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บทนำา

Myelodysplastic syndrome (MDS) เปนโรคทางโลหิตวิทยา
ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลลตนกำาเนิดในไขกระดูก ในดานการ

เจริญเติบโต การพัฒนาการ และการทำางานของเซลล โดยมีการ
แสดงออกในรูปของ ineffective hematopoiesis ภาวะไขกระ
ดูกไมทำางาน และจำานวนเม็ดเลือดในกระแสเลือดผิดปกติ และ
อาจมีการดำาเนินโรคตอเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดถึงรอยละ 301, 2

การวินิจฉัยและจำาแนกประเภทของโรค พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 

1982 ตาม French-American-British (FAB) classification 

อาศัยลักษณะของเซลลที่ผิดปกติ และจำานวนเซลลตัวออน (blast) 
ในไขกระดูกเปนเกณฑ และไดแบงโรคเปน 5 กลุมคือ refractory 
anemia (RA), refractory anemia with ring sideroblast 

(RARS), refractory anemia with excess blast (RAEB), 

refractory anemia with excess blasts in transformation 

(RAEB-T) และ chronic myelomonocytic leukemia (CMML) 
ขณะนั้นการใหวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวใชจำานวน blast 
มากกวารอยะ 30 แตเมื่อมีการประเมินผลทางคลินิก (clinical 

outcome) และการเปลี่ยนแปลงไปเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวของ

โรคในแตละกลุมยอย พบวามีความแตกตางกันมาก ดังนั้น ในป 

ค.ศ. 2001 World Health Organization (WHO) ไดทำาการ
ปรับปรุงการจำาแนกโรคใหม ใหวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ก็ตอเมื่อมีจำานวน myeloblast มากกวารอยละ 20 ทำาใหกลุม 

refractory anemia with excess blasts in transformation  
ถูกตัดออก และ chronic myelomonocytic leukemia จัด
เขาอยูในกลุมยอยของ myelodysplastic / myeloproliferative 
neoplasm ดังนั้น กลุมยอยใหมที่ WHO จัด จะไดเปน RA, 
RARS, RA with multilineage dysplasia (RCMD), และ 

RCMD with RS (RCMD-RS)3

พยากรณโรคใน ผูปวย MDS ไดมีการแบงกลุมผูปวยโดย
อาศัย จำานวน blast ใน ไขกระดูก, number of cytopenia และ 
cytogenetic profile ไดผูปวย 4 กลุมคือ low risk, intermediate 
1 risk, intermediate 2 risk และ high risk ตาม International 

prognostic scoring system (IPSS)3 พบวา พยากรณโรคใน

กลุมตางๆ ในดานการดำาเนินโรคเปน acute myeloid leukemia 

(AML) และ survival แตกตางกัน3,4

การเลือกการรักษา อาศัยปจจัยดาน อายุ ความสามารถในการ

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน (performance status) โรครวม กลุม
เสี่ยงตาม IPSS และ ความรุนแรงของโรคดังแสดงไวในตารางที่ 

1 โดย International working group of MDS ไดใหคำาจำากัด

ความการตอบสนองตอการรักษาโดยวิธีตางๆ1 ขึ้นกับเปาหมายของ
การรักษา ไดเปน 4 ดานคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงการดำาเนินโรค (altering the natural 
history of the disease)

2. การตอบสนองระดับพันธุกรรม (cytogenetic response)

3. มีการเพิ่มขึ้นของระดับความเขมขนของเลือด (hematologic 
improvement)
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4. เพิ่มคุณภาพชีวิต (quality of life)

จากตัวอยางการรักษาตามตัวอยางในตารางที่ 1 พบวา epigenetic 

therapy, immunomodulator และ hematopoietic growth 
factor เปนทางเลือกในการรักษาผูปวย แตในประเทศไทยการรักษา
โดยวิธีดังกลาว มีคาใชจายที่สูงมาก และหลายๆแหงในประเทศไทย

ก็ยังไมมียาดังกลาว ทำาใหการรักษา MDS มีความยุงยาก และ 

ลำาบาก ดังนั้น จึงตองอาศัย หลักการ best supportive care 

ในการดูแลผูปวยเปนหลัก
จากการสืบคนวิธีการรักษาผูปวย MDS ไดพบวา มีการใช 

valproic acid (VPA) อยางเดียว หรือ ใหรวมกับ all-trans 
retinoic acid 5 พบวา ขนาดยา VPA ที่ใชใหไดระดับของการ

รักษา เฉลี่ย 1,250 mg (900-2,550 mg) ทำาใหผูปวย 8 ราย 

(รอยละ 44) ตอบสนองตอการรักษา รวมทั้ง 1 รายที่ไดการตอบ

สนองระดับบางสวน (partial response) โดยใชเวลาในการรักษา

เฉลี่ย 30 วัน (14-38 วัน) ชวงเวลาในการตอบสนองคงอยูเฉลี่ย 
4 เดือน และมีผูปวยจำานวน 5 รายที่มีอาการของโรคกลับมาซึ่ง
ไดเปลี่ยนมาให VPA รวมกับ ATRA 4 ราย พบวามีการตอบ

สนองตอการรักษา 2 ราย

รายงานผูปวย

ผูปวย 4 ราย ไดรับการวินิจฉัย เปน MDS โดยลักษณะพื้น

ฐานของผูปวยไดแสดงไวในตารางที่ 2 ผูปวยไดรับการรักษากอน
เริ่ม VPA ดังแสดงไวในตารางที่ 3

หลังจากเริ่มการรักษาดวย VPA ไดตรวจเลือดเปนระยะเพื่อ

Table1  Available treatment options for myelodysplastic syndrome 3

Best supportive care: transfusion, antibiotics
Hematopoietic growth factors: erythropoietin, G-CSF
Transcriptional modifying (epigenetic) therapy

      Hypomethylating agents: 5-azacytidine, decitabine

      Histone deacetylase inhibitors
Immunomodulatory agents: lenalidomide, antithymocyte globulin, cyclosporin A, thalidomide
Low-dose chemotherapy (cytarabine)
Intensive (AML-like) chemotherapy
Allogeneic blood or marrow cell transplantation

Table2  Characteristics of the patients prior to valproic acid treatment

No. Sex Age(y) Subtype Karyotype IPSS

1 Female 65 RA Not done Not available
2 Female 44 RCMD 46,XX[18] 0.5
3 Male 53 RCMD 46.XY[6] 0.5
4 Male 56 RA 46,XY[15] 0

RA = Refractory anemia; RCMD = Refractory cytopenia with multi-lineage dysplasia;

IPSS = International prognostic scoring system

Table3  Clinical courses and previous treatments of patients and hematologic responses

No MDSduration

priorto

treatment(m)

Previous

treatments

Growth

factor

Responses

toVPA

Timetoresponse

(m)

Timeto

followup(m)

1 10 PRC No Hb 6 11
2 5 Oxymetholone No Hb 

Platelet

1

6

9

3 5 PRC No Hb

Platelet

6

7

9

4 11 PRC Yes Hb 1 10

VPA = valproic acid;  PRC = packed red cell transfusion
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ปรับขนาดยาใหไดระดับความเขมขนของยาในกระแสเลือด 50-100 

mg/mL และติดตามผลการตอบสนองตอการรักษา ผลการตอบ

สนองตอการรักษา แสดงไวในตารางที่ 3-4 และรูปที่ 1-8 ไมมีราย

ใดมีการเปลี่ยนแปลงเปน มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (AML)

จากตารางที่ 4 และ รูปที่ 1-8 พบวาหลังจากการให VPA มี

แนวโนมของการเพิ่มขึ้นของระดับฮีโมโกลบิน และจำานวนเกล็ด

เลือดในผูปวยทุกราย และมีการใหเลือดลดลง

วิจารณ

บทความนี้ ไดรายงานผูปวย 4 รายที่ไดรับการวินิจฉัยเปน 

MDS และจัดอยูในกลุมความเสี่ยงต่ำา โดยที่ รายที่ 1 ไมไดมี

การสงตรวจโครโมโซม จึงไมสามารถกำาหนดกลุมไดชัดเจน การ

รักษาดวย VPA มีแนวโนมของการตอบสนองตอการรักษาดานการ

เพิ่มขึ้นของระดับฮีโมโกลบิน และ เกล็ดเลือด และการลดลงของ 

การใหเลือด แตการติดตามผลการรักษาในดานอื่นเชน การตอบ 

สนองในดานพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของไขกระดูก ยังไมสามารถ

บอกไดเนื่องจากระยะเวลาในการติดตามผลการรักษายังสั้นเกินไป

MDS กับการรักษาดวย VPA มีรายงานการรักษาไมมาก ใน

การศึกษานี้ ไดใช VPA อยางเดียวในการรักษา พบวาการตอบ

สนองตอการรักษาคอนขางดี ผูปวยไมจำาเปนตองรับการใหเลือด

และผลิตภัณฑของเลือดบอยเทากอนการรักษา ระยะเวลาในการ

ตอบสนองอยูในชวง 1-6 เดือน แตเนื่องจากไมไดติดตามผูปวยตอ

เนื่อง เนื่องจากการยายสถานที่ทำางานของผูรายงาน จึงไมสามารถ

รายงานการตอบสนองระยะยาว การตอบสนองในดานพันธุกรรม 

Figure1  Hematologic response of hemoglobin in patient No.1

Table4The average hemoglobin levels, platelet counts and number of packed red cell (PRC) transfusion before 

and after valproic acid (VPA) treatment

PatientNo.1 PatientNo.2 PatientNo.3 PatientNo.4

Before

VPA

After

VPA

Before

VPA

After

VPA

Before

VPA

After

VPA

Before

VPA

After

VPA

Hb (g/dL) 5.7 7.0 9.7 10.7 6.3 7.4 7.1 10.3
Platelet counts (x109/L) 360 314 49 90 46 76 212 240
PRC transfusion (units/m) 1 0.4 0 0 1 0.6 2.2 0.1
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Figure2  Hematologic response of platelet in patient No.1

Figure3  Hematologic response of hemoglobin in patient No.2
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Figure4  Hematologic response of platelet in patient No.2

Figure5  Hematologic response of hemoglobin in patient No.3
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Figure6  Hematologic response of platelet in patient No.3

Figure7  Hematologic response of hemoglobin in patient No.4

* PRC transfusion prior to visit
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(cytogenetic) และ การดำาเนินโรค (natural history) ของโรค

ไดในรายงานนี้

การใช VPA อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา MDS 

สำาหรับ โลหิตแพทยที่ไมสามารถใหการรักษาแบบที่มีการแนะนำา

ในแนวทางการรักษาได
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Figure8  Hematologic response of platelet in patient No.4
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Abstract: MDS is a group of disorders of hematopoietic stem cells characterized by cytopenia and ineffective 

hematopoiesis associated with epigenetic abnormalities�  Treatments of MDS are costly and may not be available 

in some areas of Thailand�  This is a report of the uses of single-agent controlled-release valproic acid (target 

serum concentration 50-100 mg/mL) in 4 cases of MDS; refractory anemia (2) and refractory cytopenia with 

multi-lineage dysplasia (2)�  Valproic acid, a histone deacetylase inhibitor, that may enhance normal gene 

expression, is inexpensive, non-toxic and can be administered orally�  After the valproic acid treatments, there 

were hematological improvements within 1-6 months in all 4 patients�  Therefore, valproic acid alone may be a 

good alternative for the treatment of MDS�
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