Primary Central Nervous System Lymphoma
Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) หมายถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของระบบประสาทที่เป็น
เฉพาะที่ ได้แก่ intracerebral lymphoma [parenchymal lymphoma (brain, spinal cord) และหรือ leptomeningeal
lymphoma หรือ intraocular lymphoma โดยไม่มีหลักฐานของ lymphoma ที่ตำแหน่งอื่นๆ (systemic involvement)
เป็นชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้น้อย พยาธิวิทยาเกือบทั้งหมดเป็นชนิด diffuse large B cell lymphoma (DLBCL)
และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็น activated B-cell-like subtype มีหลักฐานเชื่อมโยงการเกิดโรคระหว่าง PCNSL และ EBV
infection ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะ HIV infection เป็นปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค ปัจจุบันพบความผิดปกติร ะดับ
โมเลกุลของ B-cell receptor (BCR) signaling axis และ NFkB ซึ่งเกิดจาก mutation ที่พบบ่อยในตำแหน่ง MYD88 และ
CD79B โดย mutation ดังกล่าวทำให้เกิด active BCR signaling ซึ่งเป็น survival signal ของ PCNSL1
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัย (น้ำหนักคำแนะนำ A)
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การวินิจฉัย
CNS MRI (gadolinium enhanced) เป็นการตรวจทางรังสีที่มีความไวสูงสุดสำหรับ PCNSL การวินิจฉัยอาศัยการ
ตรวจชิ้นเนื้อและหรือ CSF/vitreous sampling ควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัย PCNSL จากผลการตรวจ CNS MRI/CT ร่วมกับ
การตอบสนองจาก steroid เนื่องจากมี CNS lesions อื่น ๆ ได้แก่ multiple sclerosis, sarcoidosis และ glioma บางชนิด
ที่ให้ลักษณะทางรังสีคล้ายคลึงกับ PCNSL และตอบสนองต่อ steroid เช่นเดียวกัน2,3 และควรหลีกเลี่ยงการใช้ steroid ก่อน
ทำ tissue biopsy เนื่องจาก PCNSL ตอบสนองต่อ steroid เร็วมาก การให้ steroid อาจทำให้ผลทางพยาธิวิทยาเปลี่ยนไป
จนไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้2, 3
การทำ brain biopsy ควรเลือกทำ stereotactic brain biopsy หากสามารถทำได้2,3 ควรทำ lumbar puncture
ทุกรายเพื่อตรวจ CSF ในรายที่ไม่มีข้อห้าม โดยส่งตรวจ cytology, flow cytometry และอาจพิจารณาส่งตรวจ EBV DNA,
immunoglobulin heavy chain gene rearrangement หากสามารถทำได้ (lumbar puncture ไม่ควรทำในผู้ป่วยที่มีก้อน
ขนาดใหญ่ในกะโหลกศีรษะ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยา anticoagulant) หากหลักฐานจาก CSF ร่วมกับ CNS imaging สามารถให้
การวินิจฉัย PCNSL ได้ อาจไม่มีความจำเป็นต้องทำ brain biopsy
แผนภูมิที่ 2 แนวทางการหาขอบเขตของโรคและการประเมินผู้ป่วย (น้ำหนักคำแนะนำ A)
Positive diagnosis of PCNSL

Complete ophthalmologic exam
Lumbar puncture
PET/CT or CT chest/abdomen/pelvis
Bone marrow biopsy
HIV status
±Testicular ultrasound
Initiate steroid after tissue biopsy

Performance evaluation

Candidate for chemotherapy
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การหาขอบเขตของโรคและการประเมินผู้ป่วย
ผู้ป่วยทุกรายควรพิจารณาทำ lumbar puncture หากไม่มีข้อห้าม2, 3 ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจตาเพื่อหา
รอยโรค2, 3 เนื่องจากสามารถพบ occult systemic disease ได้ตั้งแต่ร้อยละ 3.9-12.54, 5 ในผู้ป่วยที่คิดว่าเป็น isolated
PCNSL จึงควรทำการตรวจหารอยโรคนอก CNS โดยส่งตรวจ whole body PET/CT หรือ CT chest/ abdomen/pelvis
และส่ง ตรวจ bone marrow study รวมถึง testicular ultrasound ในผู้ป่วยที ่ ตรวจร่ างกายพบหรือ สงสั ย testicular
mass2, 3
การประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ยอาศั ย performance status อายุ และ co-morbidity ของผู ้ ป ่ ว ยเป็ น สำคั ญ ควรใช้
performance status ที่ดีที่สุดภายหลังเริ่มการรักษาด้วย steroid เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจวางแผนการรักษา โดย
การให้ induction therapy ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามแผนภูมิที่ 3
การรักษา
ในระยะแรก ผู้ป่วย PCNSL ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วย whole brain radiation (WBRT) เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ได้ median overall survival (OS) 12 -18 เดื อ น 6 ในขณะที ่ ก ารให้ cyclophosphamide-doxorubicin-vincristineprednisolone (CHOP) ร่วมกับ WBRT ไม่ได้เพิ่ม OS7 ต่อมาจึงพบว่า high-dose methotrexate เป็นยาเคมีบำบั ดชนิ ด
เดียวที่ช่วยเพิ่ม survival เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ WBRT โดยสามารถเพิ่ม OS เป็น 30-60 เดือน ดังนั้นการรักษาผู้ป่วย PCNSL
ในระยะต่อมา จึงเป็นการรักษาด้วย combination therapy ระหว่าง high-dose methotrexate-based regimen ร่วมกับ
WBRT8-10
ในรายงานการศึกษาที่ผ่านมา มีการใช้ high-dose methotrexate ในขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ 1 g/m2 จนถึง 8
g/m2 เนื่องจากลักษณะของผู้ป่วยและ treatment protocol ในแต่ละการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของยาในขนาดต่างกันได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการรักษาในภาพรวมของผู้ป่วยที่ใช้ยาในขนาด 1 g/m2
ไม่แตกต่างจากขนาด 8 g/m2 8, 11 รายงานส่วนใหญ่ให้ในขนาด 3-3.5 g/m2 ในเวลา 2-3 hour infusion9, 10 เนื่องจากขนาด
ยาตั้งแต่ 3 g/m2 ขึ้นไป สามารถผ่าน blood brain barrier ได้แน่นอน และมีระดับยาใน CSF ในระดับที่ใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้
12-14 จึ ง ไม่ ม ี ค วามจำเป็ น ต้ อ งให้ intrathecal chemotherapy ร่ ว มด้ ว ยกรณี ท ี ่ พ บหลั ก ฐานของ leptomeningeal
involvement ใน CSF14 อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยไม่สามารถรับ high-dose methotrexate ได้ และมีความจำเป็นต้องให้การ
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโดยใช้ WBRT เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ควรพิ จ ารณาให้ intrathecal chemotherapy ร่ ว มด้ ว ยหากตรวจพบ
leptomeningeal involvement ควรพิจารณา focal spinal irradiation หากพบความผิดปกติใน spinal MRI และควรให้
globe irradiation กรณีพบรอยโรค lymphoma ในลูกตา การใช้ high-dose methotrexate มีข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ
และผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยทุกรายควรมีค่า creatinine clearance อย่างน้อย 50 ml/min15, 16
การเลือกใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับ high-dose methotrexate ใน induction therapy ควรเป็นยาที่สามารถผ่า น
blood brain barrier ได้ดี และหรือมีประสิทธิภาพในการรักษา systemic lymphoma โดยมี toxic profile แตกต่างจาก
methotrxate High-dose cytarabine เป็นยาเคมีบำบัดที่มีก ารศึกษาแบบ randomized controlled trial17 เปรียบเทียบ
การใช้ high-dose cytarabine ร่ ว มกั บ high-dose methotrexate และ high-dose methotrexate อย่ า งเดี ย วพบว่ า
สามารถเพิ่มอัตรา complete remission จากร้อยละ 18 เป็น 46 (p =0.006) และมี failure-free survival ที่ 3 ปี เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 21 เป็น 38 (p = 0.01) แต่มี toxicity สูงกว่า และยังไม่สามารถเพิ่ม OS ได้17 ในส่วนของ vincristine แม้จะไม่
สามารถผ่าน blood brain barrier ปกติได้ แต่อาจเข้าถึงตำแหน่งของ bulky disease ซึ่งมีการฉีกขาดของ blood brain
barrier จากเซลล์มะเร็งได้ และเนื่องจากออกฤทธิ์ต่อ lymphoma cell ได้ดี และมี toxicity profile แตกต่างจากยาชนิดอื่น
จึงเป็นยาเคมีบำบัดอีกชนิดหนึ่งที่ อาจพิจารณาเลือกใช้10,14 สำหรับ rituximab เนื่องจากเป็นยาที่สามารถเพิ่ม OS ในการ
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รักษา DLBCL ซึ่งเป็นชนิดพยาธิวิทยาที่พบส่วนใหญ่ของ PCNSL ประกอบกับมี toxicity ไม่มาก จึงมีหลายการศึกษานำมาใช้
ในการรักษาร่วมกับ high-dose methotrexate แม้ว่ายาจะสามารถผ่าน blood brain barrier ได้น้อยมาก เพียงร้อยละ
0.1-4.420 เมื่อใช้ยาในขนาด 375-800 mg/m2 มีรายงานการศึกษาที่ใช้ rituximab เป็นยาชนิดเดียวในการรักษาผู้ ป่ ว ย
relapse/refractory PCNSL 12 ราย พบว่ า มี overall response ถึ ง ร้ อ ยละ 36 18 และมี ก ารศึ ก ษาแบบ randomized
controlled trial เปรี ย บเที ย บสู ต รการรั ก ษา high-dose methotrexate ร่ ว มกั บ cytarabine (group A), high-dose
methotrexate ร่ ว มกั บ cytarabine และ rituximab (group B) และ high-dose methotrexate ร่ ว มกั บ cytarabine,
thiotepa และ rituximab (MATRix) (group C) พบว่าการใช้ rituximab ช่วยให้ overall response ระหว่าง group A และ
group B เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53 เป็น 74 (p = 0.01) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของ progression-free survival
(PFS)(group A ร้อยละ 36, group B ร้อยละ 46, hazard ratio 0.52, p = 0.051) และ OS ที่ 2 ปี (group A ร้อยละ 42,
group B ร้อยละ 56, hazard ratio 0.63, p = 0.095)19 อย่างไรก็ดีการศึกษาแบบ randomized controlled trial ระยะที่
3 กลับไม่พบความแตกต่างทั้ง overall response, PFS และ OS จากการเพิ่ม rituximab ในสูตรการรักษาที่ประกอบด้วย
high-dose methotrexate, carmustine, teniposide และ prednisolone21 ดังนั้นผลของการใช้ rituximab ใน induction
therapy จึงยังมีข้อขัดแย้ง และต้องการการศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาที่ผ่านมายังมีการใช้ ifosfamide ร่วมกับ high-dose
methotrexate ใน randomized controlled trial เพื่อเปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ WBRT (ไม่ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของ ifosfamide โดยตรง) พบว่าในกลุ่มที่ให้การรักษาด้วย high-dose methotrexate ร่วมกับ ifosfamide ได้ median OS
37.1 เดือน22 นอกจากนี้ยังมีการใช้ oral alkylating agent ซึ่งผ่าน blood brain barrier ได้ดี และมี toxicity profile ที่
เหมาะสม ได้แก่ procarbazine14, 23-25 และ temozolomide26 ในสูตรการรักษา สูตรการให้ induction therapy ด้ว ย
high-dose methotrexate-based regimen ที่แนะนำแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 High-dose methotrexate-based regimen ที่แนะนำเป็น induction therapy
regimen
methotrexate (3.5 g/m2) every 2-3 weeks x 4 cycles9
methotrexate (3.5 g/m2) (day 1) + cytarabine (2 g/m2) twice a day (day 2 – day 3)
every 3 weeks x 4 cycles17
methotrexate (4 g/m2) (day 1) + ifosfamide (1.5 g/m2) (day 3 – day 5)
every 2 weeks x 6 cycles22
การเกิด delayed neurotoxicity จากผลของ consolidation therapy ด้วย WBRT เป็นปัญหาที่พบบ่อยถึง ร้อย
ละ 90 ของผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 27 หลายการศึกษาจึงใช้ high-dose methotrexate เพียงอย่างเดียวโดยพยายาม
หลีกเลี่ยง WBRT โดยพบว่าสามารถลด delayed neurotoxicity อย่างมีนัยสำคัญ แต่ผู้ป่วยกลับมี disease relapse มากขึ้น
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial เปรียบเทียบการใช้ high-dose methotrexate-based regimen ร่วมกับ
WBRT และ high-dose methotrexate-based regimen เพียงอย่างเดียว จาก intention to treat analysis พบว่า WBRT
ช่วยเพิ่ม PFS แต่ OS ไม่แตกต่างกัน22 แสดงให้เห็นว่า WBRT มีบทบาทสำคัญในการควบคุมโรค แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่ม OS และมี
ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ neurotoxicity ดัง นั้นหลายการศึก ษาจึงมักเลือก consolidation therapy วิธีอื่น โดยพยายาม
หลี ก เลี ่ ย ง WBRT มี ก ารศึ ก ษาที ่ ใ ช้ low-dose WBRT ร่ ว มกั บ cytarabine เป็ น consolidation therapy ภายหลั ง ได้
complete response จาก high-dose methotrexate-based regimen โดยใช้ขนาดรังสีรวมไม่เกิน 23.4 Gy จากเดิมที่ใช้
45 Gy ไม่พบว่ามีการลดลงของ neurocognitive function อย่างไรก็ดี ยังจำเป็นต้องใช้เวลาติดตามผู้ป่วยนานกว่านี24,
้ 25
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ปัจจุบันมีหลายการศึกษารายงานประสิทธิภาพของการให้ consolidation treatment ด้วย high-dose therapy
ร่ ว มกั บ autologous stem cell transplantation โดยเฉพาะการใช้ thiotepa-based conditioning regimen เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการใช้ WBRT ข้อมูลล่าสุดจาก randomized controlled trial ระยะที่ 2 เปรียบเทียบ consolidation therapy
ด้วย WBRT (36 Gy + 9 Gy boost) และ high-dose therapy (carmustine + thiotepa) ร่วมกับ autologous stem
cell transplantation พบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน โดยมี PFS ที่ 2 ปี ของ WBRT และ high-dose therapy ร้อยละ
80 และ 69 ตามลำดับ โดยพบ cognitive function ที่ลดลงบางการทดสอบในกลุ่ม WBRT28
แผนภูมิที่ 3 แนวทางการรักษา PCNSL รายใหม่
Candidate for chemotherapy

High-dose methotrexate–based
chemotherapy#(IIA)

Not a candidate for chemotherapy
WBRT## (IIA)

Complete remission

No complete remission

- High-dose chemotherapy
with stem cell rescue### (IA) or
- WBRT (IA) or
- High-dose cytarabine
± etoposide#### (IIB) or
- Low-dose WBRT##### (IIB)

- WBRT (IIA) or
- High-dose cytarabine
± etoposide#### (IIB) or
- Best supportive care (VA)

#high-dose

methotrexate-based regimen อาจพิจารณาให้ intrathecal chemotherapy ร่วมด้วยกรณีที่พบหลักฐาน
ของ leptomeningeal involvement ใน CSF โดยเฉพาะเมื่อให้ MTX ในขนาดน้อยกว่า 3 g/m2 (VB) หรืออาจพิจารณาให้
focal spinal irradiation กรณี พบความผิดปกติใน spinal MRI (VB) และพิจ ารณา globe irradiation หรือ intraocular
chemotherapy กรณีพบรอยโรค lymphoma ในลูกตาซึ่งไม่ตอบสนองต่อ systemic chemotherapy (VB)
##WBRT ขนาดรั ง สี 24-36 Gy ตามด้ ว ยการฉายเฉพาะตำแหน่ ง ของก้ อ นให้ ไ ด้ ข นาดรั ง สี ร วม 45 Gy ควรพิ จ ารณาให้
intrathecal chemotherapy กรณีที่พบหลักฐานของ leptomeningeal involvementใน CSF3 (VA) ควรพิจารณา focal
spinal irradiation หากพบความผิดปกติใน spinal MRI3 (VA) และควรให้ globe irradiation กรณีพบรอยโรค lymphoma
ในลูกตา3 (VA)
### พิจารณาในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 60 ปี และมีร่างกายแข็งแรง เพื่อลดโอกาสการเกิด cognitive impairment จาก WBRT
ในระยะยาว และควรใช้ thiotepa*-based conditioning therapy
####high-dose cytarabine24, 25 ± etoposide26 กรณีไม่เคยได้ high-dose cytarabine หรือ etoposide จาก induction
therapy
#####low-dose WBRT24, 25 จำกัดขนาดรังสีรวมไม่เกิน 23.4 Gy แบ่งเป็น 1.8 Gy ในแต่ละ fraction
Lymphoma Guideline 2022

บทที่ 13. Primary CNS Lymphoma (1)

5

การรักษากรณีกลับเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
การรักษา relapse/refractory PCNSL ในปัจ จุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า salvage therapy วิธีใดที่
ได้ผลดีที่สุด การเลือกสูตรการรักษาขึ้นอยู่กับประวัติการตอบสนองต่อ high-dose methotrexate ก่อนหน้านี้เป็นสำคัญ มี
การศึกษาที่ใช้ high-dose methotrexate ซ้ำอีกครั้งในผู้ป่วย relapsed PCNSL 22 รายที่เคยตอบสนองต่อ high-dose
methotrexate29, 30 พบว่าได้ overall response ถึง ร้อยละ 91 ในจำนวนนี้ไ ด้ complete remission ถึง ร้อยละ 73
median survival 61.9 เดือน ภายหลัง relapse ครั้งแรก29 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้ high-dose cytarabine-based
regimen31-33 เป็น salvage treatment ในผู้ป่วย relapse/refractory PCNSL 22 ราย พบว่าได้ overall response ร้อยละ
5931 สำหรับการใช้ high-dose therapy ร่วมกับ stem cell rescue โดยเฉพาะการใช้ thiotepa-based conditioning
regimen33, 34 มี ก ารศึ ก ษาในผู ้ ป ่ ว ย relapse หรื อ refractory PCNSL 43 ราย โดยใช้ high-dose cytarabine และ
etoposide เป็น salvage chemotherapy และให้ high-dose therapy ด้วย thiotepa-busulfan-cyclophosphamide
ร่ ว มกั บ stem cell rescue ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย 27 ราย ที ่ ไ ด้ ร ั บ high-dose therapy ร่ ว มกั บ stem cell rescue (15 ราย
ตอบสนองต่อ salvage chemotherapy อีก 12 ราย ไม่ตอบสนอง แต่ยัง ได้ร ับ high-dose therapy ร่วมกับ stem cell
rescue) พบว่าได้ PFS ร้อยละ 58 และ OS ร้อยละ 69 ที่ 2 ปี33 นอกจากนี้ ยังมี salvage agent อีกหลายชนิด ที ่ม ีก าร
นำมาใช้ ทั้งนี้ temozolomide เป็น salvage treatment ที่ได้ผลดีโดยมีผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้เป็น monotherapy ได้
(overall response ร้อยละ 31)35 เช่นเดียวกับ ibrutinib (overall response ร้อยละ 77)36 หรือ lenalidomide (overall
response ร้อยละ 64)37
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แผนภูมิที่ 4 แนวทางการรักษา PCNSL ที่กลับเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
Relapse/refractory PCNSL

Not a candidate for salvage therapy

Candidate for salvage therapy

Best supportive care (VA)

Prior high-dose
methotresxate-based
regimen

Previous response with
duration > 12 month

No response /
duration < 12 month

- Retreat with high-dose methotrexate
based regimen (IIA) or
- High-dose cytarabine-based regimen†
(IIA) ± intrathecal chemotherapy or
- High-dose chemotherapy with stem
cell rescue†† (IIB) or
- Other Salvage agents††† (IIB) or
- Best supportive care (VA)
-

Prior high-dose
chemotherapy with
stem cell rescue

Previous response with
duration > 12 month

No response /
duration < 12 month

Prior WBRT

Lymphoma Guideline 2022

WBRT†††† (IIA) or involved field RT††††
(VA) ± other chemotherapy or
High-dose cytarabine-based regimen†
(IIA) or
High-dose chemotherapy with stem
cell rescue†† (IIB) or
Other salvage agents††† (IIB) or
Best supportive care (VA)

- WBRT†††† (IIA) or involved field RT††††
(VA) or
- Other salvage agents††† (IIB) or
- Best supportive care (VA)
- Other salvage agents††† (IIA) or
- Focal radiation (VB) or
- Best supportive care (VA)
บทที่ 13. Primary CNS Lymphoma (1)

7

high- dose cytarabine- based regimen เ ช ่ น ESHAP: etoposide- methylprednisolone- high- dose cytarabinecisplatin31; DHAP: dexamethasone-high-dose cytarabine-cisplatin32; EA: etoposide-cytarabine33
††
ในกรณีที่ผ ู้ป่วยได้ complete response จากการรักษาด้วย salvage chemotherapy และควรใช้ thiotepa*-based
conditioning therapy
†††
temozolomide*35, ibrutinib*36, lenalidomide*37
††††
กรณีไม่เคยใช้ radiation therapy มาก่อน38, 39
†

หลักสำคัญในการบริหาร high-dose methotrexate
• ผู้ป่วยทุกรายควรมีค่า creatinine clearance อย่างน้อย 50 ml/min ขึ้นไปก่อนให้ยา
• ให้ยาในขนาด 3-3.5 g/m2 หยดเข้าเส้นในเวลา 3 ชั่วโมง
• ให้ hydration ให้เพียงพอ
• ให้ leucovorin ภายหลังจากให้ methotrexate 24 ชั่วโมง เพื่อลด methotrexate toxicity (hematologic /
gastrointestinal toxicity)
• ควรมีการตรวจวัด methotrexate level ทุกวัน อย่างน้อย 72 ชั่วโมงภายหลังการให้ methotrexate เพื่อป้องกัน
methotrexate toxicity ในสถาบันที่ทำการตรวจวัดได้
High-dose methotrexate protocol
• NSS 150 cc / hr เริ่มก่อน methotrexate 6 hrs
• NSS 100 cc / hr หลังให้ methotrexate และหยุดหลังหมด methotrexate 48 hrs
• Ondansetron 8 mg IV push 30 min ก่อนให้ methotrexate
• Dexamethasone 8 mg IV push 30 min ก่อนให้ methotrexate
• Methotrexate 3.5 g/m2 in 5%DW 500 cc IV drip in 3 hrs on D1 at 9.00 am
• Leucovorin 15 mg PO every 6 hrs X 8-12 doses (เริ่มหลังหมด methotrexate 24 hrs)
start D2 at 12.00 am to D5 at 6.00 am
• Ondansetron 8 mg IV every 8 hrs
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