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บทความฟื้ นวิชา

โรคมะเร็งในเด็กและแนวทางการวินิจฉัย
อนุศกั ดิ์ ศักดิ์วทิ ย์ และ สุรเดช หงส์องิ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จากข้อมูลทีผ่ ่านมาประเทศไทยมีเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ทีไ่ ด้
รับการวินิจฉัยมะเร็งประมาณ 950 รายต่อปี คิดเป็ นอุบตั กิ ารณ์
74.9 รายต่อประชากรล ้านคน1 และเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ใน
เด็กเป็ นอันดับที่ 2 รองจากอุบตั เิ หตุในประเทศทีพ่ ฒั นาแล ้ว2 โรค
มะเร็งในเด็กทีพ่ บบ่อย 3 อันดับแรกในประเทศไทย ได้แก่ โรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (acute leukemias) โรคมะเร็งต่อม
น�ำ้ เหลือง (lymphomas) และโรคเนื้องอกในระบบประสาทส่วน
กลาง (brain and spinal neoplasms) โดยพบอุบตั กิ ารณ์ 38.1,
6.4 และ 6.3 รายต่อประชากรล ้านคนต่อปี 1 ดังแสดงใน Figure 1
ผลจากการพัฒนาทัง้ ในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ส่งผล
ให้อตั ราการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี ของผูป้ ่ วยเด็กทีเ่ ป็ นมะเร็งเพิม่
ขึ้นเป็ นร้อยละ 84 จากปี ค.ศ. 1970 ซึง่ มีอตั ราการรอดชีวติ โดย
รวมที่ 5 ปี เพียงร้อยละ 582 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่ออัตราการรอดชีวติ
ของผูป้ ่ วยเด็กทีเ่ ป็ นมะเร็ง เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค ความ
พร้อมของการตรวจวินิจฉัยและรักษา เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยมะเร็งในระยะต้นมีพยากรณ์โรคและอัตราการรอดชีวติ ที่
ดีกว่าผูป้ ่ วยในระยะแพร่กระจายอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการตรวจวินิจฉัยทีแ่ ม่นย�ำและรวดเร็ว ซึง่ อาการ อาการ
แสดง และแนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็กทีพ่ บบ่อยแสดงใน
Table 1

แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็ก
เนื่องจากผูป้ ่ วยมะเร็งสามารถมาพบแพทย์ดว้ ยอาการและอาการ
แสดงทีห่ ลากหลาย บ่อยครัง้ ทีเ่ ป็ นอาการทีไ่ ม่จำ� เพาะ จึงต้องอาศัย
การตระหนักและสงสัยของแพทย์ผูด้ ูแลเป็ นส�ำคัญ ประวัติ อาการ
อาการแสดง รวมทัง้ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเบื้องต้น ทีอ่ าจบ่ง
ชี้ถงึ โรคมะเร็งมีดงั นี้
1. อาการและอาการแสดง ซีด จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว เลือดออก
ง่าย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ก้อนในช่องท้อง ก้อนตามแขนและขา ก้อน
บริเวณอัณฑะ ต่อมน�ำ้ เหลืองโต ตับม้ามโต ปวดข้อ ปวดกระดูก
กระดูกหักง่ายโดยไม่สมั พันธ์กบั อุบตั เิ หตุทเ่ี กิด เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนัก
ลด ตาวาว ตาเอียง ตาโปน พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง เดินเซ ศีรษะ
โตขึ้นเร็วผิดปกติและความผิดปกติทางระบบประสาทอืน่ ๆ ขึ้นกับ
ต�ำแหน่งของพยาธิสภาพ
2. กลุม่ โรคที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง เช่น
- ผูป้ ่ วยกลุม่ inherited bone marrow failure เสีย่ ง
ต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโดยเฉพาะ
acute myeloid leukemia (AML)
- Down syndrome เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลัน ทัง้ acute myeloid leukemia (AML)
และ acute lymphoblastic leukemia (ALL)

Figure 1 Average annual rates per million, age - adjusted incidence rates for childhood cancer by ICCC group,
age < 15, both sexes, 2003 - 20051
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Table 1 Signs, symptoms and investigation used in childhood cancer diagnosis
มะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในเด็ก3-8
Malignancy
Clinical Presentation
ALL, AML - ซีด ไข้ จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว
- ตับม้ามโต
- ปวดกระดูก ไม่ยอมเดิน
- อัณฑะโต ต่อมน�ำ้ เหลืองโต
- ก้อนในทรวงอก (mediastinal mass),
SVC syndrome
- อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด
- ก้อนใต้ผวิ หนัง (leukemic cutis)
- เหงือกบวมผิดปกติ (gingival hyperplasia)
- ก้อนมะเร็ง (chloromas)
- อาการและอาการแสดงทางระบบประสาท
เช่น ปวดศีรษะ, cranial nerve palsies

Initial Investigation

Epidemiology, Prognosis

1. CBC with PBS
- ALL เป็ นโรคมะเร็งในเด็กทีพ่ บบ่อยทีส่ ุด
2. Complete metabolic panel เพือ่ ตรวจหา ประมาณ 25-35 % ของมะเร็งในเด็กอายุ
ภาวะ tumor lysis syndrome
น้อยกว่า 15 ปี 1,3 มักพบในช่วงเด็กเล็กอายุ
3. CXR เพือ่ ประเมิน mediastinal mass
2-5 ปี 3 อัตราการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี
4. BMA: wright staining, cytogenetics, ประมาณ 90%6 โดยพยากรณ์โรคขึ้นกับ
immunophenotyping, molecular
ระดับความเสีย่ ง
genetics
- AML มักพบในช่วงเด็กเล็กอายุ 1-4 ปี และ
5. Lumbar puncture
ช่วงวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี 1 อัตราการรอดชีวติ
โดยรวม 60-70%10-11
- APL พบประมาณ 5-10%12ของผูป้ ่ วย AML
มีพยากรณ์โรคดี อัตราการปลอดโรคระยะ
ยาวสูงถึง 95%13

Lymphoma - ต่อมน�ำ้ เหลืองโต กดไม่เจ็บ พบได้บอ่ ย
(HD, NHL)
บริเวณคอ (cervical lymphadeno
pathy) และ เหนือไหปลาร้า (supraclavicular lymphadenopathy)
- ก้อนในทรวงอก (mediastinal mass),
SVC syndrome
- ก้อนในช่องท้อง ตับม้ามโต

1. CBC with peripheral blood smear
2. Complete metabolic panel เพือ่
ตรวจหาภาวะ tumor lysis syndrome
3. CXR เพือ่ ประเมิน mediastinal mass
4. CT chest/abdomen
5. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของเนื้อต่อมน�ำ้
เหลืองทีม่ รี อยโรค

- Lymphoma พบได้รอ้ ยละ 6-15 ของมะเร็ง
ในเด็ก พบเป็ นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน1,13
- HD พบได้บอ่ ยในช่วงอายุ 15-34 ปี และ
มากกว่า 55 ปี พยากรณ์โรคดี อัตราการ
รอดชีวติ ร้อยละ 95 ในระยะที่ 1 ร้อยละ 75
ในระยะที่ 4 และอัตราการรอดชีวติ โดยรวม
ที่ 5 ปี สูงถึงร้อยละ 984,15

Lymphoma - B symptoms ได้แก่ ไข้สูงกว่า 38˚C น�ำ้
(HD, NHL)
หนักลดโดยไม่ทราบเหตุ เหงือ่ ออกมากผิด
ปกติตอนกลางคืน
- ไข้ ซีด จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว
- อาการไม่จำ� เพาะ เช่น อ่อนเพลีย คันตาม
ร่างกาย
LCH
- Seborrheic dermatitis ทีศ่ ีรษะ ผืน่ แดง
น�ำ้ ตาลหรือตุ่มใสตามส่วนต่างๆของร่างกาย
- การกร่อนของกระดูก (osteolytic bone) เช่น
กะโหลกกระดูกต้นแขน (humerous)
กระดูกต้นขา (femur) กระดูกสันหลัง
(vertebra) มักไม่มอี าการ
- มีฟนั หลุดง่ายจากมีพยาธิสภาพของกระดูก
ขากรรไกร
- ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง เช่น โรคเบา
จืด เป็ นต้น
- ต่อมน�ำ้ เหลืองโต ตับม้ามโต
- ตาโปน (proptosis)
- ไข้ ซีด จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว
- หูชนั้ กลาง/หูชนั้ นอกอักเสบ

1. BMA และ BMBX
- NHL อัตราการเกิดโรคเพิม่ ขึ้นตามอายุ
2. Cytology ของน�ำ้ ไขสันหลัง และน�ำ้ ในช่อง
อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี มากกว่า ร้อยละ
ท้องหรือน�ำ้ ในช่องเยื้อหุม้ ปอด (ถ้ามี)
8015,16 พยากรณ์โรคขึ้นกับชนิดและระยะ
3. Bone scan
ของโรค
4. Functional imaging: FDG-PET scan,
Gallium scan
1. CBC with PBS
- ค่ามัธยฐานของอายุเมือ่ แรกวินิจฉัยประมาณ
2. LFT, electrolytes
2-3 ปี 5,17 พยากรณ์โรคขึ้นกับอวัยวะทีม่ รี อย
3. Morning urine specific gravity and
โรค ตอบสนองต่อการรักษาช่วงแรกค่อน
osmolarity
ข้างดี แต่ในระยะยาวมีโอกาสทีจ่ ะกลับมา
4. Skeletal radiographic survey with
เป็ นซ�ำ้ มากกว่า
CXR
ร้อยละ 3017
5. Imaging เช่น MRI head, abdominal
ultrasound, HRCT chest เป็ นต้น
6. การตรวจทางพยาธิวทิ ยา: ตรวจด้วย
กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนเพือ่ หา Birbeck
granules ร่วมกับย้อมสีพเิ ศษเพือ่ ดู CD1a
และ CD207
7. BMA และ BMBX กรณีทม่ี ี cytopenia โดย
ไม่มสี าเหตุอน่ื อธิบาย

ALL, acute lymphocytic leukemia; PBS, peripheral blood smear; AML, acute myeloid leukemia; APL, acute promyelocytic leukemia;
HD, Hodgkin disease; NHL, non-Hodgkin lymphoma; SVC, superior vena cava; CBC, complete blood cell count; CXR, chest X-ray; BMA,
bone marrow aspiration; HD, Hodgkin disease; NHL, non-Hodgkin lymphoma; SVC, superior vena cava; CBC, complete blood cell count;
CXR, chest X-ray; BMA, bone marrow aspiration; BMBX, bone marrow biopsy; FDG-PET scan, fluorodeoxyglucose - positron emission
tomography; LFT, liver function test; LCH, Langerhans cell histiocytosis; PBS, peripheral blood smear; HRCT, high resolution computed
topography
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Table 1 Signs, symptoms and investigation used in childhood cancer diagnosis (continue)
มะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในเด็ก18-21
Malignancy
Clinical Presentation
HLH
- ไข้เรื้อรัง (> 38.5˚C)
- ซีด จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว
- ตับม้ามโต
- ผืน่
- ต่อมน�ำ้ เหลืองโต
- อาการทางระบบประสาท เช่น hypertonia,
hypotonia, seizure, ataxia, cranial
nerve palsies, bulging fontanel,
hemiplegia, blindness, coma, neck
stiffness เป็ นต้น
- ARDS, pleural effusion, pulmonary
infiltration
- ประวัตบิ ดิ ามารดาแต่งงานในเครือญาติ,
partial albinism (GS2, CHS และ
HPS2), enteropathy ร่วมกับท้องเสีย
เรื้อรัง (early-onset FHL5), colitis
(XIAP deficiency) และ recurrence of
HLH ช่วยในการวินิจฉัย FHL

Initial Investigation

Epidemiology, Prognosis

1. CBC, LFT, CRP, ESR, BUN, Cr,
triglyceride, fibrinogen, ferritin
2. Soluble CD25
3. NK-cell activity
4. BMA/BMBX
5. Molecular diagnosis เช่น PRF1,
UNC13D, STX11, STXBP2 gene ใน
FHL2 - 5 ตามล�ำดับ
6. หาสาเหตุของ HLH
6.1) Primary HLH (FHL) ด้วยการ
ตรวจทางพันธุกรรม (molecular
diagnosis)
6.2) Secondary HLH
- การติดเชื้อ เช่น EBV, CMV, HIV
Parovirus, HHV-6, HSV เป็ นต้น
- มะเร็ง เช่น lymphomas, leukemias เป็ นต้น
- Autoimmune diseases เช่น SLE,
JIA, KD เป็ นต้น
- Acquired immunodeficiency:
AIDS, Posttransplantation
- Drug hypersensitivity: carbamazepine, phenobarbital
sulfamethoxazole

- HLH พบได้ในผูป้ ่ วยทุกกลุม่ อายุแต่มกั พบ
ในผูป้ ่ วยเด็กเล็ก
- FHL ค่ามัธยฐานของการรอดชีวติ (median
survival time) หลังการวินิจฉัยอยู่ใน
ช่วง 2-6 เดือน อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี
ประมาณร้อยละ 21-26 พบการกลับเป็ นซ�ำ้
ของโรคได้บอ่ ย การปลูกถ่ายไขกระดูกเพิม่
อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี เป็ นร้อยละ 6620
- Secondary HLH อัตราเสียชีวติ โดยรวม
ประมาณร้อยละ 20.821
- พยากรณ์โรคขึ้นกับสาเหตุของ HLH

HLH, hemophagocytic lymphohistiocytosis; FHL, familial hemophagocytic lymphohistiocytosis; CBC, complete blood cell count; CRP,
C-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; BUN, blood urea nitrogen; Cr, creatinine; BMA, bone marrow aspiration; BMBX,
bone marrow biopsy; LFT, liver function test; EBV, Epstein barr virus; CMV, Cytomegalovirus; HHV-6, Human Herpesvirus 6; HIV, Human
immunodeficiency virus; HSV, Herpes simplex virus; SLE, systemic lupus erythematosus; JIA, juvenile idiopathic arthritis; KD, Kawasaki
disease; AIDS, acquired immune deficiency syndrome; ARDS, acute respiratory distress syndrome; GS2, Griscelli syndrome type 2; CHS,
Chediak-Higashi syndrome; HPS2, Hermansky-Pudlak syndrome type 2; FHL, familial hemophagocytic lymphohistiocytosis; XIAP, X-linked
inhibitor of apoptosis protein
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Table 1 Signs, symptoms and investigation used in childhood cancer diagnosis (continue)
มะเร็งเนื้ องอกที่พบบ่อยในเด็ก3-8
Malignancy
Clinical Presentation
Neuroblastoma: - ก้อนพบซึง่ พบได้ตามแนวของประสาทซิม
Malignant tumor
พาเทติกโดยเฉพาะก้อนในช่องท้อง
of neural crest cell - ตับโต
origin
- ก้อนทีผ่ วิ หนังร่วมกับรอยช�ำ้ (Blueberry
muffin)
- อาการทีเ่ กิดจากการกดเบียดของก้อน
เช่น ความโลหิตสูง ขาและอัณฑะบวม
อัมพาต Horner’s syndrome
- จ�ำ้ เลือดรอบตา (periorbital ecchymosis/raccoon’s eye) ตาโปน (proptosis)
- ปวดกระดูก
- ไข้ ซีด จุดจ�ำ้ เลือดตามตัว
- อาการข้างเคียงของมะเร็ง (paraneoplastic syndrome) เช่น OMS, VIP
syndrome
Wilms tumor:
- ก้อนในช่องท้อง มักกดไม่เจ็บ ผิวเรียบ
Nephroblastoma
ผิวสัมผัสลักษณะคล ้ายยาง มักไม่ขา้ ม
กึ่งกลางล�ำตัว
- ปวดแน่นท้อง
- ปัสสาวะเป็ นเลือด
- ความดันโลหิตสูง
- อัณฑะบวม, varicocele
Osteosarcoma - ก้อนบวมบริเวณกระดูก ต�ำแหน่งทีพ่ บ
บ่อยคือ metaphysis ของกระดูกยาว
เช่น distal femur, proximal tibia,
proximal humerous
- ปวดกระดูกไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดทัว่ ไป
- กระดูกหักโดยไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรง
ของอุบตั เิ หตุ (pathologic fracture)
Ewing sarcoma - ปวดกระดูกไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดทัว่ ไป
- ก้อนบวมบริเวณกระดูก ต�ำแหน่งทีพ่ บบ่อย
เช่น pelvis, diaphysis ของ long bone
(femur, tibia, fibula), spine
- อาการจากการกดเบียดของก้อน เช่น ขาทัง้
สองข้างอ่อนแรง
RMS

- ก้อนบริเวณทีศ่ ีรษะและคอ: รอบตาบวม
(periorbital swelling) กรอกตาได้ไม่สุด
(ocular palsies) ตาโปน (proptosis)
หูชนั้ กลางอักเสบเรื้อรัง ก้อนบริเวณ
คอ เสียงแหบ กลืนล�ำบาก ไซนัสอักเสบ
อัมพาตของเส้นประสาทสมอง (cranial
nerve palsies)

Initial Investigation

Epidemiology, Prognosis

1. Imaging: abdominal ultrasound,
CT-scan abdomen/chest, MRI
spine กรณีทร่ี อยโรคมีโอกาสกดเบียด
ไขสันหลัง
2. Serum NSE
3 Urine VMA, HVA, creatinine
4. การตรวจทางพยาธิวทิ ยา
5. N-myc amplification
6. Bone survey, bone scan
7. MIBG scan
8. FDG-PET scan กรณีทร่ี อยโรคไม่มี
MIBG avid
9. BMA และ BMBX

- ร้อยละ 5-10 ของมะเร็งในเด็ก พบบ่อยใน
ช่วงวัยเด็กเล็ก1,22
- ค่ามัธยฐานของอายุเมือ่ แรกวินิจฉัย
ประมาณ 1.5-2 ปี 5,22 โดยร้อยละ 90 ของ
ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยก่อนอายุ 5 ปี 22
- อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ประมาณร้อยละ
95, 90-95 และ 40-45 ในผูป้ ่ วยความ
เสีย่ งต�ำ่ ปานกลาง และสูงตามล�ำดับ23
- พยากรณ์โรคขึ้นกับอายุเมือ่ แรกวินิจฉัย
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยา ระยะของโรค
ลักษณะชีววิทยา เช่น N-myc amplification

1. Imaging: abdominal ultrasound,
CXR, CT chest/abdomen
2. CBC, BUN, Cr, LFT
3. UA
4. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของเนื้องอก

- มักพบในช่วงอายุ 3-4 ปี
- อัตราการรอดชีวติ โดยรวมมากกว่าร้อยละ
9024 ยกเว้นการตรวจทางพยาธิวทิ ยาพบ
anaplasia สัมพันธ์กบั พยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี

1. Bone radiograph
2. MRI
3. CT chest
4. Bone scan
5. การตรวจทางพยาธิวทิ ยา

- พบบ่อยช่วงวัยรุ่น เนื่องจากเป็ นวัยทีม่ ี
อัตราการเจริญของกระดูกสูง
- อัตราการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี ประมาณ
ร้อยละ 6025
- พยากรณ์โรคขึ้นกับอายุตำ� แหน่ง การแพร่
กระจายไปปอด ความสมบูรณ์ของการ
ผ่าตัด ร้อยละการตายของเนื้อ (tumor
necrosis)
1. Bone radiograph
- พบบ่อยช่วงอายุ 10-20 ปี
2. MRI
- อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 60-705,25
3. CT chest
กรณีทไ่ี ม่มกี ารแพร่กระจายของตัวโรค
4. Bone scan
- พยากรณ์โรคขึ้นกับขนาดก้อน การแพร่
5. การตรวจทางพยาธิวทิ ยา
กระจายไปปอด ต�ำแหน่งของกระดูกทีม่ ี
6. BMA และ BMBX กรณีทม่ี ี cytopenia รอยโรคและอายุ
โดยไม่มสี าเหตุอน่ื อธิบาย
1. Imaging: CT/MRI primary lesion, - พบบ่อยช่วงอายุ 2-6 ปี และช่วงวัยรุ่น5
CXR, CT Chest, CT abdomen กรณี - พยากรณ์ของโรคขึ้นกับขอบเขตของรอย
ทีก่ อ้ นอยู่ทข่ี าหรือเชิงการ
โรค อายุตำ� แหน่ง การแพร่กระจาย ชนิด
2. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้อและ
ทางพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้อ (tumor
ต่อมน�ำ้ เหลือง
histology) ร้อยละการตายของเนื้องอก
3. Bone scan
(tumor necrosis)
4. BMA และ BMBX

OMS, opsoclonus myoclonus syndrome; VIP, vasoactive intestinal peptide; CT scan; computed tomography scan; NSE, neuron-specific
enolase; VMA, vanillylmandelic acid; HVA, homovanillic acid; CBC, complete blood cell count; BMA, bone marrow aspiration; BMBX,
bone marrow biopsy; MIBG, metaiodobenzylguanidine; CXR, chest X-ray; LFT, liver function test; BUN, blood urea nitrogen; Cr, creatinine; UA, urine analysis; RMS, rhabdomyosarcoma; CT scan; computed tomography scan; MRI, magnetic resonance imaging; BMA, bone
marrow aspiration; BMBX, bone marrow biopsy; CXR, chest X-ray
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Table 1 Signs, symptoms and investigation used in childhood cancer diagnosis (continue)
มะเร็งเนื้ องอกที่พบบ่อยในเด็ก3-8
Malignancy
Clinical Presentation
RMS
- ก้อนทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะและระบบ
สืบพันธ์: ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะล�ำบาก
ท้องผูก ปัสสาวะเป็ นเลือด เลือดออกผิด
ปกติทางช่องคลอด ก้อนบริเวณอัณฑะ
(paratesticular mass)
- ก้อนตามแขนขา
Retinoblastoma - ตาวาว (leukocoria)
- การมองเห็นลดลง
- ไม่มองตาม เดินชนของ
- ตาเข (strabismus)
- Parinaud syndrome (upward gaze
paralysis, light-near dissociation,
convergence - retraction nystagmus, eyelid retraction, setting sun
sign)
- ต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณคอโต

Initial Investigation

Epidemiology, Prognosis

5. CT brain และ LP กรณีก้อนอยู่บริเวณ
parameningeal
6. PET scan (optional)

1. EUA of the eyes
2. Imaging: MRI/CT scan of orbits
and brain
3. ในรายทีพ่ บการลุกลามไปยัง optic
nerve หรือพบการลุกลามผ่านชัน้
lamina cribrosa จากการตรวจด้วย
กล ้องจุลทรรศน์หลังจาก enucleation
ควร LP และ MRI spine
4. BMA และ BMBX กรณีท่ี cytopenia
โดยทีไ่ ม่มสี าเหตุอน่ื อธิบาย

- พบบ่อยในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี (2 ปี โดย
เฉลีย่ )26
- ร้อยละ 66-75 เป็ นข้างเดียว
- อัตราการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี มากกว่า
ร้อยละ 905
- พยากรณ์โรคขึ้นกับขนาดของก้อนปฐมภูมิ
ต�ำแหน่งการลุกลามเฉพาะที่ (seeding)
ลักษณะของเหลวใต้จอตา (subretinal
fluid) การลุกลามไปยัง vitreous (vitreous seeding) การหลุดลอกของจอตา
(retinal detachment)
- Rb1 mutation เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
มะเร็งทุตยิ -ภูมิ เช่น osteosarcoma, soft
tissue tumor, malignant melanoma
Hepatoblastoma - ก้อนในช่องท้อง มักไม่มอี าการอืน่ ร่วม
1. Imaging: abdominal ultrasound,
- พบบ่อยช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี
- ไข้ อ่อนเพลีย ปวดแน่นท้องรับประทาน
Doppler ultrasound, MRI, CT abdo- - อัตราการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี มากกว่า
ได้นอ้ ย
men/chest
ร้อยละ 7027
- การแตกของตัวก้อนและภาวะเหลืองจาก 2. AFP, B-hCG
- พยากรณ์โรคขึ้นกับต�ำแหน่งและการ
การอุดกัน้ ท่อน�ำ้ ดีพบได้ไม่บอ่ ย
3. CBC, LFT
ลุกลามของมะเร็งความสมบูรณ์ของการ
4. การตรวจชิ้นเนื้อจากก้อน (liver biopsy) ผ่าตัด ลักษณะทางพยาธิวทิ ยา การตอบ
- อายุนอ้ ยกว่า 6 เดือนหรือมากกว่า 3 ปี
สนองต่อเคมีบำ� บัด
- ไม่แน่ใจในการวินิจฉัย เช่น AFP ขึ้น
เล็กน้อย
Hepatocellular - ปวดท้อง ท้องอืด ท้องโตขึ้น
1. CBC, LFT, Ca, coagulogram
- ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี
Carcinoma
- คล�ำก้อนได้บริเวณท้อง
electrolyte
- กลุม่ เสีย่ งคือผูป้ ่ วยโรคตับเรื้อรังจากสาเหตุ
- ไข้ เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด
2. AFP, B-hCG
ต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ตัวเหลือง
3. Hepatitis profiles เช่น HBsAg,
ไวรัสตับอักเสบซี, A1ATD, tyrosene- Hepatic encephalopathy
anti-HbsAg, anti-HCV
mia, GSD, biliary atresia, allagile
- Signs of chronic liver disease เช่น 4. Imaging: abdominal ultrasound,
syndrome28
spider nevi, palmar erythema, digi- CXR, CT abdomen/chest, MRI
- พยากรณ์โรคไม่ดี ประมาณร้อยละ 70
tal clubbing, gynecomastia, parotid abdomen, MRI angiogram, MRI
ของผูป้ ่ วยมีการลุกลามของโรคตัง้ แต่แรก
enlargement, asterixis, Terry’s nail, cholangiogram
วินิจฉัย อัตราการรอดชีวติ โดยรวมใน
Dupuytren’s contractureเป็ นต้น
5. การตรวจชิ้นเนื้อจากก้อน (liver biopsy) ระยะยาวประมาณร้อยละ 2529
- Signs of portal hypertension เช่น
ควรท�ำในรายทีไ่ ม่พบ cirrhosis จากการ - liver transplantation เข้ามามีบทบาท
splenomegaly, superficial vein
ตรวจทางรังสีวนิ ิจฉัย
มากขึ้นในปัจจุบนั ท�ำให้ผลการรักษาและ
dilatation เป็ นต้น
อัตราการรอดชีวติ สูงขึ้น
RMS, rhabdomyosarcoma; CT scan; computed tomography scan; LP, lumbar puncture; MRI, magnetic resonance imaging; PET scan,
positron emission tomography scan; BMA, bone marrow aspiration; BMBX, bone marrow biopsy; EUA, examination under anesthesia;
CT scan; computed tomography scan; MRI, magnetic resonance imaging; AFP, alpha-fetoprotein; B-hCG, Beta-human chorionic gonadotropin; PLAP, placental alkaline phosphatase; LFT, liver

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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Table 1 Signs, symptoms and investigation used in childhood cancer diagnosis (continue)
มะเร็งเนื้ องอกที่พบบ่อยในเด็ก3-8
Malignancy
Clinical Presentation

Initial Investigation

Epidemiology, Prognosis

GCTs

- Testicular GCTs: อัณฑะบวมโต คล�ำได้ 1. Imaging: abdominal ultrasound, CT - พบบ่อยในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี และช่วง
ก้อน มักจะไม่เจ็บ อาจตรวจพบ hydroscan, MRI
วัยรุ่น5
cele ถ้ามีการลุกลามไปยัง spermatic 2. Tumor marker: AFP, B-hCG, PLAP - อัตราการการรอดชีวติ โดยรวมที่ 5 ปี
cord อาจจะมีอาการคล ้าย epididymitis 3. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้อและ
มากกว่าร้อยละ 80
- Ovarian GCTs: มีอาการปวดแน่นท้อง
ต่อมน�ำ้ เหลือง
- พยากรณ์โรคขึ้นกับอายุ ต�ำแหน่ง พยาธิ
ปวดท้องมากจากการบิดหมุนของก้อน มี
วิทยาของก้อน การลุกลาม ความสมบูรณ์
เลือดออกในก้อนหรือการแตกของก้อน
ของการผ่าตัด
- Mediastinal GCTs: แน่นหน้าอก SVC
syndrome
- CNS GCTs: ปวดศีรษะ ชัก พฤติกรรม
เปลีย่ นแปลง bitemporal hemianopia
- Sacrococcygeal teratoma ก้อนบริเวณ
ก้นกบ ประมาณร้อยละ 20 พบว่ามีความ
ผิดปกติของไขสันหลังและระบบประสาท
ส่วนกลางร่วมด้วย
function test; CBC, complete blood cell count; CNS, central nervous system; GCTs, germ cell tumors
มะเร็งเนื้ องอกที่พบบ่อยในเด็ก3-8,30,31
Malignancy
Clinical Presentation
Brain tumor

Initial Investigation

อาการและอาการแสดงขึ้นกับต�ำแหน่งของ 1. Brain imaging: CT scan, MRI, PET,
ก้อน
MR spectroscopy
- ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้อาเจียน
2. Spine imaging: MRI spine ทุกเคสที่
- แขนขาอ่อนแรง เดินเซ cranial nerve
แรกวินิจฉัย
palsies
- Cerebrum: glioma, CPC, CPP,
- อาการชัก ส่วนใหญ่เป็ นแบบเฉพาะที่
DIG, JPA, PNET, PXA, JPA
- การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพซ้อน ตาเข
- Cellebellum: medulloblastoma,
- พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง ผลการเรียนแย่ลง
JPA, ependymoma, atypical
- ความผิดปกติของฮอร์โมน
rhabdoid/ teratoid tumor
- ศีรษะโตขึ้นในเด็กเล็ก
- Supracellar: GCTs, craniopharyngioma, optic nerve glioma,
adenoma, harmatoma, histiocytosis, tuber cinereum, arachnoid
cyst
- Pineal region: GCTs, exophytic
tectal glioma, trilateral retinoblastoma, teratoma, PNET
3. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้อ
4. CSF cytology
5. BMA and bone scan ในเคส
medulloblastoma และ high grade
ependymomas ทีม่ ี cytopenia โดย
ไม่ทราบเหตุ

Epidemiology, Prognosis
- Glioma: พบประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อ
งอกในสมอง
Low grade: อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกวินิจฉัย
ประมาณ 6.5-9 ปี พยากรณ์โรคขึ้นกับ
ความสมบูรณ์ของการผ่าตัด
High grade: พบในช่วงวัยประมาณ
9-10 ปี 5
- Medulloblastoma: เป็ นมะเร็งสมองทีพ่ บ
บ่อยทีส่ ุด พบบ่อยในช่วงอายุนอ้ ยกว่า10
ปี พยากรณ์โรคขึ้นกับการแพร่กระจาย
ของเนื้องอกและลักษณะทางพันธุกรรม
ของเนื้องอก32
- Ependymoma พบได้ทกุ กลุม่ อายุ อัตรา
การรอดชีวติ โดยรวมที่ 10 ปี ประมาณ
ร้อยละ 6633
- GCTs พบบ่อยในช่วงอายุ 10-19 ปี อัตรา
การรอดชีวติ ที่ 5 ปี มากกว่าร้อยละ 90
ใน GGCTs และประมาณร้อยละ 75 ใน
NGGCTs34,35
- Craniopharyngioma พบบ่อยในช่วง
อายุ 5-15 ปี อัตราการรอดชีวติ ที่ 10 ปี
ประมาณร้อยละ 9036,37

CT scan, computed tomography scan; MRI, magnetic resonance imaging; PET scan, positron emission tomography scan; CPC, choroid
plexus carcinoma; CPP, choroid plexus papilloma; DIG, desmoplastic infantile ganglioglioma; JPA, juvenile pilocytic astrocytoma; PNET,
primitive neuroectodermal tumor; PXA, pleomorphic xanthoastrocytoma; GCTs, germ cell tumors; CSF, cerebrospinal fluid; GGCTs, germinomatous germ cell tumors; NGGCTs, nongerminomatous germ cell tumors

J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 2 April-June 2021

โรคมะเร็งในเด็กและแนวทางการวินิจฉัย
- Neurofibromatosis เสีย่ งต่อการเกิด malignant
peripheral nerve sheath tumors (MPNST),
optic gliomas และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
โดยเฉพาะ acute myeloid leukemia (AML)
- Immunodeficiency เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งต่อมน�ำ้
เหลือง (lymphomas) และ acute lymphoblastic
leukemia (ALL)
- Myelodysplastic syndrome (MDS) เสีย่ งต่อการ
เกิด acute myeloid leukemia (AML)
- WARG syndrome (Wilms tumor, aniridia, genitourinary anomalies and range of developmental
delays) เสีย่ งต่อการเกิด Wilms tumor
- Beckwidth-Weideman syndrome เสีย่ งต่อการ
เกิด embryonal cell cancer เช่น Wilm’s tumor,
hepatoblastoma, neuroblastoma เป็ นต้น
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเบื้องต้น เช่น
- Complete blood count (CBC) พบ cytopenia ทีไ่ ม่
สามารถอธิบายได้ดว้ ยสาเหตุอน่ื hyperleukocytosis
(เม็ดเลือดขาว > 100,000/mm3) หรือตรวจพบเม็ด
เลือดขาวตัวอ่อน
- Peripheral blood smear (PBS) พบเม็ดเลือดขาว
ตัวอ่อน
- Chest X-ray พบก้อนในทรวงอก (mediastinal
mass)
เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคมะเร็งสามารถมาพบแพทย์ดว้ ยอาการทีห่ ลาก
หลายตัง้ แต่อาการทีเ่ ป็ นภาวะฉุกเฉินจนถึงการตรวจพบความผิด
ปกติโดยบังเอิญ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย
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