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รายงานผู้ป่วย

โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองฮอดจ์กินท่ีมาด้วยอาการซีดอย่างรุนแรงและตับม้ามโต: 
รายงานผู้ป่วยเดก็ 2 ราย
เจน  เจิดอ�ำไพ   ลลิตำ  สำธิตสมิตพงษ์   รุ่งโรจณ์  เนตรศิรินิลกุล   กำนดำ  ฝั้นจักสำย และ พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ภาวะซีดเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองฮอดจ์กิน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีภาวะซีดไม่รุนแรง ทางผู้นิพนธ์ได้

รายงานผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองฮอดจ์กิน 2 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กชายชาวม้ง อายุ 9 ปี และผู้ป่วยเด็กหญิงชาวไทยใหญ่ 

อายุ 5 ปี ที่มาโรงพยาบาลด้วยภาวะซีดมากขึ้นร่วมกับไข้เรื้อรังและตับม้ามโต ผู้ป่วยรายแรกมีอาการซีดลงมานาน 8 เดือน และต่อมา

จ�าเป็นต้องได้รับเลือดประมาณเดือนละครั้ง โดยตรวจร่างกายพบว่าซีด ต่อมน�้าเหลืองที่เหนือไหปลาร้าซ้ายโต ร่วมกับตับโตและม้าม

โตมาก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าค่าฮีโมโกลบิน 5.3 ก. ต่อ ดล. จ�านวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดปกติ ตรวจ direct และ 

indirect antiglobulin tests (DAT และ IAT) ได้ผลลบ ส่วนผู้ป่วยรายที่สอง ตรวจร่างกายพบว่าซีดร่วมกับมีต่อมน�้าเหลืองและ

ตับม้ามโต ค่าฮีโมโกลบิน 8.0 ก. ต่อ ดล. จ�านวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดปกติ ตรวจ DAT และ IAT ได้ผลบวก ผู้ป่วยทั้งสอง

รายได้รับการตรวจชิ้นเนื้อต่อมน�้าเหลืองพบ Reed-Sternberg cells จึงให้การวินิจฉัยเป็น classical Hodgkin lymphoma stage 

IIIS-B ในผู้ป่วยรายแรก และ stage IVS-B ในรายที่สองตามล�าดับ ผู้ป่วยรายที่สองตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด ยาคอร์ติ

โคสเตียรอยด์และรังสีรักษา ภาวะซีดมากและม้ามโตเป็นอาการน�าของโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองฮอดจ์กินได้

ค�ำส�ำคัญ : l โลหิตจาง  l มะเร็งต่อมน�้าเหลืองฮอดจ์กิน  l ผู้ป่วยเด็ก  l ม้ามโต  l ไข้เรื้อรัง

วำรสำรโลหิตวิทยำและเวชศำสตรบริกำรโลหิต. 2562;29:369-73.



ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ และคณะ

J Hematol Transfus Med  Vol. 29  No. 4  October-December 2019

370

Case Report

Severe anemia and hepatosplenomegaly as a presentation of
Hodgkin lymphoma: two pediatric case reports
Chane Choedamphai, Lalita Sathitsamitphong, Rungrote Natesirinilkul, Kanda Fanhchaksai and Pimlak Charoenkwan
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Abstract:

Although anemia is commonly found among patients with Hodgkin lymphoma, the severity is usually mild.  We 

herein report a 9-year-old Hmong boy and a 5-year-old Tai-Yai girl presenting worsening anemia, prolonged fe-

ver and hepatosplenomegaly.  The first patient had progressive anemia for 8 months and later required monthly 

transfusion.  Physical examination revealed anemia, left supraclavicular lymphadenopathy, enlarged liver and 

markedly enlarged spleen.  Laboratory investigation showed a hemoglobin level of 5.3 g/dL and normal white 

blood cell and platelet counts.  The direct and indirect antiglobulin tests (DAT and IAT) were negative.  The 

second patient had anemia, bilateral cervical lymphadenopathies and enlarged liver and spleen.  The hemoglobin 

level was 8.0 g/dL while white blood cell and platelet counts were normal.  The DAT and IAT were positive.  An 

excisional lymph node biopsy showed Reed-Sternberg cells on hematoxylin and eosin stain.  The patients were 

diagnosed with classical Hodgkin lymphoma stage IIIS-B and stage IVS-B, respectively.  The second patient 

received chemotherapy, corticosteroid and radiotherapy and responded well.  Severe anemia and splenomegaly 

could be one presentation of Hodgkin lymphoma.

Keywords : l Anemia  l Hodgkin lymphoma  l Children  l Splenomegaly  l Prolonged fever
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บทน�า

มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma) เป็น

มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่พบบ่อยในช่วงอำยุ 15-35 ปี และอำยุมำกกว่ำ 

60 ปีขึ้นไป1 ส�ำหรับเด็กอำยุน้อยกว่ำ 10 ปีในประเทศไทยนั้น อุบัติ

กำรณ์ของโรคดังกล่ำวพบได้ 0.9 ต่อประชำกร 1,000,000 รำย ใน

เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี และพบ 2.3 ต่อประชำกร 1,000,000 รำย

ในเด็กอำยุ 5-9 ปี2 ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มักมำด้วยต่อมน�้ำเหลือง

โต3 ขณะที่อำกำรซีดพบได้เพียงร้อยละ 404 ส่วนรอยโรคที่ม้ำมพบ

ได้ร้อยละ 30-405  นอกจำกนี้อำกำร B symptoms พบได้ไม่บ่อย

นักในผู้ป่วยเด็กและสัมพันธ์กับพยำกรณ์โรคที่ไม่ดี

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยเด็กชำยชำวม้ง อำยุ 9 ปี 10 เดือน ภูมิล�ำเนำประเทศ

ลำว มำตรวจด้วยอำกำรซีดลง 8 เดือนก่อนมำโรงพยำบำล โดย

บิดำสังเกตว่ำผู้ป่วยซีดลง เหนื่อยง่ำยขึ้น ดูผอมลงมำก ร่วมกับคล�ำ

ก้อนได้ที่ท้องด้ำนซ้ำย จึงได้ไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ประเทศลำวพบ

ว่ำผู้ป่วยมีม้ำมโตและได้รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคธำลัสซีเมีย จึงได้รับ

กำรรักษำด้วยกำรให้เลือดแดงสม�่ำเสมอทุก 4 สัปดำห์ แต่ม้ำมของ

ผู้ป่วยยังคงโตขึ้นและผู้ป่วยมีภำวะซีดเร็วขึ้นหลังได้เลือด จึงต้อง

ได้รับเลือดถี่ขึ้น จนกระทั่ง 1 เดือนก่อนมำโรงพยำบำล อำกำรซีด

ของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นร่วมกับมีไข้ทุกวัน ผู้ปกครองจึงพำมำตรวจที่

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 4 ในจ�ำนวน 5 คน มำรดำไม่ได้ฝำกครรภ์

และคลอดธรรมชำติที่บ้ำนโดยหมอต�ำแย ผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีน

มำก่อน พัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย

จำกกำรตรวจร่ำงกำยพบอุณหภูมิอยู่ในช่วง 38.5-39 องศำ

เซลเซียส น�้ำหนักและส่วนสูงอยู่ต�่ำกว่ำเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 ผู้ป่วย

มีลักษณะซูบผอม (cachexia) และซีด ตรวจพบต่อมน�้ำเหลืองที่

เหนือไหปลำร้ำ (supraclavicular lymph node) ข้ำงซ้ำยขนำด 

0.5 ซม. เพียงต�ำแหน่งเดียวโดยตรวจไม่พบต่อมน�้ำเหลืองที่บริเวณ

อื่น และตรวจพบตับขนำด 8 ซม. ใต้ชำยโครงขวำและม้ำมขนำด 

12 ซม. ใต้ชำยโครงข้ำงซ้ำย

กำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรได้ผลดงันี ้complete blood count 

(CBC): hemoglobin (Hb) 5.3 g/dL, hematocrit (Hct) 18.2%, 

mean corpuscular volume (MCV) 80.9 fL, mean corpus-

cular hemoglobin (MCH) 23.6 pg, mean corpuscular 

hemoglobin concentration (MCHC) 29.1 g/dL, red cell 

distribution width (RDW) 21.2%, red blood cell (RBC) 

count 2.25 x 1012/L, white blood cell count (WBC) 6.850 

X109/L (neutrophil 85.3%, lymphocyte 10.1%, monocyte 

4.6%) platelet count (PLT) 245 x109/L, reticulocyte count 

(RC) 5.9% [reticulocyte production index (RPI) 1.09] ตรวจ 

direct และ indirect antiglobulin tests (DAT และ IAT) ได้

ผลเป็นลบ และมีค่ำ lactate dehydrogenase (LDH) 266 U/L 

(135-225) และ erythrocyte sedimentation rate (ESR) 86 

mm/hour (0-10)

ตรวจภำพถ่ำยรังสีคอมพิวเตอร์ [computed tomography 

(CT) scan] ของทรวงอก (chest) และช่องท้อง (abdomen) พบ

ต่อมน�้ำเหลืองโตที่เหนือไหปลำร้ำข้ำงซ้ำยและบริเวณหลอดลมส่วน

ล่ำง (subcarinal lymph node) ร่วมกับพบต่อมน�้ำเหลืองในช่อง

ท้องโตหลำยต�ำแหน่ง ม้ำมโตและมีรอยโรคขนำดประมำณ 0.5-1 

ซม. กระจำยทั่วม้ำม (diffuse numerable small hypodense 

nodules)

กำรตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration and 

biopsy) พบเซลล์ตัวอ่อนในสำยเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น (erythroid 

hyperplasia) แต่ไม่พบเซลล์มะเร็งแพร่กระจำยเข้ำไขกระดูก ส่วน

กำรตรวจทำงพยำธิวิทยำของต่อมน�้ำเหลืองที่ไหปลำร้ำข้ำงซ้ำยโดย

กำรตัดชิ้นเนื้อ (excisional biopsy) พบ Reed-Sternberg cells 

และย้อม immunohistochemistry ให้ผลบวกต่อ CD15, CD30 

และ PAX-5

ผู้ป่วยรำยนี้ได้รับกำรวินิจฉัยเป็น mixed cellularity, clas-

sical Hodgkin lymphoma stage IIIS-B และมีภำวะซีดที่ไม่

ได้เกิดจำกภูมิคุ้มกัน (non-immune mediated anemia) ผู้

ป่วยรำยนี้ได้วำงแผนกำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัดและรังสีรักษำ แต่

ครอบครัวปฏิเสธกำรรักษำ

ผู้ป่วยรายที่ 2

ผู้ป่วยเด็กหญิงชำวไทยใหญ่ อำยุ 5 ปี ภูมิล�ำเนำประเทศไทย 

มำตรวจด้วยไข้สูงตลอด 1 เดือนก่อนมำโรงพยำบำล โดยมำรดำ

ยังสังเกตพบว่ำผู้ป่วยมีอำกำรแน่นท้องและปวดท้องเป็น ๆ  หำย ๆ   

ต่อมำอีก 2 สัปดำห์ ยังคงมีไข้และเริ่มซีดลง มำรดำจึงพำผู้ป่วยไป

ตรวจที่โรงพยำบำลจังหวัด พบไข้สูง ซีดและตับม้ำมโต ผู้ป่วยจึง

ได้รับกำรตรวจคลื่นเสียงควำมถี่สูงบริเวณช่องท้องโดยพบรอยโรค

ที่ม้ำม และได้รับกำรวินิจฉัยเป็นฝีในม้ำม (splenic abscess) แต่

หลังจำกรักษำด้วยยำปฏิชีวนะแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ 

ยังมีไข้และภำวะซีดลงแม้จะได้รับเลือดแดงเป็นระยะ ผู้ป่วยจึงได้

รับกำรส่งตัวมำที่โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

ผู้ป่วยเป็นบุตรคนเดียว มำรดำไม่ได้ฝำกครรภ์ มำรดำคลอด

ธรรมชำติที่โรงพยำบำลชุมชน ผู้ป่วยได้รับวัคซีนตำมเกณฑ์ พัฒนำกำร

เหมำะสมตำมวัย
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จำกกำรตรวจร่ำงกำยพบอุณหภูมิอยู่ในช่วง 38-41 องศำเซลเซียส 

น�้ำหนักอยู่ช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10-25 ส่วนสูงอยู่ต�่ำกว่ำเปอร์- 

เซ็นต์ไทล์ที่ 3 คล�ำพบต่อมน�้ำเหลืองที่คอ (cervical lymph node) 

ขนำด 1 เซนติเมตร ทั้งสองข้ำง ข้ำงละ 1 ต�ำแหน่ง โดยคล�ำไม่พบ

ต่อมน�้ำเหลืองที่บริเวณอื่น และยังตรวจพบตับโตขนำด 8 ซม. ใต้

ชำยโครงขวำและม้ำมขนำด 8 ซม. ใต้ชำยโครงข้ำงซ้ำย

กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรได้ผลดังนี้ CBC: Hb 8.0 g/dL, 

Hct 25.9%, MCV 77.1 fL, MCH 23.8 pg, MCHC 30.9 g/dL, 

RDW 20.4%, RBC count 3.36 x1012/L, WBC 9.03 x109/L 

(neutrophil 74%, lymphocyte 14.6%, monocyte 11.2%), 

PLT 361 x109/L, RC 1.0% (RPI 1.5) ตรวจ DAT ได้ผล +2 

และ IAT +1 (ตรวจพบ anti-P1 antibody), LDH 296 U/L 

(135-225) และ ESR 62 mm/hour (0-10)

ภำพถ่ำยรังสีคอมพิวเตอร์ของทรวงอกและช่องท้องพบต่อมน�้ำ

เหลืองโตที่เหนือไหปลำร้ำสองข้ำงและพบรอยโรคในปอดร่วมด้วย 

นอกจำกนี้ยังพบตับและม้ำมโต มีรอยโรคกระจำยทั่วม้ำม (multiple  

ill-defined enhancing hypodense lesions) กำรตรวจสแกน

กระดูกด้วย Technetium-99m ไม่พบมะเร็งแพร่กระจำยเข้ำกระดูก 

กำรตรวจไขกระดูกพบว่ำจ�ำนวนเซลล์ในไขกระดูกลดลง (hypocel-

lular) แต่ไม่พบเซลล์มะเร็งแพร่กระจำยเข้ำไขกระดูก กำรตรวจ

ทำงพยำธิวิทยำต่อมน�้ำเหลืองที่คอโดยกำรตัดชิ้นเนื้อพบ Reed-

Sternberg cells และย้อม immunohistochemistry ให้ผล

บวกต่อ CD30 และ PAX-5

ผู้ป่วยรำยนี้ได้รับกำรวินิจฉัยเป็น nodular sclerosis, classical 

Hodgkin lymphoma stage IVS-B ร่วมกับภำวะซีดซึ่งเกิดจำก

โรคเรื้อรังร่วมกับเม็ดเลือดแดงแตกจำกภูมิคุ้มกัน (autoimmune 

hemolytic anemia; AIHA) เริ่มให้กำรรักษำตำมแนวทำงกำร

รักษำโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ. 2559 ด้วยสูตร ThaiPOG HOD13026 

หลังให้ยำเคมีบ�ำบัด (ABVE-PC) ครบ 2 รอบ ประเมินกำรตอบ

สนองด้วยภำพถ่ำยรังสีคอมพิวเตอร์ซ่ึงเข้ำกับกำรตอบสนองช้ำ 

(slow early response, SER) จึงให้ยำเคมีบ�ำบัดต่ออีก 4 รอบ 

(MIED 2 รอบ และ ABVE-PC 2 รอบ) แล้วให้รังสีรักษำแบบ 

involved-field radiotherapy (IFRT) 21 Gy [บริเวณที่เหลือ

รอยโรค (residual tumor) ให้รังสีรักษำ 30 Gy] หลังให้กำร

รักษำครบโรคสงบดี และยังไม่พบภำวะแทรกซ้อนหลังกำรรักษำ

วิจารณ์

โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินเป็นมะเร็งที่พบใน 2 ช่วง

อำยุ ได้แก่ วัยรุ่นและวัยสูงอำยุ1 ส�ำหรับอุบัติกำรณ์ในประเทศไทย

ในเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 10 ปีพบได้น้อยมำก2 โดยสัมพันธ์กับครอบครัว

ขนำดใหญ่และเศรษฐำนะที่ไม่ดีอีกด้วย7

อำกำรแสดงของโรค ผู้ป่วยมักมีอำกำรน�ำมำด้วยต่อมน�้ำเหลือง

โตได้ถึงร้อยละ 803 อำกำร B symptoms ซึ่งประกอบด้วย ไข้

สูงเกิน 38 องศำเซลเซียสติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป น�้ำหนักลด

ลงเกินร้อยละ 10 ในช่วง 6 เดือนโดยไม่ทรำบสำเหตุ และเหงื่อ

ออกมำกตอนกลำงคืน พบเพียงร้อยละ 20-307 เท่ำนั้น โดย B 

symptoms จะสัมพันธ์กับพยำกรณ์โรคที่ไม่ดี ซึ่งเข้ำได้กับผู้ป่วย

ทั้ง 2 รำยนี้ที่มีโรคในระยะลุกลำม (advanced stage)

ส�ำหรับภำวะซีดในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินพบ

ได้ร้อยละ 404 กลไกที่ท�ำให้เกิดภำวะซีดมีหลำยอย่ำง ประกอบด้วย

1. ภำวะซีดจำกโรคเรื้อรัง (anemia of chronic disease) เป็น

สำเหตุที่พบได้ประมำณร้อยละ 30 โดย Hohaus และคณะ4ท�ำกำร

ศึกษำระดับ interleukin-6 (IL-6) ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรอักเสบ (proinflammatory cytokines) พบว่ำผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินที่มีภำวะซีดจะมีระดับ IL-6 สูงขึ้น ส่งผล

ให้เกิดกำรสร้ำง hepcidin มำกขึ้นซึ่ง hepcidin เป็นปัจจัยหนึ่งที่

รบกวนกำรน�ำธำตุเหล็กไปใช้ในกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง โดยระดับ

ของ IL-6 และ hepcidin ที่สูงขึ้นนี้สัมพันธ์กับควำมรุนแรงของ

ภำวะซีดในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินอย่ำงชัดเจน 

อย่ำงไรก็ดีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินที่มีภำวะซีด

จำกสำเหตุดังกล่ำวมักมีภำวะซีดที่ไม่รุนแรง

2. เม็ดเลือดแดงแตกจำกภูมิคุ้มกัน เป็นภำวะท่ีพบเพียง 

ร้อยละ 1.5 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กิน8 โดย

สมมติฐำนของกลไกกำรเกิดโรคทำงภูมิคุ้มกันร่วมกับโรคมะเร็งต่อม

น�้ำเหลืองจำกกำรกลำยพันธุ์ (mutation) ของยีน เช่น กำรกลำย

พันธุ์ของยีน Fas ซึ่งจะรบกวนกระบวนกำรท�ำลำยเซลล์ท�ำให้ไม่

เกิดกำรท�ำลำยลิมโฟไซต์ที่สำมำรถท�ำปฏิกิริยำต่อเนื้อเยื่อตนเอง 

(autoreactive lymphocyte) ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรค

ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง (autoimmune disease) ต่ำง ๆ ตำมมำ 

ในผู้ป่วยเด็ก9,10 โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินที่มีภำวะซีดจำก

เม็ดเลือดแดงแตกจำกภูมิคุ้มกัน มักตอบสนองดีต่อกำรรักษำด้วย

ยำคอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วมกับยำเคมีบ�ำบัด11 เช่นเดียวกับที่พบใน

ผู้ป่วยรำยที่ 2

3. กำรกดกำรท�ำงำนของไขกระดูกจำกโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง

ลุกลำม (ระยะที่ 4) พบประมำณร้อยละ 2-4 ในผู้ป่วยเด็กและวัย

รุ่น12 โดยอำจพบเม็ดเลือดขำวและเกล็ดเลือดต�่ำด้วยได้ 

4. ภำวะม้ำมท�ำงำนมำกเกิน (hypersplenism) ซึ่งมักพบร่วม

กบัม้ำมขนำดใหญ่มำกโดยรอยโรคทีม้่ำมในโรคมะเร็งต่อมน�ำ้เหลอืง 

ฮอดจ์กินพบประมำณร้อยละ 30-48 ในเด็กและวัยรุ่น5,13 โดยผู้

ป่วยที่มีรอยโรคที่ม้ำมจะสัมพันธ์กับพยำกรณ์โรคที่ไม่ดี14
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5.ภำวะซีดเนื่องจำกมีเลือดออกตำมอวัยวะต่ำง ๆ4 ซึ่งพบไม่

บ่อยนัก

ส�ำหรับผู้ป่วยรำยแรกได้รับกำรวินิจฉัยเป็น classical Hodgkin 

lymphoma stage IIIS-B และมีภำวะซีดมำกจนต้องได้รับเลือด

อย่ำงสม�่ำเสมอ สันนิษฐำนสำเหตุของอำกำรซีดจำกม้ำมที่โตมำก

ท�ำให้เกิดภำวะม้ำมท�ำงำนมำกเกินร่วมกับภำวะซีดจำกโรคเร้ือรัง 

ท�ำให้สร้ำงเม็ดเลือดแดงได้ลดลง ซึ่งมีหลักฐำนสนับสนุนคือค่ำ 

RPI น้อยกว่ำ 2

ส่วนผู้ป่วยรำยที่สองเป็น classical Hodgkin lymphoma 

stage IVS-B มีภำวะซีดที่ไม่ตอบสนองต่อกำรให้เลือดซึ่งเกิดจำก

เม็ดเลือดแดงแตกจำกภูมิคุ้มกัน โดยตรวจพบ DAT 2+ และ IAT 

1+ ร่วมกับภำวะซีดจำกโรคเรื้อรังร่วมด้วย เนื่องจำกค่ำ RPI น้อย

กว่ำ 2 ซึ่งแสดงถึงกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดงที่ไม่เพียงพอ ส่วนกำร

ตรวจพบ alloantibody ต่อแอนติเจน P1 (anti-P1 antibody) 

อำจไม่เกี่ยวข้องกับภำวะซีดในผู้ป่วยรำยนี้เนื่องจำกแอนติบอดี

ต่อแอนติเจน P1 ไม่ท�ำให้เกิดภำวะเม็ดเลือดแดงแตกที่อุณหภูมิ

ร่ำงกำย15 ในผู้ป่วยรำยนี้หลังจำกให้กำรรักษำด้วยยำคอร์ติโคสเตีย

รอยด์ร่วมกับยำเคมีบ�ำบัดสูตร ABVE-PC ภำวะซีดดีขึ้น ตรวจ 

DAT และ IAT ให้ผลลบหลังเริ่มกำรรักษำ 1 เดือน และไม่ต้อง

รับเลือดแดงอีก

สรุป

โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินเป็นโรคที่พบน้อยในเด็กอำยุ

ต�่ำกว่ำ 10 ปี โดยทั่วไปมักมำด้วยอำกำรต่อมน�้ำเหลืองโต อย่ำงไร

ก็ตำมผู้ป่วยอำจมำด้วยอำกำรแสดงที่พบไม่บ่อยนักได้แก่ภำวะซีด

เรื้อรัง อำกำร B symptoms หรือม้ำมที่โตมำกเช่นเดียวกับผู้ป่วย

สองรำยข้ำงต้นนี้ ภำวะซีดในโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองฮอดจ์กินเกิด

ได้จำกหลำยกลไก โดยกลไกที่พบบ่อย คือ ภำวะซีดจำกโรคเรื้อรัง 

และควรประเมินหำสำเหตุของภำวะซีดอื่น ๆ  ที่อำจพบร่วมได้โดย

เฉพำะผู้ป่วยที่มีภำวะซีดรุนแรง เช่น ภำวะเม็ดเลือดแดงแตกจำก

ภูมิคุ้มกัน เพื่อให้กำรรักษำควบคู่กัน 
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