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บทนำา

แม�ว�า�า��ั��าม�����ต��มน��า��ล��� ����-������� ��������� ม�ว�า�า��ั��าม�����ต��มน��า��ล��� ����-������� ��������� 

N�L) ด�วยยา�คมีบ�าบัดสามา�ถท�าใ��ผู�ปวยมีโ��าสโ�คส�บ��ย�

ยาว�����ายขาดจา�โ�คได�โดย�ฉพา�ในผู�ปวย ��ffuse ��r�e 

B-ce�� �������� �DLBCL) ที่ได��ับ�า��ั��าด�วย c���er�c 

��t�-CD20 ����c����� ��t�b��� �r�tux���b) ��วม�ับ C�OP 

แต�ผู�ปวย�ว�า���ยล� 50-60 มีโ�ค�ปนซ��า1,2   ส�วนใน�า��ั��า 

T-ce�� �������� ด�วย C�OP-���e c�e��t�er��� �ว�า 

���ยล� 80 ข��ผู�ปวยมีโ�ค�ลับซ��า����ด���ต���า��ั��า3,4 ปจจุบัน

�า��ั��าม�����ต��มน��า��ล���ที่�ปนซ��า����ด���ต���า��ั��า ค���า�

ใ�� s��v��e c�e��t�er��� โดย�วั�ผล�พ�่�ลดป�ิมาณ��ยโ�ค 

แล�ใ���า��ั��าต��ด�วย�า�ปลู�ถ�ายไข���ดู�ด�วย�ซลลต�น��า�นิด

�ม�ด�ล��ดข��ผู�ปวย��� ��ut�����us ste� ce�� tr��s����t�t���� 

ASCT)5,6 ซึ่�ผู�ปวยที่ต�บสน��ต��ยา�คมีบ�าบัด���น�ั��าด�วย 

ASCT จ�ได�ผล�า��ั��าดีที่สุด7 ดั�นั�น�า��ล���ใช�สูต�ยา�คมี

บ�าบัด�พ�่�ท�าใ��ผู�ปวยต�บสน��ต���า��ั��าสู�สุดจึ�มีความส�าคัญ

ยิ่� มี�า�ใช�สูต�ยา�คมีบ�าบัด�ลา��ลาย�าทิ EPOC�8,9 D�AP 

ICE10-12 ES�AP13-15 ซึ่�มี�ัต�า�า�ต�บสน�� ��ver��� res���se� 

ไดรับตนฉบับ 28 มีนาคม 2555  รับลงตีพิมพ 30 พฤศจิกายน 2555

ตองการสำาเนาตนฉบับ ติดตอ ลลิตา  นรเศรษฐธาดา หนวยโลหิตวิทยา ภาค

วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม e-mail: 

yuilalitan@gmail.com

นิพนธตนฉบับ

ประสิทธิภาพการรักษาผูปวยNon-HodgkinLymphomaที่กลับซ้ำาหรือดื้อตอ

การรักษาดวยยาเคมีบำาบัดESHAPที่ไมไดรับการรักษาตอดวยการปลูกถาย

เซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

จันทรจิราจิตรักนทีลลิตานรเศรษฐธาดาอดิศักดิ์ตันติวรวิทยเอกรัฐรัฐฤทธิ์ธำารง

ชาตรีชัยอดิศักดิ์โสภาและวีระศักดิ์นาวารวงศ
หนวยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม

บทคัดยอ การรักษามาตรฐานในผูปวย non-Hodgkin lymphoma (NHL) ที่เปนซ้ำาหรือดื้อตอการรักษาแรก จำาเปนตองใหการรักษา

ดวยยาเคมีบำาบัดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดปริมาณรอยโรค กอนใหการรักษาตอดวยการปลูกถายไขกระดูกดวยเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือด

ของผูปวยเอง  (autologous stem cell transplantation; ASCT) มีรายงานการใชสูตรยาเคมีบำาบัด ESHAP พบวาใหการตอบ

สนองที่ดีในผูปวย NHL ที่เปนซ้ำา การศึกษานี้จึงศึกษาผลการรักษาดวย ESHAP ในผูปวยที่ไมไดรับการรักษาตอดวย ASCT  วัสดุ

และวิธีการ ทำาการศึกษาโดยการเก็บขอมูลยอนหลัง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ในผูปวย NHL 

ที่เปนซ้ำาหรือดื้อตอการรักษาจำานวนทั้งหมด 69 ราย ที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เพื่อวิเคราะหอัตราการ

ตอบสนองและการรอดชีวิตรวมทั้งผลขางเคียงจากการรักษา  ผลการศึกษา ผูปวย 69 ราย มี diffuse large B-cell lymphoma 

55 ราย (รอยละ.7) สวน 8 รายมี T-cell lymphoma ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 72) มี early relapsed หรือ refractory disease 

และครึ่งหนึ่งของผูปวยอยูในขั้น IV และ LDH  ขณะเปนซ้ำาสูงกวาปกติ พบวามีอัตราการตอบสนอง (overall response) รอยละ .6 

และมี complete response รอยละ 18 ผูปวยที่เปนซ้ำาจะมีอัตราการตอบสนองดีกวาผูที่ดื้อตอยาเคมีบำาบัดสูตรแรก (รอยละ 65 กับ 

รอยละ p = .007) คากลางระยะเวลาติดตาม 328 วัน พบวา event free survival (EFS) และ  overall survival (OS) ที่ 1 ป คือ 

รอยละ 34.4 และ 52.7 ตามลำาดับ พบภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ำาระดับ 3-4 รอยละ 11.9 ของรอบการรักษาทั้งหมด แตเกิด 

febrile neutropenia เพียงรอยละ 4.0 ของรอบการรักษาเทานั้น  สรุป ยาเคมีบำาบัดสูตร ESHAP มีประสิทธิภาพดีในการรักษา

ผูปวย NHL ที่เปนซ้ำา โดยเฉพาะในผูที่มีระยะเวลาที่โรคสงบหลังยาเคมีบำาบัดสูตรแรกนานกวา 1 ป แตระยะเวลาการตอบสนองสั้น 

ผูปวยจึงควรไดรับการรักษาตอดวย ASCT ตอไป

Key Words : l ESHAP  l Relapsed lymphoma  l Refractory lymphoma  l Salvage chemotherapy

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2555;22:247-58.
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OR) ���ยล� 50-80 �วมถึ��า�ใ�� r�tux���b ��วม�ับ s��v��e 

c�e��t�er��� ใน DLBCL ซึ่�ใ��ผล�า�ต�บสน��ที่ดีขึ�น16,17

สูต�ยา�คมีบ�าบัด ES�AP ป����บด�วย et���s��e 

�et����re���s����e c�t�r�b��e ��r�-C) แล� c�s���t�� ซึ่�

�ปนสูต�ยา�คมีบ�าบัดที่ใช�แพ���ลายในป���ทศแถบ���ซีย ใ���ัต�า

�า�ต�บสน�����ยล� 50-7013-15 แล��ปนสูต�ยา�คมีบ�าบัดที่ใช�บ��ย

ที่สุดใน�า��ั��าผู�ปวย N�L ที่�ปนซ��า����ด���ต���า��ั��าที่�ข�ามา

�ับ�า��ั��าที่โ��พยาบาลม�า�าชนค��ชีย�ใ�ม� ผู�วิจัยจึ�ท�า�า�

ศึ��าโดย���บข��มูลย��น�ลั��พ�่�ดูป��สิทธิภาพใน�า��ั��าด�วย 

ES�AP ในผู�ปวยที่ไม�ได��ับ�า��ั��าต��ด�วย ASCT �น�่��จา�

ความไม���มา�สมข��สภาพ��า��ายแล�สิทธิ์ใน�า��ั��าพยาบาล 

�พ�่�ศึ��าป��สิทธิภาพ�า��ั��าใน��ย�ยาว�วมทั��ผลข�า��คีย�แล�

ปจจัยที่ช�วยพยา��ณ�า�ต�บสน��ต���า��ั��าด�วย ES�AP �พ�่�

ป��โยชนใน�า�คัด�ล���ยา�คมีบ�าบัดในผู�ปวย N�L ที่�ปนซ��าต��ไป

วัสดุและวิธีการ

�า�ศึ��าย��น�ลั� �retr�s�ect�ve stu��) โดยท�า�า����บ

�วบ�วมข��มูลผู�ปวยN�L ที่�ปนซ��า����ด���ต���า��ั��าด�วยยา�คมี

บ�าบัดสูต�แ�� ที่�ข�า�ับ�า��ั��าที่�น�วยโล�ิตวิทยา โ��พยาบาล

ม�า�าชนค��ชีย�ใ�ม� ตั��แต��ด��นม��าคม พ.ศ. 2542 ถึ� �ด��น

ธันวาคม พ.ศ. 2553 แล�ได��ับสูต�ยา�คมีบ�าบัด ES�AP �ปน 

sec���-���e c�e��t�er���  ���บข��มูลจา�ป��วัติ�า��ั��าใน

ท��บียนป��วัติข��โ��พยาบาล แล�แฟมผู�ปวยข���น�วยโล�ิต

วิทยาโดย���บข��มูล�ม�่�แ��วินิจฉัย �า��ั��าที่ได��ับ แล�ผล�า�

ต�บสน��ต���า��ั��าด�วยยา�คมีบ�าบัดสูต�แ����วม�ับข��มูล�ม�่�

โ�ค�ปนซ��าได�แ�� ชนิดข��ม�����ต��มน��า��ล��� ลั��ณ�ทา�คลินิ�

ข��โ�คว�าด���ต���า��ั��า �refr�ct�r�) �����ลับซ��า ��re���se 

จ�านวน��บ�า��ั��าด�วย ES�AP ผลข�า��คีย�แล��า�ต�บสน

��ต���า��ั��า

สูตรเคมีบำาบัดESHAP

ขนาดยา�คมีบ�าบัด ES�AP แล�วิธี�า�บ�ิ�า�ยาตามที่ได��คย

�าย�านมา���น�น�านี�15 �T�b�e 1)โดยใ��ทุ� 3 สัปดา� ผู�ปวยทุ��าย

ได��ับ�า��ั��าในโ��พยาบาล ส�วนใ�ญ�ได��ับ G-CSF 5 ไมโค���ัม/

�ิโล��ัม/วัน นาน 7 วัน โดย��ิ่ม 24 ชั่วโม��ลั�ยา�คมีบ�าบัดสิ�น

สุด ��วม�ับใ�� �c�c��v�r แล� c�-tr���x�z��e�พ�่�ป���ัน �ZV 

re�ct�v�t��� แล��า�ติด�ช��� Pneumocystis carinii��eu����� 

�PCP) ตามล�าดับ

นิยามการตอบสนองและผลขางเคียงจากการรักษา

�า�ป���มิน�า�ต�บสน��ต���า��ั��าใช���ณฑข�� rev�se� 

res���se cr�ter�� f�r ��������t ��������18 ส�วน�า�ป���มิน 

ผลข�า��คีย�จา��า��ั��าใช���ณฑตาม C����� T�x�c�t� 

Cr�ter�� f�r A�verse Eve�t �CTCAE vers��� 3.0) 

�ลุ�มที่�ปน re���se� ��se�se ค��ผู�ปวยที่ต�บสน��ได�แ�� 

��rt��� res���se �PR) ����c����ete res���se �CR) ต���า�

�ั��าด�วยยา�คมีบ�าบัดสูต�แ��แล�วต��มามี�า���า��ิบข��โ�ค �ลุ�ม

ที่�ปน e�r�� re���se ค��ผู�ที่มี�า���า��ิบข��โ�คภายใน 1 ปภาย

�ลั��ยุดยา�คมีบ�าบัดสูต�แ�� ส�วน�ลุ�มที่�ปน ��te re���se ค��

ผู�ที่มี�า���า��ิบข��โ�คภาย�ลั��ยุดยา�คมีบ�าบัดสูต�แ��นาน�ว�า 

1 ป  ส�วน�ลุ�มที่�ปน refr�ct�r� ��se�se ค��ผู�ปวยที่ต�บสน�� 

น��ย�ว�า PR ต��ยา�คมีบ�าบัดสูต�แ��

ข��มูลที่ได�จา��า�ติดตามผู�ปวยค�ั��สุดท�ายได�ถู�วิ�ค�า��ใน

�ด��นม��าคม พ.ศ. 2554 โดยใช�โป�แ��ม SPSS vers��� 16.0  

วิ�ค�า���ัต�า�า�ต�บสน��ต���า��ั��า eve�t free surv�v�� 

�EFS) แล� �ver��� surv�v�� �OS)

EFS �ปน�วลาตั��แต���ิ่มใ���า��ั��าด�วย ES�AP จน���ทั่�

มี re���se ���� �r��ress��� �����สียชีวิตจา�สา��ตุใด��ตาม 

OS วิ�ค�า��จา���ย��วลาตั��แต���ิ่มใ���า��ั��าด�วย ES�AP 

���ทั่��สียชีวิต ����ที่ติดตามผู�ปวยค�ั��สุดท�าย 

�ัต�า�า�ต�บสน�� �OR) �วมถึ� CRแล�PR ใช� �escr��t�ve 

st�t�st�cs ส�วน EFS แล� PFS วิ�ค�า��โดยใช� K����� Me�er 

�et���  วิ�ค�า��ปจจัยที่มีผลต���ัต�า�า�ต�บสน��ใช� ����st�c 

re�ress��� ���e� วิ�ค�า��ปจจัยที่มีผลต�� OS แล� EFSใช� L��-

r��� test แล� C�x re�ress��� �����ses ส�า��ับ u��v�r��teแล� 

�u�t�v�r��te ���e� ตามล�าดับ ส�วนข��มูลพ��นฐานแล�ผลข�า�

�คีย�จา��า��ั��าป���มินโดยใช�สถิติ�ชิ�พ��ณนา ��escr��t�ve 

st�t�st�cs)

Table1  ES�AP re���e� �ever� 21-��� c�c�e)

Drug Dose Frequency Route

Etoposide 40 ��/�2 D��s 1-4 IV�1 ��ur)
Methylprednisolone 500 �� D��s 1-5 IV�15 ���utes)
Cytarabine 2 �/�2 D��s 5 IV�2 ��urs)
Cisplatin 25 ��/�2 D��s 1-4 IV �c��t��u�us ��fus���)



ป��สิทธิภาพ�า��ั��าผู�ปวย N��-������� L������� ที่�ลับซ��า����ด���ต���า��ั��าด�วยยา�คมีบ�าบัด ES�AP

ที่ไม�ได��ับ�า��ั��าต��ด�วย�า�ปลู�ถ�าย�ซลลต�น��า�นิด�ม�ด�ล��ด ในโ��พยาบาลม�า�าชนค��ชีย�ใ�ม�
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Table2 B�se���e c��r�cter�st�cs �� = 69)

Characteristics Atdiagnosis Atrelapse

Medianage,�e�rs �r���e) 49 �23-71)

Gender,���e, � �%) 35 �50.7)

Subtypesoflymphoma, � �%)
B-cell lymphoma

- D�ffuse ��r�e ce�� �������� 
- Bur��tt ‘s ��������
- M��t�e ce�� �������� 
- F����cu��r ��������
- S���� ������c�t�c  ��������

T-celllymphoma
- Per���er�� T-ce����������, NOS
- A�����st�c ��r�e ce�� ��������
- A�������u��b��st�c T-ce�� ��������
- �e��t�s��e��c T-ce�� ��������

55 �79.7)
2 �2.9)
1 �1.4)
1 �1.4)
2 �2.9)

3 �4.3)
3 �4.3)
1 �1.4)
1 �1.4)

AnnArborstage,� �%)
I
II
III
IV

3 �4.3)
21 �30.4)
15 �21.7)
24 �34.8)

4 �5.8)
17 �24.6)
12 �17.4)
35 �50.7)

B-symptom,� �%)
Yes
N�

29 �42)
33 �47.8)

10 �14.5)
59 �85.5)

Extranodalinvolvement,� �%)
0-1
≥ 2

42 �60.9)
17 �24.6)

52 �75.4)
17 �24.6)

Bulkydisease,� �%)
Yes
N�

11 �15.9)
49 �71)

13 �18.8)
56 �81.2)

SerumLDHlevel
Me��, IU/L
M�re t��� u��er ��r��� ����t, � �%)

289 �124 - 6312)
28 �40.6)

265.50 �128 - 2015)
36 �52.2)

IPI,� �%)
L�w
L�w ��ter�e���te
���� ��ter�e���te
����

20 �29)
10 �14.5)
12 �17.4)
5 �7.2)

29 �42)
20 �29)
13 �18.8)
3 �4.3)

Firstchemotherapy,� �%)
C�OP
R-C�OP
COP
MINE

65 �94.2)
1 �1.4)
1 �1.4)
2 �2.9)

Cyclenum beroffirst-linechemotherapy, � �%)
1-4
5-8

5 �7.2)
63 �91.3)

Diseasestatus, � �%)
Refr�ct�r�
E�r�� re���se
L�te re���se

20 �28.9)
30 �43.5)
19 �27.5)

ESHAPcycle, � �%)
1-4
5-8

31 �44.9)
38 �55.1)
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ผลการศึกษา

ลักษณะทางคลินิกของผูปวย

ผู�ปวยทั���มดจ�านวน 69 �าย �ปน�พศชาย 35 �าย �T�b�e 2) 

�ายุ�ฉลี่ย 49 ป �พิสัย 23-71 ป) ส�วนใ�ญ��ปน B-ce�� �������� 

�61 �าย) โดย�ฉพา� ��ffuse ��r�e B-ce�� �������� 55 �าย 

����ยล� 79.7) ส�วน T-ce�� �������� พบได� 8 �าย ����ยล� 

11.5) ซึ่�ส�วนใ�ญ��ปน ����� T-ce�� �������� �7 �าย)

ลักษณะทางคลินิกเมื่อแรกวินิจฉัย

ผู�ปวยส�วนใ�ญ�มี �erf�r���ce st�tus ดี �ECOG 0-1 ���

ยล� 68.1) �ยู�ในst��e IV 24 �าย ����ยล� 34.8) โดยค�ึ่�

�นึ่�ข��ผู�ปวยมี B-s���t�� �ม�่�แ��วินิจฉัย ผู�ปวย���ยล� 

24.6 มี��ยโ�คน��ต��มน��า��ล��� �extr������ ��v��ve�e�t) 

มา��ว�า 1 แ���ขึ�นไป ผู�ปวย 11 �าย ����ยล� 15.9) มี��ยโ�ค

ขนาดใ�ญ� �bu��� ��se�se) โดยพบ��ดับ LD� สู��ว�าค�าป�ติ

ใน���ยล� 40.6 ข��ผู�ปวย ผู�ปวย 20 �าย ����ยล� 29) มี ��w-r�s� 

��ter��t����� �r����st�c ���ex �IPI) ส�วน ��w-��ter�e���te, 

����-��ter�e���te แล� ����-r�s� IPI มี���ยล� 14.5, 17.4 แล� 

7.2 ตามล�าดับ ผู�ปวย����บทั���มด �65 �าย) ได��ับ C�OP �ปนยา

�คมีบ�าบัดสูต�แ��ที่��ล��ได��ับ R-C�OP �1 �าย) MINE �2 �าย) 

แล� CVP �1 �าย) โดยมี OR ���ยล� 89.8 �CR ���ยล� 65.2)

ลักษณะทางคลินิกเมื่อกลับเปนซ้ำา

ผู�ปวย 50 �าย ����ยล� 72) มี e�r�� re���se ���� refr�ct�r� 

��se�se ภาย�ลั��า��ั��าด�วยยา�คมีสูต�แ�� ส�วน ��te re���se 

มี�พีย� 19 �าย ส�วนใ�ญ�มี �erf�r���ce st�tus ที่ดี �ECOG 

0-1 ���ยล� 85.5) ค�ึ่��นึ่�ข��ผู�ปวยมี st��e IV  �ม�่��ลับ

�ปนซ��า ผู�ปวย 17 �ายมี��ยโ�คน��ต��มน��า��ล���มา��ว�า�นึ่�

แ��� ผู�ปวยส�วนน��ย ����ยล� 17) มี��ยโ�คขนาดใ�ญ� �bu��� 

��se�se) �ม�่��ปนซ��า โดยป��มาณค�ึ่��นึ่�ข��ผู�ปวย ����ยล� 

52) มี��ดับ LD� ขณ��ปนซ��าสู��ว�าค�าป�ติ  ผู�ปวยส�วนใ�ญ�มี 

��w-r�s� IPI  โดยมีสัดส�วนใน�ลุ�ม ��w ��w-��ter�e���te, 

����-��ter�e���te แล� ����-r�s� IPI ค�� ���ยล� 42,  29,  19 

แล� 4 ตามล�าดับ ผู�ปวยทุ��ายได��ับ s��v��e c�e��t�er��� 

�ปน ES�AP re���e� โดย���ยล� 55 ได��ับ ES�AP มา��ว�า�ท�า

�ับ 5 ��บ�า��ั��า �พิสัย 1-8 ��บ)

การตอบสนองจากการรักษา

�ลั��า��ั��าด�วย ES�AP 4 ��บ�า��ั��า พบมี OR ���ยล� 

53.6 �CR ���ยล� 18) �T�b�e 3) แล��ม�่�สิ�นสุด�า��ั��าด�วย 

ES�AP มี OR ใ�ล��คีย��ันค�����ยล� 55 แต�มีสัดส�วนผู�ปวยที่ได� 

CR สู�ขึ�น ����ยล� 29) ผู�ปวยที่มี re���se� ��se�se จ�มี OR 

ที่ดี�ว�าผู�ปวยที่มี refr�ct�r� ��se�se ����ยล� 65 �ับ ���ยล� 

Table3. Tre�t�e�t �utc��e �fter ES�AP re���e�

Treatmentoutcomes n(%)

Res���se �fter 4t� ES�AP
CR

PR

SD

PD

13 �18.8)

24 �34.8)

4 �5.8)

3 �4.3)

Res���se �fter c����et��� �f ES�AP 
CR

PR

SD

PD

20 �29)

18 �26.1)

11�15.9)

20 �29)

Re���se �r �r��ress��� �fter  ES�AP 41�59.4)
A��ve

De�t�

37 �53.6)

32 �46.4)

C�use �f �e�t�

- D�se�se �r��ress���

- I�fect���

- Ot�ers

28 �40.6)

3 �4.3)

2 �2.9)
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30) จา� �u�tv�r��te �����s�s  สถาน�ข��โ�ค refr�ct�r� 

���� re���se� ��se�se�ปนปจจัย�พีย��ย�า��ดียวที่สัมพันธ�ับ�า� 

ต�บสน��ต���า��ั��าด�วย ES�AP �� = 0.007) 

ผลขางเคียง

จา��า�ใ�� ES�AP จ�านวน 320 ��บ�า��ั��า พบผลข�า�

�คีย�ทา���บบโล�ิตวิทยาได�บ��ยที่สุด �T�b�e 4) โดยภาว�ซีด

��ดับ 3-4 พบใน 112 ��บ�า��ั��า ����ยล� 34.9) ส�วนภาว�

�ม�ด�ล��ดขาวนิวโท�ฟลต่�า��ดับ 3-4 พบใน 38 ��บ�า��ั��า 

����ยล� 11.9) แล�����ด�ล��ดต่�า��ดับ 3-4 พบใน 13 ��บ�า�

�ั��า ����ยล� 4.1)  ผลข�า��คีย�ที่�ุนแ����่นค�� คล�่นไส��า�จียน

��ดับ 3-4 พบใน 2 ��บ�า��ั��า ส�วนภาว�ติด�ช�����ดับ 3-4 

ซึ่�ส�วนใ�ญ��ปน febr��e �eutr��e��� พบใน 13 ��บ�า��ั��า 

����ยล� 4.1) ในจ�านวนนี�มีผู�ปวยที่�สียชีวิตจา��า�ติด�ช��� 2 �าย 

การรอดชีวิต

ค�ามัธยฐาน��ย��วลาติดตาม ค�� 328 วัน �พิสัย 4-2801 วัน) 

มีผู�ปวย�สียชีวิตแล�ว 37 �าย ����ยล� 53.6) ผู�ปวย 41 �าย ����ยล� 

59.4) มี re���se ���� ��se�se �r��ress��� ในจ�านวนนี�มี�พีย� 

9 �ายที่ยั�มีชีวิต�ยู�

OS แล� EFS ที่ 1 ปค�� ���ยล� 52.7 แล����ยล� 34.4 

ตามล�าดับ โดยมี �e���� EFS 6 �ด��น �95%CI 3.8-8.1) แล�

มัธยฐาน��ย��วลา�า���ดชีวิต ��e���� OS) 15 �ด��น �95%CI 

9.5-20.4) IPI ขณ��ปนซ��า มีแนวโน�มที่จ�สัมพันธ�ับ�ัต�า�า���ด

ชีวิตภาย�ลั��า��ั��าด�วย ES�AP �F��ure 1A-B) ผู�ปวยที่

มี ��te re���se �F��ure 2A-B) แล�ต�บสน��ต�� ES�AP 

�F��ure 3A-B) จ��มี�ัต�า�า���ดชีวิตทั�� EFS แล� OS ที่ดี�ว�า  

จา� �u�t�v�r��te �����s�s ปจจัยที่มีผลต�� EFS ได�แ�� 

B-s���t�� ต�น�ลับ�ปนซ��า [��z�r� r�t�� ��R) 3.20� 95% 

CI 1.19-8.77], e�r�� re���se�/refr�ct�r� ��se�se ��R 2.52� 

95% CI 1.08- 5.91) แล��า�ต�บสน�� �CR/PR) ต�� ES�AP 

��R 0.22� 95% CI 0.11-0.43)  �T�b�e 5)ส�วนปจจัยที่มีผลต��  

OS ได�แ�� LD� ที่สู��ว�าป�ติต�น�ลับ�ปนซ��า ��R 3.50� 95%CI 

1.46-8.47) B-s���t�� ต�น�ลับ�ปนซ��า ��R 2.83� 95%CI 

1.01-8.0)  e�r�� re���se/refr�ct�r� ��se�se ��R 2.86� 95%CI 

1.17-6.99) แล��า�ต�บสน�� �CR/PR) ต�� ES�AP ��R 0.28� 

95%CI 0.13-0.64) �T�b�e 6)

วิจารณ

ผล�า�ศึ��าจา��านวิจัยนี�พบว�า ES�AP �ม�่�ใช��ปน s��v��e 

c�e��t�er��� ใน�า��ั��าผู�ปวยซึ่�ส�วนใ�ญ��ปน ���ress�ve 

N�L โดย�ฉพา� DLBCL ����ยล� 69) มี�ัต�า�า�ต�บสน�� 

���ยล� 55.1 โดยได� CR ���ยล� 29 ภายใน 4 ��บ�า��ั��า �า�

ใ�� ES�AP นาน�ว�า 4 ��บ�า��ั��าไม�ท�าใ���ัต�า�า�ต�บสน��

ดีขึ�น ผู�ที่มี re���se� ��se�se จ�มี�ัต�า�า�ต�บสน��ดี�ว�าผู�ที่

มี refr�ct�r� ��se�se ����ยล� 65 �ับ ���ยล� 30 ตามล�าดับ) 

Table4. Gr��e 3-4 T�x�c�t� �CTCAE vers��� 3.0)

Events(%)(totalcycles=320)

Grade3 Grade4

A�e��� 85 �26.56) 27 �8.43)
Neutr��e��� 18 �5.62) 20 �6.25)
T�r��b�c�t��e��� 11�3.43) 2 �0.62)
I�fect��� 11�3.43) 2 �0.62)

Table5. I��e�e��e�t f�ct�rs �ffect��� �� EFS

Factors p-value Hazardratio 95%CI

B-s���t�� �t re���se 0.021 3.20 1.19-8.77
E�r�� re���se�/refr�ct�r� ��se�se 0.033 2.52 1.08-5.91
Res���se t� ES�AP 0.0001 0.22 0.11-0.43

Table6. I��e�e��e�t f�ct�rs �ffect��� �� OS

Factors p-value Hazardratio 95%CI

LD� �t re���se 0.005 3.50 1.46 -8.47
B-s���t�� �t re���se 0.05 2.83 1.01- 8.0
E�r�� re���se�/refr�ct�r� ��se�se 0.03 2.86 1.17- 6.99
Res���se t� ES�AP 0.0001 0.28 0.13- 0.64

Toxicity
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Figure1.  K�����-Me�er �����ses �f surv�v�� �cc�r���� t� IPI �t re���seA. Eve�t free surv�v�� �cc�r���� t� IPI 

�t re���se, �� =0.10)�  B. Over��� surv�v�� �cc�r���� t� IPI �t re���se, �� = .06)

A.

B.
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Figure 2. K�����-Me�er �����ses �f surv�v�� �cc�r���� t� ��se�se st�tus �t re���se  A. Eve�t free surv�v�� 

�cc�r���� t� ��se�se st�tus �t re���se.  P�t�e�ts w�t� refr�ct�r� �r e�r�� re���se ��se�se ��� ���rer EFS t��� 

t��se w�t� ��te re���se� ��se�se ��e���� EFS 49 v 4 ���t�s, � = .001)�   B. Over��� surv�v�� �cc�r���� t� ��se�se 

st�tus �t re���se.  P�t�e�ts w�t� refr�ct�r� �r e�r�� re���se ��se�se ��� ���rer OS t��� t��se w�t� ��te re���se� 

��se�se ��e���� OS 58 v 9 ���t�s, � = .018)

A.

B.
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Figure3.  K�����-Me�er �����ses �f surv�v�� �cc�r���� t� res���se t� ES�AP re���e�A.Eventfreesurvival

accordingtoresponseafterESHAPregimen.P�t�e�ts �c��ev��� PR �r CR �fter ES�AP t�er��� ��� better 

EFS t��� ���-res����ers ��e���� EFS 15 v 3 ���t�s, � = .0001)�  B Over��� surv�v�� �cc�r���� t� res���se �fter 

ES�AP re���e�.  P�t�e�ts �c��ev��� PR �r CR �fter ES�AP t�er��� ��� better OS t��� ���-res����ers ��e���� 

OS 60 v 7 ���t�s, � = .0001)

A.

B.
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แล��ปน ���e�e��e�t v�r��b�e �ดียวที่ช�วยใน�า�พยา��ณ�า�

ต�บสน��ต���า��ั��า มัธยฐาน��ย��วลา�า�ติดตาม 328 วัน 

พบ �e���� EFS แล� OS �ท�า�ับ 6 �ด��น แล� 15 �ด��นตาม

ล�าดับ   B-s���t�� ขณ��ลับ�ปนซ��าe�r�� re���se/refr�ct�r� 

��se�se แล� �า�ต�บสน��ต�� ES�AP �ปน ���e�e��e�t 

v�r��b�es ต���า���ดชีวิตภาย�ลั��า��ั��า จา�ผล�า�ศึ��า

ข�า�ต�น ผู�ปวยที่จ�ใ��ผล�า��ั��าที่ดีต���า��ั��าด�วย ES�AP 

ค��ผู�ที่มี ��te re���se� ��se�se ที่ไม�มี B-s���t�� ขณ��ปน

ซ��า �ี�ทั��คว��ปนผู�ที่มี tu��r bur�e� น��ย�น�่��จา���ดับ LD� 

ที่สู�ขณ��ปนซ��ามีผลต���า���ดชีวิตที่ด��ย�ว�า�ช�น�ัน �T�b�e 

6) ส�วน IPI ขณ��ปนซ��า มีแนวโน�มที่จ�สัมพันธ�ับ�ัต�า�า���ด 

ชีวิตแต��น�่��จา�จ�านวนผู�ปวยในแต�ล���ดับข�� IPI มีจ�านวนน��ย 

จึ��าจท�าใ��ไม����นความแต�ต�า��ย�า�มีนัยส�าคัญทา�สถิติ

จา��า�ศึ��าต�นแบบจา� MD A��ers�� C��cer Rese�rc� 

Ce�ter ที่��ิ่มน�าสูต� ES�AP มาใช�ใน�า��ั��า re���se� �������� 

ในป 199415 พบ�ัต�า�า�ต�บสน�����ยล� 65 �CR ���ยล� 37) 

ค�ามัธยฐาน OS ค�� �ด��น ��ดับ LD� ที่สู�แล�ป�ิมาณ��ยโ�ค

�ปนปจจัยส�าคัญใน�า�พยา��ณ�า���ดชีวิต ส�วน�า�ศึ��าจา�

ป���ทศ��า�ลีส���าย�าน ในผู�ปวย 22 คน13 แล� 40 คน19 พบ

�ัต�า�า�ต�บสน�����ยล� 63-70 โดยมีค�ามัธยฐาน OS 12-15 

�ด��น ซึ่�ผู�ปวยที่มี re���se� ��se�se จ�มี�ัต�า�า���ดชีวิต

ที่ดี�ว�าใน�ลุ�ม refr�ct�r� ��se�se �ช�น�ัน ส�วน�าย�านจา� 

ไต��วัน14 ในผู�ปวย 32 คน มี�ัต�า�า�ต�บสน�����ยล� 53.1 

�CR ���ยล� 31.2) มัธยฐาน��ย��วลา�า�ต�บสน�� 12.2 �ด��น  

ซึ่�คล�ายคลึ��ับผลข���า�ศึ��านี�

มี�า�น�า s��v��e c�e��t�er��� �ลา��ลายมาใช�ใน�า�

�ั��า re���se�/refr�ct�r� N�L จา��าย�านที่ใ�� EPOC� 

re���e�8,9 ซึ่�ผู�ปวยส�วนใ�ญ�มี ���ress�ve ��se�se �ช�น�ัน 

มี�ัต�า�า�ต�บสน�����ยล� 51-87 แต� EFS ที่ 1 ป ค��นข�า�สั�น

�ช�น�ันในผู�ปวยที่ไม�ได��ับ�า��ั��าต��ด�วย ASCT ����ยล� 28) 

ส�วน�าย�าน ที่ใช�ยา�คมีบ�าบัด D�AP10 ซึ่�ป����บด�วยยา�คมี

บ�าบัดที่คล�ายคลึ��ับ ES�AP �พีย�แต�ไม�มี et���s��e ��วมด�ว

ยมี�ัต�า�า�ต�บสน�����ยล� 48  ส�วน�า�ใ��ยา�คมีบ�าบัด ICE 

ใ���ัต�า�า�ต�บสน��ไม�แต�ต�า�จา�สูต�ยา��่น�ช�น�ัน ����ยล� 

47-68)10-12 โดย�าย�านจา���ส�ต��ลียที่ใ�� ICE ตามด�วย ASCT 

จ�มี�ัต�า�า���ดชีวิตดีขึ�น ค�� OS แล� EFS ที่ 2 ป ค�����ยล� 

แล� 42 ตามล�าดับ20

�น�่��จา�ผู�ปวยส�วนใ�ญ�ใน�า�ศึ��านี� ����ยล� 79) มี re���se�/

refr�ct�r� DLBCL ซึ่�จา� r������ze� c��tr�� tr��� พบว�า 

�า�ใ�� r�tux���b ��วม�ับ s��v��e c�e��t�er��� ใ���ัต�า�า�

ต�บสน��สู��ว�า�า�ใ��แต�ยา�คมีบ�าบัด�ย�า��ดียว ����ยล� 75 �ับ 

���ยล� 54  � = .01) แล�มี PFS ภาย�ลั� ASCT ดี�ว�าชัด�จน 

����ยล� �ับ ���ยล� 31 ที่ 2 ป  �-v��ue < .002)21 �า�ศึ��า

��่นๆ ที่ใ�� r�tux���b ��วม�ับ D�AP16 ICE16 แล� ES�AP17 

���นใ���า��ั��าต��ด�วย ASCT พบว�ามี�ัต�า�า�ต�บสน��ที่ดี

พ�ๆ �ัน ����ยล� 60)  แล�มี�ัต�า�า���ดชีวิต��ย�ยาวที่ดี โดย

�ฉพา��าย�านจา�ส�ปนที่ใ�� R-ES�AP �ปน s��v��e re���e� 

���น�า��ั��าด�วย ASCT มี PFS แล� OS ที่ 5 ป ���ยล� 38 

แล� 50 ตามล�าดับ17  จา�ผล�า�ศึ��านี��วมทั���าย�านข�� �า�

ศึ��าข�า�ต�น ผู�ปวยที่ได�ป��โยชนสู�สุดจา��า��ั��าด�วย ES�AP 

คว��ปนผู�ที่มี ��te re���se� ��se�se �ี�ทั��คว�ใ�� r�tux���b  

��วม�ับยา�คมีบ�าบัด�พ�่��พิ่ม�ัต�า�า�ต�บสน��แล�ใ���า��ั��า

ต��ด�วย ASCT  ต��ไป

ข��จ�า�ัดข���านวิจัยนี��น�่��จา��ปน  retr�s�ect�ve stu�� 

ท�าใ�����บข��มูลจา��วช���บียนไม�สมบู�ณโดย�ฉพา�ผู�ปวยที่ถู�ส��ตัว

มา�ับ�า��ั��าจา�โ��พยาบาล��่นท�าใ��ไม�สามา�ถ�วบ�วมลั��ณ�

ทา�คลินิคแล�ผลทา�����ปฏิบัติ�า�ณ�ม�่�แ��วินิจฉัยได�ค�บถ�วน 

สรุป

จา��า�วิจัยนี� พบว�า�า��ั��าด�วยยา�คมีบ�าบัดสูต� ES�AP มี

ป��สิทธิภาพดีแล�ผลข�า��คีย�ย�ม�ับได� ในผู�ปวยที่�ปน re���se� 

N�L โดย�ฉพา�ใน�ายที่�ปน ��te re���se แต�ป��สิทธิภาพ 

ด��ย�ว�าใน�า��ั��าผู�ปวยที่มี refr�ct�r� ��se�se ดั�นั�น�า�

ผู�ปวยมี refr�ct�r� �������� คว�พิจา�ณาใ���า��ั��าด�วย 

s��v��e re���e� ��่น แล��า�ไม�พบ�า�ต�บสน��ภายใน 4 ��บ

�า��ั��า คว��ปลี่ยนใ���า��ั��า��่น�น�่��จา��า�ใ��จ�านวน��บ

�า��ั��ามา��ว�า 4 ��บไม��พิ่ม�ัต�า�า�ต�บสน�� แล��น�่��จา�

��ย��วลา�า�ต�บสน��สั�น ผู�ปวยส�วนใ�ญ�มีโ�ค��า��ิบภายใน 1 

ป  จึ�คว�พิจา�ณาใ���า��ั��า�ย�า���่น�พิ่ม�ติมโดย�ฉพา��า�

�ั��าต��ด�วย ASCT �พ�่��วั�ผลใ��ผู�ปวยมีโ��าส�ายขาดจา�

โ�คใ��มา�ที่สุด ใน�า�ศึ��า�พิ่ม�ติมใน�นาคตค���า�ศึ��า�า 

s��v��e re���e�s โดย�ฉพา��า��ั��าด�วย t�r�ete� t�er��� 

ที่มีป��สิทธิภาพสู�ใน�า��ั��า �พ�่��พิ่มโ��าสใ��ผู�ปวยสามา�ถ

�ายขาดจา�โ�คได� โดยไม�ต����าศัย�า�ท�า ASCT�าศัย�า�ท�า ASCTASCT
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TheEfficacyofESHAPwithoutStemCellTransplantationasASalvage

TherapyforRelapsedorRefractoryNon-HodgkinLymphoma:

ASingleCenterExperiencefromMaharajNakornChiangMaiHospital

JanjiraJitraknatee,LalitaNorasetthada,AdisakTantiworawit,EkaratRatharitthamrong,

ChatreeChi-adisaksophaandWeerasakNawarawong
Hematology Division, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai

Abstract:  The standard of care for patients with relapsed or refractory non-Hodking lymphoma (NHL) is the 

treatment with salvage chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation (ASCT).  ESHAP is one 

of the salvage chemotherapy, proven to have the efficacy for treatment of relapsed NHL.  We therefore evaluated 

the efficacy and safety of ESHAP, not followed by ASCT due to co-morbidity and medical coverage.  Materials 

and Methods:  We retrospectively studied the treatment outcome and efficacy of ESHAP chemotherapy as a 

second-line treatment for 69 patients with relapsed and refractory NHL who had been treated at Maharaj Nakorn 

Chiang Mai Hospital from January 1999 to January 2010.  Results:  Fifty-five patients (79%) had diffuse large 

B-cell lymphoma while minority of patients had T-cell NHL (n = 8).  Majority of the patients (72%) had early 

relapsed or refractory disease.  Half of the patients were in stage IV with elevated serum LDH.  The overall 

response (OR) rate was 53.6% with complete response rate of 18%.  Patients with relapsed disease had a better 

response rate than those with refractory disease (65% v 30%, p = .007).  At a median time of follow up of 328 

days, 1-year event free (EFS) and overall survival (OS) were 34.4% and 52.7%, respectively.  From multivariate 

analyses, the refractory or early relapsed disease was independently associated with a poorer EFS and OS.  The 

neutropenia grade 3-4 was found in 11.9% of ESHAP treatment cycles (n = 320 cycles).  However, with the G-CSF 

prophylaxis, febrile neutropenia occurred in only 4.0% of treatment cycles.  Conclusion:  These data confirm the 

efficacy and tolerability of ESHAP as a second-line chemotherapy in relapsed NHL, especially in late relapsed 

disease.  Nevertheless, the remission was not durable and majority of the patients had disease progression within 

a year after treatment.  For that reason, the combination of targeted therapy with ESHAP followed by ASCT is 

mandatory to improve the treatment outcomes in these patients.

Key Words : l ESHAP  l Relapsed lymphoma  l Refractory lymphoma  l Salvage chemotherapy
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