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บทน� ำ
โรคไขกระดูกฝ่ อ (aplastic anemia) เกิดจากการทีไ่ ขกระดูก
สร้างเม็ดเลือดได้นอ้ ยท�ำให้ผูป้ ่ วยมีภาวะ pancytopenia เกิดขึ้น
โรคนี้พบได้ไม่บอ่ ย ในประเทศไทยมีอบุ ตั กิ ารณ์ประมาณ 3.9-5.0
ต่อประชากรล้านคนต่อปี โดยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงทีส่ ุด1
พยาธิกำ� เนิดของโรคนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบภูมคิ ุม้ กันทีผ่ ดิ
ปกติซง่ึ มีผลท�ำลายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก สาเหตุ
ของโรคนี้ส่วนใหญ่ไม่ทราบ บางรายอาจเกิดจากการสัมผัสสาร
เคมีและการใช้ยาบางชนิดเช่น สารระเหย เบนซิน ยาฆ่าแมลง
ยา chloramphenicol ยาซัลฟา ฯลฯ การติดเชื้อไวรัสบาง
ชนิดเช่น parvovirus B19, Epstein-Barr virus, hepatitis B
virus และการได้รบั รังสีในขนาดสูง2,3 แม้วา่ โรคไขกระดูกฝ่ อจะพบ
ได้นอ้ ยแต่กม็ คี วามส�ำคัญเนื่องจากเป็ นโรคทีม่ อี าการรุนแรงผูป้ ่ วย
มีอตั ราตายสูง การวินิจฉัยโรคทีถ่ กู ต้องและการดูแลรักษาทีเ่ หมาะ
สมจะช่วยให้ผูป้ ่ วยมีโอกาสหายจากโรคหรือทุเลาลง รวมทัง้ การ
ตระหนักถึงโรคนี้จะช่วยให้แพทย์ระมัดระวังมากขึ้นเมือ่ ต้องให้ยา
ทีอ่ าจเป็ นสาเหตุของโรคนี้ และประชาชนทัว่ ไปควรหลีกเลีย่ งการ
ใช้สารเคมี และการซื้อยารับประทานเอง
ปัจจุบนั การรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผลการ
รักษาดีข้นึ ทัง้ จากการมียารักษาจ�ำเพาะทีเ่ พิม่ ขึ้นเช่น thrombopoietin
receptor agonist (TPO-RA) รวมทัง้ การรักษาประคับประคองที่
ดีข้นึ เช่น การให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด ยาปฏิชวี นะต่อเชื้อ
แบคทีเรีย และเชื้อราทีด่ ขี ้นึ ท�ำให้การรักษาผูป้ ่ วยโรคไขกระดูกฝ่ อ
ในทศวรรษหลังมีผลลัพธ์ทด่ี ขี ้นึ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
จึงได้ตงั้ คณะกรรมในการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อ
ในประเทศปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาแนวทางเวช
ปฏิบตั ิ พ.ศ. 2558 ซึง่ ได้รบั การรับรองจากหลายราชวิทยาลัย รวม
ทัง้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ปรับปรุงแนวทาง
การรักษาเดิมปี พ.ศ. 2554 โดยได้ผ่านการท�ำประชาพิจารณ์แล ้ว

นิ ยาม4
โรคไขกระดูกฝ่ อ (aplastic anemia) หมายถึงกลุม่ โรคทีม่ ี
จ�ำนวนเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดลดลง ท�ำให้มกี ารสร้างเม็ดเลือดใน
ไขกระดูกน้อยลง การตรวจไขกระดูกจะพบ hypocellular bone
marrow และมีเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดลดลง โดยไม่พบเซลล์ผดิ
ปกติอน่ื และไม่พบพังผืด ร่วมกับการตรวจเลือดพบเม็ดเลือด
ต�ำ่ อย่างน้อย 2 ข้อตามเกณฑ์ทก่ี ำ� หนดคือ hemoglobin (Hb)
< 10 g/dL, absolute neutrophilic count (ANC) < 1.5
x109/L หรือ platelet count < 50 x109/L
โรคไขกระดูกฝ่ อชนิ ดรุนแรง (severe aplastic anemia)
วินิจฉัยว่าโรคมีอาการรุนแรงเมือ่ ผูป้ ่ วยมีภาวะ hypocellular bone
marrow ร่วมกับผลตรวจเลือดพบเม็ดเลือดต�ำ่ อย่างน้อย 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ท่กี ำ� หนดคือ มีปริมาณเซลล์ในไขกระดู กน้อยกว่า
ร้อยละ 25 (หรือระหว่างร้อยละ 25-50 โดยมี hematopoietic
cell เหลืออยู่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30) ร่วมกับผลตรวจเลือดพบเม็ด
เลือดต�ำ่ อย่างน้อย 2 ข้อตามเกณฑ์ดงั กล่าวคือ absolute reticulocyte < 20 x109/L, ANC < 0.5 x109/L หรือ platelet count
< 20 x109/L
โรคไขกระดูกฝ่ อชนิ ดรุนแรงมาก (very severe aplastic
anemia) วินิจฉัยว่าโรคมีอาการรุนแรงมาก เมือ่ ผูป้ ่ วยมีผลการ
ตรวจเลือดและไขกระดูกเข้าเกณฑ์การวินิจฉัย severe aplastic
anemia แต่มี ANC < 0.2 x109/L
โรคไขกระดูกฝ่ อชนิ ดไม่รุนแรง (non severe aplastic
anemia) วินิจฉัยว่าโรคมีอาการไม่รุนแรง เมือ่ ผูป้ ่ วยมีผลตรวจ
เลือดและไขกระดูกเป็ นโรคไขกระดูกฝ่ อ แต่ไม่รุนแรงเข้าเกณฑ์
severe aplastic anemia
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แนวทางการวินิจฉัยโรค5-7
การวินิจฉัยโรคไขกระดูกฝ่ ออาศัยผลการตรวจเลือดพบมีภาวะ
cytopenia ตัง้ แต่ 2 ชนิดขึ้นไป ร่วมกับการตรวจไขกระดูกพบมี
hypocellular bone marrow ควรซักประวัตกิ ารท�ำงานอย่าง
ละเอียด การสัมผัสสารเคมีและกัมมันตรังสี การได้รบั ยาเคมีบำ� บัด
รวมทัง้ รังสีรกั ษา ประวัตกิ ารใช้ยาต่างๆ ประวัตโิ รคไขกระดูกท�ำงาน
ผิดปกติของสมาชิกในครอบครัว และการตรวจร่างกายโดยละเอียด
รวมทัง้ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษเพิม่ เติม เพือ่ แยกภาวะอืน่
ทีอ่ าจท�ำให้ผูป้ ่ วยมีภาวะ pancytopenia ร่วมกับ hypocellular
bone marrow เช่น hypoplastic myelodysplastic syndrome,
hypoplastic leukemia และโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดหรือ
รังสีรกั ษา ในผูป้ ่ วยเด็กจ�ำเป็ นต้องแยกว่าเป็ นภาวะ acquired
aplastic anemia หรือเป็ นภาวะไขกระดูกฝ่ อจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม (inherited bone marrow failure) ซึง่ แม้วา่ จะ
พบได้นอ้ ยกว่าก็ตามเนื่องจากมีแนวทางการรักษาทีแ่ ตกต่างไป

ลักษณะของโรคไขกระดูกฝ่ อชนิดพันธุกรรมคือ การพบโรค
ไขกระดูกฝ่ อร่วมกับความผิดปกติทางกายภาพหลายแบบ ทีพ่ บ
บ่อยมี 3 โรค คือ Fanconi anemia, dyskeratosis congenita
และ Shwachman-Diamond syndrome ซึง่ มีความผิดปกติ
ได้ในอวัยวะต่างๆ8 ดังแสดงใน Table 1 ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ยงั มีความ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากตัง้ แต่อายุนอ้ ย9,10 อาจมีประวัติ
ครอบครัวของการเกิดมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma
ในหลายอวัยวะ โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณศีรษะ คอ และทางเดินอาหาร
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด myeloid การซักประวัตแิ ละ
การตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะช่วยในการวินิจฉัยโรคไขกระดูก
ฝ่ อชนิดพันธุกรรม11
การวินิจฉัยแยกโรค7
ในการวินิจฉัยโรคไขกระดูกฝ่ อจะต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคหรือ
ภาวะอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของ pancytopenia ร่วมกับ hypocellular

Table 1 อาการทางคลินิกของโรคไขกระดูกฝ่ อจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
อาการทางคลินิกที่ผิดปกติ
Growth
Skin
Facial features
Ocular
Ear/hearing
Dental health
Leukoplakia
Hair loss, premature graying
Nail dystrophy
Pulmonary problem
Cardiac problem
Gastrointestinal tract
Liver
Genitourinary tract
Endocrinopathies
Hypogonadism
Skeletal
Thumb/radius
Osteopenia
Neurology
Immunology

Fanconi anemia

Dyskeratosis congenita

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Shwachman Diamond
syndrome
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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bone marrow, hypocellular acute leukemia, myelophthisic
anemia รวมทัง้ immune thrombocytopenia (ITP) เนื่องจากผู ้
ป่ วยโรคไขกระดูกฝ่ อบางรายอาจมีจำ� นวนเกล็ดเลือดต�ำ่ อย่างเดียว
เป็ นอาการน�ำแล ้วจึงเกิดภาวะ pancytopenia ตามมาท�ำให้ได้รบั
การวินิจฉัยโรคผิดเป็ น ITP ในตอนแรกได้

ของโลหิตจาง มีความเข้มของ hemoglobin น้อยต�ำ่ กว่า 7 g/dL
หรือ hematocrit ต�ำ่ กว่าร้อยละ 21
1.2 ควรได้รบั เกล็ดเลือด ในกรณีทม่ี เี ลือดออก และจ�ำนวน
เกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 10 x 109/L หรือผูป้ ่ วยทีจ่ ำ� เป็ นต้องได้รบั การท�ำ
หัตถการถ้าหากมีจำ� นวนเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 50 x 109/L หรือ ใน
กรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีไข้ และมีจำ� นวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 10 x 109/L
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารที่จำ� เป็ น
อาจให้เกล็ดเลือดเพือ่ ป้ องกันเลือดออก (prophylactic platelet
l การตรวจทางห้องปฏิบตั ก
ิ ารทีต่ อ้ งท�ำในผูป้ ่ วยทุกราย
transfusion)
1. CBC and และ peripheral blood smear
1.3 ควรให้เลือดทีก่ รองเม็ดเลือดขาวออกเพือ่ ป้ องกันการ
2. Reticulocyte count
เกิด allo-immunization
3. Bone marrow aspiration
1.4 ควรใช้ single donor platelet เพือ่ ป้ องกันการเกิด
4. Bone marrow biopsy
allo-immunization12
5. Bone marrow cytogenetics
1.5 ในกรณีทจ่ี ะรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก ควรให้
l การตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิการที่ควรท�ำเพิ่มเติมในกรณี ท่ี เลือดและเกล็ดเลือดให้นอ้ ยทีส่ ุด และห้ามใช้เลือดทีบ่ ริจาคจากญาติ
เป็ นผูป้ ่ วยเด็ก
พีน่ อ้ ง
1. % Hb F
2. การป้ องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ
2. Chromosome breakage test ในกรณีทส่ี งสัย
2.1 การปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วยเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อ เช่น
Fanconi anemia
รับประทานอาหารสุก สะอาด หลีกเลีย่ งอาหารหมักดอง ผักสด
3. ส่งตรวจไขมันในอุจจาระ ในกรณีทส่ี งสัย Shwach- และผลไม้ทม่ี เี ปลือกบาง ดืม่ น�ำ้ สะอาด ดูแลรักษาความสะอาดของ
man-Diamond syndrome
ช่องปากและฟัน โดยการบ้วนปากด้วยน�ำ้ ยาบ้วนปากทีม่ นี ำ�้ ยาฆ่า
4. Telomere length กรณีสงสัย dyskeratosis
เชื้อ แปรงฟันด้วยแปรงสีฟนั ขนอ่อน หลีกเลีย่ งสถานทีแ่ ออัดทีม่ ี
congenita
ผูค้ นพลุกพล่าน และการไปเยีย่ มผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อ ดูแลรักษา
l การตรวจทางห้องปฏิบต
ั กิ ารอืน่ ๆ ที่ควรท�ำ
ความสะอาดของทีอ่ ยู่อาศัยและภาชนะต่างๆ ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
1. ไวรัสตับอักเสบได้แก่ hepatitis B, hepatitis C,
2.2 ถ้ามีไข้ตอ้ งพิจารณารับผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาลเพือ่ หา
HIV และ parvovirus B19 (optional)
สาเหตุของโรคติดเชื้อ และให้ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสม หากไม่พบ
2. Liver function test
สาเหตุพจิ ารณาให้ยาปฏิชวี นะทีค่ รอบคลุมตามแนวทางการรักษา
3. ในกรณีทส่ี งสัยจะมีโรค paroxysmal nocturnal
ไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต�ำ่ (febrile neutropenia) โดยไม่ตอ้ ง
hemoglobinuria (PNH) ร่วมด้วย ให้ตรวจ flow รอผลเพาะเชื้อ หากไข้ไม่ลดลงหลังให้การรักษาแล ้วนานกว่า 5-7
cytometry ของเลือดเพือ่ ตรวจหา PNH clone
วัน อาจพิจารณาให้ยาต้านเชื้อราร่วมด้วย
2.3 หลีกเลีย่ งการฉีดวัคซีนทุกชนิด
แนวทางการรักษา
การรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อประกอบด้วยการรักษาประคับประคอง การรักษาจ�ำเพาะ
และการรักษาจ�ำเพาะซึง่ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
ประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด การให้ยา
กดภูมคิ ุม้ กัน การให้ยา thrombopoietin receptor agonist
4-7
การรักษาประคับประคอง
(TPO-RA) และการให้ยา anabolic steroid ขึ้นกับความรุนแรง
การรักษาประคับประคองประกอบด้วย การให้เลือดและเกล็ด ของโรคและอายุของผูป้ ่ วย
เลือด การให้ยาปฏิชวี นะ ยาต้านเชื้อราและยาต้านไวรัสเพือ่ ป้ องกัน
1. ผูป้ ่ วยที่เป็ น acquired aplastic anemia
และรักษาการติดเชื้อ และการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย
1.1 Severe และ very severe aplastic anemia
1. การให้เลือด
1.1.1 First line treatment การรักษาทีแ่ นะน�ำ
1.1 ควรได้รบั packed red cell ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีอาการ ให้พจิ ารณาเลือกเป็ นล�ำดับแรก ส�ำหรับผูป้ ่ วยได้แก่
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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นภชาญ เอื้อประเสริฐ และคณะ

ก. การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell transplantation) จากพีน่ อ้ งทีม่ ี human
leukocyte antigen (HLA) เหมือนกัน (matched sibling
hematopoietic stem cell transplantation)13-15 (คุณภาพของ
หลักฐาน ข๓ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +) ใช้สำ� หรับผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุนอ้ ย
กว่า 50 ปี และมีพน่ี อ้ งทีม่ ี HLA เข้ากันได้ โอกาสประสบความ
ส�ำเร็จในการรักษาด้วยวิธนี ้ ีประมาณร้อยละ 75-90 แต่มปี ญั หา
acute graft versus host disease (GVHD) grade III-IV
ประมาณร้อยละ 12-30 และ chronic GVHD ประมาณร้อยละ
30-40 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาอืน่ มาก่อน หรือได้รบั เลือดมามาก
มีอบุ ตั กิ ารณ์ของ graft rejection มากกว่า โดย conditioning
regimen ทีแ่ นะน�ำให้ใช้คอื cyclophosphamide 50 mg/kg
นาน 4 วัน อาจร่วมกับ antithymocyte globulin (ATG) ใน
กรณีทผ่ี ูป้ วยได้รบั เลือดจ�ำนวนมาก บางรายอาจใช้ fludarabine
ร่วมด้วย นอกจากนี้แนะน�ำให้ใช้ไขกระดูกเป็ นแหล่งของเซลล์ตน้
ก�ำเนิดทีน่ ำ� มาปลูกถ่าย ไม่แนะน�ำให้ใช้ peripheral blood stem
cell เพราะมีอบุ ตั กิ ารณ์ของ chronic GVHD สูง และแนะน�ำให้
ใช้ post-transplant immunosuppression ด้วย cyclosporine
ร่วมกับ methotrexate
ข. การให้ยากดภูมคิ ุม้ กัน (immunosuppressive
16-22
therapy) ด้วยการให้ ATG ร่วมกับ cyclosporine ในราย
ทีไ่ ม่สามารถหาผูใ้ ห้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดทีเ่ ป็ นพีน่ อ้ ง หรือผูป้ ่ วย
ทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี หรือผูป้ ่ วยทีป่ ฏิเสธการปลูกถ่ายเซลล์ตน้
ก�ำเนิดเม็ดเลือด โดยพบว่าการให้ ATG ร่วมกับ cyclosporine
มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการให้ ATG โดยไม่ให้ cyclosporine
ร่วมด้วยอย่างชัดเจน (คุณภาพของหลักฐาน ก๒ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ
+)
การให้ยากดภูมคิ ุม้ กันได้แก่ antilymphocyte globulin (ALG) หรือ ATG ร่วมกับ cyclosporine ได้ผลดีรอ้ ยละ
60-80 ผูป้ ่ วยมีอตั รารอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 75-85 การให้ ALG/
ATG อย่างเดียวได้ผลน้อยกว่าการให้ cyclosporine ร่วมด้วย
อย่างมีนยั ส�ำคัญ การวิจยั ทีเ่ ป็ น randomized control trial ใช้
Lymphoglobulin®, Thymoglobulin® และ ATGAM® การตอบ
สนองต่อยากดภูมคิ ุม้ กันต้องรออย่างน้อย 3-4 เดือนจึงจะเริ่มเห็น
ผล ขนาดยา Thymoglobulin® คือ 2.5-3.75 mg/kg/d นาน
5 วัน ให้ทางหลอดเลือดด�ำในเวลา 12-18 ชัว่ โมงโดยต้องท�ำการ
ทดสอบด้วย Thymoglobulin® 2.5 mg ผสมใน normal saline
100 ml หยดเข้าหลอดเลือดด�ำช้าๆ ในหนึ่งชัว่ โมง และเฝ้ าสังเกต
อาการของผูป้ ่ วย หากเกิดอาการแพ้รุนแรง หรือ anaphylaxis ไม่
ควรให้ยานี้แก่ผูป้ ่ วยอีกต่อไป หรืออาจใช้ ATG® (Fresenius) ขนาด

5-10 mg/kg/d นาน 5-7 วัน แทน Thymoglobulin® ได้ ก่อน
ให้ ATG ทุกครัง้ ต้องให้ premedication ด้วย antihistamine,
paracetamol และ prednisolone ขนาด 1-2 mg/kg/d อย่าง
น้อย 30 นาทีก่อนเริ่มให้ ATG หลังจากนัน้ ให้คง prednisolone
ไว้แล ้วค่อยๆ ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ 5 วัน ทัง้ นี้เพือ่ ป้ องกัน
การเกิด serum sickness ในกรณีทเ่ี กิด serum sickness ให้การ
รักษาด้วย hydrocortisone 100 mg ทางหลอดเลือดด�ำทุก 6
ชัว่ โมง จนกว่าผูป้ ่ วยจะดีข้นึ ระหว่างให้ ATG ควรให้เกล็ดเลือด
แก่ผูป้ ่ วยให้มจี ำ� นวนเกล็ดเลือดมากกว่า 10 x 109/L ให้หลีกเลีย่ ง
การให้เกล็ดเลือดร่วมกับการให้ ATG
อาจพิจารณาให้ TPO-RA หรือ eltrombopag เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน ร่วมกับการให้ ATG และ cyclosporine
เนื่องจากมีหลักฐานว่าเพิม่ การตอบสนองมากขึ้นกว่าการให้ ATG
ร่วมกับ cyclosporine23 โดยเริ่มขนาดยา eltrombopag ตาม
อายุดงั นี้ ในเด็กอายุ < 6 ปี ขนาด 25 mg/d ในเด็กอายุ 6-18 ปี
ขนาด 50 mg/d และอายุ > 18 ปี ขนาด 75 mg/d ปรับขนาดยา
ทุก 2 สัปดาห์ จนขนาดสูงสุดไม่เกิน 150 mg/d เพือ่ ให้ระดับเกล็ด
เลือดอยู่ระหว่าง 50-200 x 109/L โดยให้นาน 6 เดือน ส�ำหรับผู ้
ป่ วยทีก่ ลับเป็ นซ�ำ้ (relapsed) หลังหยุดยา eltrombopag ภายใน
6 เดือน อาจให้ eltrombopag เข้าไปใหม่ แต่หากผูป้ ่ วยไม่ตอบ
สนองหรือกลับเป็ นซ�ำ้ หลังหยุด eltrombopag เกิน 6 เดือนแล ้ว
ไม่มหี ลักฐานว่าการให้ eltrombopag ซ�ำ้ ได้ประโยชน์ (คุณภาพ
ของหลักฐาน ค๑ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +/-)
ขนาดของยา cyclosporine ทีใ่ ห้ร่วมกับ ATG โดย
ไม่มี eltrombopag คือ 5 mg/kg/d โดยเริ่มให้พร้อม กับ ATG
หรือเริ่มให้หลังจากหยุด prednisolone ก็ได้ ต้องท�ำการตรวจวัด
ระดับยาในเลือดเป็ นระยะ ปรับขนาดยาเพือ่ รักษาระดับยาในเลือด
ไว้ท่ี 200-400 ng/mL ให้คงขนาดยาไว้อย่างน้อย 12 เดือนหลัง
จากตอบสนองต่อการรักษาเต็มทีแ่ ล ้วค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ
ไม่เกิน 25 mg ทุก 3 เดือน ระหว่างให้ยาควรตรวจเลือดดูการ
ท�ำงานของตับและไตเป็ นระยะ หากให้ร่วมกับ eltrombopag ขนาด
ของยา cyclosporine ทีใ่ ห้ คือ 6-12 mg/kg/d โดยปรับขนาด
ยาเพือ่ รักษาระดับยาในกระแสเลือดไว้ท่ี 200-400 ng/mL เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อยอย่างน้อย 6 เดือน ในผูป้ ่ วยทีต่ อบสนอง ให้
cyclosporine ขนาด 2 mg/kg/d ต่ออีก 18 เดือนเพือ่ ป้ องกัน
การกลับเป็ นซ�ำ้
ในผูป้ ่ วยสูงอายุเกิน 60 ปี หรือไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั
ATG อาจพิจารณาให้ cyclosporine เพียงตัวเดียวได้
ในผูป้ ่ วยขณะตัง้ ครรภ์ การรักษาหลักได้แก่ การให้
เลือดและเกล็ดเลือด และอาจพิจารณาให้ cyclosporine เพียง
ตัวเดียวได้
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แนวทางการรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อในประเทศไทยพุทธศักราช 2563
ค. การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดจากบุคคล
อืน่ ทีไ่ ม่ใช่พน่ี อ้ งทีม่ ี HLA เหมือนกัน (matched unrelated
donor; MUD) พิจารณาในผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ทไ่ี ม่มพี น่ี อ้ ง
ที่ HLA เข้ากันได้ หากมี MUD สามารถพิจารณาการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดจาก MUD ได้
1.1.2 Second line treatment
ก. การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด อาจพิจารณา
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด หากกลับเป็ นซ�ำ้
(relapsed) โดยอาจเปลีย่ น donor เช่น พีน่ อ้ งคนอืน่ ที่ HLA เหมือน
กัน หรือใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจาก MUD แทน นอกจากนี้ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้
รับ ATG ร่วมกับ cyclosporine แล้วกลับเป็ นซ�ำ้ (relapsed) หรือ
ไม่ตอบสนองหลังให้ยา 3-4 เดือน (refractory) อาจพิจารณาปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดหากผูป้ ่ วยมีพน่ี อ้ งที่ HLA เหมือนกัน
หรือมี MUD หากสภาพร่างกายของผูป้ ่ วยเหมาะสม
ข. การให้ยากดภูมคิ ุม้ กัน พิจารณาให้ ATG ร่วมกับ
cyclosporine ซ�ำ้ ได้ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ATG ร่วมกับ cyclosporine
แล้วกลับเป็ นซ�ำ้ หลังหยุด cyclosporine หรือไม่ตอบสนองหลังให้
ยา 3-4 เดือน ก่อนให้ ATG ครัง้ ที่ 2 ต้องท�ำการทดสอบอาการ
แพ้เช่นเดียวกับครัง้ แรก ในผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั eltrombopag ร่วม
กับ ATG และ cyclosporine แล ้ว ไม่แนะน�ำให้ eltrombopag
ซ�ำ้ อีกเนื่องจากยังไม่มหี ลักฐานสนับสนุน
ค. Thrombopoietin receptor agonist30,31 ได้แก่
eltrombopag monotherapy มีขอ้ มูลการใช้เฉพาะในผูป้ ่ วยอายุ
³ 18 ปี ได้ผลประมาณร้อยละ 40 ในผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั ATG
ร่วมกับ cyclosporine แล ้วกลับเป็ นซ�ำ้ หรือไม่ตอบสนอง แต่ควร
ติดตามไขกระดูกร่วมกับ cytogenetics ทุก 6 เดือน เพราะอาจ
เพิม่ การเกิด clonal evolution ได้ และไม่ให้ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบ
สนองต่อการให้ eltrombopag ร่วมกับ ATG และ cyclosporine
แล ้ว ให้เริ่มยา eltrombopag ขนาด 25 mg/d และปรับขนาด
ยาทุก 2 สัปดาห์ จนขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 150 mg/d เพือ่ รักษา
เกล็ดเลือดให้อยู่ระหว่าง 20-100 x109/L (คุณภาพของหลักฐาน
ค๑ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +)
ส�ำหรับ romiplostim มีขอ้ มูลการใช้เฉพาะในผูป้ ่ วย
อายุ ³ 19 ปี ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าได้ผลประมาณร้อยละ 33-70
เช่นกัน โดยให้ในขนาด 6-10 ug/kg โดยมีอตั ราการตอบสนอง
ร้อยละ 33 (6 µg/kg) และร้อยละ 77 (10 µg/kg) ฉีดเข้าใต้
ผิวหนังสัปดาห์ละครัง้ อย่างไรก็ตามยายังไม่ได้รบั การรับรองให้
ใช้ในผูป้ ่ วย aplastic anemia
ง. Anabolic steroid เช่น oxymetholone หรือ
danazol พิจารณาให้ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถทนต่อการให้ยากด
ภูมคิ ุม้ กันได้ หรือไม่สามารถให้ TPO-RA ได้
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1.2 Non severe aplastic anemia เริ่มให้การรักษาเมือ่
ผูป้ ่ วยมีอาการของโลหิตจาง มีเลือดออก หรือมีการติดเชื้อ โดย
พิจารณาให้ยากดภูมคิ ุม้ กันเป็ น cyclosporine เพียงตัวเดียว หรือ
ให้ anabolic steroid เช่น oxymetholone หรือ danazol24,25
แล ้วดูผลการตอบสนองต่อการรักษาประมาณ 6 เดือน หากไม่
ตอบสนองต่อการรักษาจึงพิจารณาให้การรักษาด้วย ATG ร่วม
กับ cyclosporine การรักษาโรคไขกระดูกฝ่ อ ด้วย anabolic
steroid อาศัยฤทธิ์กระตุน้ การสร้าง erythropoietin การเพิม่ bone
marrow activity การเพิม่ iron incorporation เข้าสู่เม็ดเลือด
แดง26 และการเพิม่ telomere length แม้จะให้ผลการรักษาไม่ดี
เท่าการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ การให้ยากดภูมคิ ุม้ กัน แต่กย็ งั คง
มีประโยชน์ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีอาการไม่รุนแรง หรือไม่สามารถเข้าถึง
การรักษามาตรฐานดังกล่าว หรือเป็ นผูป้ ่ วยชนิดพันธุกรรมซึง่ หาผู ้
บริจาคไขกระดูกไม่ได้ รวมทัง้ ใช้ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาอืน่ ๆ แล ้ว27,28
ข้อแนะน�ำในการใช้ anabolic steroid ในการรักษาโรค
ไขกระดูกฝ่ อมีดงั นี้
ยาทีแ่ นะน�ำให้ใช้ได้แก่ oxymetholone ขนาด 2-5 mg/
kg/d หรือ danazol 200-800 mg/d โดยประเมินผลการรักษา
หลังให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน หากผูป้ ่ วยไม่ดขี ้นึ เลยหลังให้
ยาต่อเนื่องเกิน 6 เดือนจึงจะถือว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษา หาก
ผูป้ ่ วยตอบสนองต่อการรักษาควรให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
แล ้วค่อยๆลดยาลงจนหมดใน 18 เดือน เนื่องจากยามีผลต่อการ
ท�ำงานของตับจึงควรตรวจการท�ำหน้าทีต่ บั ทุก 2-3 เดือน กรณีผล
การตรวจการท�ำหน้าทีต่ บั พบความผิดปกติควรพิจารณาหยุดยา
ชัว่ คราวจนกว่าผลการตรวจจะกลับเป็ นปกติ นอกจากนี้ยามีผล
ข้างเคียงท�ำให้มลี กั ษณะเพศชายมากขึ้นเช่น เสียงห้าว ผิวหยาบ
เป็ นสิว มีหนวดดกขึ้น ดังนัน้ ก่อนการให้ยานี้ควรให้ความรูเ้ กี่ยว
กับผลข้างเคียงของยาก่อนโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยหญิง และในเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี การได้รบั ยานี้อาจท�ำให้เกิด premature closure
of epiphysis ส่งผลให้ผูป้ ่ วยตัวเตี้ยกว่าปกติ ดังนัน้ อาจพิจารณา
ให้ prednisolone 0.5 mg/kg ร่วมด้วยเพือ่ ป้ องกันภาวะนี้
1.3 การใช้ growth factor ไม่แนะน�ำให้ใช้ r-EPO หรือ
G-CSF ในการรักษาผูป้ ่ วย aplastic anemia ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
เนื่องจากไม่ได้ผล และอาจท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาจ�ำเพาะล่าช้า
ลง29 (คุณภาพของหลักฐาน ก๑ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ -)
2. โรคไขกระดูกฝ่ อแบบพันธุกรรม
ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้จะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา ATG และ
cyclosporine32 (คุณภาพของหลักฐาน ค๓ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ --)
ในรายทีอ่ าการไม่รุนแรงให้ใช้ยากลุม่ anabolic steroid เช่น oxy-
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metholone33,34 ซึง่ จะท�ำให้ผูป้ ่ วยมีอาการทีด่ ขี ้นึ ร้อยละ 50 (คุณภาพ
ของหลักฐาน ค๓ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ +) ขนาดยาทีใ่ ห้ 2-5 mg/
kg/d การรักษาด้วยยานี้ตอ้ งระวังผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึ้นกับตับ อย่างไร
ก็ตามโรคมักจะเป็ นกลับมาใหม่ในเวลาไม่นาน ส�ำหรับกรณีอาการ
รุนแรง การรักษาจ�ำเพาะทีส่ ามารถท�ำให้หายขาดได้ คือ การปลูกถ่าย
ไขกระดูกต้องใช้ reduced intensity conditioning regimen
มิฉะนัน้ จะมีภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายสูง35 (คุณภาพของ
หลักฐาน ค๓ น�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำ ++) conditioning regimen ที่
ใช้คอื low dose cyclophosphamide ร่วมกับ ATG เพือ่ ป้ องกัน
ภาวะ GVHD ควรหลีกเลีย่ งการฉายรังสี เพือ่ ลดโอกาสการเกิด
มะเร็ง (secondary cancer) อาจให้ยา fludarabine ร่วมด้วย
เพือ่ ท�ำให้มี engraftment ดีข้นึ พบว่าการใช้ conditioning ด้วย
cyclophosphamide, ATG และ fludarabine ท�ำให้ผูป้ ่ วยมีโอกาส
รอดชีวติ ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูกได้ถงึ ร้อยละ 82 ทีส่ ำ� คัญ
อีกประการหนึ่งในการเลือกผูบ้ ริจาคไขกระดูกทีเ่ ป็ นพีน่ อ้ ง ส�ำหรับผู ้
ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคพันธุกรรมต้องมีการตรวจให้แน่นอนว่าผูบ้ ริจาคไม่ได้

มีความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบเดียวกับทีผ่ ูป้ ่ วยเป็ นอยู่ ผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคพันธุกรรมอาจมีความแตกต่างของอาการและความรุนแรง
ของโรคได้มาก แม้จะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบเดียวกัน
ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการน้อยหรือไม่มอี าการเลย ท�ำให้วนิ ิจฉัยผิด
ว่าเป็ นคนปกติ และเลือกเป็ นผูบ้ ริจาคไขกระดูก ในกรณีทไ่ี ม่มพี ่ี
น้องทีม่ ี HLA เข้ากันได้ อาจพิจารณาปลูกถ่ายไขกระดูก โดยผู ้
บริจาคซึง่ ไม่ใช่ญาติทม่ี ี HLA เข้ากันกับผูป้ ่ วยได้36
กรณี ท่ไี ม่สามารถปลูกถ่ายไขกระดู กได้ ให้การรักษาด้วย
anabolic steroid เช่นเดียวกับผูป้ ่ วยทีม่ อี าการไม่รุนแรง
ข้อสรุปแนวทางการรักษาจ�ำเพาะของผูป้ ่ วยโรคไขกระดูกฝ่ อ
แสดงไว้ใน Figure 1, 2 และ 3
Conflict of Interest
All authors have no relevant competing interests
to report

หมายเหตุ ไม่ให้ eltrombopag monotherapy เป็ น second line ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการให้ eltrombopag ร่วม
กับ ATG+CSA ใน first line treatment
ATG = antithymocyte globulin; CSA = cyclosporine A; HSCT = hematopoietic stem cell transplantation;
MSD = matched sibling donor; MUD = matched unrelated donor

Figure 1 แนวทางการรักษา severe aplastic anemia
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ATG = antithymocyte globulin; CSA = cyclosporine A;
MSD-HSCT = matched sibling donor-hematopoietic stem cell transplantation

Figure 2 แนวทางการรักษา non-severe aplastic anemia

Figure 3 แนวทางการวินิจฉัยและรักษา inherited aplastic anemia
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