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บทบรรณาธิการ

Management in acute myeloid leukemia in adult
จันทราภา ศรีสวัสดิ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล ้า

Acute myeloid leukemia หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดไมอิลอยด์ เป็ นมะเร็งทางโลหิตวิทยาทีพ่ บได้บอ่ ย เกิดจากมี
ความผิดปกติระดับยีนท�ำให้เกิดการสร้างเซลล์ตวั อ่อน (blast) เพิม่
จ�ำนวนในไขกระดูกรบกวนการสร้างเซลล์ปกติในไขกระดูก ท�ำให้ผู ้
ป่ วยมีภาวะ ซีด เลือดออกจากเกล็ดเลือดต�ำ่ ติดเชื้อง่ายจาก neutrophil ลดลง การวินิจฉัย อาศัย ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ complete blood count, bone
marrow examination, flow cytometry, immunophenotype,
molecular study การตรวจต่างๆ เหล่านี้ช่วยวินิจฉัยโรค ให้การ
ท�ำนายโรค รวมถึงการเลือกแผนการรักษา
การรักษา AML (non acute promyelocytic leukemia;
APL) ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ใช้มามากกว่า 60 ปี ได้แก่ cytarabine
เริ่มน�ำเข้ามารักษา ผูป้ ่ วย AML โดย Ellison RR และคณะ ตัง้ แต่
ค.ศ. 19601 หลังจากนัน้ ค.ศ. 19702,3 มีการใช้ daunorubicin
ร่วมด้วยเป็ นสูตรเคมี 7+3 ทีย่ งั ใช้อยู่ในปัจจุบนั ถ้าผูป้ ่ วยได้แต่ยา
เคมีบำ� บัดการทีโ่ รคจะหายเป็ นไปได้นอ้ ย ซึง่ ต่อมาได้มกี ารน�ำการ
ปลูกถ่ายไขกระดูกมาใช้ในการรักษา ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1977 ท�ำให้ผู ้
ป่ วยบางรายมีโอกาสทีโ่ รคจะสงบหรือหายได้4 ปัจจุบนั การรักษา
AML มีหลักการทีส่ ำ� คัญได้แก่
l Induction phase คือการให้ยาเคมีบำ� บัด หรือ targeted
therapy ร่วมกันเพือ่ ให้โรคสงบ (remission)
l Postinduction phase การให้ยาหลังโรคสงบมีหลากหลาย
แล ้วแต่ผูป้ ่ วยแต่และคน ได้แก่ การให้ยาเคมีบำ� บัด การปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิด หรือ low-dose maintenance chemotherapy
Induction therapy ในผูป้ ่ วย AML ทีไ่ ม่รวมถึง APL ใน
ปัจจุบนั ยาหลัก ได้แก่ cytarabine ร่วมกับ anthracycline ผล
การรักษาได้โ รคสงบประมาณร้อ ยละ 55-905,6 บางสถาบันอาจ
เพิม่ etoposide ร่วมกับ regimen 7+3 ในประเทศไทยจากการ
ศึกษาของ Thai Acute Leukemia Working Group ในผูป้ ่ วย
คนไทย ส่วนใหญ่ยาทีใ่ ห้เป็ น regimen 7+3 ได้ผล complete
remission ร้อยละ 60
ปัจจุบนั เริ่มมีการพัฒนายาใหม่ๆ เกิดขึ้นได้แก่ กลุม่ ยาทีอ่ อก
ฤทธิ์ต่อต�ำแหน่งยีนทีก่ ลายพันธุ ์ (specific gene mutation) ได้มี
การน�ำยาเหล่านี้มาใช้ร่วมกับสูตร 7+3 ส�ำหรับ specific mutation
ทีพ่ บในผูป้ ่ วยแต่ละคนตัวอย่างเช่น

Midostaurin ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ี FLT3 mutation7 ยา
ออกฤทธิ์ยบั ยัง้ การท�ำงานของ FLT3 ยังมีการพัฒนาอีกหลายตัว
l Ivosidenib ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม
่ ี IDH1 mutation8
l Enasidenib ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม
่ ี IDH2 mutation9
ยังมียาอืน่ ทีน่ ำ� มาใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด
ไมอิลอยด์โดยออกฤทธิ์ยบั ยัง้ ต�ำแหน่งของเซลล์มะเร็งแตกต่างกัน
การน�ำมาใช้กบั ผูป้ ่ วยก็แล้วแต่สภาวะของผูป้ ่ วยแต่ละคน เช่น อายุ
ความแข็งแรงเหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละรายเช่น
l Gemtuzumab ozogamicin10 เป็ นยาทีอ
่ อกฤทธิ์ยบั ยัง้
CD33 (anti-CD33) ให้ร่วมกับ สูตร 7+3
l Hypomethylating agents ได้แก่ azacitidine11 และ
decitabine12 ใช้เป็ นยารักษาตัวเดียว หรือร่วมกับยาอืน่ ๆ เช่น
cytarabine
l Venetoclax เป็ นยาในกลุม
่ BCL-2 inhibitor ประโยชน์
ส่วนใหญ่ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
มีการศึกษาใช้ร่วมกับ hypomethylating agents13,14
การรักษาเริ่มต้นเพือ่ ให้ได้ remission หลังจากนัน้ จะเข้าสู่
postremission phase ซึง่ นอกจากการให้เคมีบำ� บัดการรักษาที่
มีบทบาทท�ำให้ผูป้ ่ วยหายขาดจากโรคคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จาก
คนอืน่ (Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation) การจะรักษาด้วยวิธนี ้ ีข้นึ กับหลายปัจจัย เช่น อายุผูป้ ่ วย
สภาวะพื้นฐานของร่างกายผูป้ ่ วย และการหาผูบ้ ริจาคทีม่ เี นื้อเยือ่
เข้ากัน อายุส่วนใหญ่ไม่ควรเกิน 60 ปี 15 ถึงแม้จะมีโอกาสทีจ่ ะหาย
จากโรคได้มากแต่ภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญคือ graft versus host
disease อาจพบถึงร้อยละ 20 เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด mortality
and morbidity
ในบทความฟื้ นวิชาโดย นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช ได้ทบทวน
การรักษาใหม่ๆ ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
อย่างละเอียด ได้แก่ FLT3 inhibitor รุ่นแรกได้แก่ sunitinib,
sorafenib, midostaurin รุ่นทีส่ องได้แก่ quizartinib, crenolanib และ gilteritinib ได้ถกู พัฒนาให้ยบั ยัง้ เฉพาะเจาะจงต่อ
FLT3 มากขึ้น นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงยาใหม่ๆ อีกหลายอย่าง
เช่น IDH1/IDH2 inhibitor, gemtuzumab ozogamicin (GO),
venetoclax, glasdegib
l
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ปัจจุบนั วิทยาการทีพ่ ฒั นามามากท�ำให้มกี ารคิดค้นการรักษา
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากโดยเฉพาะในช่วง 5-10 ปี มานี้มผี ลให้แพทย์ผูร้ กั ษาต้องศึกษา
หาความรูใ้ นการจะรักษาผูป้ ่ วยเหล่านี้อย่างสม�ำ่ เสมอ
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