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แนวทางการรักษาโรคไขกระดูกฝ่อ 
Guideline for diagnosis and management of aplastic anemia 

 
บทน า 
 โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) เกิดจากการท่ีไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดได้น้อยท าให้ผู้ป่วยมีภาวะ 
pancytopenia เกิดขึ้น โรคนี้พบได้ไม่บ่อย  ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ประมาณ 3.9-5.0 ต่อประชากรล้านคน
ต่อปีโดยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงท่ีสุด[1]  พยาธิก าเนิดของโรคนี้ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับระบบภูมิคุ้มกัน
ท่ีผิดปกตซิึ่งมีผลท าลายเซลลต์้นก าเนิดเม็ดเลือดในไขกระดกู   สาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญไ่ม่ทราบ  บางราย
อาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมีและการใช้ยาบางชนดิเช่น สารระเหย เบนซิน ยาฆ่าแมลง ยา chloramphenicol 
ยาซัลฟา  ฯลฯ  การติดเชื้อไวรัสบางชนดิเช่น  Parvovirus B19, Epstein-Barr virus , Hepatitis B virus และ
การได้รับรังสีในขนาดสูง[2,3] 
 

 แม้ว่าโรคไขกระดูกฝ่อจะพบได้น้อยแต่ก็มีความส าคัญเนื่องจากเป็นโรคท่ีมีอาการรุนแรงผู้ป่วยมีอัตรา
ตายสูง การวินิจฉัยโรคท่ีถูกต้องและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมจะชว่ยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคหรือทุเลาลง  
รวมท้ังการตระหนักถึงโรคนี้จะช่วยให้แพทย์ระมดัระวังมากขึ้นเมื่อต้องให้ยาท่ีอาจเป็นสาเหตุของโรคนี้  และ
ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และการซื้อยารับประทานเอง 
 

          การวินิจฉัยท่ีจ าเพาะของโรคไขกระดูกฝ่ออาศัยการตรวจไขกระดูกจากการเจาะและการตดัชิ้นเนื้อจาก
ไขกระดูก 
 
นิยาม[4] 

โรคไขกระดูกฝ่อ หรือโรคโลหิตจางอะพลาสติก (aplastic anemia) หมายถึงกลุ่มโรคท่ีมีจ านวน
เซลล์ต้นก าเนดิเม็ดเลือดลดลง  ท าให้มีการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูกน้อยลง การตรวจไขกระดูกจะพบ 
hypocellular bone marrow และมีเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดลดลง โดยไมพ่บเซลล์ผิดปกติอ่ืนและไม่พบพังผืด 
ร่วมกับการตรวจเลือดพบเมด็เลือดต่ าอย่างน้อย 2 ข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 

 Hemoglobin (Hb) < 10 g/dL 
 Absolute neutrophilic count (ANC) < 1.5 x 109/L 
 Platelet count < 50 x 109/L 

 

โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง (severe aplastic anemia)  วินิจฉัยว่าโรคมีอาการรุนแรงเมื่อผู้ป่วยมี
ภาวะ hypocellular bone marrow ร่วมกับผลตรวจเลือดพบเม็ดเลือดต่ าอย่างน้อย 2 ข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 

 Hypocellular bone marrow < 25% (or 25-50% with < 30% residual hematopoietic cells)   
ร่วมกับผลตรวจเลือดพบเม็ดเลือดต่ าอย่างน้อย 2 ข้อตามเกณฑ์ดังกล่าว 

o Absolute reticulocyte < 20 x 109/L  
o ANC < 0.5 x 109/L 
o Platelet count < 20 x 109/L 
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 โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรงมาก (very severe aplastic anemia): วินิจฉัยว่าโรคมีอาการรุนแรง
มาก  เมื่อผูป้่วยมีผลการตรวจเลือดและไขกระดูกเข้าเกณฑ์การวินิจฉัย severe aplastic anemia แต่มี  ANC < 
0.2 x 109/L 

 

โรคไขกระดูกฝ่อชนิดไม่รุนแรง (non severe  aplastic anemia): วินิจฉัยว่าโรคมีอาการไม่รุนแรง  
เมื่อผู้ป่วยมีผลตรวจเลือดและไขกระดูกเป็นโรคไขกระดูกฝ่อ แต่ไม่รุนแรงเข้าเกณฑ์ severe aplastic anemia  
 
แนวทางการวินิจฉัยโรค[5-7] 

การวินิจฉัยโรคไขกระดูกฝ่ออาศัยผลการตรวจเลือดพบมภีาวะ pancytopenia ร่วมกับการตรวจไข
กระดูกพบม ี hypocellular bone marrow ควรซักประวัติการท างานอย่างละเอียด การสัมผัสสารเคมีและ
กัมมันตรังสี การได้รับยาเคมีบ าบดัรวมทั้งรังสีรักษา ประวตัิการใช้ยาต่างๆ ประวัติโรคไขกระดูกท างานผิดปกติ 
ของสมาชิกในครอบครัวและการตรวจร่างกายโดยละเอียดรวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติม  
เพื่อแยกภาวะอื่นท่ีอาจท าให้ผู้ป่วยมีภาวะ pancytopenia ร่วมกับ hypocellular bone marrow เช่น    
hypoplastic myelodysplastic syndrome (MDS), hypoplastic leukemia และโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด
หรือรังสีรักษา   ในผู้ป่วยเด็กจ าเป็นต้องแยกว่าเป็นภาวะ acquired aplastic anemia หรือเป็นภาวะไขกระดูก
ฝ่อจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (inherited bone marrow failure) ซึ่งแม้ว่าจะพบไดน้้อยกว่าก็ตาม
เนื่องจากมีแนวทางการรักษาท่ีแตกต่างไป  

 

ลักษณะของโรคไขกระดูกฝ่อชนิดพันธุกรรมคือ การพบโรคไขกระดูกฝ่อร่วมกับความผิดปกติทาง
กายภาพหลายแบบ ท่ีพบบ่อยมี 3 โรค คือ Fanconi anemia, dyskeratosis congenita และ Shwachman-
Diamond syndrome  ซึ่งมีความผิดปกติได้ในอวัยวะต่าง ๆ[8] ดังแสดงในตารางท่ี 1 ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมนี้ าหนัก
แรกคลอดน้อย หัวใจผิดปกติ มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและมีปัญหาการเรียนรูห้รือพัฒนาการผิดปกต ิ 
อาการเด่นของ Fanconi anemia คือ ผิวคล้ า ตัวเตี้ย มีความผิดปกติของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกหัวแม่มือ
และ radius  อาการเด่นของ dyskeratosis congenita คือ ผิวหนังเป็นลาย (reticulated) ร่วมกับเล็บ ผม และ
ฟันผิดปกต ิมีฝ้าขาว  (leukoplakia) ในปาก และพบความผิดปกติของปอดเป็นแบบ restrictive lung   อาการ
เด่นของ Shwachman-Diamond syndrome  คือ มีความผิดปกติในการดูดซึมไขมันเนือ่งจากมีตับอ่อนท างาน
ผิดปกต ิ(exocrine pancreatic dysfunction)  และความผิดปกติของกระดูกท่ีเรียกว่า dysostosis  ผู้ป่วยกลุ่มนี้
ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากตั้งแต่อายุน้อย[9,10] อาจมีประวัติครอบครัวของการเกิดมะเร็งชนิด 
squamous cell carcinoma ในหลายอวัยวะ โดยเฉพาะท่ีบริเวณศีรษะ คอ และทางเดินอาหาร  มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลนัชนิด myeloid (AML) (ตารางท่ี 2)   การซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะช่วยใน
การวินิจฉัยโรคไขกระดูกฝ่อชนิดพันธุกรรม[11] 
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ตารางที่ 1  อาการทางคลินิกของโรคไขกระดูกฝ่อจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 

อาการทางคลินิกท่ีผิดปกติ Fanconi anemia Dyskeratosis 
congenita 

Shwachman 
Diamond syndrome 

Growth X X X 
Skin X X X 
Facial features X   
Ocular  X X  
Ear/hearing X   
Dental X X X 
Leukoplakia  X  
Hair loss, premature graying  X  
Nail dystrophy  X  
Pulmonary  X  
Cardiac X X X 
Gastrointestinal tract X X X 
Liver X X X 
Genitourinary tract X X  
Endocrinopathies X X X 
Hypogonadism X X  
Skeletal X X X 
Thumb/radial X   
Osteopenia X X X 
Neurology X X X 
Immunology  X X 
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ตารางที่ 2  โรคมะเร็งท่ีพบร่วมกับโรคไขกระดูกฝ่อทางพันธุกรรม 
 

 Fanconi anemia Dyskeratosis 
congenita 

Shwachman 
Diamond syndrome 

Leukemia (usually AML) X X X 
Lymphoma  X  
Squamous cell carcinomas:    
 Head and neck X X  
 GI tract X X  
 Female genital tract X X  
Adenocarcinomas:    
 GI tract, anorectal X X  
 Lung  X  
 Skin  X  
Liver X X  
Brain X   
Wilm’s X   

 
 
การวินิจฉัยแยกโรค[7] 

ในการวินิจฉัยโรคไขกระดูกฝ่อจะต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคหรือภาวะอื่น ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของ 
pancytopenia ร่วมกับ hypocellular bone marrow  เช่น 

 Hypocellular MDS ตรวจพบลักษณะ dysplastic feature ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวหรือ 
megakaryocyte หรือตรวจพบ blast ในเลือดหรือในไขกระดูก พบโครโมโซมท่ีผิดปกติบางชนิด
เช่น -7, -5 หรือการพบหย่อมของเซลล์ตัวอ่อนในไขกระดูกผิดต าแหน่ง (abnormal localization of 
immature precursors: ALIPs)  

 Hypocellular acute leukemia ตรวจพบ hypocellular bone marrow ร่วมกับ blast cell มากกว่า 
ร้อยละ 20 การตรวจลักษณะของเม็ดเลือดขาวท่ีผิดปกติอย่างระมัดระวัง และการตรวจ 
imunophenotype ช่วยในการวินิจฉัย 

 Myelophthisic anemia ตรวจพบ myelophthisic blood picture ร่วมกับ hypocellular bone 
marrow หรืออาจดูดไขกระดูกไม่ออก เกิดจากมะเร็งแพร่กระจายเข้าไปในไขกระดูกเช่น มะเร็ง
ต่อมน้ าเหลือง มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือเกิดจากภาวะ myelofibrosis หรือวัณโรค
แพร่กระจายเข้าไขกระดูก 

 ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อบางรายอาจมีจ านวนเกล็ดเลือดต่ าอย่างเดียวเป็นอาการน าแล้วจึงเกิดภาวะ 
pancytopenia ตามมาท าให้ได้รับการวินิจฉัยโรคผิดเป็น idiopathic thrombocytopenic purpura 
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(ITP) ในตอนแรกได้  ดังนั้นในผู้ป่วย ITP ท่ีตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี  ควรได้รับการตรวจไข
กระดูกซ้ าเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยเป็นโรคไขกระดูกฝ่อหรือไม่ 

 
แนวทางการซักประวัติผู้ป่วยที่สงสัยโรคไขกระดูกฝ่อ  

 ประวัติการท างาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ท่ีอยู่อาศัยเพื่อประเมินเรื่องการสัมผัส
สารเคมีหรือสารกัมมันตรังสี 

 ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาก่อนท่ีจะเกิดอาการผิดปกติ 
 ประวัติการใช้ยาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน  
 ประวัติการติดเชื้อไวรัสต่างๆเช่น HIV, viral hepatitis  
 ประวัติการเป็นโรคมะเร็ง การได้รับยาเคมบี าบัด รังสีรักษา หรือสารกัมมันตรังสี 
 ประวัติการดื่มสุรา การใช้สารเสพติด สารระเหย 
 ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร 
 ประวัติครอบครัวและประวัติการแต่งงานในเครือญาติ เพื่อประเมินโรคไขกระดูกฝ่อจากความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม 
 
การตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไขกระดูกฝ่อ  

 ตรวจหาความผิดปกติของโรคไขกระดูกฝ่อท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของพันธุกรรม เช่น  
    ตัวเตี้ย ผิวคล้ า Café au lait spot, leukoplakia เล็บและนิ้วมือผิดปกติ 
 คล าต่อมน้ าเหลือง ตับ และม้าม เพื่อแยกสาเหตุอื่น ๆ 

 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น  

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีต้องท าในผู้ป่วยทุกราย 
1. CBC and peripheral blood smear 
2. Reticulocyte count 
3. Bone marrow aspiration 
4. Bone marrow biopsy 
5. Bone marrow cytogenetics 

 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีควรท าเพิ่มเติมในกรณีท่ีเป็นผู้ป่วยเด็ก 
1. % Hb F 
2. Chromosome breakage test ในกรณีท่ีสงสัย Fanconi anemia 
3. ส่งตรวจไขมันในอุจจาระ ในกรณีท่ีสงสัย Shwachman-Diamond syndrome 
4. Telomere length กรณีสงสัย dyskeratosis congenita 

 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ท่ีควรท า  
1. ไวรัสตับอักเสบ  ได้แก่ hepatitis B, hepatitis C, HIV และ Parvovirus B19 (optional) 
2. Liver function test 



  

Guideline for diagnosis and management of aplastic anemia                                                                                                        7 

 

3. ในกรณีท่ีสงสัยจะมีโรค PNH ร่วมด้วย ให้ตรวจ flow cytometry  ของเลือด ส าหรับ CD55,  
     59   

 
แนวทางการรักษา[5-7] 
 การรักษาโรคไขกระดูกฝ่อประกอบด้วยการรักษาประคับประคองและการรักษาจ าเพาะซึ่งขึ้นกับความ
รุนแรงของโรค 
 
การรักษาประคับประคอง 
 การรักษาประคับประคองประกอบด้วย การให้เลือดและเกล็ดเลือด การให้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านเชื้อรา
และยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื้อ และการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 

1. การให้เลือด 
1.1 ควรได้รับ packed red cell ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการของโลหิตจาง มีความเข้มของ 

hemoglobin น้อยกว่า 7 g/dL หรือ hematocrit ต่ ากว่าร้อยละ 21 
1.2 ควรได้รับเกล็ดเลือด ในกรณีท่ีมีเลือดออก และจ านวนเกล็ดเลือดต่ ากว่า 10 x 109/L 
      หรือผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการท าหัตถการถ้ามีจ านวนเกล็ดเลือดต่ ากว่า 50 x 109/L 
      ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีไข้ และมีจ านวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 10 x 109/L อาจให้ prophylactic 

platelet transfusion 
1.3 ควรให้เลือดท่ีกรองเม็ดเลือดขาวออกเพื่อป้องกันการเกิด allo-immunization 
1.4 ควรใช้ single donor platelet เพื่อป้องกันการเกิด allo-immunization[12] 
1.5 ในกรณีท่ีจะรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก  ควรให้เลือดและเกล็ดเลือดให้น้อยท่ีสุด  

และห้ามใช้เลือดท่ีบริจาคจากญาติพี่น้อง 
 

2. การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ 
2.1 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น รับประทานอาหารสุก สะอาด 

หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง ผักสด และผลไม้ท่ีมีเปลือกบาง ดื่มน้ าสะอาด ดูแลรักษาความ
สะอาดของช่องปากและฟัน โดยการบ้วนปากด้วยน้ ายาบ้วนปากท่ีมีน้ ายาฆ่าเชื้อ แปรงฟัน
ด้วยแปรงสีฟันขนอ่อน หลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัดท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน และการไปเยี่ยมผู้ป่วย
ท่ีเป็นโรคติดต่อ ดูแลรักษาความสะอาดของท่ีอยู่อาศัยและภาชนะต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  

2.2 ถ้ามีไข้ต้องพิจารณารับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุของโรคติดเชื้อ และให้ยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม  หากไม่พบสาเหตุ พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมได้กว้างตาม
แนวทางการรักษา febrile neutropenia โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ ในกรณีท่ีไข้ไม่ลดลง
หลังให้การรักษาแล้วนานกว่า 5-7 วัน  อาจพิจารณาให้ยาต้านเชื้อราร่วมด้วย  

2.3 หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนทุกชนิด 
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การรักษาจ าเพาะ 
 ประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด การให้ยากดภูมิคุ้มกัน และการให้ยา anabolic 
steroid ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและอายุของผู้ป่วย  ในกรณีท่ีเป็น severe และ very severe aplastic 
anemia การรักษาท่ีดีที่สุดคือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด และการให้ยากดภูมิคุ้มกัน   ส าหรับ non 
severe aplastic anemia ใช้การรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน anabolic steroid และการรักษาประคับประคอง 
 

1. ผู้ป่วยท่ีเป็น acquired aplastic anemia  
    1.1 First line treatment  
         1.1.1 Severe และ very sever aplastic anemia การรักษาท่ีแนะน าให้พิจารณาเลือกเป็น  

      first line treatment ส าหรับผู้ป่วยได้แก่   
ก. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell transplantation) 

จากพี่น้องท่ีมี human leukocyte antigen (HLA)  เหมือนกัน (matched sibling 
hematopoietic stem cell transplantation) (คุณภาพของหลักฐาน ข๓ น้ าหนัก
ค าแนะน า +) ใช้ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยกว่า 50 ปี   

ข. การให้ยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive therapy) ด้วยการให้ antithymocyte 
globulin (ATG) ร่วมกับ cyclosporine  ในรายท่ีไม่สามารถหาผู้ให้เซลล์ต้นก าเนิด
เม็ดเลือดท่ีเป็นพี่น้อง  หรือผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด โดยพบว่าการให้ ATG ร่วมกับ cyclosporine มี
ประสิทธิภาพเหนือกว่าการให้ ATG โดยไม่ให้ cyclosporine ร่วมด้วยอย่างชัดเจน  
(คุณภาพของหลักฐาน ก๒ น้ าหนักค าแนะน า +) และอาจพิจารณาให้ eltrombopag 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ร่วมกับการให้ ATG และ cyclosporine เนื่องจากมีหลักฐาน
ว่าเพิ่มการตอบสนองมากขึ้นกว่าการให้ ATG ร่วมกับ cyclosporine ส าหรับผู้ป่วยท่ี
กลับเป็นซ้ า (relapsed) หลังหยุดยา eltrombopag ภายใน 6 เดือน อาจให้ 
eltrombopag เข้าไปใหม่ แต่หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองหรือกลับเป็นซ้ าหลังหยุด 
eltrombopag เกิน 6 เดือนแล้ว ไม่มีหลักฐานว่าการให้ eltrombopag ซ้ าได้ประโยชน์ 
(คุณภาพของหลักฐาน ค๑ น้ าหนักค าแนะน า +/-)[13]  

    ในผู้ป่วยสูงอายุเกิน 60 ปี หรือไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับ ATG อาจพิจารณาให้ 
cyclosporine เพียงตัวเดียวได้ 

    ในผู้ป่วยขณะตั้งครรภ์ การรักษาหลักได้แก่ การให้เลือดและเกล็ดเลือด แต่อาจ    
    พิจารณาให้ cyclosporine เพียงตัวเดียวได้   
ค. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พี่น้องท่ีมี HLA เหมือนกัน 
    (matched unrelated donor; MUD) พิจารณาในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 18 ปีที่ไม่มีพี่  
    น้องท่ี HLA เข้ากันได้ หากมี MUD สามารถพิจารณาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด 
    เม็ดเลือดจาก MUD ได้ 

1.1.2  Non severe aplastic anemia เริ่มให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการของโลหิตจาง ม ี
   เลือดออก หรือมีการติดเชื้อ โดยพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกันเป็น cyclosporine เพียงตัว 
   เดียว หรือให้ anabolic steroid เช่น oxymetholone หรือ danazol[14,15] แล้วดูผลการ 
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   ตอบสนองต่อการรักษาประมาณ 6 เดือน หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาจึงพิจารณาให้ 
   การรักษาด้วย ATG ร่วมกับ cyclosporine  

1.1.3 ไม่แนะน าให้ใช้ r-EPO หรือ G-CSF ในการรักษาผู้ป่วย aplastic anemia ไม่ว่าในกรณี 
        ใด ๆ เนื่องจากไม่ได้ผล และอาจท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจ าเพาะล่าช้าลง[16]                

                             (คุณภาพของหลักฐาน ก๑ น้ าหนักค าแนะน า -) 
 
 1.2  Second line treatment 

ก. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด อาจพิจารณาในผู้ป่วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก าเนิด หากกลับเป็นซ้ า (relapsed) โดยอาจเปลี่ยน donor เช่น พี่น้องคนอื่นท่ี HLA 
เหมือนกัน หรือใช้เซลล์ต้นก าเนิดจาก MUD แทน นอกจากนี้ผู้ป่วยท่ีได้รับ ATG ร่วมกับ 
cyclosporine แล้วกลับเป็นซ้ า (relapsed) หรือไม่ตอบสนองหลังให้ยา 3-4 เดือน (refractory) 
อาจพิจารณาปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดหากผู้ป่วยมีพี่น้องท่ี HLA เหมือนกัน หรือมี 
MUD หากสภาพร่างกายของผู้ป่วยเหมาะสม   

ข. การให้ยากดภูมิคุ้มกัน พิจารณาให้ ATG ร่วมกับ cyclosporine ซ้ าได้ในผู้ป่วยท่ีได้รับ ATG 
ร่วมกับ cyclosporine แล้วกลับเป็นซ้ าหลังหยุด cyclosporine หรือไม่ตอบสนองหลังให้ยา 3-
4 เดือน ในผู้ป่วยท่ีเคยได้รับ eltrombopag ร่วมกับ ATG และ cyclosporine แล้ว ไม่แนะน า
ให้ eltrombopag ร่วมกับ ATG และ cyclosporine ซ้ าอีกเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

ค. Thrombopoietin receptor agonist[17,18] ได้แก่ eltrombopag monotherapy ได้ผลประมาณ
ร้อยละ 40 ในผู้ป่วยท่ีเคยได้รับ ATG ร่วมกับ cyclosporine แล้วกลับเป็นซ้ าหรือไม่
ตอบสนอง แต่ควรติดตามไขกระดูกร่วมกับ cytogenetics ทุก 6 เดือน เพราะอาจเพิ่มการเกิด 
clonal evolution ได้ และไม่ให้ในผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการให้ eltrombopag ร่วมกับ ATG 
และ cyclosporine แล้ว ส าหรับ romiplostim มีข้อมูลเบื้องต้นว่าได้ผลประมาณร้อยละ 33-70 
เช่นกัน แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้รับการรับรองการใช้ 

ง. Anabolic steroid เช่น oxymetholone หรือ danazol พิจารณาให้ในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถทนต่อ
การให้ยากดภูมิคุ้มกันได้ หรือไม่สามารถให้ thrombopoietin receptor agonist ได้ 

 
โรคไขกระดูกฝ่อแบบพันธุกรรม 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา ATG และ cyclosporine[19] (คุณภาพของหลักฐาน 
ค๓ น้ าหนักค าแนะน า --) ในรายท่ีอาการไม่รุนแรงให้ใช้ยากลุ่ม anabolic steroid เช่น oxymetholone[20,21] ซึ่ง
จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการท่ีดีขึ้นร้อยละ 50 (คุณภาพของหลักฐาน ค๓ น้ าหนักค าแนะน า +) ขนาดยาท่ีให้ 2-5 
mg/kg/d การรักษาด้วยยานี้ต้องระวังผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ้นกับตับ อย่างไรก็ตามโรคมักจะเป็นกลับมาใหม่ใน
เวลาไม่นาน การรักษาจ าเพาะท่ีสามารถท าให้หายขาดได้  คือ การปลูกถ่ายไขกระดูก  ต้องใช้ reduced 
intensity conditioning regimen มิฉะนั้นจะมีภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายสูง[22] (คุณภาพของหลักฐาน 
ค๓ น้ าหนักค าแนะน า ++)  conditioning regimen ท่ีใช้คือ  low dose cyclophosphamide ร่วมกับ ATG เพื่อ
ป้องกันภาวะ graft-versus-host-disease (GVHD) ควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสี เพื่อลดโอกาสการเกิดมะเร็ง 
(secondary cancer)  อาจให้ยา fludarabine ร่วมด้วย เพื่อท าให้มี engraftment ดีขึ้น พบว่าการใช้ 
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conditioning ด้วย cyclophosphamide ATG และ fludarabine ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตภายหลังการปลูก
ถ่ายไขกระดูกได้ถึงร้อยละ 82 ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกผู้บริจาคไขกระดูกท่ีเป็นพี่น้อง ส าหรับผู้ป่วย
ท่ีเป็นโรคพันธุกรรมต้องมีการตรวจให้แน่นอนว่าผู้บริจาคไม่ได้มีความผิดปกติทางพันธุกรรม แบบเดียวกับท่ี
ผู้ป่วยเป็นอยู ่ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคพันธุกรรมอาจมีความแตกต่างของอาการและความรุนแรงของโรคได้มาก แม้จะมี
ความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบเดียวกัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย ท าให้ 
misdiagnosis ว่าเป็นคนปกติ และเลือกเป็นผู้บริจาคไขกระดูก 
 

 ในกรณีท่ีไม่มีพี่น้องที่มี HLA เข้ากันได้ อาจพิจารณาปลูกถ่ายไขกระดูก โดยผู้บริจาคซึ่งไม่ใช่ญาติท่ีมี 
HLA เข้ากันกับผู้ป่วยได้[23] 

 

        ในกรณีท่ีไม่สามารถปลกูถ่ายไขกระดูกได้ ให้การรักษาด้วย anabolic steroid เช่นเดียวกับผู้ป่วยท่ีไม่มี 
อาการรุนแรง 
 
ข้อสรุปแนวทางการรักษาโรคไขกระดูกฝ่อทั้งหมดแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1-3 ทางทา้ยบท 
 

      1.  การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด 

1.1 ในกรณีท่ีเป็น severe หรือ very severe  มีอายุน้อยกว่า 50 ปี และมีพี่น้องท่ีมี HLA เข้ากันได้
การรักษาท่ีเหมาะสมคือ การปลูกถ่ายไขกระดูก (คุณภาพของหลักฐาน ข๓ น้ าหนักค าแนะน า +) 
โอกาสประสบความส าเร็จในการรักษาด้วยวิธีนี้ประมาณร้อยละ 75-90 แต่มีปัญหา acute GVHD 
grade III-IV ประมาณ 12-30% และ chronic GVHD ประมาณร้อยละ 30-40 ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
รักษาอื่นมาก่อน หรือได้รับเลือดมามากมีอุบัติการณ์ของ graft rejection มากกว่า[24] 

1.2 Conditioning ท่ีแนะน าให้ใช้คือ cyclophosphamide 50 mg/kg นาน 4 วัน อาจร่วมกับ ATG ใน
กรณีท่ีผู้ปวยได้รับเลือดจ านวนมาก บางรายอาจใช้ fludarabine ร่วมด้วย[25] ส าหรับ inherited 
aplastic anemia แนะน าให้ใช้ reduced intensity conditioning regimen 

1.3 แนะน าให้ใช้ bone marrow เป็นแหล่งของเซลล์ต้นก าเนิดท่ีน ามาปลูกถ่าย ไม่แนะน าให้ใช้      
G-CSF mobilized peripheral blood stem cell (PBSC) เพราะมีอุบัติการณ์ของ chronic GVHD
สูง[26] (คุณภาพของหลักฐาน ข๓ น้ าหนักค าแนะน า +) 

1.4 แนะน าให้ใช้ post transplant immunosuppression ด้วย cyclosporine ร่วมกับ methotrexate 
 

2. การรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน 
 การให้ยากดภูมิคุ้มกันได้แก่  antilymphocyte globulin (ALG)/antithymocyte globulin (ATG) ร่วมกับ 
cyclosporine ได้ผลดีร้อยละ 60-80   ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตท่ี 5 ปี ร้อยละ 75-85 [27-30]  การให้ ALG/ATG  
อย่างเดียวได้ผลน้อยกว่าการให้ cyclosporine ร่วมด้วยอย่างมีนัยส าคัญ[31]  การวิจัยท่ีเป็น randomized 
control trial (RCT) ใช้ Lymphoglobulin®, Thymoglobulin ®และ ATGAM®  การตอบสนองต่อยากดภูมิคุ้มกัน
ต้องรออย่างน้อย 3-4 เดือนจึงจะเริ่มเห็นผล  ระหว่างนั้นอาจพิจารณาให้ยาอีก 1 ชุดหากไม่ได้ผล 

2.1 ให้การรักษาด้วย ATG ร่วมกับ cyclosporine ในผู้ป่วย severe และ very severe ท่ีไม่สามารถ
รักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก (คุณภาพของหลักฐาน ก๒ น้ าหนักค าแนะน า +) 
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2.2 ขนาดยาท่ีใช้ Thymoglobulin®  คือ 2.5-3.75 mg/kg/d x 5 วัน[32] ให้ทางหลอดเลือดด าในเวลา 
12-18 ชั่วโมงโดยต้องท าการทดสอบด้วย Thymoglobulin 2.5 mg  ผสมใน normal saline 100 
ml หยดเข้าหลอดเลือดด าช้า ๆ ในหนึ่งชั่วโมง และเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย หากเกิดอาการแพ้
รุนแรง หรือ anaphylaxis ไม่ควรให้ยานี้แก่ผู้ป่วยอีกต่อไป หรืออาจใช้ ATG® (Fresenius) ขนาด 
5-10 mg/kg/d  x 5-7 วัน แทน Thymoglobulin® ได้ [33]  

2.3 ก่อนให้ ATG ทุกครั้งต้องให้ premedication ด้วย antihistamine, paracetamol และ 
prednisolone ขนาด 1-2 mg/kg/d อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเริ่มให้ ATG หลังจากนั้นให้คง 
prednisolone ไว้แล้วค่อย ๆ ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ 5 วัน  ท้ังนี้เพื่อป้องกัน การเกิด serum 
sickness ในกรณีท่ีเกิด serum sickness ให้การรักษาด้วย hydrocortisone 100 mg ทางหลอด
เลือดด า  ทุก 6 ชั่วโมง จนกว่าผู้ป่วยจะดีขึ้น 

2.4 ระหว่างให้ ATG ควรให้เกล็ดเลือดแก่ผู้ป่วยให้มีจ านวนเกล็ดเลือดมากกว่า 10 x 109/L ให้
หลีกเลี่ยงการให้เกล็ดเลือดร่วมกับการให้ ATG 

2.5 การให้ ATG ครั้งท่ี 2 ต้องรอการประเมินผลการให้ครั้งแรก อย่างน้อย 3-4 เดือน ก่อนให้ ATG 
ครั้งท่ี 2 ต้องท าการทดสอบอาการแพ้เช่นเดียวกับครั้งแรก 

2.6 ขนาดของยา cyclosporine ท่ีให้ร่วมกับ ATG โดยไม่มี eltrombopag ร่วมด้วย คือ 5 mg/kg/d 
โดยเริ่มให้พร้อม กับ ATG หรือเริ่มให้หลังจากหยุด prednisolone ก็ได้ ต้องท าการตรวจวัดระดับ
ยา ในกระแสเลือดเป็นระยะ ปรับขนาดยาเพื่อรักษาระดับยาในกระแสเลือดไว้ท่ี 200-400 ng/mL 
ให้คงขนาดยาไว้อย่างน้อย 12 เดือนหลังจากตอบสนองต่อการรักษาเต็มท่ีแล้วค่อย ๆ ลดขนาด
ยาลงช้า ๆ ไม่เกิน 25 mg ทุก 3 เดือน ระหว่างให้ยาควรตรวจเลือดดูการท างานของตับและไต
เป็นระยะ  

2.7 ขนาดของยา cyclosporine ท่ีให้ร่วมกับ ATG และ eltrombopag คือ 6-12 mg/kg/d โดยปรับ
ขนาดยาเพื่อรักษาระดับยาในกระแสเลือดไว้ท่ี 200-400 ng/mL เป็นระยะเวลาอย่างน้อยอย่าง
น้อย 6 เดือน ในผู้ป่วยท่ีตอบสนอง ให้ cyclosporine ขนาด 2 mg/kg/d ต่ออีก 18 เดือนเพื่อ
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า  

 
3. การให้ thrombopoietin receptor agonist  

3.1 ส าหรับ eltrombopag ท่ีใช้ใน first line ร่วมกับ ATG และ cyclosporine ให้เริ่ม eltrombopag 
ตามอายุดังนี้ ในเด็กอายุ < 6 ปี ขนาด 25 mg/d ในเด็กอายุ 6-18 ปี ขนาด 50 mg/d และอายุ > 
18 ปี ขนาด 75 mg/d ปรับขนาดยาทุก 2 สัปดาห์ จนขนาดสูงสุดไม่เกิน 150 mg/d เพื่อให้ระดับ
เกล็ดเลือดอยู่ระหว่าง 50-200 x 109/L โดยให้นาน 6 เดือน (คุณภาพของหลักฐาน ค๑ น้ าหนัก
ค าแนะน า +/-) 

3.2 ส าหรับ eltrombopag ท่ีใช้ใน second line เป็น monotherapy มีข้อมูลการใช้เฉพาะในผู้ปว่ยอายุ 
 18 ปี ให้เริ่มยาขนาด 25 mg/d และปรบัขนาดยาทุก 2 สัปดาห์ จนขนาดยาสูงสดุไม่เกิน 150 
mg/d เพื่อรักษาเกล็ดเลือดใหอ้ยู่ระหว่าง 20-100 x 109/L (คุณภาพของหลักฐาน ค๑ น้ าหนัก
ค าแนะน า +) 
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3.3 ส าหรับ romiplostim มีข้อมูลเฉพาะใน second line มีข้อมูลการใช้เฉพาะในผู้ปว่ยอายุ  19 ปี 
โดยให้ในขนาด 6-10 ug/kg โดยมีอัตราการตอบสนองร้อยละ 33 (6 µg/kg) และร้อยละ 77 (10 
µg/kg) ฉีดเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้ง อย่างไรก็ตามยายังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ปว่ย 
aplastic anemia 

 
4. แนวทางการให้ anabolic steroid 

 การรักษาโรคไขกระดูกฝ่อ ด้วย anabolic steroid อาศัยฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง erythropoietin การเพิ่ม 
bone marrow activity การเพิ่ม iron incorporation เข้าสู่เม็ดเลือดแดงของ[34] และการเพิม่ telomere length  
แม้จะให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ การให้ยากดภูมิคุ้มกัน แต่ก็ยังคงมีประโยชน์ในกรณี
ท่ีผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง หรือไม่สามารถเข้าถึงการรักษามาตรฐานดังกล่าว หรือเป็นผู้ปว่ยชนิดพันธุกรรมซึ่ง
หาผู้บริจาคไขกระดูกไม่ได้ รวมท้ังใช้ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นๆ แล้ว[35-36]  
 ข้อแนะน าในการใช้ anabolic steroid ในการรักษาโรคไขกระดูกฝ่อมีดังนี้ 

4.1 ยาทีแ่นะน าให้ใช้ได้แก่ oxymetholone ขนาด 2-5 mg/kg/d หรือ danazol 200-800 mg/d โดย
ประเมินผลการรักษาหลังให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน หากผู้ป่วยไม่ดีขึ้นเลยหลังให้ยา
ต่อเนื่องเกิน 6 เดือนจึงจะถือว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษา หากผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาควร
ให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนแล้วค่อยๆลดยาลงจนหมดใน 18 เดือน 

4.2 เนื่องจากยามีผลต่อการท างานของตับจึงควรตรวจการท าหน้าท่ีตับทุก 2-3 เดือนระหว่างให้การ
รักษาด้วยยานี ้กรณีผลการตรวจการท าหน้าท่ีตับพบความผดิปกติควรพิจารณาหยดุยาชั่วคราว
จนกว่าผลการตรวจจะกลับเปน็ปกติ 

4.3 เนื่องจากยามีผลข้างเคียงท าให้มีลักษณะเพศชายมากขึ้นเชน่ เสียงห้าว ผิวหยาบ เป็นสวิ มี
หนวดดกขึ้น ดังนั้นก่อนการให้ยานี้ควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาก่อนโดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยหญิง 

4.4 ในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี การได้รับยานี้อาจท าให้เกิด premature closure of epiphysis ส่งผลให้
ผู้ป่วยตัวเตี้ยกว่าปกติ ดังนั้นอาจพิจารณาให้ prednisolone 0.5 mg/kg ร่วมด้วยเพื่อป้องกัน
ภาวะนี ้ 

  
ข้อสรุปแนวทางการรักษาจ าเพาะของผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อแสดงไว้ในแผนภูมิ 1, 2 และ 3  
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แผนภูมิที่ 1   แนวทางการรักษา Acquired severe aplastic anemia 
 

 
 
หมายเหตุ ไม่ให้ eltrombopag monotherapy เป็น second line ในผู้ป่วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการให้ 
eltrombopag ร่วมกับ 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  
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แผนภูมิที่ 2  แนวทางการรักษา Non severe aplastic anemia   
 
 

 
 
 
 
ATG = antithymocyte globulin CSA = cyclosporine A  MSD-HSCT = matched sibling donor-
hematopoietic stem cell transplantation  
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แผนภูมิที่ 3  แนวทางการวินจิฉัยและรักษา Inherited aplastic anemia 
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