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การตอบสนองตอ Erythropoietin ขนาดต่ำาของผูปวย Myelodysplastic Syndrome
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการตอบสนองตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาในผูปวยกลุมอาการไขกระดูกเจริญผิดปกติ (MDS) 

วามีผลเกี่ยวของกับระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินในเลือดหรือไม  ผูปวยและวิธีการ เปนการศึกษายอนหลังในผูปวย MDS คนไทยระหวาง

เดือนมกราคม 2534 - เดือนพฤษภาคม 2556 จำานวน 25 ราย แบงเปนผูปวยความเสี่ยงต่ำา 22 ราย และผูปวยความเสี่ยงสูง 3 ราย

ตามระบบการใหคะแนนการพยากรณโรคนานาชาติ (IPSS)  ผลการศึกษา ในกลุมผูปวยความเสี่ยงต่ำา 22 รายที่ไดตรวจระดับซีรัม 

อิริทโธพอยอิตินกอนเริ่มการรักษา มีคาต่ำา (4-72 มิลลิยูนิตตอ มล.) ไดรับการรักษาเริ่มตนดวยอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา (4,000-10,000 

ยูนิตตอสัปดาห)  พบวาผูปวย 18 ราย คิดเปนรอยละ 82 ตอบสนองตอการรักษา มีระดับฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.85 กรัมตอเดซิลิตร

ภายใน 4 สัปดาห โดยผูปวย 11 รายตอบสนองดีมาก ไมตองไดรับเลือดอีก และระยะเวลารอดชีวิตอยูที่ 3-12 ป โดยมี median 

survival time เทากับ 10 ป  แตผูปวย 7 รายซึ่งตอบสนองในระยะแรก มีอาการซีดเพิ่มขึ้น จำาเปนตองเพิ่มขนาดอิริทโธพอยอิติน  

โดยบางรายใหรวมกับยากระตุนเม็ดเลือดขาว (G-CSF) มีระยะเวลารอดชีวิตอยูที่ 3-14 ป  โดยมี median survival time เทากับ 7 

ป พบวาระยะเวลารอดชีวิตเฉลี่ยของผูปวยทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ  (p = 0.66)  สวนผูปวยความ

เสี่ยงสูง  2 ราย มีระดับอิริทโธพอยอิตินสูง (> 200 มิลลิยูนิตตอ มล.) มีระยะเวลารอดชีวิต ที่ 14 และ 16 เดือนตามลำาดับ อีกหนึ่ง

รายมีระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินต่ำา (8.6 มิลลิยูนิตตอ มล.) ตอบสนองตออิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา มีระยะเวลารอดชีวิตที่ 78 เดือน  

สรุป ผูปวย MDS ไทยที่มีความเสี่ยงต่ำา มีระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินต่ำา หรือไมสูงมาก สวนใหญตอบสนองตอการรักษาดวยอิริท- 

โธพอยอิตินขนาดต่ำาไดดีมาก และอาจไมจำาเปนตองใชยาขนาดสูง 

Keywords : l Low risk Thai MDS  l Low dose of erythropoietin therapy  l Low serum level of erythropoietin

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2557;24:277-82.

บทนำา

กลุมอาการไขกระดูกเจริญผิดปกติ (myelodysplastic syndrome, 

MDS) เปนโรคของไขกระดูกที่มีการสรางเม็ดเลือดผิดปกติ มักจะ

เกิดตามหลังปจจัยเสี่ยง เชน อายุมาก ไดรับสารที่มีพิษตอไขกระดูก 

เชน เคมีบำาบัด (กลุม alkylating agents, topoisomerase II 

inhibitor) ไดรับรังสี เบนซีน กาว1-4

กลุมอาการไขกระดูกเจริญผิดปกติ (MDS) เกิดจากความผิดปกติ

ของเซลลตนกำาเนิดที่มีกระบวนการตายของเซลลผิดปกติ กอนจะมี

การจำาแนกประเภทและการแกตัวของเม็ดเลือดชนิดตางๆ ทำาใหเกิด

ภาวะเม็ดเลือดต่ำาและมีลักษณะผิดปกติไป ในระยะทายของโรค

จะกลายเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว5 การจำาแนกพวกของ MDS ทำา

ไดหลายวิธี เชน การจำาแนกแบบฝรั่งเศส-อเมริกา-บริติช (FAB)6 

การจำาแนกแบบองคการอนามัยโลก (WHO)7 หรือแบงความเสี่ยง

ต่ำาและความเสี่ยงสูง โดยใชระบบการใหคะแนนการพยากรณโรค

นานาชาติ (International prognostic scoring system, IPSS)8  

การรักษาผูปวยในกลุมความเสี่ยงต่ำาคือการให erythropoietin หรือ

รวมกับ G-CSF9-10  สำาหรับกลุมความเสี่ยงต่ำาที่ตรวจโครโมโซม

พบ 5q ตอบสนองตอยา lenalidomide11  ในกลุมความเสี่ยงสูง

การรักษาประกอบดวยการใหยา hypomethylating agent หรือ 

รวมกับการเปลี่ยนถายไขกระดูก12-13  การรักษาตามอาการอื่นๆ 

คือการใหเลือดถามีภาวะโลหิตจางมาก ผลเสียคือทำาใหเกิดภาวะ

เหล็กเกิน ตองไดรับยาขับเหล็ก  ในปจจุบันการรักษาดวยอิริท- 

โธพอยอิตินอยางเดียวหรือใหรวมกับ G-CSF เพื่อจะลดภาวะแทรก

ซอนจากการรับเลือด เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย ทำาใหผูปวยมี

ชีวิตยืนยาวขึ้น ปจจัยสำาคัญที่บงชี้ตอการตอบสนองตอการรักษา

ไดรับตนฉบับ 21 พฤษภาคม 2557 รับลงตีพิมพ 1 สิงหาคม 2557

ตองการสำาเนาตนฉบับ ติดตอ ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล  แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล 

วิชัยยุทธ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400



ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล และคณะ

J Hematol Transfus Med  Vol. 24  No. 3  July-September 2014

278

คือระดับอิริทโธพอยอิติน14 มีรายงานในผูปวยคนผิวขาวพบวาถา

ระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินต่ำากวา 200 มิลลิยูนิตตอ มล. จะตอบ

สนองตอการรักษาดีกวา ขนาดอิริทโธพอยอิตินที่ใหคือ 60,000-

80,000 ยูนิตตอสัปดาห15 สำาหรับระดับซีรัมเฟอริติน (ferritin) ใน

เลือด เปนปจจัยบงชี้การพยากรณโรค16 เพราะผูปวยความเสี่ยง

สูงมีระดับซีรัมเฟอริตินสูงกวาผูปวยความเสี่ยงต่ำากวา ผูปวยที่มี

ระดับซีรัมเฟอริตินต่ำากวา 500 นาโนกรัมตอ มล. มีระยะเวลารอด

ชีวิตนานกวา17 มีการศึกษายอนหลังในผูปวยคนไทยที่โรงพยาบาล 

รามาธิบดีพบวาปจจัยที่สงผลตอการพยากรณโรคที่ไมดีคืออายุ

มากกวา 70 ป และมีจำานวนเม็ดเลือดต่ำาทุกชนิด18

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการตอบสนองตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิติน 

ขนาดต่ำาในผูปวยที่เปน MDS วาเกี่ยวของกับระดับซีรัมอิริทโธ-

พอยอิตินหรือไม

ผูปวยและวิธีการ

การศึกษานี้ไดผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ไดศึกษาผูปวยยอนหลังระหวางเดือนมกราคม 

2534 - เดือนพฤษภาคม 2556 ในผูปวย MDS จำานวน 25 ราย 

ผูปวยทุกคนไดรับการซักประวัติ ตรวจรางกายอยางละเอียด ไดรับ

การตรวจเลือดและไขกระดูก  ตรวจระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินดวย

วิธี Chemiluminescent immunometric assay (คาปกติ 3.7-

29.5 มิลลิยูนิตตอ มล.) ระดับซีรัมเฟอริติน ซีรัมครีแอทินินและ

โครโมโซมกอนใหการรักษา โดยแยกโรคที่ทำาใหเกิดภาวะโลหิตจาง 

อยางอื่น 

แบงผูปวยเปน 2 กลุม คือกลุมความเสี่ยงต่ำา 22 ราย และ

ความเสี่ยงสูง 3 ราย โดยใชระบบการใหคะแนนการพยากรณโรค

นานาชาติ (IPSS)  ในกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำาไดรับการรักษาเริ่มตน 

ดวยอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา 4,000-10,000 ยูนิตตอสัปดาห ดวย 

ขอจำากัดในดานราคายาที่สูง ในรายที่ตอบสนองนอยหรือไมตอบ 

สนองตอการรักษา ไดรับการรักษาโดยเพิ่มขนาดอิริทโธพอยอิตินหรือ

ใหรวมกับยากระตุนเม็ดเลือดขาว (G-CSF) ในบางราย รวมทั้งการ

รักษาดวยการใหเลือด ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่ไมตอบสนองตอ 

อิริทโธพอยอิตินจะไดรับการรักษาดวยเคมีบำาบัด hypomethylating 

agent และเปลี่ยนถายไขกระดูก  

การตอบสนองตอการรักษา  วิเคราะหจากจำานวนผูปวยที่ตอบ 

สนองตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิติน คือ มีระดับฮีโมโกลบิน

เพิ่มขึ้นเทากับหรือมากกวา 1 กรัมตอเดซิลิตร ภายหลังการรักษา 4 

สัปดาห ระยะเวลารอดชีวิตและจำานวนผูปวยที่กลายเปนโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว 

สถิติและการวิเคราะห

ใช  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 16  คาสถิติ p ที่ต่ำากวา 0.05 ถือวามีนัยสำาคัญทางสถิติ 

สำาหรับการวิเคราะหการรอดชีวิตใชการวิเคราะหของ Kaplan-Meier 

ผลการศึกษา

ลักษณะทางอาการของผูปวย MDS ทั้งหมด 25 ราย แบงเปน 

กลุมเสี่ยงต่ำา 22 ราย กลุมเสี่ยงสูง 3 รายมีอายุเฉลี่ยเทากับ 71 

และ 57 ป มีระดับฮีโมโกลบินเฉลี่ย 9.6 และ 8.6 กรัมตอเดซิลิตร 

ระดับซีรัมเฟอริตินเฉลี่ย 664 และ 892.1 นาโนกรัมตอ มล. ตาม

ลำาดับ ผูปวยสวนใหญมีผลโครโมโซมปกติ (Table 1)  ผูปวย 

กลุมความเสี่ยงต่ำามีระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินเทากับ 4-72 มิลลิ-

ยูนิตตอ มล. ตอบสนองตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิตินขนาด

ต่ำา 18 รายคิดเปนรอยละ 82 พบวาระดับฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

1.85 กรัมตอเดซิลิตรภายใน 4 สัปดาห (Table 2) โดยผูปวย 

11 รายตอบสนองดีมาก ไมตองไดรับเลือดและมีระยะเวลารอด

ชีวิตระหวาง 3 ถึง 12 ป โดยมี median survival time เทากับ 

10 ป  สวนผูปวยอีก 7 ราย ตอบสนองดีในชวงแรก หลังจาก 

นั้นตองเพิ่มขนาดอิริทโธพอยอิติน และในบางรายใชยากระตุน

Table 1  Characteristics of studied MDS patients. Number expressed as mean (range)

Findings Low risk (n = 22) High risk (n = 3)

Age (yrs) 71 (48-91) 57 (43-78)
Hb (g/dL) 9.6 (5.5-11.9) 8.6 (5.4-11.5)
Serum erythropoietin (mU/mL) 24.7 (4.3-72) 137.7 (13.1-200)
Serum ferritin (ng/mL) 664 (131.4-2833) 892.1 (192.3-1282)
Karyotype:
Normal (46XX or 46XY)
Abnormal

21 cases
1 case of del (5), del (13)

2 cases
1 case of del (13)
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เม็ดเลือดขาว (G-CSF) รวมดวย ระยะเวลารอดชีวิตระหวาง 3 

ถึง 14 ป โดยมี median survival time  เทากับ 7 ป มีผูปวย 

1 ราย เสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีระยะเวลารอดชีวิตที่ 69 

เดือน ระยะเวลารอดชีวิตในผูปวยความเสี่ยงต่ำาที่ตอบสนองตอ 

อิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาและที่ตองเพิ่มขนาดหรือใช G-CSF รวม  

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (Figure 1, p = 

0.66)  สวนผูปวย 4 ราย ที่ไมตอบสนองอิริทโธพอยอิติน ไดรับ

การรักษาโดยการใหเลือดและยาขับเหล็ก

Table 2  Outcome of low-dose erythropoietin treatment 

Findings Low risk (n=22) High risk (n=3)

Serum erythropoietin level (range) 4.3-72 mU/mL > 200 mU/mL in 2 cases
and 8.6 mU/mL in one case

Respond to low dose erythropoietin
(Increase Hb level 1.85 g/dL in 4 wk)
   Continue with low dose
   Increased dose + G-CSF

18/22 (82%)

11/18 (61%)
7/18 (39%)

1/3

Figure 1  Overall survival of 18 responders to low-dose erythropoietin.  A. Eleven patients who did not require an 

increase in erythropoietin dose.  B. Seven patients who subsequently need an increase in erythropoietin dose.
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ผูปวยกลุมความเสี่ยงสูงหนึ่งรายที่มีระดับซีรัมอิริทโธพอย- 

อิตินต่ำา (8.6 มิลลิยูนิตตอ มล.) จึงไดรับการรักษาดวยอิริทโธ-

พอยอิตินขนาดต่ำาพบวาตอบสนองดีมาก  ระยะเวลารอดชีวิต 78 

เดือน และเสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว สวนอีกสองรายมีระดับ

ซีรัมอิริทโธพอยอิตินสูงมากกวา 200 มิลลิยูนิตตอ มล. รายแรก

ได hypomethylating agent มีชีวิตรอดที่ 14 เดือน รายที่สอง

ไดรับการปลูกถายไขกระดูก มีชีวิตรอดที่ 16 เดือน (Table 2)  

วิจารณ

อิริทโธพอยอิตินเปนยาที่มีราคาแพง เปนปญหาในเวชปฏิบัติ

ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย19  มีการศึกษาพิจารณาตนทุน

โดยวัดผลลัพทเปนคุณภาพชีวิตที่ปรับ (cost-utility  analysis)20  

พบวาการรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินในผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับ 

ยาเคมีบำาบัดที่มีระดับฮีโมโกลบินเทากับ 9-10 กรัมตอเดซิลิตร 

เปนการเพิ่มคารักษาที่มีประโยชนไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ใหเลือด  การรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาชวยลดคาใชจาย

และสามารถใชในการรักษาผูปวยในเวชปฏิบัติเพิ่มขึ้น ยังไมเคยมี

การศึกษาการใชยาอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาในผูปวย MDS มากอน 

การศึกษานี้เปนรายงานแรกที่แสดงใหเห็นวาผูปวย MDS ที่มีความ

เสี่ยงต่ำาสวนใหญตอบสนองดีตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิติน 

ขนาดต่ำา 4,000-10,000 ยูนิตตอสัปดาห  แมวาผูปวยบางรายตอง

การขนาดยาอิริทโธพอยอิตินเพิ่มขึ้นก็ตาม

การศึกษานี้พบวารอยละ 82 ของผูปวย MDS กลุมความ

เสี่ยงต่ำามีระดับฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นเทากับหรือมากกวา 1 กรัมตอ

เดซิลิตร ภายใน 4 สัปดาห และมีอัตรารอดชีวิตมากกวารอยละ 

50 เปรียบเทียบไดกับการศึกษาของกลุม Group Francophone 

des Myelodysplsies (GFM)21  ที่ใหการรักษาผูปวย MDS ที่มี

ความเสี่ยงต่ำาดวยยาอิริทโธพอยอิตินชนิดแอลฟาหรือเบตาขนาด

มาตรฐาน 60,000 ยูนิตตอสัปดาห  พบวาผูปวยรอยละ 62 มีระดับ

ฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นเทากับหรือมากกวา 1 กรัมตอเดซิลิตรภายใน 

12 สัปดาห และมีอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปรอยละ 64

ผูปวย MDS ที่มีระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินต่ำาที่ตอบสนอง 

ตอการรักษาดวยอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำาในการศึกษานี้ สามารถ

เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของกลุม Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG)10  ที่รายงานผูปวยที่มีระดับซีรัม 

อิริทโธพอยอิตินต่ำากวา 200 มิลลิยูนิตตอ มล.ตอบสนองตอการ

รักษาดวยยาอิริทโธพอยอิติน (รอยละ 45) ไดดีกวาผูปวยที่มี

ระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินสูง (≥ 200 มิลลิยูนิตตอ มล.) ที่ตอบ 

สนองตอการรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินเพียงรอยละ 5 ผูปวยที่

ไดรับการรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิติน 1,500 ยูนิต/กก./วัน (63,000 

ยูนิตตอสัปดาห ในผูปวยน้ำาหนัก 60 กก.) แมวาจะมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีแตอัตรารอดชีวิตและระยะเวลาที่กลายเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ไมดีกวาผูปวยกลุมอื่น10  เชนเดียวกับการศึกษาในผูปวย MDS ที่

มีระดับซีรัมอิริทโธพอยอิตินต่ำาที่ประเทศอิตาลีก็ตอบสนองตอการ

รักษาดวยอิริทโธพอยอิติน (80,000 ยูนิตตอสัปดาห) ดีกวาผูปวย 

กลุมอื่น15  แตขนาดยาอิริทโธพอยอิตินที่ใชในรายงานตางๆ สูงกวา

การศึกษานี้ 6-15 เทา 

การรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา เปนการรักษาที่ตนทุน-

ประสิทธิภาพสูง (cost-effectiveness) ประหยัดคาใชจาย และ

สามารถพัฒนาอยางยั่งยืนในผูปวย MDS กลุมความเสี่ยงต่ำาใน

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีทรัพยากรจำากัด  การศึกษานี้

มีขอจำากัดเนื่องจากจำานวนผูปวยนอย การศึกษาในผูปวยจำานวน

มากขึ้นในอนาคตจะมีประโยชนตอผูปวยไทยที่เปน MDS ยิ่งขึ้น

สรุป

การรักษาดวยยาอิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา มีประสิทธิภาพสูง

ในผูปวย MDS กลุมความเสี่ยงต่ำาสวนใหญ ระดับซีรัมอิริทโธพอย-

อิตินที่ต่ำาเปนปจจัยสำาคัญที่ทำาใหตอบสนองตอการรักษาดวยยา 

อิริทโธพอยอิตินขนาดต่ำา 
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Response to Low Dose Erythropoietin in Patients with Low-Risk 
Myelodysplastic Syndrome 

Ladda Sorakhunpipitkul, Apichai Leelasiri and Tanomsri Srichaikul 
Department of Medicine, Vichaiyut Hospital Medical Center, Bangkok

Abstract:  

Objective:  To study the response to low dose erythropoietin (Epo) therapy in Thai MDS patients, and correlate 

the response with serum erythropoietin level.  Methods:  A retrospective study in 25 Thai MDS patients at 

Vichaiyut hospital during Jan 1991- May 2013 was conducted.  Serum Epo level was determined before the 

initiation of Epo therapy.  Results:  The patients were divided into low risk (n = 22) and high risk (n = 3) groups 

according to the International prognostic scoring system (IPSS).  Twenty- two low risk cases had low level of 

4-72 mU/mL and were initially treated by low dose Epo therapy (4,000-10,000 U/wk).  Eighteen out of 22 patients 

(82%) responded with rising hemoglobin at an average of 1.85 g/dL in 4 weeks.  Eleven responders continued on 

low-dose regimen and did not require blood transfusion and had survived 3-12 years with the median survival 

time of 10 years.  Seven responders later had progressive anemia requiring an increase in dosage of Epo with or 

without granulocyte stimulating factor (G-CSF), and survived 3-14 years with the median survival time of 7 years. 

The median survival of the two subgroups was not significantly different (p = 0.66).  Of 3 high risk patients, 2 

had elevated serum Epo (> 200 mU/mL) and survived 14-16 months, while the remaining patient with normal 

serum Epo responded to low dose Epo treatment and survived 78 months.  Conclusion:  Most Thai patients with 

low-risk MDS patients had normal or slightly elevated serum erythropoietin and responded very well to low dose 

erythropoietin therapy, and might not need standard dose therapy.

Keywords : l Low risk Thai MDS  l Low dose of erythropoietin therapy  l Low serum level of erythropoietin
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