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ยาด็อกโซลูบซิ นิ (doxorubicin) เป็ นยาเคมีบาบัดทีอ่ ยู่ในสูตรมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม อาการไม่พงึ ประสงค์ทส่ี าคัญของ
ยานี้คอื การเกิดพิษต่อหัวใจ การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังอุบตั กิ ารณ์การเกิดพิษต่อหัวใจและปั จจัยทีส่ ง่ ผลเพิม่ ความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากยา doxorubicin ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั : เป็ น การศึก ษาข้อ มูล ย้อ นหลัง 10 ปี ใ นผู้ป่ วยมะเร็ง เต้า นมผู้ป่ วยได้ร ับ ยา doxorubicin ที่เ ข้า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2560 โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้ม เหลวโดยวิธีการวิเคราะห์ถ ดถอยโลจิส ติค ผลการวิ จยั : ผู้ป่วยจานวน 213 ราย ได้รบั ยา
doxorubicin รวม 574 ครัง้ พบการเกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลว (Congestive heart failure; CHF) ทัง้ หมด 12 ราย (ร้อ ยละ 5.6) คิด เป็ น
0.0209 เหตุการณ์ต่อผูป้ ่ วย-ขนาดยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ส่วนใหญ่เกิด CHF ภายใน 1 ปี ร้อยละ 3.29 และเกิดหลังได้รบั doxorubicin มากกว่า
1 ปี ร้อยละ 2.33 เฉพาะปั จจัยด้านขนาดยา doxorubicin สะสมทีม่ ากกว่า 300 mg/m2 มีผลเพิม่ อัตราการเกิด CHF (RR 4.48, 95% CI;
1.30-15.45, p= 0.01) เมือ่ เทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั ขนาดยาทีต่ ่ากว่า ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ฮอร์โมนรักษาร่วมด้วยจะมีความเสีย่ งในการเกิด
CHF ต่ากว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั สรุป: อุบตั กิ ารณ์การเกิดพิษต่อหัวใจในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั ยา doxorubicin ในผูป้ ่ วยทีม่ ารับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ พบร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่เกิดในช่วงปี แรก ขนาดของยา doxorubicin สะสมทีส่ งู กว่า 300 mg/m2 เป็ นปั จจัยที่
ส่งผลเพิม่ ความเสี่ยงการเกิด CHF จากยา doxorubicin อย่างมีนัยสาคัญ ควรมีการติดตามหรือเฝ้ าระวังการเกิด CHF อย่างใกล้ชดิ
โดยเฉพาะในช่วง 1 ปี หลังได้รบั ยา doxorubicin
คาสาคัญ: ยาด็อกโซลูบซิ นิ , พิษต่อหัวใจ, หัวใจล้มเหลว, มะเร็งเต้านม
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Doxorubicin is chemotherapeutic agent in the standard regimen for the treatment of breast cancer. The major adverse
drug reaction is cardiotoxicity. This study aimed to determine the incidence and risk-factors of congestive heart failure (CHF) in
breast cancer patients treated with doxorubicin at Phrachomklao Hospital. Methods: This was a 10-year retrospective study of
breast cancer patients treated with doxorubicin at Phrachomklao Hospital from January 1, 2008 to December 31, 2018. The data
was collected from electronic medical records (EMR). A logistic regression analysis was used to determine factors associated
with the development of CHF. Result: Two hundred thirteen patients were prescribed 574 doses of doxorubicin. The incidence
of doxorubicin-induced congestive heart failure was 5.6% (12 cases, 0.0209 events per patient-dose of exposure), seven patients
(3.29%) developed early-onset congestive heart failure and 5 patients (2.33%) developed late-onset congestive heart failure.
The only significant risk factor for CHF was cumulative dose of doxorubicin. A cumulative dose over 300 mg/mm2 showed higher
incidence of CHF compared to lower cumulative dose (< 300 mg/m2) (RR 4.48, 95% CI; 1.30-15.45, p= 0.01). The risk of CHF
in patients undergoing hormone therapy was lower. Conclusion: The incidence of doxorubicin-induced CHF in breast cancer
patients treated with doxorubicin at Phrachomklao Hospital was 5.6% within the first year. A cumulative dose greater than 300
mg/mm2 was a significant risk factor for developing heart failure. Close monitoring of cardiotoxicity should be performed in high
risk patients, especially during the first year post treatment.
Keywords: doxorubicin, cardiotoxicity, congestive heart failure, CHF, breast cancer inhibitors

บทนา (Introduction)
มะเร็ง เต้า นมเป็ น โรคที่พ บอุ บ ัติก ารณ์ ก ารเกิด มาก
อันดับแรกในสตรีทวโลกรวมทั
ั่
ง้ สตรีไทย ข้อมูลปี 2561 พบการ
เกิดโรคมะเร็งเต้านมในผูห้ ญิงทัวโลกประมาณสองล้
่
านหนึ่งแสน
คนต่อปี และเสียชีวติ ประมาณหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันรายหรือ
ร้ อ ยละ 15 (Virani et al., 2017; Bray et al., 2018) โรคมะเร็ง

เต้านมสามารถพบได้ทงั ้ ในเพศหญิงและเพศชาย การรักษามี
หลายวิธขี น้ึ อยู่กบั ระยะของโรค ได้แก่ การผ่าตัด การรักษาด้วย
เคมีบาบัด ฮอร์โมนรักษา การฉายแสง และการรักษาแบบมุง่ เป้ า
( targeted therapy) (Matsen, Neumayer, 2013) ข้ อ บ่ ง ชี้
มาตรฐานของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด คือควรใช้ใ นผูป้ ่ วยทีม่ ี
69

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การศึกษาย้อนหลังความเป็ นพิษต่อหัวใจจากยาด็อกโซลูบซิ นิ ในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านม ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี
เลอศักดิ ์ ประจวบอารีย์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ความเสี่ยงต่อการกลับเป็ นซ้ าสูงซึ่งขึ้นกับการพิจารณาความ
เสี่ย งในผู้ป่ วยเเต่ ล ะราย หรือ ในกรณี ท่ีผู้ป่ วยที่ไ ม่ พ บตัว รับ
ฮอร์โมน estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR)
เเละตัวรับ human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)
ที่ ม ี ข นาดก้ อ นเนื้ อ งอกที่ ม ี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางมากกว่ า 0.5
เซนติเมตรขึ้นไป สูต รยาที่ใ ช้ข้นึ กับความเสี่ยงในการกลับมา
เป็ นซ้ า ผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงในการกลับเป็ นซ้ าปานกลางควร
ได้รบั สูตร Classical CMF (cyclophosphamide, methotrexate,
5-FU) 6 ร อ บ ห รื อ AC (doxorubicin, cyclophosphamide)
4 ร อ บ ห รื อ FAC (5-FU, doxorubicin, cyclophosphamide)
6 รอบ (Gradishar et al., 2017) สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งใน
การกลับเป็ นซ้าสูงควรได้รบั สูตร taxane-based chemotherapy
ร่ ว ม กั บ anthracycline-based chemotherapy (Henderson
et al., 2003) ในกรณี ท่ีผู้ป่ วยมีค วามเสี่ย งในการกลับ เป็ น ซ้ า
ปานกลางถึงสูงเเละผูป้ ่ วยมีขอ้ ห้ามใช้ยากลุม่ anthracyclines จะ
แนะนาให้ใ ช้ยากลุ่ม non-anthracycline, taxane-based (Early
Breast Cancer Trialists' Collaborative Group, 2018) และควร
ระมัดระวังในผูป้ ่ วยได้รบั Trastuzumab ร่วมกับ anthracyclinebased chemotherapy ห รื อ อ า จ เ ลี่ ย ง ไ ป ใ ช้ taxane-based
chemotherapy เพื่อลดโอกาสการเกิดพิษต่อหัวใจ (Gradishar
et al., 2017)
ยากลุม่ anthracyclines เป็ นยาสาคัญกลุม่ หนึ่งทีม่ กี าร
นามาใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมอย่างกว้างขวาง ผลข้างเคียงที่
สาคัญของยานี้คอื การเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจ (Chlebowski,
1979) กลไกหลัก ที่ท าให้เ กิด พิษ ต่ อ หัว ใจคือ การสร้า งอนุ มูล
อิ ส ร ะ ( reactive oxygen species) ผ่ า น iron-anthracycline
complex ซึ่งมีฤ ทธิท์ าลายเนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อหัวใจที่ม ี
superoxide dismutase และ catalase ปริ ม าณน้ อ ย (Myers
1998; Keizer et al., 1990) การเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจจาก
เคมีบ าบัด สามารถพบได้ท งั ้ แบบไม่แ สดงอาการแต่ ม ีค วาม
ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ หัวใจเต้นผิด จังหวะ หรืออาจทาให้
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยอาจมีค่า left ventricular ejection
fraction (LVEF) ลดลงจนถึ ง มีอ าการรุ น แรงของภาวะหัว ใจ
ล้มเหลว (Congestive Heart Failure; CHF) (Jain et al., 2017)

ความเป็ นพิษต่อหัวใจของยาเคมีบาบัดแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
type I chemotherapy-related cardiac dysfunction และ type II
chemotherapy-related cardiac dysfunction โดยที่ type I การ
เกิดพิษมักมีอาการรุนแรง มีการทาลายกล้ามเนื้อหัวใจ (cellular
damage) (Suter and Ewer, 2013) อาจพบได้ตงั ้ แต่ครัง้ แรกที่
ได้รบั ยา มีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาและขนาดยาสะสม ทาให้ม ี
กา ร ต า ยของกล้ า มเนื้ อหั ว ใ จถ า วร เกิ ด ได้ ก ั บ ยา กลุ่ ม
anthracyclines (Von Hoff et al., 1979) และสามารถจ าแนก
ประเภทตามระยะเวลาในการเกิ ด ออกเป็ น 3 ระยะได้ แ ก่
แ บ บ เ ฉี ย บ พ ลั น ( Sudden onset toxicity) โ ด ย ผู้ ป่ ว ย จ ะ มี
ความสามารถในการบีบ ตัว ของกล้า มเนื้ อ หัว ใจ (myocardial
contractility) ลดลงหรือ มีค วามผิด ปกติข องคลื่น ไฟฟ้ า หัว ใจ
(electrocardiogram; EKG) หลัง ให้ย าทางหลอดเลือ ดดาทันที
มักมีอาการเพียงชัวคราว
่
พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดน้อยกว่าร้อยละ
1 ได้แก่ left ventricular (LV) dysfunction ชัวคราว
่
หรือ cardiac
arrhythmia เ ช่ น supraventricular arrhythmia (Curigliano
et al., 2012) แบบกึ่ ง เฉี ย บพลัน (Acute onset toxicity) โดย
อาการเกิด ขึ้น ระหว่า งการรัก ษาหรือ ได้ร ับ เคมีบ าบัด ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี มีอุบตั ิการณ์ เกิดร้อยละ 1.6-2.1 ได้แก่ dilated
cardiomyopathy (Curigliano et al., 2012) และแบบเรือ้ รัง (Late
onset toxicity) ความเป็ นพิษต่อหัวใจจะเกิดแบบถาวรหลังจาก
ได้รบั ยาเคมีบาบัดเกิน 1 ปี มักพบว่ามี dilated cardiomyopathy
ท าให้ เ กิ ด ภาวะหัว ใจล้ ม เหลวหรื อ หัว ใจเต้ น ผิ ด จัง หวะ มี
อุบตั ิการณ์ เกิดร้อยละ 1.6-5 (Curigliano et al., 2012) สาหรับ
type II chemotherapy-related cardiac dysfunction มักพบการ
ทางานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (cellular dysfunction) ซึง่ ไม่
สัม พัน ธ์ ก ับ ขนาดยาที่ไ ด้ร ับ (Curigliano et al., 2012) ความ
ผิด ปกติเ กิด ขึ้น เกิด ชัวคราว
่
ส่ว นใหญ่ ผู้ป่ วยจะมีอ าการดีข้ึน
หลั ง จากหยุ ด ยา ได้ แ ก่ ย าในกลุ่ ม monoclonal antibodies
(Curigliano et al., 2012)
การนิ ย ามภาวะแทรกซ้ อ นต่ อ ระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือ ดมีห ลายแบบที่นิ ย มได้แ ก่ นิ ย าม left ventricular
dysfunction ต า ม European Society for Medical Oncology
(ESMO) guide line โดยนิยามการเกิดพิษต่อหัวใจ คือ ค่า left
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ventricular ejection fraction (LVEF) น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 50 หรือ
ลดลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของค่ า เริ่ ม ต้ น (Curigliano et al.,
2012) นิยาม cancer therapeutics-related cardiac dysfunction
(CTRCD) ตาม American Society of Echocardiolography และ
European Association of Cardiovascular Imaging ปี 2014 คือ
การที่ LVEF ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 จากค่าเดิม และค่า LVEF
น้อยกว่าร้อยละ 53 สาหรับการศึกษาความเป็ นพิษต่อหัวใจจาก
doxorubicin ในครัง้ นี้ ศึ ก ษาจากอาการแสดงที่ ผู้ ป่ วยได้ ร ับ
การวินิจฉัยว่า congestive heart failure (CHF) หลังจากได้รบั
doxorubicin ไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
guideline (Armenian et al., 2017) ได้ระบุว่าปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้
เกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจในผูป้ ่ วยมะเร็งได้แก่ การได้รบั ยากลุ่ม
anthracycline ในขนาดสู ง (เช่ น >250 mg/m2 doxorubicin,
>600 mg/m2 epirubicin) การได้รบั รังสีรกั ษาขนาดสูง (>30 Gy)
บริเวณทรวงอก (mediastinal radiotherapy) การได้รบั ยากลุ่ม
anthracycline ในขนาดต่ า (<250 mg/m2 doxorubicin) ร่วมกับ
การใช้รงั สีรกั ษาบริเวณทรวงอกขนาดต่า (< 30 Gy) การได้รบั
ยากลุ่ม anthracycline ในขนาดต่ า (<250 mg/m2 doxorubicin)
หรื อ การใช้ trastuzumab อย่ า งเดี ย วร่ ว มกั บ ปั จจั ย เสี่ ย ง
ดังต่อไปนี้ ได้แก่มปี ั จจัยเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมองในอนาคต (cardiovascular risk factors) ตัง้ แต่ 2 ข้อ
ขึน้ ไปได้แก่ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด
ผิดปกติ และอ้วน (obesity) อายุมากกว่า 60 ปี มีความผิดปกติ
ของการทางานของหัวใจ (เช่น borderline low LVEF [50-55%]
มีป ระวัติ myocardial infarction มีค วามผิด ปกติข องลิ้น หัว ใจ
ระดับปานกลางขึน้ ไป) การได้รบั ยากลุม่ anthracycline ในขนาด
ต่ า (<250 mg/m2 doxorubicin) แล้ ว ตามด้ ว ย trastuzumab
(sequential therapy)
Doxorubicin เป็ นยาเคมีบาบัดในกลุม่ anthracyclines
ตัวหนึ่งที่มกี ารนามาใช้ในการรักษามะเร็งหลายชนิดทัง้ ในเด็ก
และผูใ้ หญ่ (Bonadonna et al., 1995) เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็ง
รังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร รวมถึงมะเร็ง
เม็ดเลือด ขนาดยาในผู้ใหญ่คอื 60-75 mg/m² ทุก 21 วัน หรือ

60 mg/m² ทุ ก 14 วัน หรือ 40-60 mg/m² ทุ ก 21-28 วัน หรือ
20 mg/m²/dose ทุ ก 7 วัน ขนาดยาสูง สุ ด ไม่เ กิน 550 mg/m²
(Weiss, 2001) มี ก า ร ใ ช้ doxorubicin เพื่ อ กา ร รั ก ษา เส ริ ม
(Adjuvant chemotherapy) ในสูตรยาเพือ่ รักษามะเร็งเต้านม คือ
สูต ร AC doxorubicin (60 mg/m2) ร่วมกับ cyclophosphamide
(600 mg/m2) 4-6 ร อ บ แ ล ะ สู ต ร FAC คื อ doxorubicin (50
mg/m2) ร่ ว มกับ cyclophosphamide และ 5-FU (500 mg/m2)
จ านวน 6 รอบ (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative
Group, 2018) ข้อมูลการศึกษาพบว่า doxorubicin ทาให้เกิดพิษ
ต่ อ หัว ใจได้เ ช่ น เดีย วกับ ยาในกลุ่ ม anthracyclines ตัว อื่น ๆ
( Von Hoff et al., 1979; Swain et al., 2003; Cardinale et al.,
2015)
โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จัง หวัด เพชรบุ รี เป็ น
โรงพยาบาลทัวไปขนาด
่
418 เตียง ให้การรักษามะเร็งเต้านม
ด้วยการผ่าตัด เคมีบาบัด และ/หรือฮอร์โมนรักษาร่วมกับ รังสี
รักษา ยา doxorubicin ถูกนามาใช้ในสูตรยาเคมีบาบัดเพือ่ รักษา
มะเร็งเต้านมมานานมากกว่าสิบปี ณ์
การเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมที่
ได้ร บั ยาเคมี doxorubicin เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน ามาใช้
พัฒนาการมาตรฐานรักษาและการให้บริการผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านม
ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาอุบตั กิ ารณ์การเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจ ใน
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั ได้รบั ยา doxorubicin ณ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้าฯ
2. ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจ
ในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั ได้รบั ยา doxorubicin
วิ ธีการทดลอง (Methods)
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ การอนุ ม ัติ ข ัน้ ตอนการศึ ก ษาและ
จริยธรรมทางการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจ ัย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ฯ (เลขที่ร ับ รองที่
13/2563) เป็ น การศึก ษาข้อ มูล ย้อ นหลัง ที่เ ก็บ ข้อ มูล ระหว่ า ง
เดือนมกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2560 ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาคือ
ผู้ป่ วยมะเร็ง เต้า นมทัง้ หมดที่ไ ด้ร บั การวินิ จ ฉัย ว่ า เป็ น มะเร็ง
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เต้านม โดยมีการลงบัญชีจาแนกทางสถิติระหว่างประเทศของ
โรคและปั ญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง (International Classification
of Diseases 10th Revision; ICD-10) คื อ C 508 หรื อ C 509
อย่างน้อยหนึ่งครัง้ มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลพระจอมเกล้า ฯ
ระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างใน
การศึ ก ษานี้ ค ื อ ผู้ ป่ วยมะเร็ ง เต้ า นมและมี ป ระวัติ ก ารใช้
doxorubicin อย่างน้อยหนึ่งครัง้ และมีการติดตามผลการรักษา
ด้วยเคมีบาบัดสองครัง้ ขึน้ ไป เกณฑ์การคัดออกคือ ผูป้ ่ วยมะเร็ง
เต้านมทีใ่ ช้ doxorubicin เพียงครัง้ เดียวและขาดผลการติดตาม
รักษา (loss to follow up) ขนาดของตัวอย่างซึง่ คานวณได้อย่าง
น้อยทีส่ ดุ 91 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางอานาจในการทดสอบอานาจ
การทดสอบ ก าหนดค่ า ความเชื่อ มันที
่ ่ 0.05 ให้อ านาจการ
ทดสอบ 0.80 และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลระดับปานกลาง
0.30 จานวน 5 ตัวแปร สถิตวิ เิ คราะห์ทใ่ี ช้คอื การวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติคต้องใช้ n>30p โดยที่ p คือปั จจัยทีใ่ ช้ศกึ ษามี 5
ปั จจัย ดังนัน้ ใช้ตวั อย่างอย่างน้อย 150 ซึง่ ในการศึกษานี้มผี ปู้ ่ วย
เข้าเกณฑ์ทงั ้ หมด 220 คนจึงใช้ผู้ป่วยทัง้ หมดในการวิเคราะห์
ข้อมูล การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเวชระเบียนย้อนหลังจากระบบ
Hospital Information System (HIS) ของโรงพยาบาลพระจอม
เกล้าฯ ศึกษาเฉพาะปั จจัยเสีย่ งด้านอายุ (มากกว่าหรือน้อยกว่า
65 ปี ) ขนาดยา doxorubicin สะสม (สูง กว่า 300 mg/m2 หรือ
น้อยกว่า 300 mg/m2) การเป็ นโรคเบาหวาน (เป็ นหรือไม่เป็ น)
โรคความดัน โลหิต สูง (เป็ น หรือ ไม่เ ป็ น ) และประวัติก ารใช้
ฮอร์โมนรักษา (ไม่ใ ช้หรือใช้) กับการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
(เกิดหรือไม่เกิด) สาหรับปั จจัยเสี่ยงด้านการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ได้แก่สบู บุหรี่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือ ดผิด ปกติ และอ้ ว น ไม่ ไ ด้น ามาวิเ คราะห์ เ นื่ อ งจากเป็ น
การศึกษาข้อมูลย้อนหลังและไม่ได้มกี ารบันทึกข้อมูลส่วนนี้ลงใน
ประวัติ นิยามการเกิดพิษต่อหัวใจในการศึกษานี้คอื ผูป้ ่ วยได้รบั
การวินิ จ ฉัย ว่ า ว่ า เกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลว (congestive heart
failure; ICD 10 I500)
วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจโดยใช้คา่
การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ และ Relative Risk (RR) หรือ
Hazard ratio (HR) วิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย เสี่ยงต่อ

การเกิดพิษต่อหัวใจ ได้แก่ อายุ ขนาดยา doxorubicin โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการใช้ฮอร์โมนรักษา กับการเกิด
ภาวะหัว ใจล้ ม เหลว โดยวิธีก ารวิเ คราะห์ ถ ดถอยโลจิส ติค
(Logistic Regression Analysis) ทีน่ ยั สาคัญ 0.05 ด้วยโปรแกรม
SPSS version 21

ผลการศึกษา (Results)
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งเต้านมทัง้ หมด
1,513 คนเป็ นเพศชาย 51 คน และเพศหญิง 1,462 คน พบว่า
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั doxorubicin อย่างน้อย 1 ครัง้ 220 คน ในจานวน
นี้มผี ู้ป่วยที่รบั เคมีบาบัดเพียงครัง้ เดียวแล้วไม่มขี ้อมูลกลับ มา
รักษาต่อ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ จานวน 7 คน จึงตัด
ออกจากการนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลผูป้ ่ วย 213 คนถูกนามา
วิเคราะห์ผล ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ เฉลี่ย 53 ปี (25-86 ปี )
สูตรยาเคมีบาบัดส่วนใหญ่เป็ น AC (ร้อยละ 70.8) FAC (ร้อยละ
29.2) และผู้ป่วยร้อยละ 67.6 ที่ได้รบั doxorubicin ในขนาดยา
ต่ากว่า 300 mg/m2 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา doxorubicin มีประวัตโิ รค
ความดันโลหิตสูงร้อยละ 28.6 โรคเบาหวานร้อยละ 10.8 โดย
ผู้ ป่ วยทั ้ง หมดไม่ ม ี ป ร ะ วั ติ เ ป็ นโร ค หั ว ใ จก่ อ นได้ ร ั บ ย า
doxorubicin สาหรับผู้ป่วยที่ได้รบั ฮอร์โมนร่วมรักษาทัง้ หมดมี
จานวน 108 คน (ร้อยละ 50.7) จาแนกเป็ นได้รบั tamoxifen 81
คน (ร้อยละ 38) และได้รบั Aromatase Inhibitors (AIs; letrozole
หรือ anastrozole) 27 คน (ร้อยละ 12.7) (ตารางที่ 1) จากผูป้ ่ วย
จานวน 213 คน พบว่าผูป้ ่ วยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหลังได้รบั
ยา doxorubicin มีจานวนทัง้ หมด 12 คน (ร้อยละ 5.6) คิดเป็ น
0.02 เหตุการณ์ ต่อผู้ป่วย-ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รบั (events per
patient-dose of exposure) หลัง จากได้ร บั เคมีบ าบัด เฉลี่ย 25
เดือน (4-65 เดือน) โดย 6 คน เกิดภายใน 1 ปี มีผปู้ ่ วยได้รบั การ
วินิ จ ฉัย ว่า เป็ น โรคหัว ใจชนิ ด อื่น ได้แ ก่ unstable angina (UA)
3 คน atrial fibrillation (AF) and atrial flutter (AFL) 5 คน และ
supraventricular tachycardia (SVT) 1 คน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปและปั
่
จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจ
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
อายุ

สูตรยาทีใ่ ช้
ขนาดยา doxorubicin (mg/m2)
มีประวัตเิ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง
ประวัตเิ ป็ นโรคเบาหวาน
มีประวัตเิ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง
ประวัตเิ ป็ นโรคเบาหวาน
ประวัตเิ ป็ นโรคหัวใจก่อน เป็ นมะเร็งเต้านม
ประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนรักษา

ชาย
หญิง
อายุ< 40 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60-69 ปี
อายุ. > 70 ปี
AC
FAC
<300 mg/m2
>300 mg/m2
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ได้ใช้
Tamoxifen
AIs (Letrozole/anastazole)

จานวน คน)
1
219
22
60
83
39
16
155
64
144
69
61
152
23
190
61
152
23
190
0
213
105
81
27

ร้อยละ
0.5
99.5
10.0
27.3
37.7
17.7
7.3
70.8
29.2
67.6
32.4
28.6
71.4
10.8
89.2
28.6
71.4
10.8
89.2
0
100.0
49.3
38.0
12.7

ตารางที่ 2 รายละเอียดผูป้ ่ วยทีพ่ บว่าเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF)
อายุ ขนาดยา doxorubicin ระยะเวลาเกิ ด CHF โรคหัวใจอื่นๆ ที่
หมายเหตุ
(ปี )
(mg/m2)
หลังได้ยา (เดือน)
พบหลัง CMT
1
55
360
7
2
38
360
40
3
55
360
65
4
46
240
37
5
61
360
12
6
41
360
12
7
67
360
59
AF
8
47
300
5
9
54
360
37
AF
10
72
240
4
เกิด CHF ขณะรับ CMT
11
60
300
8
12
46
240
36
จานวนรอบการให้ doxorubicin ทัง้ หมด 574 ครัง้ ; อัตราการเกิด CHF: 0.0209 events per patient-dose of exposure
รายที่
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การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้า นอายุ
ขนาดยา doxorubicin สะสม ประวัติ โ รคความดัน โลหิต สู ง
เบาหวานและการได้ร บั ฮอร์โมนรักษา กับการเกิดภาวะหัวใจ
ล้ม เหลว พบว่ า ขนาดยา doxorubicin สะสมที่ม ากกว่ า 300
mg/m2 มีผลเพิม่ อัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 4.48 เท่า (RR
4.48 (1.30-14.45), p=0.01) เมือ่ เทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั ขนาดยาที่
ต่ากว่า 300 mg/mm2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีป่ ั จจัย
อื่น ๆ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น อายุ (RR 1.10 (0.23-5.25), p= 0.91)
ประวัติโ รคความดัน โลหิต สูง (RR 2.66 (0.82-8.58), p=0.09)
เบาหวาน (RR 3.02 (0.75-12.06), p=0.10) และการได้ ร ั บ
ฮอร์โมนรักษา (RR 1.54 (0.63-7.35), p= 0.22) ไม่พบนัยสาคัญ
ทางสถิตติ ่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (ตารางที่ 3) เมือ่ ใช้สถิติ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัว แปรค่ า ตัง้ แต่ -0.164 ถึง 0.237 ไม่ม ีต ัว แปรอิส ระคู่ ใ ดที่ม ี
ความสัม พัน ธ์ก ัน เองสูง กว่ า 0.85 ดัง นัน้ ตัว แปรอิส ระทุ ก ตัว
สามารถน าไปวิเ คราะห์เ พื่อ หาอ านาจในการทานายการเกิด
ภาวะหัว ใจล้ ม เหลวได้ โดยไม่ เ กิ ด ปั ญหาตั ว แปรอิ ส ระมี
ความสัมพันธ์กนั เองสูง (multicollinearity) (ตารางที่ 4)
สมการถดถอยโลจิส ติ ค ของแบบจ าลองนี้ ม ีค วาม
เหมาะสมในการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ศึกษากับการ
เกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลวจากยา doxorubicin เนื่ อ งจากเมื่อ วิธี
เลือ กตัว แปรท านายเข้า วิเ คราะห์ พ ร้ อ มกัน ทัง้ หมด (Enter

method) พบว่ามีค่า -2Log likelihood เท่ากับ 80.01 ซึง่ มีค่าต่า
สถิติทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test ค่า Chi-square =
3.59, p= 0.83 ซึ่ง ไม่ม ีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ค่ า Nagelkerke R2
เท่ากับ 0.160 กล่าวคือ ร้อยละ 16.0 ของความผันแปรอธิบาย
ได้โดยสมการโลจิส ติค และ แบบจาลองนี้ส ามารถทานายได้
ถูกต้องได้ถงึ ร้อยละ 94.4 (ตารางที่ 5)
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคสามารถนามา
แทนค่าในการเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
W = Log Odds (px/qx) = b0+b1(age)+b2(dose)+
b3(Hormone therapy)+b4(HT)+b5(DM)
b0 = -1.106, b2=1.609
Log Odds (โอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว/โอกาสไม่
เกิดโรคหัวใจล้มเหลว) = -1.106 + 1.609(dose)
จากสมการถดถอยที่ ไ ด้ อธิ บ ายได้ ว่ า ผู้ ป่ วยที่ ใ ช้
doxorubicin มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึน้ เมือ่ ได้รบั ยา
ในขนาดที่สูง ขึ้น (ตารางที่ 5) ขนาดของ doxorubicin สะสม
ส่งผลต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(Exp (B)= 4.998 p=0.02) นันคื
่ อกลุม่ ทีไ่ ด้รบั doxorubicin สะสม
ที่ม ากกว่ า 300 mg/m2 มีโ อกาสการเกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลว
มากกว่ากลุ่มทีข่ นาดยา doxorubicin ต่ากว่า 300 mg/m2 4.998
เท่า สาหรับตัวแปรอื่นไม่มผี ลเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดพิษต่อ
หัวใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ขนาดยา doxorubicin โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และการใช้ฮอร์โมนรักษา กับการเกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว (n= 213)
การเกิ ด CHF
RR
เกิ ด
ไม่เกิ ด
รวม
ตัวแปร
X2
df
p
(95% CI)
N (%)
N (%)
N (%)
> 65 ปี 2 (6.1)
31 (93.9)
33 (100.0)
1.10
อายุ
0.01 1 0.908
< 65 ปี 10 (5.6) 170 (94.4) 180 (100.0) (0.23-5.25)
> 300 8 (11.4) 62 (88.6)
70 (100.0)
ขนาดยา doxorubicin สะสม
4.48
6.59 1 0.01*
(mg/ m2)
< 300 4 (2.8) 139 (97.2) 143 (100.0) (1.30-15.45)
มี
6 (9.8)
55 (90.2)
61 (100.0)
2.66
ประวัตคิ วามดันโลหิตสูง
2.84 1 0.092
ไม่ม ี
6 (3.9) 146 (96.1) 152 (100.0) (0.82-8.58)
มี
3 (13.0) 20 (87.0)
23 (100.0)
3.02
ประวัตเิ ป็ นเบาหวาน
2.66 1 0.103
ไม่ม ี
9 (4.7) 181 (95.3) 190 (100.0) (0.75-12.06)
ไม่ได้
8 (7.6)
97 (92.4) 105 (100.0)
2.14
hormone therapy
1.54 1 0.215
ได้
4 (3.7) 104 (96.3) 108 (100.0) (0.63-7.35)
*Pearson Chi-Square p<0.05
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยแสดงในรูปตารางเมตริกสหสัมพันธ์ (n=220)
age Hormone ประวัติ HTN DM Dose เป็ น CHF
อายุ
1
การใช้ Hormone therapy
0.011
1
**
มีประวัติ HTN
0.237
-0.164*
1
มีประวัตเิ ป็ นเบาหวาน
0.047 -0.051
0.419**
1
ขนาดยา doxorubicin (mg/m2) 0063
-0.036
0091
0.045 1
เป็ น CHF
0.095
0085
0.115
0.112 0.114
1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ปัจจัยเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ doxorubicin

อายุ
ขนาดยา doxorubicin (mg/m2)
มีประวัติ HTN
มีประวัตเิ ป็ นเบาหวาน
การใช้ฮอร์โมนรักษา
HRx (Tamoxifen)
HRx (AIs)
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

0.092
1.609
0.486
0.486

0.799
0.677
0.732
0.852
0.730
1.109
1.392

1
1
1
1
2
1
1
1

0.908
0.018*
0.507
0.569
0.366
0.170
0.569
0.427

1.097
4.998
1.626
1.625

1.002
0.631
-1.106

0.013
5.642
0.441
0.325
2.010
1.886
.324
0.631

2.724
1.880
0.331

95% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
0.229
5.249
1.325
18.852
0.387
6.831
0.306
8.639
0.652
0.214

11.389
16.540

a. Variable(s) entered on step 1: age, dose, HTN, DM, HRx.

Method:
Enter
-2Loglikelihood:
80.013b
2
Hosmer and Lemeshow: χ = 3.59, df=7, p= 0.826 Cox & Snell R2:
0.056
Nagelkerke R2:
0.160
Percentage Correct:
94.4
N:
213
b. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001

สรุปและวิ จารณ์ผลการศึกษา (Conclusion and Discussion)
อัตราการเกิด doxorubicin-induced congestive heart
failure ในผู้ป่วยทีได้ร บั doxorubicin ณ โรงพยาบาลพระจอม
เกล้าฯ พบร้อยละ 5.6 คิดเป็ น 0.0209 events per patient-dose
of exposure โดยผูป้ ่ วยทัง้ หมดใช้ doxorubicin ในช่วง 100-360
mg/m2 โดยขนาดยาสูงสุดที่ผู้ป่วยได้รบั ในการศึกษานี้คอื 360
mg/m2 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของ Von Hoff และคณะ (Von Hoff
et al., 1979) ทีพ่ บร้อยละ 3 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาครัง้
นี้เป็ นการศึกษาย้อนหลังถึง 10 ปี หลังได้รบั ยา doxorubicin ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ ระยะ early onset chronic progression และ late

onset chronic progression ในขณะที่การศึกษาของ Von Hoff
และคณะ (Von Hoff et al., 1979) ศึก ษาการเกิด ภาวะหัว ใจ
ล้ม เหลวที่ 1 ปี ห ลัง ใช้ย า อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ พิจ ารณาเฉพาะ
ระยะเวลาในการเกิดหัวใจล้มเหลวทีไ่ ม่เกิน 1 ปี หลังการได้รบั ยา
(acute onset toxicity) พบร้ อ ยละ 3.29 ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกับ ผล
การศึกษาของ ของ Von Hoff และคณะ (Von Hoff et al., 1979)
การศึกษานี้ไม่สามารถศึกษาความเป็ นพิษต่อหัวใจโดยประเมิน
จากการลดลงของค่า LVEF ได้เนื่องจากเป็ นการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังและข้อมูลส่วนนี้ไม่ถูกบันทึกไว้ แต่ขอ้ มูลส่วนนี้น่าจะมี
75

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
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ความสาคัญต่อการเฝ้ าระวังการเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์การ
เกิดพิษต่อหัวใจได้ในระยะแรกๆ ดังข้อมูลจากการศึกษาแบบ
prospective ของ Swain และคณะ (Swain et al., 2003) ที่พ บ
อัต ราการเกิด ความเป็ น พิษ ต่ อ หัว ใจร้อ ยละ 5.1 หรือ 0.0090
events per patient-dose of exposure แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Cardinale และคณะ (Cardinale et al., 2015) ทีพ่ บร้อยละ 9
การศึ ก ษาครั ้ง นี้ พบว่ า เฉพาะผลของขนา ด ยา
doxorubicin สะสมทีม่ ากกว่า 300 mg/m2 สามารถเพิม่ อัตราการ
เกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลวมากกว่ า 4.48 เท่ า (RR 4.48 (1.3014.45), p=0.01) เมือ่ เทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั ขนาดยาทีต่ ่ากว่า 300
mg/m2 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ปั จ จัย ด้ า นอายุ
ประวัติโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานไม่มผี ลต่อการเกิด
ความเป็ นพิษต่อหัวใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลของข้อมูลจาก
ESMO Clinical Practice Guidelines 2012 (Curigliano et al.,
2012) ที่ระบุว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความเป็ นพิษต่อหัวใจ
ได้แก่ ขนาดยา doxorubicin สะสม เพศหญิง อายุทม่ี ากกว่า 65
ปี หรือน้อยกว่า 18 ปี ภาวะไตวาย โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน สาเหตุท่กี ารศึกษานี้ไม่เห็นความแตกต่างของ
ปั จจัยดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ อาจเนื่องมาจากจานวนตัวอย่าง
มีน้อยจึงไม่เห็นความแตกต่างทางสถิติ
การศึกษาครัง้ นี้พบว่าปั จจัยด้านขนาดยา doxorubicin
สะสมมีผลเพิม่ ความเสี่ย งการเกิดภาวะหัวใจล้ม เหลวอย่า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติ relative risk หรือ hazard ratio (HR) เป็ น
4.48 (1.30-14.45), p=0.01 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Vonhoff และคณะ (Von Hoff et al., 1979) พบว่ า ขนาดยา
doxorubicin สะสมมีผลต่ออัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวโดย
พบว่าที่ขนาดยาสะสม 400 mg/m2 มีอตั ราการเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวร้อยละ 3 ขนาดยาสะสม 550 mg/m2 พบร้อยละ 7 และ
ที่ ข น า ด ย า ส ะ ส ม 700 mg/m2 พ บ ร้ อ ย ล ะ 18 ต า ม ล า ดั บ
เช่ น เดีย วกับ การศึ ก ษาของ swain และคณะ (Swain et al.,
2003) พบว่าขนาดยาสะสม 400 mg/m2 เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
ร้อยละ 5 ขนาดยาสะสม 550 mg/m2 พบร้อยละ 26 และทีข่ นาด
ยาสะสม 700 mg/m2 พบร้ อ ยละ 48 ตามล าดับ การศึ ก ษา
ครัง้ นี้ ทาในผู้ป่วยมะเร็งเต้า นมสูต รยามาตรฐานที่แนะนา คือ
AC 4 รอบ หรือ FAC 6 รอบ (Early Breast Cancer Trialists'
Collaborative Group, 2018) ซึง่ ขนาดยา doxorubicin สะสมจะ
อยู่ท่ี 240-300 mg/m2 ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ ศึกษาผลขนาด
ยา doxorubicin สะสมที่ข นาดมากกว่ า 300 mg/m2 เทีย บกับ
ขนาดทีต่ ่ากว่า

สาหรับปั จจัยด้านอายุพบว่าไม่มนี ัยสาคัญของอายุท่ี
มากกว่ า 65 ปี ในการเพิ่ม ความเสี่ย งในการเกิด ภาวะหัว ใจ
ล้ ม เหลวโดยค่ า HR เท่ า กั บ 1.10 (95%CI; 0.23-5.25) อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มที่มอี ายุมากกว่า 65 ปี มจี านวนน้ อย (ร้อยละ
15.5) ซึง่ ต่างจากการศึกษาของ Swain และคณะ (Swain et al.,
2003) พบว่าอายุทม่ี ากกว่า 65 ปี เพิม่ การเกิดพิษต่อหัวใจอย่าง
มี นั ย ส าคัญ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ อ ายุ น้ อ ยกว่ า ( HR
2.25;95% CI, 1.04–4.86) การศึก ษาของ Doyle JJ และคณะ
(Doyle et al., 2005) ที่ และการศึก ษาของ Pinder และคณะ
(Pinder et al., 2007) ที่พ บว่า ความเสี่ย งในการเกิด โรคหัว ใจ
ล้ ม เหลวในผู้ ห ญิ ง ที่ อ ายุ 66-70 ปี ที่ ไ ด้ ร ั บ เคมี บ าบั ด กลุ่ ม
anthracyclines ค่า HR เท่ากับ 1.26 (95% CI, 1.12-1.42) เมื่อ
เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ยากลุม่ anthracyclines
ในการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่า กลุ่ม ผู้ป่ วยที่เ ป็ น ความดัน
โลหิ ต สู ง มี อ ั ต ราการเกิ ด ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวจากการใช้
doxorubicin ได้มากกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เป็ นประมาณ 2.66 เท่า โดย
ค่า hazard ratio 2.66 (95% CI; 0.82-8.58) ไม่พบนัยสาคัญทาง
สถิติทงั ้ นี้อาจเป็ นผลจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษามีจานวน
น้อย ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Pinder และคณะ (Pinder
et al., 2007) ที่พบ HR 1.45 (95% CI, 1.39-1.52) ซึ่งผลความ
แตกต่างนี้อาจมาจากผลทีอ่ ายุของกลุ่มตัวอย่างทีก่ ารศึกษาของ
Pinder และคณะ (Pinder et al., 2007) ทาศึกษาในผูป้ ่ วยทีอ่ ายุ
ตัง้ แต่ 65 ปี ข้นึ ไป อย่างไรก็ต ามในผู้ป่วยทัวไป
่ โรคความดัน
โลหิตสูงคือปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
( Kannan and Janardhanan, 2014) ซึ่ ง พิ ษ ต่ อ หั ว ใ จ ข อ ง
doxorubicin อาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้มากขึน้
การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานมีความ
เสี่ย งการเกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลวสูง กว่า กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่ไ ม่เ ป็ น
ประมาณ 3 เท่ า (HR 3.02, 95% CI; 0.75-12.06) แต่ ไ ม่ พ บ
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากศึกษาของ Pinder และคณะ
(Pinder et al., 2007) ที่ พ บความเสี่ ย งโรคหัว ใจโดยค่ า HR
เท่ากับ 1.74 (95% CI, 1.66-1.83) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่
อาจเกิดจากผลของจานวนตัวอย่างในการศึกษานี้มจี านวนน้อย
ผูป้ ่ วยเบาหวานมีความเสี่ยงในการทาให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลว
มากกว่าคนที่ไม่เป็ นประมาณสองเท่า โดยระดับค่า HbA1c ที่
สูงขึน้ อุบตั กิ ารณ์ความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตาม
ระดับน้ าตาลในเลือด โดยมีผลทัง้ ต่อการไหลเวียนในหลอดเลือด
ขนาดเล็ก (microvascular dysfunction) และความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้เกิดทาให้เกิด tissue hypoxia และเร่งให้
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เกิด ventricular remodeling ในผู้ป่ วยเบาหวาน (Lehrke and
Marx, 2017)
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมทีไ่ ม่ได้รบั ฮอร์โมนรักษาหลังได้รบั
เคมีบาบัดมีอตั ราการเกิดภาวะโรคหัวใจล้มเหลวสูงกว่ากลุ่มที่
ได้ ร ับ ฮอร์ โ มนรัก ษา (tamoxifen หรื อ AIs) ค่ า relative risk
เท่ า กั บ 2.14 (95% CI; 0.63-7.35) พบการเกิ ด ภาวะหั ว ใจ
ล้มเหลวในกลุ่มที่ได้ tamoxifen 3 ราย (ร้อยละ 3.7) กลุ่มที่ได้
AIs 1 ราย (ร้อยละ 4.00) ในขณะกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั ฮอร์โมนรักษา
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 8 ราย (ร้อยละ 9.4) แต่ผลที่กล่าวมา
ทัง้ หมดก็ไม่ม ีนัยสาคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ผลการศึกษาแบบ
meta-analysis ของ Khosrow-Khavar คณะ (Khosrow-Khavar
et al., 2017) ที่ พ บ ว่ า AIs เ พิ่ ม ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร เ กิ ด
cardiovascular events มากขึ้นร้อยละ 19 เทียบกับ tamoxifen
(RR: 1.19, 95% CI 1.07–1.34) แต่ ไ ม่เ พิ่ม ความเสี่ย งการเกิด
เสี่ยงการเกิด cardiovascular events เทียบกับ placebo (RR:
1.01, 95% CI 0.85-1.20) ในขณะที่ tamoxifen ลดความเสีย่ งใน
การเกิด cardiovascular events ได้รอ้ ยละ 33 (RR: 0.67, 95%
CI: 0.45–0.98) เมือ่ เทียบกับ placebo หรือการไม่ได้รบั ฮอร์โมน
การศึ ก ษาครัง้ นี้ พ บอัต ราความเป็ นพิษ ต่ อ หัว ใจ
ค่อนข้างสูงคือพบร้อยละ 5.6 โดยทีค่ วามพิษต่อหัวใจนี้วดั จาก
รายงานการเกิด ภาวะหัว ใจล้ม เหลวซึ่ง เป็ น พิษ ต่ อ หัว ใจแบบ
เรื้อ รัง และถาวร (Late onset toxicity) เท่า นัน้ เป็ น ผลมาจาก
ข้ อ จ ากั ด ของโรงพยาบาลที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจติ ด ตามค่ า
echocardiogram ให้กบั ผูป้ ่ วยก่อนหรือขณะได้รบั ยาได้ทาให้ไม่
สามารถตรวจพบความผิดปกติใ นการทางานของหัวใจตัง้ แต่
เริม่ แรก อาจส่งผลให้การรายงานอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยา doxorubicin สูงกว่าทีพ่ บในรายงานอื่น
โดยปั จจั ย ที่ ม ี ผ ลต่ อ การเกิ ด พิ ษ ต่ อ หั ว ใจได้ แ ก่ ข นาดยา
doxorubicin สะสม ในขณะทีป่ ั จจัยด้านอายุ ประวัตโิ รคความดัน
โลหิตสูง เบาหวานและการใช้ฮอร์โมนรักษาไม่มผี ลต่อการเกิด
ความเป็ นพิษต่อหัวใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ขนาดยาที่อยู่
ในช่ ว งที่แ นะน าให้ใ ช้ร ัก ษามะเร็ง เต้า นม (240-300 mg/m2 )
ความเสีย่ งทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวต่ากว่าขนาดทีต่ ่าการให้
ยาในขนาดขนาดทีส่ งู กว่า (มากกว่า 300-450 mg/m2) ประมาณ
5 เท่า โดยส่วนใหญ่พบในช่วงปี แรกหลังได้รบั ยา แม้ปัจจัยด้าน
การมีโรคร่วมทัง้ เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ไม่ใช่ปัจจัย
ทานายการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแต่พบว่าว่าโอกาสความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็ นถึง 1.6
เท่ า ดัง นั น้ เมื่อ มีก ารใช้ doxorubicin ควรมีก ารประเมิน การ

ทางานของหัวใจโดยวัดค่า LVEF ทัง้ ก่อนเริม่ ยา และหลังได้รบั
ยา รวมถึงมีการติดตามเพือ่ ประเมินภาวะโรคหัวใจต่ออย่างน้อย
1 ปี การใช้ dexrazoxane ในผูป้ ่ วยได้รบั doxorubicin มีมากกว่า
300 mg/m2 อาจมีประโยชน์ในการป้ องกันความเป็ นพิษต่อหัวใจ
จากยา doxorubicin ตามคาแนะนาของ ASCO guideline 2008
(Hensley et al. 2017) และควรจัดทาแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกัน
และติดตามการเกิดความพิษต่อหัวใจจากการใช้ยา doxorubicin
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะการทา Echocardiogram เพือ่ ประเมินค่า
LVEF ก่อนและหลังการรักษา โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการเกิดพิษต่อหัวใจสูงได้แก่ ผูป้ ่ วยทีอ่ ายุมากกว่า 65 ปี
มีประวัตคิ วามดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน
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