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Case study

AZT induced anemia

ขวัญใจ  ธนากรจักร์

เภสัชกรช�านาญการ โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

บทน�า
โลหิตจาง	 ภาวะเลือดจาง	 หรือซีด	 (Anemia	 or	

Anaemia)	คือ	ภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ	

ทางการแพทย์	 หมายถึงการที่ระดับค่าฮีโมโกลบิน	 (Hb)	 ใน

เลือดต�า่กว่า	13	กรมั/เดซลิติรในผูช้ายหรอื	12	กรมั/เดซลิติร

ในผู้หญิง	 ถ้าคิดเป็นค่าฮีมาโตคริต	 (Hct)	 คือ	 ความเข้มข้น

ของเม็ดเลือดแดงต�่ากว่า	 39	 และ	 36	 เปอร์เซ็นต์ในผู้ชาย

และผู้หญิงตามล�าดับ	โดยที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะโลหิตจางมาก่อน	

ไม่ได้ใช้ยาอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิภาวะโลหติจางและไม่มโีรคร่วม

หรือภาวะอื่นที่อาจท�าให้เกิดภาวะโลหิตจาง	 ซ่ึงภาวะโลหิต

จางเกิดได้จากหลายสาเหตุ	 ได้แก่	 เสียเลือดปริมาณมาก	 มี

การท�าลายเม็ดเลือดแดงในปริมาณมากผิดปกติ	 หรือความ 

ผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดแดง	 ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก

ขาดสารอาหารได ้แก ่	 ธาตุ เหล็ก	 วิตามินบี	 12	 และ	 

กรดโฟลิก	

มีสารเคมีและยาหลายชนิดท่ีท�าให้เกิดภาวะโลหิต

จาง	พบว่า	Zidovudine	(AZT)	เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะ

โลหิตจาง	 ซึ่งอาจพบว่าเกิดโลหิตจางภาวะเดียวหรือพบร่วม

กั บภาวะ เม็ ด เ ลื อดขาวชนิ ดนิ ว โทรฟ ิ ว ใน เ ลื อดต�่ า	 

(Neutropenia)	ก็ได	้โดยทั่วไปจะพบภาวะโลหิตจางหลังรับ

ยาในช่วง	2-3	สัปดาห์แรกจนถึงหลายเดือนแรก	อาการที่พบ

คืออ่อนเพลีย	 และจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา 

ผู้ป่วยเอชไอวีจากเดิม	GPOVirS	เป็น	GPOVirZ	เพิ่มมากขึ้น	

ท�าให้ผูป่้วยมโีอกาสได้รบัยา	AZT	เพิม่มากขึน้	การทีส่ามารถ

เข้าใจถึงความเสี่ยง	อาการ	และโอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์	จะท�าให้ผู้ให้บริการสามารถน�าข้อมูลมาพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยได้เพิ่มมาก

ขึ้นได้ต่อไป

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	 	อาย	ุ53	ปี	อาชีพท�านา

อาการส�าคัญ
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเมือ่ต้นเดอืนพฤษภาคม	2557	

ด้วยอาการใจส่ัน	ตกใจง่ายเวลาได้ยินเสียงดงัและนอนไม่หลับ

มา	2	อาทิตย์	หลังจากนั้น	2	อาทิตย์กลับมาโรงพยาบาลด้วย

เหนื่อย	อ่อนเพลีย	ใจสั่น	ทานได้น้อย	ไม่พบคลื่นไส้อาเจียน	

มา	1	อาทิตย์		พบเปลือกตาซีดทั้ง	2	ข้าง	แพทย์วินิจฉัยเป็น	

AZT	induced	anemia	และรับเป็นผู้ป่วยใน

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
3	เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยได้รบัการวนิจิฉยั

ว่าติดเชื้อเอชไอวี	 และได้รับยาต้านไวรัสจากสูตร	 GPO	 vir	

Z250	 (ประกอบด้วยสูตรยา	Nevirapine	 (NVP)	200	mg,	

Lamivudine	 (3TC)	 150mg	 และ	 Zidovudine	 (AZT)	

250mg)	 1	 เม็ดวันละ	 1	 ครั้ง	 เช้า	 และ	 AZT	 300	mg	 

1	เม็ดวันละ	1	ครั้ง	เย็น	และ	3TC	1	เม็ดวันละ	1	ครั้ง	เย็น

7	วันก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการเหนือ่ย	อ่อนเพลีย	

ใจสั่น	 เบื่ออาหาร	จึงมาพบแพทย์และถูกรับเป็นผู้ป่วยใน	มี

ผลตรวจ	CBC	พบ	Hematocrit	(Hct)	6.5%	ทีมสหวิชาชีพ

ร่วมประเมินและสงสัย	AZT	induced	anemia	วางแผนให้

เลือดและพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
Acquired	 immunodeficiency	 syndrome	

(AIDs)
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ประวัติการใช้ยา
ผูป่้วยได้รบัการวินจิฉยัติดเช้ือเอชไอวแีละเข้าเกณฑ์

รับยาต้านไวรัส	ได้รับยา	GPO	virZ250	(NVP+3TC+AZT)		

รับประทาน	1	 เม็ดวันละ	1	ครั้ง	 เช้า	 และ	AZT	300	mg	

1	เม็ดวันละ	1	ครั้ง	เย็น	และ	3TC	1	เม็ดวันละ	1	ครั้ง	เย็น	

หลังจากนั้น	 2	 อาทิตย์ทีมสหวิชาชีพปรับยาเป็น	 GPO	 vir	

Z250	รับประทาน	1	เม็ดวันละ	2	ครั้งทุก	12	ชั่วโมง	และ	

Sulfamethoxazole+Trimetroprim	 400+80	mg	 รับ

ประทาน	 2	 เม็ดวันละ	 1	 ครั้ง	 รวมถึง	 Fluconazole	 200	

mg	1	เม็ด	ทุกวันพุธ

2	 อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมารับบริการ

จากอาการใจสัน่	ตกใจง่ายเวลาได้ยนิเสยีงดงัและนอนไม่หลบั

มา	 2	 อาทิตย ์ ได ้ รับยา	 Rani t id ine	 1	 amp	 IV ,	 

Propranolol	10	mg	รับประทาน	1	เม็ดวันละ	1	ครั้งหลัง

อาหารเช้า		,	Clorazepate	dipotassium	5	mg	รบัประทาน	

1	 เม็ดวันละ	1	ครั้ง	 ก่อนนอน	Cyproheptadine	10	mg	

รับประทาน	1	เม็ดวันละ	3	ครั้งและ	ORS	ชงรับประทาน

ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
ปฏิเสธการแพ้ยา	อาหารและสารเคมี

ผลการตรวจร่างกาย
วดัสญัญาณชพีพบความดนัเลอืดต�า่	90/52	mmHg	

(ปกติ	 120/80	mmHg)	 ชีพจรเต้นเร็ว	 110	 ครั้งต่อนาที	

(ปกติ	70-72	ครั้ง)	อัตราการหายใจ	20	ครั้ง/นาที	(เป็นปกติ)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบค่าผิดปกติดังนี้

Lab(Female) Normal เดือน กค. 56 (ก่อนรับยา) เดือน พค. 57

Hematocrit(Hct) 36-45(%) 33.5 6.5

Hemoglobin(Hb) 12-16(gm%) 10.6 2.2

White	blood	cell 5-10	cubic	mm. 7.1 1.99

Red	blood	cell 3.5-5	cubic	mm. 4.91 1.03

MCV 80-94.5	fl 68.2 63.5

การวินิจฉัย
AZT	induced	anemia

การรักษา
ให้เลือด	2	ยูนิต	Hct	เพิ่มเป็น	23%		และเปลี่ยน

ยาต้านไวรัสจาก	 GPO	 vir	 Z250	 เป็น	 GPO	 Vir	 S30	 

รับประทาน	 1	 เม็ดวันละ	 2	 ครั้งทุก	 12	 ชั่วโมง	 และ	 

Sulfamethoxazole+Trimetroprim	 400+80	 mg	 

รับประทาน	 2	 เม็ดวันละ	 1	 ครั้ง	 รวมถึง	 Fluconazole	 

200	mg	1	เม็ด	ทุกวันพุธ	และเพิ่ม	Folic	5	mgรับประทาน	 

1	 เม็ดวันละ	 1	 คร้ัง	 และ	 Ferrous	 fumarate	 200	mg		 

รับประทาน	1	เม็ดวันละ	3	ครั้ง

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือ
อาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

ผูป่้วยรายนี	้มอีาการไม่พงึประสงค์เกิดขึน้หลงัจาก

เริ่มยา	 GPO	 VirZ	 จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติ

แพ้ยา	แพ้อาหารหรือสารเคมีใดๆมาก่อน	เมื่อประเมินความ

น่าจะเป็นของการแพ้ยาโดยใช้	Naranjo’s	algorithm	และ	

WHO’s	criteria	ได้ผลประเมนิระดบั	“น่าจะใช่	(Propable)”	

และยาต้านไวรัสเอชไอว	ีGPO	VirZ	ซึ่งประกอบด้วย	ยา	3	

ตัว	ได้แก่	AZT,	3TC		และ	NVP	เพิ่มเติม	พบว่า	AZT	ซึ่ง

เป็นยากลุ่ม	nucleoside	reverse	transcriptase	inhibitor	

(NRTI)	 มีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงที่พบบ่อยคือ	ปวด

ศีรษะ	 ผื่นคัน	 และพบภาวะโลหิตจางได้	 1-1.4%	 ยา	 3TC	 

มี ผลข ้ า ง เ คี ย งน ้ อย 	 มี ร าย ง านคลื่ น ไ ส ้ 	 อ า เ จี ยน 1
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ส่วน	NVP	มรีายงานผลข้างเคยีงทีพ่บบ่อยคอื	ผืน่แพ้ทีผิ่วหนงั	

พบได้	 14.8%	 มีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงรุนแรง	 ภาวะตับ

อักเสบ	ประมาณร้อยละ	60	ของการใช้	non	–NRTI2	ส่วน	

Sulfamethoxazole+Trimetroprim	 พบอาการข้างเคียง

ส่วนมากเป็นผื่น	คัน	หรืออาการบวม	Fluconazole	จะพบ

ผ่ืน	 คัน	 ไข้หรืออาการบวม3 	 และยาทุกตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้น

ภายใน	12	สัปดาห์แรกของการเริ่มใช้ยา		โดยผู้ป่วยรายนี้ได้

เกิดอาการข้างเคียงท่ีส�าคัญ	 คือ	 ภาวะโลหิตจางวิกฤต	ิ 

(เกณฑ์ระดับฮีโมโกลบิน	 น้อยกว่า	 6.5	 g/dL)	 ซึ่งผู้ป่วย 

รายนี้มีระดับฮีโมโกลบิน	 6.5	 g/dL	 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผล

มาจากยา	AZT	และในฐานข้อมลูเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย	พบรายงานยา	AZT+3TC	

ท�าให้เกดิ	anemia	105	ฉบบัจากอาการไม่พงึประสงค์ทัง้หมด	

458	รายงาน3	ซึ่งคิดเป็น	22.93%	ในป	ี2554

จากการศกึษาในประเทศไทยของสขุชัย	เธยีรเศวต

ตระกุล		เรื่องความชุกของภาวะซีดจากการใช้	Zidovudine	

(AZT)	แทน	Stavudine	(d4T)	–based	HAART	ในคลินิก

ยาต้านไวรสัโรงพยาบาลพาน	จ.เชยีงราย4	พบว่าความชกุของ

ภาวะซีดจากยาต้านไวรัสที่มีองค์ประกอบเป็น	 AZT	 เป็น 

ร้อยละ	 15.7	 โดยภาวะซีดรุนแรงระดับวิกฤต	 (เกรด	 4)	 

คิดเป็นร้อยละ	4.3	โดยพบว่าเพศหญิงจะมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะซีด	 ซ่ึงระยะเวลาที่พบภาวะซีดมีค่ามัธยฐานและค่า	

25-75	เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่ากับ	20	(12.8-28.0)	สัปดาห์	เมื่อ

เทียบการศึกษากับ	 Dipti	 และคณะ	 ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับ	

AZT	 1256	 คนในอินเดีย	 พบ	 anemia	 203	 คน(16.2%)	

พบว่าเป็น	ภาวะซีดรุนแรงระดับวิกฤต	(Hct<6.5%)	ร้อยละ	

7.9	 และพบในระยะเวลา	 3.2±1.6	 เดือน5	 ซึ่งใกล้เคียงกับ

ของไทย	อีกการศึกษาในอิหร่าน	Mohsen	และคณะ	ศึกษา

ในผู้ป่วยที่ได้รับ	AZT	212	คน	พบ	anemia	95	คน	(71%)	

ซึ่งสูงกว่าการศึกษาอื่นมากแต่พบว่าเป็น	 ภาวะซีดรุนแรง

ระดับวิกฤต	 (Hct<6.5%)	 ร้อยละ	 7.9	 ซึ่งไม่แตกต่างกับ 

งานวิจัยอื่น	และพบในระยะเวลา	3.91±2.8	เดือน6

Timeline แสดงการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย	 ภาวะซีดที่เกิดจากยาต้าน

ไวรัส	 AZT	 base	 regimen	 ในประเทศไทยของ	 สุขชัย	 

เธียรเศวตตระกุล	 	 ร่วมกับการศึกษาในต่างประเทศของ	

Dipti	 และ	Mohsen	 มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันใน	

2	 การศึกษาคือท�าให้เกิดภาวะซีดได้ถึงร้อยละ	 15.7	 และ	

16.2	แต่อีกการศึกษาพบถึง	ร้อยละ	71	แต่ในจ�านวนนี้เป็น

ภาวะซีดรุนแรงซ่ึงเป็นภาวะคุกคามอันตรายถึงชีวิตได้ใกล้

เคียงกัน	คือร้อยละ	4.3	ในไทยและร้อยละ	7.9	และ	7.9	ใน

ต่างประเทศ	และจากการศึกษาของสุขชัย	เธียรเศวตตระกุล			

พบว่าระยะเวลาตั้งแต่ได้รับ	AZT	base	regimen	จนกระทั่ง

พบภาวะซีดอยู่ท่ี	 12.0-28.0	 สัปดาห์	 และในรายงานกรณี

ศึกษานี้	 พบภาวะซีดวิกฤตในสัปดาห์ท่ี	 12	 (วันที่	 84	 

ตาม	 Timeline)	 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ	 สุขชัย	 

เธียรเศวตตระกุล	

ในการดูแลผู ้ป ่วยที่ได ้ รับยาต้านไวรัสที่ มีการ

วางแผนเปล่ียนจากสูตรเดิมคือ	 GPOVirS30	 (ประกอบด้วย

สูตรยา		Nevirapine	200	mg	:NVP	,	Lamivudine150mg	

:3TC	 	 และ	 Stavudine	 30	mg	 :d4T)	 หากต้องการใช้ 

สูตรยาต้านไวรัสที่ม	ี	AZT	base	regimen		ควรมีการตรวจ

เลือดดูระดับ	complete	blood	count	Hb	และ	Hct	ก่อน

เริ่มยาเพื่อดูแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซีด	กรณีที่

มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะซีด	 ควรเลี่ยงไปใช้ยาต้านไวรัสสูตร

อื่นแทน	 	 และควรติดตามอย่างน้อย	 6	 เดือนคือตรวจเลือด

ที่	 0,	 1,	 3,	 6	 เดือน	 นอกจากนี้อาจจะเพิ่มยาบ�ารุงเลือด 

คือ	โฟลิกและธาตุเหล็กควบคู่ไปด้วย	ร่วมกับเฝ้าระวังอาการ

ทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป
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