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Outcome of pediatric patients with severe aplastic anemia
บุญชู พงศ์ธนากุล

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคไขกระดูกฝ่ อ (aplastic anemia: AA) เป็ นโรคร้ายแรง ผู ้
ป่ วยมีโอกาสเสียชีวติ ได้สูง ถ้าไม่ได้รบั การดูแลรักษาเป็ นอย่างดีตงั้ แต่
เริ่มวินิจฉัย ผูป้ ่ วยจะมาด้วยอาการของไขกระดูกไม่ทำ� งาน กล่าวคือ
มีไข้จากเม็ดเลือดขาวต�ำ่ ซีด และเลือดออก เนื่องจากเกล็ดเลือดต�ำ่
ตรวจ complete blood count (CBC) พบ pancytopenia การ
วินิจฉัยทีแ่ น่นอน ต้องได้รบั การตรวจไขกระดูก bone marrow
biopsy ซึง่ จะพบ hypocellular marrow และ trilinage hypoplasia โดยไม่พบ dysplasticity โดยภาวะไขกระดูกฝ่ อทีพ่ บบ่อย
ในเด็กจะเป็ นชนิดทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ (idiopathic AA) ปัจจุบนั การ
รักษาเฉพาะด้วยยา Immunosuppressive therapy (IST) การ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell
transplantation: HSCT) ยาปฏิชวี นะ ยาต้านเชื้อรา และการ
รักษาประคับประคอง (supportive care) ต่างๆ ทีด่ ขี ้นึ ท�ำให้
ในปัจจุบนั โรคนี้สามารถรักษาได้หายขาดกว่าร้อยละ 70-75 การ
รักษาเฉพาะ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยความรุนแรงของโรค
แบ่งเป็ น ชนิดรุนแรง (severe) รุนแรงมาก (very severe) และ
ไม่รุนแรง (non-severe)1
การรักษาผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น non-severe AA แนะน�ำให้การดูแล
โดย การติดตามอาการ รวมทัง้ การตรวจติดตาม CBC การตรวจ
ไขกระดู ก รวมทัง้ cytogenetic เป็ นระยะ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่
ไม่จำ� เป็ นต้องได้เลือด และเกล็ดเลือด โดยพบว่า ผูป้ ่ วยบางส่วน
จะมีอากา ร และ CBC คงทีเ่ ป็ นระยะเวลานานหลายปี โดยไม่
จ�ำเป็ นต้องได้รบั การรักษาใดๆ แต่ ก็มบี างส่วนที่มอี าการ และ
CBC แย่ลง2 ถ้าเข้าเกณฑ์การวินจิ ฉัยทีเ่ ข้าได้กบั severe aplastic
anemia (SAA) ก็ให้การดูแลรักษาเหมือนผูป้ ่ วย severe aplastic
anemia นอกจากดู ความรุน แรงของโรคแล ้ว อายุ สภาวะของผู ้
ป่ วย (performance status) ก็เป็ นส่วนส�ำคัญในการพิจารณา
ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเช่นกัน
ส่วนการรักษาผู ป้ ่ วย โรคไขกระดูกฝ่ อชนิดรุนแรง (severe
aplastic anemia: SAA) และ รุนแรงมาก (very severe aplastic
anemia: vSAA) จะให้การรักษาเหมือนกัน โดยมีการรักษาหลัก
อยู่ 2 วิธี คือ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด (HSCT) และ
การให้ยากดภูมติ า้ นทาน (immunosuppressive: IST) โดยใน
ผูป้ ่ วย SAA และ vSAA ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 40 ปี และมีพน่ี อ้ งทีม่ ี

Human leukocyte antigen (HLA) ตรงกัน (matched sibling
donor: MSD) แนะน�ำให้การรักษาโดย HSCT เป็ นอันดับแรก โดย
มีการศึกษาของ Peinemann F และคณะ3 รวบรวมผูป้ ่ วย SAA
และศึกษาแบบ meta-analysis รวบรวมผูป้ ่ วยเกือบ 8,000 ราย
พบว่า การรักษาด้วย MSD HSCT ได้ผลการรักษาดีกว่าการให้
IST นอกจากนี้ กลุม่ ผูป้ ่ วย SAA ทีม่ อี ายุนอ้ ยโดยเฉพาะ อายุนอ้ ย
กว่า 40 ปี จะมีอตั ราการรอดชีวติ ดีกว่าผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 40 ปี
ทีร่ กั ษาด้วย MSD HSCT4 โดยสามารถท�ำให้ผูป้ ่ วยหายขาดจาก
โรคได้มากกว่าร้อยละ 90 แต่ถา้ ผูป้ ่ วยอายุระหว่าง 40-50 ปี แต่มี
performance status ดี ไม่มโี รคประจ�ำตัวอืน่ ๆ สามารถพิจารณา
การรักษาด้วย MSD HSCT ได้ นอกจากนี้ Kojima และคณะ5
ศึกษาการใช้ 1 antigen mismatched sibling donor (1MMSD)
เทียบกับการใช้ MSD SCT ในผูป้ ่ วย SAA ในเด็ก พบว่าได้อตั รา
การรอดชีวติ (overall survival: OS) ใกล ้เคียงกันคือร้อยละ 93
แต่พบ acute graft versus host disease (GVHD) grade
III-IV มากกว่าในกลุม่ 1MMSD เมือ่ เทียบกับ MSD คือร้อย
ละ 26.9 กับร้อยละ 4.9 ตามล�ำดับ ในปัจจุบนั มีการศึกษาพบ
ว่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดแบบผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่ญาติ
พีน่ อ้ ง (match unrelated donor, MUD HSCT) มีผลการรักษา
ดีเทียบเท่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดแบบ MSD ในผู ้
ป่ วยอายุนอ้ ย จึงสามารถใช้เป็ นการรักษาแรกได้ในผูป้ ่ วยเด็กน้อย
กว่า 20 ปี 6 ส่วน แหล่งของเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด แนะน�ำให้ใช้
จากไขกระดูก มากกว่า peripheral blood เนื่องจากมีการศึกษา
พบว่า การใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดจาก peripheral blood มี
chronic GVHD มากกว่า และพบ OS ต�ำ่ กว่าการใช้แหล่งของ
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดจากไขกระดูก7
การใช้ยากดภูมติ า้ นทาน (IST) ถือว่าเป็ น first line treatment ในผูป้ ่ วย SAA ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี และผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มี
MSD การรักษามาตรฐานคือ การใช้ยา anti-thymocyte globulin
(ATG) ร่วมกับ cyclosporine (CS) ซึง่ ปัญหาของ IST คือการ
ตอบสนองต่อการรักษา OS ทีต่ ำ� ่ กว่าการรักษาด้วย MSD HSCT
และปัญหาเรื่องการเป็ นกลับซ�ำ้ หลังหยุดยา IST ส่วนเรื่อง clonal
evolution ยังเป็ นทีถ่ กเถียงอยู่วา่ เป็ นจากยา IST หรือเป็ นจาก
natural history ของ AA เอง ในปัจจุบนั มี ATG 2 ชนิด คือ
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ATG ทีท่ ำ� มาจากน�ำ้ เหลืองของม้า (horse ATG) และ ATG ทีท่ ำ�
มาจากน�ำ้ เหลืองของกระต่าย (rabbit ATG) มีการศึกษาเปรียบ
เทียบระหว่างการใช้ horse ATG (ATGAM®) 40 mg/kg/day
4 วัน และ rabbit ATG (thymoglobulin®) 3.5 mg/kg/day
5 วัน พบว่า อัตราการตอบสนองที่ 3 และ 6 เดือน และ OS ใน
กลุม่ ของ rabbit ATG จะต�ำ่ กว่า horse ATG อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยทีอ่ ตั ราการเกิดเป็ นกลับซ�ำ้ (relapsed) และ การเกิด
clonal evolution ไม่แตกต่างกัน8 ในประเทศไทยปัจจุบนั มีแต่
rabbit ATG คือ thymoglobulin® ขนาดยาทีใ่ ช้คอื 2.5-3.75
มก/กก/วัน รวม 5 วัน9 ส่วนการรักษาด้วย IST ในผูป้ ่ วยเด็กทีเ่ ป็ น
SAA และ vSAA จากการศึกษาของ Pongtanakul และคณะ10
พบว่ามีอตั ราการตอบสนองแบบสมบูรณ์ (complete response)
ร้อยละ 62 และมีอตั ราการตอบสนองทัง้ หมด ร้อยละ 81 โดยมี
OS ร้อยละ 67.5
ปัจจุบนั มีการใช้ยาในกลุ่ม thrombopoietin receptor
agonist (TPO) ร่วมในการรักษา SAA ทีไ่ ด้รบั IST จากการ
ศึกษาของ Townsley DM และคณะ11 มีการน�ำยา eltrombopag
ซึง่ เป็ น TPO ชนิดรับประทานให้ร่วมกับยา IST ในผูป้ ่ วยทีใ่ ห้ยา
IST ครัง้ แรก พบว่ามีอตั ราการตอบสนองที่ 3 และ 6 เดือน ร้อย
ละ 80 และ 87 ตามล�ำดับ และมี OS ร้อยละ 97 นอกจากนี้ยงั มี
การใช้ยา eltrombopag เป็ นยาเดีย่ วในการรักษาผูป้ ่ วย SAA ที่
ไม่ตอบสนองต่อการให้ IST ในครัง้ แรก พบอัตราการตอบสนอง
ทีร่ อ้ ยละ 4012 ส�ำหรับ romiplostim ซึง่ เป็ น TPO ชนิดฉีดใต้
ผิวหนัง มีขอ้ มูลเบื้องต้นว่าได้ผลประมาณร้อยละ 33-70 เช่นกัน แต่
ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้รบั การรับรองการใช้13
ในวารสารฉบับนี้ พญ.อรพรรณ คัดทะจันทร์ และคณะ รายงาน
ผลการรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรค Idiopathic severe aplastic anemia
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็ นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา
พบว่า มีผูป้ ่ วย 30 ราย โดยผูป้ ่ วยส่วนใหญ่คอื ร้อยละ 76.7 ได้
รับการรักษาด้วย IST โดยในกลุม่ ทีใ่ ห้การรักษาด้วย IST ครัง้
แรก มีอตั ราการตอบสนองโดยรวมร้อยละ 34.7, 39.1, 47.8 และ
65.3 ที่ 3, 6, 12 และ 24 เดือนตามล�ำดับ โดยทีไ่ ม่มผี ูป้ ่ วยราย
ใดเลยมีผลการรักษาทีต่ อบสนองแบบสมบูรณ์ท่ี 3 เดือน และมี
ผูป้ ่ วยร้อยละ 50 ต้องได้รบั การรักษาครัง้ ทีส่ อง โดยส่วนใหญ่จะ
ได้รบั การรักษาด้วย IST ครัง้ ที่ 2 โดยอัตราการตอบสนองเฉลีย่
อยู่ท่ี 6.9 เดือน โดย OS ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั IST อยู่ทร่ี อ้ ยละ 72.9
ซึง่ ผลการรักษานี้ใกล ้เคียงกับการศึกษาทีม่ รี ายงานในต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ แต่จะมีอตั ราการตอบสนองที่ 3 และ 6 เดือนต�ำ่ กว่า
รายงานก่อนหน้านี้ ซึง่ การดูผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วย
IST แนะน�ำประเมินการรักษาที่ 3-6 เดือน ซึง่ ถ้าไม่ตอบสนอง

ควรพิจารณาด้วยการรักษาล�ำดับที่ 2 (second line therapy)
ซึง่ จากการศึกษานี้พบว่า แม้หลังจากได้รบั การรักษาด้วย IST 6
เดือนแล ้ว ยังมีผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งยังมีการตอบสนองเพิม่ เติมหลัง 6
เดือนได้ ส่วนผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย HSCT มีเพียง 3 ราย
ทัง้ หมดหายจากโรคและยังมีชวี ติ อยู่
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