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คานา
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็ นโรคมะเร็ งทางโลหิตวิทยาที่พบได้ บ่อยใน
ผู้สงู อายุ จากการศึกษาของประเทศในทวีปเอเชียพบว่ามีอุบัติการณ์ อยู่ระหว่าง 0.5 – 2 ต่อประชากร 100,000 คน ใน
ประเทศไทยถึงแม้ ว่าจะไม่ทราบอุบัติการณ์ ที่แน่นอนก็ตาม แต่คาดว่าน่าจะมีอุบัติการณ์ ที่ใกล้ เคียงกัน ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาได้ มีพฒ
ั นาการของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาเป็ นอย่างมาก ทั ้งการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด
ยาที่ออกฤทธิ์ ชนิดมุ่งเป้า(targeted therapy) อาทิเช่น thalidomide lenalidomide และ bortezomib รวมถึงการรักษา
สนับสนุน (supportive treatment)ด้ วยยากลุ่มbisphosphonates ทาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคนี ้มีผลการตอบสนองต่อโรคดีขึ ้น อัตรา
การรอดชีวิตสูงขื ้น และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขื ้นกว่าเดิมมาก ในปั จจุบันถึงแม้ ว่าจะมีบทความทบทวนและแนวทางการรักษา
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาของประเทศต่างๆ[1] เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ก็ตาม แต่ก็เป็ นแนวทางที่
สอดคล้ องกับระบบสาธารณสุขของประเทศดังกล่าว ดังนั ้นชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทยจึงได้ จัดตั ้งคณะทางานขึ ้น
ซึง่ ประกอบไปด้ วยโลหิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ต่างๆ ร่ วมกับสถาบันทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
สรุปข้ อมูลหลักฐานที่มีรายงานอย่างเป็ นทางการและความเห็นของแพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาประมวลเป็ นแนวทางเบื ้องต้ นใน
การรักษาโรคนี ้ เพื่อให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาวะทางการแพทย์ บุคลากร และความพร้ อมของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย
อนึง่ แนวทางในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมานี ้ ไม่ ได้ เป็ นมาตรฐานหรื อข้ อกาหนด สาหรับ
แพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาแต่อย่างใด หากแต่เป็ นแหล่งข้ อมูลอีกแหล่งหนึ่งเพื่อ
ช่ว ยสนับ สนุนการดูแ ลผู้ป่วยสาหรั บแพทย์ แ ละบุคลากรสาธารณสุข ทั ้งนี ้การดูแ ลรั กษาผู้ป่ วยแต่ ละรายควรขึ ้นอยู่กับ
สภาวะพื ้นฐานของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงความพร้ อมของสถาบันทางการแพทย์ และบุคลากรในแต่ละที่ ซึ่งจะต้ องมี
การประมวลและตัดสินใจโดยแพทย์ผ้ ดู แู ลและผู้ป่วยโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลักสาคัญที่สดุ
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เนือ้ หาภายใน กลุ่มเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์
ประเด็นสาคัญ ของแนวทางนี ้จะทาการมุ่งเน้ นไปที่ แนวทางการวินิจฉัย แนวทางการประเมินผู้ป่วย แนวทางการ
รักษาผู้ป่วยแต่ละประเภทซึ่งได้ แก่ ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉั ยใหม่ที่สามารถทาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดได้ ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถเข้ า รั บการปลูกถ่ า ยเซลล์ ต้นกาเนิ ดได้ ผู้ป่วยกลับเป็ นซ า้ หรื อ ดื อ้ ต่ อ การรั กษา รวมทัง้ แนวทางในการจัดการ
ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา

แผนกสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ แนวทางดังกล่ าว
แผนกโลหิตวิทยา (Hematology)
แผนกมะเร็ งวิทยา (Oncology)
แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine)
แผนกเวชศาสตร์ ครอบครัว (Family Medicine)
แผนกเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ (Geriatrics)
ฝ่ ายการพยาบาล (Nursing)

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรด้ านสุขภาพรวมถึงเครือข่ายสุขภาพต่างๆ (Allied Health Personnel)
แพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง (Physicians or specialists)
ทันตแพทย์ (Dentists)
พยาบาล (Nurses)
เภสัชกร (Pharmacists)
นักกายภาพบาบัด (Physical Therapists)
ผู้ชว่ ยแพทย์ (Physician Assistants)

วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแนวทาง
1.
2.

เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาในประเทศไทย
เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ สาหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบทั ้งในด้ านการวินิจฉัย การ
ประเมินผู้ป่วย การรักษา การติดตามและการจัดการภาวะแทรกซ้ อน และการติดตามผลที่ได้ จากการรักษา

กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
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คณะกรรมการจัดทาและผลประโยชน์ ขัดแย้ ง
1. ผศ.นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล : ได้ รับทุนวิจยั จากบริษัท แจนเซน-ซีแลก, บริษัทโนวาติส, บริษัทโรช
และได้ รับค่าตอบแทนการบรรยายจากบริษัท แจนเซน-ซีแลก, บริษัทโนวาติส และ บริษัทโรช
2. นพ. สมชาย วงศ์ขนั ตี : ไม่มี
3. อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงษ์ : ไม่มี
4. อ.พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ ธาดา :ไม่มี
5. นพ. ธวัชชัย สุวรรณบรรณ : ไม่มี
6. อ.พญ. ปณิสนิ ี ลวสุต : ไม่มี
7. อ.พญ. ดาวลดา คงกับพันธ์ : ไม่มี
โดยการจัดทาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนและผ่านการ
ยอมรับจากชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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กิตติกรรมประกาศ
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาเล่มนี ้จัดทาขึ ้น โดยชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทย
ซึง่ มีคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกาธรชัย
พ.อ.รศ.นพ.วิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์
รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
ผศ.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร
อ.พญ.ธีรยา พัววิไล
พ.อ.รศ.นพ.วิเชียร มงคลศรีตระกูล
นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
นพ.สมชาย วงศ์ขนั ตี
รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี
รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ผศ.พญ.กาญจนา จันทร์ สงู
พ.ท.อ.นพ.ต้ นตนัย นาเบญจพล
อ.นพ.ดร.อาจรบ คูหาภินนั ทน์
อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ ธาดา
อ.พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์
พญ.สิริขจร แต่งแดน
นพ.ชัชวาล นาคะเกศ
ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย
อ.พญ.ปณิสนิ ี ลวสุต

ที่ปรึกษาชมรม
ที่ปรึกษาชมรม
ประธานชมรม
รองประธานชมรม
เลขาธิการชมรม
เหรัญญิ ก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สารบัญ
คานา
เนือ้ หาภายใน กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
คณะกรรมการจัดทาและผลประโยชน์ ขัดแย้ ง
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ

คาชีแ้ จงนา้ หนักหลักฐานอ้ างอิง และ คาแนะนา
บทที่ 1: บทนา
บทที่ 2: การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
บทที่ 3: แนวทางการรั กษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิ ดมัยอีโลมา
สาหรั บผู้ป่วยที่เป็ น Transplant candidate multiple myeloma
บทที่ 4: แนวทางการรั กษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิ ดมัยอีโลมา
สาหรั บผู้ป่วยที่เป็ น Non-transplant candidate multiple myeloma
บทที่ 5: แนวทางการรั กษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิ ดมัยอีโลมา
สาหรั บผู้ป่วยที่เป็ น Relapsed/refractory multiple myeloma
บทที่ 6: แนวทางการรั กษาภาวะแทรกซ้ อนด้ านกระดูก, แคลเซียมในเลือดสูง และไต
บทที่ 7: แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้ อนเกี่ยวกับระบบเลือดและแนวทางการรั กษาอาการปวด
เอกสารอ้ างอิง

2
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8
10
14
20
28
31
40
44
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คาชีแ้ จงนา้ หนักหลักฐานอ้ างอิง และ คาแนะนา
ระดับนา้ หนักหลักฐานอ้ างอิง (Level of evidence)
ระดับ 1: หลักฐานที่ได้ จากงานวิจยั ที่เป็ น randomized controlled trials หรื อ systemic review ที่ดีอย่างน้ อย 1
งานวิจยั
ระดับ 2: หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น non-randomized controlled trials หรื อ before & after clinical
trials หรื อ cohort studies
ระดับ 3:หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น case-control studies
ระดับ 4:หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น descriptive, case report หรื อ case series
ระดับ 5:หลักฐานที่เป็ น expert opinion หรื อฉันทามติ (consensus) ของคณะ ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับของคาแนะนาสาหรั บแนวทางปฏิบัติ (Grade of recommendation)
ระดับ A แนวทางปฏิบตั ินี ้ให้ มีการนาไปใช้ (Strongly recommended)
ระดับ B แนวทางปฏิบตั ินี ้ควรนาไปใช้ (Recommended)
ระดับ C แนวทางปฏิบตั ินี ้เป็ นทางเลือกหนึง่ ในการนาไปใช้ (Optional)
ระดับ D แนวทางปฏิบตั ินี ้ไม่แนะนาให้ นาไปใช้ ในกรณีทวั่ ไป (Not recommended in normal situation)
ระดับ E แนวทางปฏิบตั ินี ้ไม่แนะนาให้ ในไปใช้ (Not recommended in all situations)
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บทที่ 1: บทนา
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็ นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่เกิดจากกระบวนการ
แบ่งตัว ของ plasma cell (clonal proliferation) ที่พัฒนามาจาก B lymphocyte ในไขกระดูก ซึ่งมีความผิดปกติไ ป
อุบัติการณ์ ของโรคดังกล่าวพบได้ ประมาณร้ อยละ 8 ของมะเร็ งทางโลหิตวิ ทยาทั ้งหมด โดยที่ plasma cell clone ที่มี
ความผิดปกติเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการซีด มีการทาลายกระดูกมากขึน้ จนเกิดอาการปวดกระดูก กระดูกหักง่า ย
นอกจากนี ย้ ัง ทาให้ เกิ ดการสร้ าง monoclonal protein (M-protein) มากขึ ้นอัน นาไปสู่การเกิ ดภาวะ hyperviscosity
เนื่องจากมีปริมาณM-proteinที่สงู มากในเลือด และภาวะไตวายจาก light chain โดยทัว่ ไป พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรค
ดังกล่าวจะอยู่ระหว่าง 62 – 66 ปี และพบว่ามีผ้ ปู ่ วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี อยู่ร้อยละ 2-4 ของผู้ป่วยทั ้งหมด
ข้ อมูลพื ้นฐานรวมถึงอาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาได้ มีการศึกษาโดย Kyle
ในปี 2003[2] และมีฐานข้ อมูลของประเทศไทยโดยการรวบรวมของ ชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทย [3] ซึ่งสามารถ
แสดงได้ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่พบในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา

Kyle 2003[2]

Siritanaratkul[3]

Median age (yr)

66

62

Age <40 yr.

2%

4%

Anemia (Hb<12 g/dl)

72%

95%

Bone lesions (lytic lesions, pathologic
fractures or severe osteopenia)

80%

84%

Renal failure (serum creatinine >2 mg/dl)

19%

19%

Hypercalcemia (>11 mg/dl)

13%

31%

Monoclonal protein on serum protein
electrophoresis

82%

97%

Type of immunoglobulin
IgG
IgA

52%
21%

71%
19%

>10% bone marrow plasma cells

98%

96%

Clinical/Laboratory features
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ความผิดปกติ ของพลาสมาเซลล์ นอกจาก โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาแล้ ว ยังอาจพบความผิดปกติ
รูปแบบอื่นๆ ได้ โดยในปี พ.ศ. 2546 International Myeloma Working Group (IMWG) ได้ เผยแพร่ เกณฑ์ ในการวินิจฉัย
กลุ่ม โรคความผิ ด ปกติ ข องพลาสมาเซลล์ (plasma cell disorders)[4] ชนิ ดต่ า งๆเอาไว้ แ ละท าให้ ชัด เจนขึ น้ จาก
เอกสารอ้ างอิงเพิ่ม[5]
สาหรั บ การวิ นิ จฉัย symptomatic MM นัน้ จะต้ อ งพบความเสียหายของอวัยวะเป้ าหมาย เป็ นสาคัญ ส่ว น
smoldering หรื อ asymptomatic multiple myeloma พบได้ ประมาณร้ อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิด
มัยอีโลมาที่ได้ รับการวินิจฉัยใหม่ และมีความเสี่ยงที่จะมีการดาเนินของโรคไปเป็ นsymptomatic MM ได้ สงู ถึงร้ อยละ 73
ในระยะเวลา15ปี [6]
ซึง่ การกล่าวถึงเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมารู ปแบบต่างๆนั ้น จะแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 2 ต่อไป
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาในอดีตนั ้น จะมุ่งเน้ นไปที่การรักษาด้ วยยาเคมีบาบัด อย่างไรก็
ตามเนื่องจากการตอบสนองที่ได้ ค่อนข้ างต่าและผู้ป่วยมักจะตอบสนองต่อยาได้ เพียงระยะเวลาสั ้นๆ ในปั จจุบันได้ มีการ
มุ่งเน้ นพัฒนายาใหม่ๆ ซึ่งออกฤทธิ์ แบบพุ่งเป้ามากยิ่งขึ ้น เช่น bortezomib, thalidomide และ lenalidomide รวมถึงการ
ใช้ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด ร่วมด้ วยในการรักษา ทาให้ ผลลัพธ์ ในการรักษาทั ้งระยะสั ้นและระยะยาวมีการพัฒนาขึ ้น
มาก ซึง่ การรักษารูปแบบใหม่ที่แนะนาในปั จจุบนั จะประกอบด้ วยการผสมสูตรยาหลายๆตัว ซึ่งการกาหนดแนวทางน่าจะ
เป็ นข้ อแนะนาเบื ้องต้ นสาหรับการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ ได้ รับการรักษาที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป
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บทที่ 2: การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาในปั จจุบนั มีการกาหนดเกณฑ์ โดยสมาคมต่างๆหลายสมาคม ซึ่ง
โดยหลักๆ แล้ ว จะมีอยู่ 2 แนวทางที่ได้ รับการยอมรับในปั จจุบนั ได้ แก่
1. การวินิ จ ฉัย โรคมะเร็ งเม็ ดโลหิต ขาวชนิด มัยอี โ ลมาโดยอ้ างอิ งจากเกณฑ์ ข อง World Health Organization
Classification of Tumours 2008[7] ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 Symptomatic plasma cell myeloma จะวินิจฉัยจากเกณฑ์ 3 ข้ อดังนี ้
 พบ M-protein ในซีรั่มหรื อในปั สสาวะ โดยที่ในแนวทางดังกล่าว ยังไม่มีการกาหนดระดับ
ของ M-protein ในซีรั่มหรือในปั สสาวะเอาไว้ อย่างชัดเจน แต่โดยทั่วไปแล้ วพบว่า ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ มี ระดับ IgG มากกว่า 30 g/l หรื อ IgA มากกว่า 25 g/l หรื อพบ ระดับ light chain
มากกว่า 1 g/24hr ซึ่งอาจใช้ ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ ในการวินิจฉัยเบื ้องต้ นได้ อย่างไรก็
ตาม อาจมีผ้ ปู ่ วยบางส่วนที่มีระดับของค่าต่างๆที่กล่าวมาข้ างต้ นต่ากว่าระดับที่ระบุ
 พบ clonal plasma cells ในไขกระดูก หรื อ พบภาวะ plasmacytoma ซึ่งในปั จจุบันยังไม่มี
การ กาหนดค่าต่าสุดของระดับ monoclonal plasma cells เอาไว้ ถึงแม้ ว่าโดยทั่วไป ผู้ป่วย
มักมี monoclonal plasma cells เกิน ร้ อ ยละ 10 แต่ ก็พ บผู้ป่ วยบางส่ว นที่ มีระดับ ของ
marrow plasma cells ที่ต่ากว่าร้ อยละ 10 เช่นกัน
 พบ อวัยวะที่เกี่ยวข้ องหรือเนื ้อเยื่อที่เกี่ยวข้ องทางานผิดปกติ ซึง่ จะตรวจพบอาการที่แสดงถึง
ความเสียหายที่เกิดกับอวัยะวะต่างๆซึง่ ได้ แก่ ภาวะโลหิตจาง ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง lytic
bone lesions, renal insufficiency, hyperviscosity, amyloidosis หรื อ recurrent
infections (หรื อ อาจวินิจ ฉัยได้ ง่ายๆโดยดูจากอาการของ CRAB ได้ แก่ hyperCalcemia,
Renal insufficiency, Anemia, Bone lesion)
 Asymptomatic (Smoldering) myeloma จะวินิจฉัยจากเกณฑ์ ดังนี ้

พบ M-protein ในซีรั่มมากกว่า 30 g/l และ/หรือ

พบ Clonal plasma cells ในไขกระดูก มากกว่า หรือเท่ากับร้ อยละ 10
 ไม่ พ บว่ ามี เ นื อ้ เยื่ อ หรื ออวัย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสีย หายหรื อ ท างานผิ ด ปกติ ได้ แ ก่ ไม่พ บความ
เสียหายที่เ กิดกับ อวัยวะส่วนปลายต่างๆ หรื อรอยโรคที่ กระดูก ไม่พบ CRAB หรื อ อาการ
ต่างๆที่สมั พันธ์ กบั โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอาจสรุปถึงลักษณะเฉพาะและการวินิจฉัยแยกโรค มะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัย
อีโลมา ได้ ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Symptoms and signs (anemia, hypercalcemia, renal failure)
Lytic bone lesion
Bone marrow plasma cell (ร้ อยละ)
Monoclonical protein lgG concentration in the serum (g/L)
Bence Jones protein (g/24h)
Polyclonal immunoglobulin
2.

MGUS

SMM

MM

< 10
< 30
<1
normal

> 10
> 30
>1
decrease

+
+
> 10
> 30
>1
decrease

การวินิจฉัยโรคตามเกณฑ์ ของ International Myeloma Working Group criteria[4,5] ซึ่งจะมีความแตกต่า ง
เล็กน้ อยกับเกณฑ์ของ WHO ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้


การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมัยอีโลมา ผู้ป่วยต้ องเข้ าตามเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
• มีระดับ clonal bone marrow plasma cells มากว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 10
• ตรวจพบ monoclonal proteins ใน serum หรือ ในปั สสาวะ (ยกเว้ นในผู้ป่วยที่เป็ น multiple
myeloma ชนิด non-secretory)
• มีหลักฐานบ่ง ชี ้ถึงความเสียหายของอวัยวะเป้าหมาย (target organ damage) ซึ่งอาจมี
ความเกี่ยวข้ องกับภาวะความผิดปกติของพลาสมาเซลล์ ซึ่งอาจมีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจง
ดังนี ้
• ภาวะ hypercalcemia บ่งชี ้จาก serum calcium สูงกว่า 11.5 mg/dl
• ภาวะ ไตบกพร่ อง renal insufficiency บ่งชี ้จากระดับ serum creatinine สูงกว่า
1.73 mmol/l (1.96 mg/dL)
• ภาวะโลหิ ต จาง anemia: โดยมี ลั ก ษณะเม็ ด เลื อ ดเป็ น normochromic,
normocytic โดยมี ร ะดั บ hemoglobin ต่ า กว่ า ระดั บ ปกติ หรื อ มี ร ะดั บ
hemoglobin ต่ากว่า 10 g/dl
• และภาวะความผิดปกติของกระดูก (bone lesions): ซึ่งอาจมีภาวะ กระดูกสลาย
(lytic lesion) กระดูกบาง (osteopenia) หรื อ กระดูกหักจากโรค (pathological
fracture)
• ภาวะอื่ น ๆคื อ พบอาการของ hyperviscosity, amyloidosis หรื อ การติ ด เชื อ้
แบคทีเรียซ ้า (มากกว่า 2 ครั ้งใน 12 เดือน)

การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ นสองแบบ ตามหลักฐานที่แสดงร่ วมกับความเห็นจากการประชุมร่ วมกัน คือ การตรวจที่
แนะนาในผู้ป่วยทุกราย และการตรวจที่อาจจาเป็ นสาหรับบางรายเท่านั ้น
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การตรวจที่จาเป็ นในผู้ป่วยทุกราย ได้ แก่
1. Complete blood count, differential count และ platelet count, peripheral blood smear
2. Serum blood urea nitrogen/creatinine, electrolytes
3. Serum calcium
4. Serum albumin, globulin
5. Liver function test (AST, ALT, alkaline phosphatase, total biirirubin, direct bilirubin)
6. Bone marrow aspiration/biopsy
7. Qualitative and quantitative M-proteins level (serum protein electropheresis and
immunoglobulin level)
8. Skeletal bone X-ray (lateral and antero-posterior cervical, thoracic, and lumbar spines,
skull, chest, pelvis, humerus, femur)
9. Serum 2-microglobulin
10. Serum lactate dehydrogenase(LDH)
การตรวจที่อาจมีประโยชน์ ในผู้ป่วยบางราย
1. Urine light chain excretion, urine Bence Jones protein
2. Bone marrow flow cytometry
3. Bone marrow immunohistochemistry
4. Bone marrow cytogenetic study (for conventional cytogenetics)
5. Staining of marrow and fat pad for amyloid protein
6. การตัดตรวจชิ ้นเนื ้อเพื่อวินิจฉัย plasmacytoma ของกระดูกหรือของเนื ้อเยื่อนอกกระดูก*
7. FISH[ del 13, del 17, t(4;14), t(11;14), t(14;16)]
8. Computed tomography scan(CT scan) (ไม่ใช้ สารทึบรังสี)
9. Magnetic resonance imaging(MRI) ในรายที่สงสัยการกดทับของประสาทไขสันหลัง*
10. Positron emission tomography (PET)/CT scans
11. Bone densitometry
12. C-reactive protein
13. Serum free light chain (FLC) assay โดยเฉพาะผู้ที่มี light chain disease)
*แนะนาให้ ทาในผู้ป่วยทุกรายที่ มีความเหมาะสมตามข้ อบ่งใช้ ดงั กล่าว

ระยะของโรค
การแบ่งผู้ป่วยเป็ นระยะต่างๆอาจจาแนกตาม Durie-Salmon Staging System[8] ดังแสดงในตารางที่
3 โดยอาศัยระดับฮีโมโกลบิน ระดับแคลเซียมในเลือด เอกซเรย์ กระดูก และระดับ M-protein หรื อ อาจจาแนก
ตาม International Staging System (ISS)[9] ที่มีความซับซ้ อนน้ อยกว่าดังแสดงในตารางที่ 4 อาศัยระดับ beta2
– microglobulin และระดับ albumin ในเลือด
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ตารางที่ 3 Durie-Salmon Myeloma Staging System

Stage

Criteria

Measured Myeloma Cell
Mass (x 1012 cells/m2)

I

All of the following :
1. Hemoglobin value >10 g/dL
2. Serum calcium value normal(< 12 mg/dL)
3. Bone x-ray, normal bone structure (scale 0)*,or solitary
bone plasmacytoma only
4. Low M-component production rates:
lgG value < 5 g/dL
lgA value < 3 g/dL
Urine light chain < 4 g/24 h

< 0.6
(Low)

II

Not fitting stage l or stage lll

One or more of the following :
1. Hemoglobin value < 8.5 g/dL
2. Serum calcium value > 12 mg/dL
3. Advanced lytic bone lesions (scale 3)*
III
4. High M-component production rates :
lgG value > 7 g/dL
lgA Value > 5 g/dL
Urine light chain > 12 g/24 h
Subclassification :
A – Normal renal function (serum creatinine value <2.0 mg/dL )
B – Abnormal renal function (serum creatinine value ≥ 2.0 mg/dL )

0.6-1.2
(Intermediate)

>1.2
(High)

* Scale of bone lesions : normal bones (0) ; osteoporosis (1); lytic bone lesions (2); extensive skeletal destruction and
major fractures (3).

ตารางที่ 4 International Staging System

Criteria
Stage

Serum beta2microglobulin(mg/L)

Serum albumin (g/dL)

l
II
lll

< 3.5

≥ 3.5
Not stage I or III*

≥ 5.5

-

Median
survival(months)
62
44
29

*There are two categories for stage II: serum beta2-microglobulin<3.5 mg/L but serum albumin<3.5 g/dL; or
serum beta2-microglobulin 3.5 to <5.5 mg/L irrespective of the serum albumin level.
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บทที่ 3: แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
สาหรับผู้ป่วยที่เป็ น transplant-candidate
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมา ในปั จจุบนั อาจแบ่งผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
ผู้ป่วยที่สามารถให้ การรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด เม็ดเลือด (stem cell transplantation) ได้ และผู้ป่วยที่ไม่
สามารถเข้ า รั บ การปลูกถ่ า ยเซลล์ ต้ นกาเนิ ด ได้ การรั กษาด้ ว ยการปลูก ถ่ า ยเซลล์ ต้น กาเนิ ด ถื อ เป็ นการรั กษาที่ เ ป็ น
มาตรฐานในปั จจุ บั น เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษา ที่ พ บว่ า การรั ก ษาวิ ธี นี ส้ ามารถท าให้ ผู้ ป่ วยมี response rate(RR),
progression-free survival(PFS) และ overall survival(OS) เพิ่มขึ ้น[10] แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีเพียงผู้ป่วยบางราย
เท่านั ้นที่จะสามารถให้ การรักษาด้ วยวิธีดงั กล่าวได้ ซึง่ ข้ อบ่งชี ้ในการให้ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด มีดงั นี ้
 อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
 ไม่พบสมรรถภาพของไตเสื่อม(ระดับ creatinine ในซี รั่มต่ ากว่า 2 mg/dl หรื อระดับ creatinine clearance
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ml/mins
 ไม่พบโรคตับ(ระดับ bilirubin ในซีรั่มต่ากว่า 35 uM(2.05 mg/dl) หรือระดับ ALT, AST เพิ่มขึ ้นไม่เกิน 4 เท่า)
 ไม่พบโรคหัวใจ โรคตับ โรค สมอง หรือ โรคปอดที่รุนแรง
 มี performance status ที่ดี (ระดับ ECOG น้ อยกว่า 2 )
 ไม่พบโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ไม่ตั ้งครรภ์ ไม่ติดเชื ้อไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่อง, เชื ้อไวรัสเอดส์. ไม่เป็ นโรคจิต
หากกล่าวถึงภาพรวมของการรักษาผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ในรายที่สามารถทาการปลูกถ่ายเซลล์
ต้ นกาเนิดได้ สามารถแสดงได้ ดงั รูปภาพที่ 1
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1:

Newly diagnosed symptomatic plasma cell
myeloma
ร

ย ASCT

Induction therapy x 4 รอบ
ร

ร อบ อ (IMWG response criteria)

> VGPR

PR

< PR

PBSC collection แล
ASCT

induction therapy
X 2 รอบ

ร
ลย
Induction therapy

PBSC: Peripheral blood stem cell; ASCT: Autologous stem cell transplantation; VGPR: very good partial
response: PR : partial response; IMWG: International Myeloma Working group
การรั กษาก่ อนการปลูกถ่ ายเซลล์ ต้นกาเนิด (induction regimen)
ข้ อมูลการศึกษาในปั จจุบันพบว่าการให้ การรักษาก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดมีความสาคัญ โดยผู้ป่วยที่
ได้ รับการตอบสนอง หลังจากการได้ induction regimen จะสามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสหายขาดและรอด ชีวิตเพิ่มขึ ้น
[11-12]

โดย induction regimen ที่มีใช้ ในปั จจุบนั อาจแบ่งได้ เป็ น
 Bortezomib-based regimen
ได้ แก่ bortezomib ตัวเดียว, bortezomib/dexamethasone,
bortezomib/doxorubicin/dexamethasone(PAD), bortezomib/thalidomide/dexamethasone
 IMiDs(Immunomodulatory drugs)-based regimen ได้ แก่ thalidomide/dexamethasone,
lenalidomide/dexamethasone
 Steroid-based regimen
ได้ แก่ VAD regimen, liposomal doxorubicin/vincristine/dexamethasone, dexamethasone ตัวเดียว
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ในการเลือกใช้ ยา induction regimen นั ้นควรหลีกเลีย่ งยากลุ่ม alkylating agents เช่น melphalan เนื่องจากจะ
มีผลต่ อการเก็บ เซลล์ต้นกาเนิ ดในอนาคต และนอกจากนี ย้ ัง มียาใหม่ที่ มีป ระสิทธิ ภาพสูง ขึ ้นเพิ่ มขึน้ ทัง้ นี ก้ ารเลือกใช้
induction regimen ในปั จจุบนั อาจจะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามจะขอ
สรุปถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
induction regimen ที่สาคัญดังนี ้
1. Bortezomib-based regimen
จากการศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่ได้ รับการวินิจฉัยใหม่และได้ รับการรักษาด้ วยสูตร
ยาbortezomib-dexamethasone ใน การศึกษาระยะที่ 2[13] พบว่าสามารถทาให้ ได้ complete response(CR) ร้ อยละ
21, very good partial response(VGPR) ร้ อยละ 10, partial response(PR) ร้ อยละ 35, minimal response ร้ อยละ 8,
stable disease ร้ อยละ 13, progressive disease ร้ อยละ 10 และ เสียชีวิตร้ อยละ 2 โ ส่วนผลข้ างเคียงที่พบบ่อยได้ แก่
อาการพิ ษ ต่ อ กระเพาะอาหารและลาไส้ (gastrointestinal toxicity) และ โรคเส้ น ประสาทส่ ว นปลาย(peripheral
neuropathy) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ induction regimen เดิม คือ VAD regimenใน randomized controlled trial

(RCT)[14] พบว่ า bortezomib-dexamethasone ท าให้ ผู้ ป่ วยได้ CR และ near complete response(nCR,
immunofixation positive) มากกว่า
2. Thalidomide-based regimen
สูตรยาที่นิ ยมใช้ ได้ แก่ thalidomide-dexamethasone จากการศึกษาแบบ retrospective matched casecontrol analysis เปรี ยบเทียบระหว่าง thal/dex และ VAD regimen พบว่า การรักษาด้ วย thal-dex regimen มีการ
ตอบสนองในระดับอย่างน้ อย PR ที่มากกว่า (76% ต่อ 52%)[15] นอกจากนั ้นยังมีการศึกษาRCT เปรี ยบเทียบระหว่าง thaldex และ dexamethasone ในผู้ป่ วยที่ ได้ รับการวิ นิ จ ฉัยใหม่ พบว่ าผู้ป่ วยที่ ได้ รับการรั กษาด้ วย thal-dex มี overall
response rate ที่มากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( 63% ต่อ 41%)[16] และยังพบว่า time to progression นานกว่า
ผู้ป่วยที่ได้ dexamethasone (ค่าเฉลีย่ 22.6 ต่อ 6.5 เดือน) แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผลข้ างเคียงนั ้นพบว่าผู้ป่วยที่
ได้ รับ thal-dex พบอุบัติการณ์ การเกิด deep vein thrombosis มากกว่า(79.5% เต่อ 64.2%) ในปั จจุบันแนะนาให้ ใช้
thromboprophylaxis ร่ ว มด้ ว ย สาหรั บผู้ป่ วยที่ มีความเสี่ยงต่ า แนะน าให้ ใช้ aspirin gr I ป้ องกันภาวะ thrombosis
สาหรั บผู้ที่มี ความเสี่ยงสูง หรื อเคยมีภ าวะหลอดเลือ ดดาอุดตันมาก่ อน ควรพิจ ารณาให้ ยา warfarin และรั กษาระดับ
international normalized ratio (INR) ให้ อยู่ระหว่าง 2-3 หรือ low molecular weight heparin ระหว่างรับการรักษา
3. Cyclophosphamide-Dexamethasone (Cy-Dex)
แม้ cyclophophadmide จะเป็ น alkylating agent เช่นเดียวกับ melphalan หากแต่ไม่พบว่าผลเสียในการเก็บ
peripheral blood stem cells (PBSC) มีการศึกษา RCT ขนาดเล็กเปรี ยบเทียบผลการรักษาระหว่าง Cy-Dex กับ VAD
พบว่าให้ อัตราการตอบสนองไม่แตกต่างกัน คืออัตราการตอบสนอง 80% กับ 81% ตามลาดับ (CR 7% vs 12%)[17]
หากแต่การบริหารยาสะดวกเนื่องจากเป็ นยารับประทาน และ VAD มีฤทธิ์กดไขกระดูกและผลเสียต่อหัวใจในระยะยาว จึง
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แนะนาให้ ใช้ Cy-Dex ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถได้ รับ novel agent-based regimen และหลีกเลี่ยงการใช้ VAD ในการรักษา
ผู้ป่วย transplant candidate myeloma
4. Vincristin-Adriamycin- Dexamethasone (VAD)
VAD regimen เป็ นสูตรการรักษาที่แพร่หลายมากที่สดุ ในอดีต โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิด
มัยอีโลมาที่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด เนื่องจากให้ อัตราการตอบสนองที่ดีถึงร้ อยละ
60-70 และตอบสนองไว โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีรอยโรคหลายตาแหน่งและมีภาวะแทรกซ้ อนจากโรครุ นแรง อีกทั ้งไม่มีผล
ต่อ stem cell mobilization แต่ผ้ ปู ่ วยที่ได้ complete response (CR) มีน้อยกว่าร้ อยละ 10 [18-20] ไม่สะดวกในการบริ หาร
ยาเนื่องจากต้ องให้ ทางหลอดเลือดดาติดต่อกัน 4 วันและมีผลข้ างเคียงสูงโดยเฉพาะการยับยั ้งการทางานของไขกระดูก
และมีพิษต่อหัวใจในระยะยาว ปั จจุบันเมื่อมี novel agents ที่ทาให้ อัตราการตอบสนองต่อการรักษาและการบริ หารยาที่
สะดวกกว่า ทาให้ VAD regimens ถูกเลือกใช้ ลดลง ปั จจุบนั จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้ VAD ในการรักษาผู้ป่วย (Grade D)
หลัง จากให้ induction regimen ไป 4 รอบการรั กษา ควรประเมิ นการตอบสนอง หากผู้ป่ วยเข้ า สู่
VGPR หรื อ CR (รู ปที่1) สามารถเริ่ มการเก็บ PBSC และทา ASCT ได้ หากผู้ป่วยเข้ าสู่ PR ควรให้ induction regimen
เดิมต่ออีก 2 รอบการรักษา จึงเริ่มการเก็บ PBSC หากผู้ป่วยตอบสนองน้ อยกว่า PR ควรเปลี่ยน induction regimen เป็ น
สูตรการรักษาอื่น
นอกจากนั ้นปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดอาจมีบทบาทเพิ่มเติมอีกหลายรูปแบบ ดังนี ้
 การใช้ เป็ น salvage therapy ในผู้ ป่ วยที่ มี ก ารกลับ เป็ นซ า้ หลัง จากการท า autologous stem cell
transplantation(ASCT)

 การใช้ เป็ น consolidation therapy หลังจากทา ASCT (tandem ASCT) ครัง้ แรกโดยพบว่าได้ ประโยชน์ เฉพาะ
ในผู้ป่ วยที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ VGPR/CR จากการท า ASCT ครัง้ แรกเท่ า นัน้ โดยเพิ่ ม event free survival (EFS), time to
progression (TTP) แต่ไม่พบว่ามีผลต่อ OS
• การจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยใช้ การทา tandem ASCT มีข้อแนะนาว่าควรทาก่อนที่ผ้ ปู ่ วยจะมีการ
relapse และควรท าภายใน 6-12 เดื อ นหลังจากผู้ป่ วยได้ รับ ASCT ครั ง้ แรก จากการศึกษาของ
European Group for Blood and Marrow transplantation (EBMT) พบว่า median OS ในผู้ป่วยที่มี
การท า planned sequential transplants(tandems) มี ค่ า มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่ unplanned
(salvage) transplant, 60 เดือน เทียบกับ 51 เดือน
 การใช้ เป็ น salvage treatment เทียบกับการรักษาโดยใช้ salvage chemotherapy
• มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
• พบว่ า ไม่ ค่อ ยมี ป ระโยชน์ ใ นผู้ป่ วยที่ มี การ relapse ภายหลัง จากการท า ASCT ครั ง้ แรกภายใน
ระยะเวลา น้ อยกว่า 18 เดือน (median survival น้ อยกว่า 6 เดือน)
ขนาดยาสูตรต่างๆ ที่ใช้ ในปั จจุบนั สาหรับการเป็ น induction therapy รวมถึงระดับของคาแนะนาได้ ทาการรวบรวมไว้ ใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5: ตารางสรุปขนาดยาใน regimen ที่ใช้ บ่อย
Bortezomib/dexamethasone
Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, and 11
(Level I Grade A)
Oral dexamethasone 40mg on days 1–4, 9–12
Reduce dexamethasone to days 1–4 only after first two
cycles
Repeated every 3 weeks for 2–4 cycles as pretransplant
induction therapy
Thalidomide/dexamethasone
Oral thalidomide 100–200mg on days 1–28
(Level II Grade B)
Oral dexamethasone 40mg on days 1, 8, 15, and 22, every
28 days
Repeated every 4 weeks for four cycles as pretransplant
induction therapy; or continued for up to 1 year if used as
primary therapy
Cyclophosphamide/dexamethasone (Level II
Oral cyclophosphadmide 300 mg/m2 on Day 1-4
Grade B)
Oral dexamethasone 40 mg/day on Days 1-4, 9-12, and 1720 q 28 days
High dose dexamethasone (Level II Grade C)

Dexamethasone 40 mg/d of D1-4, D9-12 D17-20 q 35 days

#หมายเหตุ วิธีการบริหารยา Dexamethasone มีหลากหลายรู ปแบบ ซึง่ สามารถปรับใช้ ได้ ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยและความชานาญของแต่

ละสถาบัน

รูปที่ 2 สรุปแนวทางการติดามผู้ป่วยภายหลังการรักษาด้ วยการทา ASCT

ร
3 อ
CR/VGPR

ร

ยแล
ร อบ อ
3 อ

ร อบ อ
ย ล ASCT
< PR
ร
thalidomide 100 mg/
1
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Maintenance therapy
การศึกษาเรื่ อง การรักษาเพื่อการธารงสภาวะการตอบสนอง (maintenance therapy) ภายหลังจากการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด พบว่าจาก RCT การให้ thalidomide 100 mg/d ติดต่อกันนาน 1 ปี ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมี progression-free
(PFS) และ overall survival นานกว่ า กลุ่ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ thalidomide[21 และในการศึกษาที่ ใ ห้ thalidomide ร่ ว มกับ
prednisolone 60 mg วันเว้ นวัน ทาให้ PFS สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับแต่ prednisolone[22] และประโยชน์ ของ การรักษาเพื่อการ
ธารงสภาวะการตอบสนอง ด้ วย thalidomide จะมากกว่าในผู้ที่มีการตอบสนองแค่ PR ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กาเนิด
ดังนั ้นควรประเมินการตอบสนองที่ 3 เดือนภายหลังการทา ASCT หากผู้ป่วยเข้ าสู่ VGPR/CR ให้ ติดตามผู้ป่วย
ทุก 3 เดือน หากผู้ป่วยตอบสนองน้ อยกว่า VGPR พิจารณาให้ maintenance treatment ด้ วย thalidomide 100 มก./วัน
นาน 1 ปี (รูปที่ 2) (level I, grade A)
การประเมินการตอบสนองต่อการรักษา จะแนะนาให้ อาศัยเกณฑ์ ของ IMWG response criteria[23] ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6: Intermational Myeloma Working Group Uniform Response Criteria
Response subcategory
sCR, stringent CR

CR, complete response
VGPR, very good partial
response
PR, partial response

SD, stable disesee

Response criteriaa
CR as defined below plus:
Normal free light chain (FLC) ratio and absence of clonal cells in bone marrowb by
immunohistochemistry or immunofluorescencec
Negative immunofixation on the serum and urine and disappearance of any soft tissue
plasmacytomas and < 5% plasma cells in bone marrowb
Serum and urine M-protein detected by immunofixation but not on electrophoresis or 90% or greater
reduction in serum M-protein plus urine M-protein level < 100 mg per 24 hr
> 50% reduction of serum M-protein and reduction in 24 hr urinary M-protein by > 90% or to < 200
mg per 24 hr
If the serum and urine M-protein are unmeasurabled, a > 50% decrease in the difference between
involved and uninvolved FLC levels is required in place of the M-protein criteria
If serum and urine M-protein are unmeasurable, and serum free light assay is also unmeasurable, >
50% reduction in plasma cells is required in place of M-protein, provided baseline bone marrow
plasma cell percentage was > 30%
In addition to the above listed criteria, if present at baseline, a > 50% reduction in the size of soft
tissue plasmacytoma is also required
Not meeting criteria for CR, VGPR, PR or progressive disease

a

All response categories require two consecutive assessments made at anytime before the institution of any new therapy; all categories also require no known evidence of progressive or new
bone lesions if radiographic studies were performed. Radiographic studies are not required to satisfy these response requirements.
b
Confirmation with repeat bone marrow biopsy not needed.
c
Presence/absence of clonal cells is based upon the  ratio. An abnormal  ratio by immunohistochemistry and/or immunofluorescence
requires a minimum of 100 plasma cells for analysis. An abnormal ratio reflecting presence of an abnormal clone is  of >4:1 or < 1:2.
d
Definitions of measurable disease
Response criteria for all categories and subcategories of response except CR are applicable only to patients who have ‘measurable’ disease defined by at least one of the following three
measurements:

Serum M-protein >1 g/dl (>10 gm/l)[10 g/l]

Urine M-protein > 200 mg/24 h

Serum FLC assay: Involved FLC level >10mg/dl (>100 mg/l) provided serum FLC ratio is abnormal
Response criteria for CR are applicable for patients who have abnormalities on one of the three measurements. Note that patients who do not meet any of the criteria for measurable disease as
listed above can only be assessed for stringent CR, and cannot be assessed for any of the other response categories
e
not recommended for use as an indicator of response; stability of disease is best described by providing the time to progression estimates
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บทที่ 4: แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
สาหรับผู้ป่วยที่เป็ น non-transplant candidate
ในผู้ป่วยบางรายหากพิจารณาตามข้ อบ่งชี ้แล้ วพบว่า ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กาเนิด เช่น มีอายุมาก มีสภาพร่างกายหรือข้ อจากัดบางประการ จะมีแนวทางการรักษาคือ การพิจารณาให้ การรักษาด้ วย
ยาเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้ องทาการเลือกสูตรให้ มีความเหมาะสมสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยสูตรยาเคมีบาบัด
บางสูตรที่ใช้ ในผู้ป่วยที่เหมาะสมจะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด สามารถนามาใช้ ในผู้ป่วยกลุ่มนี ้ได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สูตรยาเคมีบาบัดที่มี melphalan ร่วมด้ วยจะให้ ได้ เฉพาะใน ผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษา
ด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเท่านั ้น
โดยทัว่ ไปแล้ ว แนะนาให้ มีการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาภายหลังการรักษาให้ ยาเคมีบาบั ดประมาณ
3-4 รอบ (รูปที่ 3)
- หากผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาโดยอย่างน้ อยต้ องได้ partial response (PR) พิจารณาให้ สตู รการรักษาเดิม
ต่อ หากใช้ สตู รที่เป็ น non-novel agent based regimensควรให้ การรักษาต่อจนกระทั่งเข้ าสู่ plateau response หรื อให้
ยาเพิ่มอีก 2 รอบการรักษาหลังจากได้ รับการตอบสนองที่ดีที่สดุ เนื่องจากการให้ ยานานกว่านี ้ไม่ช่วยเพิ่มระยะเวลาที่โรค
สงบ หากใช้ สตู รที่เป็ น novel agent based regimensnควรให้ ตามระยะเวลาที่มีการศึกษาใน clinical trials (ตารางที่ 9)
- หากในผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ตอบสนองน้ อยกว่ า PR ควรเปลี่ ย นสูต รการรั ก ษาตามแนวทางการรั ก ษาผู้ ป่ วย
relapsed/refractory myeloma ซึง่ จะกล่าวถึงในบทต่อไป
เมื่อประเมินการตอบสนองภายหลังครบการรักษา หากผู้ป่วยได้ complete response (CR) หรื อ very good
partial response (VGPR) ควรติดตามสถานภาพของโรค และเฝ้าระวังการกลับเป็ นซ ้าของโรคทุก 3 เดือน ส่วนในผู้ป่วยที่
ตอบสนองน้ อยกว่า VGPR

Induction therapy
การรั กษาเดิ ม ได้ แก่ melphalan-prednisolone (MP) หรื อ dexamethasone-based regimens ได้ แก่
vincristine-doxorubicin-dexamethasone (VAD) และ dexamethasone ตัวเดียว ให้ อัตราการตอบสนองร้ อยละ 50 แต่
มีเพียงร้ อยละ 5 เท่านั ้นที่ได้ CR และมี median survival ประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการนา novel agents
เข้ า มาให้ ร่ว มกับ การรั กษาเดิม ท าให้ อัตราการตอบสนองและ CR สูง ขึ ้นกว่ าเดิ มอย่ า งชัดเจน ซึ่ง ผลการรั กษาด้ ว ย
induction regimen สูตรต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในตารางที่ 7
8
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รู ปภาพที่ 3 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด

ยแร
ย
symptomatic myeloma
อ รร
ย ASCT
induction therapy x 4 รอบ

> PR

- Novel agents based Rx
:
รร
อ
ร 9
- Non-novel agents based Rx
:
รร
treatment
plateau

< PR

ร
ลย
Induction regimens
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ตารางที่ 7 ผลการรักษาด้ วย induction regimens ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด

Author, year

Regimens

ORR (%) CR (%)

EFS

OS

Mellquist, et al. 2008[17]

CyD vs VAD

80 vs 81

7 vs 12

29 mos (both)

75% at 3 yrs (both)

Rifkin, et al. 2006[18]

DVD vs VAD

44 vs 41

3 vs 0

53 vs 56% at 2 yrs

88 vs 85% at 2 yrs

Harousseau et al. 2008[19]

BD vs VAD

89 vs 71

15 vs 7

69 vs 60% at 2 yrs

-

Sonneveld et al. 2008[20]

PAD vs VAD

80 vs 64

5 vs 0

-

-

San Miguel et al, 2008[24]

MPB vs MP

71 vs 35

30 vs 4

24 vs 16 mos

83 vs 70% at 2 yrs

Palumbo et al, 2008[25]

MPT vs MP

76 vs 47

15 vs 2

54 vs 27% at 2 yrs

80 vs 64% at 3 yrs

Rajkumar et al. 2008[26]

TD vs Dex

63 vs 46

8 vs 3

23 vs 7 mos

not reached vs 29 mos

Ludwig et al. 2009[27]

TD vs MP

68 vs 50

14 vs 7

17 vs 21 mos

42 vs 49 mos

Cavo et al. 2008[28]

BTD vs TD

92 vs 78

33 vs 12

93 vs 86 at 20 mos

93 vs 93 at 20 mos

Zonder et al, 2007[29]

LD vs Dex

85 vs 79

22 vs 4

77 vs 55 at 1 yr

93 vs 91 at 1 yr

Rajkumar et al, 2007[30]

LD vs Ld

79 vs 68

-

-

87 vs 96 at 1 yr

MPB : melphalan-prednisolone-bortezomib; MPT: melphalan-prednisolone-thalidomide; MP : melphalan-prednisolone;
TD : thalidomide-dexamethasone, Dex : dexamethasone; CyD : cyclophosphamide-dexamethasone; VAD : vincristin-adriamycin-dexamethasone; DVD :
liposomal doxorubicin-vincristine-dexamethasone; BD : bortezomib-dexamethasone; PAD : bortezomib (proteosome inhibitor)-adriamycindexamethasone; BTD : bortezomib-thalidomide-dexamethasone; LD : lenalidomide-dexamethasone; Ld : lenalidomide-low dose dexamethasone
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ตารางที่ 8 ขนาดยาในสูตรยาที่สามารถเลือกใช้ ได้ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับ
การรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด
Melphalan-prednisolone-bortezomib(MPB)
For first cycles:
(Level I Grade A)
Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, 11, 22,
25, 29 and 32;
Oral melphalan 9 mg/m2 on days 1-4;
Oral prednisolone 60 mg/m2 on days 1-4
For next follwing 5-week cycles:
Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 8, 15, 22;
Oral melphalan 9 mg/m2 on days 1-4;
Oral prednisolone 60 mg/m2 on days 1-4
For 6-9 cycles
Melphalan-prednisolone-thalidomide(MPT)
4-week cycles :
(Level I Grade A)
Oral thalidomide 100 mg/day continuously;
Oral melphalan 9 mg/m2 on days 1-4;
Oral prednisolone 60mg/m2 on days 1-4;
For 12 cycles
Melphalan-prednisolone (MP)
6-week cycles:
(Level I Grade B)
Oral melphalan 9 mg/m2 on days 1-4;
Oral prednisolone 60 mg/m2 on days 1-4
Lenalidomide-low dose dexamethasone (Ld)
4-week cycles :
(Level I Grade C)
Oral lenalidomide 25 mg/day on days 1-21
Oral dexamethasone 40 mg/day on days 1, 8, 15, 22
Bortezomib-dexamethasone (BD)
3-week cycles:
(Level II Grade B), only in patients with renal Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, and 11;
impairment
Oral dexamethasone 20 mg/day on the day of and the day
after bortezomib
For 6-8 cycles
Melphalan-Prednisolone-Bortezomib (MPB)
จาก VISTA (Velcade as Initial Standard Therapy in Multiple Myeloma) trial[24] ซึ่งเป็ น international multicenter randomized controlled trial (RCT) ขนาดใหญ่ ซึ่งเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพการรักษาด้ วย MPB กับ MP ใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายไขกระดูก และไม่เคยได้ รับ
การรักษาใดๆมาก่อ น โดยผู้ป่ วยที่ ได้ MPB มีทัง้ อัตราการตอบสนอง CR, PFS และ OS ที่ดีกว่า MP อย่ างชัดเจน
โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูงได้ แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีไตวายหรื อ มีความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
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(high risk cytogenetics) หากแต่มีผลข้ างเคียงสูงกว่า โดยเฉพาะปั ญหาต่อระบบประสาทส่วนปลาย ทาให้ ต้องมีการลด
ขนาดยาหรือหยุดยา bortezomib มากกว่ากลุม่ ที่ได้ MP
แต่เนื่องจากการบริ หารยา bortezomib 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีผลข้ างเคียงสูง เมื่อลดการให้ bortezomib เหลือ 1
ครั ้งต่อสัปดาห์ทาให้ ผลข้ างเคียงลดลง และอัตราการตอบสนองต่อการรักษาคงเดิม จึงแนะนาให้ ใช้ bortezomib 2 ครัง้
ต่อสัปดาห์ในรอบการรักษาแรกเพื่อหวังลดรอยโรคเต็มที่เฉพาะในรอบการรักษาแรกเท่านั ้น โดยให้ ระหว่าง 6-9 รอบการ
รักษา
Melphalan-Prednisolone-Thalidomide (MPT)
จาก RCT หลายการศึกษา เปรียบเทียบผลการรักษาด้ วย MPT กับ MP ในผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัย
อีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด ที่ไม่เคยได้ รับการรักษาใดมาก่อน พบว่า MPT
ให้ อัต ราการตอบสนอง CR และ PFS ที่ ดี ก ว่ า MP[25,31]และในการศึ กษาของ Intergroupe Francophone de
Myelome(IFM)[32] ผู้ป่วยที่ได้ MPT regimen ยังมี OS นานกว่ากลุ่มที่ได้ MP และผลการรักษาดีพอๆ กับในกลุ่มที่รับการ
ทา reduced intensity tandem ASCT ที่ใช้ ขนาดยา melphalan conditioning 100 mg/m2
ดังนั ้นการรักษาที่ควรเลือกใช้ เป็ นอันดับแรกและมี RCTสนับสนุนชัดเจนอาจสรุ ปได้ เป็ นการใช้ ยาสูตรใดสูตรหนึ่ง
ระหว่าง melphalan-prednisolone-bortezomib (MPB) และ melphalan-prednisolone-thalidomide (MPT)
และยาสูตรอื่นๆ อาจใช้ เป็ นทางเลือก ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถใช้ ยาสูตรข้ างต้ นได้ รายละเอียดของวิธีการบริ หารยาและ
ระดับคาแนะนาของยาแต่ละสูตร แสดงไว้ ในตารางที่ 9
Melphalan-Prednisolone (MP)
การศึกษาที่ให้ ยา melphalan ร่ วมกับ prednisolone เป็ นช่วงในแต่ละรอบการรักษา ให้ อัตราการตอบสนองที่
ดีกว่าการให้ melphalan อย่างเดียวเป็ นช่วงในแต่ละรอบการรักษา หรื อให้ ยา melphalan ทุกวัน (ร้ อยละ 70, 35 และ 19
ตามลาดับ)[33] ทาให้ สตู รยา MP เป็ นสูตรมาตรฐานในการรักษา โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา มานานกว่า 30 ปี
จาก meta-analysis ของ 27 รายงานการศึกษา รวบรวมผู้ป่วยกว่า 6,633 ราย พบว่าการให้ ยาเคมีบาบัดหลายตัวร่ วมกัน
มีอตั ราการตอบสนองสูงกว่า MP (ร้ อยละ 60 กับ 53, p < .0001) แต่ overall survival (OS) ประมาณ 29 เดือน เท่าๆกัน
[34]
อย่างไรก็ดี melphalan มีพิษต่อเซลล์ต้นกาเนิด ทาให้ มีปัญหาในการ stem cells mobilization จึงควรเลือกใช้ สตู รยาที่
มี MP เป็ นฐานเฉพาะในผู้ป่วยโรคที่ไม่เหมาะสมที่จะได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด เท่านั ้น เนื่องจาก
melphalan ขับออกทางปั สสาวะ หากผู้ป่วยมีปัญหาไตวายจาเป็ นต้ องลดขนาดยาลง (ในบทการรักษาภาวะแทรกซ้ อน
ด้ านไต)
Lenalidomide-Dexamethasone (LD)
Lenalidomide ซึง่ ได้ รับการพัฒนามาจาก thalidomide แต่ต่างจาก thalidomide ในแง่ของผลข้ างเคียง โดยไม่
มี ผ ลข้ างเคี ย งต่ อ ระบบประสาทส่ ว นปลาย (neuropathy)แต่ มี ผ ลท าให้ เกิ ด cytopenia ทั ง้ neutropenia และ
thrombocytopenia ได้ บ่ อ ย แต่ ยัง ท าให้ มี ความเสี่ยงต่ อ การเกิ ด thrombosis ไม่ แ ตกต่ า งจาก thalidomide[29] มี
ประสิทธิภาพดีในการรักษา โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ทั ้งในผู้ป่วยที่พึ่งได้ รับการวินิจฉัย และที่เป็ นซ ้า การ
รักษาด้ วย LD มีประสิทธิ ภ าพมากกว่า dexamethasone ตัวเดียว[29] แต่ dexamethasone เมื่อให้ ในขนาดที่ต่า ให้ อัตรา
การรอดชี วิ ต ดี กว่ า เมื่ อ ให้ ร่ ว มกับ pulse dexamethasone เนื่ อ งจากมี ผลข้ า งเคี ย งน้ อ ยกว่ า [30] จึง แนะน าให้ ใ ช้
lenalidomide ร่ วมกับ dexamethasone ขนาดต่ามากกว่าในผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุ เนื่องจาก lenalidomide ขับถ่ายทางไต
จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย
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Bortezomib-Dexamethasone (BD)
การศึกษาในผู้ป่วย relapsed MM พบว่าผู้ป่วยที่ได้ BD มีอตั ราการตอบสนอง (48% กับ 18%) และ OS (30 กับ
24 เดือน) ที่ดีกว่าในกลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ dexamethasone เพียงอย่างเดียว[35] ต่อมาจึงนามาใช้ ในผู้ป่วย MM ที่ยังไม่เคยได้ รับ
การรักษามาก่อน โดยกลุม่ ที่ได้ รับ BD มีอัตราการตอบสนอง และ CR มากกว่ากลุ่มที่ได้ VAD (CR 15% กับ 7%)[19] โดย
bortezomib สามารถให้ ได้ อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายโดยไม่จาเป็ นต้ องปรับขนาดยา และทาให้ ผ้ ปู ่ วย 2 ใน 3
มีการทางานของไตกลับมากเป็ นปกติ ดังนั ้นจึงเป็ นสูตรที่ควรเลือกใช้ ในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่ อง ผลข้ างเคียงที่
สาคัญคือ โรคเส้ นประสาทส่วนปลาย ทาให้ อาจจาเป็ นต้ องลดหรือหยุดยาตามความรุนแรงของผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้น

แนวทางการเลือก Induction regimens
การเลือ กว่าจะใช้ induction regimens ใด ควรขึ ้นกับผู้ป่วยแต่ ละรายเป็ นสาคัญโดยต้ องคานึงถึงปั จจัยของ
ผู้ป่วย ได้ แก่ อายุของผู้ป่วย performance status โรคร่ วมของผู้ป่วย เช่น โรคหัวใจ ไตวายและ โรคเส้ นประสาท ร่ วมกับ
ปั จ จัยของโรคมะเร็ ง เม็ ดโลหิ ตขาวชนิ ดมัยอี โลมา ได้ แ ก่ความรุ น แรงของโรค การพยากรณ์ โ รค รวมถึง ความเสี่ยงอัน
เนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรม(cytogenetic risk) ซึง่ ปั จจัยที่คาดว่าน่าจะมีผล จะแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ปั จจัยที่ควรคานึงถึงในการเลือก induction regimens
ปั จจัยที่ควรคานึงถึงในการเลือก induction regimens
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
 อายุมากกว่า 75 ปี
 Performance status

ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับโรค

 โรคที่เป็ นร่ วม
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- ภาวะไตเสือ่ มสมรรถภาพ
- โรคเส้ นประสาท
• ความรุนแรงของโรค
- มีอาการอันเนื่องมาจากมีการเกี่ยวพันของกระดูกหลายๆตาแหน่ง
(multiple bony involvement)
- มีการเกี่ยวพันนอกไขกระดูก
- พบความผิดปกติทาง cytogenetic ที่มีความเสีย่ ง
 t(4; 14), t (14; 16)
 17p Monosomy 13
 Hypoploidy
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Induction regimens เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ป่วย
ในผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 75 ปี หรือ ECOG มากกว่าหรื อเท่ากับ 3 ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนสูง
ระหว่างรักษา ควรเลือกใช้ สตู รยาที่มีผลข้ างเคียง และการกดไขกระดูกต่า ได้ แก่ melphalan-prednisolone (MP)


Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป้ ่ วยที่มีโรคหัวใจ

ควรหลีกเลี่ยงสูตรยาที่ มี doxorubicin เนื่อ งจาก doxorubicin มี พิ ษสะสม ซึ่ง มีผลต่อ การท างานของหัวใจ และควร
ระมัดระวังในการใช้ thalidomide เนื่องจากมีรายงานงานการเกิด cardiotoxicity โดยเฉพาะ bradyarrythmia ได้ บ่อย[3637]



Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตวาย

ควรหลีกเลีย่ งสูตรยาที่มี melphalan เป็ นฐาน และสูตรยาที่มี lenalidomideเป็ นฐาน เนื่องจากยาขับทางไตและ
ต้ องลดขนาดยาตามการทางานของไต ทาให้ อาจมีผลต่ออัตราการตอบสนอง แม้ thalidomide ขับออกทางไตน้ อยมาก แต่
พบผลข้ างเคียงจากยาพบมากขึ ้นในผู้ป่วยที่มีไตวาย[38] ดังนั ้นจึงควรเลือกใช้ สตู รยาที่มี bortezomib เป็ นฐาน การเลือกใช้
ยาสูตร VAD หรื อ DVD ก็เนื่องจากอัตราการตอบสนองเร็ ว และมีการลดการสร้ าง light chain อย่างรวดเร็ ว ทาให้ ไ ต
กลับมาทางานได้ ดีขึ ้น แม้ ว่าสูตรยาที่มี dexamethasone เป็ นฐาน รวมถึง VAD หรื อ DVD จะทาให้ อัตราการทางานของ
ไตฟื น้ คืนได้ ไวพอๆ กันแต่ในกลุม่ ที่ให้ ร่วมกับ bortezomib หรื อ thalidomide พบว่าการทางานของไตจะฟื ้นคืนได้ เร็ วกว่า
สูตรอื่นๆ (0.8 เทียบกับ 2 เดือน)[39]


Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป้ ่ วยที่มีโรคทางระบบประสาท

ควรหลีกเลีย่ งสูตรยา ที่มีผลข้ างเคียงต่อระบบประสาทได้ แก่ bortezomib, thalidomide และ vincristine ดังนั ้น
สู ต รยา ที่ ค วรเลื อ กใช้ ได้ แก่ melphalan-prednisone, cyclophosphamide-dexamethasone, lenalidomidedexamethasone โดยให้ dexamethasone ขนาดต่า หรือ dexamethasone เพียงอย่างเดียว

 Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดลิ่ มเลือดอุดตัน
ควรหลี กเลี่ย งการใช้ ยาในกลุ่ม IMiDs เช่ น thalidomide หรื อ lenalidomide โดยเฉพาะเมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ
dexamethasone หรือยาเคมีบาบัด (รายละเอียดในบทแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้ อนเกี่ยวกับระบบเลือด)

Induction regimens เมื่อพิจารณาตาม สถานภาพของโรค
ในผู้ป่วยที่มีการดาเนินโรครุนแรง ได้ แก่ผ้ ปู ่ วยที่มีอาการจากรอยโรคที่กระดูกหลายตาแหน่ง หรื อที่มีรอยโรคนอก
ไขกระดูก (extramedullary) โดยเฉพาะที่มีการกดทับอวัยวะที่สาคัญ ควรเลือก สูตรยา ที่ตอบสนองไว เพื่อลดอาการและ
ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดจากรอยโรคให้ เร็วที่สดุ โดยสูตรยาที่ควรเลือกใช้ ได้ แก่ สูตรยาที่มี bortezomib เป็ นฐาน และ สูตรยา
ที่มี dexamethasone เป็ นฐาน
 Induction regimens เมื่อพิจารณาตาม cytogenetic risk
ในผู้ป่ วยที่ มีความผิ ดปกติข องหน่ว ยพันธุ กรรมที่ มีความเสี่ยงสูง ได้ แก่ t(4;14), t(14;16), monosomy 13,
deletion 17p และ hypoploidy เมื่อได้ รับ bortezomib ร่วมด้ วย ได้ ผลการรักษาที่ดีพอกันกับกลุ่มที่ไม่มีความผิดปกติของ
หน่วยพันธุกรรมข้ างต้ น [24,31] (ยกเว้ นในผู้ป่วยที่มี deletion 17p ซึ่งยังคงต้ องรอข้ อมูลสนับสนุนต่อไป)ดังนั ้นสูตรยาที่มี
bortezomib เป็ นฐาน จึงควรเลือกใช้ ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมข้ างต้ น
โดยข้ อมูลการเลือกใช้ ยาตามสถานภาพของผู้ป่วยและสภาวะโรคที่เป็ นได้ แสดงไว้ ในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 Induction regimens เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ป่วยและสภาวะการณ์ ของโรค

สถานภาพของผู้ป่วย
วัยชรา (อายุเกิน 75 ปี ) หรือมี poor performance status (ECOG มากกว่าหรือเท่ากับ 3)
 Melphalan-prednisolone (MP)
สภาพไตเสื่อม
 หลีกเลี่ยงยา melphalan, thalidomide (ถ้ าระดับ creatinine ในซีรั่มมากกว่า 3 mg/dl)
lenalidomides-based regimens (ถ้ า creatinine clearance < 25 ml/min)
 ควรใช้ สต
ู รยาที่มี bortezomib เป็ นฐาน
โรคทางระบบประสาท(Neuropathy)
 หลีกเลี่ยงสูตรยาที่มียา bortezomib, thalidomide and vincristine เป็ นฐาน
 Melphalan-prednisolone (MP)
 Cyclophosphamide-dexamethasone (CyD)
 Lenalidomide-dexamethasone (Ld)
 Dexamethasone
สภาวะการณ์ ของโรค
ภาวะโรคที่ลุกลามอย่างรวดเร็ ว (aggressive disease)โดยมีการเกี่ยวพันของกระดูกที่มีอาการและแผ่ขยายอย่า ง
กว้ างขวาง(extensive symptomatic bone involvement)หรื อมีการกระจายของรอยโรคนอกไขกระดูก



สูตรยาที่มียา bortezomib เป็ นฐาน
สูตรยาที่มียา dexamethasone เป็ นฐาน

ความผิ ดปกติ ข องหน่ว ยพัน ธุ กรรมที่ จัดอยู่ใ นกลุ่ม เสี่ยงสูง [t(4;14), t(14;16), monosomy 13, deletion(17p),

hypoploidy]
 สูตรยาที่มียา bortezomib เป็ นฐาน
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บทที่ 5: แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา สาหรับผู้ป่วยที่
เป็ น Relapsed/Refractory Multiple Myeloma
ก่อนจะเข้ าสูก่ ารรักษาผู้ป่วยในกลุม่ ที่เป็ น relapsed/refractory เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันของแพทย์ ผ้ รู ักษาคนไข้ ,
ญาติคนไข้ และเพื่อความเป็ นมาตรฐานของวิชาชีพ จึงต้ องกาหนดความหมายของ relapsed และ refractory myeloma
ให้ ชัดเจน จากข้ อตกลงในการประชุมของ myeloma working group ได้ เลือกนิยามจาก guidelines for the uniform
reporting of clinical trials : report of the 2008 international myeloma workshop consensus panel I (IMWC) [40-42]
Refractory myeloma หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองขณะที่ได้ รับการรักษา หรือ มีการดาเนินของโรคอย่าง
ต่อเนื่อง (disease progression) ภายใน 60 วัน หลังจากรับการรักษาครั ้งหลังสุด
Refractory myeloma ยังสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้คือ
1. Relapsed–and–refractory myeloma
2. Primary refractory myeloma
Relapsed–and–refractory myeloma หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการตอบสนองแบบ minor response เป็ นอย่างน้ อยเกิด
ภาวะโรคกลับเป็ นซ ้า และพบว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วย salvage therapy หรื อมีการดาเนิน ของโรคอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 60 วันหลังจากการรักษาครั ้งหลังสุด
สาหรับ minor response หรื อ minimal response หมายถึงการตอบสนองที่มีการลดลงของ M protein ในซีรั่ม
ร้ อยละมากกว่าหรือเท่ากับ 25 แต่ไม่เกิน ร้ อยละ 49และมีการลดลงของ M proteinในปั สสาวะที่เก็บตลอด 24 ชั่วโมง ร้ อย
ละ 50-89 ซึ่งค่าที่ได้ ยังคงมากกว่า 200 mg ต่อ 24 ชั่วโมงและนอกจากนี ้ถ้ ามี plasmacytomaร่ วมด้ วยขนาดของก้ อน
จะต้ องลดลงร้ อยละ 25-49 และจานวนและขนาดรอยโรคการสลายของกระดูกต้ องไม่เพิ่มขึ ้น(การหักของกระดูกแบบบีบ
อัดไม่เป็ นการตัดสิทธิการตอบสนองออกไป[1]
Primary refractory myeloma หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองแม้ แต่ minor response* ต่อการรักษาใดๆ

หรื อมีการดาเนินของโรคอย่างต่อเนื่องภายใน 60 วันหลังจากการรักษาครัง้ หลังสุด ภาวะนี ้สามารถแบ่งย่อยเป็ น 2
กลุ่มดังนี ้คือ
1. ผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองแม้ แต่ minor response หรื อดีกว่า โดยที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงของ M
protein อย่างมีนยั ยะสาคัญและไม่พบหลักฐานทางคลินิกว่ามีดาเนินโรคอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองแม้ แต่ minor response หรื อดีกว่า และมีการดาเนินโรคอย่างต่อเนื่อง
Relapsed myeloma หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษามาก่อน ในระหว่างหยุดการรั กษาไปได้ ระยะหนึ่ง ผู้ป่วย
จาเป็ นจะต้ อ งได้ รั บการรั กษาแบบ salvage therapy แต่ผ้ ู ป่วยไม่เ ข้ า เกณฑ์ การวิ นิจฉัย primary refractory
myeloma หรื อ relapsed and refractory myeloma
อย่างไรก็ ตาม หากพิจารณา relapsed myeloma โดยอ้ างอิง ตาม NCCN Guidelines V.1.2011[1]
สามารถแบ่งย่อย ๆ ไปได้ อี ก 3 กลุ่ ม ตาม Response Criteria for Multiple myeloma ของ International
Myeloma Working Group ดังนี ้
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ตารางที่ 11 การจัดแบ่งประเภทของการกลับเป็ นซ ้า
Relapse subcategory
Progressive disease1

Clinical relapse1

Relapse criteria
Progressive disease:ผู้ป่วยจะต้ องมีอย่างน้ อยเกณฑ์
ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี :้ โดยมีการเพิ่มขึ ้นจาก baseline มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 25
ของ
1.1 Serum M-component และ/หรื อ (การเพิ่มขึ ้นจริ งต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 g/dl)#2
1.2 Urine M-component และ/หรื อ (การเพิ่มขึ ้นจริ งต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 200
mg/24hr).
1.3 เฉพาะผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถวัดระดับ serum หรื อ urine M-protein ได้ : ความแตกต่าง
ของระดับ involved และ uninvolved FLC: การเพิ่มขึ ้นจริ งต้ องมากกว่า 10 mg/dl
1.4 มีการเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนของรอยโรคที่กระดูก หรื อ soft tissue plasmacytoma ที่
เกิดขึ ้นใหม่ หรื อมีการเพิ่มขนาดอย่างชัดเจนของรอยโรคที่กระดูก หรื อ soft tissue
plasmacytoma เดิม
1.5 เกิดภาวะแคลเซียมสูงในซีรั่ม (corrected serum calcium มากกว่า 11.5 mg/dl) ที่มี
สาเหตุจาก plasma cell proliferative disorder โดยลาพัง
1.6 เปอร์ เซ็นต์ของ bone marrow plasma cell: เปอร์ เซ็นต์คา่ จริ งต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 103
Clinical relapse ผู้ป่วยจะต้ องมีอย่างน้ อยเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี :้
ข้ อบ่งชี ้ทางตรง(Direct indicators) ของโรคที่เป็ นมากขึ ้น และ/หรื อ การสูญเสียหน้ าที่ของ
อวัยวะส่วนปลาย(CRAB) #2 ไม่ได้ ใช้ ในการคานวณ time to progression or
progression-free survival แต่กาหนดไว้ สามารถเป็ นทางเลือกในการรายงานหรื อใช้
ในทางปฏิบัติด้านคลินิก
2.1 การเกิด soft tissue plasmacytoma หรื อ รอยโรคที่กระดูกขึ ้นใหม่
2.2 การเพิ่มขึ ้นอย่างแน่นอนในขนาดของ plasmacytoma หรื อ รอยโรคของกระดูกที่มีอยู่
สาหรับนิยามของการเพิ่มขึ ้นอย่างแน่นอนนั ้นหมายถึงการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50(และอย่าง
น้ อย 1 ซม.)จากการวัดอย่างเป็ นลาดับต่อกันไป(measured serially) โดยรวมค่าผลคูณ
ของเส้ นผ่านศูนย์กลางตามขวาง(cross-diameters)ของรอยโรคที่สามารถวัดค่าได้
2.3 ระดับแคลเซียมสูง (มากกว่า 11.5 mg/dl)
2.4 ระดับ hemoglobin ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 g/dl
2.5 ระดับ creatinine ในซีรั่มเพิ่มขึ ้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 mg/dl

2.6 Hyperviscosity
1

Relapse from CR (ใช้ ในกรณีทีจุดสิ ้นสุดที่ศกึ ษาคือ
Disease free survival)4

ใช้ เกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1 การปรากฏขึ ้นมาใหม่ของ serum หรื อ urine M-component โดย immunofixation
หรื อ electrophoresis
3.2 การตรวจพบ plasma cell ใน marrow มากกว่าร้ อยละ 5#3
มีการเกิดขึ ้นของ plasma cell ในไขกระดูกมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5
ปรากฏอาการต่างๆที่บ่งถึงภาวะที่โรคมีการดาเนินอย่างต่อเนื่อง เช่น plasmacytoma ที่
เกิดใหม่ รอยโรคกระดูกที่เกิดการสลาย หรื อ ระดับแคลเซียมสูงในเลือด เป็ นต้ น

1

ทุกกลุ่มของโรคที่กลับเป็ นซ ้าจาเป็ นจะต้ องประเมินสองครัง้ ที่ต่อเนื่องตามลาดับ (consecutive)ก่อนการจัดแบ่งประเภทของโรคว่ามีโรคกลับเป็ นซ ้า
หรือมีการด าเนินของโรคอย่างต่อเนื่องและหรือ /การที่จะริเริ่ม
(institution)การรักษาใหม่
2
ในกรณีของ serum M-component นั ้น สาหรับภาวะที่โรคมีการดาเนินอย่ างต่อเนื่อง ระดับ M-component ในซีรั่มเพิม่ ขึ ้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 1gm/dl ก็เพียงพอที่จะบอกว่ามีโรคกลับเป็ นซ ้าถ้ าระดับ Mcomponent ในซีรั่มตั ้งต้ นมากกว่าหรือเท่ากับ 5gm/dl
3
ภาวะที่โรคกลับเป็ นซ า้ หลังจากที่ได้ complete response นั ้นจะใช้ ค่ามากกว่าร้ อยละ 5 แทนที่จะเป็ นร้ อยละ 10ที่ใช้ สาหรับกลุม่ อื่นๆสาหรับการค านวณ time to progression และ progression-free survival ควร
ประเมินผู้ป่วยที่ได้ complete response โดยใช้ เกณฑ์สาหรับภาวะที่โรคมีการดาเนินอย่างต่อเนื่อง
4
สาหรับการคานวณ time to progression และ progression-free survival ควรประเมินผู้ป่วยที่ได้ complete response โดยใช้ เกณฑ์สาหรับภาวะที่โรคมีการดาเนินอย่างต่อเนื่อง
Reference:Durie BGM, Harousseau J-L, Miguel JS, et al. International uniform response criteria for multiple myeloma. Leukemia 2006; 20:1467–1473
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อย่างไรก็ตาม progressive disease ไม่ใช่ เกณฑ์ในการที่จะ reinduction หรือให้ salvage therapy แต่จะใช้ ใน
การคานวณค่าทางสถิติ เพื่อใช้ เป็ น end points ในการศึกษาวิจัยได้ แก่ time to progression และ progression-free
survival
ส่วน clinical relapse จะเป็ น criteria ที่จะใช้ ในการตัดสินใจที่จะให้ การรักษาซ ้า โดยจะเห็นได้ ว่าการตัดสินใจรักษาซ ้าจะ
ใช้ ข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า M-protein ได้ ทาลายอวัยวะเป้าหมาย(target organ) ด้ วย ยกเว้ นเพียงกรณีเดียว
ซึง่ ใช้ ข้อมูลจาก M-protein เท่านั ้นในการตัดสินใจให้ การรักษาซ ้า คือ significant paraprotein relapse ซึ่งหมายความว่า
มีการเพิ่มขึ ้นของ paraprotein มากกว่า 2 เท่า ในการวัดติ ดต่อกัน ภายใน 2 เดือน และจะต้ องมีการเพิ่มขึ ้นของ Mprotein มากกว่า 1 g/dl หรื อ urine M-protein มากกว่า 500 mg/24hr หรื อ involved FLC มากกว่า 20 mg/dl (และ
จะต้ องมี อัตราส่วนของ FLC ที่ผิดปกติด้วย)

ข้ อบ่ งชีใ้ นการรักษาซ ้า
ดัง ที่ไ ด้ กล่า วข้ างต้ น ผู้ป่วยที่ ควรได้ รับการรักษาซ ้าควรจะต้ องเป็ นผู้ป่วยที่ มีสภาวะของการกลับเป็ นซ ้าแบบ
clinical relapse (biological relapse) หรือ significant paraprotein relapse
เมื่อพิจารณาแล้ วว่าต้ องการรักษาซ ้า ควรจะรักษาด้ วยสูตรเคมีบาบัดใดหรื อวิธีใดขึ ้นอยู่กับระยะเวลาที่โรคเป็ น
ซ ้า การรั กษาที่ผ้ ูป่ วยเคยได้ รับ ประสบการณ์ ของแพทย์ ผ้ ูรักษา งบประมาณที่ มีอ ยู่ และสภาพของผู้ป่วยรวมทัง้ โรค
ประจาตัวของผู้ป่วย
เนื่องจากการเลือกสูตรเคมีบาบัดให้ เหมาะกับ โรคประจาตัวของผู้ป่วยแต่ละชนิดนั ้นได้ มีรายละเอียดในบางส่วน
ของ induction therapy ซึ่งนาเสนอไว้ ในบทที่ 3-4 ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ กับผู้ป่วยในกลุ่มนี ้ได้ เช่นกัน ถ้ าผู้ป่วยได้ รับ
สูตรยาใดๆ แล้ ว เกิดโรคเกิดเป็ นซ ้า ในเวลาที่เกิน 6 เดือนหลังจากได้ induction therapy ครบ ยังสามารถใช้ สตู รยาเดิมซ ้า
อีกได้ ซึง่ ข้ อแนะนาสามารถนามาปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลซึง่ มีข้อจากัดในด้ านเศรษฐฐานะ
ตัวอย่าง salvage therapy ที่สามารถพิจารณานาไปใช้ ได้ แก่
- Bortezomib/Dexamethasone(Level I Grade A)
- Lenalidomide/low dose Dexamethasone (Level I Grade B)
- Thalidomide/Dexamethasone(Level I Grade B)
- Bortezomib/Lipsomal Doxorubicin(Level I Grade B)
- High dose dexamethasone (Level I Grade C)
- C-VAD (Cyclophosphamide-VAD) (Level II Grade C)
- DCEP (Dexamethasone, Cyclophosphamide, Etoposide, Cisplatinum) (Level II Grade C)
- Dexamethasone, Thalidomide, Cisplatinum, Doxorubicin, Cyclophosphamide, Etoposide (DT-Pace)
(Level II Grade C)
ในการให้ การรั ก ษาซ า้ นั น้ โดยทั่ ว ไปมั ก พิ จ ารณาจาก หลายๆปั จจั ย เช่ น สูต รยาที่ ผ้ ู ป่ วยได้ รั บ ก่ อ นหน้ า
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาก่อนหน้ า ระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยมีการเจริ ญของโรคหรื อกลับเป็ นซ ้าหลังจาก
หยุดยาสูตรเดิม ปั จจัยด้ านผู้ป่วย ซึ่งอาจจะสรุ ปเป็ นแผนภาพซึ่งอ้ างอิงมาจากที่ประชุมของสมาคมแพทย์ ยุโรป [43] ได้ ดัง
รูปภาพ ที่ 4
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รู ปภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการรักษาผู้ป่วยมัยอีโลมาที่กลับเป็ นซ ้าหรือดื ้อต่อการรักษา [43]
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บทที่ 6: แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้ อนด้ านกระดูก, แคลเซียมในเลือดสูง และไต
การรักษาภาวะแทรกซ้ อนด้ านกระดูก
ผู้ป่วย multiple myeloma จะพบอาการทางกระดูกได้ ร้อยละ 80-90[1,44] เกิดจาก myeloma cells และ
microenvironment กระตุ้นให้ มีการสูญสลายของกระดูกโดยเซลล์สลายกระดูก (osteoclastic bone resorption)
มากขึ ้นและยังยับยังกิ
้ จกรรมของเซลล์ สร้ างกระดูก(osteoblastic activity) ทาให้ การสร้ างกระดูกใหม่เกิดขึน้ ได้
น้ อยมากแม้ วา่ จะมีภาวะโรคสงบไปหลายปี [45,46] โรคกระดูกจัดว่าเป็ นสาเหตุสาคัญของการสูญเสี ยคุณภาพชีวิต
หรื อลด performance status ในผู้ป่วย multiple myeloma
อาการ[44] มักพบอาการปวดบริ เวณหลังหรื อ หน้ า อก มีอาการมากขึน้ เมื่อเคลื่ อนไหว อาการทุเลาลง
ในช่วงกลางคืน และจะพบการกดทับเส้ นประสาทไขสันหลังได้ ประมาณร้ อยละ 2-3 ซึ่งถือเป็ นภาวะฉุกเฉิ น ส่วน
โรคเส้ นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy) ถ้ าพบมักสัมพันธ์ กบั amyloidosis หรื อส่วนใหญ่แล้ วเป็ น
จากผลข้ างเคียงในการรักษาไม่ใช่จากโรคกระดูก (bone disease)
การวินิจฉัย ลักษณะทางรังสีวินิจฉัยที่พบบ่อยที่สดุ คือ กระดูกสลาย (osteolysis), กระดูกบาง (osteopenia)
กระดูกหักจากโรค (pathologic fractures) หรื อพบร่ วมกันทั ้งหมด การทา plain X-ray bone survey เป็ นการสืบค้ น
มาตรฐานในการวินิ จ ฉัยและประเมิ นความก้ า วหน้ าของโรค (disease progression) ซึ่งปกติมักแนะน าให้ ทา bone
survey เพื่อดูถงึ ความผิดปกติของการสร้ างกระดูกหลายๆตาแหน่ง เช่น กระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน
และกระดูกแขนและขา เป็ นต้ น การเอกซเรย์เพื่อติดตามความผิดปกติ ของกระดูกจะแนะนาให้ ทาเฉพาะในรายที่ยังคงมี
อาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ มีความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักมาก หรื อในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา นอกจากนั ้น
การเอกซเรย์เพื่อติดตามปี ละ 1 ครั ้งในผู้ป่วยที่ยงั ไม่มีข้อบ่งชี ้ในการรักษาตั ้งแต่แรกวินิจฉัย ได้ แก่ ไม่พบ ภาวะแทรกซ้ อน
ด้ านกระดูก หรื อ smoldering multiple myeloma แต่การใช้ plain X-ray ติดตามผลการรักษาในรายที่ตอบสนองไม่ได้
ประโยชน์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช้ ามากและมีข้อ จากัดในการท าซ ้า ผู้ป่ วยที่ตอบสนองกลุ่มนี ้อาจพิจารณาใช้ CT
scan, MRI หรื อ PET-CT scan ในการติดตามโรคหรื อ ตรวจหารอยโรคขนาดเล็กที่ สงสัยได้ การตรวจ MRI เป็ น
ทางเลือกหนึง่ ในผู้ป่วยที่มีการกดทับเส้ นประสาทไขสันหลัง และยังมีบางคาแนะนาให้ ทา MRI ของ ศีรษะ กระดูกสันหลัง
และกระดูกเชิงกราน ในผู้ป่วย solitary plasmacytoma เพื่อยืนยันว่าไม่มีรอยโรคอื่ นในกระดูก ส่วน technicium-99m
bone scan ไม่เหมาะสมที่จะใช้ ในการประเมินผู้ป่วย multiple myeloma เนื่องจากการตรวจนี ้จะแสดงกิจกรรมของ
เซลล์สร้ างกระดูก(osteoblastic activity) ทาให้ ประเมินปริมาณรอยโรคในกระดูกได้ ต่ากว่าความเป็ นจริง[1,44]
การรั กษา
1. Bisphosphonate
แนะน าให้ ยาในกลุ่ม bisphosphonates แก่ ผ้ ูป่ วย multiple myeloma ทุ กรายที่ มี รอยโรคในกระดู ก
(category 1)[1,47] เนื่องจากสามารถช่วยลดอาการปวดกระดูก ชะลอการทาลายกระดูก ป้องกันการเกิดกระดูกหักซ ้า ทาให้
ผู้ป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตและ performance status ดีขึ ้นกว่าผู้ป่วยกลุม่ ที่ได้ รับยาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [44, 48-49]
ยาในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ การใช้ ยา pamidronate ขนาด 90 mg ฉีดเข้ าเส้ นเลือดเดือนละครัง้ และ zoledronate
ขนาด 4 mg ฉีดเข้ าเส้ นเลือดเดือนละครัง้ เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ ยาสองตัวโดยจะพบว่า zoledronate มีฤทธิ์ แรงกว่า
pamidronate และสามารถบริ หารยาได้ เร็ ว กว่า แต่ผลที่ไ ด้ อื่นๆไม่ แตกต่า งกัน [50,51] ส่ว นผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมสภาพ
(renal impairment) ควรเลือกให้ pamidronate มากกว่า[52] พบว่าการให้ ยา zoledronic acid มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ
ตายของกระดูก (osteonecrosis) ที่กระดูกขากรรไกรมากกว่า pamidronate 9.5 เท่ า[53] จากผลการศึกษาของ MRD
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myeloma IX[54] พบว่า zoledronate เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย myelomaเมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ ยา clodronate
และ RCT ที่ใช้ ขนาดของ pamidronate ลดเหลือ 30 mg เปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐาน 90 mg ไม่พบความแตกต่างของ
การเกิด skeletal events หากแต่อบุ ตั ิการณ์ ของการเกิด osteonecrosis ลดลงชัดเจน[55] จากข้ อมูลดังกล่าวจึงอาจมีการ
เลื อ กรั บ ยา pamidronate มากกว่ า ยา zoledronate จนกว่ า จะมี ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลข้ างเคี ย งจากการรั บ ยา
bisphosphonate เพิ่ม ขึน้ (category 2B)[1,56-57] และพิจารณาให้ ในขนาด 30 mg แทนขนาดยาเดิม ส่ว นการใช้ ยา
zoledronateแต่สาหรับในประเทศไทยยังให้ ขึ ้นกับดุลพินิจของแพทย์
ระยะเวลาและความถี่ ในการให้ ยัง ไม่มี การศึกษาแน่ ชัด ในแนวทางปฏิ บัติใ นทางคลินิกที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ
บทบาทของยา bisphosphonate ใน multiple myeloma ของ American Society of Clinical Oncology ปี พ.ศ.2550
แนะนาให้ ยาทุกเดือนเป็ นเวลา 2 ปี และจากนั ้นพิจารณาหยุดเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะ remission หรื อ plateau phase[48]
หรื อให้ ต่ออีก 1 ปี หลังจากผู้ป่วยได้ CR หรื อ VGPR ตามคาแนะนาของ International Myeloma Working Group[58]
ผู้ป่วยที่ได้ รับยาbisphosphonate เป็ นระยะเวลานาน ควรติดตามดูผลการทางานของไตและการเกิดการตายของกระดูกที่
กระดูกขากรรไกร
ส่วนผู้ป่วยประมาณร้ อยละ 10-20 ในระยะต้ นของโรคมักไม่มีรอยโรคในกระดูก ยังไม่มีข้อบ่งชี ้ในการให้ bisphosphonate
ให้ ใช้ การติดตาม bone survey ปี ละ 1 ครั ้งแทน
ภาวะการตายของกระดูกขากรรไกร เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่สาคัญจากการใช้ ยากลุ่ม bisphosphonate ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัยเสีย่ งหลายประการที่อาจเกี่ยวข้ องกับภาวะดังกล่าว ได้ แก่ [59-61]
 ปั จจัยที่สัมพันธ์ กับยา
o ความแรงของยา bisphosphonate [zoledronate มากกว่ า pamidronate มากกว่ า oral
bisphosphonates]
o การรักษาด้ วยยา bisphosphonate แบบรับประทานเป็ นเวลานาน (เกิน 3 ปี )
 ปั จจัยเฉพาะที่
o Dentoalveolar surgery (extractions, dental implant placement, periapical surgery,
periodontal surgery involving osseous injury)
o กายวิภาคเฉพาะที่
 พบอุบตั ิการณ์บริเวณกระดูก mandible บ่อยมากกว่ากระดูก maxilla ในอัตราส่วน 2:1
 บริเวณที่มีเยื่อบุบางๆคลุมปุ่ มกระดูก เช่นที่กระดูก tori, bony exostoses, และ mylohyoid ridge
o โรคทางช่องปากที่เกิดร่วม
o ปั จจัยอื่นๆที่เป็ นไปได้ คือ ภาวะสุขภาพปากที่ไม่ดี การสูบบุหรี่จดั
 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ (demographic) และโรคตามระบบ (systemic)
o อายุมากขึ ้น
o เชื ้อชาติ ชาวผิวขาว (caucasian) มีโอกาสมากกว่าชาวผิวดา (black)
o การวินิจฉัยภาวะกระดูกบาง (osteopenia) / ภาวะกระดูกพรุ น (osteoporosis) ที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันกับ
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง
o โรคเบาหวาน
จากข้ อคานึงดังกล่าวจึงได้ มีการกาหนดข้ อแนะนาสาหรับการป้องกันการเกิดสภาวะดังกล่าวรวมถึงวิธีการรักษา
ผู้ป่วย ดังแสดงไว้ ในรูปภาพที่ 5 และตารางที่ 12
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รู ปภาพที่ 5 ข้ อแนะนาในการดูแลเอาใจใส่ ฟันผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยา bisphosphonate
 ก่ อนที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยา bisphosphonate
o การตรวจช่ องปากอย่ างครอบคลุม (comprehensive)
o การให้ การศึกษาแก่ ผ้ ูป่วย
 อธิ บายให้ ผ้ ูป่วยทราบว่ ามีโอกาสเกิดการตายของกระดูกขากรรไกรได้ แต่พบน้ อยมากเมื่ อ
เทียบประโยชน์ของการให้ bisphosphonate
 เน้ นความสาคัญของการรักษาอนามัยช่องปากและการตรวจฟั นอย่างสม่าเสมอ
 อาการที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้ งให้ แพทย์ทราบ ได้ แก่ อาการปวด บวม หรื อมีแผลเห็นกระดูกใน
ช่องปาก
o การดูแลเอาใจใส่ ฟัน
 ถ้ าสภาวะตามระบบ (systemic conditions) ยิ น ยอมได้ ควรชลอการรั ก ษาด้ วยยา
bisphosphonate จนกว่าสุขภาพฟั นจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
 ควรถอนฟั นซี ่ที่ไม่สามารถซ่ อมแซมได้หรื อพิ จารณาแล้วว่ามี การพยากรณ์ โรคที ่ไม่ดี ควรจะ
ชลอการรั กษาด้ ว ยยา bisphosphonate จนกว่ า ตาแหน่ ง ที่ ฟั น ถูกถอนจะมี เ ยื่ อ บุม าคลุม
ระยะเวลาอยู่ระหว่าง14 ถึง 21วัน หรือจนกว่าจะมีการสมานแผลที่กระดูกอย่างเพียงพอ
 การทาผ่าตัด elective dentoalveolar surgery หรื อ invasive dental procedures ที ่จาเป็ น
ควรทาให้ เสร็จก่อน
 ผูป้ ่ วยทีใ่ ส่ฟันปลอมควรได้รับการตรวจบริ เวณทีอ่ าจจะมีการบาดเจ็บของเยือ่ บุ
 การดูแลสุขภาพฟั นอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการอุดฟั น หรื อทาหัตถการอื ่นที ่ไม่กระทบต่อเยื ่อบุ
ช่องปาก มีความสาคัญอย่างมากและต้ องทาอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 ระหว่ างที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยา bisphosphonate
o Elective dentoalveolar surgical procedure
 ไม่แนะนาให้ ทา
o การถอนฟั นซี่ท่ มี ีอาการ
 ควรใช้ วิธี non-surgical endodontic / periodontal surgery
 จะทาการถอนต่อเมื่อฟั นโยกมากและมีความเสีย่ งต่อการหลุดลงคอ (aspiration)
o Periapical or periodontal surgery
 ไม่แนะนาให้ ทา
 การหยุดรั กษาด้ วยยา bisphosphonate
o เมื่อมีการตายของกระดูก
 อาจไม่ได้ ประโยชน์ ในการหายของโรค แต่การให้ bisphosphonate อีกอาจเกิดการตายของ
กระดูกซ ้าหรือเป็ นมากขึ ้น
o การหยุดการรั กษาเพื่อการผ่ าตัดช่ องปาก
 แนะนาให้ หยุดยาทั ้งก่อนและหลังผ่าตัด 3 เดือน
จาก American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons[60], American Dental Association[61]
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ตารางที่ 12 การรักษาการตายของกระดูกที่กระดูกขากรรไกร
ขั ้นของโรค
1

นิยาม(Defintion)

การรักษา

มีกระดูกเผยออก(exposed bone) – ไม่มีอาการ

กลั ้วคอด้ วยยาฆ่าเชื ้อ

2

มีกระดูกเผยออกร่ วมกับอาการปวด/การติดเชื ้อ

เพิ่ ม ยาแก้ ปวด ท าการเพาะเชื อ้
และตรวจหาความไวของยา ให้ ยา
ปฏิชีวนะ

3

มีกระดูกเผยออกร่ วมกับกระดูกแตก มีรูทะลุออกนอกช่องปาก
หรือมีการกร่อนที่สว่ นล่างของกระดูก

เพิ่มการผ่าตัด

ไม่ว่ าโรคจะอยู่ในขัน้ ไหน ชิ ้นส่วนของเศษกระดูกผุ (sequestrum) ที่เ คลื่อ นไปมาควรจะขจัดออกโดยไม่ เผย
กระดูกที่ ไ ม่ ผุ ควรพิ จ ารณาถอนฟั น ที่ มีอ าการปวดภายในกระดูกที่ ตายและเผยออก เพราะการถอนฟั น จะไม่ ท าให้
กระบวนการการตายของกระดูกที่เกิดขึ ้นแล้ วมีเพิ่มมากขึ ้น
2. การรั กษาทางรั งสี(Radiotherapy)
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง มีกระดูกที่กาลังจะหักจากตัวโรค (impending pathological fracture) หรื อ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดการกดทับประสาทไขสันหลัง (impending cord compression) สามารถให้ ฉายแสงรังสีในขนาด
ต่าๆ(10-30 Gy) เพื่อบรรเทาอาการ ร่วมกับยาแก้ ปวดและให้ ยารักษาโรค multiple myeloma ควบคู่กัน การฉายแสงรังสี
ควรให้ เป็ น การฉายแสงรังสีที่จากัดเฉพาะที่ (limited involved fields radiation) เพื่อไม่ให้ มีผลต่อการเก็บเซลล์ต้นกาเนิด
หรือการฉายแสงซ ้าในอนาคต
3. การปรึ กษาแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก
ควรปรึกษาแพทย์ศลั ยกรรมกระดูกในกรณีที่มีหรื อเสี่ยงที่จะมีการหักของกระดูกที่มีขนาดยาว(long bone
fracture) กระดูก ยุบ กดทับ เส้ น ประสาทไขสัน หลัง การไม่ มี เ สถี ย รภาพของลากระดู กสัน หลัง (vertebral column
instability) พิจารณาทา vertebroplasty หรื อ kyphoplasty ในกรณีที่มี อาการอันเกิดเนื่องมาจากกระดูกสันหลังหัก
แบบบีบอัด (symptomatic vertebral compression fracture) สามารถลดอาการปวดและทาให้ กระดูกไขสันหลังเกิ ด
เสถียรภาพได้ ทนั ที

การรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เป็ นภาวะแทรกซ้ อนทาง metabolic ที่พบบ่อยที่สดุ พบได้ ประมาณร้ อยละ 15[62] เกิด
จากมีการสลายกระดูกเพิ่มขึ ้น ลดการสร้ างกระดูก และการทางานของไตลดลง
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาเองเป็ นการรักษาที่ได้ ผลที่สดุ อย่างไรก็ตามภาวะแคลเซียมใน
เลือดสูงที่ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการ หรือ ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอย่างรุนแรง จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาประคับประคองก่อน เริ่ ม
ด้ วยการให้ สารน ้า โดยให้ น ้าเกลือทางหลอดเลือดในปริ มาณ 3-6 ลิตรต่อวัน[62] ซึ่งการให้ สารน ้าจะปรับตามระดับของ
ภาวะการขาดน ้าที่มีอยู่เดิม ตามสมรรถภาพของไต สถานภาพการทางานของหัวใจและหลอดเลือด ระดับความรู้ สกึ ตัวที่
ลดลง และความรุ น แรงของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง [63] โดยให้ มี เป้าหมายให้ ผ้ ปู ่ วยมี ปริ มาณของการขับ ปั สสาวะ
มากกว่า 100 ml/hr เพื่อชดเชย extracellular fluid และกระตุ้นให้ เกิดภาวะการขับแคลเซี่ยมออกทางปั สสาวะ ด้ วย
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วิธีการนี ้อย่างเดียวระดับแคลเซี่ยมในซีรั่มอาจลดลงไป 1.2-2.0 mg/dl ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้ สารน ้าจนเพียงพอ
แล้ ว การขับโซเดียมออกทางปั สสาวะอย่างมาก ด้ วยการให้ loop diuretics เช่น furosemide [62] ร่ วมด้ วย อาจช่วยให้ เกิด
ภาวะการขับแคลเซี่ ยมออกทางปั สสาวะที่ เ พิ่ ม ขึน้ ที่ สมั พัน ธ์ กับ การขับ โซเดี ยม และสามารถให้ สาร น า้ ได้ ม ากขึน้ แต่
จาเป็ นต้ องติดตามปริมาณน ้าในร่างกายและสารแร่ในเลือดอย่างใกล้ ชิด ไม่ควรใช้ ยาขับปั สสาวะชนิด thiazide เนื่องจาก
จะกระตุ้นให้ เกิดการดูดซึมแคลเซียมกลับที่ไตมากขึ ้น ก
การให้ ยา Bisphosphonate เป็ นการรักษาหลักของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ที่เกิดจากโรคมะเร็ งเม็ดโลหิต
ขาวชนิดมัยอีโลมา (category 1) [62-63] ยาที่สามารถใช้ ได้ แก่ pamidronate ขนาด 30 - 90 mg หยดเข้ าหลอดเลือดดา
ภายในเวลา 1-4 ชัว่ โมงขึ ้นกับขนาดยาที่ให้ ในครั ้งเดียว หรื อยา zoledronate ขนาด 4 mg หยดเข้ าหลอดเลือดดาภายใน
เวลา 15 นาทีให้ ครั ้งเดียว แนะนาให้ ยาทางหลอดเลือด เนื่องจากการให้ ทางปากยาดูดซึมน้ อยเกินไปสาหรับการใช้ ในข้ อ
บ่งชี ้นี ้ ควรให้ การรักษาด้ วยยา bisphosphonate ทันทีที่พบว่ามีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงถ้ าไม่มีข้อห้ าม เนื่องจากต้ อง
ใช้ เ วลา 2-4 วัน ในการตอบสนองและช่ ว งที่ ระดับ แคลเซี ยมในซีรั่ม ต่ าสุดจะอยู่ใ นช่ว ง 4-7 วัน หลัง ให้ ยา สาหรั บ ยา
zoledronate มี ข้ อดี คื อ ออกฤทธิ์ เ ร็ ว กว่ า และบริ ห ารยาได้ ง่ า ยกว่ า ในขณะที่ ย า pamidronate ราคาถูก กว่ า และมี
ผลข้ างเคียงต่อไตน้ อยกว่า จาก randomized clinical trial เปรี ยบเทียบระหว่างยาสองตัวนี ้ พบว่ายา zoledronate มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า pamidronate [51] แต่ผลต่างของแคลเซียมต่างกันน้ อยมากจนอาจไม่มีความสาคัญทางคลินิก
ยา corticosteroids สามารถรั กษาโรคมะเร็ ง เม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอี โ ลมาได้ และยัง ช่ วยควบคุมการดูดซึม
แคลเซียมจากลาไส้ เล็ก ยับยั ้งการสลายของกระดูกได้ ในระดับหนึง่ สาหรับภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ที่สงสัยเกิดจากโรค
มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา หรื อ lymphoproliferative disorders แต่ยังไม่ได้ ยืนยันการวินิจฉัย ขนาดที่แนะนาให้
ใช้ คือ corticosteroids ในขนาดเทียบเท่ากับ prednisolone 50-100 mg/d ในกรณีที่ทราบการวินิจฉัยว่ามีสาเหตุจาก
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาอยู่แล้ ว แนะนาให้ เป็ น dexamethasone ขนาดสูง โดยให้ ขนาด 40 mg/d เพื่อเป็ น
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาด้ วย ข้ อดีของการให้ dexamethasone ขนาดสูงคือ ทาให้ การทางานของ
ไตดีขึ ้น จนสามารถให้ ยา bisphosphonate ได้ ปลอดภัยมากขึ ้นและขับแคลเซียมออกทางไตได้ มากขึ ้น
การให้ ยา calcitonin เสริ ม ควรพิจารณาเฉพาะในรายที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในสภาวะวิกฤต คือ มี
อาการอันเกิดจากการที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง หรื อ ระดับแคลเซียมในเลือดสูงอย่างรุ นแรง คือมากกว่า 14 mg/dl
เนื่องจากสามารถลดระดับแคลเซียมในซีรั่มลงได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับยาอื่น โดยมักจะตอบสนองสูงสุดใน 12 - 24
ชัว่ โมง แต่ข้อเสียคือ ลดระดับแคลเซียมได้ น้อย(ประมาณ 1.0 mg/dl) อีกทั ้งตอบสนองเพียงชั่วคราวและระยะสั ้น [62] โดย
ขนาดของ calcitonin ที่แนะนาคือ 4-8 unit/kg ฉีดเข้ าชั ้นใต้ ผิวหนังทุกๆ 12 ชัว่ โมงรวมทั ้งสิ ้น 4 ครั ้ง
ในกรณีที่มีการเสือ่ มสภาพของใต จะทาให้ มีข้อจากัดในการให้ การให้ สารน ้าทดแทน หรื อ bisphosphonate การ
ทา dialysis ด้ วย dialysate ที่ มีแ คลเซี ยมปริ ม าณน้ อ ยหรื อ ไม่ มี ก็เ ป็ นทางเลือ กในการรั กษาที่ เ หมาะสม แต่ ยัง ไม่ มี
คาแนะนาชัดเจนถึงข้ อบ่งชี ้ในการตัดสินใจเริ่มทา
การรั กษาภาวะแทรกซ้ อนทางไต
ภาวะแทรกซ้ อนทางไต พบได้ ประมาณร้ อยละ 20-50 ในผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยใหม่ พบว่าร้ อยละ 20 ของ
ผู้ป่วยจะมีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงเกิน 2.0 mg/dl และจาเป็ นต้ องได้ รับ การ dialysis ประมาณร้ อยละ 2-10[64-66]
ภาวะแทรกซ้ อนทางไตมีความสาคัญเนื่องจากทาให้ เกิด morbidity ขึ ้น รวมถึงเป็ นประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจให้ การ
รักษาหลายอย่าง จึงควรรีบให้ การวินิจฉัยและให้ การรักษาอย่างทันท่วงทีที่สดุ
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โอกาสที่สมรรถภาพของไตจะฟื น้ กลับ อยู่ระหว่างร้ อยละ 20–60[65] อัตราการทางานของไตที่ดีขึ ้น จะขึ ้นกับระดับ
ของ light-chain nephropathy ประมาณร้ อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มต่ากว่า 4 mg/dl การทางาน
ของไตสามารถกลับมาเป็ นปกติ แต่ถ้าผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงเกินกว่า 4 mg/dl โอกาสที่ไตจะกลับมาทางาน
ได้ น้อยกว่า ร้ อยละ 10[67] จากการศึกษาของ Blade และคณะ[68] พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการฟื ้นหน้ าที่การทางานของใต
ได้ แก่
 ระดับ creatinine ในซีรั่มต่ากว่า 4 mg/dl
 การวัดระดับโปรตีนที่ขบั ออกทางปั สสาวะที่เก็บตลอด 24 ชัว่ โมงต่ากว่า 1 g/24 hr
 ระดับแคลเซียมในซีรั่มสูงเกินกว่า 11.5 mg/dl
สาเหตุ ที่สาคัญที่สดุ คือการเกิด cast nephropathy[64] โดย immunoglobulin light chains ที่ถูกกรองออกมา
จะจับกับ Tamm–Horsfall protein เกิ ดเป็ น casts อุดตัน ท่อ หน่ วยไตทาให้ เกิ ดภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ มีการขับ ของ
monoclonal immunoglobulin light chain ในปั สสาวะสูงมักเกิดภาวะใตวายบ่อยกว่า การลด light chain ที่กรองผ่าน
ไตได้ เร็วก็จะสามารถรักษาการทางานของไตได้ ซึง่ หมายถึงจะเพิ่มระยะเวลาการมีชีวิตรอดด้ วย [64,69] สาเหตุอื่นที่กระตุ้นให้
อาการไตวายเป็ นมากขึ ้นได้ แก่การขาดปริ มาณน ้าในร่ างกาย ระดับแคลเซียมในเลือดสูง การได้ รับ contrast material,
non-steroidal anti-inflammatory drugs และ angiotensin converting enzyme inhibitors จึงควรเฝ้าระวังและให้ การ
รักษาถ้ ามีข้อบ่งชี ้ให้ เร็วที่สดุ
การตัดชิน้ เนือ้ ไต ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการของโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัย อีโลมาชัดเจนและปริ มาณโปรตีน
รั่วทางปั สสาวะสามารถอธิ บายได้ จาก light chain เป็ นหลัก ไม่มีความจาเป็ นในการตัดชิ ้นเนื ้อไตเพื่อการวินิจฉัย ไม่ว่า
ผู้ป่วยจะมีการเสือ่ มสภาพของไตหรือไม่
ในรายที่อาการหลักเป็ นโรค nephrotic syndrome ไม่ว่ าจะมีการเสื่อมสภาพของไตหรื อ ไม่ การวินิจ ฉัยอื่น ที่
เป็ นไปได้ อนั ดับแรกได้ แก่ ภาวะ systemic amyloidosis และรองลงมา คือ light chain deposition disease(LCDD) ใน
ผู้ป่วยเหล่านี ้ควรหาหลักฐานอื่นของ amyloidosis โดยการดูดไขมันชั ้นใต้ ผิวหนังมาตรวจ และถ้ าไม่พบอาจทาการตัดชิ ้น
เนื ้อจาก ช่องทวารหนัก (rectum) ต่อ ในกรณีที่ไม่พบ amyloid ในทั ้ง 2 ตาแหน่ง จึงควรทาการตัดชิ ้นเนื ้อไต เพื่อหาภาวะ
amyloidosis, LCDD หรือ unrelated glomerulopathy เช่น glomerulonephritis[64]
การรั กษาภาวะไตวาย
การรักษาแบบประคับประคอง (64,65,70]
ได้ แก่ การให้ สารน า้ ที่ เพี ยงพอ เป็ นหัว ใจที่สาคัญที่ สดุ ของการรักษา ควรทาในผู้ป่ วยทุกรายที่ สามารถทาได้
ร่วมกับการให้ การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาด้ วยยาที่ไม่ขบั ผ่านทางไต
การรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (ดูรายละเอียดในหัวข้ อภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ) ข้ อควรระวังเพิ่มเติม
คือ ควรเลีย่ งยา bisphosphonates ไว้ ก่อนจนกว่าการทางานของไตดีขึ ้น และถ้ าหลีกเลี่ยงได้ ให้ เลี่ยงการใช้ furosemide
ในการรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เนื่องจากจะเพิ่มความเป็ นกรดใน tubule ส่งเสริมการเกิด casts
การฟอกเลือด
การทา plasma exchange สามารถกาจัด light chains ที่มีพิษต่อไตออกได้ ประมาณร้ อยละ 30 อย่างรวดเร็ วจึง
เป็ นการรักษาหลักในสมัยก่อน [71-72] ผลการศึกษาต่อมาไม่พบประโยชน์ ชัดเจน [73] แต่มีความไม่สมบูรณ์ ของการศึกษา
หลายจุดทาให้ ยัง ไม่เป็ นที่สรุ ปในปั จจุบัน การเพิ่ม ความสามารถในการกาจัด free light chain ด้ วย protein-leaking
dialyzer ได้ รับการศึกษาอย่างมากและอาจสามารถกรอง free light chain ออกได้ ถึงร้ อยละ 90 ในช่วง 3 สัปดาห์ มีผล
เบื ้องต้ นทางคลีนิคน่าพอใจ[74-75] ควรรอผลการศึกษาที่ใหญ่ขึ ้น
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การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่อง
Conventional chemotherapy
ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่มีไตวาย ผู้เชี่ยวชาญบางรายแนะนาว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ ยาสูตร
melphalan ร่วมกับ prednisolone ไว้ ก่อน เนื่องจากการปรับลดขนาดยา melphalan อาจทาให้ ผลการตอบสนองลดลง [65]
ควรใช้ สตู รที่ให้ การตอบสนองเร็ วกว่า คือ สูตรยาที่มียา dexamethasone ขนาดสูงเป็ นฐาน อาจพิจารณาให้ เป็ น VAD
หรื อ VAMP (methyprednisolone ในขนาดสูง )[76] ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ VAD ได้ อาจพิ จ ารณาใช้ pulse
cyclophosphamide-dexamethasone (cyclophosphamide ขนาด 800–1000 mg ทุก 3 สัปดาห์ )[65] ซึ่งอาจทาให้ เกิด
granulocytopenia ชัว่ คราวได้ บ้าง ทั ้งหมดนี ้สามารถทาให้ การทางานของไตกลับมาได้ ปานกลาง ค่ามัธยฐานของเวลาที่
หน้ าที่ของไตจะฟื น้ เท่ากับ 1–2 เดือน[68-69]
Novel agents
- Thalidomide
Thalidomide เป็ นยารับประทานที่ขบั ทางไตน้ อยมาก ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย เภสัชจลศาสตร์ ไม่แตกต่างจาก
ผู้ป่วยที่มีการทางานของไตปกติ[77]แต่มีข้อมูลจากัดในแง่ประสิทธิภาพ จากข้ อมูลที่นามาแนะนาว่า thalidomide เป็ นยาที่
เหมาะสมในการนามาใช้ [78]พบว่าผลข้ างเคียงไม่ต่างจากในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตปกติ แต่เร็ วๆนี ้มีรายงานว่าพบโรค
เส้ นประสาทส่วนปลายอย่างรุนแรง ท้ องผูก ภาวะง่วงงุน(lethargy) และหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติ ได้ บ่อยกว่าในผู้ป่วยที่ระดับ
creatinine ในซีรั่มมากกว่าหรื อเท่ากับ 3 mg/dl[79] และอาจมีความสัมพันธ์ กับระดับโปตัสเซียมในซีรั่มสูงอย่างรุ นแรงใน
ผู้ป่วยที่มีไตวาย(80] หรื ออาจทาให้ ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยา aminoglycoside มีมากขึ ้นในผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดโลหิตขาว
ชนิดมัยอีโลมา[81] จึงไม่แนะนาให้ ใช้ ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้
-Bortezomib
เภสัชจลน์ศาสตร์ ของยา bortezomib ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับ renal clearance และการทางานของไตที่ลดลงไม่
มีผลต่อ bortezomib ดังนั ้นไม่จาเป็ นต้ องมีการปรับขนาดยา ยกเว้ นในผู้ป่วยที่ทา hemodialysis จาเป็ นต้ องให้ ซ ้า จึง
ควรให้ bortezomib หลังจากทา dialysis แล้ ว[82-83]
Bortezomib เป็ นยาที่มีการใช้ และศึกษาในผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่มีภาวะไตวายมากที่สดุ
พบว่ามีอตั ราการตอบสนองร้ อยละ 25-30 เท่ากับผู้ป่วยที่มีการทางานของไตปกติ โดยที่ผลข้ างเคียงไม่แตกต่างกัน [84-85]
การทางานของไตกลับมาเป็ นปกติอย่างรวดเร็วใน 1-2 รอบแรก[84-88] การใช้ ยา bortezomib ร่ วมกับยา dexamethasone
ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายทาให้ การทางานของไตกลับมาเป็ นปกติถงึ ร้ อยละ 40 โดยใช้ ระยะเวลาในการตอบสนองเพียง 17
วัน[89] ผู้ป่วยร้ อยละ 50 มีระดับ creatinine ในซีรั่มลดลงมาร้ อยละ 50 ทาให้ bortezomib เป็ นยาที่มีข้อมูลว่ามีความ
ปลอดภัยและประสิทธิ ภาพอย่างชัดเจนในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่ อง แต่พบว่าผู้ป่วยที่มี glomerular filtration
rate ต่ากว่า 10 ml/mins มีแนวโน้ มว่าการทางานของไตจะไม่กลับคืน[90] ดังนั ้นการรักษาจึงควรเริ่ มต้ นยาให้ เร็ วที่สดุ ก่อนที่
การทางานของไตจะแย่ลง อาจพิจารณาใช้ ในผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มมากกว่า 2 mg/dl ทุกรายเมื่อแรกวินิจฉัย
[64]
แต่ยงั ไม่สามารถสรุปเป็ นข้ อแนะนาได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลขนาดใหญ่รองรับ
-Lenalidomide
Lenalidomide เป็ นยาที่มีประสิทธิภาพแต่ถกู กาจัดทางไตเป็ นหลัก[91] ดังนั ้นจึงมีข้อมูลจากัดในการใช้ ในผู้ป่วยที่
มี ระดับ creatinine ในซีรั่มสูงเกินกว่า 2.5 mg/dl มีข้อมูลจากบางการศึกษาสามารถใช้ lenalidomide ได้ ในผู้ป่วยที่มี
การทางานของไตผิดปกติไม่มากเช่นระดับ creatinine ซีรั่มต่ากว่า 2.5 mg/dl แต่พบว่าถ้ าการทางานของไตผิดปกติมาก
ขึ ้นจะพบมีการยับยั ้งการสร้ างเม็ดเลือดในระดับ 3-4 มากขึ ้น[92-93] มีคาแนะนาในการปรับลดขนาดยาไว้ แล้ ว[94] แต่ยังไม่มี
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ข้ อมูลทางคลินิกรองรับจึงยังไม่แนะนาให้ ใช้ ในผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine clearance ต่ากว่า 50 ml/mins หรื อ ระดับ
creatinine ในซีรั่มสูงกว่า 2.5 mg/dl
High-dose therapy with autologous stem cell transplantation
ในผู้ป่วยที่มีการเสือ่ มสภาพของไต มีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดค่อนข้ างจากัด เนื่องจากพบผลข้ างเคียงเพิ่มขึ ้น
ตามความรุ นแรงของภาวะไตวายที่มากขึ ้น [95-96] พบว่ าอัตราตายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกาเนิดเพิ่มขึ ้นและ overall
survival สั ้นกว่าในผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงกว่า 2 mg/dl[97] นอกจากนั ้น platelet engraftment ช้ ากว่าอย่าง
มีนยั สาคัญ รายงานการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดด้ วย melphalan ขนาด 200 หรื อ 140 mg/m2 [98] พบการเสียชีวิตร้ อย
ละ 6 จาก nonhematologic toxicity โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องทา dialysis สม่าเสมอที่ได้ รับ melphalan ขนาด 200
mg/m2 สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยอย่างรุ นแรง atrial arrhythmias และ encephalopathy ดังนั ้นใน
ผู้ป่วยที่มีการทางานของของไตบกพร่ องจึงแนะนาให้ ใช้ เพียง melphalan ขนาด 140 mg/m2 และเนื่องจากปั จจุบันเรามี
ทางเลือกในการรั กษามากขึ ้น การปลูกถ่ ายเซลล์ ต้น กาเนิ ดในผู้ป่ วยที่มี ภาวะไตวาย จึง ควรจ ากัดไว้ เ ฉพาะในผู้ป่ วยที่
จาเป็ น มีสภาพร่างกายแข็งแรงและโรคตอบสนองต่อการรักษาเท่านั ้น การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคมัยอีโลมาที่มีสภาวะ
ไตบกพร่อง[99]ได้ สรุปไว้ ใน รูปภาพที่ 6
รู ปภาพที่ 6 การปรับขนาดยารักษาโรคมัยอีโลมาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง (Renal insufficiency)
 Melphalan
ขนาดยา
Glomerular filtration rate
≥ 50 ml/min

100%

10-50 ml/min

75%

<10 ml/min

50%

 Bortezomib: ไม่จาเป็ นต้ องปรับขนาดยา ยกเว้ นกรณีผ้ ปู ่ วยที่ทา hemodialysis ควรได้ รับยาเพิ่มขึ ้น
หรือให้ ยา bortezomib หลังจากการทา dialysis
 Thalidomide: ไม่จาเป็ นต้ องปรับขนาดยา ถ้ าระดับ creatinine ในซีรั่มน้ อยกว่า 3 mg/dl
 Lenalidomide: ไม่จาเป็ นต้ องปรับขนาดยา ถ้ าระดับ creatinine ในซีรั่มน้ อยกว่า 2.5 mg/dl หรือ
creatinine clearance มากกว่า 50 ml/min
 Bisphosphonate: Zoledronic acid
Glomerular filtration rate
> 60 ml/min
50-60 ml/min
40-49 ml/min
30-39 ml/min
< 30 ml/min

ขนาดยา
4.0 mg (5.0 ml)
3.5 mg (4.4 ml)
3.3 mg (4.1 ml)
3.0 mg (3.8 ml)
งดให้

 Pamidronate :ทางผู้ผลิตแนะนาให้ ยา pamidronate 90 mg หยอดเข้ าหลอดเลือดดาใน 4 ชัว่ โมง
สาหรับผู้ป่วยมัยอีโลมาทุกราย ไม่มีข้อมูลสนับสนุนสาหรับผู้ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มเกิน 3.0
mg/dl งดยาเมื่อ creatinine clearance ต่ากว่า 30 ml/min
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บทที่ 7: แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้ อนเกี่ยวกับระดับเลือด
และ แนวทางการรักษาอาการปวด
การรั กษาภาวะโลหิตจาง[100]
Erythropoietin
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมามากกว่า 2 ใน 3 จะมีภาวะโลหิตจางมากขึ ้นระหว่างการรักษา ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดจากโรคเอง จากภาวะไตวาย จากผลของยาเคมีบาบัดที่ได้ รับ หรื อจากภาวะทุโภชนาการของผู้ป่วย จึงมีการนายา
erythropoietin มาใช้ รักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีไตวาย พบว่าผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกลบินต่ากว่า 10 g/dl โรคอยู่ในระยะคง
ตัว (stable disease) การให้ erythropoietin นาน 4-6 สัปดาห์ สามารถเพิ่มค่าฮีโมโกลบินได้ มากกว่า 2 g/dl ประมาณ
ร้ อยละ 70 ของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเหล่านี ้มักตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีต่อการรักษาด้ วย erythropoietin ได้ แก่ ระดับ erythropoietin ใน
ซีรั่มมากกว่า 200 units/ml การได้ รับเลือดมากกว่า 3 units ภายในเวลา 3 เดือน และ มีเกล็ดเลือดต่า
การให้ ยา erythropoietin ใน ผู้ป่ วย โรคมะเร็ ง เม็ ดโลหิ ตขาวชนิ ดมัยอี โ ลมา ที่ไ ด้ รับ การวิ นิ จฉัยใหม่ ควรเริ่ ม หลัง
ประเมินแล้ วว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาเคมีบาบัดและมีอาการเนื่องจากภาวะโลหิตจางขณะได้ รับการ
รักษาและควรวัดระดับ serum erythropoietin ก่อนเริ่มการรักษา
ขนาดยา erythropoietin ที่ใช้ คือ 30,000 หรื อ 40,000 units ฉีดใต้ ผิวหนัง สัปดาห์ ละครัง้ หรื อ 10,000 units ฉีดใต้
ผิวหนัง 3 ครั ้ง ต่อ สัปดาห์
ประเมินผลการรักษาหลังจากเริ่มยา 4 สัปดาห์ ควรมีการเพิ่มของค่าฮีโมโกลบิน 1 g/dl ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาให้ ปรับเพิ่มขนาดยา erythropoietin เป็ น 60,000 units สัปดาห์ละครั ้งหรือ 300 unit/kg 3ครั ้งต่อสัปดาห์
หยุดยา erythropoietin เมื่อค่าฮีโมโกลบินสูงเกิน 12 g/dl หรื อไม่สามารถเพิ่มค่าฮีโมโกลบินได้ เกิน 1 g/dl ภายใน
เวลา 8-9 สัปดาห์หลังเริ่มยา
ควรประเมินสถานภาพของธาตุเหล็ก และให้ การรักษาภาวะการขาดธาตุเหล็ก ในผู้ป่วยทุกรายที่ได้ รับการรักษาด้ วย
erythropoietin
ยา erythropoietin เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ควรประเมิ นความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
ผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเริ่มให้ ยา
การป้องกันการติดเชือ้ [101]
พิจารณาให้ ยา intravenous immunoglobulin ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อซ ้าอย่ างรุ น แรงจนอาจเสียชีวิต โดยเฉพาะ
ผู้ป่วย โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่อยู่ในระยะ plateau phaseการให้ intravenous immunoglobulin ใน
ขนาด 0.4 g/kg สามารถลดอัตราการติดเชื ้อได้
ควรพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื ้อ pneumococcus และเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ (influenza) แต่ประสิทธิ ภาพในการ
ป้องกัน การติ ดเชื ้อจากการได้ รับวัคซี นอาจจะต่า เนื่องจากระดับแอนติบอดีเพิ่มขึน้ ไม่เ พียงพอในผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ โดย
พิจารณาให้ วคั ซีนไข้ หวัดใหญ่ ปี ละครั ้งและ pneumococcal vaccineให้ ซ ้าอีกครั ้ง ที่ 5ปี หลังจากได้ วคั ซีนครั ้งแรก
ในกรณี ที่ ผ้ ูป่ วยได้ รับ การรั กษาด้ วย dexamethasone ในขนาดสูง ควรให้ ยาป้ องกัน การติ ดเชื อ้ Pneumocystis
jirovecii และ herpes virus
ควรให้ ยาป้องกันการติดเชื ้อ herpes zoster ในผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วยยา bortezomib
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ขนาดยา trimethoprim/sulfamethoxazole ( TMP-SMX ) ที่ให้ เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ Pneumocystis jirovecii คือ
single หรือ double strength dose วันละครั ้งหรือ double strength dose 3 วัน ต่อสัปดาห์
ขนาดยา acyclovir เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ herpes ให้ ยา acyclovir ขนาด 800 mg รับประทานวันละ 2 เวลา หรื อ
valcyclovir ขนาด 500 mg รับประทานวันละ 2 เวลาหรือ 3 เวลา ก็ได้
การระงับอาการปวด
อาการปวดจากภาวะแทรกซ้ อนทางกระดูกเป็ นอาการนาที่พบได้ บ่อยในผู้ป่วย โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอี
โลมา การรักษาด้ วยยาเคมีบาบัดเป็ นส่วนสาคัญในการควบคุมอาการปวด ส่วนการพิจารณาให้ ยาระงับปวดจะยึดตาม
“analgesic ladder” ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ิขององค์การอนามัยโลก ซึง่ แสดงในรูปภาพที่ 7
รู ปภาพที่ 7 แผนภาพการเลือกใช้ ยาแก้ ปวดตามหลักปฏิบตั ิขององค์การอนามัยโลก

Reference www.ganfyd.org/index.php?title=Analgesic_ladder

ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ยาแก้ ปวดในกลุม่ NSAID เนื่องจากผลข้ างเคียงต่อการทางานของไต
อาจพิจารณาการฉายแสงเฉพาะที่ในขนาดต่า (10-30Gy) เพื่อควบคุมอาการปวดร่วมกับการให้ ยา
และปรึกษา แพทย์ศลั ยกรรมกระดูก เพื่อให้ การรักษาร่วมกันในการควบคุมอาการปวดที่เกิดจากกระดูกท่อนยาวหัก การ
ไม่มีเสถียรภาพของลากระดูกสันหลัง หรือ กระดูกสันหลังหัก[102]
การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่ วมกับการใช้ ยา Thalidomide และ Lenalidomide
(ข้ อ มูล เปรี ย บเที ยบการป้ องกัน ภาวะลิ่ ม เลือ ดอุ ด ตัน ในผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ยา thalidomide ด้ วยยา aspirin,
warfarin, และ low molecular weight heparin (LMWH) ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ข้ อมูลปั จจุบันเป็ นเพียงความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญซึง่ รวบรวมจากการศึกษาที่มีการใช้ ยา thalidomide เท่านั ้น)
ผู้ป่วยที่ได้ รับยา thalidomide หรือ lenalidomide เพียงอย่างเดียวไม่แนะนาให้ เริ่ มการรักษาเพื่อป้องกันการเกิด
ลิม่ เลือดอุดตัน (thromboprophylaxis) เนื่องจากโอกาสเกิดน้ อยกว่าร้ อยละ 5
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ผู้ป่วย โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ซึ่งไม่เคยได้ รับการรักษาและได้ รับการยา thalidomide ร่ วมกับ
dexamethasone หรื อdoxorubicin หรื อ ยาเคมีบาบัดหลายตัวร่ วมกัน ควรพิจารณาให้ การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุด
ตัน (venous thromboembolism) โดยให้ ยา warfarin เต็มขนาดเพื่อให้ ได้ ระดับ international normalized ratio(INR) 23 หรือ ฉีดยา LMWH (enoxaparin 40 mg ฉีดเข้ าใต้ ผิวหนัง วันละครั ้ง)
การให้ ยา warfarin ขนาดต่าๆหรือยา aspirin อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดโอกาสเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
พิ จ ารณาให้ ยา aspirin เพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดอุด ตั น ในผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ ยา
lenalidomide ร่ วมกับ dexamethasone ขนาดต่าหรื อ melphalan หรื อ doxorubicin โดยให้ aspirinในขนาด 60-160
mgต่อ เดื อ นและอาจพิ จ ารณาให้ LMWH หรื อ ให้ ยา warfarin เต็ม ขนาด ในผู้ป่ วยที่ ไ ด้ ยา lenalidomide ร่ ว มกับ ยา
dexamethasone ขนาดสูง
ผู้ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา กลุม่ relapsed/refractory มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ร้ อยละ 2-15 ซึ่งน้ อยกว่ ากลุ่มผู้ป่ วยที่ ได้ รับ การวินิจ ฉัยใหม่ ดังนั ้นการใช้ ยาต้ านการแข็งตัวของเลือด จึงควรพิจ ารณา
เฉพาะผู้ที่มีความเสีย่ งสูงเท่านั ้น (ตารางที่ 13)
ระยะเวลาการให้ ยาป้องกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน พิจารณาจากระยะเวลาในการรักษา โรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาว
ชนิดมัยอีโลมา เนื่องจากมีผ้ ปู ่ วยส่วนมาก เกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตัน ภายใน 6เดือนแรกของการรักษาและเกือบทุกรายจะ
เกิดภายใน 12 เดือนหลังเริ่มการรักษา ดังนั ้นอาจพิจารณาให้ ยาป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเป็ นเวลา4-6เดือน การให้
ยานานกว่านี ้ พิจารณาจากความเสีย่ งของผู้ป่วยและการรักษานั ้นต่อเนื่องการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
ผู้ป่วยที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็ นชนิด deep vein thrombosis หรื อ pulmonary embolism ควรหยุดยา
thalidomide ชั่วคราว ทานยากัน เลือ ดแข็ง ตัวจนได้ ระดับ การต้ านการแข็ งตัว ของเลือด และให้ ยากันเลือดแข็งตัวชนิ ด
warfarin หรือ LMWH ตลอดระยะเวลาของการได้ รับยา thalidomide โดยการพิจารณาให้ ยาป้องกัน [103] สามารถสรุ ปได้
ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การประเมินความเสี่ยงการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ได้ รับการ
รักษาด้ วยยา thalidomide หรือ lenalidomide
ปั จจัยเสี่ยง

การรั กษา

ปั จจัยเสี่ยงส่ วนตัว
โรคอ้ วน*
ถ้ าไม่มีปัจจัยเสีย่ ง หรือมีปัจจัยเสีย่ งเพียงหนึง่ ปั จจัย
เคยเป็ น venous thromboembolism มาก่อน
ให้ ยา aspirin ขนาด 81–325 mg วันละครัง้
ใส่ central venous catheter หรือ pacemaker
โรคที่เกิดร่ วม
โรคหัวใจ
ถ้ ามีปัจจัยเสี่ยงสองปั จจัยหรือมากกว่า
โรคไตเรื ้อรัง
ให้ LMWH (หรือที่ทดั เทียมกับยา enoxaparin 40 mg วันละครั ้ง)
โรคเบาหวาน
ให้ ยา warfarin เต็มขนาด (เป้าหมายของ INR ที่ 2–3)
การติดเชื ้อเฉียบพลัน
การไม่เคลือ่ นไหว
การผ่ าตัด
การผ่าตัดทั่วไป
การได้ รับยาระงับความรู้ สกึ ชนิดใดชนิดหนึง่
การได้ รับบาดเจ็บ
ยาที่ได้ รับ
ยา erythropoietin
ยากันเลือดแข็งตัว
ปั จจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ กับโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิด
มัยอีโลมา
การวินิจฉัย
ภาวะ hyperviscosity
การรั กษาโรคมะเร็ งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา
ให้ LMWH (หรือที่ทดั เทียมกับยา enoxaparin 40 mg วันละครั ้ง)
**
ยา dexamethasone ขนาดสูง
ให้ ยา warfarin เต็มขนาด (เป้าหมายของ INR ที่ 2–3)
ยา doxorubicin
ยาเคมีบาบัดหลายขนาน
INR=international normalised ratio; LMWH=low-molecular-weight heparin.
*
โรคอ้ วนหมายถึงการที่มี body mass index มากกว่าหรือเท่ากับ 30 kg/m2 ** มากกว่า 480 mgต่อเดือน
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