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บทนำา

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด (acute  myeloid 

leukemia-AML) เปนกลุมความผิดปกติของเซลลตนกำาเนิดเม็ด

เลือด  ทำาใหเซลลตัวออนเหลานี้ ไมสามารถเจริญเติบโตไปเปนเซลล 

ตัวแก (differentiation block)  แตกลับมีการแบงตัวมากขึ้น 

(proliferation) ในระยะของเซลลตัวออน จึงมีจำานวนของ blast 

cell เพิ่มขึ้นอยางมากในไขกระดูกกดเบียดการสรางเซลลเม็ดเลือด

ปกติ อุบัติการณของ AML ในประชากรทั่วไปเทากับ 2-3 ราย

ตอประชากร 100,000 คนตอป สำาหรับในประเทศไทยยังไมมีการ

ศึกษาถึงอุบัติการณที่แนนอน แตพบวา อุบัติการณของโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว มีอัตราการเพิ่มขึ้น 10 เทา ในระยะ 10 ปที่ผานมา   

สวนใหญพบในผูใหญที่มีอายุมากกวา 15 ป โดยพบเปนรอยละ 

70-80 ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผูใหญ1

การรักษาผูปวย AML ใชเวลานานและคาใชจายสูง มีภาวะแทรก

ซอนมาก กอนการรักษาจึงควรประเมินสภาพรางกาย จิตใจ และ

ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปวยใหดี โดยจุดประสงคของ

การรักษาผูปวยในระยะแรก คือการทำาใหผูปวยเขาสูภาวะโรคสงบ  คือการทำาใหผูปวยเขาสูภาวะโรคสงบ คือการทำาใหผูปวยเขาสูภาวะโรคสงบ  

(complete remission-CR) อยางรวดเร็ว อยางไรก็ดีการที่ผูปวย

เขาสูภาวะ CR ไมไดหมายความวาเซลลมะเร็ง หมดไปจากรางกาย 

แตเซลลมะเร็งยังมีอยูในจำานวนที่นอยเกินกวาวิธีการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการธรรมดาจะตรวจได การรักษาหลังระยะโรคสงบ (post-

remission) จึงมีความจำาเปน เพื่อใหผูปวยหายขาดจากโรคหรือ

นิพนธตนฉบับ

เปรียบเทียบการรักษาผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด

ระหวางการปลูกถายไขกระดูกกับการใหยาเคมีบำาบัดในขนาดสูง

ธนกฤตสมประเสริฐกุล,จันทราภาศรีสวัสดิ์,วิชัยประยูรวิวัฒน,อภิชัยลีละศิริและตนตนัยนำาเบญจพล
ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ความเปนมา :  การรักษาผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยดในผูใหญกลุมเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงในระยะ post-

remission ยังมีความหลากหลายอยูมาก ผูปวยที่มีผูบริจาคเปนพี่นองที่มี HLA ตรงกันจะไดรับการรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูก 

สวนในรายที่ไมมีผูบริจาคจะไดรับการรักษาดวยยาเคมีบำาบัดขนาดสูง (high dose cytarabine) แตประสิทธิภาพของ 2 วิธีนี้เปรียบ

เทียบกันยังไมแนชัด  วัตถุประสงค :  เปรียบเทียบผลการรักษาในระยะ post-remission ระหวางการปลูกถายไขกระดูก กับการใหยา

เคมีบำาบัดขนาดสูง  วิธีการ :  เปนการศึกษายอนหลังโดยการศึกษาจากแฟมประวัติผูปวย ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ชนิดมัยอีลอยดกลุมเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงที่ได complete remission (CR) หลังการรักษาในระยะ induction ในแผนกอายุร
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โรคสงบนานที่สุด โดยการรักษามาตรฐานสำาหรับการทำาใหโรคสงบ  

(remission induction) ไดแก 3+7 regimen ซึ่งไดแก cytosine 

arabinoside (cytarabine) 100-200 มก/ตรม. พื้นที่ผิวกาย/วัน 

หยดตลอดเวลาทางหลอดเลือดดำา 7 วัน รวมกับ anthracycline 

เปนเวลา 3 วัน ซึ่งสามารถทำาใหผูปวยมี CR ประมาณรอยละ  

60-802,3 สวนการรักษาในระยะ post-remission มีหลายชนิด ทั้ง 

consolidation therapy, intensification therapy, maintenance 

therapy, autologous stem cell transplantation (ASCT) 

และ allogeneic stem cell transplantation (allo SCT)  ซึ่ง

การเลือกใช post-remission therapy ชนิดใดขึ้นอยูกับชนิด

ของ AML สภาพความพรอมของผูปวยแตละราย และลักษณะ

การพยากรณของโรคเปนสำาคัญ โดยผูปวยในกลุมความเสี่ยงต่ำา 

คือมี การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเปนแบบ t(8;21), t(15;17) 

หรือ inv (16)  การรักษาในชวง post-remission ดวย high-

dose cytarabine (HIDAC) สามารถทำาใหผูปวยได failure-free 

survival ที่ดี4,5 สวนผูปวยในกลุมความเสี่ยงปานกลางและความ

เสี่ยงสูง การรักษาในชวง post-remission therapy ยังไมสามารถ

สรุปไดชัดเจนเนื่องจากยังไมมีการศึกษาแบบสุมปกปดทั้ง 2 ฝาย

ที่แสดงใหเห็นประโยชนของการทำา allo SCT  ที่ชัดเจน

การศึกษาโดย Zander AR และคณะ6 ที ่M.D. Anderson 

Hospital and Tumor Institute  ศึกษาการรักษาระยะ post-

remission พบวาการทำา allo SCT โดยใชผูบริจาคที่มี human 

leukocyte antigen (HLA) ตรงกันจะลดอัตราการเกิดโรคกลับ

ซ้ำาและเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตทั้งหมด (overall survival-OS)  (overall survival-OS) (overall survival-OS) 

เฉพาะในผูปวยกลุมความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูงเทานั้น

การศึกษาของ Burnett AK และคณะ7 ของ UK MRC AML 

10 trial พบวาการทำา allo SCT จะมีระยะเวลาที่รอดชีวิตโดย

ปราศจากโรค (disease-free survival-DFS) ที่ดีกวาในกลุมความ

เสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง คือรอยละ 50 เทียบกับรอยละ 

39 (p = 0.004) แตมี OS ที่ดีกวาเฉพาะในกลุมเสี่ยงปานกลาง 

คือรอยละ 55 กับรอยละ 44 (p = 0.02)

จากการศึกษาของ Cornelissen JJ และคณะ8 ในนามของ 

HOVON/SAKK ในป 2006 พบวา ในกลุมที่ไดทำา allo SCT จะ จะจะ

พบมี DFS ที่นานกวาคือรอยละ 48 เปรียบเทียบกับรอยละ 27 

ในกลุม high-dose chemotherapy และ ASCT โดยจะมีนัย

สำาคัญในกลุมความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง สวน OS จะ

พบวาดีกวาคือรอยละ 54 เปรียบเทียบกับรอยละ 46 แตไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญในทางสถิติ

การศึกษาของ Schiller GJ และคณะ9 เปรียบเทียบการ

รักษาในระยะ post-remission ระหวางเคมีบำาบัดที่มี high- high-high-

dose cytarabine เทียบกับการทำา allo SCT ใน CR ครั้งแรก

พบวา ในกลุมที่ทำา allo SCT จะมีอัตราการเกิดโรคกลับซ้ำาที่ 

นอยกวาเมื่อเทียบกับการใหเคมีบำาบัดแตพบมีอัตราตายจากการ

รักษา (treatment-related mortality-TRM) ที่มากกวา และมี 

DFS ไมแตกตางกันที่การติดตามเปนระยะเวลา 5 ป

การศึกษาโดย Cassileth PA และคณะ10 เปรียบเทียบระหวาง

การให HIDAC กับการทำา ASCT และ allo SCT พบวา DFS 

เฉลี่ยของผูปวยทั้งสามกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

แตในกลุมที่ได HIDAC จะมี OS ที่นานกวาอีกสองกลุมอยางมี

นัยสำาคัญ

เนื่องจากยังมีความหลากหลายในวิธีการรักษาผูปวย AML ใน

ระยะ post-remission และผลการรักษาที่ไดจากแตละการศึกษา 

ก็ยังมีความแตกตางกันอยูคอนขางมาก ซึ่งอาจเปนผลจากการดู

แลผูปวยในดานการรักษาประคับประคองที่แตกตางกัน การปองกัน

และรักษา graft-versus host disease ที่แตกตางกัน จึงเปนที่มา

ของการศึกษานี้ ที่ตองการศึกษาถึงผลของการรักษาผูปวย AML 

ในระยะ post-remission ระหวางการให HIDAC เปรียบเทียบกับ

การทำา allo SCT ในแผนกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เพื่อใหทราบถึงผลของการรักษาจากทั้งสองวิธีเปรียบเทียบกัน เพื่อ

เปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาผูปวยตอไป

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาถึง DFS ในการรักษาผูปวยเม็ด

เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยดกลุมเสี่ยงปานกลางและเสี่ยง

สูง ระหวางการรักษาดวยการทำา allo SCT เปรียบเทียบกับการ

ให HIDAC ในผูปวยที่ได complete remission (CR) จากการ

รักษาระยะ Induction

วัตถุประสงครอง เพื่อศึกษาถึง OS ในการรักษาผูปวยเม็ด

เลือดขาวชนิดมัยอีลอยดกลุมเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ระหวาง 

การรักษาดวยการทำา allo SCT เปรียบเทียบกับการให HIDAC 

ในผูปวยที่ได CR จากการรักษาระยะ induction

วิธีการ

เปนการศึกษาเชิงพรรณาแบบยอนหลังโดยการศึกษาจากแฟมประ

วัติผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาระหวาง 1 ม.ค. 2542 – 31 ธ.ค. 2551

ประชากรที่เขารับการศึกษา inclusion criteria) ไดแก 

1. ไดรับการวินิจฉัยวาเปน AML ตาม French-American-

British (FAB) classification และมีความเสี่ยงปานกลางหรือ

สูง โดยนิยามความเสี่ยงต่ำาคือ AML ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
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โครโมโซมเปนแบบ t(8;21), t(15;17) หรือ inv (16)  ความเสี่ยง

สูง คือ AML การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเปนแบบ -5, -7, 7q-, 

ความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ 3, 9, 11 และ  ความผิดปกติของ

โครโมโซมแบบซับซอน สวนความเสี่ยงปานกลางคือ AML ที่ไมมี

การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  (normal cytogenetics) หรือ

ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไมเขาเกณฑความเสี่ยงต่ำาหรือสูง

2. อายุ 16-70 ป

3. ไมเคยไดรับการรักษาที่เกี่ยวกับโรคมากอน

4. หัวใจบีบตัวปกติ (left ventricular ejection fraction 

LVEF > 50%)

เกณฑการคัดออก (exclusion criteria) ไดแก

1. หนาที่ไตผิดปกติ (ระดับครีเอตินินมากกวา 2 มก/ดล)

2. หนาที่ตับผิดปกติ (เอ็นไซมตับเกินกวา 3 เทาของคาปกติ)

3. AML ที่เปลี่ยนมาจาก myeloproliferative neoplasm

4. กำาลังมีการติดเชื้อรุนแรง

5. ไดรับการวินิจฉัยวาเปน myelodysplastic syndrome 

มากอนภายใน 3 เดือน

6. Acute promyelocytic leukemia

7. AML ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเปน t(8;21) และ 

inv 16

เกณฑการถอนผูเขารวมการวิจัยหรือยุติการเขารวมการวิจัย 

(withdrawal or termination criteria) ไดแก ผูปวยที่ไมได 

CR หลังจากการรักษาในระยะ remission induction หรือ ผูปวย

ที่เสียชีวิตในระหวางการรักษาในชวง remission induction

การรักษา ไดแก

Remission induction: cytosine arabinoside 100 มก/

ตรม.พื้นที่ผิวกาย/วัน หยดตลอดเวลาทางหลอดเลือดดำา 7 วัน 

รวมกับ idarubicin 10-12 มก/ตรม.พื้นที่ผิวกาย/วัน ทางหลอด

เลือดดำา 3 วัน ประเมินไขกระดูกวันที่ 14 และ/หรือ 28 ของการ

รักษา ถายังไมได CR หลังการใหยาครั้งแรก ผูปวยก็จะไดรับยา

เคมีบำาบัดสูตรเดิมอีก 1 ครั้ง สวนในผูปวยที่ไมได CR หลังจาก

ไดยา 2 ครั้งแลวจะถือวาเปนกลุมที่ดื้อตอการรักษาจะถูกถอนออก

จากการวิจัย

Post-remission therapy: หลังจากที่ได CR แลว ในกลุมที่

ไมมีผูบริจาคเปนพี่นองที่มี HLA ตรงกันจะไดรับ post-remission 

therapy ดวย cytosine arabinoside 2-3 ก/ตรม.พื้นที่ผิวกาย/

วัน ทางหลอดเลือดดำา ทุก 12 ชั่วโมง วันที่ 1, 3 และ 5 ให 2-4 

ชุด สวนในกลุมที่มีผูบริจาคเปนพี่นองที่มี HLA ตรงกันจะรับการ

ทำา allo SCT  SCT SCT  

Conditioning regimens: สำาหรับ myeloablative SCT 

จะใช busulfan 1 มก/กก/วัน ทางปากเปนเวลา 4 วัน ตั้งแตวัน

ที่ -7 ถึง วันที่ -4 รวมกับ cyclophosphamide 60 มก/กก/วัน 

เปนเวลา 2 วัน ตั้งแตวันที่ -3 ถึงวันที่ -2 สวนกลุมที่ทำา Non-

myeloablative SCT จะใช fludarabine 25 มก/ตรม.พื้นที่ผิว

กาย/วัน เปนเวลา 5 วัน ตั้งแตวันที่ -10 ถึงวันที่ -6 รวมกับ anti-

thymocyte globulin 2 มก/ตรม.พื้นที่ผิวกาย/วัน เปนเวลา 5 

วัน ตั้งแตวันที่ -6  ถึงวันที่ -2 และ busulfan 0.5 มก/กก ทาง

ปากทุก 6 ชั่วโมงเปนเวลา 4 วัน ตั้งแตวันที่ -6 ถึงวันที่ -3

การปองกัน GVHD: methotrexate รวมกับ calcineurin 

inhibitor

เกณฑการตอบสนอง ไดแก

l Complete remission (CR) คือ ตรวจรางกายปกติ ตรวจ 

complete blood count ปกติ ไขกระดูกปกติ และ blast นอย 

กวารอยละ 5

l Disease-free survival (DFS) คือ วันที่ได CR จนถึง

วันที่มีการกลับเปนซ้ำาของโรค หรือเสียชีวิต

l Overall survival (OS) คือ วันที่ได CR จนถึงวันที่เสีย

ชีวิตจากสาเหตุตางๆ

การวิเคราะหทางสถิติ

คามัธยฐานของระยะเวลาที่รอดชีวิตโดยปราศจากโรค (median 

disease free survival-DFS) และ อัตราการรอดชีวิตทั้งหมด 

(overall survival-OS) ใชการคำานวณโดยวิธี Kaplan-Meier 

และความแตกตางระหวาง Kaplan-Meier curve คำานวณโดย 

two-tailed log-rank test การเปรียบเทียบอายุของผูปวยระหวาง 

กลุมที่ไดรับการรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกกับกลุมที่ไดรับ

ยาเคมีบำาบัดขนาดสูงโดยใช t-test

ผลการศึกษา

ระหวาง 1 มค. 2542 ถึง 31 ธค. 2551 เก็บรวบรวมขอมูลผูปวย

ไดทั้งหมด 100 ราย แต 66 รายไมเขาเกณฑการวินิจฉัยเนื่อง

จากเปนโรคที่ดื้อตอการรักษา 18 ราย เปนการรักษาแบบประคับ

ประคอง (palliative treatment) 15 ราย ไมมาตรวจตามนัด 

19 ราย เสียชีวิตตั้งแตระยะแรก 12 ราย และ ขอมูลไมครบถวน 

2 ราย โดยในกลุมที่ไมเขาเกณฑการวินิจฉัยทั้งหมด มีผูปวยที่มี

ความเสี่ยงต่ำาทั้งหมด 4 ราย 

เหลือผูปวยที่เขาเกณฑการวินิจฉัย 34 ราย คุณลักษณะทาง

คลินิกของผูปวยไดแสดงไวใน table 1 โดยในกลุมที่ไดรับการ

รักษาดวยการปลูกถายไขกระดูก 17 ราย เปนผูชาย 10 ราย เพศ

หญิง 7 รายสวนในกลุมที่ไดรับยาเคมีบำาบัดขนาดสูง 17 ราย เปน 17 ราย เปนราย เปน

เพศชาย 9 ราย เพศหญิง 8 รายอายุเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุม เทากับ 
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37.1 และ 40.7 ป ตามลำาดับซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ (p 

= 0.412) และมีผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงของทั้ง 2 กลุมเทากับ 2 

และ 1 รายตามลำาดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ (p = 

0.54) เชนเดียวกัน

ผลการรักษา พบวาผูปวยที่ไดรับการรักษา post-remission 

ดวย HIDAC 17 ราย ยังมีชีวิตอยู 8 ราย มีการกลับเปนซ้ำาของ

โรคทั้งหมด 9 ราย และทุกรายเสียชีวิตหลังโรคกลับซ้ำา สวนผูปวย สวนผูปวยสวนผูปวย

ไดรับการรักษา post- remission ดวย allo SCT 17 ราย ทุก 

รายเปนไดรับจากพี่นองที่มี HLA ตรงกันโดยไดรับการปลูกถาย

ไขกระดูกแบบ myeloablative ทั้งหมด 15 ราย แตมีผูปวย 2 

รายที่อายุมากคือ 55 และ 59 ปที่ไดรับการปลูกถายไขกระดูกแบบ 

non-myeloablative  มีผูปวยที่ยังมีชีวิตอยู 9 ราย มีการกลับ

เปนซ้ำาของโรคทั้งหมด 4 ราย และทุกรายเสียชีวิตหลังโรคกลับซ้ำา 

และเสียชีวิตจากการรักษา (TRM) 4 ราย  คำานวณคามัธยฐานของ  (TRM) 4 ราย  คำานวณคามัธยฐานของ TRM) 4 ราย  คำานวณคามัธยฐานของ 

DFS และ OS ในผูปวยทั้งหมดไดเทากับ 49.5 เดือน (รูปที่ 1) 

และ 48.9 เดือน (รูปที่ 2) ตามลำาดับ คามัธยฐานของ DFS ใน

กลุม allo SCT group เทากับ 52.9 เดือน  และในกลุม HIDAC 

เทากับ 45.4 เดือน (p = 0.64). (รูปที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันอยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติ  สวน คามัธยฐานของ OS ในกลุม allo SCT  สวน คามัธยฐานของ OS ในกลุม allo SCT สวน คามัธยฐานของ OS ในกลุม allo SCT  SCT SCT 

เทากับ 52.9 เดือนและในกลุม  HIDAC เทากับ 43.3 เดือน (p = 

0.83). (รูปที่ 4) ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติเชนกัน   ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติเชนกัน  ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติเชนกัน  

ที่ระยะการติดตามเฉลี่ย 52 เดือน

วิจารณ

จากการศึกษานี้ ผลการรักษาผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

ชนิดมัยอีลอยด 34 รายในระยะ post-remission ที่มีความเสี่ยง

ปานกลางและความเสี่ยงสูง พบมีคามัธยฐานของ DFS และ OS 

ประมาณ 4 ป และเมื่อเปรียบเทียบการรักษาทั้ง 2 วิธี คือการ

Table1Baseline characteristics of patients 

Characteristics AlloSCT HIDAC p value

No. of patient 17 17
Median age 37.1 40.7 0.412
Men/women 10/7 9/8
FAB subtype

M1 8 7
M2 0 4
M4 5 2
M5 1 3
M6 1 0
M7 0 0
Number of induction courses requiring to achieve CR 1/2 9/8 11/6

Cytogenetics
Intermediate*/high** 15/2 16/1 0.540

*intermediate risk cytogenetic: normal cytogenetics and not meet criteria for good and high risk;

**high risk cytogenetics: -5, -7, 7q-, abnormalities of chromosome 3, �, 11, and complex abnormalities;

CR � complete remission;  Allo SCT � Allogeneic stem cell transplantation;  HIDAC � High-dose cytarabine

Figure1Disease free survival of all patients (N = 34) Figure2Overall survival of all patients (N = 34)
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ปลูกถายไขกระดูกและการใหยาเคมีบำาบัดในขนาดสูง ทั้ง 2 วิธี

การปลูกถายไขกระดูกมีแนวโนมวาอาจดีกวาการใหยาเคมีบำาบัด 

ในขนาดสูงแตไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ ในกลุม

ประชากรที่เหมือนกัน 

สำาหรับการรักษาระยะ post-remission ดวย HIDAC เปรียบ

เทียบกับ allo SCT  ในผูปวย AML ที่มีความเสี่ยงปานกลาง

และเสี่ยงสูง จากการศึกษาของ European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Leukemia Group 

และ Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’ Adulto 

(EORTC/GIMEMA) โดย Robert AZ. และคณะ13 ในผูปวย 

AML 623 ราย พบวา การรักษาดวย ASCT และ allo SCT 

สามารถเพิ่ม DFS ไดดีกวา HIDAC แตในแงของ OS ไมแตก

ตางกันทั้งในกลุม ASCT, allo SCT และ HIDAC 

จากการศึกษา Schiller GJ และคณะ9  และ Tsimberidou 

AM และคณะ14 เปรียบเทียบการรักษา post-remission therapy 

ดวย HIDAC และ allo SCT พบวา การทำา allo SCT ในผูปวยที่

ได CR ครั้งแรก ไมมีประโยชนทั้งในแง DFS และ OS เมื่อเปรียบ

เทียบกับการรักษาดวย HIDAC เพราะวาผูปวยในกลุม HIDAC มี

อัตราการเสียชีวิตจากการรักษาต่ำากวา และถามีการกลับเปนซ้ำาของ

โรค ยังสามารถใหการรักษาดวย ASCT หรือ allo SCT ไดและ

ใหผลการรักษาที่ดีเชนกัน

จากการศึกษาของ Harousseau JL และคณะ11 เปรียบเทียบ

การรักษาทั้ง ASCT, allo SCT และ HIDAC เชนเดียวกับของ 

Cassileth PA และคณะ10 พบวาทั้งสามกลุมมี DFS และ OS 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติซึ่งจากการศึกษาขางตนพบวา 

การรักษา post-remission therapy ในผูปวย AML ที่มีความ

เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ดวย HIDAC และ allo SCT ยัง

ไมสามารถสรุปไดชัดเจน จึงมีการศึกษารวบรวมแบบ systematic 

review และ meta-analysis ของ Koreth J และคณะ15 รวบ

รวมผูปวย 6,007 ราย จาก 24 การศึกษา สรุปไดวา การทำา allo 

SCT  จะเพิ่ม DFS และ OS ในกลุมที่มีความเสี่ยงปานกลางและ

เสี่ยงสูงไดอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ แตจะไมไดประโยชนในผูปวย 

AML ที่มีความเสี่ยงต่ำา

จากการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาการรักษาดวย HIDAC และ allo 

SCT ในผูปวย AML ที่มีความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งในแงของ DFS 

และ OS เพราะในกลุม HIDAC มีผูปวยที่มีการกลับเปนซ้ำาของ

โรคมากกวา ในขณะที่ในกลุม allo SCT ก็มีอัตราตายจากการ

รักษา (transplantation related mortality) ที่สูงกวา แตอยาง

ไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีขอจำากัดหลายประการ กลาวคือ เปนการ

ศึกษาแบบเก็บขอมูลยอนหลังทำาใหขอมูลบางสวนอาจไมครบถวน 

และไมใชการศึกษาแบบไปขางหนาแบบสุม (randomized control 

trial) ทำาใหเกิดความลำาเอียง (bias) ได นอกจากนั้นจำานวนผูปวยใน

การศึกษายังนอยอยู จึงไมสามารถสะทอนถึงประชากรผูปวย AML 

ทั้งประเทศไทยได จึงควรมีการศึกษาแบบไปขางหนาแบบสุม และ

รวมหลายสถาบัน เพื่อใหไดจำานวนผูปวยที่มากขึ้น เพื่อเปนขอมูล

ในการพิจารณาในการรักษาผูปวยกลุมนี้ในประเทศไทยตอไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ไดรับทุนจากสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

Figure3Comparison of the disease free survival of 

transplantation (BMT) vs. high dose Ara C (HIDAC) groups

Figure4Comparison of the overall survival of trans-

plantation (BMT) vs. high dose Ara C (HIDAC) groups
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Background :  Post-remission therapy in intermediate and high risk adult acute myeloid leukemia (AML) in first 

complete remission (CR) are allogeneic stem cell transplantation (allo SCT) in the patients who have human 

leukocyte antigen (HLA) matched sibling donors and  high-dose cytarabine (HIDAC) in patients who cannot 

find a suitable donor.  However, the comparative efficacies of these 2 modalities are uncertain.  Objective :  

We compared the outcomes of HIDAC with allo SCT in post-remission therapy.Methods :  We retrospectively 

reviewed the medical records of patients who were diagnosed as intermediate and high risk AML and obtained 

CR after induction therapy at Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Phramongkutklao Medical 

College between 1���-2008.  Results :Thirty four patients were enrolled in this analysis.  Seventeen (10 men) 

and 17 (� men) patients were treated with allo SCT and HIDAC, respectively.  The median age of the allo SCT 

group was 37.1 years and for HIDAC group was 40.7 years (p � 0.412).  The median disease free survival (DFS) 

and overall survival (OS) in all patients were 4�.5 and 48.� months, respectively.  The median DFS in allo SCT 

group and HIDAC group was 52.� and 45.4 months (p � 0.64), respectively.  The median  OS in allo SCT and 

HIDAC group was 52.� and 43.3 months (p � 0.83), respectively. Conclusion :  Post-remission therapy with allo 

SCT showed a trend towards better survival compared with HIDAC therapy.  However, there is no statistical 

significance, probably because the number of patients in this study is small.  Further studies in larger sample 

sizes are required.

Key Words : l Acute myeloid leukemia  l High-dose cytarabine  l Allogeneic stem cell transplantation
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