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ค าน า 
 

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยใน
ผู้สงูอายุ จากการศึกษาของประเทศในทวีปเอเชียพบว่ามีอุบัติการณ์อยู่ระหว่าง 0.5 – 2 ต่อประชากร 100,000 คน ใน
ประเทศไทยถงึแม้ว่าจะไม่ทราบอุบัติการณ์ที่แน่นอนก็ตาม แต่คาดว่าน่าจะมีอุบัติการณ์ที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาได้มีพฒันาการของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาเป็นอย่างมาก ทัง้การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด 
ยาที่ออกฤทธ์ิชนิดมุ่งเป้า(targeted therapy) อาทิเช่น thalidomide lenalidomide และ bortezomib รวมถึงการรักษา
สนบัสนนุ (supportive treatment)ด้วยยากลุ่มbisphosphonates ท าให้ผู้ ป่วยโรคนีม้ีผลการตอบสนองต่อโรคดีขึน้ อัตรา
การรอดชีวิตสงูขืน้ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขืน้กว่าเดิมมาก ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีบทความทบทวนและแนวทางการรักษา
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาของประเทศต่างๆ[1]  เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ก็ตาม แต่ก็เป็นแนวทางที่
สอดคล้องกบัระบบสาธารณสขุของประเทศดงักลา่ว ดงันัน้ชมรมโรคมยัอีโลมาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดตัง้คณะท างานขึน้
ซึง่ประกอบไปด้วยโลหิตแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อ
สรุปข้อมลูหลกัฐานที่มีรายงานอย่างเป็นทางการและความเห็นของแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญมาประมวลเป็นแนวทางเบือ้งต้นใน
การรักษาโรคนี ้เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะทางการแพทย์ บุคลากร และความพร้อมของระบบสาธารณสขุของ
ประเทศไทย  

 
อนึง่แนวทางในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมานี ้ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือข้อก าหนด ส าหรับ

แพทย์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาแต่อย่างใด หากแต่เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งเพื่อ
ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ ป่วยส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ทัง้นีก้ารดูแลรักษาผู้ ป่วยแต่ละรายควรขึน้อยู่กับ
สภาวะพืน้ฐานของผู้ ป่วยและครอบครัว รวมถงึความพร้อมของสถาบนัทางการแพทย์และบุคลากรในแต่ละที่  ซึ่งจะต้องมี
การประมวลและตดัสนิใจโดยแพทย์ผู้ดแูลและผู้ ป่วยโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกัส าคญัที่สดุ 
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เนือ้หาภายใน กลุ่มเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ 

ประเด็นส าคญั ของแนวทางนีจ้ะท าการมุ่งเน้นไปที่ แนวทางการวินิจฉยั แนวทางการประเมินผู้ ป่วย แนวทางการ
รักษาผู้ ป่วยแต่ละประเภทซึ่งได้แก่ ผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ที่สามารถท าการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดได้ ผู้ ป่วยที่ไม่
สามารถเข้ารับการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดได้ ผู้ ป่วยกลับเป็นซ า้หรือดือ้ต่อการรักษา รวมทัง้แนวทางในการจัดการ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึน้ได้จากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา 

แผนกส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แนวทางดังกล่าว 
แผนกโลหิตวิทยา (Hematology) 
แผนกมะเร็งวิทยา (Oncology) 
แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine) 
แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) 
แผนกเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุ(Geriatrics) 
ฝ่ายการพยาบาล (Nursing) 

กลุ่มเป้าหมาย 
บคุลากรด้านสขุภาพรวมถงึเครือข่ายสขุภาพตา่งๆ (Allied Health Personnel) 
แพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง (Physicians or specialists) 
ทนัตแพทย์ (Dentists) 
พยาบาล (Nurses) 
เภสชักร (Pharmacists) 
นกักายภาพบ าบดั (Physical Therapists) 
ผู้ชว่ยแพทย์ (Physician Assistants) 

วัตถุประสงค์ของการจดัท าแนวทาง 
1. เพื่อพฒันาแนวทางการดแูลรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาในประเทศไทย 
2. เพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูส าหรับบคุลากรทางการแพทย์ ส าหรับการดแูลผู้ ป่วยอย่างมีระบบทัง้ในด้านการวินิจฉัย การ

ประเมินผู้ ป่วย การรักษา การติดตามและการจดัการภาวะแทรกซ้อน และการติดตามผลที่ได้จากการรักษา  

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา 
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คณะกรรมการจัดท าและผลประโยชน์ขัดแย้ง 
1. ผศ.นพ. นพดล ศิริธนารัตนกลุ : ได้รับทนุวิจยัจากบริษัท แจนเซน-ซีแลก, บริษัทโนวาติส, บริษัทโรช 

และได้รับค่าตอบแทนการบรรยายจากบริษัท แจนเซน-ซีแลก, บริษัทโนวาติส และ บริษัทโรช 
2. นพ. สมชาย วงศ์ขนัตี  : ไม่ม ี  
3. อ.นพ. เอกพนัธ์ ครุพงษ์ :  ไม่ม ี
4. อ.พญ. ลลติา นรเศรษฐ์ธาดา :ไม่ม ี
5. นพ. ธวชัชยั สวุรรณบรรณ : ไม่ม ี
6. อ.พญ. ปณิสนิี ลวสตุ : ไม่ม ี
7. อ.พญ. ดาวลดา คงกบัพนัธ์ : ไม่ม ี
 

โดยการจดัท าแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและผ่านการ
ยอมรับจากชมรมโรคมยัอีโลมาแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
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กิตตกิรรมประกาศ 
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาเลม่นีจ้ดัท าขึน้ โดยชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทย 

ซึง่มีคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรก าธรชยั    ที่ปรึกษาชมรม 
พ.อ.รศ.นพ.วิชยั ประยรูวิวฒัน์    ที่ปรึกษาชมรม 
รศ.นพ.วีระศักด์ิ นาวารวงศ์     ประธานชมรม 
ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล    รองประธานชมรม 
ผศ.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร     เลขาธิการชมรม 
อ.พญ.ธีรยา พวัวิไล     เหรัญญิก 
พ.อ.รศ.นพ.วิเชียร มงคลศรีตระกลู    กรรมการ 
นพ.ธวชัชยั สวุรรณบรรณ     กรรมการ 
รศ.นพ.อาทิตย์ องักานนท์     กรรมการ 
นพ.สมชาย วงศ์ขนัตี     กรรมการ 
รศ.นพ.สภุร จนัท์จารุณี     กรรมการ 
รศ.นพ.อานภุาพ เลขะกลุ     กรรมการ 
ผศ.พญ.กาญจนา จนัทร์สงู     กรรมการ 
พ.ท.อ.นพ.ต้นตนยั น าเบญจพล    กรรมการ 
อ.นพ.ดร.อาจรบ คหูาภินนัทน์    กรรมการ 
อ.พญ.ลลติา นรเศรษฐ์ธาดา     กรรมการ 
อ.พญ.ดาวลดา คงกบัพนัธ์     กรรมการ 
พญ.สริิขจร แต่งแดน     กรรมการ 
นพ.ชชัวาล นาคะเกศ     กรรมการ 
ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชยั     กรรมการ 
อ.พญ.ปณิสนิี ลวสตุ     กรรมการ 
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ค าชีแ้จงน า้หนักหลักฐานอ้างอิง และ ค าแนะน า 
ระดับน า้หนักหลักฐานอ้างอิง  (Level of evidence) 
ระดบั 1:  หลกัฐานที่ได้จากงานวิจยัที่เป็น randomized controlled trials หรือ  systemic review ที่ดีอยา่งน้อย 1 
งานวิจยั 
ระดบั 2: หลักฐานที่ได้จากการศึกษาที่เป็น non-randomized controlled trials หรือ before & after clinical 
trials หรือ cohort studies 
ระดบั 3:หลกัฐานที่ได้จากการศกึษาที่เป็น case-control studies 
ระดบั 4:หลกัฐานที่ได้จากการศกึษาที่เป็น descriptive, case report หรือ case series 
ระดบั 5:หลกัฐานที่เป็น expert opinion หรือฉนัทามติ (consensus) ของคณะ ผู้ เชี่ยวชาญ 
 
ระดับของค าแนะน าส าหรับแนวทางปฏิบัติ   (Grade of recommendation) 
ระดบั A   แนวทางปฏิบติันีใ้ห้มีการน าไปใช้  (Strongly recommended) 
ระดบั B   แนวทางปฏิบติันีค้วรน าไปใช้   (Recommended) 
ระดบั C   แนวทางปฏิบติันีเ้ป็นทางเลือกหนึง่ในการน าไปใช้  (Optional) 
ระดบั D   แนวทางปฏิบติันีไ้มแ่นะน าให้น าไปใช้ในกรณีทัว่ไป  (Not recommended in normal situation) 
ระดบั E   แนวทางปฏิบติันีไ้มแ่นะน าให้ในไปใช้   (Not recommended in all situations) 
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บทที่ 1: บทน า 
 
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่เกิดจากกระบวนการ

แบ่งตัว ของ plasma cell (clonal proliferation) ที่พัฒนามาจาก B lymphocyte ในไขกระดูก ซึ่งมีความผิดปกติไป 
อุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวพบได้ประมาณร้อยละ 8 ของมะเร็งทางโลหิตวิทยาทัง้หมด  โดยที่ plasma cell clone ที่มี
ความผิดปกติเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ ป่วยเกิดอาการซีด มีการท าลายกระดูกมากขึน้จนเกิดอาการปวดกระดูก กระดูกหักง่าย 
นอกจากนีย้ังท าให้เกิดการสร้าง monoclonal protein (M-protein) มากขึน้อันน าไปสู่การเกิดภาวะ hyperviscosity 
เนื่องจากมีปริมาณM-proteinที่สงูมากในเลอืด และภาวะไตวายจาก light chain โดยทัว่ไป พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ ป่วยโรค
ดงักลา่วจะอยู่ระหว่าง 62 – 66 ปีและพบว่ามีผู้ ป่วยที่อายนุ้อยกว่า 40 ปีอยู่ร้อยละ  2-4 ของผู้ ป่วยทัง้หมด  

ข้อมลูพืน้ฐานรวมถงึอาการแสดงทางคลนิิกของผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาได้มีการศึกษาโดย Kyle 
ในปี 2003[2] และมีฐานข้อมูลของประเทศไทยโดยการรวบรวมของ ชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทย [3] ซึ่งสามารถ
แสดงได้ในตารางที่ 1    
 

ตารางที่ 1 อาการทางคลนิิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการที่พบในผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา 

Clinical/Laboratory features 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% 
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ความผิดปกติ ของพลาสมาเซลล์ นอกจาก โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาแล้ว ยังอาจพบความผิดปกติ
รูปแบบอื่นๆ ได้ โดยในปี พ.ศ. 2546 International Myeloma Working Group (IMWG) ได้เผยแพร่เกณฑ์ในการวินิจฉัย
กลุ่มโรคความผิดปกติของพลาสมาเซลล์ (plasma cell disorders)[4] ชนิดต่างๆเอาไว้และท าให้ชัดเจนขึน้จาก
เอกสารอ้างอิงเพิ่ม[5]  

ส าหรับการวินิจฉัย symptomatic MM นัน้จะต้องพบความเสียหายของอวัยวะเป้าหมาย เป็นส าคัญ ส่วน 
smoldering หรือ asymptomatic multiple myeloma พบได้ประมาณร้อยละ 15 ของผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด
มยัอีโลมาที่ได้รับการวินิจฉยัใหม่ และมีความเสี่ยงที่จะมีการด าเนินของโรคไปเป็นsymptomatic MM ได้สงูถึงร้อยละ 73 
ในระยะเวลา15ปี[6]  

ซึง่การกลา่วถงึเกณฑ์ในการวินิจฉยัโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมารูปแบบต่างๆนัน้ จะแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 2 ต่อไป 
 การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาในอดีตนัน้ จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด อย่างไรก็
ตามเนื่องจากการตอบสนองที่ได้ค่อนข้างต ่าและผู้ ป่วยมักจะตอบสนองต่อยาได้เพียงระยะเวลาสัน้ๆ ในปัจจุบันได้มีการ
มุ่งเน้นพฒันายาใหม่ๆ ซึ่งออกฤทธ์ิแบบพุ่งเป้ามากย่ิงขึน้ เช่น bortezomib, thalidomide และ lenalidomide รวมถึงการ
ใช้การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด ร่วมด้วยในการรักษา ท าให้ผลลพัธ์ในการรักษาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวมีการพัฒนาขึน้
มาก ซึง่การรักษารูปแบบใหม่ที่แนะน าในปัจจบุนั จะประกอบด้วยการผสมสตูรยาหลายๆตัว ซึ่งการก าหนดแนวทางน่าจะ
เป็นข้อแนะน าเบือ้งต้นส าหรับการรักษาผู้ ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สดุส าหรับผู้ ป่วยแต่ละรายต่อไป 
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บทที่ 2: การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหติขาวชนิดมัยอีโลมา 
 

แนวทางการวนิิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหติขาวชนิดมัยอีโลมา 
 การวินิจฉยัมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาในปัจจบุนั มีการก าหนดเกณฑ์โดยสมาคมต่างๆหลายสมาคม ซึ่ง
โดยหลกัๆ แล้ว จะมีอยู่ 2 แนวทางที่ได้รับการยอมรับในปัจจบุนัได้แก่ 

1. การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของ World Health Organization 
Classification of Tumours 2008[7]  ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 Symptomatic plasma cell myeloma จะวินิจฉยัจากเกณฑ์ 3 ข้อดงันี ้
 พบ M-protein   ในซีร่ัมหรือในปัสสาวะ โดยที่ในแนวทางดังกล่าว ยังไม่มีการก าหนดระดับ

ของ M-protein ในซีร่ัมหรือในปัสสาวะเอาไว้อย่างชดัเจน แต่โดยทั่วไปแล้วพบว่า ผู้ ป่วยส่วน
ใหญ่มี   ระดับ  IgG มากกว่า 30 g/l  หรือ  IgA มากกว่า 25 g/l หรือพบ ระดับ light chain 
มากกว่า 1 g/24hr ซึ่งอาจใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเบือ้งต้นได้ อย่างไรก็
ตาม อาจมีผู้ ป่วยบางสว่นที่มีระดบัของค่าต่างๆที่กลา่วมาข้างต้นต ่ากว่าระดบัที่ระบุ 

 พบ  clonal plasma cells ในไขกระดูก หรือ พบภาวะ plasmacytoma ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
การ ก าหนดค่าต ่าสดุของระดับ monoclonal plasma cells เอาไว้ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไป ผู้ ป่วย
มักมี monoclonal plasma cells  เกินร้อยละ 10 แต่ก็พบผู้ ป่วยบางส่วนที่มีระดับของ 
marrow plasma cells ที่ต ่ากว่าร้อยละ 10  เช่นกนั 

 พบ  อวยัวะที่เก่ียวข้องหรือเนือ้เย่ือที่เก่ียวข้องท างานผิดปกติ ซึง่จะตรวจพบอาการที่แสดงถึง
ความเสยีหายที่เกิดกบัอวยัะวะต่างๆซึง่ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง ภาวะแคลเซียมในเลือดสงู lytic  
bone  lesions, renal  insufficiency, hyperviscosity, amyloidosis หรือ recurrent  
infections (หรืออาจวินิจฉัยได้ง่ายๆโดยดูจากอาการของ CRAB ได้แก่ hyperCalcemia, 
Renal insufficiency, Anemia, Bone lesion)     

 Asymptomatic (Smoldering) myeloma จะวินิจฉยัจากเกณฑ์ ดงันี ้ 
  พบ M-protein ในซีร่ัมมากกว่า 30 g/l และ/หรือ 
  พบ Clonal plasma cells ในไขกระดกู มากกว่า หรือเท่ากบัร้อยละ 10 
 ไม่พบว่ามีเนือ้เย่ือหรืออวัยวะที่เก่ียวข้องเสียหายหรือท างานผิดปกติ ได้แก่ ไม่พบความ

เสียหายที่เกิดกับอวัยวะส่วนปลายต่างๆ หรือรอยโรคที่กระดูก ไม่พบ CRAB หรือ อาการ
ต่างๆที่สมัพนัธ์กบัโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วอาจสรุปถงึลกัษณะเฉพาะและการวินิจฉยัแยกโรค มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัย
อีโลมา ได้ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวินิจฉยัแยกโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา 

 MGUS SMM MM 

1.  Symptoms  and  signs (anemia, hypercalcemia, renal  failure) - - + 
2.  Lytic  bone  lesion - - + 
3.  Bone  marrow  plasma  cell (ร้อยละ) < 10 > 10 > 10 
4.  Monoclonical  protein  lgG concentration  in  the  serum  (g/L) < 30 > 30 >  30 
5.  Bence Jones protein (g/24h) < 1 > 1 > 1 
6.  Polyclonal  immunoglobulin   normal decrease decrease 

 
2. การวินิจฉัยโรคตามเกณฑ์ของ International Myeloma Working Group criteria[4,5] ซึ่งจะมีความแตกต่าง

เลก็น้อยกบัเกณฑ์ของ WHO ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

 การวินิจฉยัผู้ ป่วยโรคมยัอีโลมา ผู้ ป่วยต้องเข้าตามเกณฑ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

• มีระดบั clonal  bone  marrow plasma  cells มากว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 
• ตรวจพบ monoclonal proteins ใน serum หรือ ในปัสสาวะ (ยกเว้นในผู้ ป่วยที่เป็น multiple 

myeloma ชนิด non-secretory)  
• มีหลกัฐานบ่งชีถ้ึงความเสียหายของอวัยวะเป้าหมาย (target organ damage) ซึ่งอาจมี

ความเก่ียวข้องกับภาวะความผิดปกติของพลาสมาเซลล์ ซึ่งอาจมีลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง 
ดงันี ้ 

• ภาวะ hypercalcemia บ่งชีจ้าก serum  calcium  สงูกว่า 11.5 mg/dl 

• ภาวะ ไตบกพร่อง renal  insufficiency บ่งชีจ้ากระดับ serum  creatinine สงูกว่า 
1.73 mmol/l (1.96 mg/dL) 

• ภาวะโลหิตจาง  anemia: โดยมีลักษณะเม็ด เลือดเป็น  normochromic, 
normocytic โดยมี ระดับ  hemoglobin ต ่ ากว่าระดับปกติ   หรือมีระดับ 
hemoglobin  ต ่ากว่า 10 g/dl  

• และภาวะความผิดปกติของกระดูก(bone lesions): ซึ่งอาจมีภาวะ กระดูกสลาย 
(lytic lesion) กระดูกบาง (osteopenia) หรือ กระดูกหักจากโรค (pathological 
fracture) 

• ภาวะอื่นๆคือ พบอาการของ hyperviscosity, amyloidosis หรือการติดเชือ้
แบคทีเรียซ า้ (มากกว่า 2 ครัง้ใน 12 เดือน) 

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ ตามหลกัฐานที่แสดงร่วมกับความเห็นจากการประชุมร่วมกัน คือ การตรวจที่

แนะน าในผู้ ป่วยทกุราย และการตรวจที่อาจจ าเป็นส าหรับบางรายเท่านัน้ 
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การตรวจท่ีจ าเป็นในผู้ป่วยทุกราย ได้แก่ 
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) 

 

การตรวจท่ีอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย 
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. การตัดตรวจชิน้เนือ้เพื่อวินิจฉยั plasmacytoma ของกระดกูหรือของเนือ้เย่ือนอกกระดกู* 
7. FISH[ del 13, del 17, t(4;14), t(11;14), t(14;16)] 
8. Computed tomography scan(CT scan) (ไม่ใช้สารทบึรังสี) 
9. Magnetic resonance imaging(MRI) ในรายที่สงสยัการกดทบัของประสาทไขสนัหลงั* 
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) 

*แนะน าให้ท าในผู้ ป่วยทกุรายที่มีความเหมาะสมตามข้อบ่งใช้ดงักลา่ว 
 

ระยะของโรค 
การแบ่งผู้ ป่วยเป็นระยะต่างๆอาจจ าแนกตาม Durie-Salmon Staging System[8] ดังแสดงในตารางที่ 

3 โดยอาศยัระดบัฮีโมโกลบิน ระดับแคลเซียมในเลือด เอกซเรย์กระดูก และระดับ M-protein หรือ อาจจ าแนก
ตาม International Staging System (ISS)[9] ที่มีความซบัซ้อนน้อยกว่าดังแสดงในตารางที่ 4 อาศัยระดับ beta2 
– microglobulin และระดบั albumin ในเลอืด 
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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  
0.6-1.2 

(Intermediate) 

III 

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)* 
    4. High  M-component production  rates : 
           lgG  value > 7  g/dL 
           lgA  Value > 5  g/dL 
           Urine  light  chain  > 12 g/24 h 

>1.2 
(High) 

Subclassification : 
A – Normal  renal  function  (serum  creatinine  value <2.0 mg/dL ) 
B – Abnormal  renal  function (serum  creatinine  value ≥  2.0  mg/dL ) 
* 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 

Stage 
Criteria 

Median 
survival(months) 

Serum beta2-
microglobulin(mg/L) 

Serum albumin   (g/dL) 

l < 3.5 ≥  3.5 62 
II Not stage I or III* 44 
lll ≥ 5.5 - 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: แนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหติขาวชนิดมัยอีโลมา  
ส าหรับผู้ ป่วยที่เป็น transplant-candidate 

 
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนิดมยัอิโลมา ในปัจจบุนัอาจแบ่งผู้ ป่วยที่วินิจฉยัใหม่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

ผู้ ป่วยที่สามารถให้การรักษาโดยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด (stem cell transplantation) ได้และผู้ ป่วยที่ไม่
สามารถเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดได้ การรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด ถือเป็นการรักษาที่เป็น
มาตรฐานในปัจจุบันเนื่องจากมี การศึกษา ที่พบว่าการรักษาวิธีนีส้ามารถท าให้ผู้ ป่วยมี response rate(RR), 
progression-free survival(PFS) และ overall survival(OS) เพิ่มขึน้[10]  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีเพียงผู้ ป่วยบางราย
เท่านัน้ที่จะสามารถให้การรักษาด้วยวิธีดงักลา่วได้ ซึง่ข้อบ่งชีใ้นการให้การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด มีดงันี ้

 อายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 60 ปี  

 ไม่พบสมรรถภาพของไตเสื่อม(ระดับ creatinine ในซีร่ัมต ่ากว่า 2 mg/dl หรือระดับ creatinine clearance 

มากกว่าหรือเท่ากบั 30 ml/mins 

 ไม่พบโรคตบั(ระดบั bilirubin ในซีร่ัมต ่ากว่า 35 uM(2.05 mg/dl) หรือระดบั  ALT, AST เพิ่มขึน้ไม่เกิน 4 เท่า) 

 ไม่พบโรคหวัใจ โรคตบั โรค สมอง หรือ โรคปอดที่รุนแรง 

 มี performance status ที่ดี (ระดบั ECOG น้อยกว่า 2 ) 

 ไม่พบโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ไม่ตัง้ครรภ์ ไม่ติดเชือ้ไวรัสภูมิคุ้มกนับกพร่อง, เชือ้ไวรัสเอดส์. ไม่เป็นโรคจิต 

 
หากกลา่วถงึภาพรวมของการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ในรายที่สามารถท าการปลกูถ่ายเซลล์

ต้นก าเนิดได้ สามารถแสดงได้ดงัรูปภาพที่ 1 
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PBSC: Peripheral blood stem cell; ASCT: Autologous stem cell transplantation; VGPR: very good partial 

response: PR : partial response; IMWG: International Myeloma Working group 

 

การรักษาก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (induction regimen) 

ข้อมลูการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการให้การรักษาก่อนการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดมีความส าคัญ โดยผู้ ป่วยที่

ได้รับการตอบสนอง หลงัจากการได้ induction regimen จะสามารถท าให้ผู้ ป่วยมีโอกาสหายขาดและรอดชีวิตเพิ่มขึน้
[11-12] 

โดย induction regimen ที่มีใช้ในปัจจบุนัอาจแบ่งได้เป็น  

 Bortezomib-based regimen  
ได้แก่ bortezomib ตวัเดียว, bortezomib/dexamethasone, 
bortezomib/doxorubicin/dexamethasone(PAD), bortezomib/thalidomide/dexamethasone  

 IMiDs(Immunomodulatory drugs)-based regimen ได้แก่ thalidomide/dexamethasone, 
lenalidomide/dexamethasone  

 Steroid-based regimen 
ได้แก่ VAD regimen, liposomal doxorubicin/vincristine/dexamethasone, dexamethasone ตวัเดียว  

 Newly diagnosed symptomatic plasma cell  
myeloma 

Induction therapy x 4 รอบ 

 ร       ร อบ  อ  (IMWG response criteria) 

> VGPR > VGPR PR > VGPR < PR 

PBSC collection แล   
ASCT 

induction therapy 
          X 2 รอบ 

    ร    ล  ย  
Induction therapy 

            ร        ย ASCT 
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ในการเลอืกใช้ยา induction regimen นัน้ควรหลกีเลีย่งยากลุ่ม alkylating agents เช่น melphalan เนื่องจากจะ

มีผลต่อการเก็บเซลล์ต้นก าเนิดในอนาคต และนอกจากนีย้ังมียาใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้เพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ารเลือกใช้ 

induction regimen ในปัจจบุนัอาจจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้ เชี่ยวชาญในการเลือกใช้เป็นหลกั อย่างไรก็ตามจะขอ

สรุปถงึข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัประสทิธิภาพของ 

induction regimen ที่ส าคญัดงันี ้

1.  Bortezomib-based regimen 

จากการศกึษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่และได้รับการรักษาด้วยสตูร

ยาbortezomib-dexamethasone ใน การศึกษาระยะที่ 2[13]   พบว่าสามารถท าให้ได้ complete response(CR) ร้อยละ 

21, very good partial response(VGPR)  ร้อยละ 10, partial response(PR) ร้อยละ 35, minimal response ร้อยละ 8, 

stable disease ร้อยละ 13, progressive disease ร้อยละ 10 และ เสียชีวิตร้อยละ 2 โ ส่วนผลข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ 

อาการพิษต่อกระเพาะอาหารและล าไส้  (gastrointestinal toxicity) และ โรคเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral 

neuropathy) เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ induction regimen เดิม คือ VAD regimenใน randomized controlled trial 

(RCT)[14] พบว่า bortezomib-dexamethasone ท าให้ผู้ ป่วยได้ CR และ near complete response(nCR, 

immunofixation positive) มากกว่า  

2. Thalidomide-based regimen 

สตูรยาที่นิยมใช้ได้แก่ thalidomide-dexamethasone จากการศึกษาแบบ  retrospective matched case-

control analysis เปรียบเทียบระหว่าง thal/dex และ VAD regimen พบว่า การรักษาด้วย thal-dex regimen มีการ

ตอบสนองในระดบัอย่างน้อย PR ที่มากกว่า (76% ต่อ 52%)[15] นอกจากนัน้ยงัมีการศกึษาRCT เปรียบเทียบระหว่าง thal-

dex และ dexamethasone ในผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ พบว่าผู้ ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย thal-dex มี overall 

response rate ที่มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( 63% ต่อ 41%)[16]  และยังพบว่า time to progression นานกว่า

ผู้ ป่วยที่ได้ dexamethasone (ค่าเฉลีย่ 22.6 ต่อ 6.5 เดือน) แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผลข้างเคียงนัน้พบว่าผู้ ป่วยที่

ได้รับ thal-dex พบอุบัติการณ์การเกิด deep vein thrombosis มากกว่า(79.5%  เต่อ 64.2%)  ในปัจจุบันแนะน าให้ใช้ 

thromboprophylaxis ร่วมด้วย ส าหรับผู้ ป่วยที่มีความเสี่ยงต ่า แนะน าให้ใช้ aspirin gr I ป้องกันภาวะ thrombosis  

ส าหรับผู้ ที่มีความเสี่ยงสงูหรือเคยมีภาวะหลอดเลือดด าอุดตันมาก่อน ควรพิจารณาให้ยา warfarin และรักษาระดับ 

international normalized ratio (INR) ให้อยู่ระหว่าง 2-3 หรือ low molecular weight heparin ระหว่างรับการรักษา 

3. Cyclophosphamide-Dexamethasone  (Cy-Dex)  

 แม้ cyclophophadmide จะเป็น alkylating agent เช่นเดียวกับ melphalan หากแต่ไม่พบว่าผลเสียในการเก็บ 

peripheral blood stem cells (PBSC) มีการศึกษา RCT ขนาดเล็กเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่าง Cy-Dex กับ VAD 

พบว่าให้อัตราการตอบสนองไม่แตกต่างกัน คืออัตราการตอบสนอง 80% กับ 81% ตามล าดับ (CR 7% vs 12%)[17]   

หากแต่การบริหารยาสะดวกเนื่องจากเป็นยารับประทาน และ VAD มีฤทธ์ิกดไขกระดกูและผลเสียต่อหัวใจในระยะยาว จึง
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แนะน าให้ใช้ Cy-Dex ในผู้ ป่วยที่ไม่สามารถได้รับ novel agent-based regimen และหลีกเลี่ยงการใช้ VAD ในการรักษา

ผู้ ป่วย transplant candidate myeloma 

4. Vincristin-Adriamycin- Dexamethasone (VAD) 
VAD regimen เป็นสตูรการรักษาที่แพร่หลายมากที่สดุในอดีต   โดยเฉพาะในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด

มยัอีโลมาที่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด  เนื่องจากให้อัตราการตอบสนองที่ดีถึงร้อยละ 
60-70 และตอบสนองไว โดยเฉพาะในผู้ ป่วยที่มีรอยโรคหลายต าแหน่งและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรครุนแรง อีกทัง้ไม่มีผล
ต่อ stem cell mobilization แต่ผู้ ป่วยที่ได้ complete response (CR) มีน้อยกว่าร้อยละ 10 [18-20] ไม่สะดวกในการบริหาร
ยาเนื่องจากต้องให้ทางหลอดเลือดด าติดต่อกัน 4 วันและมีผลข้างเคียงสงูโดยเฉพาะการยับยัง้การท างานของไขกระดูก
และมีพิษต่อหวัใจในระยะยาว ปัจจุบันเมื่อมี novel agents ที่ท าให้อัตราการตอบสนองต่อการรักษาและการบริหารยาที่
สะดวกกว่า ท าให้ VAD regimens ถกูเลอืกใช้ลดลง ปัจจบุนัจงึควรหลกีเลีย่งการใช้ VAD ในการรักษาผู้ ป่วย (Grade D)  
  หลงัจากให้ induction regimen ไป 4 รอบการรักษา ควรประเมินการตอบสนอง หากผู้ ป่วยเข้าสู ่
VGPR หรือ CR (รูปที่1) สามารถเร่ิมการเก็บ PBSC และท า ASCT ได้  หากผู้ ป่วยเข้าสู่ PR ควรให้ induction regimen 
เดิมต่ออีก 2 รอบการรักษา จงึเร่ิมการเก็บ PBSC  หากผู้ ป่วยตอบสนองน้อยกว่า PR ควรเปลี่ยน induction regimen เป็น
สตูรการรักษาอื่น 
นอกจากนัน้ปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดอาจมีบทบาทเพิ่มเติมอีกหลายรูปแบบ ดงันี ้ 

 การใช้เป็น salvage therapy ในผู้ ป่วยที่มีการกลับเป็นซ า้หลังจากการท า autologous stem cell 

transplantation(ASCT) 

 การใช้เป็น  consolidation therapy หลงัจากท า  ASCT (tandem ASCT) ครัง้แรกโดยพบว่าได้ประโยชน์เฉพาะ

ในผู้ ป่วยที่ไม่ได้รับ VGPR/CR จากการท า ASCT ครัง้แรกเท่านัน้โดยเพิ่ม event free survival (EFS), time to 

progression (TTP) แต่ไม่พบว่ามีผลต่อ OS 

• การจะเพิ่มอตัราการรอดชีวิตโดยใช้การท า tandem ASCT มีข้อแนะน าว่าควรท าก่อนที่ผู้ ป่วยจะมีการ 

relapse และควรท าภายใน 6-12 เดือนหลังจากผู้ ป่วยได้รับ ASCT ครัง้แรก จากการศึกษาของ 

European Group for Blood and Marrow transplantation (EBMT) พบว่า median OS ในผู้ ป่วยที่มี

การท า planned sequential transplants(tandems) มีค่ามากกว่ากลุ่มผู้ ป่วยที่  unplanned 

(salvage) transplant, 60 เดือน เทียบกบั 51 เดือน 

 การใช้เป็น salvage treatment เทียบกบัการรักษาโดยใช้ salvage chemotherapy 

• มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มอตัราการรอดชีวิต 

• พบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ในผู้ ป่วยที่มีการ relapse ภายหลังจากการท า ASCT ครัง้แรกภายใน

ระยะเวลา น้อยกว่า 18 เดือน (median survival น้อยกว่า 6 เดือน) 

ขนาดยาสตูรต่างๆ ที่ใช้ในปัจจบุนัส าหรับการเป็น induction therapy รวมถึงระดับของค าแนะน าได้ท าการรวบรวมไว้ ใน
ตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5: ตารางสรุปขนาดยาใน regimen ที่ใช้บ่อย 
Bortezomib/dexamethasone 
(Level I Grade A) 

Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, and 11 
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 
(Level II Grade B) 

Oral thalidomide 100–200mg on days 1–28 
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 
Grade B)  

Oral cyclophosphadmide 300 mg/m2 on Day 1-4  
Oral dexamethasone  40 mg/day on Days 1-4, 9-12, and 17-
20 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 วธีิการบริหารยา Dexamethasone มีหลากหลายรูปแบบ ซึง่สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกบัผู้ป่วยและความช านาญของแต่
ละสถาบนั 
 

   
รูปที่ 2  สรุปแนวทางการติดามผู้ ป่วยภายหลงัการรักษาด้วยการท า ASCT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ร       ร อบ  อ  
    3    อ   ย ล   ASCT 

CR/VGPR < PR 

            ยแล  
 ร       ร อบ  อ  

    3    อ  

    ร       
thalidomide 100 mg/    

    1    
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Maintenance therapy 
 การศึกษาเร่ือง การรักษาเพื่อการธ ารงสภาวะการตอบสนอง (maintenance therapy) ภายหลงัจากการปลกู
ถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด พบว่าจาก RCT การให้ thalidomide 100 mg/d ติดต่อกันนาน 1 ปี ท าให้ผู้ ป่วยมี progression-free 
(PFS) และ overall survival นานกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ thalidomide[21 และในการศึกษาที่ให้ thalidomide ร่วมกับ 
prednisolone 60 mg วนัเว้นวนั ท าให้ PFS สงูกว่ากลุม่ที่ได้รับแต่ prednisolone[22] และประโยชน์ของ การรักษาเพื่อการ
ธ ารงสภาวะการตอบสนอง ด้วย thalidomide จะมากกว่าในผู้ที่มีการตอบสนองแค่ PR ภายหลงัการปลกูถ่ายเซลล์ต้น
ก าเนิด  
 ดงันัน้ควรประเมินการตอบสนองที่ 3 เดือนภายหลงัการท า ASCT หากผู้ ป่วยเข้าสู่ VGPR/CR ให้ติดตามผู้ ป่วย
ทกุ 3 เดือน หากผู้ ป่วยตอบสนองน้อยกว่า VGPR พิจารณาให้ maintenance treatment ด้วย thalidomide 100 มก./วัน 
นาน 1 ปี (รูปที่ 2)  (level I, grade A) 

การประเมินการตอบสนองต่อการรักษา จะแนะน าให้อาศัยเกณฑ์ของ IMWG response criteria[23] ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 6: Intermational Myeloma Working Group Uniform Response Criteria 
Response subcategory Response criteriaa 

sCR, stringent CR CR as defined below plus: 
Normal free light chain (FLC) ratio and absence of clonal cells in bone marrowb by 
immunohistochemistry or immunofluorescencec 

CR, complete response Negative immunofixation on the serum and urine and disappearance of any soft tissue 
plasmacytomas and < 5% plasma cells in bone marrowb 

VGPR, very good partial 
response 

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 

PR, partial response > 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 

SD, stable disesee  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 
enot 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: แนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหติขาวชนิดมัยอีโลมา   
ส าหรับผู้ ป่วยที่เป็น non-transplant candidate 

 
ในผู้ ป่วยบางรายหากพิจารณาตามข้อบ่งชีแ้ล้วพบว่า ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้น

ก าเนิด เช่น มีอายมุาก มีสภาพร่างกายหรือข้อจ ากดับางประการ จะมีแนวทางการรักษาคือ การพิจารณาให้การรักษาด้วย
ยาเคมีบ าบดัเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องท าการเลือกสตูรให้มีความเหมาะสมส าหรับผู้ ป่วยแต่ละราย โดยสตูรยาเคมีบ าบัด
บางสตูรที่ใช้ในผู้ ป่วยที่เหมาะสมจะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด สามารถน ามาใ ช้ในผู้ ป่วยกลุ่มนีไ้ด้
เช่นกนั อย่างไรก็ตาม สตูรยาเคมีบ าบดัที่มี melphalan ร่วมด้วยจะให้ได้เฉพาะใน ผู้ ป่วยไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษา
ด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเท่านัน้  

โดยทัว่ไปแล้ว แนะน าให้มีการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาภายหลงัการรักษาให้ยาเคมีบ าบัดประมาณ 
3-4 รอบ (รูปที่ 3)  

- หากผู้ ป่วยตอบสนองต่อการรักษาโดยอย่างน้อยต้องได้ partial response (PR) พิจารณาให้สตูรการรักษาเดิม
ต่อ หากใช้สตูรที่เป็น non-novel agent based regimensควรให้การรักษาต่อจนกระทั่งเข้าสู่ plateau response หรือให้
ยาเพิ่มอีก 2 รอบการรักษาหลงัจากได้รับการตอบสนองที่ดีที่สดุ เนื่องจากการให้ยานานกว่านีไ้ม่ช่วยเพิ่มระยะเวลาที่โรค
สงบ หากใช้สตูรที่เป็น novel agent based regimensnควรให้ตามระยะเวลาที่มีการศกึษาใน clinical trials (ตารางที่ 9)  

- หากในผู้ ป่วยที่ได้ตอบสนองน้อยกว่า PR ควรเปลี่ยนสูตรการรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ ป่วย 
relapsed/refractory myeloma ซึง่จะกลา่วถงึในบทต่อไป 

 เมื่อประเมินการตอบสนองภายหลงัครบการรักษา หากผู้ ป่วยได้ complete response (CR) หรือ very good 
partial response (VGPR) ควรติดตามสถานภาพของโรค และเฝ้าระวงัการกลบัเป็นซ า้ของโรคทุก 3 เดือน ส่วนในผู้ ป่วยที่
ตอบสนองน้อยกว่า VGPR  

 

Induction therapy 
 การรักษาเดิมได้แก่ melphalan-prednisolone (MP) หรือ dexamethasone-based regimens ได้แก่ 
vincristine-doxorubicin-dexamethasone (VAD) และ dexamethasone ตัวเดียว ให้อัตราการตอบสนองร้อยละ 50 แต่
มีเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ที่ได้ CR และมี median survival ประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตาม หลงัจากที่มีการน า novel agents 
เข้ามาให้ร่วมกับการรักษาเดิม ท าให้อัตราการตอบสนองและ CR สูงขึน้กว่าเดิมอย่างชัดเจน  ซึ่งผลการรักษาด้วย 
induction regimen สตูรต่างๆ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 7                                                           
                                                                8 
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รูปภาพท่ี 3 แนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา ที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการ
ปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ยแร        ย  
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               อ  รร        ย ASCT 
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> PR < PR 
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ตารางที่ 7 ผลการรักษาด้วย induction regimens ในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด  

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)-adriamycin-
dexamethasone; BTD : bortezomib-thalidomide-dexamethasone; LD : lenalidomide-dexamethasone; Ld : lenalidomide-low dose dexamethasone 
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ตารางที่ 8 ขนาดยาในสตูรยาที่สามารถเลอืกใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
การรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด 
Melphalan-prednisolone-bortezomib(MPB)  
(Level I Grade A) 
 

For first cycles:  
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) 
(Level I Grade A) 

4-week cycles :  
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) 
(Level I Grade B) 

6-week cycles: 
Oral melphalan 9 mg/m2 on days 1-4;  
Oral prednisolone 60 mg/m2 on days 1-4 

Lenalidomide-low dose dexamethasone (Ld) 
(Level I Grade C) 

4-week cycles : 
Oral lenalidomide 25 mg/day on days 1-21 
Oral dexamethasone 40 mg/day on days 1, 8, 15, 22 

Bortezomib-dexamethasone (BD) 
(Level II Grade B), only in patients with renal 
impairment 

3-week cycles: 
Intravenous bortezomib 1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, and 11;  
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] ซึ่งเป็น international multi-
center randomized controlled trial (RCT) ขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาด้วย MPB กับ MP ใน
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายไขกระดูก และไม่เคยได้รับ
การรักษาใดๆมาก่อน โดยผู้ ป่วยที่ได้ MPB มีทัง้อัตราการตอบสนอง CR, PFS และ OS ที่ดีกว่า MP อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสงูได้แก่ กลุ่มผู้ ป่วยที่มีไตวายหรือ มีความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสงู
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(high risk cytogenetics) หากแต่มีผลข้างเคียงสงูกว่า โดยเฉพาะปัญหาต่อระบบประสาทส่วนปลาย ท าให้ต้องมีการลด
ขนาดยาหรือหยดุยา bortezomib มากกว่ากลุม่ที่ได้ MP  
 แต่เนื่องจากการบริหารยา bortezomib 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ มีผลข้างเคียงสงู เมื่อลดการให้ bortezomib เหลือ 1 
ครัง้ต่อสปัดาห์ท าให้ผลข้างเคียงลดลง และอัตราการตอบสนองต่อการรักษาคงเดิม  จึงแนะน าให้ใช้ bortezomib 2 ครัง้
ต่อสปัดาห์ในรอบการรักษาแรกเพื่อหวังลดรอยโรคเต็มที่เฉพาะในรอบการรักษาแรกเท่านัน้ โดยให้ระหว่าง 6-9 รอบการ
รักษา 
Melphalan-Prednisolone-Thalidomide (MPT) 
 จาก RCT หลายการศกึษา เปรียบเทียบผลการรักษาด้วย MPT กบั MP ในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัย
อีโลมาที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด ที่ไม่เคยได้รับการรักษาใดมาก่อน พบว่า MPT 
ให้อัตราการตอบสนอง CR และ PFS ที่ดีกว่า MP[25,31]และในการศึกษาของ Intergroupe Francophone de 
Myelome(IFM)[32] ผู้ ป่วยที่ได้ MPT regimen ยงัมี OS นานกว่ากลุ่มที่ได้ MP และผลการรักษาดีพอๆ กับในกลุ่มที่รับการ
ท า reduced intensity tandem ASCT ที่ใช้ขนาดยา melphalan conditioning 100 mg/m2 

 ดงันัน้การรักษาที่ควรเลอืกใช้เป็นอนัดบัแรกและมี RCTสนบัสนนุชดัเจนอาจสรุปได้เป็นการใช้ยาสตูรใดสตูรหนึ่ง
ระหว่าง melphalan-prednisolone-bortezomib (MPB) และ melphalan-prednisolone-thalidomide (MPT) 
และยาสตูรอื่นๆ อาจใช้เป็นทางเลอืก  ในกรณีที่ผู้ ป่วยไม่สามารถใช้ยาสตูรข้างต้นได้ รายละเอียดของวิธีการบริหารยาและ
ระดบัค าแนะน าของยาแต่ละสตูร แสดงไว้ในตารางที่ 9 
Melphalan-Prednisolone (MP) 
 การศึกษาที่ให้ยา melphalan ร่วมกับ prednisolone เป็นช่วงในแต่ละรอบการรักษา ให้อัตราการตอบสนองที่
ดีกว่าการให้ melphalan อย่างเดียวเป็นช่วงในแต่ละรอบการรักษา หรือให้ยา melphalan ทุกวัน (ร้อยละ 70, 35 และ 19 
ตามล าดบั)[33] ท าให้สตูรยา  MP เป็นสตูรมาตรฐานในการรักษา โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา มานานกว่า 30 ปี 
จาก meta-analysis ของ 27 รายงานการศกึษา รวบรวมผู้ ป่วยกว่า 6,633 ราย พบว่าการให้ยาเคมีบ าบัดหลายตัวร่วมกัน 
มีอตัราการตอบสนองสงูกว่า MP (ร้อยละ 60 กับ 53, p < .0001) แต่ overall survival (OS) ประมาณ 29 เดือน เท่าๆกัน
[34] อย่างไรก็ดี melphalan มีพิษต่อเซลล์ต้นก าเนิด ท าให้มีปัญหาในการ stem cells mobilization จึงควรเลือกใช้สตูรยาที่
มี MP เป็นฐานเฉพาะในผู้ ป่วยโรคที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด เท่านัน้ เนื่องจาก 
melphalan ขับออกทางปัสสาวะ หากผู้ ป่วยมีปัญหาไตวายจ าเป็นต้องลดขนาดยาลง (ในบทการรักษาภาวะแทรกซ้อน
ด้านไต) 
Lenalidomide-Dexamethasone (LD) 

Lenalidomide ซึง่ได้รับการพัฒนามาจาก thalidomide แต่ต่างจาก thalidomide ในแง่ของผลข้างเคียง โดยไม่
มีผลข้างเ คียงต่อระบบประสาทส่วนปลาย (neuropathy)แต่มีผลท าให้ เกิด cytopenia ทัง้ neutropenia และ 
thrombocytopenia ได้บ่อย แต่ยังท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด thrombosis ไม่แตกต่างจาก thalidomide[29] มี
ประสทิธิภาพดีในการรักษา โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ทัง้ในผู้ ป่วยที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย และที่เป็นซ า้ การ
รักษาด้วย LD มีประสิทธิภาพมากกว่า dexamethasone ตัวเดียว[29] แต่ dexamethasone เมื่อให้ในขนาดที่ต ่า ให้อัตรา
การรอดชีวิตดีกว่าเมื่อให้ร่วมกับ  pulse dexamethasone เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยกว่า [30] จึงแนะน าให้ใช้ 
lenalidomide ร่วมกับ dexamethasone ขนาดต ่ามากกว่าในผู้ ป่วยกลุ่มสงูอายุ เนื่องจาก lenalidomide ขับถ่ายทางไต 
จงึควรหลกีเลีย่งการใช้ในผู้ ป่วยที่มีภาวะไตวาย 
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Bortezomib-Dexamethasone (BD) 
การศกึษาในผู้ ป่วย relapsed MM พบว่าผู้ ป่วยที่ได้ BD มีอตัราการตอบสนอง (48% กับ 18%) และ OS (30 กับ 

24 เดือน) ที่ดีกว่าในกลุม่ผู้ ป่วยที่ได้ dexamethasone เพียงอย่างเดียว[35] ต่อมาจงึน ามาใช้ในผู้ ป่วย MM ที่ยังไม่เคยได้รับ
การรักษามาก่อน โดยกลุม่ที่ได้รับ BD มีอัตราการตอบสนอง และ CR มากกว่ากลุ่มที่ได้ VAD (CR 15% กับ 7%)[19] โดย 
bortezomib สามารถให้ได้อย่างปลอดภัยในผู้ ป่วยที่มีภาวะไตวายโดยไม่จ าเป็นต้องปรับขนาดยา และท าให้ผู้ ป่วย 2 ใน 3 
มีการท างานของไตกลบัมากเป็นปกติ ดงันัน้จงึเป็นสตูรที่ควรเลอืกใช้ในผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง ผลข้างเคียงที่
ส าคญัคือ โรคเส้นประสาทสว่นปลาย ท าให้อาจจ าเป็นต้องลดหรือหยดุยาตามความรุนแรงของผลข้างเคียงที่เกิดขึน้ 

 
แนวทางการเลือก Induction regimens 
 การเลือกว่าจะใช้ induction regimens ใด ควรขึน้กับผู้ ป่วยแต่ละรายเป็นส าคัญโดยต้องค านึงถึงปัจจัยของ
ผู้ ป่วย ได้แก่ อายขุองผู้ ป่วย performance status โรคร่วมของผู้ ป่วย เช่น โรคหัวใจ ไตวายและ โรคเส้นประสาท ร่วมกับ
ปัจจัยของโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ได้แก่ความรุนแรงของโรค การพยากรณ์โรค รวมถึงความเสี่ยงอัน
เนื่องจากความผิดปกติทางพนัธุกรรม(cytogenetic risk)  ซึง่ปัจจยัที่คาดว่าน่าจะมีผล จะแสดงในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ปัจจยัที่ควรค านงึถงึในการเลอืก induction regimens 
ปัจจยัที่ควรค านึงถงึในการเลือก induction regimens 
ปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  อายมุากกว่า 75 ปี 

 Performance status 

 โรคที่เป็นร่วม  
- โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
- ภาวะไตเสือ่มสมรรถภาพ 
- โรคเส้นประสาท 

ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับโรค • ความรุนแรงของโรค 
- มีอาการอนัเนื่องมาจากมีการเก่ียวพนัของกระดูกหลายๆต าแหน่ง

(multiple bony involvement) 
- มีการเก่ียวพนันอกไขกระดกู 
- พบความผิดปกติทาง cytogenetic ที่มีความเสีย่ง 

 t(4; 14), t (14; 16) 
 17p- 
 Monosomy 13 
 Hypoploidy 
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Induction regimens เม่ือพจิารณาตามสถานภาพของผู้ป่วย 
 ในผู้ ป่วยสงูอายมุากกว่า 75 ปี หรือ ECOG มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสงู
ระหว่างรักษา ควรเลอืกใช้สตูรยาที่มีผลข้างเคียง และการกดไขกระดกูต ่า ได้แก่ melphalan-prednisolone (MP)  

 Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป่้วยที่มีโรคหวัใจ 
ควรหลีกเลี่ยงสูตรยาที่มี doxorubicin เนื่องจาก doxorubicin มีพิษสะสม ซึ่งมีผลต่อการท างานของหัวใจ และควร
ระมดัระวงัในการใช้ thalidomide เนื่องจากมีรายงานงานการเกิด cardiotoxicity โดยเฉพาะ bradyarrythmia ได้บ่อย[36-

37]  

 Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป่้วยที่มีภาวะไตวาย 
 ควรหลกีเลีย่งสตูรยาที่มี melphalan เป็นฐาน  และสตูรยาที่มี lenalidomideเป็นฐาน เนื่องจากยาขับทางไตและ
ต้องลดขนาดยาตามการท างานของไต ท าให้อาจมีผลต่ออตัราการตอบสนอง แม้ thalidomide ขบัออกทางไตน้อยมาก แต่
พบผลข้างเคียงจากยาพบมากขึน้ในผู้ ป่วยที่มีไตวาย[38] ดงันัน้จงึควรเลอืกใช้สตูรยาที่มี bortezomib เป็นฐาน  การเลือกใช้
ยาสตูร VAD หรือ DVD ก็เนื่องจากอัตราการตอบสนองเร็ว และมีการลดการสร้าง light chain อย่างรวดเร็ว ท าให้ไต
กลบัมาท างานได้ดีขึน้ แม้ว่าสตูรยาที่มี dexamethasone เป็นฐาน รวมถึง VAD หรือ DVD จะท าให้อัตราการท างานของ
ไตฟืน้คืนได้ไวพอๆ กนัแต่ในกลุม่ที่ให้ร่วมกับ bortezomib หรือ thalidomide พบว่าการท างานของไตจะฟื้นคืนได้เร็วกว่า
สตูรอื่นๆ (0.8 เทียบกบั 2 เดือน)[39] 

 Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป่้วยที่มีโรคทางระบบประสาท  
 ควรหลกีเลีย่งสตูรยา ที่มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทได้แก่ bortezomib, thalidomide และ vincristine ดังนัน้ 
สูตรยา  ที่ ควร เลือกใช้ ไ ด้แ ก่  melphalan-prednisone, cyclophosphamide-dexamethasone, lenalidomide-
dexamethasone โดยให้ dexamethasone ขนาดต ่า หรือ dexamethasone เพียงอย่างเดียว 

 Induction regimens ที่ควรเลือกใช้ในผูป่้วยที่มีความเส่ียงต่อการเกิดล่ิมเลือดอดุตนั  
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม IMiDs เช่น thalidomide หรือ lenalidomide โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ 

dexamethasone หรือยาเคมีบ าบดั (รายละเอียดในบทแนวทางการจดัการภาวะแทรกซ้อนเก่ียวกบัระบบเลอืด) 

Induction regimens เม่ือพจิารณาตาม สถานภาพของโรค  
 ในผู้ ป่วยที่มีการด าเนินโรครุนแรง ได้แก่ผู้ ป่วยที่มีอาการจากรอยโรคที่กระดูกหลายต าแหน่ง หรือที่มีรอยโรคนอก
ไขกระดกู (extramedullary) โดยเฉพาะที่มีการกดทบัอวยัวะที่ส าคญั ควรเลือก สตูรยา ที่ตอบสนองไว เพื่อลดอาการและ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากรอยโรคให้เร็วที่สดุ โดยสตูรยาที่ควรเลอืกใช้ได้แก่ สตูรยาที่มี bortezomib เป็นฐาน และ สตูรยา
ที่มี dexamethasone เป็นฐาน 

 Induction regimens เมื่อพิจารณาตาม cytogenetic risk 
 ในผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ t(4;14), t(14;16), monosomy 13, 
deletion 17p และ hypoploidy เมื่อได้รับ bortezomib ร่วมด้วย ได้ผลการรักษาที่ดีพอกันกับกลุ่มที่ไม่มีความผิดปกติของ
หน่วยพันธุกรรมข้างต้น [24,31] (ยกเว้นในผู้ ป่วยที่มี deletion 17p ซึ่งยังคงต้องรอข้อมูลสนับสนุนต่อไป)ดังนัน้สตูรยาที่มี 
bortezomib เป็นฐาน จงึควรเลอืกใช้ในผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติของหน่วยพนัธุกรรมข้างต้น  
 โดยข้อมลูการเลอืกใช้ยาตามสถานภาพของผู้ ป่วยและสภาวะโรคที่เป็นได้แสดงไว้ในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 Induction regimens เม่ือพจิารณาตามสถานภาพของผู้ป่วยและสภาวะการณ์ของโรค  
สถานภาพของผู้ป่วย 
วยัชรา (อายเุกิน 75 ปี) หรือมี poor performance status (ECOG มากกวา่หรือเท่ากบั 3) 

 Melphalan-prednisolone (MP) 
สภาพไตเสื่อม 

 หลีกเลี่ยงยา melphalan, thalidomide (ถ้าระดบั creatinine ในซีรั่มมากกวา่ 3 mg/dl)  
lenalidomides-based regimens (ถ้า creatinine clearance < 25 ml/min) 

 ควรใช้สตูรยาท่ีมี bortezomib เป็นฐาน  
โรคทางระบบประสาท(Neuropathy) 

 หลีกเลี่ยงสตูรยาท่ีมียา bortezomib, thalidomide and vincristine เป็นฐาน 
 Melphalan-prednisolone (MP) 
 Cyclophosphamide-dexamethasone (CyD) 
 Lenalidomide-dexamethasone (Ld) 
 Dexamethasone 

สภาวะการณ์ของโรค 
ภาวะโรคที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว(aggressive disease)โดยมีการเก่ียวพนัของกระดูกที่มีอาการและแผ่ขยายอย่าง
กว้างขวาง(extensive symptomatic bone involvement)หรือมีการกระจายของรอยโรคนอกไขกระดกู 

 สตูรยาท่ีมียา bortezomib เป็นฐาน 
 สตูรยาท่ีมียา dexamethasone เป็นฐาน 

ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง  [t(4;14), t(14;16), monosomy 13, deletion(17p), 
hypoploidy] 

 สตูรยาท่ีมียา bortezomib เป็นฐาน 
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บทที่ 5: แนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ส าหรับผู้ ป่วยที่
เป็น Relapsed/Refractory Multiple Myeloma 

 
ก่อนจะเข้าสูก่ารรักษาผู้ ป่วยในกลุม่ที่เป็น relapsed/refractory เพื่อความเข้าใจที่ตรงกนัของแพทย์ผู้ รักษาคนไข้, 

ญาติคนไข้ และเพื่อความเป็นมาตรฐานของวิชาชีพ จึงต้องก าหนดความหมายของ relapsed และ refractory myeloma 
ให้ชัดเจน จากข้อตกลงในการประชุมของ myeloma working group ได้เลือกนิยามจาก guidelines for the uniform 
reporting of clinical trials : report of the 2008 international myeloma workshop consensus panel I (IMWC) [40-42] 

Refractory myeloma หมายถงึ ผู้ ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองขณะที่ได้รับการรักษา หรือ มีการด าเนินของโรคอย่าง
ต่อเนื่อง (disease progression) ภายใน 60 วนั หลงัจากรับการรักษาครัง้หลงัสดุ  
Refractory myeloma ยงัสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ดงันีคื้อ  

1. Relapsed–and–refractory myeloma  
2. Primary refractory myeloma  

Relapsed–and–refractory myeloma หมายถึง ผู้ ป่วยที่ได้รับการตอบสนองแบบ minor response เป็นอย่างน้อยเกิด
ภาวะโรคกลบัเป็นซ า้ และพบว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย salvage therapy หรือมีการด าเนินของโรคอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 60 วนัหลงัจากการรักษาครัง้หลงัสดุ   

ส าหรับ minor response หรือ minimal response หมายถึงการตอบสนองที่มีการลดลงของ M protein ในซีร่ัม 
ร้อยละมากกว่าหรือเท่ากบั 25 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 49และมีการลดลงของ  M proteinในปัสสาวะที่เก็บตลอด 24 ชั่วโมง ร้อย
ละ 50-89 ซึ่งค่าที่ได้ยังคงมากกว่า 200 mg ต่อ 24 ชั่วโมงและนอกจากนีถ้้ามี plasmacytomaร่วมด้วยขนาดของก้อน
จะต้องลดลงร้อยละ 25-49 และจ านวนและขนาดรอยโรคการสลายของกระดูกต้องไม่เพิ่มขึน้(การหักของกระดูกแบบบีบ
อดัไม่เป็นการตดัสทิธิการตอบสนองออกไป[1] 

Primary refractory myeloma หมายถงึ ผู้ ป่วยที่ไมพ่บวา่มีการตอบสนองแม้แต่ minor response* ต่อการรักษาใดๆ 
หรือมีการด าเนินของโรคอยา่งตอ่เนื่องภายใน 60 วนัหลงัจากการรักษาครัง้หลงัสุด ภาวะนีส้ามารถแบง่ยอ่ยเป็น 2 
กลุ่มดงันีคื้อ  

1. ผู้ ป่วยที่ไม่พบว่ามีการตอบสนองแม้แต่ minor response หรือดีกว่า โดยที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงของ M 

protein อยา่งมีนยัยะส าคญัและไมพ่บหลกัฐานทางคลินิกวา่มีด าเนินโรคอยา่งตอ่เนื่อง 
2. ผู้ ป่วยที่ไมพ่บวา่มีการตอบสนองแม้แต ่minor response หรือดีกวา่ และมีการด าเนินโรคอยา่งตอ่เนื่อง 

Relapsed myeloma หมายถึงผู้ ป่วยที่ได้รับการรักษามาก่อน ในระหว่างหยุดการรักษาไปได้ระยะหนึ่ง ผู้ ป่วย
จ าเป็นจะต้องได้รับการรักษาแบบ salvage therapy แต่ผู้ ป่วยไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย primary refractory 

myeloma หรือ relapsed and refractory myeloma 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา relapsed myeloma โดยอ้างอิงตาม NCCN Guidelines V.1.2011[1] 
สามารถแบ่งย่อย ๆ ไปได้อีก 3 กลุ่ม ตาม Response Criteria for Multiple myeloma ของ  International 
Myeloma Working Group ดงันี ้ 
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ตารางที่ 11 การจดัแบง่ประเภทของการกลบัเป็นซ า้ 
Relapse subcategory Relapse criteria 

Progressive disease1 

 
Progressive disease:ผู้ ป่วยจะต้องมีอยา่งน้อยเกณฑ์ 
ข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี:้ โดยมีการเพ่ิมขึน้จาก baseline มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 25 
ของ 
1.1 Serum M-component และ/หรือ (การเพ่ิมขึน้จริงต้องมากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 g/dl)#2  
1.2 Urine M-component และ/หรือ (การเพ่ิมขึน้จริงต้องมากกวา่หรือเท่ากบั 200 
mg/24hr).  
1.3 เฉพาะผู้ป่วยซึ่งไมส่ามารถวดัระดบั serum หรือ urine M-protein ได้: ความแตกตา่ง
ของระดบั involved และ uninvolved FLC: การเพ่ิมขึน้จริงต้องมากกวา่ 10 mg/dl 
1.4 มีการเกิดขึน้อยา่งชัดเจนของรอยโรคท่ีกระดกู หรือ soft tissue plasmacytoma ท่ี
เกิดขึน้ใหม ่หรือมีการเพ่ิมขนาดอยา่งชัดเจนของรอยโรคท่ีกระดกู หรือ soft tissue 
plasmacytoma เดิม 
1.5 เกิดภาวะแคลเซียมสูงในซีร่ัม (corrected serum calcium มากกวา่ 11.5 mg/dl) ท่ีมี
สาเหตจุาก plasma cell proliferative disorder โดยล าพงั   
1.6 เปอร์เซ็นต์ของ bone marrow plasma cell: เปอร์เซ็นต์คา่จริงต้องมากกวา่หรือเท่ากบั
ร้อยละ 103 

Clinical relapse1 Clinical relapse ผู้ ป่วยจะต้องมีอยา่งน้อยเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี:้ 
ข้อบ่งชีท้างตรง(Direct indicators) ของโรคท่ีเป็นมากขึน้ และ/หรือ การสูญเสียหน้าท่ีของ
อวยัวะส่วนปลาย(CRAB) #2 ไมไ่ด้ใช้ในการค านวณ time to progression or 
progression-free survival แตก่ าหนดไว้สามารถเป็นทางเลือกในการรายงานหรือใช้
ในทางปฏิบัติด้านคลินิก 
2.1 การเกิด soft tissue plasmacytoma หรือ รอยโรคท่ีกระดกูขึน้ใหม ่ 
2.2 การเพ่ิมขึน้อยา่งแน่นอนในขนาดของ plasmacytoma หรือ รอยโรคของกระดกูท่ีมีอยู ่ 
ส าหรับนิยามของการเพ่ิมขึน้อยา่งแน่นอนนัน้หมายถงึการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 50(และอยา่ง
น้อย 1 ซม.)จากการวดัอยา่งเป็นล าดบัตอ่กนัไป(measured serially)  โดยรวมคา่ผลคณู
ของเส้นผ่านศนูย์กลางตามขวาง(cross-diameters)ของรอยโรคท่ีสามารถวดัคา่ได้    
2.3 ระดบัแคลเซียมสูง (มากกวา่ 11.5 mg/dl)  
2.4 ระดบั hemoglobin ลดลงมากกวา่หรือเท่ากบั 2 g/dl 
2.5 ระดบั creatinine ในซีร่ัมเพ่ิมขึน้มากกวา่หรือเท่ากบั 2 mg/dl  

2.6 Hyperviscosity  
Relapse from CR1 (ใช้ในกรณีทีจุดสิน้สุดท่ีศกึษาคือ 
Disease free survival)4 

 

ใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้  
3.1 การปรากฏขึน้มาใหมข่อง serum หรือ urine M-component โดย immunofixation 
หรือ electrophoresis  
3.2 การตรวจพบ plasma cell ใน marrow มากกวา่ร้อยละ 5#3  
มีการเกิดขึน้ของ plasma cell ในไขกระดกูมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 5 
ปรากฏอาการตา่งๆท่ีบ่งถงึภาวะท่ีโรคมีการด าเนินอยา่งตอ่เน่ือง เช่น plasmacytoma ท่ี
เกิดใหม ่รอยโรคกระดกูท่ีเกิดการสลาย หรือ ระดบัแคลเซียมสูงในเลือด เป็นต้น 

1ทุกกลุ่มของโรคท่ีกลบัเป็นซ า้จ าเป็นจะต้องประเมินสองครัง้ท่ีต่อเน่ืองตามล าดับ (consecutive)ก่อนการจัดแบ่งประเภทของโรควา่มโีรคกลบัเป็นซ า้ หรือมีการด าเนินของโรคอย่างต่อเน่ืองและหรือ /การที่จะริเร่ิม
(institution)การรักษาใหม่ 
2ในกรณีของ serum M-component นัน้ ส าหรับภาวะท่ีโรคมกีารด าเนินอย่างต่อเน่ือง ระดับ M-component ในซีร่ัมเพิม่ขึน้มากกวา่หรือเท่ากับ 1gm/dl ก็เพยีงพอท่ีจะบอกว่ามโีรคกลบัเป็นซ า้ถ้าระดับ M-
component ในซีร่ัมตัง้ต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5gm/dl 
3ภาวะท่ีโรคกลบัเป็นซ า้หลังจากท่ีได้ complete response นัน้จะใช้ค่ามากกว่าร้อยละ 5 แทนท่ีจะเป็นร้อยละ 10ท่ีใช้ส าหรับกลุม่อื่นๆส าหรับการค านวณ time to progression และ progression-free survival ควร
ประเมนิผู้ป่วยท่ีได้ complete response โดยใช้เกณฑ์ส าหรับภาวะท่ีโรคมกีารด าเนินอย่างต่อเน่ือง 
4ส าหรับการค านวณ time to progression และ progression-free survival ควรประเมนิผู้ป่วยท่ีได้ complete response โดยใช้เกณฑ์ส าหรับภาวะท่ีโรคมกีารด าเนินอย่างต่อเน่ือง 
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 แต่จะใช้ใน
การค านวณค่าทางสถิติ เพื่อใช้เป็น end points ในการศกึษาวิจัยได้แก่ time to progression และ progression-free 
survival  
สว่น clinical relapse จะเป็น criteria ที่จะใช้ในการตดัสนิใจที่จะให้การรักษาซ า้ โดยจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจรักษาซ า้จะ
ใช้ข้อมลูจากหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่า M-protein ได้ท าลายอวัยวะเป้าหมาย(target organ) ด้วย ยกเว้นเพียงกรณีเดียว
ซึง่ใช้ข้อมลูจาก M-protein เท่านัน้ในการตดัสนิใจให้การรักษาซ า้ คือ significant paraprotein relapse ซึ่งหมายความว่า 
มีการเพิ่มขึน้ของ paraprotein มากกว่า 2 เท่า ในการวัดติดต่อกัน ภายใน 2 เดือน และจะต้องมีการเพิ่มขึน้ของ M-
protein มากกว่า 1 g/dl หรือ urine M-protein มากกว่า 500 mg/24hr หรือ involved FLC มากกว่า 20 mg/dl (และ
จะต้องมี อตัราสว่นของ FLC ที่ผิดปกติด้วย)  

ข้อบ่งชีใ้นการรักษาซ า้  
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้ ป่วยที่ควรได้รับการรักษาซ า้ควรจะต้องเป็นผู้ ป่วยที่มีสภาวะของการกลับเป็นซ า้แบบ 

clinical relapse (biological relapse) หรือ significant paraprotein relapse  
เมื่อพิจารณาแล้วว่าต้องการรักษาซ า้ ควรจะรักษาด้วยสตูรเคมีบ าบัดใดหรือวิธีใดขึน้อยู่กับระยะเวลาที่โรคเป็น

ซ า้ การรักษาที่ผู้ ป่วยเคยได้รับ ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ รักษา งบประมาณที่มีอยู่ และสภาพของผู้ ป่วยรวมทัง้ โรค
ประจ าตวัของผู้ ป่วย 

เนื่องจากการเลอืกสตูรเคมีบ าบดัให้เหมาะกบั โรคประจ าตวัของผู้ ป่วยแต่ละชนิดนัน้ได้มีรายละเอียดในบางส่วน
ของ induction therapy ซึ่งน าเสนอไว้ในบทที่ 3-4 ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับผู้ ป่วยในกลุ่มนีไ้ด้เช่นกัน ถ้าผู้ ป่วยได้รับ 
สตูรยาใดๆ แล้ว เกิดโรคเกิดเป็นซ า้ ในเวลาที่เกิน 6 เดือนหลงัจากได้ induction therapy ครบ ยังสามารถใช้สตูรยาเดิมซ า้
อีกได้ ซึง่ข้อแนะน าสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลซึง่มีข้อจ ากดัในด้านเศรษฐฐานะ  

ตวัอย่าง salvage therapy ที่สามารถพิจารณาน าไปใช้ได้แก่  
- 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) 
ในการให้การรักษาซ า้นัน้โดยทั่วไปมักพิจารณาจาก หลายๆปัจจัย เช่น สูตรยาที่ผู้ ป่วยได้รับก่อนหน้า 

ประสทิธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาก่อนหน้า ระยะเวลาที่ผู้ ป่วยมีการเจริญของโรคหรือกลบัเป็นซ า้หลงัจาก
หยดุยาสตูรเดิม ปัจจัยด้านผู้ ป่วย ซึ่งอาจจะสรุปเป็นแผนภาพซึ่งอ้างอิงมาจากที่ประชุมของสมาคมแพทย์ยุโรป [43] ได้ดัง
รูปภาพ ที่ 4 
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รูปภาพที่  4 แผนภาพแสดงการรักษาผู้ ป่วยมยัอีโลมาที่กลบัเป็นซ า้หรือดือ้ต่อการรักษา [43]  
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บทที่ 6: แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนด้านกระดกู, แคลเซียมในเลือดสูง และไต 
         

การรักษาภาวะแทรกซ้อนด้านกระดูก 
ผู้ ป่วย multiple myeloma จะพบอาการทางกระดูกได้ร้อยละ 80-90[1,44] เกิดจาก myeloma cells และ 

microenvironment กระตุ้นให้มีการสูญสลายของกระดกูโดยเซลล์สลายกระดกู (osteoclastic bone resorption) 
มากขึน้และยงัยบัยัง้กิจกรรมของเซลล์สร้างกระดูก(osteoblastic activity) ท าให้การสร้างกระดูกใหม่เกิดขึน้ได้  
น้อยมากแม้วา่จะมีภาวะโรคสงบไปหลายปี[45,46] โรคกระดกูจดัวา่เป็นสาเหตุส าคญัของการสูญเสียคุณภาพชีวิต
หรือลด performance status ในผู้ ป่วย multiple myeloma  

อาการ[44] มกัพบอาการปวดบริเวณหลังหรือหน้าอก มีอาการมากขึน้เม่ือเคล่ือนไหว อาการทุเลาลง
ในชว่งกลางคืน และจะพบการกดทบัเส้นประสาทไขสนัหลงัได้ประมาณร้อยละ 2-3 ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ส่วน
โรคเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy) ถ้าพบมกัสัมพนัธ์กบั amyloidosis หรือส่วนใหญ่แล้วเป็น
จากผลข้างเคียงในการรักษาไมใ่ชจ่ากโรคกระดกู (bone disease)  

การวินิจฉัย ลกัษณะทางรังสีวินิจฉัยที่พบบ่อยที่สดุ คือ กระดูกสลาย (osteolysis), กระดูกบาง (osteopenia) 
กระดูกหักจากโรค (pathologic fractures) หรือพบร่วมกันทัง้หมด   การท า plain X-ray bone survey เป็นการสืบค้น
มาตรฐานในการวินิจฉัยและประเมินความก้าวหน้าของโรค (disease progression) ซึ่งปกติมักแนะน าให้ท า bone 
survey เพื่อดถูงึความผิดปกติของการสร้างกระดูกหลายๆต าแหน่ง เช่น กระโหลกศีรษะ กระดูกสนัหลงั กระดูกเชิงกราน 
และกระดกูแขนและขา เป็นต้น   การเอกซเรย์เพื่อติดตามความผิดปกติของกระดูกจะแนะน าให้ท าเฉพาะในรายที่ยังคงมี
อาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ มีความเสีย่งต่อการเกิดกระดูกหักมาก หรือในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา นอกจากนัน้

การเอกซเรย์เพื่อติดตามปีละ 1 ครัง้ในผู้ ป่วยที่ยงัไม่มีข้อบ่งชีใ้นการรักษาตัง้แต่แรกวินิจฉัย ได้แก่ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน
ด้านกระดูก หรือ smoldering multiple myeloma   แต่การใช้ plain X-ray ติดตามผลการรักษาในรายที่ตอบสนองไม่ได้

ประโยชน์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช้ามากและมีข้อจ ากัดในการท าซ า้ ผู้ ป่วยที่ตอบสนองกลุ่มนีอ้าจพิจารณาใช้ CT 
scan, MRI หรือ PET-CT scan ในการติดตามโรคหรือตรวจหารอยโรคขนาดเล็กที่สงสัยได้   การตรวจ MRI เป็น                
ทางเลอืกหนึง่ ในผู้ ป่วยที่มีการกดทบัเส้นประสาทไขสนัหลงั และยังมีบางค าแนะน าให้ท า MRI ของ ศีรษะ กระดูกสนัหลงั
และกระดูกเชิงกราน ในผู้ ป่วย solitary plasmacytoma  เพื่อยืนยันว่าไม่มีรอยโรคอื่นในกระดูก   ส่วน technicium-99m 
bone scan ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผู้ ป่วย multiple myeloma    เนื่องจากการตรวจนีจ้ะแสดงกิจกรรมของ
เซลล์สร้างกระดกู(osteoblastic activity) ท าให้ประเมินปริมาณรอยโรคในกระดกูได้ต ่ากว่าความเป็นจริง[1,44] 

การรักษา  
1. Bisphosphonate 

แนะน าให้ยาในกลุ่ม bisphosphonates แก่ผู้ ป่วย multiple myeloma ทุกรายที่มีรอยโรคในกระดูก
(category 1)[1,47] เนื่องจากสามารถช่วยลดอาการปวดกระดกู ชะลอการท าลายกระดกู ป้องกนัการเกิดกระดูกหักซ า้ ท าให้
ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตและ performance status ดีขึน้กว่าผู้ ป่วยกลุม่ที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ [44, 48-49]  

ยาในกลุ่มนี ้ได้แก่ การใช้ยา pamidronate ขนาด 90 mg ฉีดเข้าเส้นเลือดเดือนละครัง้ และ zoledronate 
ขนาด 4 mg  ฉีดเข้าเส้นเลือดเดือนละครัง้ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ยาสองตัวโดยจะพบว่า  zoledronate มีฤทธ์ิแรงกว่า 
pamidronate และสามารถบริหารยาได้เร็วกว่า แต่ผลที่ได้อื่นๆไม่แตกต่างกัน [50,51] ส่วนผู้ ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมสภาพ 
(renal impairment) ควรเลอืกให้ pamidronate มากกว่า[52] พบว่าการให้ยา zoledronic acid มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ
ตายของกระดูก (osteonecrosis) ที่กระดูกขากรรไกรมากกว่า pamidronate 9.5 เท่า[53] จากผลการศึกษาของ MRD 
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myeloma IX[54] พบว่า zoledronate เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ ป่วย myelomaเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยา clodronate 
และ RCT ที่ใช้ขนาดของ pamidronate ลดเหลอื 30 mg เปรียบเทียบกบัขนาดมาตรฐาน 90 mg ไม่พบความแตกต่างของ
การเกิด skeletal events หากแต่อบุติัการณ์ของการเกิด osteonecrosis ลดลงชัดเจน[55] จากข้อมูลดังกล่าวจึงอาจมีการ
เลือกรับยา pamidronate มากกว่ายา zoledronate จนกว่าจะมีข้อมูลที่ เ ก่ียวกับผลข้างเคียงจากการรับยา 
bisphosphonate เพิ่มขึน้ (category 2B)[1,56-57]  และพิจารณาให้ในขนาด 30 mg แทนขนาดยาเดิม ส่วนการใช้ยา 
zoledronateแต่ส าหรับในประเทศไทยยงัให้ขึน้กบัดลุพินิจของแพทย์ 

ระยะเวลาและความถ่ีในการให้ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัด ในแนวทางปฏิบัติในทางคลินิกที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทของยา bisphosphonate ใน multiple myeloma ของ American Society of Clinical Oncology ปี พ.ศ.2550 
แนะน าให้ยาทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปีและจากนัน้พิจารณาหยุดเมื่อผู้ ป่วยอยู่ในระยะ remission หรือ plateau phase[48] 
หรือให้ต่ออีก 1 ปีหลงัจากผู้ ป่วยได้ CR หรือ VGPR ตามค าแนะน าของ International Myeloma Working Group[58]  
ผู้ ป่วยที่ได้รับยาbisphosphonate เป็นระยะเวลานาน ควรติดตามดผูลการท างานของไตและการเกิดการตายของกระดูกที่
กระดกูขากรรไกร 
สว่นผู้ ป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ในระยะต้นของโรคมกัไม่มีรอยโรคในกระดูก ยังไม่มีข้อบ่งชีใ้นการให้ bisphosphonate 
ให้ใช้การติดตาม bone survey ปีละ 1 ครัง้แทน 

ภาวะการตายของกระดูกขากรรไกร เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญจากการใช้ยากลุ่ม bisphosphonate ซึ่ง
จากการศกึษาพบว่า มีปัจจยัเสีย่งหลายประการที่อาจเก่ียวข้องกบัภาวะดงักลา่ว ได้แก่ [59-61]  

 ปัจจยัที่สัมพันธ์กับยา  
o ความแรงของยา bisphosphonate [zoledronate มากกว่า pamidronate มากกว่า oral 

bisphosphonates] 
o การรักษาด้วยยา bisphosphonate แบบรับประทานเป็นเวลานาน (เกิน 3 ปี) 

 ปัจจยัเฉพาะที่  
o Dentoalveolar surgery (extractions, dental implant placement, periapical surgery, 

periodontal surgery involving osseous injury) 
o กายวิภาคเฉพาะที่ 

 พบอบุติัการณ์บริเวณกระดกู mandible บ่อยมากกว่ากระดกู maxilla ในอตัราสว่น 2:1 
 บริเวณที่มีเย่ือบบุางๆคลมุปุ่ มกระดกู เช่นที่กระดกู tori, bony exostoses, และ mylohyoid ridge  

o โรคทางช่องปากที่เกิดร่วม  
o ปัจจยัอื่นๆที่เป็นไปได้คือ ภาวะสขุภาพปากที่ไม่ดี การสบูบหุร่ีจดั 

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (demographic) และโรคตามระบบ (systemic) 
o อายมุากขึน้  
o เชือ้ชาติ ชาวผิวขาว (caucasian) มีโอกาสมากกว่าชาวผิวด า (black) 
o การวินิจฉัยภาวะกระดูกบาง (osteopenia) / ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) ที่เกิดขึน้พร้อมกันกับ

การวินิจฉยัโรคมะเร็ง  
o โรคเบาหวาน 

จากข้อค านงึดงักลา่วจงึได้มีการก าหนดข้อแนะน าส าหรับการป้องกันการเกิดสภาวะดังกล่าวรวมถึงวิธีการรักษา
ผู้ ป่วย ดงัแสดงไว้ในรูปภาพที่ 5 และตารางที่ 12 
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รูปภาพท่ี 5 ข้อแนะน าในการดูแลเอาใจใส่ฟันผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยา bisphosphonate  

 ก่อนท่ีได้รับการรักษาด้วยยา bisphosphonate 
o การตรวจช่องปากอย่างครอบคลุม (comprehensive) 
o การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย 

 อธิบายให้ผู้ ป่วยทราบว่ามีโอกาสเกิดการตายของกระดูกขากรรไกรได้ แต่พบน้อยมากเมื่อ
เทียบประโยชน์ของการให้ bisphosphonate  

 เน้นความส าคญัของการรักษาอนามยัช่องปากและการตรวจฟันอย่างสม ่าเสมอ 
 อาการที่ต้องเฝ้าระวงัและแจ้งให้แพทย์ทราบ ได้แก่ อาการปวด บวม หรือมีแผลเห็นกระดูกใน

ช่องปาก  
o การดูแลเอาใจใส่ฟัน 

 ถ้าสภาวะตามระบบ (systemic conditions) ยินยอมได้ ควรชลอการรักษาด้วยยา 
bisphosphonate จนกว่าสขุภาพฟันจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

 ควรถอนฟันซ่ีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือพิจารณาแล้วว่ามีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี  ควรจะ
ชลอการรักษาด้วยยา bisphosphonate จนกว่าต าแหน่งที่ฟันถูกถอนจะมีเย่ือบุมาคลุม
ระยะเวลาอยู่ระหว่าง14 ถงึ 21วนั หรือจนกว่าจะมีการสมานแผลที่กระดกูอย่างเพียงพอ 

 การท าผ่าตดั elective dentoalveolar surgery หรือ invasive dental procedures ที่จ าเป็น 
ควรท าให้เสร็จก่อน 

 ผูป่้วยทีใ่ส่ฟันปลอมควรไดรั้บการตรวจบริเวณทีอ่าจจะมีการบาดเจ็บของเยือ่บุ 
 การดูแลสขุภาพฟันอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการอุดฟัน หรือท าหตัถการอื่นที่ไม่กระทบต่อเยื่อบุ

ช่องปาก มีความส าคญัอย่างมากและต้องท าอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

 ระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยา bisphosphonate 
o Elective dentoalveolar surgical procedure 

 ไม่แนะน าให้ท า 
o การถอนฟันซ่ีที่มีอาการ 

 ควรใช้วิธี non-surgical endodontic / periodontal surgery   
 จะท าการถอนต่อเมื่อฟันโยกมากและมีความเสีย่งต่อการหลดุลงคอ (aspiration)  

o Periapical or periodontal surgery 
 ไม่แนะน าให้ท า 

 การหยุดรักษาด้วยยา bisphosphonate  
o เม่ือมีการตายของกระดูก 

 อาจไม่ได้ประโยชน์ในการหายของโรค แต่การให้ bisphosphonate อีกอาจเกิดการตายของ
กระดกูซ า้หรือเป็นมากขึน้ 

o การหยุดการรักษาเพื่อการผ่าตัดช่องปาก 
 แนะน าให้หยดุยาทัง้ก่อนและหลงัผ่าตดั 3 เดือน  

 

 
 

จาก American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons[60], American Dental Association[61]  
 
 
 
 
 
 
Mineral Research[59 
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ตารางที่ 12 การรักษาการตายของกระดูกที่กระดกูขากรรไกร  

ขัน้ของโรค นิยาม(Defintion) การรักษา 

1 มีกระดูกเผยออก(exposed bone) – ไม่มีอาการ  กลัว้คอด้วยยาฆ่าเชือ้  

2 มีกระดูกเผยออกร่วมกบัอาการปวด/การติดเชือ้  
เพิ่มยาแก้ปวด ท าการเพาะเชือ้
และตรวจหาความไวของยา ให้ยา
ปฏิชีวนะ 

3 
มีกระดูกเผยออกร่วมกบักระดูกแตก มีรูทะลอุอกนอกช่องปาก

หรือมีการกร่อนที่สว่นล่างของกระดูก  
เพิ่มการผ่าตัด  

 
ไม่ว่าโรคจะอยู่ในขัน้ไหน ชิน้ส่วนของเศษกระดูกผุ (sequestrum) ที่เคลื่อนไปมาควรจะขจัดออกโดยไม่เผย

กระดูกที่ไม่ผุ  ควรพิจารณาถอนฟันที่มีอาการปวดภายในกระดูกที่ตายและเผยออก เพราะการถอนฟันจะไม่ท าให้
กระบวนการการตายของกระดกูที่เกิดขึน้แล้วมีเพิ่มมากขึน้ 

 
2. การรักษาทางรังสี(Radiotherapy) 

ในผู้ ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง มีกระดูกที่ก าลงัจะหักจากตัวโรค (impending pathological fracture) หรือ 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดการกดทับประสาทไขสนัหลงั(impending cord compression) สามารถให้ฉายแสงรังสีในขนาด
ต ่าๆ(10-30 Gy) เพื่อบรรเทาอาการ ร่วมกบัยาแก้ปวดและให้ยารักษาโรค multiple myeloma ควบคู่กัน   การฉายแสงรังสี
ควรให้เป็น การฉายแสงรังสีที่จ ากัดเฉพาะที่(limited involved fields radiation) เพื่อไม่ให้มีผลต่อการเก็บเซลล์ต้นก าเนิด 
หรือการฉายแสงซ า้ในอนาคต 

3. การปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมกระดูก 
ควรปรึกษาแพทย์ศลัยกรรมกระดูกในกรณีที่มีหรือเสี่ยงที่จะมีการหักของกระดูกที่มีขนาดยาว (long bone 

fracture) กระดูกยุบกดทับเส้นประสาทไขสันหลัง การไม่มีเสถียรภาพของล ากระดูกสันหลัง (vertebral column 
instability)    พิจารณาท า vertebroplasty หรือ kyphoplasty ในกรณีที่มี อาการอันเกิดเนื่องมาจากกระดูกสนัหลงัหัก
แบบบีบอัด(symptomatic vertebral compression fracture) สามารถลดอาการปวดและท าให้กระดูกไขสันหลงัเกิด
เสถียรภาพได้ทนัที 

 

การรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 
ภาวะแคลเซียมในเลอืดสงู เป็นภาวะแทรกซ้อนทาง metabolic ที่พบบ่อยที่สดุ พบได้ประมาณร้อยละ 15[62] เกิด

จากมีการสลายกระดกูเพิ่มขึน้ ลดการสร้างกระดกู และการท างานของไตลดลง  
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาเองเป็นการรักษาที่ได้ผลที่สดุ    อย่างไรก็ตามภาวะแคลเซียมใน

เลอืดสงูที่ผู้ ป่วยเกิดอาการ หรือ ภาวะแคลเซียมในเลอืดสงูอย่างรุนแรง จ าเป็นต้องได้รับการรักษาประคับประคองก่อน เร่ิม
ด้วยการให้สารน า้ โดยให้น า้เกลือทางหลอดเลือดในปริมาณ 3-6 ลิตรต่อวัน[62] ซึ่งการให้สารน า้จะปรับตามระดับของ
ภาวะการขาดน า้ที่มีอยู่เดิม ตามสมรรถภาพของไต สถานภาพการท างานของหัวใจและหลอดเลือด ระดับความรู้สกึตัวที่
ลดลง และความรุนแรงของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง [63]  โดยให้มีเป้าหมายให้ผู้ ป่วยมีปริมาณของการขับปัสสาวะ
มากกว่า 100 ml/hr เพื่อชดเชย extracellular fluid และกระตุ้นให้เกิดภาวะการขับแคลเซี่ยมออกทางปัสสาวะ    ด้วย
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วิธีการนีอ้ย่างเดียวระดับแคลเซี่ยมในซีร่ัมอาจลดลงไป 1.2-2.0 mg/dl ภายใน 48 ชั่วโมง  หลงัจากได้สารน า้จนเพียงพอ
แล้ว การขบัโซเดียมออกทางปัสสาวะอย่างมาก ด้วยการให้ loop diuretics เช่น furosemide [62]  ร่วมด้วย อาจช่วยให้เกิด 
ภาวะการขับแคลเซี่ยมออกทางปัสสาวะที่เพิ่มขึน้ที่สมัพันธ์กับการขับโซเดียม และสามารถให้สารน า้ได้มากขึน้ แต่
จ าเป็นต้องติดตามปริมาณน า้ในร่างกายและสารแร่ในเลอืดอย่างใกล้ชิด   ไม่ควรใช้ยาขับปัสสาวะชนิด thiazide เนื่องจาก
จะกระตุ้นให้เกิดการดดูซมึแคลเซียมกลบัที่ไตมากขึน้ ก 

การให้ยา Bisphosphonate เป็นการรักษาหลกัของภาวะแคลเซียมในเลือดสงู ที่เกิดจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิต
ขาวชนิดมัยอีโลมา (category 1) [62-63]   ยาที่สามารถใช้ได้แก่ pamidronate ขนาด 30 - 90 mg หยดเข้าหลอดเลือดด า
ภายในเวลา 1-4 ชัว่โมงขึน้กบัขนาดยาที่ให้ในครัง้เดียว  หรือยา zoledronate ขนาด 4 mg หยดเข้าหลอดเลือดด าภายใน
เวลา 15 นาทีให้ครัง้เดียว แนะน าให้ยาทางหลอดเลือด เนื่องจากการให้ทางปากยาดูดซึมน้อยเกินไปส าหรับการใช้ในข้อ
บ่งชีน้ี ้ควรให้การรักษาด้วยยา bisphosphonate ทันทีที่พบว่ามีภาวะแคลเซียมในเลือดสงูถ้าไม่มีข้อห้าม  เนื่องจากต้อง
ใช้เวลา 2-4 วันในการตอบสนองและช่วงที่ระดับแคลเซียมในซีร่ัมต ่าสุดจะอยู่ในช่วง 4-7 วันหลังให้ยา ส าหรับยา 
zoledronate มีข้อดีคือออกฤทธ์ิเร็วกว่าและบริหารยาได้ง่ายกว่า ในขณะที่ยา pamidronate ราคาถูกกว่าและมี
ผลข้างเคียงต่อไตน้อยกว่า จาก randomized clinical trial เปรียบเทียบระหว่างยาสองตัวนี ้พบว่ายา zoledronate มี
ประสทิธิภาพสงูกว่า pamidronate [51] แต่ผลต่างของแคลเซียมต่างกนัน้อยมากจนอาจไม่มีความส าคญัทางคลนิิก  

ยา corticosteroids สามารถรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาได้ และยังช่วยควบคุมการดูดซึม
แคลเซียมจากล าไส้เลก็  ยบัยัง้การสลายของกระดกูได้ในระดบัหนึง่  ส าหรับภาวะแคลเซียมในเลือดสงู ที่สงสยัเกิดจากโรค 
มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา หรือ lymphoproliferative disorders แต่ยังไม่ได้ยืนยันการวินิจฉัย ขนาดที่แนะน าให้
ใช้ คือ corticosteroids ในขนาดเทียบเท่ากับ prednisolone 50-100 mg/d ในกรณีที่ทราบการวินิจฉัยว่ามีสาเหตุจาก
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาอยู่แล้ว แนะน าให้เป็น dexamethasone ขนาดสงู โดยให้ขนาด 40 mg/d เพื่อเป็น
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาด้วย ข้อดีของการให้ dexamethasone ขนาดสงูคือ ท าให้การท างานของ
ไตดีขึน้ จนสามารถให้ยา bisphosphonate ได้ปลอดภัยมากขึน้และขบัแคลเซียมออกทางไตได้มากขึน้  

การให้ยา calcitonin เสริม  ควรพิจารณาเฉพาะในรายที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในสภาวะวิกฤต คือ มี
อาการอนัเกิดจากการที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสงู หรือ ระดับแคลเซียมในเลือดสงูอย่างรุนแรง คือมากกว่า 14 mg/dl 
เนื่องจากสามารถลดระดับแคลเซียมในซีร่ัมลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับยาอื่น โดยมักจะตอบสนองสงูสดุใน 12 - 24 
ชัว่โมง  แต่ข้อเสยีคือ ลดระดบัแคลเซียมได้น้อย(ประมาณ 1.0 mg/dl) อีกทัง้ตอบสนองเพียงชั่วคราวและระยะสัน้ [62] โดย
ขนาดของ calcitonin ที่แนะน าคือ 4-8 unit/kg ฉีดเข้าชัน้ใต้ผิวหนงัทกุๆ 12 ชัว่โมงรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

ในกรณีที่มีการเสือ่มสภาพของใต จะท าให้มีข้อจ ากดัในการให้การให้สารน า้ทดแทน หรือ bisphosphonate การ
ท า dialysis ด้วย dialysate ที่มีแคลเซียมปริมาณน้อยหรือไม่มี ก็เป็นทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม แต่ยังไม่มี
ค าแนะน าชดัเจนถงึข้อบ่งชีใ้นการตดัสนิใจเร่ิมท า  
 
การรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต พบได้ประมาณร้อยละ 20-50 ในผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่  พบว่าร้อยละ 20 ของ
ผู้ ป่วยจะมีระดับ creatinine ในซีร่ัมสูงเกิน 2.0 mg/dl และจ าเป็นต้องได้รับการ dialysis ประมาณร้อยละ  2-10[64-66]

ภาวะแทรกซ้อนทางไตมีความส าคัญเนื่องจากท าให้เกิด morbidity ขึน้ รวมถึงเป็นประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจให้การ
รักษาหลายอย่าง จงึควรรีบให้การวินิจฉยัและให้การรักษาอย่างทนัท่วงทีที่สดุ 
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โอกาสที่สมรรถภาพของไตจะฟืน้กลบั อยู่ระหว่างร้อยละ 20–60[65] อตัราการท างานของไตที่ดีขึน้ จะขึน้กับระดับ
ของ light-chain nephropathy  ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีร่ัมต ่ากว่า 4 mg/dl การท างาน
ของไตสามารถกลบัมาเป็นปกติ แต่ถ้าผู้ ป่วยที่มีระดบั creatinine ในซีร่ัมสงูเกินกว่า 4 mg/dl โอกาสที่ไตจะกลบัมาท างาน
ได้น้อยกว่า ร้อยละ 10[67]  จากการศึกษาของ Blade และคณะ[68] พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นหน้าที่การท างานของใต 
ได้แก่  

 ระดบั creatinine ในซีร่ัมต ่ากว่า 4 mg/dl 

 การวดัระดบัโปรตีนที่ขบัออกทางปัสสาวะที่เก็บตลอด 24 ชัว่โมงต ่ากว่า 1 g/24 hr 

 ระดบัแคลเซียมในซีร่ัมสงูเกินกว่า 11.5 mg/dl  
สาเหตุ ที่ส าคัญที่สดุ คือการเกิด cast nephropathy[64] โดย immunoglobulin light chains ที่ถูกกรองออกมา

จะจับกับTamm–Horsfall protein เกิดเป็น casts อุดตันท่อหน่วยไตท าให้เกิดภาวะไตวาย   ผู้ ป่วยที่มีการขับของ 
monoclonal immunoglobulin light chain ในปัสสาวะสงูมักเกิดภาวะใตวายบ่อยกว่า   การลด light chain ที่กรองผ่าน
ไตได้เร็วก็จะสามารถรักษาการท างานของไตได้ ซึง่หมายถงึจะเพิ่มระยะเวลาการมีชีวิตรอดด้วย[64,69] สาเหตุอื่นที่กระตุ้นให้
อาการไตวายเป็นมากขึน้ได้แก่การขาดปริมาณน า้ในร่างกาย ระดับแคลเซียมในเลือดสงู การได้รับ contrast material, 
non-steroidal anti-inflammatory drugs และ angiotensin converting enzyme inhibitors จึงควรเฝ้าระวังและให้การ
รักษาถ้ามีข้อบ่งชีใ้ห้เร็วที่สดุ 

การตัดชิน้เนือ้ไต ในกรณีที่ผู้ ป่วยมีอาการของโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาชัดเจนและปริมาณโปรตีน
ร่ัวทางปัสสาวะสามารถอธิบายได้จาก light chain เป็นหลกั  ไม่มีความจ าเป็นในการตัดชิน้เนือ้ไตเพื่อการวินิจฉัย ไม่ว่า
ผู้ ป่วยจะมีการเสือ่มสภาพของไตหรือไม่ 

ในรายที่อาการหลกัเป็นโรค nephrotic syndrome ไม่ว่าจะมีการเสื่อมสภาพของไตหรือไม่ การวินิจฉัยอื่นที่
เป็นไปได้อนัดบัแรกได้แก่ ภาวะ systemic amyloidosis และรองลงมา คือ light chain deposition disease(LCDD)   ใน
ผู้ ป่วยเหลา่นีค้วรหาหลกัฐานอื่นของ amyloidosis โดยการดูดไขมันชัน้ใต้ผิวหนังมาตรวจ และถ้าไม่พบอาจท าการตัดชิน้
เนือ้จาก ช่องทวารหนกั (rectum) ต่อ   ในกรณีที่ไม่พบ amyloid ในทัง้ 2 ต าแหน่ง จงึควรท าการตดัชิน้เนือ้ไต เพื่อหาภาวะ 
amyloidosis, LCDD หรือ unrelated glomerulopathy เช่น glomerulonephritis[64] 
การรักษาภาวะไตวาย 
การรักษาแบบประคบัประคอง (64,65,70]   

ได้แก่ การให้สารน า้ที่เพียงพอ เป็นหัวใจที่ส าคัญที่สดุของการรักษา ควรท าในผู้ ป่วยทุกรายที่สามารถท าได้ 
ร่วมกบัการให้การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาด้วยยาที่ไม่ขบัผ่านทางไต  

การรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสงู (ดูรายละเอียดในหัวข้อภาวะแคลเซียมในเลือดสงู)   ข้อควรระวังเพิ่มเติม 
คือ ควรเลีย่งยา bisphosphonates ไว้ก่อนจนกว่าการท างานของไตดีขึน้  และถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงการใช้ furosemide 
ในการรักษาภาวะแคลเซียมในเลอืดสงู   เนื่องจากจะเพิ่มความเป็นกรดใน tubule สง่เสริมการเกิด casts  
การฟอกเลอืด 

การท า plasma exchange สามารถก าจดั light chains ที่มีพิษต่อไตออกได้ประมาณร้อยละ 30 อย่างรวดเร็วจึง
เป็นการรักษาหลกัในสมัยก่อน [71-72]  ผลการศึกษาต่อมาไม่พบประโยชน์ชัดเจน [73] แต่มีความไม่สมบูรณ์ของการศึกษา
หลายจุดท าให้ยังไม่เป็นที่สรุปในปัจจุบัน การเพิ่มความสามารถในการก าจัด free light chain ด้วย protein-leaking 
dialyzer ได้รับการศึกษาอย่างมากและอาจสามารถกรอง free light chain ออกได้ถึงร้อยละ 90 ในช่วง 3 สปัดาห์ มีผล
เบือ้งต้นทางคลนีิคน่าพอใจ[74-75]  ควรรอผลการศกึษาที่ใหญ่ขึน้  
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การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาในผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
Conventional chemotherapy 
ในผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาที่มีไตวาย ผู้ เชี่ยวชาญบางรายแนะน าว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาสตูร 

melphalan ร่วมกบั prednisolone ไว้ก่อน เนื่องจากการปรับลดขนาดยา melphalan อาจท าให้ผลการตอบสนองลดลง[65]   
ควรใช้สตูรที่ให้การตอบสนองเร็วกว่า คือ สตูรยาที่มียา dexamethasone ขนาดสงูเป็นฐาน อาจพิจารณาให้เป็น VAD 
หรือ VAMP (methyprednisolone ในขนาดสูง)[76]  ในกรณีที่ไม่สามารถรับ VAD ได้ อาจพิจารณาใช้ pulse 
cyclophosphamide-dexamethasone (cyclophosphamide ขนาด 800–1000 mg ทุก 3 สปัดาห์)[65] ซึ่งอาจท าให้เกิด 
granulocytopenia ชัว่คราวได้บ้าง ทัง้หมดนีส้ามารถท าให้การท างานของไตกลบัมาได้ปานกลาง ค่ามัธยฐานของเวลาที่
หน้าที่ของไตจะฟืน้เท่ากบั 1–2 เดือน[68-69]  

Novel agents 
- Thalidomide 

Thalidomide เป็นยารับประทานที่ขบัทางไตน้อยมาก ในผู้ ป่วยที่มีภาวะไตวาย เภสชัจลศาสตร์ไม่แตกต่างจาก
ผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตปกติ[77]แต่มีข้อมลูจ ากดัในแง่ประสทิธิภาพ จากข้อมูลที่น ามาแนะน าว่า thalidomide เป็นยาที่
เหมาะสมในการน ามาใช้[78]พบว่าผลข้างเคียงไม่ต่างจากในผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตปกติ แต่เร็วๆนีม้ีรายงานว่าพบโรค
เส้นประสาทสว่นปลายอย่างรุนแรง  ท้องผกู ภาวะง่วงงนุ(lethargy) และหวัใจเต้นช้ากว่าปกติ ได้บ่อยกว่าในผู้ ป่วยที่ระดับ 
creatinine ในซีร่ัมมากกว่าหรือเท่ากับ 3 mg/dl[79] และอาจมีความสมัพันธ์กับระดับโปตัสเซียมในซีร่ัมสงูอย่างรุนแรงใน
ผู้ ป่วยที่มีไตวาย(80] หรืออาจท าให้ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยา aminoglycoside มีมากขึน้ในผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาว
ชนิดมยัอีโลมา[81] จงึไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ ป่วยกลุม่นี ้

       -Bortezomib 
เภสชัจลน์ศาสตร์ของยา bortezomib ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ renal clearance และการท างานของไตที่ลดลงไม่

มีผลต่อ bortezomib ดังนัน้ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับขนาดยา   ยกเว้นในผู้ ป่วยที่ท า hemodialysis จ าเป็นต้องให้ซ า้ จึง
ควรให้ bortezomib หลงัจากท า dialysis แล้ว[82-83] 

Bortezomib เป็นยาที่มีการใช้และศึกษาในผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่มีภาวะไตวายมากที่สดุ 
พบว่ามอีตัราการตอบสนองร้อยละ 25-30 เท่ากับผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตปกติ โดยที่ผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน [84-85]  
การท างานของไตกลบัมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วใน 1-2 รอบแรก[84-88]   การใช้ยา bortezomib ร่วมกับยา dexamethasone 
ในผู้ ป่วยที่มีภาวะไตวายท าให้การท างานของไตกลบัมาเป็นปกติถงึร้อยละ 40 โดยใช้ระยะเวลาในการตอบสนองเพียง 17 
วัน[89] ผู้ ป่วยร้อยละ 50 มีระดับ creatinine ในซีร่ัมลดลงมาร้อยละ 50 ท าให้ bortezomib เป็นยาที่มีข้อมูลว่ามีความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างชัดเจนในผู้ ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง แต่พบว่าผู้ ป่วยที่มี glomerular filtration 
rate ต ่ากว่า 10 ml/mins มีแนวโน้มว่าการท างานของไตจะไม่กลบัคืน[90] ดงันัน้การรักษาจงึควรเร่ิมต้นยาให้เร็วที่สดุก่อนที่
การท างานของไตจะแย่ลง อาจพิจารณาใช้ในผู้ ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีร่ัมมากกว่า 2 mg/dl ทุกรายเมื่อแรกวินิจฉัย
[64]แต่ยงัไม่สามารถสรุปเป็นข้อแนะน าได้เนื่องจากยงัไม่มีข้อมลูขนาดใหญ่รองรับ 

-Lenalidomide 
Lenalidomide เป็นยาที่มีประสทิธิภาพแต่ถกูก าจดัทางไตเป็นหลกั[91] ดงันัน้จงึมีข้อมูลจ ากัดในการใช้ในผู้ ป่วยที่

มี ระดับ creatinine ในซีร่ัมสงูเกินกว่า 2.5 mg/dl   มีข้อมูลจากบางการศึกษาสามารถใช้ lenalidomide ได้ในผู้ ป่วยที่มี
การท างานของไตผิดปกติไม่มากเช่นระดับ creatinine ซีร่ัมต ่ากว่า 2.5 mg/dl แต่พบว่าถ้าการท างานของไตผิดปกติมาก
ขึน้จะพบมีการยบัยัง้การสร้างเม็ดเลอืดในระดบั 3-4 มากขึน้[92-93]   มีค าแนะน าในการปรับลดขนาดยาไว้แล้ว[94] แต่ยังไม่มี
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ข้อมูลทางคลินิกรองรับจึงยังไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ ป่วยที่มีระดับ creatinine clearance ต ่ากว่า 50 ml/mins หรือ ระดับ 
creatinine ในซีร่ัมสงูกว่า 2.5 mg/dl 

High-dose therapy with autologous stem cell transplantation 
ในผู้ ป่วยที่มีการเสือ่มสภาพของไต มีการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดค่อนข้างจ ากดั เนื่องจากพบผลข้างเคียงเพิ่มขึน้

ตามความรุนแรงของภาวะไตวายที่มากขึน้ [95-96] พบว่าอัตราตายหลงัการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพิ่มขึน้และ overall 
survival สัน้กว่าในผู้ ป่วยที่มีระดับ creatinine ในซีร่ัมสงูกว่า 2 mg/dl[97] นอกจากนัน้ platelet engraftment ช้ากว่าอย่าง
มีนยัส าคัญ   รายงานการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดด้วย melphalan ขนาด 200 หรือ 140 mg/m2 [98] พบการเสียชีวิตร้อย
ละ 6 จาก nonhematologic toxicity โดยเฉพาะในผู้ ป่วยที่ต้องท า dialysis สม ่าเสมอที่ได้รับ melphalan ขนาด 200 
mg/m2  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรียอย่างรุนแรง atrial arrhythmias และ encephalopathy ดังนัน้ใน
ผู้ ป่วยที่มีการท างานของของไตบกพร่องจึงแนะน าให้ใช้เพียง melphalan ขนาด 140 mg/m2 และเนื่องจากปัจจุบันเรามี
ทางเลือกในการรักษามากขึน้ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก า เนิดในผู้ ป่วยที่มีภาวะไตวาย จึงควรจ ากัดไว้เฉพาะในผู้ ป่วยที่
จ าเป็น มีสภาพร่างกายแข็งแรงและโรคตอบสนองต่อการรักษาเท่านัน้ การปรับขนาดยาในผู้ ป่วยโรคมัยอีโลมาที่มีสภาวะ
ไตบกพร่อง[99]ได้สรุปไว้ใน รูปภาพที่ 6  
 

รูปภาพท่ี 6 การปรับขนาดยารักษาโรคมยัอีโลมาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง (Renal insufficiency)  

 Melphalan 

 
 Bortezomib: ไม่จ าเป็นต้องปรับขนาดยา ยกเว้นกรณีผู้ ป่วยที่ท า hemodialysis ควรได้รับยาเพิ่มขึน้

หรือให้ยา bortezomib หลงัจากการท า dialysis  

 Thalidomide: ไม่จ าเป็นต้องปรับขนาดยา ถ้าระดบั creatinine ในซีร่ัมน้อยกว่า 3 mg/dl 

 Lenalidomide: ไม่จ าเป็นต้องปรับขนาดยา ถ้าระดบั creatinine ในซีร่ัมน้อยกว่า 2.5 mg/dl หรือ 
creatinine clearance มากกว่า 50 ml/min 

 Bisphosphonate: Zoledronic acid  

 
 Pamidronate :ทางผู้ผลิตแนะน าให้ยา pamidronate 90 mg หยอดเข้าหลอดเลอืดด าใน 4 ชัว่โมง 

ส าหรับผู้ ป่วยมยัอีโลมาทกุราย  ไม่มีข้อมูลสนบัสนนุส าหรับผู้ ป่วยที่มีระดบั creatinine ในซีร่ัมเกิน 3.0 
mg/dl งดยาเมื่อ creatinine clearance ต ่ากว่า 30 ml/min  

Glomerular filtration rate  ขนาดยา 

> 60  ml/min 4.0 mg (5.0 ml) 

50-60 ml/min 3.5 mg (4.4 ml) 
40-49 ml/min 3.3 mg (4.1 ml) 
30-39 ml/min 3.0 mg (3.8 ml) 

< 30   ml/min งดให ้

Glomerular filtration rate ขนาดยา 

≥ 50 ml/min 100% 

10-50 ml/min 75% 

<10 ml/min 50% 
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บทที่ 7: แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระดบัเลือด 
และ แนวทางการรักษาอาการปวด 

                                      
การรักษาภาวะโลหิตจาง[100] 

Erythropoietin  
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมามากกว่า 2 ใน 3 จะมีภาวะโลหิตจางมากขึน้ระหว่างการรักษา ซึ่งสาเหตุ

อาจเกิดจากโรคเอง จากภาวะไตวาย จากผลของยาเคมีบ าบดัที่ได้รับ หรือจากภาวะทุโภชนาการของผู้ ป่วย จึงมีการน ายา 
erythropoietin มาใช้รักษาผู้ ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีไตวาย พบว่าผู้ ป่วยที่มีค่าฮีโมโกลบินต ่ากว่า 10 g/dl โรคอยู่ในระยะคง
ตัว (stable disease) การให้ erythropoietin นาน 4-6 สปัดาห์ สามารถเพิ่มค่าฮีโมโกลบินได้มากกว่า 2 g/dl ประมาณ
ร้อยละ 70 ของผู้ ป่วย  

ผู้ ป่วยที่มีปัจจยัเหลา่นีม้กัตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีต่อการรักษาด้วย erythropoietin ได้แก่ ระดับ erythropoietin ใน
ซีร่ัมมากกว่า 200 units/ml การได้รับเลอืดมากกว่า 3 units ภายในเวลา 3 เดือน และ มีเกลด็เลอืดต ่า 

การให้ยา erythropoietin ใน ผู้ ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ ควรเร่ิมหลัง
ประเมินแล้วว่าผู้ ป่วยมีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดและมีอาการเนื่องจากภาวะโลหิตจางขณะได้รับการ
รักษาและควรวดัระดบั serum erythropoietin ก่อนเร่ิมการรักษา 

ขนาดยา erythropoietin ที่ใช้คือ 30,000 หรือ 40,000 units ฉีดใต้ผิวหนัง สปัดาห์ละครัง้ หรือ 10,000 units ฉีดใต้
ผิวหนงั 3 ครัง้ ต่อ สปัดาห์ 

ประเมินผลการรักษาหลงัจากเร่ิมยา 4 สปัดาห์ ควรมีการเพิ่มของค่าฮีโมโกลบิน 1 g/dl ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาให้ปรับเพิ่มขนาดยา erythropoietin เป็น 60,000 units สปัดาห์ละครัง้หรือ 300 unit/kg 3ครัง้ต่อสปัดาห์ 

หยุดยา erythropoietin เมื่อค่าฮีโมโกลบินสงูเกิน 12 g/dl  หรือไม่สามารถเพิ่มค่าฮีโมโกลบินได้เกิน 1 g/dl  ภายใน
เวลา 8-9 สปัดาห์หลงัเร่ิมยา 

ควรประเมินสถานภาพของธาตเุหล็ก และให้การรักษาภาวะการขาดธาตุเหล็ก ในผู้ ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาด้วย 
erythropoietin  

ยา erythropoietin เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ควรประเมินความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
ผู้ ป่วยแต่ละรายก่อนเร่ิมให้ยา 
การป้องกันการติดเชือ้[101] 

พิจารณาให้ยา intravenous immunoglobulin ในผู้ ป่วยที่มีการติดเชือ้ซ า้อย่างรุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยเฉพาะ
ผู้ ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา ที่อยู่ในระยะ plateau phaseการให้ intravenous immunoglobulin ใน
ขนาด 0.4 g/kg สามารถลดอตัราการติดเชือ้ได้  

ควรพิจารณาฉีดวคัซีนป้องกันการติดเชือ้ pneumococcus และเชือ้ไข้หวัดใหญ่ (influenza) แต่ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการติดเชือ้จากการได้รับวัคซีนอาจจะต ่า เนื่องจากระดับแอนติบอดีเพิ่มขึน้ไม่เพียงพอในผู้ ป่วยส่วนใหญ่  โดย
พิจารณาให้วคัซีนไข้หวดัใหญ่ ปีละครัง้และ pneumococcal vaccineให้ซ า้อีกครัง้ ที่ 5ปี หลงัจากได้วคัซีนครัง้แรก  

ในกรณีที่ผู้ ป่วยได้รับการรักษาด้วย dexamethasone ในขนาดสูง ควรให้ยาป้องกันการติดเชือ้ Pneumocystis 
jirovecii และ herpes virus 

ควรให้ยาป้องกนัการติดเชือ้ herpes zoster ในผู้ ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา bortezomib  
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ขนาดยา trimethoprim/sulfamethoxazole ( TMP-SMX ) ที่ให้เพื่อป้องกันการติดเชือ้ Pneumocystis jirovecii  คือ 
single หรือ double strength dose วนัละครัง้หรือ double strength dose 3 วนั ต่อสปัดาห์ 

ขนาดยา acyclovir เพื่อป้องกันการติดเชือ้ herpes ให้ยา acyclovir ขนาด 800 mg รับประทานวันละ 2 เวลา หรือ 
valcyclovir ขนาด 500 mg รับประทานวนัละ 2 เวลาหรือ 3 เวลา ก็ได้ 
 
การระงบัอาการปวด 
  อาการปวดจากภาวะแทรกซ้อนทางกระดกูเป็นอาการน าที่พบได้บ่อยในผู้ ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอี
โลมา  การรักษาด้วยยาเคมีบ าบดัเป็นสว่นส าคญัในการควบคุมอาการปวด  ส่วนการพิจารณาให้ยาระงับปวดจะยึดตาม 
“analgesic ladder” ซึง่เป็นหลกัปฏิบติัขององค์การอนามยัโลก ซึง่แสดงในรูปภาพที่ 7 
 
รูปภาพท่ี 7 แผนภาพการเลอืกใช้ยาแก้ปวดตามหลกัปฏิบติัขององค์การอนามัยโลก 
 

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

 
ควรหลกีเลีย่งการใช้ยาแก้ปวดในกลุม่NSAID เนื่องจากผลข้างเคียงต่อการท างานของไต  
อาจพิจารณาการฉายแสงเฉพาะที่ในขนาดต ่า (10-30Gy) เพื่อควบคมุอาการปวดร่วมกบัการให้ยา 

และปรึกษา แพทย์ศลัยกรรมกระดกู เพื่อให้การรักษาร่วมกันในการควบคุมอาการปวดที่เกิดจากกระดูกท่อนยาวหัก  การ
ไม่มีเสถียรภาพของล ากระดกูสนัหลงั หรือ กระดกูสนัหลงัหกั[102] 

 
การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับการใช้ยา Thalidomide และ Lenalidomide 
              (ข้อมูลเปรียบเทียบการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ ป่วยที่ได้รับยา thalidomide ด้วยยา aspirin, 
warfarin, และ low molecular weight heparin (LMWH) ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ข้อมูลปัจจุบันเป็นเพียงความเห็น
ของผู้ เชี่ยวชาญซึง่รวบรวมจากการศกึษาที่มีการใช้ยา thalidomide เท่านัน้) 
  ผู้ ป่วยที่ได้รับยา thalidomide หรือ lenalidomide เพียงอย่างเดียวไม่แนะน าให้เร่ิมการรักษาเพื่อป้องกันการเกิด
ลิม่เลอืดอดุตนั (thromboprophylaxis) เนื่องจากโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 5 

http://www.ganfyd.org/index.php?title=Analgesic_ladder
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ผู้ ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา  ซึ่งไม่เคยได้รับการรักษาและได้รับการยา thalidomide ร่วมกับ 
dexamethasone หรือdoxorubicin หรือ ยาเคมีบ าบัดหลายตัวร่วมกัน ควรพิจารณาให้ การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุด
ตนั (venous thromboembolism) โดยให้ยา warfarin เต็มขนาดเพื่อให้ได้ระดับ international normalized ratio(INR) 2-
3 หรือ ฉีดยา LMWH (enoxaparin 40 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนงั วนัละครัง้)  

การให้ยา warfarin ขนาดต ่าๆหรือยา aspirin อาจไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการลดโอกาสเกิดลิม่เลอืดอดุตนั  
พิจารณาให้ยา aspirin เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ ที่ ได้รับยา 

lenalidomide ร่วมกับ dexamethasone ขนาดต ่าหรือ melphalan หรือ doxorubicin โดยให้ aspirinในขนาด 60-160 
mgต่อเดือนและอาจพิจารณาให้ LMWH หรือให้ยา warfarin เต็มขนาด ในผู้ ป่วยที่ได้ยา lenalidomide ร่วมกับยา 
dexamethasone ขนาดสงู 

ผู้ ป่วย โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมา  กลุม่ relapsed/refractory มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ร้อยละ 2-15 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ ดังนัน้การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จึงควรพิจารณา
เฉพาะผู้ที่มีความเสีย่งสงูเท่านัน้ (ตารางที่ 13) 

ระยะเวลาการให้ ยาป้องกนัการเกิดลิม่เลอืดอดุตนั พิจารณาจากระยะเวลาในการรักษา โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว
ชนิดมยัอีโลมา  เนื่องจากมีผู้ ป่วยสว่นมาก เกิดภาวะลิม่เลือดอุดตัน ภายใน 6เดือนแรกของการรักษาและเกือบทุกรายจะ
เกิดภายใน 12 เดือนหลงัเร่ิมการรักษา ดงันัน้อาจพิจารณาให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเป็นเวลา4-6เดือน การให้
ยานานกว่านี ้พิจารณาจากความเสีย่งของผู้ ป่วยและการรักษานัน้ต่อเนื่องการเกิดลิม่เลอืดอดุตนั  

ผู้ ป่วยที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นชนิด deep vein thrombosis หรือ pulmonary embolism ควรหยุดยา
thalidomide ชั่วคราว ทานยากันเลือดแข็งตัวจนได้ระดับการต้านการแข็งตัวของเลือด และให้ยากันเลือดแข็งตัวชนิด
warfarin หรือ LMWH ตลอดระยะเวลาของการได้รับยา thalidomide โดยการพิจารณาให้ยาป้องกัน [103] สามารถสรุปได้
ดงัตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การประเมินความเสี่ยงการเกิดลิม่เลอืดอดุตนัในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมยัอีโลมาที่ได้รับการ
รักษาด้วยยา thalidomide หรือ lenalidomide  

ปัจจยัเสี่ยง การรักษา 

ปัจจยัเสี่ยงส่วนตัว   
  โรคอ้วน* 

  เคยเป็น venous thromboembolism มาก่อน 
  ใส ่central venous catheter หรือ pacemaker 

 
ถ้าไม่มีปัจจยัเสีย่ง หรือมีปัจจัยเสีย่งเพียงหนึง่ปัจจยั  
ให้ยา aspirin ขนาด 81–325 mg วนัละครัง้ 

โรคที่เกิดร่วม    
   โรคหวัใจ 
   โรคไตเรือ้รัง 
   โรคเบาหวาน 
   การติดเชือ้เฉียบพลนั  
   การไม่เคลือ่นไหว 

 
ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงสองปัจจัยหรือมากกว่า   
ให้ LMWH (หรือที่ทดัเทียมกบัยา enoxaparin 40 mg วนัละครัง้) 
ให้ยา warfarin เต็มขนาด (เป้าหมายของ INR ที่  2–3) 
 

การผ่าตัด  
   การผ่าตดัทั่วไป  
   การได้รับยาระงบัความรู้สกึชนิดใดชนิดหนึง่ 
   การได้รับบาดเจ็บ 
ยาที่ได้รับ 
   ยา erythropoietin 
   ยากนัเลอืดแข็งตวั  
ปัจจยัเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด
มัยอีโลมา  
   การวินิจฉยั  
   ภาวะ hyperviscosity 
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา  
   ยา dexamethasone ขนาดสงู **  
   ยา doxorubicin  
   ยาเคมีบ าบดัหลายขนาน  

ให้ LMWH (หรือที่ทดัเทียมกบัยา enoxaparin 40 mg วนัละครัง้) 
ให้ยา warfarin เต็มขนาด (เป้าหมายของ INR ที่  2–3) 
 

INR=international normalised ratio; LMWH=low-molecular-weight heparin. 
*โรคอ้วนหมายถงึการที่มี body mass index มากกว่าหรือเท่ากบั 30 kg/m2 **  มากกว่า 480 mgต่อเดือน 
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