คำแนะนำในกำรรักษำผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีภำวะ febrile neutropenia เปรียบเทียบระหว่ำง
สมำคม
โรคมะเร็งและสมำคมโรคติ ดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริ กำ
นพ.จักรพันธุ์ ศิ ริบริ รกั ษ์
รศ.พญ.เกษวดี ลำภพระ
ภาวะ febrile neutropenia เป็ นปั ญหาทีพ่ บได้บ่อยในผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัดหรือ
ผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูก จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าหนึ่งในสามของผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ี
ภาวะ neutropenia หลังได้รบั ยาเคมีบาบัดหรือหลังปลูกถ่ายไขกระดูกจะมีไข้ตามมาได้ คิดเป็ นอัตราการ
เกิดไข้ 0.76 ครัง้ ต่อการมีภาวะ neutropenia ทุกๆ 30 วัน1
ในทางปฏิบตั โิ ดยส่วนใหญ่กุมารแพทย์โรคติดเชือ้ มักอ้างอิงแนวทางการรักษาผูป้ ่ วย febrile
neutropenia ตามคาแนะนาของสมาคมโรคติดเชือ้ ของสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 20102 แต่ล่าสุดในปี ค.ศ. 2017
มีคาแนะนาสาหรับแนวทางการรักษาภาวะ febrile neutropenia ของสมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา
ออกมาใหม่3 โดยอ้างอิงข้อมูลเพื่อให้ทนั สมัยซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงคาแนะนาหลักในบางส่วน เช่น การหยุด
ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยกลุ่มความเสีย่ งต่า การแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยตามความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ราแบบลุกลาม การ
ตรวจเพิม่ เติมในผูป้ ่ วยทีย่ งั คงมีไข้หลังได้ broad-spectrum antibiotics เป็ นต้น ทางผูเ้ ขียนจึงนาหัวข้อ
หลักๆ ของทัง้ 2 แนวทางปฏิบตั มิ าเปรียบเทียบกัน ดังตารางที่ 1 โดยเป้ าหมายหลักของคาแนะนาเพื่อให้
แพทย์ในเวชปฏิบตั ติ ดั สินใจในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย febrile neutropenia ทีม่ อี าการและอาการแสดงของการ
ติดเชือ้ ทีอ่ าจรุนแรงถึงแก่ชวี ติ ได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบคาแนะนาในการรักษาภาวะ febrile neutropenia ระหว่างคาแนะนาของสมาคม
โรคมะเร็งและสมาคมโรคติดเชือ้ แห่งสหรัฐอเมริกา

1. นิยาม

คำแนะนำของสมำคมโรคมะเร็ง

คำแนะนำของสมำคมโรคติ ดเชื้อ ค.ศ.

ค.ศ. 20173

20102

ไม่ได้กล่าวถึง

 ไข้ หมายถึง การวัดอุณหภูมทิ างปาก
ได้ ≥ 38.3๐C เพียงหนึ่งครัง้ หรือ ≥
38.0๐C เกินกว่า 1 ชัวโมง
่

 ภาวะ neutropenia หมายถึงการที่
ANC < 500 cells/mm3 หรือ ANC มี
แนวโน้มทีจ่ ะต่ากว่า 500 cells/mm3
ใน 48 ชัวโมง
่
(นิยามทีแ่ นะนานี้ไม่ใช่กฏเหล็ก อาการ
ทางคลินิกของผูป้ ่ วยมีบทบาทสาคัญใน
การตัดสินใจการรักษา)
2. การแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วย แบ่งเป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงและเสีย่ งต่ า โดย  แบ่งเป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงและเสีย่ งต่ า
ตามความเสีย่ งต่อ การแบ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละ  ผูป้ ่ วยความเสีย่ งสูง ได้แก่ เม็ดเลือด
การติดเชือ้ ที่
ขาวต่า ≤ 100 cells/mm3 นาน
การศึกษา อาศัยปั จจัยหลักๆ ได้แก่
รุนแรง
มากกว่า 7 วันหลังได้ยาเคมีบาบัด
ชนิดและระยะของโรคมะเร็ง การใส่
และ/หรือ มีอาการร่วมทีร่ นุ แรง เช่น
สายสวนหลอดเลือดดา ความรุนแรง
hypotension, pneumonia อาการปวด
ของภาวะติดเชือ้ ผลตรวจ Hb, WBC,
ท้องทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ มีอาการทางระบบ
platelet, ANC และค่า CRP
ประสาท
(strong recommendation, low ผูป้ ่ วยทีค่ วามเสีย่ งต่า ได้แก่ เม็ดเลือด
quality evidence)
ขาวต่า ≤ 7 วัน หรือไม่พบมีอาการ
ร่วมทีร่ นุ แรง
 อาจใช้คะแนน Multinational
Association for Supportive Care in
Cancer (MASCC) (ดังตารางที่ 2) มา
ช่วยประเมิน โดยถ้าคะแนน < 21 ถือ
เป็ นกลุ่มเสีย่ งสูง และ ≥ 21 เป็ นกลุ่ม
เสีย่ งต่า
3. การตรวจทาง
 ควรเก็บเลือดจากทุกเส้นของสาย  ควรเก็บเลือดเพื่อส่งเพาะเชือ้ อย่างน้อย
ห้องปฏิบตั กิ ารและ
สวนหลอดเลือดดา (central
2 สิง่ ส่งตรวจ
การตรวจทางรังสี
venous catheter) เพื่อส่งเพาะ
 อาจเก็บเลือดจากทุกเส้นของสายสวน
เชือ้ (hemoculture)
หลอดเลือดดาควบคู่กบั เจาะเลือดจาก
(strong recommendation, lowหลอดเลือดดาส่วนปลายเพื่อส่งเพาะ
quality evidence)
เชือ้ ถ้าไม่มสี ายสวนหลอดเลือดดาให้

เจาะเลือดจากหลอดเลือดดาส่วนปลาย
 พิจารณาเจาะเลือดจากหลอด
2 ครัง้
เลือดดาส่วนปลาย (peripheral
vein) ส่งเพาะเชือ้ ควบคู่ไปด้วย
 จากัดปริมาณเลือดทีจ่ ะส่งตรวจทัง้ หมด
เพื่อยืนยันว่าเชือ้ ก่อโรคทีข่ น้ึ จาก
ไม่เกินร้อยละ 1 ของปริมาณเลือดใน
ผลเพาะเชือ้ เป็ นเชือ้ จริงทีไ่ ม่ได้
ร่างกาย (ประมาณ 70 มล. ต่อน้าหนัก
เกิดจากการปนเปื้ อน
ตัว 1 กิโลกรัม)
 พิจารณาเก็บปั สสาวะเพื่อส่งตรวจ  ควรส่งเพาะเชือ้ จากตาแหน่ งอื่นๆ ถ้า
urinalysis และส่ง urine culture คู่
สงสัยการติดเชือ้ ในตาแหน่งนัน้
ไปด้วย เนื่องจากอาจไม่พบเม็ด  ควรทาเอ็กซเรย์ปอด (CXR) เฉพาะใน
เลือดขาวในปั สสาวะได้แม้จะมีการ
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางระบบทางเดิน
ติดเชือ้ ในผูป้ ่ วย neutropenia
หายใจ
 ควรทาเอ็กซเรย์ปอด (CXR)
เฉพาะในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทาง
ระบบทางเดินหายใจ
(strong recommendation,
moderate-quality evidence)
4. การให้ empirical

antibiotic ใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูง

 แนะนาให้ยาปฏิชวี นะเพียงตัวเดียว  แนะนาให้ยาปฏิชวี นะเพียงตัวเดียวใน
ในกลุ่ม antipseudomonal βกลุ่ม antipseudomonal β-lactam
lactam หรือ 4th generation
เช่น cefepime หรือ carbapenem
cephalosporin หรือ carbapenem
หรือ piperacillin-tazobactam
(strong recommendation, high-  อาจให้ aminoglycosides หรือ
quality evidence)
fluoroquinolones และ/หรือ
 การใช้ยาปฏิชวี นะเพียงตัวเดียว
vancomycin เพื่อเสริมฤทธิ ์ในกรณีทม่ี ี
อาจไม่เหมาะสมเพียงพอ ในผูป้ ่ วย
ภาวะแทรกซ้อน (เช่น hypotension
ดังต่อไปนี้
หรือ pneumonia) หรือกรณีทส่ี งสัย
4.1 อาการไม่คงที่
การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยา
4.2 สงสัยการติดเชือ้ ดือ้ ยา
 พิจารณาปรับการให้ empirical
4.3 ในโรงพยาบาลทีม่ อี ตั ราการ
antibiotic ตามประวัตกิ ารติดเชือ้ ดือ้ ยา
ติดเชือ้ ดือ้ ยาสูง

ควรให้ยาปฏิชวี นะตัวทีส่ อง เช่น
aminoglycosides หรือให้ยา
ปฏิชวี นะในกลุ่ม glycopeptide
ร่วมด้วย (strong
recommendation, moderatequality evidence)

ครัง้ ก่อนๆ หรือตามระบาดวิทยาของ
เชือ้ ดือ้ ยาในโรงพยาบาล
 ผูป้ ่ วยทีแ่ พ้ penicillin แบบรุนแรงควร
เลีย่ งไปใช้ยาปฏิชวี นะกลุ่มอื่น ได้แก่
ciprofloxacin ร่วมกับ clindamycin
หรือ aztreonam ร่วมกับ vancomycin

 อาจให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก
antibiotic ใน
ได้โดยให้ยาปฏิชวี นะรูปแบบ
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่ า
รับประทานในเด็กทีส่ ามารถ
รับประทานยาได้

 ควรให้ empirical antibiotic
 อาจเลือกยารูปแบบรับประทานและให้
การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกในกรณีท่ี
เด็กรับประทานยาได้และผูป้ กครอง
สามารถดูแลได้
 ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาการรับประทานยา
หรือการดูแลของผูป้ กครองควรให้ยา
รูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดาและให้
รักษาแบบผูป้ ่ วยใน
 กรณีทเ่ี ลือกเป็ นยารูปแบบรับประทาน
แนะนาให้ ciprofloxaxin ร่วมกับ
amoxicillin-clavulanic acid เป็ นยา
สูตรแรก
 อาจพิจารณาให้ ciprofloxacin หรือ
levofloxacin ตัวเดียว หรือ
ciprofloxacin ร่วมกับ clindamycin
เป็ นสูตรยาทางเลือกได้
 พิจารณาหยุดยา vancomycin หรือยา
ปฏิชวี นะอื่นๆ ทีใ่ ห้เสริมฤทธิ ์สาหรับ
คลุมเชือ้ กรัมบวก ถ้าผลเพาะเชือ้
ต่างๆ ไม่พบหลักฐานการติดเชือ้ กรัม
บวกหลังจาก 48 ชัวโมง
่
 ในผูป้ ่ วยทีอ่ าการยังไม่คงทีห่ ลังได้รบั
empirical antibiotic ควรปรับยา

5. การให้ empirical

6. การปรับเปลีย่ นยา

ปฏิชวี นะ

 ในกรณีทต่ี อบสนองต่อยา
ปฏิชวี นะเบือ้ งต้นพิจารณาหยุด
ยา synergistic antibiotic สาหรับ
เชือ้ กรัมลบ หรือ ยากลุ่ม
glycopeptide หลังจากได้รบั ยา
ไปแล้ว 24-72 ชัวโมงและผลเพาะ
่

เชือ้ ต่างๆ ยังไม่พบข้อบ่งชีใ้ นการ
ให้ยากลุ่มดังกล่าวต่อ
(strong recommendation,
moderate-quality evidence)
 ในผูป้ ่ วยทีอ่ าการไม่คงทีแ่ ละไข้ไม่
ลดลงควรปรับยาปฏิชวี นะให้คลุม
เชือ้ ดือ้ ยาได้มากขึน้ ทัง้ แบคทีเรีย
กรัมบวก กรัมลบ และ anaerobe
(strong recommendation, very
low-quality evidence)
 ไม่ควรปรับสูตรยาปฏิชวี นะใน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ข้ไม่ลดลง แต่มอี าการ
คงที่ (strong recommendation,
low-quality evidence)

7. การหยุดยา

ปฏิชวี นะ

ปฏิชวี นะให้คลุมเชือ้ ได้มากขึน้ ทัง้
แบคทีเรียกรัมบวก กรัมลบ และ
anaerobe รวมถึงพิจารณาให้ยาต้าน
เชือ้ ราด้วย
 ในกรณีทไ่ี ข้ไม่ลดลงแต่ผปู้ ่ วยอาการ
คงทีไ่ ม่จาเป็ นต้องปรับยาปฏิชวี นะ
ยกเว้นตรวจพบหลักฐานของการติด
เชือ้ อื่นๆ เพิม่ เติม
 ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่าสามารถเปลีย่ น
ยาปฏิชวี นะจากรูปฉีดเป็ นรับประทาน
ได้ถา้ อาการคงทีแ่ ละผูป้ ่ วยสามารถ
รับประทานได้ กรณีทไ่ี ข้ไม่ลดหรือมี
ไข้กลับใหม่ใน 48 ชัวโมงให้
่
เปลีย่ น
แผนการรักษาเป็ นแบบผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสีย่ งสูง

 ในผูป้ ่ วย febrile neutropenia ทุก  กรณีทท่ี ราบสาเหตุของการติดเชือ้
รายพิจารณาหยุดยาปฏิชวี นะใน
ระยะเวลาของการให้ยาตามเชือ้ และ
ผูป้ ่ วยทีผ่ ลเพาะเชือ้ ในเลือดไม่ขน้ึ
ตาแหน่งของการติดเชือ้ หรือจนกว่า
เชือ้ ใน 48 ชัวโมง
่ ร่วมกับไข้ลดลง
ANC ≥ 500 cells/mm3
อย่างน้อย 24 ชัวโมงและมี
่
 กรณีทต่ี รวจไม่พบสาเหตุของการติด
หลักฐานของการฟื้ นตัวของไข
เชือ้ แนะนาให้ empirical antibiotic
กระดูก (strong
จนกว่าจะมีการฟื้ นตัวของไขกระดูก
recommendation, low-quality
(ANC ≥ 500 cells/mm3)
evidence) เนื่องจากมีการศึกษา
พบว่าผูป้ ่ วยทีม่ กี ารฟื้ นตัวของไข
กระดูกจะมีโอกาสเป็ นไข้ขน้ึ ใหม่
หลังหยุดยาปฏิชวี นะน้อย สาหรับ
ค่าทีบ่ อกถึงการฟื้ นตัวของไข
กระดูกยังไม่มคี าแนะนาชัดเจน



8. การแบ่งกลุ่มตาม



ความเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ ราแบบ
ลุกลาม (invasive
fungal disease)



9. การตรวจเพิม่ เติม

ในผูป้ ่ วยทีย่ งั คงมี
ไข้หลังได้ broadspectrum
antibiotics



แต่ผเู้ ชีย่ วชาญบางท่านแนะนาให้
ใช้ ANC ≥100 cells/mm3
ในผูป้ ่ วยกลุ่มความเสีย่ งต่ าอาจ
พิจารณาหยุดยาหลังจาก 72
ชัวโมง
่ ถ้าผลเพาะเชือ้ ในเลือดไม่
ขึน้ เชือ้ และไข้ลดลงอย่างน้อย 24
ชัวโมง
่ โดยไม่ขน้ึ กับการฟื้ นตัว
ของไขกระดูก เนื่องจากไม่พบ
ความแตกต่างในผลของการรักษา
และอัตราการเสียชีวติ จากโรคติด
เชือ้ ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่ าทีไ่ ด้ยา
ปฏิชวี นะนานกว่า 72 ชัวโมง
่
ผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ รา  ใช้การแบ่งกลุ่มเป็ นเสีย่ งสูงและเสีย่ ง
แบบลุกลาม ได้แก่ acute
ต่าต่อการติดเชือ้ ทีร่ ุนแรงเช่นเดียวกับ
myeloid leukemia, high risk
ข้อ 1 ข้างต้น
ALL, relapsed acute leukemia
ผูท้ อ่ี ยูร่ ะหว่างการทา allogeneic
HSCT ผูท้ เ่ี ม็ดเลือดขาวต่าเป็ น
เวลานาน และผูท้ ไ่ี ด้รบั ยา steroid
ในขนาดสูง (strong
recommendation, low-quality
evidence)
ส่วนผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆ
นอกเหนือจากนี้ถอื เป็ นกลุ่มเสีย่ ง
ต่า (strong recommendation,
low-quality evidence)
ไม่ควรเลือกใช้ β-D-glucan
 การตรวจ serum galactomannan
(strong recommendation, lowและ β-D-glucan อาจช่วยตรวจพบ
quality evidence) และ PCR for
การติดเชือ้ ราแบบลุกลามทีพ่ บบ่อยได้
fungus จากเลือด (strong
พิจารณาตรวจในผูป้ ่ วยทีว่ างแผนให้
recommmedation, moderate-

10. การให้ยา

empirical
antifungal
therapy

quality evidence เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจให้ empirical antifungal
therapyเนื่องจากพบว่าค่า
positive predictive value ไม่ดี
 พิจารณาไม่ใช้ serum
galactomannan เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจให้ empirical antifungal
therapy เนื่องจากมีขอ้ มูลจาก
หลายการศึกษาพบว่า serum
galactomannan ใช้พยากรณ์การ
ติดเชือ้ ราแบบลุกลามได้ไม่ดี
(Positive predictive value <
50%)
 ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้
ราแบบลุกลามทีม่ ไี ข้นานกว่า 96
ชัวโมง
่
มีแนวทางส่งตรวจทาง
รังสีเพิม่ เติม ดังนี้
9.1 ควรส่งตรวจ CT chest
(strong recommendation,
low-quality evidence)
9.2 พิจารณาส่ง CT abdomen
ในกรณีทต่ี รวจไม่พบอาการ
และอาการแสดงของการติด
เชือ้
9.3 CT sinuses ไม่จาเป็ นต้อง
ส่งตรวจทุกรายทีไ่ ม่มอี าการ
เนื่องจากมักพบผลบวกลวง
ได้บ่อย
 ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงต่อการติด
เชือ้ ราแบบลุกลามทีม่ ไี ข้ ≥ 96
ชัวโมงและไม่
่
ตอบสนองต่อ

การรักษาแบบ pre-emptive fungal
therapy
 พิจารณา CT chest และ sinuses ใน
ผูป้ ่ วยเสีย่ งสูงทีม่ ไี ข้นานกว่า 96
ชัวโมงและยั
่
งไม่มกี ารฟื้ นตัวของไข
กระดูก

 ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงทีม่ ไี ข้ต่อเนื่อง
หรือไข้กลับมาใหม่หลังจากได้ broadspectrum antibiotic 4-7 วันและมีช่วง

broad-spectrum antibiotic
พิจารณาให้ caspofungin หรือ
liposomal amphotericin B (LAmB) เป็ น empirical antifungal
therapy (strong
recommendation, high-quality
evidence)
 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ ราแบบลุกลามต่าพิจารณา
ชะลอการให้ empirical
antifungal therapy ออกไปก่อน

ระยะเวลาของการทีเ่ ม็ดเลือดขาวต่า
นานกว่า 7 วัน ควรให้ empirical
antifungal therapy พิจารณาให้ยาใน
กลุ่ม echinocandin หรือ
voriconazole หรือ amphotericin B
 อาจเลือกใช้การรักษาแบบ
preemptive antifungal therapy ใน
กลุ่มเสีย่ งสูงทีม่ ไี ข้นานกว่า 4-7 วัน
หลังได้ broad-spectrum antibiotic
แต่มอี าการคงที่ โดยรอดูผลตรวจ CT
chest, CT sinuses, serum
galactomannan และเริม่ ยาต้านเชือ้
ราเฉพาะในกรณีทผ่ี ลตรวจผิดปกติ
 ไม่แนะนาให้ empirical antifungal
therapy ในผูป้ ่ วยกลุ่มทีเ่ สีย่ งต่าทุก
ราย

ตำรำงที่ 2 แสดง The multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk-Index Score
(MASCC score)*
ลักษณะผู้ป่วยและอำกำร

คะแนน

อาการของภาวะ febrile neutropenia ทีไ่ ม่รุนแรงหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

5

ไม่ม ี hypotension

5

ไม่มภี าวะ chronic obstructive pulmonary disease

4

Solid tumor หรือ hematologic malignancy ทีไ่ ม่เคยมีประวัตติ ดิ เชือ้ รามาก่อน

4

ไม่มภี าวะขาดน้าทีต่ อ้ งได้รบั สารน้าทางหลอดเลือด

3

มีอาการของภาวะ febrile neutropenia ทีร่ ุนแรงปานกลาง

3

สามารถให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกได้

3

อายุน้อยกว่า 60 ปี

2

*ถ้าคะแนน < 21 ถือเป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงและ ≥ 21 เป็ นกลุ่มเสีย่ งต่า
ในประเทศไทยเรามีแนวปฏิบตั กิ ารรักษาภาวะ febrile neutropenia ซึง่ แตกต่างกันบ้างตามความ
เหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละสถาบัน สาหรับแนวทางปฏิบตั ขิ องภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล ใช้นิยามของ febrile neutropenia คือไข้มากกว่า 38.5๐C ตัง้ แต่ 1 ครัง้ หรือมากกว่า 38.3๐C
เกินกว่า 4 ชัวโมงและ
่
ANC < 500/mm3 โดยผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ ทีร่ ุนแรง ได้แก่ shock,
hypotension, poor perfusion, ARDS, confuse, signs and symptoms of sepsis, agitation ส่วน
นอกเหนือจากนี้ให้ถอื เป็ นกลุ่มเสีย่ งต่า ในผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มแนะนาให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยในเท่านัน้ โดย
เลือกให้ meropenem ร่วมกับ aminoglycoside เป็ นยาสูตรแรกในกลุ่มเสีย่ งสูง และให้
piperacillin/tazobactam หรือ ceftazidime หรือ 4th generation cephalosporin เป็ นยาสูตรแรกในกลุ่มเสีย่ ง
ต่า หลังจากนัน้ ให้ประเมินอาการและผลเลือดซ้าที่ 72 ชัวโมงและพิ
่
จารณาปรับเปลีย่ นสูตรยา ในกรณีทเ่ี ป็ น
กลุ่มเสีย่ งต่าทีไ่ ข้ลงดีและ ANC > 100 ให้ปรับเป็ นยารับประทานกลุ่ม 3rd generation cephalosporin ได้
และให้ยารับประทานต่อจนครบ 5-7 วันนับจากวันทีไ่ ข้ลง ส่วนในกรณีทเ่ี ป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงให้ยาฉีดต่อจนไข้ลง
ดีอย่างน้อย 5 วันและ ANC > 100 จึงหยุดยา
การเริม่ empirical antifungal therapy พิจารณากรณีทไ่ี ด้ broad-spectrum antibiotic และยังมีไข้
เกินกว่า 7-10 วัน โดยแนะนา amphotericin B เป็ นยาสูตรแรก ส่วนการส่งตรวจ CT scan และ serum
galactomannan ในทางปฏิบตั มิ กั พิจารณาตามความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ รา ร่วมกับอาการทางคลินิกของ
ผูป้ ่ วย
มีการศึกษาผลของการใช้แนวทางปฏิบตั กิ ารรักษา febrile neutropenia ของโรงพยาบาลศิรริ าชใน
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด 90ราย รวมทัง้ สิน้ มี febrile neutropenia 148 ครัง้ พบว่า มีผปู้ ่ วย ALL nonremission state

เพียง 2 รายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาและเสียชีวติ คิดเป็ นอัตราการตายร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่รอ้ ยละ
91.2 สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามแนวทางปฏิบตั นิ ้ีและได้ผลดีจนสิน้ สุดการรักษา4
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