดงถึงสัดสวนของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทร
ฟลต่ําตามการทํานายของแบบจําลอง แตผปู วยเกิดนิวโทรฟลต่ําจริง ในผูปวยทีแ่ บบจําลองทํานาย
วาไมเกิดนิวโทรฟลต่ําทั้งหมด จากการวิจัยนี้ไดคา posttest likelihood if test negative เปนรอยละ
9.09
คาอัตราผลบวกลวง เปนคาที่แสดงถึงโอกาสที่ผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงจะเกิดนิวโทร
ฟลต่ําจากการทํานายของแบบจําลอง จากการวิจัยนี้ไดคาผลบวกลวงเปนรอยละ 61.54
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คาอัตราผลลบลวง เปนคาที่แสดงถึงโอกาสที่ผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ําจริงจะไมเกิดนิวโทร
ฟลต่ําจากการทํานายของแบบจําลอง จากการวิจัยนี้ไดคาผลลบลวงเปนรอยละ 5.26
คาความถูกตองหรือความแมนยํา คือผลของแบบจําลองทํานายที่ตรงกับความเปนจริงใน
การทดสอบทั้งหมด คือจํานวนทีแ่ บบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําและผูปวยเกิดนิวโทร
ฟลต่ําขึ้นจริง และจํานวนที่แบบจําลองทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทรฟลต่ําและผูปวยไมเกิดนิวโทร
ฟลต่ําจริง ผลจากการวิจัยนีไ้ ดคาความถูกตองที่ไดเปนรอยละ 62.22
คา Likelihood ratio เปนคาที่บอกใหทราบวา ถาแบบจําลองทํานายวาผูปวยเกิดนิวโทรฟล
ต่ํา แลวผูปวยมีโอกาสเกิดนิวโทรฟลต่ําจริงเปนกี่เทาของผูปวยที่ไมเกิดนิวโทรฟลต่ํา คาที่ไดจาก
การวิจยั นี้เปน 1.54
ตารางที่ 14 การคํานวณหาคาความไว ความจําเพาะ คาทํานายผลบวก คาทํานายผลลบ คา posttest
likelihood if test negative คาอัตราผลบวกลวง คาอัตราผลลบลวง และความถูกตอง
คาความไว
คาความจําเพาะ
คาทํานายผลบวก
คาทํานายผลลบ
คา posttest likelihood if test negative
คาอัตราผลบวกลวง
คาอัตราผลลบลวง
คาความถูกตอง

=[36/(36+2)] x 100
=[20/(20+32)] x 100
=[36/(36+32)] x 100
=[20/(20+2)] x 100
=[2/(20+2)] x 100
=[32/(20+32)] x 100
=[2/(36+2)] x 100
=(36+20)/90 x 100

= รอยละ 94.74
= รอยละ 38.46
= รอยละ 52.94
= รอยละ 90.91
= รอยละ 9.09
= รอยละ 61.54
= รอยละ 5.26
= รอยละ 62.22

ตารางที่ 15 การคํานวณหาคา Likelihood ratio
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลจากแบบจําลอง
เกิด neutropenia
ไมเกิด neutropenia
Likelihood ratio
จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน
36 36/38 = 0.9474 32 32/52 = 0.6154
1.54
เกิด neutropenia
2/38 = 0.0526 20 20/52 = 0.3846
0.14
ไมเกิด neutropenia 2
รวม
38
52

40
การหาจุดตัด (cut-off point) ที่เหมาะสมโดยใช ROC curve ซึ่งเปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความไว กับคาผลบวกลวง ( 1- ความจําเพาะ) เพื่อยืนยันวาคะแนนการทํานาย
การเกิดนิวโทรฟลต่ําที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําที่กําหนด
จุดตัดที่คาคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํามากกวาหรือเทากับ 7 แสดงวาผูปวยมีความเสี่ยง
ในการเกิดนิวโทรฟลต่ํา นั้นสามารถใชทํานายโอกาสเกิดนิวโทรฟลต่ําไดจริง และคาพื้นที่ภายใต
เสนโคงที่ไดจะเปนตัวบงชี้ความสามารถของแบบจําลองในการจําแนกผูปวยที่เกิดและไมเกิดนิว
โทรฟลต่ํา ผลแสดงดังรูปที่ 10
1

Sensitivity

0.8

Cut - off point = 7

0.6

0.4

0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1-Specificity

Area under the curve (AUC) ของกลุมทดสอบแบบจําลอง

= 0.683

รูปที่ 10 ROC curve ของกลุมที่ใชทดสอบความตรงของแบบจําลอง
จากรูปที่ 10 ที่จุดตัดของคาคะแนนการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํามากกวาหรือเทากับ 7
เปนจุดตัดที่เหมาะสมเนื่องจากเปนจุดที่เสนโคง ROC เปลี่ยนทิศทาง และจุดที่ไดใหคาความไวสูง
และมีคาผลลบลวงต่ํา คา AUC ของกลุมที่ใชทดสอบความตรงของแบบจําลองทํานายการเกิดนิว
โทรฟลต่ํามีคาเทากับ 0.683 หมายถึงแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําสามารถทํานายการเกิด
นิวโทรฟลต่ําไดถูกตองเปนรอยละ 68.30 แสดงวาแบบจําลองมีความเหมาะสมในการทํานายการ
เกิดนิวโทรฟลต่ํา
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การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคซึ่งใชในการประมาณโอกาสเกิดภาวะนิวโทรฟลต่าํ จาก
การไดรับยาเคมีบําบัดในผูปว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง ในการวิเคราะหความ
ถดถอยนี้ใชขนาดตัวอยางในการสรางแบบจําลองจํานวน 175 ราย และทําการสุมผูปวยจากกลุมที่
ใชสรางแบบจําลองจํานวน 90 ราย จากตารางที่ 11 แบบจําลองทํานายมีความเหมาะสมในการ
ทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา (model chi-square = 88.986, p < 0.001) พบตัวแปร 9 ตัวที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มโอกาสเกิดภาวะนิวโทรฟลต่าํ ไดแก มะเร็งชนิด NHL และ
HD การกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก ยาเคมีบาํ บัดสูตร CHOP และ สูตร ESHAP จํานวน
นิวโทรฟลสัมบูรณกอนรับยาเคมีบําบัดนอยกวา 1,000 เซลล/ลม. จํานวนเม็ดเลือดแดงนอยกวา 4 x
106 เซลล/ลม. จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 250 x 103 เซลล/ลม. ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 12 กรัม/
ดล. ระดับ LDH มากกวา 400 ยูนิต/ลิตร และ RDI มากกวารอยละ 85 พบตัวแปร 3 ตัวที่มี
ความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําอยางมีนัยสําคัญคือ มะเร็งชนิด NHL ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP
และ สูตร ESHAP และจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนรับยาเคมีบําบัดนอยกวา 1,000 เซลล โดย
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําเพิ่มขึ้นถึง 12 เทา ในผูปวยที่มีจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
กอนรับยาเคมีบําบัดนอยกวา 1,000 เซลลเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยทีม่ ีจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณ
กอนรับยาเคมีบําบัดมากกวา 1,000 เซลล (OR = 12.13) โดยแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่าํ
มีรอยละรวมของการพยากรณถูกตองเทากับ 62.22

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้เปนการวิจยั เพื่อสรางแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่าํ จากการไดรับยาเคมี
บําบัดในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง ใชรูปแบบการวิจยั เซิงสหสัมพันธ โดย
การเก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยในของผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่เขา
รับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดที่อาคารเคมีบําบัดและแผนกอายุรกรรมผูปวยใน ระหวางวันที่ 1
มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีผูปวยที่มคี ุณสมบัติครบตามเกณฑจํานวน 175 ราย
ผูปวยสวนใหญอายุนอยกวา 65 ป (อายุเฉลี่ย 50.91±18.14 ป) และเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง พบผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 47.43 และไมเกิดนิวโทรฟลต่ํารอยละ 52.57 พบผูปวย
โรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด NHL มากที่สุด และสูตรยาเคมีบําบัดที่มีการใชมากที่สุดคือสูตร
CHOP
ผูปวยที่ไดรับยาสูตร CHOP ESHAP HIDAC และยาสูตร cytarabine รวมกับ doxorubicin
sinv มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับยาสูตรอื่น ๆ ในการวิจยั อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบวาชนิดของมะเร็งมีผลตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําเชนกัน รวมทั้งยังพบการ
เกิดนิวโทรฟวต่ําในผูปวยทีม่ ีการกระจายของมะเร็งสูไขกระดูกสูงกวาผูปวยที่ไมมกี ารกระจายของ
มะเร็ง ผลปฏิบัตกิ ารทางโลหิตวิทยากอนไดรับยาเคมีบาํ บัด คือ จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณนอยกวา
1,000 เซลล จํานวนเม็ดเลือดแดงนอยกวา 4 x 106 เซลล/ลม. จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 250 x 103
เซลล/ลม. และระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 12 กรัม/ดล. มีผลเพิ่มการเกิดนิวโทรฟลต่ํา เชนเดียวกับ
ระดับ LDH มากกวา 400 ยูนิต/ลิตร มีผลเพิ่มการเกิดนิวโทรฟลต่ําเชนกัน และในผูปว ยที่ไดรับ RDI
มากกวารอยละ 85 พบการเกิดนิวโทรฟลต่ําไดสูงกวาผูป วยที่ไดรับ RDI นอยกวารอยละ 80
หลายการวิจัยพบปจจัยที่มีผลตอการเกิดนิวโทรฟลต่ํา ไดแก อายุมากกวา 65 ป เพศหญิง
โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ การกระจายของมะเร็งเขาสูไขกระดูก จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณนอย
กวา 1000 เซลลกอนรับยาเคมีบําบัด ระดับฮีโกลบินนอยกวา 12 กรัม/ดล. ระดับ LDH มากกวาปกติ
RDI มากกวารอยละ 80 (12, 13, 46-48, 50)
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จากการหาความสัมพันธของปจจัยเสีย่ งตาง ๆ รวมกันเพื่อหาตัวแปรที่มีผลตอการเกิดนิว
โทรฟลต่ําพบตัวแปรจํานวน 9 ตัวแปรที่สามารถนํามาใชทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่าํ ได และพบตัว
แปรที่มีความนัยสําคัญทางสถิติ 3 ตัวแปร คือ มะเร็งชนิด NHL ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP และ
ESHAP และจํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณกอนรับยาเคมีบาํ บัด แบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟล
ต่ําแสดงดังสมการที่ 2
คะแนนการทํานาย

=

(2 x BM.involvement) + (7 x Regimen) + (12 x ANC) +
(2 x RBC) + (2 x platelet) + (Hgb) + (2 x LDH) + (RDI)

โดยความหมายของตัวแปรในแบบจําลอง คือ
คะแนนการทํานาย = คะแนนการทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา
Regimen

= ยาเคมีบําบัดสูตร CHOP หรือ ESHAP (ไมใช = 0, ใช = 1)

BM.involvement = การกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไขกระดูก (ไมมี = 0, มี = 1)
ANC

= จํานวนนิวโทรฟลสัมบูรณนอยกวา 1,000 เซลล/ลม. (ไมใช = 0, ใช = 1)

RBC

= จํานวนเม็ดเลือดแดงนอยกวา 4 x 106 เซลล/ลม. (ไมใช = 0, ใช = 1)

Platelet

= จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 250 x103เซลล/ลม.นอยกวา
(ไมใช = 0, ใช = 1)

Hgb

= ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา12 กรัม/ดล. นอยกวา (ไมใช = 0, ใช = 1)

LDH

= ระดับ Lactate dehydrogenase มากวาหรือเทากับ 400 ยูนิต/ลิตร
(ไมใช = 0, ใช = 1)

RDI

= ปริมาณยาที่ใหตอหนวยเวลาเมื่อเทียบกับยามาตรฐานมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 (ไมใช = 0, ใช = 1)
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ขอจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลแบบยอนหลัง
อาจเกิดความผิดพลาดไดเนือ่ งจาก
ขอมูลที่บันทึกไวในเวชระเบียนเปนการบันทึกโดยผูอื่น และอาจไมไดขอมูลที่ถูกตองของผูปวยใน
สวนของผลปฏิบัติการโลหิตวิทยาการในผูปวยที่เกิดนิวโทรฟลต่ํา เนื่องจากผูปวยอาจเกิดนิวโทร
ฟลต่ําขึ้นแตไมไดมาโรงพยาบาล หรือเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอื่น หรือมาไมตรงตามที่แพทย
นัดมาติดตามผลโลหิตวิทยาทางหองปฏิบัติการ ทําใหขอมูลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริง และเนื่องจากผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลืองเปนโรคที่มีอุบัติการณการเกิด
ไมสูงมาก การติดตามผลไปขางหนาเพือ่ ใหไดจํานวนผูปวยมากพอที่จะนํามาหาความสัมพันธตอ
การเกิดนิวโทรฟลต่ําอาจใชเวลานานมาก เนื่องจากผูศึกษามีเวลาจํากัดจึงจําเปนตองทําการวิจยั แบบ
ยอนหลัง และการทดสอบความตรงของแบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําทําการทดสอบโดย
สุมตัวอยางจากผูปวยทีใ่ ชสรางแบบจําลอง แมผลการทดสอบที่ไดจะแสดงวาแบบจําลองมีความ
ตรงในการทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ํา แตการทดสอบความตรงที่ดปี ระชากรที่นํามาทดสอบควร
เปนคนละกลุม กับกลุมที่ใชสรางแบบจําลอง และการวิจัยนี้เปนการวิจัยในโรงพยาบาลเพียงแหง
เดียว ทําใหการวิจัยอธิบายไดอยางจํากัดในขอบเขตของประชากรเปาหมายเทานั้น ไมสามารถที่จะ
แปลและสรุปผลไปไดกวางขวาง
นอกจากนี้ยังมีปจจัยบางตัวทีม่ ีผลตอการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิวโทรฟลต่ํา แตการวิจยั
นี้ไมไดนํามาวิเคราะหรวมดวย ไดแก สมรรถภาพการดูแลตนเอง และระดับแอลบูมิน (13, 48-50,
60) เนื่องจากขอมูลการประเมินสมรรถภาพการดูแลตนเองของผูปวยไมครบถวน และระดับแอลบู
มินไมไดทําการวัดในผูปว ยสวนใหญที่อยูใ นการวิจัยนี้ ผูศึกษาจึงไมไดนําปจจัยทั้ง 2 ตัวนี้มาหา
ความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําในการวิจัยครั้งนี้
แบบจําลองที่ไดจากการวิจยั นี้สามารถใชไดกับผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอม
น้ําเหลืองที่ไดรับยาเคมีบําบัดที่อยูในการวิจัยนี้เทานั้น ไมสามารถใชไดกับผูปวยโรคมะเร็งชนิดอืน่
ๆ หรือไดรับยาเคมีบําบัดในสูตรการรักษาอื่น ๆ
ความจําเพาะของแบบจําลองที่ไดจากการวิจัยนี้มีคาเทากับรอยละ 38.46 ซึ่งมีคาไมสูงมาก
พอที่จะใชทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํา แตอยางไรก็ตามแบบจําลองนี้มีคาความไวสูงถึงรอยละ
94.74 และมีคาผลลบลวงต่ําคิดเปนรอยละ 5.26 ทําใหแบบจําลองนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช
ในการคดกรองผูปวยวาความเสี่ยงในการเกิดนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดหรือไม เนื่อง
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จากหากแบบจําลองมีคาผลลบลวงสูง แสดงวาโอกาสที่แบบจําลองจะทํานายวาผูปวยไมเกิดนิวโทร
ฟลต่ํา แตผูปวยเกิดนิวโทรฟลต่ําขึ้นจริงมีโอกาสสูง ทําใหผูปวยอาจเกิดอันตรายจากการเกิดนิวโทร
ฟลต่ําขึ้นได เนื่องจากผูป วยไมไดรับการปองกันการเกิดนิวโทรฟลต่ําใด ๆ ที่ผูปวยควรไดรับ
หลังจากไดรับยาเคมีบําบัด
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาแบบจําลองใหมีความเหมาะสมมากขึ้นควรทําการเก็บขอมูลแบบไปขางหนา
เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลของปจจัยที่มีผลตอการเกิดนิวโทรฟลต่ําอยางครบถวน และเพิ่มจํานวน
สถานที่ในการวิจัย เพื่อที่จะใหไดผลการวิจัยทีน่ ําไปใชยังผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอม
น้ําเหลืองทั่วไป เพื่อใหผลการวิจัยแปลผลครอบคลุมกวางขวางมากขึ้น
2. การทดสอบความตรงของแบบจําลองควรใชจํานวนผูปวยในการทดสอบเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มจํานวนสถานที่ในการทดสอบ
เพื่อเปนการตรวจสอบความตรงของแบบจําลองและนํา
แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําไปใชในผูปวยไดจริง
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
เลือกใชยากระตุนการสรางเม็ดเลือดขาวในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดนิวโทรฟลต่ํา
3. เนื่องจากแบบจําลองที่สรางขึ้น สามารถใชไดเฉพาะผูป วยที่ไดรับยาเคมีบําบัดในสูตร
การรักษาที่กําหนดเทานั้น หากสูตรทีใ่ ชในการรักษาเปลี่ยนไปก็ไมสามารถนําแบบจําลองนี้ไปใช
ในการทํานายได ดังนัน้ ควรมีการวิจยั และพัฒนาแบบจําลองอยางตอเนื่องในอนาคตเพื่อใหสามารถ
นําแบบจําลองมาปรับใชกับสูตรการรักษาใหมตอไป
4. แบบจําลองที่ไดจากศึกษานี้เปนแบบจําลองที่ใชทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจาก
การไดรับยาเคมีบําบัดทั้งในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้าํ เหลือง ควรมีการพัฒนา
แบบจําลองทํานายการเกิดนิวโทรฟลต่ําใหมีความเฉพาะเจาะจงในแตละชนิดมะเร็งเพื่อเพิ่มความ
แมนยําและความเหมาะสมในการทํานายของแบบจําลอง

รายการอางอิง
(1) American cancer society. Cancer: basic fact. Cancer facts and figures 2006, pp. 1-8. Alanta:
American cancer society, 2006.
(2) American cancer society. Cancer: basic fact. Cancer facts and figures 2007, pp. 1-8. Alanta:
American cancer society, 2007.
(3) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. จํานวนและอัตราตายตอประชากร 100,000 คน จําแนก
ตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2542-2547.[Online].2006. Available from:
http://service.nso.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_4/4.3-2.xls. [2006, Apr 3]
(4) Martin, N., and Patel, N. Cancer in Thailand. In Sriplung, H. (eds), Cancer incidence and
leading sites, pp. 9-12. Bangkok: National camcer institute of Thailand, 2003.
(5) Pinea, H. M., and Giaccon, G. Chemotherapy. Lancet. 349 (1997): sII7-sII9.
(6) Mclaughlim, C. J. A large clinical manual practical oncology. In Cameron, R. B. (eds),
Principles of chemotherapy, pp. 13. New Jersey: Prentice-Hall Internation, 1994.
(7) Wilkes, G. M., Ades, T. B., and Krakoff, I. Chemotherapy principles. In Wilkes, G. M.,
Ades, T. B. and Krakoff, I. (ed), Patient education guide to oncology drug, pp. XX-XXiii.
London: Jones and Bartlett Publisher, 2000.
(8) Link, H. Prophylaxis and treatment of neutropenia with hematopoietic growth factors. In
Lipp, H. P. (eds), Anticancer drug toxicity: prevention, management and clinical
pharmacokinetics, pp. 205-34. New York: Marcel Dekker, 1999.
(9) Crawford, J., Dale, D. C., and Lyman, G. H. Chemotherapy-induced neutropenia risks,
conseguences, and new directions for its management. Cancer. 100 (2004): 228-37.
(10) Lalami, Y., et al. Can we predict the duration of chemotherapy-induced neutropenia in
febrile neutropenic patients, focusing on regimen-specific risk factors? A retrospective
analysis. Annal of Oncology. 17 (2006): 507-14.
(11) Advances in the management of chemotherapy induced neutropenia. Advances in the
management of chemotherapy induced neutropenia [Online].2003. Available from:
www.G-CSF/CancerConsultant_com.htm [2006, 8 April]
(12) Dolan, S., Crombez, P., and Munoz, M. Neutropenia management with granulicyte colonystimulating factor: from guidelines to nursing practice protocols. Eur J Oncol Nurs
Cancer. (2005): S14-23.

47
(13) Friese, C. R. Chemotherapy-induced neutropenia: important new data to guide nursing
assessment and management. Adv Stud Nurs. 4 (2006): 21-5.
(14) Calhoun, E. A., Chang, C., Welshman, E. E., Fishman, D. A., Lurain, J. R., and Bennett, C.
Evaluating the total costs of chemotherapy-induced toxicity: results from a pilot study
with ovarian cancer patients. The Oncologist. 6 (2001): 441-5.
(15) Freyer, G., Ligneau, B., and Trillet-Lenoir, V. Colony-stimulating factors in the prevention
of solid tumors induced by chemotherapy in patients with febrile neutropenia. Intern J
Antimicro Agents. 10 (1998): 3-9.
(16) Minisini, A., Spazzapan, S., Crivellari, D., Aapro, M., and Biganzoli, L. Incidence of febrile
neutropenia and neutropenic infections in elderly patients receiving anthracycline-based
chemotherapy for breast cancer without primary prophylaxis with colony-stimulating
factors. Crit Rev Oncol Hematol. 53 (2005): 125-31.
(17) Lyman, G. H., Kuderer, N., and Djulbegovic, B. Prophylactic granulocyte colonystimulating factor in patients receiving dose-intensive cancer chemotherapy: A Metaanalysis. Am J Med. 112 (2002): 406-11.
(18) Crane, E. Report on neutropenia: ASCO 2005. In Douglas, G. L. (eds), ASCO 2005 special
report: anemia, neutropenia, and mucositis., pp. 7-10. Florida: American cancer society,
2005.
(19) Lyman, G. H. A predictive model for neutropenia associated with cancer chemotherapy.
Pharmacotherapy. 20 (2000): 104S-11S.
(20) Lyman, G. H., Kuderer, N., Greene, J., and Balducci, L. The economics of febrile
neutropenia: implication for the use of colony-stimulating factors. Eur J Cancer. 34
(1998): 1857-64.
(21) Lyman, G. H., and Kuderer, N. The economics of the colony-stimulating factors in the
prevention and treatment of febrile neutropenia. Crit Rev Oncol Hematol. 50 (2004):
129-46.
(22) Bennett, C. Cost analyses of granulocyte colony stimulating factor: a focus on older patients
with cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 48S (2003): S71-4.
(23) National Comprehensive Cancer Network. Myeloid growth factors in cancer treatment.
Clinical practice guidelines in oncology. 1 (2006): 1-24.

48
(24) Smith, T. J., Khatcheressian, J., Lyman, G. H., Ozer, H., Armitage, J. O., and Balducci, L.
2006 Update of recommendations for the use of white blood cell growth factors:
evidence-based clinical practice guideline. J Clin Oncol. 24 (2006): 1-19.
(25) Aapro, M. S., et al. EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor
to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients
with lymphomas and solid tumours. Eur J Cancer. 42 (2006): 2433-53.
(26) Young, L. Y., Koda-Kimble, M. A., Guglielmo, B. J., and Kradjan, W. Hematologic
malignancy. Hand book of applied therapeutics, pp. 88.1-10. Vancouver: Applied
Therapeutic, 1996.
(27) Sangsuree, J. Non-hodgkin lymphoma. In Sriplung, H. (eds), Cancer in Thailand vol. III.,
pp. 63-5. Bangkok: National cancer institute of Thailand, 2003.
(28) Sangsuree, J. Leukaemia. In Sriplung, H. (eds), Cancer in Thailand vol. III., pp. 66-9.
Bangkok: National cancer institute of Thailand, 2003.
(29) American cancer society. Cancer facts and figures 2007. Cancer: basic fact, pp. 9-21.
Alanta: American cancer society, 2007.
(30) ดารัตน สวัสดิกุล. Hematologic malignancies. ใน วิทยา ศรีมาดา, (บรรณาธิการ), โครงการ
ตําราอายุรศาสตร 3, หนา 352-69. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542.
(31) Lyman, G. H., Lyman, C. H., and Agboola, O. Risk models for predicting chemotherapyinduced neutropenia. Oncologist. 10 (2005): 427-37.
(32) พรเทพ เทียนสิวากุล. การกําเนิดและวิวัฒนาการของเซลลเม็ดเลือด. ใน พรเทพ เทียนสิวากุล
(บรรณาธิการ), โลหิตวิทยาคลินิก, หนา 7-20. กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ,
2544.
(33) People. Hematopoiesis[Online].2007. Available from:
http://people.hofstra.edu/faculty/Sina_Y_Rabbany/Bonemarrow/Hematopoiesis.htm
[2007, Mar 26]
(34) Kirshbaum, M. Neutropenia: more than a low neutrophil count. Eur J Oncol Nur. 2 (1998):
115-22.
(35) Neutropenia support association Inc. Neutropenia, causes, consequences, and
care[Online].2007. Available from: http://www.neutropenia.ca/about/index.html. [2007,
30 Mar]

49
(36) ธานินทร อินทรกําชัย, บรรณาธิการ. Acute leukemia in adults. แนวทางการรักษาโรคโลหิต
วิทยาในประเทศไทย., pp. 138-55. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2543.
(37) รัชฏะ ลํากูล. มะเร็งเม็ดเลือดขาว. ใน วิชัย ประยูรวิวัฒน และ ออยทิพย ณ ถลาง
(บรรณาธิการ), โลหิตวิทยาเบื้องตน, หนา 145-65. กรุงเทพมหานคร: รุงศิลปการพิมพ,
2547.
(38) Siamhealth. มะเร็งเม็ดเลือดขาว[Online].2006. Available from:
http://www.siamhealth.net/Disease/cancer/leukemia.htm [2006, July 26]
(39) Souhami, R. and Tobias, J. (eds). Leukemia. Cancer and its management, pp. 547-66.
London: Blackwell Science, 1995.
(40) จิรายุ เอือ้ วรากุล. มะเร็งตอมนําเหลือง[Online].2006. Available from:
http//:www.cccthai.org. [2006, Sep 20]
(41) Medicine Net.com. Neutropenia[Online].2007. Available from:
http://www.medicinenet.com/neutropenia/article.htm [2007, Mar 30]
(42) Parchment, R. E. Cancer treatment. In Mckinnell, R. G., Parchment, R. E., Perantoni, A. O.
and Pierce, G. B. (eds), The biological basis of cancer, pp. 218-49. New York:
Cambridge university press, 1999.
(43) Anderson, K. Hematologic complication. In Holland, J. F., Basr, R. C., Kufe, D. W.,
Morton, D. L. and Weichselbaum, R. R. (eds), Cancer medicine, pp. 2294-6.
Philadephia: Lea Febiger, 1993.
(44) Kuhn, J. G. Chemotherapy associated hematopoietic toxicity. Am J Health Syst Pharm. 59
(2002): S4-7.
(45) Neulasta. First cycle neutropenia events[Online].2006. Available from:
http://www.neulasta.com/professional/about_neutropenia/first_cycle_neutropenic_event
[2006, Sep 19]
(46) Morrison, V. A., Caggiano, V., Fridman, M., and Delgado, D. J. A model to predict
chemotherapy-related severe or febrile neutropenia in cycle one among breast cancer and
lymphoma patients (abstract). J Clin Oncol. 22 (2004): 8068.
(47) Lyman, G. H., Morrison, V. A., Dale, D. C., Crawford, J., Delgado, D. J., and Frdman, M.
Risk of febrile neutropenia among patients with intermediate-grade non-hodgkinﾒs
lymphoma receiving CHOP chemotherapy. Leuk Lymphoma. 44 (2003): 2069-76.

50
(48) Lyman, G. H., Dale, D. C., Friedberg, J., Crawford, J., and Fisher, R. I. Incidence and
predictors of low chemotherapy dose-intensity in aggressive non-hodgkin's lymphoma: a
nationwide study. J Clin Oncol. 21 (2004): 4302-11.
(49) Voog, E., et al. Factors that predict chemotherapy-induced myelosuppression in lymphoma
patients: role of the tumor necrosis factor ligand-receptor system. J Clin Oncol. 18
(2000): 325-31.
(50) Intragumtornchai, T., Sutheesophon, J., Sutcharitchan, P., and Swasdikul, D. A predictive
model fot life-threatening neutropenia and febrile neutropenia after the first course of
CHOP chemotherapy in patients with aggressive non-Hodgkin's lymphoma. Leuk
Lymphoma. 37 (2000): 351-60.
(51) Chey, T., Jalaludin, B., Hanson, R., and Leeder, S. Validation of a predictive model for
asthma admission in children: how accurate Is it for predicting admissions? J Clin
Epidemiol. 52 (1999): 1157-63.
(52) Paesmans, M. Risk factors assessment in fabrile neutropenia. Intern J Antimicro. 16
(2000): 107-11.
(53) Wongchareon, W., Phrommintikul, A., Kanjanavanit, R., Kuanprasert, S., and Sukonthasarn,
A. A predictive model for distinguishing ischemic from non-ischemic cariomyopathy. J
Med Assoc Thai. 88 (2005): 1689-96.
(54) Rhee, I. P., Garraway, L. A., DeAngelo, D. J., and Selden, M. V. In Sabatine, M. S. (eds),
Pocket medicine, pp. 5(1-35). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
(55) นรินทร วรวุฒิ. หลักการใชยาเคมีบําบัดในการรักษาโรคมะเร็ง. ใน วิทยา ศรีมาดา และ ชัย
ชน โลวเจริญกูล (บรรณาธิการ), การใชยาอยางสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรม, หนา 21761. กรุงเทพมหานคร: ยูนิตพี้ ับลิเคชั่น, 2541.
(56) สังวาล รักษเผา. ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติในการวิจัยทางคลินิก, pp. 20-50. เชียงใหม:
โครงการตําราคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539.
(57) สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ. การวิจยั เพื่อศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือการตรวจ
วินิจฉัย. ใน ภิรมย กมลรัตนกุล, มนตชัย ชาลาประวรรตน, และ ทวีสิน ตันประยูร
(บรรณาธิการ), หลักการทําวิจัยใหสําเร็จ, หนา 53-60. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ แอนด
เจอรนัล, 2545.

51
(58) Crawford, J., et al. First-cycle risk of severe and febrile neutropenia in cancer patients
receiving systemic chemotherapy: Results from a prospective nationwide study. J Sup
Oncol. 3 (2005): 52-3.
(59) Ellis, M. B. Interpretation of clinical labboratory test results. In Boh, L. E. (eds), Pharmacy
practice manual: a guide to the clinical experience, pp. 137-212. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
(60) Kloess, M., Wunderlich, A., and Trumper, L. Predicting hematotoxicity in muticycle
chemotherapy. Blood. 94 (1999): 87a.
(61) Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., and Lance, L. L. Alphabetical listing of
drug. Drug information handbook, pp. 17-693. Ohio: Lexi-Comp, 2006.
(62) McEvoy, G. K., editor. Drug monographs. AHFS drug information, pp. 674-893.
Wisconsin: American society of health system pharmacist, 2004.
(63) ธานินทร อินทรกําชัย. Acute leukemia in adult. ใน ถนอมศรี ศรีชัยกุล และ แสงสุรีย จูฑา
(บรรณาธิการ), ตําราโลหิตวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบอยในประเทศ
ไทย, หนา 429-47. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟาพริ้นติ้ง, 2537.
(64) ธานินทร อินทรกําธรชัย. Acute myeloid leukemia. ใน พลภัทร โรจนนครินทร
(บรรณาธิการ), ปญหาที่พบบอยทางโลหิตวิทยา, หนา 152-63. กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2548.
(65) ธานินทร อินทรกําชัย, บรรณาธิการ. Chronic myeloid leukemia. แนวทางการรักษาโรค
โลหิตวิทยาในประเทศไทย, pp. 187-92. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2543.
(66) แสงสุรีย จูฑา. Chronic myeloid leukemia and chronic neutrophilic leukemia. ใน ถนอมศรี
ศรีชัยกุล และ แสงสุรีย จูฑา (บรรณาธิการ), ตําราโลหิตวิทยา การวินิจฉัยและการรักษา
โรคเลือดที่พบบอยในประเทศไทย, หนา 406-15. กรุงเทพมหานคร: เฟอ งฟาพริ้นติ้ง,
2537.
(67) อุดมศักดิ์ บุญสรเศรษฐ. Chronic myeloid leukemia. ใน พลภัทร โรจนนครินทร
(บรรณาธิการ), ปญหาที่พบบอยทางโลหิตวิทยา, หนา 121-29. กรุงเทพมหานคร: บียอนด
เอ็นเทอรไพรซ,
(68) ธานินทร อินทรกําชัย, บรรณาธิการ. Chronic myeloid leukemia. แนวทางการรักษาโรค
โลหิตวิทยาในประเทศไทย, pp. 187-93. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2543.
(69) ธานินทร อินทรกําชัย, บรรณาธิการ. Non-Hodgkin's Lymphoma. แนวทางการรักษาโรค
โลหิตวิทยาในประเทศไทย, pp. 160-74. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2543.

52
(70) อุดมศักดิ์ บุญสรเรษฐ. Hodgkin's lymphoma. ใน พลภัทร โรจนนครินทร (บรรณาธิการ),
ปญหาที่พบบอยทางโลหิตวิทยา, หนา 179-82. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ,
2548.
(71) ธานินทร อินทรกําชัย, บรรณาธิการ. Hodgkin's Disease. แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยา
ในประเทศไทย, pp. 178-84. กรุงเทพมหานคร: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, 2543.

ภาคผนวก

54
ภาคผนวก ก
เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย

วันที่ชี้แจง
แพทยที่ปรึกษาโครงการ
ผูดําเนินการวิจัยรวม

การสรางแบบจําลองทํานายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิว
โทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดและ
มะเร็งตอมน้ําเหลือง
1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2549
น.พ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ กลุมงานอายุรกรรม
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ท า นได รั บ การเชิ ญ ชวนให เ ข า ร ว มการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ แต ก อ นที่ ท า นจะตกลงใจเข า ร ว ม
โครงการวิจัยหรือไมโปรดอานขอความในเอกสารนี้ทั้งหมด เพื่อใหทราบวาเหตุใดทานจึงไดรับ
เชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้ โครงการวิจัยนี้ทําเพื่ออะไร หากทานเขารวมโครงการวิจัยนี้ทาน
จะตองทําอะไร บาง รวมทั้งขอดีและขอเสียที่อาจเกิดขึ้นในระหวางโครงการวิจัยนี้
ในเอกสารนี้ อาจมีขอความที่ทานอานแลวไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการหรือ
ผูดําเนินการวิจัยรวมใหชวยอธิบายจนกวาจะเขาใจตลอด การเขารวมโครงการครั้งนี้จะตองเปน
ความสมัครใจของทาน ไมมีการบังคับหรือชักจูง ถึงแมวาทานจะไมเขารวมในโครงการวิจัยทานก็
จะไดรับการรักษาพยาบาลตามปกติ การไมเขารวม หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลตอ
การไดรับบริการการรักษาพยาบาลหรือผล ประโยชนที่พึงจะไดรับของทานแตอยางใด
โปรดอยาลงลายมือชื่อของทานในเอกสารนี้จนกวาทานจะแนใจวามีความประสงคจะเขา
รวมโครงการวิจัยนี้จริง คําวา “ทาน” ในเอกสารนี้หมายถึงผูเขารวมโครงการวิจัยในฐานะเปน
อาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ หากทานเปนผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผูที่จะเขารวม
โครงการวิจัยและจะลงนามแทนในเอกสารนี้ โปรดเขาใจวา “ทาน” ในเอกสารนี้หมายถึงผูเขารวม
โครงการวิจัยเทานั้น
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โครงการนี้มีทมี่ าอยางไร และวัตถุประสงคของโครงการ
โรคมะเร็งนับเปนสาเหตุการตายอันดับตน ๆ ของประชากรทั่วไป รวมทั้งในประเทศไทย
ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โรคมะเร็งบางชนิดสามารถรักษาใหหายขาดได
หรือสามารถชวยใหผูปวยมีอายุยืนยาวขึ้น ยาเคมีบําบัดเปนยาหลักในการรักษาในโรคมะเร็ง แมวา
ยาเคมีบําบัดจะมีประโยชนในการรักษา แตอาการไมพึงประสงคจากการไดรับยานี้เปนสิ่งที่พบได
บอยโดยเฉพาะอาการไมพึงประสงคตอระบบการสรางเม็ดเลือด ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือด
ขาวต่ํา และเกร็ดเลือดต่ํา เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลมีความสําคัญในการปองกันการติดเชื้อ การ
ลดลงของเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ตามมา เชน การทํางานของอวัยวะลมเหลว ติดเชื้อในกระแสโลหิต เปนผลเพิ่มอัตราการ
เสียชีวิตความเจ็บปวย คารักษาพยาบาล และเปนการลดคุณภาพชีวิตของผูปวยลง การใชยากระตุน
การสรางเม็ดเลือดขาว (G-CSF) สามารถชวยลดภาวะขางตนได แตเนื่องจากเปนยาที่มีมูลคาสูงจึง
ไมสามารถนํามาใชกับผูปวยทุกรายที่ไดรับยาเคมีบําบัดได จะพิจารณาใชในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเกิ ด ภาวะเม็ด เลือดขาวชนิด นิว โทรฟ ลต่ํา เทานั้ น ดั งนั้น การวิ จัย นี้จึง จั ด ทํ าขึ้น เพื่อ สรา ง
แบบจําลองทํานายการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ซึ่งเปนมะเร็งที่พบการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ําจากการไดรับยาเคมีบําบัดมากกวามะเร็งชนิดอื่น ๆ
เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใชยา G-CSF อยางคุมคาและมีประโยชนตอผูปวยมากที่สุด
ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมดังตอไปนี้
ทานมีคุณสมบัติครบทุกขอตามเกณฑตอไปนี้
1. เปนผูปวยใหมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
หรือมีภาวะโรคกลับ (relapse)
2. อายุมากกวา 18 ป ขึ้นไป
5. ผูปวยยินยอมเขารวมการวิจยั วิจยั ตามหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจยั
6. ผูปวยไมเคยไดรับการรักษาใด ๆ มากอน หรือหากเคยไดรับยาเคมีบาํ บัดมากอน สูตร
การรักษาใหมที่ไดรับตองหางจากสูตรการรักษาเดิมอยางนอย 21 วัน
ทานไมสามารถเขารวมโครงการวิจัยไดหากทานมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
ทานมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะนิวโทรฟลต่ําจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากโรคมะเร็งเม็ด
เลือดและมะเร็งตอมน้ําเหลือง ไดแก การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและปรสิต โรค
ภูมิคุมกันบกพรอง โรคออโตอิมมูน เชน collagen vascular disease, drug
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

hypersensitivity, serum sickness, histiocytosis X, Castieman’s and Kawaski disease
(54) เปนตน
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ รวมดวย หรือผูปวยที่มีประวัติ
โรคมะเร็งอื่นภายในระยะ 5 ปกอนหนานี้
ผูปวยที่กําลังไดรับยาที่มีผลกดการทํางานของไขกระดูกหรือยากระตุนเอนไซมของ
ตับ เชน Indomethacin, Sulfonamides, Methimazole, Phenytoin เปนตน
ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยากระตุนการสรางเม็ดเลือดขาวภายใน 3 อาทิตยกอน
ไดรับยาเคมีบําบัด หรือหลังไดรับยาเคมีบําบัด
ผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีภายใน 4 เดือนกอนการไดรับยาเคมีบําบัดหรือไดรับการฉาย
รังสีรวมกับการไดรับยาเคมีบําบัด
ผูปวยที่มีผลเลือดแสดงวามีการติดเชื้อเอดส
ไมสามารถติดตามผลการรักษาได

จะมีการทําศึกษานี้ที่ใด
สถานที่ทําการวิจัยคือ หอผูปวยอายุรกรรม แผนกคลินิกโรคเลือด อาคารเคมีบําบัด หอง
จายยาผูปวยใน ฝายเภสัชกรรม และฝายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
หากทานเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ทานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง
ทานที่ผานเกณฑการคัดตัวอยางเขารวมการวิจัย ทานจะไดรับการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโรค
และการไดรับยาเคมีบําบัด รวมทั้งผลปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา
ประโยชนที่อาจจะไดรับจากโครงการวิจัย
ทานจะไดรับการประเมินหาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดนิวโทรฟลต่ํา เพื่อพัฒนาเปน
แนวทางในการเลือกใชยา G-CSF ในการปองกันการเกิดเภาวะนิวโทรฟวต่ําและภาวะแทรกซอน
อื่น ๆ หลังจากไดรับยาเคมีบําบัด นอกจากนี้ผลวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
เลือกใชยา G-CSF ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งตอมน้ําเหลืองใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
หากทานไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ทานมีทางเลือกอื่นอยางไรบาง
ทานจะไดรับการรักษาตอไปตามที่แพทยและทานพิจารณารวมกันวามีความเหมาะสม
สูงสุด
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หากทานมีคําถามเกี่ยวของกับโครงการวิจัยจะถามใคร
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอที่
1. แพทยที่ปรึกษาโครงการวิจัย น.พ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี โทรศัพท 01-8638636
2. ผูดําเนินการวิจัยรวม
นางสาวปวีณา พรรณมณีลักษณ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปที่ 2 สาขาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท 01-3403956
หากทานรูสึกวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในระหวางโครงการวิจัยนี้ ทานอาจแจงเรื่องไดที่
สํานักงานพิจารณาโครงการวิจัย รพ.พระปกเกลา
ขอมูลสวนตัวของทานที่ไดจากโครงการวิจัยครั้งนี้จะถูกนําไปใชดังตอไปนี้
ผูทําการวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวทานเปนความลับและจะเปดเผยใน
รูปที่เปนสรุปผลการวิจัยหรือในกรณีที่จําเปนดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น
ทานจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยหลังจากไดลงนามเขารวมโครงการวิจัยแลวไดหรือไม
ทานมีสิทธิที่จะบอกเลิกเขารวมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ไดและการบอกเลิกการเขารวมการ
วิจัยนี้จะไมมีผลตอการรักษาโรคที่ทานจะไดรับตอไป
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ภาคผนวก ข
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (Consent form)
รับรองโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
วันที่ลงนาม...........................................................................
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูทําการวิจัยถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดี
แลว
ผูทําการวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตาง ๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจไมปดบังซอน
เรนจนขาพเจาพอใจ
ขาพเจามีสิทธิที่จะบอกเลิกเขารวมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได และเขารวมโครงการวิจัยนี้
โดยสมัครใจและการบอกเลิกเขารวมการวิจัยนี้จะไมมีผลตอการรักษาโรคที่ขาพเจาจะพึงไดรับ
ตอไป
ผูทําการวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยได
เฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย การเปดเผยขอมูลขาพเจาตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกระทํา
ไดเฉพาะกรณีจําเปนดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น
ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ
ยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงชื่อ.....................................................................ผูเขารวมโครงการวิจยั
(............................................................................ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)
ลงชื่อ..................................................................ผูดําเนินการโครงการ
(............................................................................ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(............................................................................ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)
ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการวิจัยไมสามารถลงลายมือชื่อดวยตัวเองได ใหผูแทนโดยชอบ
ตามกฎหมายซึ่งมีสวนเกี่ยวของเปน.................................... ของผูเขารวมโครงการวิจยั เปนผูลงนาม
แทน
ลงชื่อ..................................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(............................................................................ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)
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ภาคผนวก ค
แบบบันทึกขอมูลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง
โรงพยาบาลพระปกเกลา

วันที่บันทึกขอมูล…………….
เลขที่แบบบันทึก.................

สวนที่ 1 ขอมูลผูปวย
1. HN………………..
2. อายุ.................ป วัน/เดือน/ปเกิด........../.........../............
3. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
4. โรคประจําตัว
□ โรคหัวใจ
□ โรคไต
□ โรคตับ
□ เบาหวาน
□ ไขมันในเลือดสูง □ อื่นๆ..................
Cycle1

Cycle2

Cycle3

Cycle4

Cycle5

5. น้ําหนัก (kg)
6. สวนสูง (m)
7. BSA (m2)
8. P.S. (0-4)
สวนที่ 2 ภาวะโรคและแบบแผนการรักษา
9. ชนิดของมะเร็ง □ ALL
□ ANLL/AML
□ CML
□ HD
□ อื่นๆ...........................
10. Subtype………………………………………
11. ระยะของโรคมะเร็ง (Staging)
□ ระยะที่1
□ ระยะที่2
□ ระยะที่4
□ ไมทราบ
12. การกระจายของมะเร็งเขาสูไขกระดูก
□ มี
□ ไมมี

□ CLL
□ NHL

□ ระยะที่3

Cycle6
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13. สูตรยาเคมีบําบัดที่ไดรับ
Cycle 1

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =

ขนาด

RDI

Day

Cycle 2

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =

ขนาด

RDI

Day

Cycle 3

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =

ขนาด

RDI

Day

Cycle 4

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =

ขนาด

RDI

Day

Cycle 5

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =

ขนาด

RDI

Day

Cycle 6

ขนาด

RDI

Day

ยา
1.
2.
3.
4.
Average Relative Dose Intensity =
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14. ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
Cycle
Date
1
LAB

PRE
CHEMO

POST
CHEMO

Cycle
2

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
Date
LAB

PRE
CHEMO

POST
CHEMO

Cycle
3

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
Date
LAB

PRE
CHEMO

POST
CHEMO

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
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14. ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ (ตอ)
PRE
Cycle
Date
CHEMO
4
LAB

POST
CHEMO

Cycle
5

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
Date
LAB

PRE
CHEMO

POST
CHEMO

Cycle
6

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
Date
LAB

PRE
CHEMO

POST
CHEMO

WBC (x 103 cell/mm3)
Neutrophils (%)
ANC (cell/mm3)
RBC ( x 106 cell/mm3)
Plt ( x 103 cell/mm3)
Hemoglobin (g/dL )
LDH ( U/L )
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15. อาการไมพึงประสงคตอระบบเลือดจากการไดรับยาเคมีบําบัด
อาการไมพึงประสงค
Cycle1
Cycle2
Cycle3

Cycle4

Cycle5

Leukopenia
Neutropenia
Febrile neutropenia
Anemia
Thrombocytopenia
Pancytopenia
อื่นๆ(ระบุ)..............
ไมเกิดอาการ
หมายเหตุ;

Leukopenia
: WBC < 3,000 cell/mm3
Neutropenia
: ANC < 1,000 cell/mm3
Febrile neutropenia: ANC < 1,000 cell/mm3 รวมกับ BT > 38 °C
Anemia
: Hgb < 12 g/dL
Thrombocytopenia: Platelets < 100,000 cell/ mm3
Pancytopenia : Hgb, WBC, Plt ต่ําในเวลาเดียวกัน

Cycle6
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ภาคผนวก ง
ขอมูลเกี่ยวกับยาที่อยูในการวิจัยนี้
1. Bleomycin
ชื่อการคา : Blenoxane®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : ผงยาสําหรับฉีด 1 ขวดบรรจุตัวยา 15 ยูนิต
ขอบงใช : รักษามะเร็งชนิด HD และ NHL
ขนาดยาทีใ่ ช : ขนาดยาที่ใชสําหรับ HD และ NHL คือ 0.25-0.5 ยูนิต/กก. (10-20 ยูนติ /ม2) จํานวน 1
หรือ 2 ครั้ง/สัปดาห ฉีดทางหลอดเลือดดํา ทางกลามเนื้อ หรือใตผิวหนัง เมื่อขนาดกอนมะเร็งลด
ลงรอยละ 50 ใหยาในขนาด 1 ยูนิต/วัน หรือ 5 ยูนิต/สัปดาห ทางหลอดเลือดดําหรือกลามเนื้อ
การเตรียมและการบริหารยา: สามารถบริหารยาทางหลอดเลือดดํา ทางกลามเนื้อ ใตผวิ หนัง และฉีด
โดยตรงเขาในชองเยื่อหุมปอด
การบริหารยาทางกลามเนื้อและใตผวิ หนัง ละลายผงยาดวย 0.9% NaCl หรือ น้ํากลั่นฉีดยา
จํานวน 1-5 มล. ไดสารละลายมีความเขมขน 3-15 ยูนิต/มล.
การบริหารยาทางหลอดเลือดดํา ละลายผงยาดวย 0.9% NaCl หรือ น้ํากลั่นฉีดยา จํานวน
5 หรือ 10 มล. ใหไดความเขมขนไมเกิน 3 ยูนิต/มล. บริหารยาชา ๆ ทางหลอดเลือดดํานานกวา 10
นาที
การบริหารยาเขาในชองเยื่อหุมปอด ขนาดยา 60 ยูนิต ละลายผงยาดวย 0.9% NaCl 50-100
จํานวนมล.
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: Bleomycin มีผลกดการทํางานของไขกระดูกนอยกวายาเคมีบําบัด
ตัวอื่นๆ อาจพบเกล็ดเลือดนอย เม็ดเลือดขาวนอยเกิน และระดับฮีโมโกลบินต่ําลง
เภสัชจลนศาสตร: ยาดูดซึมผานระบบทางเดินอาหารไดนอย จึงนิยมใหทางหลอดเลือดดํา ยา
สามารถดูดซึมทางชองเยื่อหุมปอด หรือทางชองทอง โดยยาดูดซึมรอยละ 45 เมื่อบริหารทางชอง
เยื่ อหุมปอด ยากระจายตั ว สูบริ เ วณผิว หนั ง ไต ปอด เนื้อเยื่อหัว ใจ และต อมน้ํ า เหลือ งได ดี แต
กระจายเขาสูไขสันหลังไดนอย ยารอยละ 60-70 ถูกกําจัดออกทางไตในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลง
ความคงตัว: ยาผงสําหรับฉีดเก็บในอุณหภูมิตูเย็น หลังผสมยาดวยตัวทําละลายคงตัว 28 วัน ที่
อุณหภูมิหอง (61, 62)
2. Cisplatin
ชื่อการคา : Platinol®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : สารละลายสําหรับฉีดขนาด 50 มก./50 มล. (1 มก./1 มล.)
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ขอบงใช : รักษามะเร็งถุงน้ําดี มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข และสามารถใชรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ เชน
มะเร็งเตานม มะเร็งปอด และ NHL
ขนาดยาทีใ่ ช : ขนาดยาทีใ่ ชในการรักษา NHL คือ 25 มก./ม2 โดยใหยารวมกับ methyprednisolone
etoposide และ cytarabine
การเตรียมและการบริหารยา: บริหารยาโดยหยดเขาหลอดเลือดดํานาน 6-8 ชม. เจือจางยาดวย
5%D/W หรือ 0.45% NaCl จํานวน 2 ลิตร รวมกับ mannitol 37.5 กรัม
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: กดการทํางานของไขกระดูกรอยละ 25-30 ทําใหเกิดเม็ดเลือดขาว
นอยเกินและเกล็ดเลือดนอย จํานวนเม็ดเลือดลงลงต่ําสุดใน 14-23 วัน หลังไดรับยา
เภสัชจลนศาสตร: ยากระจายตัวไดดีสูเนื้อเยื่อ มีระดับความเขมขนของยาสูงที่ ไต ตับ รังไข มดลูก
และปอด ถูกกําจัดออกทางปสสาวะมากกวารอยละ 90 และทางอุจจาระรอยละ 10 (61, 62)
ความคงตัว: เก็บในที่พนแสงที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
3. Cyclophosphamide
ชื่อการคา : Endoxan®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : ยาเม็ดขนาด 50 มก. ยาฉีดขนาด 200 และ 1000 มก./ขวด
ขอบงใช : ใชในการรักษา HD โดยใชรวมกับยา bleomycin, etoposide, doxorubicin, vincristine,
procarbazine และ prednisolone
รักษาNon-Hodgkin’s lymphoma (NHL) รวมทั้ง Burkitt’s lymphoma และ
Lymphoblastic lymphoma ใชรวมกับยา doxorubicin, vincristine และ prednisolone
นอกจากนี้ยงั ใชในการรักษา CML ANLL ALL และ multiple myeloma (MM)
ขนาดยาทีใ่ ช : ขนาดยาทีใ่ ชในการรักษาขึ้นอยูกับโพรโทคอลที่ใชในแตละสูตรการรักษา ขนาดยา
เดี่ยวที่ใชในการรักษาคือ 400-1800 มก./ม2 (30-50 มก./กก) ตอ ชวงการรักษา( 1-5 วัน) ซึ่งสามารถ
ใหยาซ้ําไดทุก 2-4 สัปดาห หรือใหยาตอเนื่องขนาด 60-120 มก./ม2 (1-2.5 มก./กก.) ทุกวัน
การเตรียมและการบริหารยา ละลายผงยาดวยน้ํากลั่นฉีดยาใหมีความเขมขน 20-25 มก./มล. ใหทาง
หลอดเลือดดําโดยตรงหรือเจือจางดวยสารละลายที่เขากันไดหยดใหทางหลอดดําอยางตอเนื่อง
อาการขางเคียงตอระบบเลือด ทําใหเกิดจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงต่าํ สุดใน 8-15 วันหลังไดรับยา
และจะเพิ่มจํานวนภายใน 17-28 วัน มักไมพบภาวะเกล็ดเลือดนอยและเลือดจาง
เภสัชจลนศาสตร ยาดูดซึมไดดีทางระบบทางเดินอาหาร ยากระจายตัวในรางกายไดดี สามารถ
กระจายตัวสูรก และน้ําไขสันหลังได ยาถูกเมแทบอไลตที่ตับและกําจัดออกทางปสสาวะ
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ความคงตัว ยาเม็ดและผงยาสําหรับฉีดเก็บในอุณหภูมหิ อ งไมเกิน 25 องศาเซลเซียส ยาเม็ดควรเก็บ
ในภาชนะปดสนิท ยาผงสําหรับฉีดหลังผสมดวยตัวทําละลายมีความคงตัว 24 ชม. ที่อุณหภูมหิ อ ง
และ 6 วันที่อณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็น(61, 62)
4. Cytarabine
ชื่อการคา : Alexan®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : สารละลายสําหรับฉีดขนาด 100 มก./5 มล. (20 มก./มล.) 500 มก./
10 มล. (50 มก./มล.)
ขอบงใช : รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง มีการใชในมะเร็งชนิดอื่นๆ นอย
ขนาดยาทีใ่ ช :
ขนาดยาทีใ่ ชรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ในระยะเหนีย่ วนํา กรณีใหเปนยาเดีย่ วในการรักษา
ขนาด 200 มก./ม2 หยดเขาหลอดเลือดดําอยางตอเนื่องวันละ 1 ครั้ง นาน 5 วัน ทุก 2 สัปดาห กรณี
ใหรวมกับยาเคมีบําบัดอื่น ใชขนาดยา 2-6 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง หรือ 100-200 มก./ม2 วันละ 1 ครัง้
หรือแบงใหวนั ละ 2-3 ครั้ง หยดเขาหลอดเลือดดําอยางตอเนื่อง เปนเวลา 5-10 วัน ตอชวงการรักษา
ขนาดยาสําหรับการรักษาตอเนื่องกรณีใหเปนยาเดีย่ วใชขนาดยา 1 หรือ 1.5 มก./กก. บริหารยาทาง
ทางกลามเนื้อหรือใตผิวหนังทุก 1-4 สัปดาห หรือ 70-200 มก./ม2 หยดเขาหลอดเลือดดําวันละ 1
ครั้งนาน 5 วัน ทุกเดือน
ขนาดยาที่ใชรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือ NHL ที่ดื้อตอการรักษา ใชยาขนาด 3 กรัม/ม2
ทุก 12 ชม. สูงสุด 12 ครั้ง หยดเขาทางหลอดเลือดดํานานกวา 1-3 ชม.
การเตรียมและการบริหารยา: สามารถบริหารยาโดยฉีดเขาทางหลอดเลือดดําอยางรวดเร็วหรือหยด
เขาหลอดเลือดดําอยางตอเนื่อง หรือฉีดเขาใตผิวหนังหรือฉีดเขาไขสันหลังโดยตรง เมื่อหยดเขาทาง
หลอดเลือดดําเจือจางดวย 5%D/W หรือ 0.9 %NaCl การบริหารยาเขาไขสันหลังควรผสมผงยากับ
สารละลายที่ไมมีสารกันเสีย
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: ยามีผลกดการทํางานของไขกระดูกอยางรุนแรง โดยเฉพาะมีผลตอ
เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ทําใหเกิดเม็ดเลือดขาวนอยเกินและเกล็ดเลือดนอย แตอาจพบภาวะ
เลือดจางไดเชนเดียวกัน ภาวะกดการทํางานของไขกระดูกเกิดขึ้นภายในสัปดาหแรกหลังจากไดรบั
ยาและยังมีผลตอเนื่องเปนระยะเวลา 10-14 วัน
เภสัชจลนศาสตร: ยามีการกระจายยารวดเร็วและสามารถกระจายตัวไดเปนกวาง ยาสามารถกระจาย
เขาสูน้ําไขสันหลังไดรอยละ 40-50 ของระดับยาในเลือด และถูกขับออกทางปสสาวะใน 24-36 ชม.
ความคงตัว: เก็บในอุณหภูมิหอง (15-30 องศาเซลเซียส) เมื่อละลายดวย 0.9%NaCl หรือ 5%DW ได
สารละลายความเขมขน 0.5 มก./มล. มีความคงตัว 8 วัน ที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) (61, 62)
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5. Doxorubicin
ชื่อการคา : Adriamycin®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : ผงยาและสารละลายสีแดง ขนาด 10 มก./5 มล. และ 50 มก./25
มล. (2 มก./มล.)
ขอบงใช : รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งชนิดอื่นๆ เชน MM มะเร็งเตา
นม มะเร็งกระเพาะอาหาร มักใหรว มกับยาเคมีบําบัดชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ขนาดยาทีใ่ ช : กรณีใหเปนยาเดี่ยวขนาด 60- 75 มก./ม.2 ทุก 21 วัน หรือขนาด 20-30 มก./ม.2/วัน
เปนเวลา 2-3 วัน ทุก 4 สัปดาห หรือ 20 มก./ม.2 สัปดาหละ 1ครั้ง ควรลดขนาดยาลงในผูปวยทีม่ ี
ความบกพรองในการทํางานของไขกระดูก เชน สูงอายุ มีการกระจายของเซลลมะเร็งเขาสูไข
กระดูก กรณีใหรวมกับยาเคมีบําบัดอื่นๆ ใหยาขนาด 40-60 มก./ม.2 ทุก 21-28 วัน
การเตรียมและการบริหารยา: บริหารยาทางหลอดเลือดดําขนาดใหญเทานั้น ผงยาขนาด 10 มก.
ละลายดวยน้ํากลั่นสําหรับฉีดยา 5 มล. ผงยาขนาด 50 มก. ละลายดวยน้ํากลั่นฉีดยา 25 มล. บริหาร
เขาทางหลอดเลือดดํานานมากกวา 3-5 นาที หรือเจือจางดวย 0.9%NaCl หรือ 5%DW 100 มล. หยด
เขาหลอดเลือดดํา และควรใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํากอนและหลังการใหยา 5-10 มล. เพื่อ
ปองกันยารัว่ ออกจากหลอดเลือด
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: ทําใหเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกิน อาจต่ํามากกวา 1000 เซลล/ลม.
อาจพบเกล็ดเลือดนอยและเลือดจางรวมดวย ความรุนแรงของอาการขางเคียงขึ้นอยูก ับขนาดยาและ
สภาพการทํางานของไขกระดูก เกิดภาวะกดการทํางานของไขกระดูกภายใน 7 วันหลังไดรับยา
และจํานวนเม็ดเลือดลดลงต่ําที่สุดใน 10-14 วัน และเพิ่มจํานวนสูระดับปกติใน 21-28 วัน
เภสัชจลนศาสตร: ยาดูดซึมทางระบบทางเดินอาหารนอยกวารอยละ 50 สามารถกระจายตัวไดดี
เนื้อเยื่อหลายชนิด โดยเฉพาะตับ มาม ไต ปอด และหัวใจ ถูกเมแทบอไลตที่ตับและถูกกําจัดออก
ทางอุจจาระ
ความคงตัว: เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็นและเก็บพนแสง หลังผสมดวยน้ํากลัน่
สําหรับฉีดยาหรือ 0.9% NaCl มีคงตัว 7 วันที่อณ
ุ หภูมหิ อง และคงตัว 15 วันที่อุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียสในตูเย็น หลังเจือจางดวย 0.9% NaCl หรือ 5%DW คงตัว 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมหิ อง ยาไม
คงตัวที่ความเปนกรดนอยกวา 3 ความเปนดางมากกวา 7 (61, 62)
6. Etoposide
ชื่อการคา: Toposar®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล: สารละลายจํานวน 5 มล. ความเขมขน 20 มก./มล.
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ขอบงใช: ใชรักษามะเร็งอัณฑะ นอกจากนีใ้ ชในการรักษามะเร็งชนิดอืน่ ๆ เชน มะเร็งตอมน้ําเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปอด มะเร็งถุงน้าํ ดี
ขนาดยาทีใ่ ช: ขนาดยาทีใ่ ชในการรักษา NHL คือ 40 มก./ม2 โดยใหรวมกับ methylprednisolone
cytarabine และ cisplatin
การเตรียมและการบริหารยา: บริหารยาโดยหยดเขาทางหลอดเลือดดํานานอยางนอย 45-60 นาที
การใหยานอยกวา 30 นาที อาจทําใหเกิดความดันเลือดต่าํ
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: พบเม็ดเลือดขาวนอยเกินรอยละ 60-91 เกิดขึ้นใน 5-7 วันหลังไดรบั
ยา และลดลงต่ําสุดใน 7-14 วัน จากนั้นเพิ่มจํานวนสูระดับปกติใน 21-28 วัน นอกจากนีพ้ บเกล็ด
เลือดนอยรอยละ 22-41 เลือดจางมากกวารอยละ 33
เภสัชจลนศาสตร: ยากระจายเขาสูน้ําไขสันหลังไดต่ํา ถูกเมแทบอไลตผานทางตับ และกําจัดออก
ทางปสสาวะภายใน 24 ชม.
ความคงตัว: เก็บพนแสงที่อณ
ุ หภูมิหอง 15-30 องศาเซลเซียส เจือจางดวย 0.9%NaCl และ 5%DW
สารละลายความเขมขน 0.2 และ 0.4 มก./มล. คงตัว 96 และ 24 ชม. ตามลําดับ (61)
7. Idarubicin
ชื่อการคา: Zavedos®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : ขนาดบรรจุ 1 ขวด มีตวั ยา 10 มก.
ขอบงใช : ใชรกั ษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ขนาดยาทีใ่ ช : ขนาดยาที่ใชรักษา AML คือ 12 มก./ม.2 วันละ 1 ครั้ง นาน 3 วัน โดยใหยารวมกับ
cytarabine ขนาด 100 มก./ม.2 วันละ 1 ครั้ง นาน 7 วัน
การเตรียมและการบริหารยา: ควรใหยาทางหลอดเลือดดําเทานั้น เนื่องจากยามีผลระคายเคืองตอ
เนื้อเยื่อไมควรใหยาทางกลามเนื้อหรือใตผวิ หนัง บริหารยาโดยผสมกับ 0.9%NaCl หรือ 5%DW
100 มล. หยดเขาทางหลอดเลือดดํานานกวา 10-15 นาที
อาการขางเคียงตอระบบเลือด: ยามีผลกดการทํางานของไขกระดูก พบในผูปวย AML ทุกรายที่
ไดรับยาในขนาดรักษา ทําใหเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนอย เกล็ดเลือดนอย และเลือดจาง จํานวนเม็ด
เลือดขาวลดลงต่ําสุดภายใน 10-15 วันหลังไดรับยา และกลับสูปกติ 21-28 วัน
เภสัชจลนศาสตร: ยาดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร แตอัตราการดูดซึมไมแนนอนในผูปวยแตละราย
ยามีการกระจายตัวไดดใี นเนือ้ เยื่อและเลือด โดยเฉพาะในเซลลเม็ดเลือดและเซลลไขสันหลัง ยาถูก
กําจัดออกจากรางกายไดชา รอยละ 15 ของยาที่ไดรับทางหลอดเลือดดําถูกขับออกทางปสสาวะ
ความคงตัว: เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็นและเก็บพนแสง (61, 62)
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8. Vinblastine
ชื่อการคา: DBL Vinblastin®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : ผงยาสําหรับฉีดขนาด 10 มก.
ขอบงใช: รักษา HD และ NHL รวมทั้งมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดอื่นๆ สามารถใชเปนยาเดีย่ วและ
รวมกับยาเคมีบําบัดอื่นชนิดอื่น ๆ มักใชรวมกับยา doxorubicin, bleomycin และ dacarbazine
ขนาดยาทีใ่ ช: กรณีใชเปนยาเดีย่ วขนาดยาทั่วไปในระยะเริ่มตนคือ 3.7 มก./ม.2 กรณีใชเปนยา
รวมกับยาเคมีบําบัดอื่นๆ คือ 3 มก./ม.2 ทุก 1 สัปดาห อยางนอย 4-6 สัปดาห ขนาดยาในการรักษา
ตอเนื่องขึ้นอยูก ับระดับเม็ดเลือดขาวของผูปวย ปรับขนาดยาลดลงรอยละ 50 ในผูป วยการทํางาน
ของตับบกพรอง
การเตรียมและการบริหารยา: บริหารทางหลอดเลือดดําเทานั้น ผสมยาดวยน้ํากลั่นฉีดยา 10 มล. ได
สารละลายเขมขน 10 มก./มล. ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําชาๆ นานมากกวา 5 นาที หรือเจือจางดวย
0.9% NaCl หรือ 5%DW 100 มล. หยดเขาทางหลอดเลือดดํานานกวา 20-30 นาที
อาการขางเคียงตอระบบเลือด พบภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําไดบอยในผูปวยที่ไดรับ vinblastine ระดับ
เม็ดเลือดขาวลดต่ําลงภายใน 4-10 วันหลังไดรับยา และกลับสูระดับปกติใน 7-14 วัน หากไดรับยา
ในขนาดสูงอาจใชเวลากลับสูระดับปกตินานมากกวา 21 วัน อาจพบเกล็ดเลือดนอยเล็กนอยและ
เกิดขึ้นแบบชัว่ คราว
เภสัชจลนศาสตร การบริหารยาทางระบบทางเดินอาหารไมสามารถทํานายการดูดซึมของยา ควร
บริหารยาทางหลอดเลือดดํา ยากระจายตัวเขาสูเนื้อเยื่อรางกายไดรวดเร็ว เขาสูสมองและน้ําไขสัน
หลังไดนอย ยาถูกขับออกทางปสสาวะและอุจจาระรวมกับน้ําดี
ความคงตัว เก็บในภาชนะทึบแสงที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็น หลังผสมผงยากับ 0.9%
NaCl ที่มี benzyl alcohol เปนสวนประกอบไดสารละลายมีความเปนกรด-ดาง 3.5-5 และคงตัว 28
วันที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็น หลังการเจือจางควรใชยาทันที (61, 62)
9. Vincristine
ชื่อการคา : DBL Vincristine®
ความแรงที่มีใชในโรงพยาบาล : สารละลายสําหรับฉีดขนาด 1 mg/ml
ขอบงใช : รักษา ALL และ AML ใหยารวมกับยาเคมีบําบัดตัวอื่นๆ และใชปองกันการกระจายของ
มะเร็งไปสูระบบประสาทสวนกลางในผูปว ย ALL โดยการบริหารยาทางไขสันหลัง
รักษา HD โดยใหยารวมกับยา mechlorethamine, procarbazine และ prednisolone และ
ใชเปนยารวมในการรักษา NHL

70
ขนาดยาทีใ่ ช: ขนาดยาสําหรับผูใหญ 1.4 มก./ม.2 แตไมเกิน 2 มก. ขนาดยาสําหรับเด็ก 1.5-2 มก./ม2
กรณีน้ําหนักนอยกวา 10 กก. หรือพื้นที่ผวิ รางกายนอยกวา 1 ม.2 ใหยาขนาด 0.05 มก./กก. สัปดาห
ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ขนาดยาที่ใหขึ้นอยูกบั การตอบสนองทางคลินิก ผลทางโลหิตวิทยาและอาการ
ไมพึงประสงคของผูปวย
การเตรียมและการบริหารยา: บริหารยาทางหลอดเลือดดําเทานั้น เจือจางดวย 0.9%NaCl หรือ
5%DW 250 มล. หยดเขาทางหลอดเลือดดํา และสามารถฉีดเขาหลอดเลือดดําทันที แตควร
ระมัดระวังยารั่วออกนอกเสนเลือด
อาการขางเคียงตอระบบเลือด พบอาการไมพึงประสงคตอระบบเลือดนอยกวายาเคมีบําบัดตัวอื่นๆ
พบเม็ดเลือดขาวต่ํา โลหิตจาง และเกล็ดเลือดต่ํา ควรวัดระดับฮีโมโกลบินและเม็ดเลือดขาวทุกครัง้
กอนรับยา
เภสัชจลนศาสตร การบริหารยาทางระบบทางเดินอาหารไมสามารถทํานายการดูดซึมของยาได ยา
กระจายตัวไดดีเมื่อบริหารยาทางหลอดเลือดดํา โดยเฉพาะเขาสูน้ําดี ระดับยาในน้ําดีสูงสุดภายใน
2-4 ชม. หลังไดรับยาทางหลอดเลือดดํา ยาถูกกําจัดออกทางการฟอกเลือดไดนอย
ความคงตัว เก็บในภาชนะทึบแสงที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็น หลังเจือจางดวย 0.9%NaCl
หรือ 5%DW คงตัวนาน 30 ชม. ที่อุณหภมิหอง และ 21 วันที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสในตูเย็น
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ภาคผนวก จ
ขอมูลเกี่ยวกับโรคที่อยูในการวิจัยนี้
ขอมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่เกี่ยวของในการวิจัยนี้ ดังนี้
1. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด myeloid (Acute non-lymphocytic leukemia : ANLL)
2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด myeloid (Chronic myeloid leukemia : CML)
3. มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin (Non-Hodgkin lymphoma : NHL)
4. มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Hodgkin (Hodgkin ’s disease : HD)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด myeloid
เกิดจากความผิดปกติของเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด ทําใหไมสามารถเติบโตไปเปนเม็ดเลือด
ที่สมบูรณได
แตกลับมีการแบงตัวและเพิ่มจํานวนของเซลลระยะตัวออนเปนจํานวนมากในไข
กระดูก และแพรกระจายไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ทําใหเกิดลักษณะอาการทางคลินิกของภาวะไขกระดูก
ลมเหลว และความผิดปกติของอวัยวะตาง ๆ ตามมา ความผิดปกติที่เกิดขึน้ เริม่ ตนจากเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดเพียงเซลลเดียว เซลลที่ผิดปกตินี้จะเจริญเติบโตและแบงตัวมากกวาเซลลปกติทําให
เกิดความผิดปกติในกระบวนการสรางเม็ดเลือดและมีการเปลี่ยนจากเซลลปกติไปเปนเซลลมะเร็ง
อาจพบความผิดปกติทั้งของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด หรืออาจพบความผิดปกติ
ของเม็ดเลือดบางชนิดเทานัน้ ขึ้นอยูกับชนิดของเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่มีความผิดปกติ (63) ภาวะ
ANLL พบรอยละ 70-80 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน สวนใหญพบในผูปว ยที่มีอายุมากกวา
15 ป (63, 64)
อาการทางคลินิก:
อาการทางคลินิกที่นําผูปวยมาโรงพยาบาลคือ อาการซีดและเหนื่อยงายเกิดจากการที่มีภาวะ
ไขกระดูกลมเหลวพบไดในผูปวยเกือบทุกราย และมีระยะเวลานานเปนวันหรือเดือน โดยผูปว ย
สูงอายุมักจะมีอาการซีดคอยขางชัดเจนมากกวาผูปว ยอายุนอย อาการซีดเปนผลมาจากเม็ดเลือดถูก
สรางนอยลง ทําใหออนเพลียและเหนื่อยงาย มีจ้ําเขียวหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง เลือดออกตาม
ไรฟน เลือดกําเดาออก อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระหรือปสสาวะเปนเลือด เลือดออกในสมอง
ผูปวยเหลานี้จะมีการติดเชื้องาย มีไขเพราะจํานวนเม็ดเลือดขาวต่ํา นอกจากนีย้ ังพบอาการทาง
คลินิกที่เกิดจากเซลลมะเร็งแพรกระจายไปยังที่ตางๆ เชน พบตุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง ตับ มาม
และตอมน้ําเหลืองโต น้ําหนักลด เหงื่อออกกลางคืน หากมีมะเร็งกระจายเขาสูสมองผูปวยจะมี
อาการปวดศีรษะมาก อาเจียน ตาพรามัวจากความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาจมีอาการปวดหลัง
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ปวดขา อาการชา อัมพาต เนื่องจากเซลลมะเร็งไปกดเสนประสาทของไขสันหลัง พบไดในระยะ
ทายของโรค (37, 63)
การรักษา:
การรักษาแบงเปน 2 ระยะคือ ระยะแรกเปนการใหยาเคมีบําบัดเพือ่ ใหผูปวยเขาสูภาวะ
หายขาดอยางรวดเร็ว การรักษามาตรฐานคือการใหยา cytarasar 7 วัน รวมกับยากลุม antracyclines
3 วัน การรักษาระยะที่สองเพื่อปองกันภาวะโรคกลับเปนซ้ําหรือเพื่อกําจัดเซลลมะเร็งที่ยังหลงเหลือ
อยูใหหมดไปจากรางกายยาที่ใชคือยา cytarasar ในขนาด 3 กรัม/ม2 ทุก 12 ชม. รวม 6-10 ครั้ง (37)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด myeloid
CML เกิดจากความผิดปกติที่เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดสงใหเกิดการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือด
ชนิดตางๆ ในเลือด โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิด myeloid หรืออาจมีเกล็ดเลือดสูงรวมดวย พบได
ทั้งในเด็กและผูใหญ แตสวนใหญพบในผูใ หญ อายุเฉลีย่ ที่พบคือ 45-55 ป พบในเพศชายมากกวา
เพศหญิง (65-67)
อาการทางคลินิก:
ผูปวยมักมาพบแพทยโดยมีอาการไมเฉพาะเจาะจง เชน ออนเพลีย ไมมีแรง น้ําหนักลด อึด
อัด แนนทอง คลําพบกอนไดที่ชายโครงซาย บางรายอาจไมพบอาการผิดปกติแตตรวจพบเม็ดเลือด
ขาวสูง
การรักษา:
ยาที่นิยมใชรักษา CML ในสมัยแรก ๆ คือ busulfan ขนาด 6-8 มก./วัน แตยาอาจทําใหมีการ
กดไขกระดูกเปนเวลานาน แมหยุดยาแลวก็ตาม ยาที่ใชบอยในปจจุบนั คือ hydroxyurea ขนาด 0.5-4
ก./วัน ซึ่งมีผลขางเคียงนอยกวา busulfan นอกจากนี้พบการใช interferon รวมกับการใหยาเคมี
บําบัด การรักษาใหหายขาดสามารถทําไดโดยการปลูกถายไขกระดูก (37, 68)
มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Non-Hodgkin
NHL คือ มะเร็งที่เกิดจากเซลลที่ประกอบกันเปนตอมน้ําเหลืองหรือเนื้อเยื่อน้ําเหลืองที่
กระจายอยูตามอวัยวะตาง ๆ เปนมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบอยที่สุดในประเทศไทย การจัดแบง
โรคที่นิยมใชคือ แบงตามลักษณะการดําเนินโรคและแบงตามลักษณะของ immunophenotype
อาการทางคลินิก:
ผูปวยมาพบแพทยโดยมีอาการสําคัญ ไดแก ตอมน้ําเหลืองโต อาจพบตอมน้ําเหลืองโตเพียง
เฉพาะที่หรือทัว่ ตัว มักพบทีค่ อ มีไข น้ําหนักลดมากกวารอยละ 10 ของน้ําหนักตัวในเวลา 6 เดือน
เหงื่อออกตอนกลางคืนพบไดในรอยละ 20-30 ของผูปวย นอกจากนี้ผูปวยอาจมาพบแพทยดว ย
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ความผิดปกติที่อวัยวะอืน่ ๆ โดยไมมีการโตของตอมน้ําเหลืองรวมดวย อวัยวะทีพ่ บความผิดปกติ
ไดบอยคือระบบทางเดินอาหาร
การรักษา:
การรักษาขึ้นอยูกับชนิดของ NHL ยาเคมีบําบัดที่ใหผลการรักษาดีคอื ยาเคมีบําบัดสูตร
CHOP ประกอบดวยยา cyclophosphamide 750 มก./ม2 doxorubicin 50 มก./ม2 vincristine 1.4 มก./
ม2 และ prednisolone 100 มก./วัน และในกรณีผูปวยดื้อยาหรือมีภาวะโรคกลับควรเลี่ยงการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัดสูตร CHOP อีกครั้ง แตควรใหยาเคมีบําบัดสูตรการรักษาอื่น ไดแก ESHAP DHAP
EPOCH (69)
มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Hodgkin
HD เปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่มีอุบัติการณการเกิดนอยกวา NHL มาก นับเปนมะเร็งที่มี
การตอบสนองตอการรักษาไดดี รอยละ 80 ของผูปวยสามารถรักษาใหหายขาดได
อาการทางคลินิก:
ผูปวยรอยละ 90 มาพบแพทยดวยปญหาตอมน้ําเหลืองโต อาจพบตอมน้ําเหลืองโตเฉพาะที่
หรือโตทั่วตัว มักพบบริเวณคอ ตอมน้ําเหลืองอาจยุบไดเอง มีอาการคันและอาการปวดที่ตําแหนง
ของโรคเมื่อผูปวยดื่มเหลา ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของผูป วยกลุมนี้ พบน้ําหนักลดมากกวารอยละ 10
ของน้ําหนักตัวในเวลา 6 เดือน เหงื่อออกตอนกลางคืน
การรักษา:
การรักษาขึ้นอยูกับลักษณะของโรค โดยผูปวยระยะที่ 1 และ 2 ใหการรักษาดวยยาเคมี
บําบัดหรือการใหรังสีรักษา ผูปวยที่มีโรคระยะที่ 3 และ 4 จะใหการรักษาดวยยาเคมีบําบัดรวมกับ
การใหรังสีรักษา สูตรยาเคมีบําบัดที่เปนมาตรฐานคือ ABVD (70, 71)

74
ภาคผนวก ฉ
สูตรยาเคมีบําบัดที่เกี่ยวของในการวิจัย
1. ยาเคมีบําบัดรูปแบบ CHOP คือ การใหยา Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine
และ Prednisolone ทุก 21 วัน มีขนาดและรูปแบบการใหยา ดังนี้
ผสม NSS 100 ml IV drip in 1 ชม. วันที่ 1
Cyclophosphamide 750 mg/m2
Doxorubicin
50 mg/m2
ผสม NSS 100 ml IV drip in 15 นาที วันที่ 1
Vincristine
1.4 mg/m2, max 2 mg ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1
Prednisolone
100 mg/day
รับประทานขนาด 5 mg ครั้งละ 5 เม็ดวันละ 4
ครั้งวันที่ 1 ถึง วันที่ 5
2. ยาเคมีบําบัดรูปแบบ CVP คือ การใหยา Cyclophosphamide, Doxorubicin และ
Prednisolone ทุก 21 วัน มีขนาดและรูปแบบการใหยา ดังนี้
Cyclophosphamide 650 mg/m2
ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1
Vincristine
1.4 mg/m2, max 2 mg ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1
Prednisolone
100 mg/day
รับประทานขนาด 5 mg ครั้งละ 5 เม็ดวันละ 4
ครั้งวันที่ 1 ถึง วันที่ 5
3. ยาเคมีบําบัดรูปแบบ ESHAP คือ การใหยา Etoposide, Methylprednisolone, Cytarabine
และ Cisplatin ทุก 28 วัน มีขนาดและรูปแบบการใหยา ดังนี้
Etoposide
40 mg/m2
ผสม NSS 500 ml IV drip in 2 ชม.วันที่ 1-4
Methylprednisolone 500 mg
ผสม D5W 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1-4
Cisplatin
25 mg/m2
ผสม NSS 1000 ml รวมกับ 20% Manitol IV
drip in 24 ชม. วันที่ 1-4
2
Cytarabine
2 g/m
ผสม NSS 500 ml IV drip in 3 ชม.วันที่ 5
4. ยาเคมีบําบัดรูปแบบ CMOPP/ABV คือ การใหยา Cyclophosphamide, Vincristine,
Prednisolone, 6-Mercaptopurine, Doxorubicin, Bleomycin และ Vinblastin ทุก 28 วัน มี
ขนาดและรูปแบบการใหยา ดังนี้
Cyclophosphamide 300 mg/m2
ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1
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Vincristine
Prednisolone
6-Mercaptopurine
Doxorubicin
Bleomycin (B)
Vinblastin (V)

1.5 mg/m2, max 2 mg
60 mg/m2
60 mg/m2
25 mg/m2
10 mg/m2
6 mg/m2

ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 1
แบงรับประทานวันละ 3 ครั้ง วันที่ 1 ถึงวันที่ 7
รับประทานวันละ 1 ครั้ง วันที่ 1 ถึงวันที่ 7
ผสม NSS 100 ml IV drip in 15 นาที วันที่ 15
ผสม NSS 100 ml IV drip in 30 นาที วันที่ 15
ผสม NSS 100 ml IV drip in 1 ชม. วันที่ 15

5. ยาเคมีบําบัดรูปแบบ สําหรับ ANLL คือ การใหยา Cytarabine, Doxorubicin และ
Idarubicin ทุก 28 วัน มีขนาดและรูปแบบการใหยา ดังนี้
Induction
Cytarabine
100 mg/ m2
ผสม NSS 1000 ml IV drip in 1 ชม. วันที่ 1-7
Doxorubicin
30 mg/m2
ผสม NSS 100 ml IV drip in 15 นาที วันที่ 1-3
หรือ
Idarubicin
12 mg/m2
ผสม NSS 100 ml IV drip in 15 นาที วันที่ 1-3
Consolidation
Cytarabine
3 gm/ m2
ทุก 12 ชม. ผสม NSS 500 ml IV drip in 3 ชม.
วัน 1, 3 และ 5
หมายเหตุ
- รูปแบบการใหยาเคมีบําบัดดังกลาวเปนรูปแบบการใหยาเคมีบําบัดของหนวยโลหิตวิทยา
โรงพยาบาลพระปกเกลา
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวปวีณา พรรณมณีลักษณ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2521 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อป
การศึกษา 2544 และบรรจุเขารับราชการในปเดียวกัน ณ โรงพยาบาลพระปกเกลา ปจจุบันรับราชการตําแหนง
เภสัชกร 5 และลาศึกษาตอในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2548

