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การรักษาใหม่สำ� หรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉี ยบพลันชนิ ดมัยอีลอยด์
(Novel Treatment in Acute Myeloid Leukemia)
วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบนั การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ (Acute myeloid leukemia; AML)ได้รบั การพัฒนามาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2560 มียาทีไ่ ด้รบั การ
อนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้รกั ษา
ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้หลายชนิดด้วยกัน โดยอาศัยความรูท้ างด้านอนู พนั ธุศาสตร์มาใช้ในการผลิตยาที่ออกฤทธิ์ไปยังเป้ าหมายที่ตำ� แหน่ ง
ทีม่ กี ารกลายพันธุต์ ่างๆ ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงแนวทางการ
รักษาของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีลอยด์จากเดิมทีม่ กี าร
รักษาหลักคือสูตรเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่
อายุไม่มาก และทนต่อการรับยาเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 ได้
และยากลุม่ hypomethylating agents หรือ cytarabine ขนาด
ต�ำ่ ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถทนต่อการรับยาเคมีบำ� บัดขนาดสูงได้
ส�ำหรับบทความนี้จะสรุปกลไกการท�ำงานและข้อมูลทางคลินิกของ
ยาชนิดใหม่โดยเน้นเฉพาะยาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากองค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกาแล ้ว
ยาออกฤทธิ์ยบั ยัง้ การท�ำงานของ FLT3 (FLT3 inhibitor)
Fms-like tyrosine kinase 3 (FLT3) เป็ น receptor tyrosine kinases (RTKs) ทีพ่ บบนผิวเซลล์ของเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ในผูป้ ่ วยเกือบทุกราย ซึง่ ท�ำ
หน้าทีค่ วบคุมการมีชวี ติ รอด การแบ่งตัวและการพัฒนาของเซลล์
ของระบบเม็ดเลือดขาว หากมีการกลายพันธุข์ องยีน FLT3 จะท�ำให้
เกิดสัญญาณการกระตุน้ อย่างต่อเนื่องท�ำให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ มีชวี ติ รอดและแบ่งตัวมากขึ้นอย่าง
ผิดปกติ1 การกลายพันธุข์ องยีน FLT3 เป็ นการกลายพันธุท์ พ่ี บ
ได้บอ่ ยในผูป้ ่ วย มะเร็งเ ม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
คิดเป็ นร้อยละ 25-37 ของผูป้ ่ วยทัง้ หมด2,3 โดยการกลายพันธุท์ ่ี
พบบ่อยคือ internal tandem duplication (ITD) ทีต่ ำ� แหน่ง
juxta-membrane domain (ร้อยละ 25) และการกลายพันธุท์ ่ี
ต�ำแหน่ง tyrosine kinase domain (TKD) (ร้อยละ 5)1 การพบ
การกลายพันธุข์ องยีน FLT3 สามารถบ่งบอกถึงการพยากรณ์ของ
โรคทีแ่ ย่โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ กี ารกลายพันธุ ์ ITD ทีม่ สี ดั ส่วนของ
การกลายพันธุ ์ (allelic ratio) มากกว่า 0.54 จึงเป็ นทีม่ าของการ
พัฒนายาทีย่ บั ยัง้ การท�ำงานของ FLT3 (FLT3 inhibitor)

ยากลุม่ FLT3 inhibitor ทีม่ ใี นปัจจุบนั แบ่งกลุม่ ได้ตามล�ำดับ
การพัฒนา FLT3 inhibitor รุ่นแรกได้แก่ sunitinib, sorafenib
และ midostaurin เป็ นต้น ลักษณะเด่นของยารุ่นแรกจะไม่ได้ทำ� ให้
เกิดการท�ำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะเจาะจงจากการยับยัง้ เฉพาะ FLT3
เท่านัน้ แต่เกิดจากผลยับยัง้ ต่อ RTKs ชนิดอืน่ ๆ ด้วย ดังนัน้ อาจมี
ข้อเสียทีท่ ำ� ให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการยับยัง้ RTKs ชนิดอืน่ ยา
FLT3 inhibitor รุ่นทีส่ องได้แก่ quizartinib, crenolanib และ
gilteritinib ได้ถกู พัฒนาให้ยบั ยัง้ เฉพาะเจาะจงต่อ FLT3 มาก
ขึ้น ดังนัน้ จึงท�ำให้ยากลุม่ นี้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น5 นอกจากนี้
อาจแบ่งกลุม่ ของ FLT3 inhibitor จากการจับของยากับ ATP
binding site ของ TKD ได้เป็ น 2 กลุม่ คือ ยาชนิดที่ 1 จะสามารถ
จับกับ TKD ได้ขณะทีเ่ ป็ น active conformation ส่วนยาชนิดที่ 2
จะสามารถจับได้ขณะทีเ่ ป็ น inactive conformation เท่านัน้ ท�ำให้
ยาไม่สามารถจับกับ TKD ได้เมือ่ เกิดการกลายพันธุแ์ บบ TKD ซึง่
มักจะท�ำให้ TKD อยู่ในรูปของ active conformation ดังนัน้ ยา
ชนิดที่ 1 จะสามารถใช้รกั ษาทัง้ กลุม่ ทีม่ กี ารกลายพันธุแ์ บบ ITD และ
TKD แต่ยาชนิดที่ 2 จะสามารถรักษาเฉพาะเมือ่ มีการกลายพันธุ ์
แบบ ITD เท่านัน้ ซึง่ ยาชนิดที่ 1 ได้แก่ sunitinib, midostaurin,
crenolanib และ gilteritinib ส่วนยาชนิดที่ 2 ได้แก่ sorafenib,
quizartinib และ ponatinib6 ปัจจุบนั ยา FLT3 inhibitor ทีไ่ ด้
รับการอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์แล้ว
คือ midostaurin และ gilteritinib
ยา midostaurin ได้รบั การอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอ เมริกาใ ห้ใช้รกั ษาผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ผูใ้ หญ่ทเ่ี พิง่ ได้รบั การวินิจฉัยและมีการ
กลายพันธุข์ องยีน FLT3 (แบบ ITD หรือ TKD) โดยให้ร่วมกับยา
เคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 และยาเคมีบำ� บัดสูตร cytarabine
ขนาดสูงอ้างอิงจากการศึกษา RATIFY ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบสุ่ม
double-blind, placebo-controlled phase III trial โดยแบ่ง
ผูป้ ่ วยเป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้และไม่ได้ยา midostaurin ขนาด 50 มก. รับ
ประทานวันละ 2 ครัง้ ในวันที่ 8-21 ของแต่ละรอบของยาเคมีบำ� บัด
induction และ consolidation ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ยา
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midostaurin มีอตั ราการสงบของโรค (complete remission
rate) ไม่แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ยา midostaurin แต่พบว่ากลุม่
ทีไ่ ด้ยา midostaurin มีอตั ราการรอดชีวติ โดยทีโ่ รคสงบ (event
free survival) ทีด่ กี ว่า [hazard ratio (HR), 0.78; p = .002]
และมีอตั ราการรอดชีวติ โดยรวม (overall survival) ดีกว่าอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (HR, 0.78; p = .009) นอกจากนี้ยานี้ยงั
ได้ผลดีทงั้ ในทุกกลุม่ ของผูป้ ่ วยได้แก่ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารกลายพันธุแ์ บบ
TKD และการกลายพันธุแ์ บบ ITD ทัง้ สัดส่วน ITD มากและน้อย7
ยา gilteritinib ได้รบั การอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้รกั ษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่โรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้ อื ต่อยาสูตรแรกหรือกลับ
เป็ นซ�ำ้ ทีม่ กี ารกลายพันธุข์ องยีน FLT3 โดยอ้างอิงจากการศึกษา
ADMIRAL ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบสุ่มระยะ 3 (phase 3) ในผู ้
ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื ต่อยา
สูตรแรกหรือกลับเป็ นซ�ำ้ ทีพ่ บการกลายพันธุข์ องยีน FLT3 ซึง่ มีผู ้
ป่ วยทัง้ หมดจ�ำนวน 247 ราย โดยผูป้ ่ วยจะถูกแบ่งเป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้
gilteritinib ขนาด 120 มก.ต่อวัน แบบรับประทาน ส่วนอีกกลุม่
หนึ่งได้รบั การรักษาด้วย salvage chemotherapy อืน่ ๆ ซึง่ ผล
การศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ยา gilteritinib มีการตอบสนองต่อการ
รักษาทีด่ กี ว่า (อัตราการสงบของโรคร้อยละ 21.1 เทียบกับร้อย
ละ 10.5 ตามล�ำดับ; p = .0106) และมีอตั ราการสงบของโรค
โดยรวมทีส่ ูงกว่า (9.3 เดือน เทียบกับ 5.6 เดือนตามล�ำดับ; HR
for death = .64; p < .001) โดยได้ผลดีทงั้ ในกลุม่ ทีม่ กี ารกลาย
พันธุแ์ บบ ITD และ TKD8
ยายับยัง้ การท�ำงานของ IDH1 และ IDH2 (IDH1/IDH2 inhibitor)
Isocitrate dehydrogenase (IDH) เป็ นเอนไซม์ทส่ี ำ� คัญใน
citric acid cycle โดยท�ำหน้าทีเ่ ปลีย่ น isocitrate เป็ น α-ketoglutarate หากมีการกลายพันธุข์ องยีน IDH ท�ำให้มกี ารเปลีย่ น
α-ketoglutarate ไปเป็ น 2-hydroxyglutarate (2-HG) ซึง่ จะส่ง
ผลให้เกิดความผิดปกติของ cellular differentiation และท�ำให้มี
โปรตีน histone และ DNA methylation เพิม่ มากขึ้น9,10 ส�ำหรับ
ผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ มีขอ้ มูลว่าพบ
การกลายพันธุข์ องยีน IDH1 ประมาณร้อยละ 7-14 และยีน IDH2
ร้อยละ 8-1911 ขณะนี้ยาทีอ่ อกฤทธิ์ยบั ยัง้ การท�ำงานของ IDH ที่
ได้รบั การอนุมตั แิ ล ้ว ได้แก่ยา enasidenib และยา ivosidenib
ยา enasidenib เป็ นยาทีย่ บั ยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ IDH2
ทีก่ ลายพันธุไ์ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้รกั ษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื ต่อยาสูตรแรกหรือกลับมาเป็ นซ�ำ้
ผูใ้ หญ่ทม่ี กี ารกลายพันธุข์ องยีน IDH2 โดยมีการศึกษา phase 1/2

พบว่าผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื
ต่อยาสูตรแรกหรือกลับมาเป็ นซ�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ยา enasidenib ขนาด
100 มก.ต่อวัน มีอตั ราการตอบสนองต่อการรักษาโดยรวม (overall response rate) ร้อยละ 30.8, อัตราการสงบของโรคร้อยละ
18 และมีอตั ราการรอดชีวติ โดยรวมเฉลีย่ 11.3 เดือน ซึง่ ถือว่าดี
กว่าข้อมูลของการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดสูตร salvage therapy
อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างสัน้
คือเฉลีย่ เพียง 5.7 เดือนเท่านัน้ 12
ยา ivosidenib เป็ นยาทีย่ บั ยัง้ การท�ำงานของ IDH1 ซึง่ ได้
รับการอนุมตั ใิ ห้ใช้รกั ษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื ต่อยาสูตรแรกหรือกลับมาเป็ นซ�ำ้ ทีพ่ บการกลายพันธุ ์
ของยีน IDH1 โดยการศึกษา ระยะ 1 (phase 1) พบว่าผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั ยา ivosidenib ขนาด 500 มก.ต่อวัน มีอตั ราการตอบ
สนองต่อการรักษาโดยรวมร้อยละ 41.6 อัตราการโรคสงบร้อย
ละ 21.6 และอัตราการรอดชีวติ โดยรวมเฉลีย่ 8.8 เดือน และมี
การตอบสนองค่อนข้างสัน้ เช่นเดียวกับ enasidenib คือประมาณ
6.5เดือน13 นอกจากนี้ยา ivosidenib ยังได้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้รกั ษา
ผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัยใหม่ท่ีพบการกลายพันธุ ข์ องร่ วม IDH1 รวมถึงผู ป้ ่ วย
อายุมากกว่า 75 ปี หรือมีโรคร่วมทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถรับการรักษา
ทีร่ ุนแรงได้ โดยมีการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ตอบสนองต่อการ
รักษาประมาณร้อยละ 42.913
การรักษาด้วยยา enasidenib และยา ivosidenib มีผลข้าง
เคียงค่อนข้างน้อย แต่ผลข้างเคียงทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของยาก
ลุม่ นี้คอื อาจท�ำให้เกิด differentiation syndrome ได้ เนื่องจาก
กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือช่วยท�ำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกิด differentiation มากขึ้น โดยรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
ประมาณร้อยละ 1212,13 ส�ำหรับแนวทางการรักษาภาวะแทรกซ้อน
นี้คล ้ายคลึงกับการรักษา differentiation syndrome ทีเ่ กิดจาก
ยา all-trans retinoic acid (ATRA)
ยา CPX-351
ผลการศึกษาสหสถาบันเกี่ยวกับผลลัพธ์การรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผูส้ ูงอายุไทยพบว่าผูป้ ่ วยที่
สามารถรับยาเคมีบำ� บัดชนิดสูตรมาตรฐาน 3+7 จะมีอตั ราการรอด
ชีวติ ทีส่ ูงกว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาแบบประคับประคอง14 ยา
CPX-351 เป็ นยาทีป่ ระกอบด้วย cytarabine และ daunorubicin
ในสัดส่วน 5:1 โดยเตรียมในรูปของ liposome-encapsulation
โดยเชื่อว่าด้วยสัดส่วนดังกล่าวจะท�ำให้มกี ารดูดซึมเข้าเซลล์มะเร็ง
ดียง่ิ ขึ้นท�ำให้ประสิทธิภาพต่อการรักษาสูงขึ้น โดยมีการศึกษาแบบ
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การรักษาใหม่สำ� หรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
สุ่มระยะ 2 (phase 2) ในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด
มัยอีลอยด์ ทีเ่ พิง่ ได้รบั การวินิจฉัยที่มอี ายุ 60-75 ปี โดยเปรียบ
เทียบระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 และการ
รักษาด้วย CPX-351 โดยให้ในขนาด 100 ยูนิต/ตรม. ให้ทางเส้น
เลือดด�ำในวันที่ 1, 3 และ 5 ของการรักษา ผลการศึกษาพบว่าอัตรา
การโรคสงบสูงกว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้ยา CPX-351 (ร้อยละ 66.7 เทียบ
กับร้อยละ 51.2 ตามล�ำดับ; p = .07) นอกจากนี้สง่ิ ทีน่ ่าสนใจคือ
ผลการตอบสนองดีเมือ่ ได้ยารับ CPX-351 ในกลุ่มประชากรทีม่ ี
adverse cytogenetic (ร้อยละ 77.3 เทียบกับร้อยละ 38.5 ตาม
ล�ำดับ; p = .03) และ secondary AML (ร้อยละ 57.6 เทียบ
กับร้อยละ 31.6 ตามล�ำดับ; p = .06) ส่วนอัตราการรอดชีวติ โดย
รวมดีข้นึ เฉพาะในกลุม่ ทีเ่ ป็ น secondary AML (ค่าเฉลีย่ 12.1
เดือน เทียบกับ 6.1 เดือน ตามล�ำดับ, p = .01)15 จึงเป็ นทีม่ าของ
การศึกษาต่อมาซึง่ เป็ นการศึกษาแบบสุ่มระยะ 3 (phase 3) โดย
ศึกษาเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ่ ว ยสูง อายุ และผูป้ ่ วยsecondary AML
เท่านัน้ คือ therapy-related AML และAML with myelodysplasia-related change (AML-MRC) ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าผู ้
ป่ วยทีไ่ ด้รบั CPX-351 มีอตั ราการโรคสงบสูงกว่า การรักษาด้วย
ยาเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 (ร้อยละ 47.7 เทียบกับร้อยละ
33.3 ตามล�ำ ดับ; p = .016) รวมถึงอัตราการรอดชีวิตโดยรวม
เฉลีย่ ทีส่ ูงกว่าเช่นเดียวกัน (9.56 เดือน เทียบกับ 5.95 เดือน ตาม
ล�ำดับ; p = .003)16 ขณะนี้ยา CPX-351 ได้รบั อนุมตั ใิ ช้สำ� หรับ
การรักษาผูป้ ่ วยกลุม่ นี้
ยา gemtuzumab ozogamicin (GO)
ยา GO เป็ นยาทีอ่ าศัยหลักการของแอนติบอดีไปจับกับแอนติเจน
เป้ าหมายทีเ่ ป็ น CD33 ทีพ่ บบ่อยในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดมัยอีลอยด์ ร่วมกับน�ำสาร calicheamicin ไปท�ำลายเซลล์เป้ า
หมายด้วย เดิมยาชนิดนี้ได้รบั การอนุมตั ใิ นการรักษามะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจาก
มีผลข้างเคีย งมากได้แก่ sinusoidal obstruction syndrome
(SOS) และท�ำให้พบอัตราการเสียชีวติ ระยะต้นสูง ยานี้จงึ ถูกถอน
ออกจากการจ�ำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2553
อย่างไรก็ตามภายหลังได้มกี ารศึกษาหลายการศึกษาตามมาโดย
พยายามลดขนาดของยาหรือแบ่งการให้ยาในขนาดต�ำ่ ลงเพือ่ ลดผล
ข้างเคียงจากยาลง พบว่าผลการรักษาดี โดยมีการศึกษา ALFA-0701
ทีท่ ำ� ให้ยา GO ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้รกั ษาผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทม่ี ี CD33 ทีเ่ พิง่ ได้รบั การวินิจฉัย
อีกครัง้ ซึง่ เป็ นการศึกษาระยะ 3 (phase 3) โดยศึกษาในผูป้ ่ วยที่
มีอายุ 50-70 ปี ผูป้ ่ วยกลุม่ หนึ่งจะได้รบั ยา GO 3 มก./ตรม. ใน
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วันที่ 14 และ 7 ของการรักษาร่วมกับยาเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าอัตราตอบสนองต่อการรักษาในกลุม่ ทีไ่ ด้ยา GO
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้ยานี้เล็กน้อย (ร้อยละ 81 เทียบกับร้อยละ 75
ตามล�ำดับ p = .25) และอัตราการรอดชีวติ โดยทีโ่ รคสงบที่ 2 ปี
ยาวนานกว่าเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 50.3 เทียบกับร้อยละ 22.7 ตาม
ล�ำดับ p = .0003) โดยผลดีของการรักษาชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะกลุม่
ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น favorable แล ะintermediate risk cytogenetic
อย่างไรก็ตามกลุม่ ทีไ่ ด้ GO มักพบผลข้างเคียงเรื่องเกล็ดเลือดต�ำ่
และภาวะเป็ นพิษต่อตับทีส่ ูงกว่า17
นอกจากนี้ยา GO ยังได้รบั การอนุมตั โิ ดยใช้เป็ นยาเดีย่ วในการ
รักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื ต่อ
ยาสูตรแรกหรือกลับมาเป็ นซ�ำ้ ทีม่ กี ารแสดงออกของCD33 อีกด้วย
โดยอ้างอิงจากการศึกษา MyloFrance-1 เป็ นการศึกษา phase
2 ผูป้ ่ วยจะได้รบั ยา GO 3 มก./ตรม.ในวันที่ 14 และ 7 ของการ
รักษา พบว่าผูป้ ่ วยมีอตั ราการโรคสงบร้อยละ 33 และมีระยะเวลา
ของการตอบสนองเฉลีย่ 11.6 เดือน18 อย่างไรก็ตามควรเฝ้ าระวัง
ผลข้างเคียง SOS หากผูป้ ่ วยต้องได้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูกหลัง
จากได้รบั ยา GO มาก่อน
ยา venetoclax
B cell lymphoma-2 (BCL-2) เป็ นโปรตีนทีส่ ำ� คัญทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการควบคุม apoptotic pathway ในไมโตคอนเดรียโดย BCL2 ท�ำหน้าทีซ่ ่อนโปรตีน pro-apoptotic ไว้ ท�ำให้เซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์มชี วี ติ รอดเพิม่ มากขึ้น ยา
venetoclax เป็ น potent small molecule BCL-2 inhibitor
ซึง่ เมือ่ จับกับ BCL-2 จะท�ำให้โปรตีน pro-apoptotic ถูกปลด
ปล่อยออกมาน�ำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็งในทีส่ ุด19
ยา venetoclax ได้นำ� มาศึกษาเบื้องต้นในโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทด่ี ้อื ต่อยาสูตรแรกหรือกลับมาเป็ น
ซ�ำ้ ซึง่ พบว่ามีอตั ราโรคสงบประมาณร้อยละ 19 และผูป้ ่ วยมีอตั รา
การอดชีวติ โดยรวมเฉลีย่ เพียงแค่ 4.6 เดือนเท่านัน้ 20 จึงเป็ นทีม่ า
ของการศึกษาโดยน�ำยา venetoclax มาใช้ร่วมกับยาชนิดอืน่ คือ
hypomethylating agents หรือยา cytarabine ขนาดต�ำ่ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพของการรักษา
มีการศึกษาระยะ 1 บี (phase Ib) เพือ่ ดูผลของการรักษา
เมือ่ น�ำยาvenetoclax มาใช้ร่วมกับhypomethylating agents
(azacytidine หรือ decitabine) ในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ทีเ่ พิง่ รับการวินิจฉัยใหม่ อายุมากกว่า
เท่ากับ 65 ปี และไม่สามารถรับการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดสูตร
มาตรฐาน 3+7 ได้ โดยให้ยา venetoclax ขนาด 400, 800 หรือ
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1,200 มก. ร่วมกับ decitabine 20 มก./ตรม. ทางหลอดเลือดด�ำ
วันละครัง้ เป็ นเวลา 5 วัน หรือให้ร่วมกับ azacytidine 75 มก./
ตรม.ทุกวันเป็ นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยตอบสนองต่อ
การรักษาสูงถึงร้อยละ 67 ระยะเวลาตอบสนองต่อการรักษาเฉลีย่
11.3 เดือน และอัตราการรอดชีวติ โดยรวมเฉลีย่ 17.5 เดือน21
เมือ่ เทียบกับผลการศึกษาในอดีตทีพ่ บว่าอัตราการรอดชีวติ โดยรวม
เฉลีย่ ของผูป้ ่ วยกลุม่ นี้มกั ต�ำ่ กว่า 12 เดือน22,23 โดยผลการรักษาไม่
แตกต่างกันในแต่ละขนาดยา venetoclax ปัจจุบนั องค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมตั ใิ ห้ใช้ยา venetoclax ใน
ขนาด 400 มก.ร่วมกับhypomethylating agentsในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาระยะที่ 1/2 (phase I/II) โดยการใช้
ยา venetoclax ร่วมกับยา cytarabine ขนาดต�ำ่ ใช้รกั ษาผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
อายุมากกว่า 60 ปี และไม่สามารถรับยาเคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน
3+7 ได้ โดยให้ cytarabine ขนาด 20 มก./ตรม. ร่วมกับยา
venetoclax 600 มก. รับประทานวันละ 1 ครัง้ พบว่ามีอตั ราโรค
สงบร้อยละ 54 และระยะเวลาการตอบสนองเฉลีย่ นาน 8.1 เดือน
และมีอตั ราการรอดชีวติ โดยรวมเฉลีย่ 10.1 เดือน24 จึงเป็ นทีม่ า
ของการอนุมตั กิ ารใช้ในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้เช่นเดียวกัน
เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทีไ่ ด้รบั ยา venetoclax พบผลข้างเคียงทีส่ ำ� คัญคือ tumor lysis syndrome
(TLS) แต่พบผลข้างเคียงนี้พบน้อยมากในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ซึง่ อาจเป็ นผลจากมาตรการป้ องกัน
การเกิด TLS ทีเ่ ตรียมพร้อมไว้เป็ นอย่างดีเช่นการปรับขนาดยาขึ้น
ทีละน้อย การให้สารน�ำ้ และยาลดกรดยูรกิ เป็ นต้น ส่วนผลข้างเคียง
ทีส่ ำ� คัญของการใช้ยา venetoclax ร่วมกับ hypomethylating
agents หรือ cytarabine ขนาดต�ำ่ คือการกดการท�ำงานของ
ไขกระดูกโดยเฉพาะนิวโตรฟิ ลทีต่ ำ� ่ ลง ท�ำให้ผูป้ ่ วยมีความเสีย่ ง
ต่อการติดเชื้อเพิม่ มากขึ้น

เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ทีเ่ พิง่ ได้รบั การวินิจฉัยที่
อายุมากกว่าเท่ากับ 75 ปี หรือมีโรคร่วมทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถรับยา
เคมีบำ� บัดสูตรมาตรฐาน 3+7 ได้ โดยให้ cytarabine ขนาด 20
มก. 2 ครัง้ ต่อวันเป็ นเวลา 10 วันทุก 28 วัน โดยกลุม่ หนึ่งจะได้
ยา glasdegib รับประทานในขนาดวันละ 100 มก. ร่วมด้วยผล
การศึกษาพบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยา glasdegib มีอตั ราการสงบของโรค
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ cytarabine เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 17 เทียบ
กับร้อยละ 2.3 ตามล�ำดับ p = .0142) รวมถึงมีอตั ราการรอด
ชีวติ โดยรวมเฉลีย่ สูงกว่า (12.2 เดือน เทียบกับ 4.8 เดือน ตาม
ล�ำดับ p = .0008)26
แนวทางการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉี ยบพลัน
ชนิ ดมัยอีลอยด์
ในปัจจุบนั ได้มกี ารศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์มากมาย โดยมุง่ เน้นไปทีก่ าร
ใช้ยาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ หม่ๆ ในระยะอืน่ ๆ ของการรักษาเช่น การน�ำ
gilteritinib มาใช้ในแง่ maintenance treatment ในผูป้ ่ วยหลัง
ปลูกถ่ายไขกระดูก หรือน�ำยาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล ้วมาใช้ร่วมกับ
ยาชนิดอืน่ ๆ เช่นการน�ำ enasidenib มาใช้ร่วมกับ azacytidine
ในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทไ่ี ด้รบั การ
วินิจฉัยใหม่เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการน�ำยาชนิดใหม่ทก่ี ำ� ลังอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเช่น APR-246 ซึง่ ท�ำหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ TP53 ที่
กลายพันธุก์ ลับมาท�ำงานได้ทำ� ให้เกิดapoptosisของเซลล์ หรือการน�ำ
immune-based therapies มาใช้ในการรักษาได้แก่ antibody
drug conjugates, T-cell based therapies, bi-specific
antibodies, CAR-T, immune checkpoint based approach
และ vaccine therapy เป็ นต้น27
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