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ภาวะไขกระดูกฝ่ อ (Aplastic anemia)
สุภานัน เลาหสุรโยธิน
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ภาวะไขกระดูกฝ่ อ (Aplastic Anemia) เป็ นภาวะความผิด
ปกติจาก การที่ ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ด เลือดได้ ผูป้ ่ วยจึง
มีภาวะเม็ดเลื อดต�ำ่ ในกระแสเลือด ทัง้ เม็ด เลือดแดง เม็ดเลือด
ขาวและเกล็ดเลือด เป็ นโรคทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย โดยอุบตั กิ ารณ์การ
เกิดภาวะนี้ พบได้ประมาณ 1-2 ต่อประชากรลา้ นคนในประเทศ
แถบอเมริกาเหนือและยุ โรป ส่วนประเทศในแถบเ อเชียพบอุบตั ิ
การณ์การเกิดโรคสูงขึ้นถึง 2-3 เท่า1 ภาวะไขกระดูกฝ่ อเป็ นภาวะ
ทีม่ คี วามส�ำคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากเป็ นโรคทีม่ คี วามรุนแรง มี
ความเสีย่ งในการเสียชีวติ สูง ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคทีถ่ กู ต้อง การ
ดูแลรักษาทีร่ วดเร็วและเหมาะสม จะช่วยลดอัตราการตายของผู ้
ป่ วยในกลุม่ นี้ได้
ส�ำหรับภาวะไขกระดูกฝ่ อในเด็กนัน้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ
1. Inherited bone marrow failure syndrome (IBMFS)
เป็ นภาวะไขกระดูกฝ่ อทีเ่ กิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรรม มี
การถ่ายท อดได้ทงั้ แบบ autosomal dominant, autosomal
recessiv e, X-linked recessive และเกิดการกลายพันธุใ์ หม่
(new mutation) ได้ ภาวะไขกระดูกฝ่ อทีเ่ กิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรรมพบได้ประมาณร้อยละ 25-30 ของผูป้ ่ วยไขกระดูก
ฝ่ อในเด็กทัง้ หมด2 ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้มกั จะมีอาการแสดงตัง้ แต่อายุนอ้ ย
โดยพบว่ามีภาวะ cytopenia, macrocytic red cell และระดับ
ฮีโมโกลบินเอฟ (Hemoglobin F, Hb F) ทีส่ ูงขึ้น อาจมีความ
ผิดปกติทางร่างกายแต่กำ� เนิด (physical malformations) และ
ยังมีความเสีย่ งในการเกิด myelodysplasia และมะเร็งต่างๆ ทัง้
leukemia และ solid tumor
2. Acquired aplastic anemia เป็ นภาวะไขกระดูกฝ่ อที่
เกิดจากความผิดปกติต่างๆ แต่ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ ไม่ทราบ
สาเหตุ (idiopathic aplastic anemia)
ในบทความนี้จะกล่าวถึง acquired aplastic anemia เป็ น
หลัก ทัง้ ในเรื่องสาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย ระดับความ
รุนแรง และการรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานในปัจจุบนั

สาเหตุของการเกิดภาวะไขกระดูกฝ่ อชนิ ด acquired aplastic
anemia3,4
เราสามารถแบ่งสาเหตุของภาวะไขกระดูกฝ่ อชนิด acquired
aplastic anemiaได้ ดังนี้
1. Idiopathic aplastic anemia ภาวะไขกระดูกฝ่ อทีห่ า
สาเหตุไม่ได้
2. Secon dary aplastic anemia ภาวะไขกระดูกฝ่ อทีม่ ี
สาเหตุหรือปัจจัยกระตุน้ ให้มกี ารสร้างของเซลล์ในไขกระดูกทีล่ ดลง
2.1 สารเคมีและรังสีต่างๆ เช่น เบนซิน สารระเหย ยาฆ่า
แมลง (Organophosphate, Lindane), การได้รบั รังสีขนาดสูง
2.2 ยาต่าง ๆ ทีม่ ผี ลท�ำให้เม็ดเลือดต�ำ่ ได้แก่ Chloramphenicol, Sulfonamides, Cotrimoxazole, Gold, Penicillamine, Diclofenac, Phenyltoin, carbamazemia, Thiouracil,
Chloroquine, allopurinol
2.3 การติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง ๆ (ตับอัก
เสบบี ตับอักเสบซี) HIV, EBV, CMV, Parvovirus B19
2.4 ความ ผิดปกติของระบบภูมคิ ุม้ กัน (immunodeficiency disease) เช่น systemic lupus erythematosus (SLE),
rheumatoid arthritis, graft-versus-host disease (GVHD)
2.5 เนื้องอกต่อมไทมัส (Thymoma)
2.6 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
2.7 ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) เช่น anorexia
nervosa, Kwashiorkor, ภาวะขาดวิตามิน B12 และ folate
2.8 Hypoplastic Myelodysplastic syndrome (MDS)/
AML
2.9 ภาวะการตัง้ ครรภ์ (pregnancy)
เราจึงควรมีการตรวจประเมินผูป้ ่ วยเพือ่ หาสาเหตุของภาวะ
ไขกระดูกฝ่ อ ดังนี้
1. การตรวจเม็ดเลือด (complete blood count, CBC),
reticulocyte count และเสมียร์เลือด
2. การตรวจไขกระดูก โดยท�ำ Bone marrow aspiration
และ bone marrow biopsy เพือ่ ประเมินเซลล์ในไขกระดูก และ
ดูวา่ มีความผิดปกติทเ่ี ข้าได้กบั leukemia หรือ MDS หรือไม่
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3. การตรวจ chromosomal cytogenetic study เพือ่ หา
ว่ามีความผิดปกติทเ่ี ข้าได้กบั MDS หรือไม่
4. การตรวจหาการติดเชื้อบางชนิด เช่น HBV, HCV, non-A
non-B viral hepatitis, HIV, EBV, CMV, Parvovirus B19 ใน
กรณีทส่ี งสัยการติดเชื้อนัน้ ๆ และในรายทีม่ ี liver transaminitis
5. การตรวจเพือ่ หาภาวะความผิดปกติทางระบบภูมคิ ุม้ กัน
เช่น Antinuclear antibody (ANA), anti-dsDNA ในกรณีท่ี
สงสัย SLE
6. การตรวจ flow cytometry for GPI-anchored proteins
ในกรณีทส่ี งสัย PNH
7. ในกรณีทส่ี งสัยภาวะไขกระดูกฝ่ อทีเ่ กิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรรม (IBMFS) ควรมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เพิม่ เติม5 คือ
- Chromosomal breakage ซึง่ จะพบว่ามีการแตกหัก
ง่ายของโครโมโซมในโรค Fanconi anemia
- Telomere length พบว่าความยาวของ telomere สัน้
กว่าปกติ โดยน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทด์ท่ี 1 ในโรค Dyskeratosis
congenita
- Stool for fat globule, ระดับ lipase and isoamylase และการตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ ูงบริเวณตับอ่อน ในกรณี
ทีส่ งสัยโรค Shwachman-Diamond syndrome
- นอกจากนัน้ อาจส่ง specific gene mutation, IBMFS
gene panel หรือ whole exome sequencing (WES) เพือ่
หาความผิดปกติทางพันธุกรรม
Idiopathic aplastic anemia
ภาวะ idiopathic aplastic anemia จัดเป็ นภาวะไขกระดูก
ฝ่ อทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ โดยพบว่ามีเซลล์ในไขกระดูกลดลง (hypocellular bone marrow) ร่วมกับจ�ำนวนเม็ดเลือดในกระแสเลือด
ลดลงอย่างน้อย 2 ชนิด โดยมีเกณฑ์ดงั นี้ ฮีโมโกลบิน น้อยกว่า
10 g/dL, เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล น้อยกว่า 1,500/cu mm
และเกล็ดเลือด น้อยกว่า 50,000/cu mm นอกจากนัน้ จะต้อง
ไม่มลี กั ษณะ dysplastic change และไม่มพี งั ผืดในไขกระดูก
(marrow fibrosis)
พยาธิสรีรวิทยา
โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมคิ ุม้ กัน โดยมีการ
หลัง่ cytokine ออกมาจาก T cell ในไขกระดูกมากกว่าผิดปกติ
โดยเฉพาะ Interferon gamma (IFN-g) และ Tumor necrosis
factor-alpha (TNF-α)6,7 ท�ำให้เกิดการ apoptosis ของ Hematopoietic progenitors โดยกระตุน้ ผ่านทาง Fas-dependent
pathway และ Nitric oxide (NO)8,9

การวินิจฉัย
โรค idiopathic aplastic anemia เป็ นโรคไขกระดูกฝ่ อ
ทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ โดยจะต้องท�ำการแยกสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดภาวะ
ไขกระดูกฝ่ อออกไป
ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยภาวะไขกระดูกฝ่ อทุกราย จะต้องท�ำการเจาะ
ไขกระดูก (bone marrow aspiration) และตัดชิ้นเนื้อไขกระดูก
(bone marrow biopsy) เพือ่ เป็ นการยืนยันการวินิจฉัย และจะต้อง
มองหาสาเหตุทท่ี ำ� ให้เกิดภาวะไขกระดูกฝ่ อได้ เช่น ภาวะไขกระดูก
ฝ่ อชนิดพันธุกรรม (IBMFS), การติดเชื้อต่างๆ, โรค paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) และ hypoplastic
myelodysplasia/leukemia
การประเมินระดับความรุนแรงของโรคไขกระดูกฝ่ อ
1. เกณฑ์การวินิจฉัยว่าโรคมีระดับความรุนแรง (Severe)10
คือ มีเซลล์ในไขกระดูกน้อยกว่า 25% ของปกติเมือ่ เทียบกับอายุ
นัน้ ๆ ร่วมกับมีผลเลือดผิดปกติ อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
1.1 จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล (neutrophil
count) น้อยกว่า 500 /cu mm
1.2 จ�ำนวนเกล็ดเลือด (platelet count) น้อยกว่า
20,000/cu mm
1.3 จ�ำนวนเม็ดเลือดแดงตัวอ่อน (reticulocyte
count) น้อยกว่า 20,000/cu mm
2. เกณฑ์การวินิจฉัยว่าโรคมีระดับความรุนแรงมาก (very
severe)11 เกณฑ์ในการประเมินความรุนแรงเหมือนกับการวินิจฉัย
ว่าโรคมีระดับความรุนแรง แต่จะต้องมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวโทรฟิ ลน้อยกว่า 200 /cu mm
3. เกณฑ์การวินิจฉัยว่าโรคมีระดับชนิดไม่รุนแรง (non-severe) คือ มีเซลล์ในไขกระดูกลดลง และภาวะเม็ดเลือดต�ำ่ แต่ยงั
ไม่เข้ากับเกณฑ์ของ severe aplastic anemia
การรักษา
การรักษาทีเ่ ป็ นการรักษามาตรฐานในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ คือ การปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดทีม่ คี วามเข้ากันได้ของเนื้อเยือ่ HLA
ตรงกันทัง้ 10 ต�ำแหน่ง โดยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
แบบผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็ นพีน่ อ้ ง (matched related donor, MRD)
เป็ นการรักษาทีแ่ นะน�ำในผูป้ ่ วยทีอ่ ายุนอ้ ย โดยเฉพาะอายุนอ้ ยกว่า
40 ปี สามารถท�ำให้ผูป้ ่ วยสามารถหายขาดจากโรคได้มากกว่าร้อย
ละ 90 ในปัจจุบนั มีการศึกษาพบว่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เม็ดเลือดแบบผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ไช่ญาติ (match unrelated donor,
MUD) มีผลการรักษาดีเทียบเท่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ด
เลือดแบบ MRD ในผูป้ ่ วยอายุนอ้ ย จึงสามารถใช้เป็ นการรักษา
แรกได้ในผูป้ ่ วยเด็กน้อยกว่า 20 ปี 12
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ส�ำหรับในรายทีไ่ ม่สามารถหาผูบ้ ริจาคทีม่ คี วามเข้ากันได้ของ
เนื้อเยือ่ จะใ ห้การรักษา โดยการให้ยา immu nosuppressive
therapy (IST) ซึง่ ประกอบด้วย antithymoglobulin (ATG)
ร่วมกับ cyclosporin โดยปกติผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั IST จะตอบสนอง
ประมาณร้อยละ 70 ส�ำหรับการใช้ horse ATG โดยมีโอกาสกลับ
มาเป็ นซ�ำ้ (relapse) ได้ถึงร้อยละ 30 และยังมีโอกาสกลายเป็ น
MDS หรือ leukemia (clonal evolution) ได้รอ้ ยละ 10 แต่ใน
ประเทศไทยมีใช้เฉพาะ rabbit ATG ซึง่ ผลการตอบสนองน้อย
กว่า โดยมีผลการตอบสนองประมาณร้อยละ 30-4013 หลังจาก
ให้การรักษาด้วย IST ควรมีก ารวัดระดับยา cyclosporin เป็ น
ระยะโดยรักษาระดับให้อยู่ประมาณ 200-400 ng/mL และมีการ
ประเมินการตอบสนองต่อการรักษาที่ 3-6 เดือน หากผูป้ ่ วยมีการ
ตอบสนองจะต้องมีการตรวจติดตามเป็ นระยะ และเจาะไขกระดูก
ทุกปี เพือ่ เฝ้ าระวังภาวะการกลับเป็ นซ�ำ้ และ clonal evolution ที่
จะกลายเป็ น MDS หรือ AML ในอนาคต12
ปัจจุบนั นี้ได้มกี ารน�ำยา elthrombopag มาใช้ร่วมกับ IST ช่วย
ท�ำให้ผลการตอบสนองดีข้นึ โดยได้มกี ารศึกษาของ Townsley
DM และคณะ ในปี ค.ศ. 2017 ท�ำการศึกษาในผูป้ ่ วย SAA 92
ราย แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุม่ โดยมีเวลาในการให้ elthrombopag
ร่วมกับ IST ทีแ่ ตกต่างกัน กลุม่ แรกให้ elthrombopag เริ่มทีว่ นั
ที่ 14 ถึง 6 เดือนของ IST กลุม่ ทีส่ องให้ยาวันที่ 14 ถึง 3 เดือน
ของ IST และกลุม่ ทีส่ ามให้ยาตัง้ แต่วนั แรกของการให้ IST พบ
ว่ามีการตอบสนองต่อการรักษาที่ 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 80, 87
และ 94 ตามล�ำดับ จึงได้มกี ารแนะน�ำให้ใช้ยา elthrombopag มา
ใช้ร่วมกับ IST ตัง้ แต่แรก14
ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย IST ที่ 3-6
เดือน สามารถให้การ รักษาที่ เป็ น second line ได้อกี หลาย
วิธี ได้แก่ การปลู กถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดแบบผูบ้ ริจาคที่
ไม่ใช่ญาติ (MUD)15, การให้ second course IST16,17, การให้ยา
androgen อย่างเดียว18,19 หรือการให้ยา elthrombopag20
ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคไข กระดูกฝ่ อทีม่ รี ะดับชนิดไม่รุนแรง หรือ
non-severe มักได้ร ับการรักษาแบบประคับประคองอาการ แต่
จะเริ่มให้การรักษาเมือ่ ผูป้ ่ วยจ�ำเป็ นต้องได้รบั เลือดหรือเกล็ดเลือด
อย่างสม�ำ่ เสมอ (transfusion dependent) โดยการให้การรักษา
ด้วย ATG ร่วมกับ cyclosporin หรือรักษาด้วยยา cyclosporin
หรือ androgen อย่างเดียว21
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