
จุลสารโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง ฉบับที่ 1/มีนาคม 2553

สาส์นจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์

	 จุลสาร	Lymphoma	Newsletter	ฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือนี้	เป็น
ฉบบัที	่1	เดอืน	มนีาคม	พ.ศ.	2553	ถอืเป็น	ฉบบัพเิศษโดยได้น�าเนือ้หา
จากการบรรยายพิเศษ	“Highlight	on	Lymphoma	Therapy”	เนื่อง
ในโอกาสทีส่มาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย	ได้จดังานมทุติาจติอายุ	
80	ปี	ของ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	พันเอกหญิง	ถนอมศรี	
ศรชียักลุ	เมือ่วนัที	่11	มกราคม	พ.ศ.	2553	ณ	ห้องสยามมกฎุราชกมุาร	
อาคารเฉลมิพระบารมี	50	ปี	เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ท่านอาจารย์	เนือ่งจาก
อาจารย์เป็นปรมาจารย์ทางโรคมะเรง็ของระบบน�้าเหลอืงทีส่�าคญัท่าน
หนึง่ของประเทศไทย	อาจารย์เป็นผูบ้กุเบกิและท�างานวจิยัเกีย่วกบัโรค
มะเร็งต่อมน�้าเหลือง
	 โดย	ศ.นพ.ธานนิทร์	อนิทรก�าธรชยั	ประธานชมรมโรคมะเรง็ต่อม
น�า้เหลอืง	และนายกสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทยได้บรรยายเรือ่ง	
Non-Hodgkin’s	Lymphoma	in	Thailand	ผศ.นพ.อภชิยั	ลลีะสริ	ิได้
บรรยายเรือ่ง	 Treatment	 of	 Aggressive	 Lymphoma	 รศ.นพ.สภุร																																																																																					
จนัท์จารณุ	ีได้บรรยายเรือ่ง	Treatment	of	Indolent	Lymphoma	พ.อ.รศ.
นพ.	วเิชยีร	มงคลศรตีระกลูได้บรรยายเรือ่ง	Stem	Cell	Transplantation	
in	Lymphoma	สุดท้าย	ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	ถนอม
ศรี	ศรีชัยกุล		ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของการรักษาโรค	
lymphoma	ทีมีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	
	 นอกจากนีย้งัได้เพิม่เนือ้หาในเรือ่ง	 Pathology	 Forum	 โดย	นพ.	
ไพศาล	บญุสะกนัต์	ได้กรณุาเล่าเรือ่งผูป่้วยทีน่่าสนใจ	คอื	anaplastic	large	
cell	lymphoma,	ALK-positive	ส�าหรบั	case	discussion	นพ.ธวชัชยั	
สุวรรณบรรณ	ได้เขียนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่น่าสนใจที่เป็น	μ	heavy	chain	
disease	ส�าหรับ	case	discussion	รายที่	2	ผศ.นพ.	พีระพล	วอง	ได้
เขียนเรื่อง	diffuse	large	B-cell	lymphoma	ร่วมกับการติดเชื้อ	HBV	
ในจุลสารฉบับนี้คงท�าให้สมาชิก	ทุกท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค	 lymphoma	 ไม่มากก็น้อย	ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย
หรือต้องการจะให้	ค�าแนะขอความกรุณาส่ง	email	มาที่	
tlsg.info@gmail.com	

รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 เมื่อวันที่	 10	 -	 11	 กรกฎาคม	 2553	 ที่ผ่านมา	
ทางชมรมโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง	 ภายใต้สมาคม
โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	 ได้จัดงานประชุมวิชาการ
อบรม	ระยะสั้นครั้งที่	4	ประจ�าปี	2553	(The	Fourth																			
Lymphoma	Education	Course)	เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้แก่สมาชิกชมรมฯ	ในหัวข้อเรื่อง	“Controversy																																																														
in	 Lymphomas”	 ณ	 โรงแรม	 ดุสิต	 ปริ๊นเซส																									
จ.	 นครราชสีมา	 โดยมีแพทย์สาขาโลหิตวิทยา	 และ
สาขาพยาธิวิทยาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จ�านวนมาก
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สัมมนาพิเศษ “Highlight on Lymphoma Therapy” 
เนื่องในงานมุทิตาจิตอายุ 80 ปี 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล
วันที่ 11 มกราคม 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

	 เนื่องในโอกาสที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	 ได้จัดงานมุทิตาจิตอายุ	 80	
ปี	ของ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	พันเอกหญิง	ถนอมศรี	ศรีชัยกุล	เมื่อ
วันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2553	ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“Highlight	
on	Lymphoma	Therapy”	เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านอาจารย์	เนื่องจากอาจารย์เป็น
ปรมาจารย์ทางโรคมะเร็งของระบบน�้าเหลืองที่ส�าคัญท่านหนึ่งของประเทศไทย	
อาจารย์เป็นผู้บุกเบิกและท�างานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองในหลายๆด้าน	
โดยเฉพาะการศึกษาทางภูมิคุ้มกันวิทยา(immunology)	และ	การวิจัยในโรคส�าคัญ
อันหนึ่ง	ซึ่งรู ้จักกันในชื่อ	“so-called	malignant	histiocytosis”	วิทยากรที่ให้การ
บรรยายในวันนั้นล้วนเป็นศิษย์ที่เคารพและสนิทชิดชอบกับท่านอาจารย์	จึงได้ร่วมใจ
กันบรรยายเรื่องลิมโฟมาในด้านต่างๆดังบทความ			

Non-Hodgkin’s Lymphoma in Thailand
ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรก�าธรชัย
ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง	และนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Special Lectures 

	 ถ้าเราไปเปิด	 PubMed	 และค้นค�าว่า	 lymphomas	 and	
Thais	จะพบว่าตั้งแต่ปี	ค.ศ.1967	ถึง	ค.ศ.	2009	มีบทความที่ตี
พิมพ์ใน	index-medicus	journals	ถึง	195	บทความ	จาก	195	
บทความนี้	 จึงเลือกที่จะพูดถึงเฉพาะบทความที่มีลักษณะเป็น
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง	 ลักษณะทางคลินิกและลักษณะ
ทางพยาธิที่มีจ�านวนตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่	 และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคลิมโฟมาเท่านั้น	
	 เริ่มต้นจากบทความเรื่อง	 Malignant	 Lymphomas	 in			
Thailand:	an	Analysis	of	1,095	Cases	ตพีมิพ์ปี	ค.ศ.	1980	โดย	
ศ.เกียรติคุณ	พญ.อนงค์	เพียรกิจกรรม	ได้ทบทวนความสัมพันธ์

ระหว่างลักษณะทางคลินิกกับลักษณะทางพยาธิ	โดยสมัยนั้นการ
วินิจฉัยโรคยังใช้การจัดแบ่งประเภทแบบเก่า	 พบว่าร้อยละ	 43	
เป็น	reticulum	cell	sarcoma	ซึ่งน่าจะหมายถึง	diffuse	large	B	
cell	lymphoma(DLBCL)	ในปัจจุบัน	ร้อยละ	29	เป็น	Hodgkin	
lymphoma(HL)	และ	ร้อยละ	21	เป็น	lymphosarcoma	ซึ่งเข้าใจ
ว่าเป็น	diffuse	small	cleaved	cell	ตามความหมายของการจัด
แบ่งประเภทตาม	Working	Formulation
	 บทความต่อมา	 ตีพิมพ์ในปี	 ค.ศ.	 1983	 เรื่อง	 Burkitt					
Lymphoma	in	Thai	Children:	an	Analysis	of	25	cases	โดย	
ศ.เกียรติคุณ	 นพ.วินัย	 สุวัตถี	 ศึกษาผู้ป่วยที่ศิริราชพยาบาลใน
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ช่วงมกราคม	พ.ศ.	2512	ถึง	เมษายน	พ.ศ.2525	พบว่าอายุเฉลี่ย
ของผูป่้วยอยูท่ี	่4-5	ปี	และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิเลก็น้อย
ในอัตราส่วน	 1.7:1	 โดยอาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดคือ	 คลื่นไส้	
อาเจียน	น�้าหนักลด	 ตรวจพบต่อมน�้าเหลืองโต	 และก้อนในช่อง
ท้อง	 ในสมัยนั้นพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เสียชีวิตเร็วมาก	 มี	 median	
survival	เพยีง	3	เดอืนเท่านัน้	แม้ว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อ
การรกัษาด้วยการฉายรงัสเีฉพาะบรเิวณรอยโรคและยาเคมบี�าบดั	
แต่ก็มีการคืนกลับของโรคเร็วมาก
	 Lymphoma	 in	 Children:	 Study	 of	 100	 Cases	 โดย	
ศ.เกียรติคุณ	พญ.พงษ์จันทร์	หัตถีรัตน์	ตีพิมพ์ปีค.ศ.	1986	ศึกษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงปี	 พ.ศ.	 2513	 ถึง	 พ.ศ.	
2528	พบว่าร้อยละ	23	เป็น	Hodgkin	lymphoma	และร้อยละ	77	
เป็น	non-Hodgkin	lymphoma(NHL)	โดยร้อยละ	77	ที่พบเป็น			
non-Hodgkin	lymphoma	เป็นชนิด	Burkitt	lymphoma	16	ราย	
อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่	8.5	ปี	โดยพบเป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญงิในอตัราส่วน	1.2:1	ตรวจพบก้อนในช่องท้องในผูป่้วยทกุราย
ที่ศึกษา	และผู้ป่วยมีการพยากรณ์โรคที่แย่มาก	ผู้ป่วยทุกรายเสีย
ชีวิตในเวลา	10	เดือน
	 ศ.เกียรติคุณ	 พญ.ถนอมศรี	 ศรีชัยกุล	 ได้รายงานเรื่อง						
Pleomorphic	 Large	 Cell	 Hemato-Lymphoma	 (The	 So-
Called	“	Malignant	Histiocytosis”):	Clinicopathological	and	
Immunophenotypic	 Studies	 in	 36	 Cases	 ในปีค.ศ.	 1994	
ซึ่งสมัยนั้นเข้าใจว่าพบมากในคนไทย	 โดยที่ยังไม่มีการศึกษา
ว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีลักษณะทางพยาธิอย่างไร	 โดยได้รวบรวมผู้
ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในช่วงปีพ.ศ.	2527	ถึง	พ.ศ.	
2532	 อาศัยเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกว่า	 ผู ้ป่วยทุกรายต้องพบ																						
pleomorphic	immature	mononuclear	cells	อย่างน้อยร้อยละ	
30	 ของเซลล์ในไขกระดูก	 พบว่าอายุของผู้ป่วยอยู่ในช่วงระหว่าง	
15-75	ปี	เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิในอตัราส่วน	2.5:1	อาการ
แสดงคือ	ไข้	ร้อยละ	97	อาการเหลืองอย่างมากร้อยละ	27	ม้าม
โตร้อยละ	 34	 ตับโตร้อยละ	 74	 ต่อมน�้าเหลืองโตร้อยละ	 63	 ผู้
ป่วยกลุ่มนี้จะมี	pancytopenia	โดยพบภาวะโลหิตจางร้อยละ	56																																																																
polymorphonuclear	 neutrophils	 ต�่ากว่า	 1,000	 ต่อ	 ลบ.มม.	
ร้อยละ	 27	 เกล็ดเลือดต�่าร้อยละ	 43	 	 พบเซลล์ตัวอ่อนใน
กระแสเลือดร้อยละ	 46	 และในบทความได้รายงานการศึกษา																											
immunophenotype	 ในผู้ป่วย	 12	ราย	พบว่า	5	ราย	 เป็น	B-
cell,	3	ราย	เป็น	T-cell,	4	ราย	เป็น		non-T,	non-B	และ	2	
รายมี	 Ki-positive	 นอกจากนั้นยังพบว่าสามารถแบ่งคนไข้เป็น	
2	กลุ่มตามการพยากรณ์โรค	คือ	กลุ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา	
25	ราย	และกลุ่มที่ตอบสนองต่อการรักษา	10	ราย	และการรอด
ชีวิตของผู้ป่วยสองกลุ่มนี้ต่างกันชัดเจนคือที่	 1.2	 เดือน	 เทียบกับ	
14.1	เดอืน	และพบว่าผูป่้วยทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรกัษามกัมภีาวะ																																																																			
pancytopenia	 ที่เป็นมากขึ้น	 มีอาการเหลืองอย่างมาก	 และพบ
เซลล์มะเร็งในกระแสเลือด	 เป็นที่น่าเสียดายที่ว่า	 แม้ในปัจจุบัน	

ผู ้ป่วยกลุ ่มอาการเหล่านี้ก็ยังคงเป็นกลุ ่มอาการโรคที่เข ้าใจ
ยาก(perplexing	 syndrome)	 ส�าหรับพวกเรา	 ซึ่งยังไม่ได้รู้อะไร
ลึกซึ้งมากขึ้นแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปี	 ซึ่ง	 ศ.เกียรติคุณ	
พญ.ถนอมศรี	 ศรีชัยกุล	 ก็ได้พยายามที่จะผลักดันและสนับสนุน
ให้พวกเราท�าการศึกษาต่อ	 แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มนี้พบ
น้อยลงกว่าเดิมมากจึงท�าให้ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม
	 NHLs	 in	 Thailand:	 an	 Analysis	 on	 1,391	 Cases	 ตี
พิมพ์ปี	 ค.ศ.	 1996	 โดย	 ศ.นพ.	 ธานินทร์	 อินทรก�าธรชัย	 และ
คณะ	 เป็นการศึกษาแบบ	 retrospective	 multicenter	 study	
รวบรวมผู้ป่วย	 lymphoma	จาก	6	สถาบนัหลกัทัง้จากภาคเหนอื	
กลาง	 ใต้	 และตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในขณะนั้นยังใช้	 Working																												
Formulation	ในการแบ่งชนดิของ	NHL	พบ	low	grade	ร้อยละ	13																														
intermediate	grade	ร้อยละ	73	และ	high	grade	ร้อยละ	14	โดย
ในจ�านวนมากกว่า	100	รายทีท่�า	immunophenotype	ร่วมด้วย	พบ
ว่าร้อยละ	16	เป็น	T-cell	NHL	และมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนดิย่อย
ทีพ่บบ่อย	ในรายงานนีค้อื	DLBCL	พบร้อยละ	40,	diffuse	small	
cleaved	cell	พบร้อยละ	17	และ	diffuse	mixed	cell	พบร้อยละ	14
	 EBV-associated-PTCL	 and	 NK-cell	 Lymphomas:	
Clinico-pathologic,	Serologic	and	Molecular	Analysis	โดย	
ศ.นพ.	วิญญู	มิตรานันท์	ตีพิมพ์ปีค.ศ.	2002	ศึกษาในผู้ป่วย	100	
ราย	โดยมกีลุม่ควบคมุ	เป็นผูป่้วยทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัในส่วนของ	
อายุ	และ	เพศ	100	ราย	พบว่าผู้ป่วยมีอาการไข้,	น�้าหนักลด,	ตับ
และม้ามโต,	มีภาวะโลหิตจาง	มีระดับ	alkaline	phosphatase	ที่
สูงและระดับ	LDH	ที่สูง		ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ	65	ของผู้ป่วย
มี	EBV	internal	repeat-1	region	ใน	PB	CD3+	cells	ในขณะ
ที่ไม่พบเลยในกลุ่มควบคุม	 แสดงว่าเชื้อ	 EBV	ที่ติดเชื้อในผู้ป่วย
น่าจะมีบทบาทท�าให้เกิดโรคในผู้ป่วยกลุ่มนี้
	 Analysis	of	 1,983	Cases	of	Malignant	Lymphoma	 in	
Thailand	According	to	WHO	Classification	โดย	ศ.นพ.สญัญา	
สขุพณชินนัท์	และคณะ	ตพีมิพ์ปี	ค.ศ.	2004	ศกึษาผูป่้วย	Hodgkin	
lymphoma	และ	non-Hodgkin	lymphoma	ที	่รพ.	ศริริาช	พบว่า
ร้อยละ	92	เป็น	NHL	และร้อยละ	8	เป็น	HL	(คดิเป็นอตัราส่วน	
NHL	มากกว่า	HL	ประมาณ	10	เท่า)	ในผูป่้วยทีเ่ป็น	NHL	พบว่า
ร้อยละ	75	เป็น	B-cell	และร้อยละ	25	เป็น	T-cell	โดย	subtype	
ทีพ่บบ่อยใน	NHL	 คอื	 DLBCL	 ร้อยละ	 50,	 peripheral	 T-cell	
lymphoma(PTCL),	NOS	(not	otherwise	specified)	ร้อยละ	13,	
follicular	 lymphoma	 ร้อยละ	8	ส�าหรบั	HL	subtype	ทีพ่บมาก
คอื	mixed	cellularity	ร้อยละ	41	และ	nodular	sclerosis	ร้อยละ	
37ตามล�าดบั
	 Extranodal	Malignant	Lymphoma	of	Upper	Aerodigestive	
Tract	in	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital(KCMH)	According	
to	WHO	Classification	โดย	ร.ศ.นพ.	ธรรมธร	อาศนะเสน	และ
คณะ	ศึกษาในช่วงปี	พ.ศ.	2541	ถึง	พ.ศ.	2546	ในผู้ป่วย	77	ราย	
พบว่า	ร้อยละ	74	เป็น	B-cell	ร้อยละ	26	เป็น	T-cell,	ต�าแหน่ง
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ทีพ่บ	คอืร้อยละ	55	ที	่Waldeyer’s	ring	ร้อยละ	25	ที	่sinonasal,	
ร้อยละ	12	ที่	oral	cavity	ร้อยละ	5	ที่	hypopharynx	ร้อยละ	4	
ที่	larynx	โดยผู้ป่วยกลุ่ม	B-cell	NHL	ร้อยละ	58	เป็น	DLBCL,	
ร้อยละ	4	เป็น	Burkitt	lymphoma	ร้อยละ	4	เป็น	marginal	zone	
lymphoma	ร้อยละ	5	เป็น	follicular	lymphoma	ร้อยละ	1	เป็น	
lymphoblastic	 lymphoma	 และร้อยละ	 1	 เป็น	 mantle	 cell													
lymphoma	 ส่วนในกลุ่ม	 T-cell	 NHL	 พบว่าร้อยละ	 12	 เป็น							
peripheral	T-cell,	NOS	ร้อยละ	12	เป็น	extranodal	NK/T-cell	
และร้อยละ	1	เป็น	anaplastic	large	cell	lymphoma
	 Mantle	Cell	Lymphoma	 in	Thai	Patients	โดย	ศ.นพ.	
ธานินทร์	 อินทรก�าธรชัย	 และคณะ	ตีพิมพ์ปีค.ศ.	 2004	ท�าการ
ศึกษาในช่วง	 พ.ศ.	 2540	 ถึง	 พ.ศ.	 2545	 ในผู้ป่วย	 21	 รายที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น	 mantle	 cell									
lymphoma	 และมี	 cyclin-D1	 ได้ผลบวก	 อายุเฉลี่ยผู้ป่วยอยู่ที่	
54	 ปี	 เพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน	 4:1	 พบว่ามีต่อม
น�้าเหลืองโตร้อยละ	67	ม้ามโตร้อยละ	33	และพบ	mantle	cells	
ในกระแสเลือดร้อยละ	23	ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น	advanced	stage	
ใน	stage	III/IV	ร้อยละ	85	และ	ร้อยละ		56	อยู่ใน	high	และ														
high-intermediate	 international	 prognostic	 index(IPI)	
risk	group	ส่วนใหญ่รักษาด้วย	CHOP	พบว่ามี	complete	
response	แค่ร้อยละ	59	และมี	median	survival	ค่อนข้างสั้น	
คือ	4-year	overall	survival(OS)	ร้อยละ	32	และ	progression	
free	survival(PFS)	ร้อยละ	9	เท่านั้น	ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่าใน
รายงานจากต่างประเทศ
	 High	 Frequency	 of	 Bcl2	 Translocation	 in	 Thai												
Patients	with	Follicular	Lymphoma	โดย	ร.ศ.	นพ.พลภทัร	โรจน์
นครนิทร์และคณะ	ตพีมิพ์ปีค.ศ.	2007	จากข้อสงัเกตทีว่่า	follicular	
lymphoma	ในคนไทยหรือในเอเชียพบน้อยเมื่อเทียบกับ	ชาวผิว
ขาว(Caucasian)	พบเพียง	1	ใน	3	ซึ่งได้มีการศึกษาในญี่ปุ่นพบ
ผู้ป่วย	follicular	lymphoma		มี	Bcl2	ได้ผลบวก	ต�่ากว่าในคนผิว
ขาว	จึงท�าให้อุบัติการณ์	ลดลง	การศึกษาของ	ร.ศ.	นพ.พลภัทร	
โรจน์นครินทร์	พบว่าในผู้ป่วย	follicular	lymphoma		51	ราย	ที่มี	
Bcl2/IgH	translocation	จากการวนิจิฉยัโดย	polymerase	chain	
reaction(PCR)	และ	fluorescence	in	situ	hybridization(FISH)	
พบว่า	FISH	สามารถตรวจพบได้ถึงร้อยละ	85	แต่ถ้าใช้	PCR	จะ
ได้ผลบวกเพียงแค่ร้อยละ	24	ท�าให้คิดว่ารายงานที่บอกว่ามีอุบัติ
การณ์ของ	Bcl2	 ในผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นต�่า	น่าจะขึ้นอยู่กับเทคนิคใน
การตรวจ	สรุปได้ว่าอุบัติการณ์	ของ	Bcl2	ในผู้ป่วยไทยไม่ได้ต�่า
กว่าชาวผิวขาว
	 การศึกษาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคลิมโฟมาในผู้ป่วยไทย
พบค่อนข้างน้อย	 รายงานแรกเรื่อง	 Comparison	 of	 CHOP/									
ESHAP/Rituximab	vs.	CHOP/ESHAP/High-Dose	Therapy	
vs			Conventional	CHOP	in	High-intermediate	and	High-risk	
Aggressive	Non-Hodgkin’s	Lymphoma	โดย	ศ.นพ.	ธานินทร์	

อนิทรก�าธรชยั	และคณะ	ตพีมิพ์ปีค.ศ.	2006	เป็นการศกึษาในยคุ
ที่	 rituximab	ยังไม่ใช่ยารักษามาตรฐาน	ในการรักษา	NHL	ดัง
เช่นในปัจจุบัน	เป็น	prospective	single	center	จ�านวนผู้ป่วย	84	
คน	พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้	R-CHOP-ESHAP	มี	survival	ดีที่สุด
อยู่ที่ประมาณร้อยละ	50	ส่วนกลุ่มที่ได้เฉพาะ	CHOP	มีอัตราการ
รอดชีวิตแย่ที่สุดคือแค่ร้อยละ	20	เท่านั้น	นอกจากนั้น	ใน	event	
free	survival(EFS)	และ	PFS	ในผู้ป่วยอีก	2	กลุ่มก็สูงกว่ากลุ่ม
ที่ได้เฉพาะ	CHOP	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 A	Predictive	Model	for	Life-threatening	Neutropenia	
and	Febrile	Neutropenia	after	1st	Course	of	CHOP	in	
Patients	 with	 Aggressive	 NHL	 ตีพิมพ์ปีค.ศ.	 2000	 ศ.นพ.	
ธานินทร์	 อินทรก�าธรชัย	 และคณะ	 ศึกษาผู้ป่วย	 154	 รายที่
เป็น	aggressive	lymphoma	แล้วได้	CHOP	พบว่า	predictive						
factors	ของการเกิด	life-threatening	neutropenia	และ	febrile	
neutropenia	คือมีระดับ	albumin	ในซีรั่มต�่า	หรือระดับ	albumin	
ปกติ	 แต่มี	 LDH	 ในซีรั่มสูง	 และมีมะเร็งต่อมน�้าเหลืองแทรกซึม
เข้าไขกระดูก	พบว่าเกิด	 febrile	neutropenia	ถึงร้อยละ	81	แต่
ถ้าระดับ	albumin	และ	LDH	ปกติ	และไม่มีมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
แทรกซมึเข้าไขกระดกู	เป็นกลุม่	low	risk	เกดิ	febrile	neutropenia	
เพียงร้อยละ	4	ซึ่งอาจไม่จ�าเป็นต้องให้	primary	granulocyte-
colony	 stimulating	 factor(G-CSF)	 แต่หากผู้ป่วยอยู่ใน	 high	
หรือ	 intermediate	risk	ถือว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะให้	G-CSF	
เพื่อป้องกันตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	
	 การศกึษา	Non-Hodgkin	Lymphoma	in	Thailand	เป็นการ
ลงทะเบียนโรคในโครงการศึกษาของ	 Thai	 Lymphoma	 Study	
Group	 Registries	 ซึ่งเป็น	 Nation-Wide	Multicenter	 Study	
เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2549	 ภายใต้ชมรมโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง	
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย	รวบรวมผู้ป่วย	1,613	รายที่
เป็น	NHLที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่	ตาม	WHO	classification	โดย
มีผล	immunophenotype	1,283	ราย	พบร้อยละ	79	เป็น	B-cell	
ร้อยละ	16	เป็น	T-cell	ส่วน	unclassified	พบร้อยละ	5	subtype	
ที่พบมากที่สุดคือ	DLBCL	ร้อยละ	49	รองลงไปคือ	PTCL,NOS	
ร้อยละ	23	ค่ามัธยฐาน	ของอายุอยู่ที่	54	ปี	ร้อยละ	40	ของผู้
ป่วยอายุมากกว่า	60	ปี	ในจ�านวนนี้ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด
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Treatment of Indolent Lymphoma

รูปที่ี	1	The	2008	
WHO	Classification	

of	Lymphoma

รูปที่ี	2	The	2008	
WHO	Classification	

of	Lymphoma

รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี
ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	รามาธิบดี Lymphoid neoplasms in the REAL/WHO

classification (1)
B-cell Neoplasms 
Precursor B-cell neoplasm
• Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma

(precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia
Mature (peripheral) B-cell neoplasms
• Chronic lymphocytic leukemia/B-cell 

small lymphocytic lymphoma
• B-cell prolymphocytic leukemia
• Lymphoplasmacytic lymphoma
• Splenic marginal zone B-cell lymphoma (splenic

lymphoma with villous lymphocytes)

Lymphoid neoplasms in the REAL/WHO
classification (2)

Mature (peripheral) B-cell neoplasms
• Hairy cell leukemia
• Plasma cell myeloma/Plasmacytoma
• Extranodal marginal zone B-cell lymphoma (MALT

lymphoma)
• Nodal marginal zone B-cell lymphoma
• Follicular lymphoma
• Mantle cell lymphoma
• Diffuse large B-cell lymphoma
• Burkitt lymphoma/leukemia

มี	B	symptoms	และ	performance	status	ที่แย่พบได้	1	ใน	3	
ของผู้ป่วย	 ร้อยละ	57	 เป็น	advanced	stage	ร้อยละ	28	 เป็น	
bulky	disease	มีมะเร็งต่อมน�้าเหลืองแทรกซึมเข้าไขกระดูกร้อย
ละ	27	ร้อยละ	59	มีระดับ	LDH	สูง	 (โดยในคนไทยจะสูงกว่า	
Caucasian)	ร้อยละ	8	ตรวจพบ	anti-HIV	ได้ผลบวก	ร้อยละ	10	
พบ	HBsAg	ได้ผลบวก	ส่วน	anti-HCV	ตรวจพบผลบวกร้อยละ	
4	ถ้าแบ่งตาม	IPI	พบเป็น	low	risk	ร้อยละ	30	low	intermedi-
ate	ร้อยละ	26	high-intermediate	ร้อยละ	25	และ	high	risk	
ร้อยละ	19	ซึ่งไม่ต่างจากการศึกษาในต่างประเทศ	ผู้ป่วยร้อยละ	
77	 ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด	 (ส่วนใหญ่เป็นสูตรยาที่มี										
adriamycin	เป็นฐานถึงร้อยละ86),	มีการให้ยาเคมีบ�าบัดร่วมกับ
รังสีรักษา	ร้อยละ	11	ได้รับเฉพาะรังสีรักษา	ร้อยละ	3	และ	ไม่ได้
รับการรักษาร้อยละ	9	
	 เมื่อดูที่ผลลัพธ์ของการรักษาในผู้ป่วย	 988	 ราย	 พบว่าได้	
complete	response	ร้อยละ	63	partial	response	ร้อยละ	17		
stable	disease	ร้อยละ	10	และ	progressive	disease	ร้อยละ	
10	ขณะวิเคราะห์ข้อมูล	ค่ามัธยฐานของการติดตามการรักษาอยู่
ที่	37	เดือน	พบมี	4	year	OS	อยู่ที่	ร้อยละ	40	และมี				median	
survival	 อยู่ที่	 23	 เดือน	 ซึ่งผลยังไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่	 เพราะ	

OS	ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ	เมื่อแบ่ง	survival	ตาม
ระดับขั้นของความรุนแรงพบว่า	 survival	 สูงสุดเป็น	 indolent	
lymphoma	ตามด้วย	aggressive	และ	high	grade	lymphoma	
ตามล�าดับ	และก็ชัดเจนว่ากลุ่ม	B-cell	มี	survival	ดีกว่า	T-cell	
NHL	ส�าหรบัปัจจยัอสิระทีแ่สดงถงึการพยากรณ์โรคทีแ่ย่	ในผูป่้วย
ไทยที่จะบ่งบอกว่าเป็นการพยากรณ์โรคที่แย่	 คือ	 เป็น	 T-cell,	
เพศชาย,	B-symptoms,	stage	III-IV,	performance	status	ที่
แย่,	 ระดับ	LDHในซีรั่ม	สูง,	 ระดับ	albumin	 ในซีรั่มต�่า,	 ระดับ																
bilirubin	สูง	และ	แบบแผนของการรักษา
 ส�าหรบัแผนการระยะที2่	ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูน่ัน้	ปัจจบุนัมี
ผูป่้วย	2,227	ราย	ซึง่ก�าลงัวางแผนกนัอยูว่่าจะวเิคราะห์ข้อมลูอะไร
บ้าง	ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากราชวิทยาลัยพยาธิแห่ง
ประเทศไทย	ที่จะช่วยทบทวนการวินิจฉัยทางพยาธิ	ตามสถาบัน
ทีเ่ข้าร่วมเป็นการวนิจิฉยัตามฉนัทามตขิองพยาธแิพทย์	จะท�าให้รู้
แน่นอนถึงอุบัติการณ์ของ	lymphoma	subtype	ในคนไทย	โดย	
WHO	 classification	 นั้นควรจะเป็นอย่างไร	 และจะท�าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิ,	 อัตราการรอด
ชีวิต	หรือการพยากรณ์โรคมีความถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น

	 Indolent	lymphoma	ครอบคลุมการตรวจจุลกายวภิาค	
ศาสตร์	ของเนือ้เยือ่	(histologic	findings)	ดงัต่อไปนีค้อื
•	 Follicular	lymphoma	(FL)
•	 Small	lymphocytic	lymphoma/chronic	lymphocytic	
	 leukemia
•	 Lymphoplasmacytic	lymphoma
•	 Extranodal	marginal	zone	B-cell	lymphoma	of	
	 MALT	type
•	 Nodal	marginal	zone	B-cell	lymphoma
•	 Splenic	marginal	zone	B-cell	lymphoma
	 แต่ถ้าดตูาม	lymphoid	classification	(รปูที	่1	และ	2)	ด้วย	
WHO	ทีม่ตีัง้แต่	version	เก่าถงึ	version	ใหม่จะพบว่าไม่ได้แตกต่าง
กนัมากในกลุม่ของ	indolent	lymphoma	ส่วนใหญ่จะเป็น	Mature	
B-cell	 โดยฉพาะ	FL	ใน	WHO	classification	 ปี	2008	กเ็พยีง
แต่บอกว่า	grade	I	กบั	II	ไม่จ�าเป็นต้องแยกกัน	เพราะการรักษา
เหมือนกัน
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	 อบุตักิารณ์ของ	FL	คอืประมาณ	25%	ของ	 lymphoma	ใน
ต่างประเทศขณะที่	 SLL,	 MALT,	 marginal	 zone	 lymphoma,							
lymphoplasmocytic	พบในช่วง	2-7%	(ดงัแสดงในรปูที	่3)	ดงันัน้
แนวทางในการรกัษา	indolent	lymphoma	ส่วนใหญ่จงึพดูถงึ	FL	
	 จากรปูที	่ 4	 เป็นการเกบ็ข้อมลูย้อนหลงั	 5	 ปีในโรงพยาบาล
รามาธบิด	ีพบว่า	60%	ของ	B-cell	lymphoma	เป็น	DLBCL,	FL	
พบได้	9%	
	 Pathology	ของ	FL	กค็อืเป็น	B-cell	ม	ีBcl2	over	expression	
ส่วนใหญ่ที่มาเป็น	Disseminated	disease	marker	ส�าคัญคือมี	
CD10+,	CD5-	และ	90%	ของผู้ป่วยที่มาเป็น	advanced	stage	
40%	 ของผู้ป่วยตอนแรกที่มาจะไม่มีอาการ	 และไม่ต้องการการ
รักษา	แต่ภายในระยะเวลา	4-5	ปี	ประมาณ	90%	ของคนไข้ก็
จะต้องการการรักษา	 แล้วถ้าอายุยิ่งน้อยก็จะยิ่งมีชีวิตที่ยืนยาว
มากกว่า	 ส�าหรับอุบัติการณ์	 transformation	 เป็น	 DLBCL	 ใน
ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาไว้ชัดเจน	
	 ถ้าดูอุบัติการณ์ของโรค	 ตาม	 Follicular	 Lymphoma													
International	 Prognostic	 Score	 (FLIPI)	 จะพบว่า	 อายุ,																																																																					
hemoglobin,	serum	LDH	level,	Ann	Arbor	stage	และ	จ�านวน	
lymph	node	involvement	จะเป็นตัวบอกถึงพยากรณ์โรคเหล่านี้
	 ส�าหรบัการรกัษากเ็ป็นไปตาม	NCCN	 guideline	 และเช่น
เดยีวกบั	guideline	อืน่ๆ	คอืดตูาม	stage	ถ้าเป็น	stage	I	คอืการ
ให้รงัสรีกัษา	ถ้าเป็น	stage	II-IV	ถ้าไม่มอีาการกย็งัไม่ต้องรกัษา	แต่
ถ้ามอีาการกใ็ห้การรกัษา	ยาทีใ่ช้รกัษาใน	untreated	case	มตีัง้แต่		
chemotherapy	อย่างเดียวซึ่งเป็น	cyclophophamide-based,	
anthracyclin-based,	 fludarabine-based	 รวมทั้ง	 Rituximab			

ตวัเดยีว	หรอื	Rituximab	ร่วมกบั	Chemotherapy	กรณทีีม่	ีbulky,	
symptomatic	หรือ	เป็น	grade	III	แนะน�าให้เลือกใช้	R-CHOP	
มากกว่า	 เพราะ	 R-CVP	 ได้ผลน้อยในต่อมน�้าเหลืองที่มีขนาด
ใหญ่	ส�าหรับ	CVP	ในหลาย	regimen	จะให้	Prednisolone	แค่	
40	mg/m2	เท่านั้น
	 ส�าหรับการรักษาใน	 re lapsed	 FL	 ถ ้าไม ่ เคยได ้	
Rituximab-based	มาก่อน	ก็ให้	Rituximab-based	หรือ	
Radioimmunotherapy	แต่ถ้า	remission	ต�่ากว่า	6	เดือน	
อาจจะต้องเลือกการรักษาเป็น	ASCT	หรือ	Nonmyeloablative	
allo-transplant	 in	 ASCT	 แต่ว ่าปัจจุบันก็มีอีกทางเลือก
หนึ่งในการท�า	SCT	คือการให้	Radioimmunotherapy
	 สรุปจาก	NCCN	guideline	เป็น	diagram	ได้ดังนี้	คือ	ถ้า
เป็น	stage	I-II	ก็ให้	RT	อย่างเดียว	ถ้าเป็น	stage	II	bulky	หรือ	
stage	 III-IV	 ก็ต้องดูว่ามีเหตุที่ต้องรักษาหรือไม่	 เช่น	 ถ้ามีม้าม
โต	มีอาการจาก	pressure	symptoms,	มีอาการที่	 threatened	
end-organ	function	เช่น	hydronephrosis	renal	impairment,	
cytopenia,	massive	bulky	mass,	มีขนาดก้อนโตเร็วขึ้น	หรือมี	
leukemic	phase	จึงจะเข้าข่ายการรักษา
	 ถ้าไม่มี	 indication	 ก็สามารถติดตามการรักษาโดย
ไม่ต้องให้เคมีบ�าบัด	 ไปเป็นเวลา	 1-2	 ปี	 โดยไม่ต้องรับการ
รักษา	 ถ้ามีอาการก็อาจให้การรักษาเป็น	 chemotherapy																																								
combination,	 chemotherapy	 อย่างเดียว	 หรือจะเป็น																																																					
rituximab-based	 chemotherapy	 ถ้าเป็น	 bulky	mass	 หรอืมี	
histologic	 transformation	 นัน้	 ควรให้	 anthracycline-based					
regimen	ร่วมกบั	Rituximab	ไปด้วย	

รูปที่ี	3	อุบัติการณ์ของ	lymphoma	ในต่างประเทศ

Histologic subtype of B-cell NHL :
Ramathibodi Hospital

Other B-cell
Lymphoma,

2.19%

Burkat’s
Lymphoma,

1.46%

Small
Lymphocytic
Lymphoma,

2.92%

Mantle Cell
Lymphoma,

5.84%

Follicular
Lymphoma,

9.49%

Undetermined
17.52%

DLBCL, 60.58%

รูปที่ี	4	แสดงผลข้อมูล	lymphoma	ย้อนหลัง	5	ปี	ในโรงพยาบาล

NHL Subtypes
Mantle 

Cell 
(6%)

Burkitt
(2.5%)

Other subtypes
(9%)

T and NK cell
(12%)

Follicular 
(25%)

Small Lymphocytic 
(7%)

MALT -type
marginal-zone

B cell (7.5%)

Lymphoplasmacytic
(<2%)

Percentages of all NHLs.
MALT = mucosa-aasociated lymphoid tissue ; NHL = non-Hodgkin’s lymphoma;
NK = natural killer.
Lichtman, Williams Hematology. 7th ed New York,Ny : McGraw Hill, 2006 : 1408

large B cell
(DLBCL)

(30%)

Nodal-type
marginal-zone B

cell (<2%)



7

	 ตั วอย ่ างการใช ้และไม ่ ใช ้ 	 R i tux imab																								
ในบาง	 study	 ในกลุ่มผู ้ป่วย	 FL	 ที่ไม่เคยได้รับ
การรักษามาก่อน	 การให้	 CVP	 regimen	 ร่วมกับ																																						
Rituximab	 (R-CVP)	 จะได้ผลดีกว่ากลุ่มที่ได้เคมี
บ�าบดัอย่างเดยีว	คอืมกีารเพิม่	overall	survival	(OS)	
และ	Time	to	treatment	failure	(TTF)	และไม่เพิ่ม
ผลข้างเคียงพวกการติดเชื้อ	หรือ	cytopenia	รูปที่	5	
เป็นตารางสรุปเปรียบเทียบการใช้ยาระหว่างม	ี และ
ไม่มี	rituximab	ใน	4	regimen	คือ	CVP,	CHOP,	
MCP	และ	CHVP-IFN	จะเห็นว่า	CR	มีความแตก
ต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มที่ได้	 Rituximab-based																																		
regimen	 โดยช่วงแรกจะเห็นชัดเจนว่าในคนไข้ที่ได้
รับ	 rituximab-based	 regimen	 จะมี	 TTP,	 TTF,	
EFS	 ยาวกว่า	 และติดตามไปนานขึ้นจะเห็นว่า	OS	
ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	 ดังนั้นในปัจจุบัน	
ถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้คนไข้ได้รับ	Rituximab-based	
regimen	
	 จากข้อมลูของโรงพยาบาลรามาธบิด	ี (รปูที	่ 6)	
วิเคราะห์คนไข้กลุ่ม	 B-cell	 ย้อนหลังไป	 5	 ปี	 โดย
ไม่ได้แยกว่าคนไข้เป็น	 DLBCL	 หรือ	 FL	 กลุ ่ม
ที่ได้	 CHOP-like	 regimen	 เทียบกับกลุ ่มที่ได้																																								
R-CHOP-like	 พบว่า	 OS	 ไม่ต่างกันมากนัก	 มี	
trend	ว่า	OS	ในกลุม่	R-CHOP	ดกีว่า	แต่เมือ่ด	ูOS												
ที	่median	F/U	3	ปี	พบว่า	med	OS	ในกลุม่	CHOP	
อยูท่ี	่53	เดอืน	เทยีบกบั	R-CHOP	ทีย่งั	not	reached	
(NR)	อยู	่เมือ่ดทูี	่EFS	ผลของ	R-CHOP	(NR)	กด็ี
กว่า	CHOP-like	(11	mo)
	 ถ้าคนไข้เคยได้	 chemotherapy	 มาก่อน
แล้วให้	 R	 เป็น	maintenance	 มีประโยชน์	 จาการ
ศึกษา	 PRIMA	 study	 กลุ่มที่ได้	 R-chemo	 แล้ว
ได้	R-maintenance	ได้	PFS	ดีกว่า	ในกลุ่มที่เป็น																															
non-follicular	histology	การให้	R-maintenance	
ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าได้ผล

 โดยสรุปแล้วแนวทางในการรักษาก็คือ 
ใน induction phase ก็ควรให้ R-based 
regimen ถ ้าหากว ่าต ้องการให ้คนไข ้ได ้ 
PFS นานขึ้นก็คงต้องพิจารณาข้อดีข้อเสีย 
ของการให้ R-maintenance และการให้                                                    
consolidation therapy ส�าหรับ SCT นั้น
บทบาทใน FL ก็เริ่มลดน้อยถอยลงหลังจากที่
มีการน�า targeted therapy มาใช้

รูปที่ี	5	ตารางสรุปเปรียบเทียบการใช้ยาระหว่างมี	และไม่มี	rituximab	ใน	4	สูตรคือ	
CVP,	CHOP,	MCP	และ	CHVP-IFN

รูปที่ี	6	แสดงผล	event	free	survival	เปรียบเทียบการรักษาด้วย	
R-CHOP	กับ	CHOP-like

Event-Free Survival
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รูปที่ี	1	แสดงถึง	lymphoma	ซึ่งในกลุ่ม	GCB	จะมีการพยากรณ์โรค	
และการรอดชีวิตที่ดีกว่ากลุ่ม	ABC

	 เนือ่งจาก	aggressive	lymphoma	มหีลายชนดิ	จงึขอเลอืกพดู
เฉพาะ	DLBCL	(diffuse	large	B	cell	lymphoma)	เพราะเป็นชนดิ
ทีพ่บได้บ่อยทีส่ดุทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ	อบุตักิารณ์
เกดิ	DLBCL	ในประเทศไทย	คอืประมาณร้อยละ	60	โดยอาการทาง
คลนิกิ	ค่อนข้างจะหลากหลาย	ทัง้ในด้านของพยาธวิทิยา,	ลกัษณะ
ทางโมเลกลุ	รวมทัง้การตอบสนองต่อการรกัษากแ็ตกต่างกนั	
	 ส�าหรับ	IPI	(International	Prognostic	Index)	จะใช้ปัจจัย
ทางด้านผู้ป่วยและโรคมาใช้ในการท�านายการตอบสนองต่อการ
รกัษา	ซึง่โดยส่วนใหญ่จะใช้สตูรยาเคมบี�าบดัทีม่ยีา	anthracycline	
เป็นฐาน	โดย	IPI	จะมกีารคดิคะแนนจาก	5	ปัจจยั	คอื	อายมุากกว่า	
60	 ปี,	 ระดับ	 LDH	 สูงกว่าค่าปกติ,	 ECOG	PS(performance	
status)	ระดับ	2-4,	stage	III-IV,	มีรอยโรคที่ต�าแหน่งนอกต่อม
น�้าเหลืองตั้งแต่	2	ต�าแหน่งขึ้นไป	แต่ละหัวข้อจะเป็น	1	คะแนน	
ซึ่งคะแนนรวมจะมีได้ตั้งแต่	0	คะแนนถึง	5	คะแนน	และแบ่งการ
พยากรณ์โรคตามคะแนนทีไ่ด้จากแต่ละปัจจยัเสีย่งออกเป็น	4	กลุม่

ปัจจยัเสีย่ง	คอื	low	risk	group	(คะแนน	0-1),	low-intermediate	
risk	group	(คะแนน	2),	high-intermediate	risk	group	(คะแนน	
3)	และ	high	risk	group	(คะแนน	4-5)	ซึง่ในกลุม่	low	risk	group	
จะม	ีCR	(complete	response)	ค่อนข้างสงูถงึร้อยละ	87		และมี
อตัราการรอดชวีติที	่	5	ปี	ร้อยละ	73	ตรงกนัข้ามกบักลุม่ผูป่้วย	high	
risk	ทีจ่ะม	ีCR	เพยีง	ร้อยละ	44	และอตัราการรอดชวีติที	่	5	ปีเพยีง
ร้อยละ		26		อย่างไรกต็าม	ได้มกีารจดั	IPI	โดยดคูนทีอ่ายนุ้อยกว่า	
60	ปีด้วย	เรยีกว่าเป็น	age-adjusted	IPI	โดยมกีารคดิคะแนนจาก	
3	ปัจจยั	คอื	ระดบัLDH	สงูกว่าปกต,ิ	ECOG	PS	2-4,	stage	III-
IV	จะแบ่งออกมาเป็น	4	กลุม่ปัจจยัเสีย่ง	เช่นกนั	จะเหน็ว่าตวัเลขก็
เป็นไปในแนวทางเดยีวกบั	IPI	เช่นกนั	คอื	ใน	low	risk	group	CR	
กจ็ะสงูถงึร้อยละ	92	และอตัราการรอดชวีติที	่5	ปีร้อยละ	83	แต่ใน
กลุม่	high	risk	group	นัน้	CR	และอตัราการรอดชวีติที	่5	ปี	กจ็ะ

Treatment of Aggressive Lymphoma
ผศ.นพ.อภิชัย ลีละสิริ
แผนกโลหิตวิทยา	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลดลงมาประมาณครึง่หนึง่และอตัราการรอดชวีติที	่5	ปี		หลอืเพยีง
ร้อยละ	32	เท่านัน้
	 จาก	The	2008	WHO	Classification	of	Lymphoma	จะ
แบ่ง	 DLBCL	 เป็นหลายกลุ่ม	 กลุ่มที่พบได้บ่อยคือ	 NOS	 (not	
otherwise	 specified)	 ซึ่งยังแยกออกมาอีกตามรูปร่างลักษณะ
ของเซลล์	เช่น	centroblastic	พบถงึร้อยละ	85,	immunoblastic	พบ
ร้อยละ	10	ส่วน	การแบ่งกลุ่มย่อยโดยวิธี	immunohistochemical	
สามารถแบ่งย่อยไปอกี	โดยด	ูimmunophenotype	กค็อื	เครือ่งบ่ง
ชี้บนผิวเซลล์	โดยจะพบว่า	DLBCL	บางคนจะพบมี	CD5+	ด้วย	
นอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะตรวจพบในระดับ
โมเลกุลด้วย	เป็น	GCB	(germinal	center	B	cell)	กับ	ABC	
(activated	B	cell)	lymphoma	ซึง่ในกลุม่	GCB	จะมกีารพยากรณ์
โรค	และการรอดชีวิตที่ดีกว่ากลุ่ม	ABC	(รูปที่	1)	เนื่องจาก	GCB	
lymphoma	ส่วนใหญ่จะมี	expression	ของ	BCL-6	ซึ่งท�าหน้าที่
ยับยั้ง	 tumor	suppressor	gene	บางอย่าง	เช่น	p21	ส่วนพวก	
ABC	จะมี	expression	ของ	NF-κB	ซึ่งมีผลต่อ	BCL-2	และ	A1	
ซึ่งมีผลต่อ	apoptosis	ดังนั้นการรักษาผู้ป่วย	DLBCL	กลุ่ม	GCB	
ใช้ยาเคมีบ�าบัดจะได้ผลดีกว่า	ส่วนพวก	ABC	การให้	rituximab	
หรือ	 bortezomib	 อาจจะได้ผลดีเนื่องจากยาสองตัวนี้สามารถ
ยับยั้ง	NF-κB	และท�าให้เกิด	apoptosis	เพิ่มขึ้น	
	 ส�าหรบัยาเคมบี�าบดัใน	DLBCL	ปัจจบุนัมกัให้เป็นสตูร	CHOP	
โดยได้มกีารศกึษาในยคุก่อนมยีา	rituximab	เปรยีบเทยีบระหว่างการ
ให้	CHOP	กบัสตูรยาเคมบี�าบดั	อกี	3	สตูร	คอื	m-BACOD,	Pro-
MACE	-CytaBOM	และ	MACOP-B	พบว่าในแง่ของ	TTF	(time	
to	treatment	failure)	และ	OS	(overall	survival)	ในทัง้	4	กลุม่ไม่
แตกต่างกนัเลย	เมือ่ดอูตัราการรอดชวีติที	่6	ปี	กไ็ด้ผลพอๆ	กนั	แต่
เนือ่งจากว่ายาทัง้3	สตูร	นัน้มผีลข้างเคยีงสงูมาก	เพราะฉะนัน้	CHOP	
จงึเป็นสตูรยาทีเ่ลอืกใช้มากทีส่ดุในปัจจบุนั	
	 ส�าหรบัการให้	rituximab	(R)	นัน้	อย่างทีท่ราบว่า	B-cell	จะ
มี	expression	antigen	หลายๆชนิด	ตั้งแต่	CD5,	CD19,	CD20,	
CD22	และ	อีกหลายตัว	แต่ที่ส�าคัญคือ	CD20	ซึ่งเป็นกรดอะมิโน	
ซึ่งมี	transmembrane	domain	อยู่	4	อัน	และส่วน	intracellular	
membrane	คือ	protein	kinase	C,	calmodulin/calcium	และ	
casein	kinase	ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
เซลล์	 	 ส�าหรับกลไกของ	 rituximab	 	 ในการท�าลายเซลล์มะเร็ง	
ท�าได้	2	วิธี	คือ	ADCC	(antibody	dependent	cell-mediated	
cytotoxicity)	และ	CDC	(complement	dependent	cytotoxicity)	
มีหลายการศึกษาที่แสดงผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยา	rituximab	
โดยการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม	 GCB	 และ	 ABC	 ที่ได้รับยา	
rituximab	ร่วมกบัยาเคมบี�าบดั	จะได้อตัราการรอดชวีติและ	event	
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Stem Cell Transplantation in Lymphoma
พ.อ.รศ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

	 ในปีพ.ศ.2550	การท�า	stem	cell	 transplant	 (SCT)	ใน
ยุโรป	ท�า	autologous-SCT	(ASCT)	ใน	lymphoproliferative	
disorders	ถึงกว่า	13,000	ราย,	allo-SCT	ประมาณ	1,600	ราย	
และโดยรวมมีการท�าทั้งสิ้นกว่า	25,000	ราย	โดยเป็น	ASCT	ถึง
ครึง่หนึง่ของ	SCT	ทัง้หมด	ซึง่ถอืเป็นจ�านวนมาก	แปลความหมาย
ได้สองอย่างคอื	ทางยโุรปมผีูป่้วยทีเ่ป็น		lymphoma	มากหรอือาจ
เป็นเพราะการท�า	 ASCT	 นี้ท�าแล้วได้ผลดีจึงเป็นที่นิยมท�ากัน	
เมื่อดูที่เส้นกราฟ	(รูปที่	1)	จะเหน็ว่าจ�านวนการท�า	allo-SCT	ใน	
lymphoproliferative	disorders	คดิเป็น	1	ส่วน	4	ของ	leukemias	
ดงันัน้ผูป่้วย	lymphoma	ในยโุรปส่วนใหญ่	จะได้รบัการรกัษาแบบ	
ASCT	 ใน	Hodgkin’s	 lymphoma	 (HL)	 ประเทศเยอรมนัมกีาร
ศกึษาอยูห่ลายชิน้ซึง่สรปุได้ว่าเมือ่ท�าการรกัษาไประยะหนึง่	ผูป่้วย
ร้อยละ	4-14	จะม	ีprogress	เมือ่ด	ูoverall	survival	(OS)	ของผู้
ป่วย	HL	หลังจากกลับเป็นใหม่หรือ	ดื้อต่อการรักษาแล้ว	พบว่า	

5-year	OS	ของกลุ่มที่ดื้อต่อการรักษาจะอยู่ที่ร้อยละ	50	โดยใน
กลุ่มกลับเป็นใหม่จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่า	 คือ	 OS	 เพิ่มขึ้นมา
เป็นประมาณร้อยละ	68	ข้อพจิารณาในกลุม่ดือ้ต่อการรกัษาควรท�า	
high	dose	therapy(HDT)/ASCT	ดหีรอืไม่?	จากหลายการศกึษา

free	survival	(EFS)	สูงกว่าการได้ยาเคมีบ�าบัดอย่างเดียว	การ
ศึกษาที่เป็น	landmark	study	ที่มีการติดตามผู้ป่วยนานถึง		10	ปี	
แลว้	คอื	GELA(Groupe	d’Etude	des	Lymphomes	de	l’Adulte	
study)	พบว่าผู้ป่วย	DLBCL	ที่อายุระหว่าง	60	ถึง	80	ปี,	stage	
II-IV	ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือกลุ่มที่
ได้รับ	R-CHOP		8	ครั้ง	กับกลุ่มที่ได้รับ	CHOP	8	ครั้ง	ทุก	21	
วัน	พบว่า	กลุ่มที่ได้	R-CHOP	8	ครั้ง	มีอัตราการรอดชีวิตที่	10	
ปี	สูงกว่ากลุ่มที่ได้	CHOP	8	ครั้งอย่างชัดเจน	(รูปที่	2)	สรุปว่า
ในคนสูงอายุการให้	R-CHOP	8	ครั้ง	ทุก	21	วัน	จะให้ผลดีกว่า		
ส่วนในคนอายุน้อยกว่า	60	ปี	ก็มี	Mabthera	International	Trial	
(MInT)	study	ศึกษาการให้	R-CHOP	6	ครั้ง	กับ	CHOP	6	ครั้ง	
จะเห็นว่า	คนไข้ที่ได้	R-CHOP	6	ครั้ง	ผลจะดีกว่า	CHOP	6	ครั้ง	
ทั้งในแง่ของ	EFS,	progression	free	survival	(PFS)	และ	OS	
สรุปได้ว่าการให้	R-CHOP	6	ครั้ง	ได้ผลดีกว่า	CHOP	6	ครั้งใน
กลุ่มคนไข้	DLBCL	อายุน้อยที่มีการพยากรณ์โรคดี		
	 มกีารศกึษาระหว่างการให้	R-CHOP	6	ครัง้	ทกุ	14	วนัร่วม
กบัการให้	granulocyte-colony	stimulating	factor(G-CSF)	และ
ให้	rituximab	อกี	2	ครัง้เทยีบกบั	R-CHOP	8	ครัง้	ทกุ	21	วนั	สรปุ
ได้ว่าการให้	R-CHOP-14	ได้ผลดพีอๆกบั	R-CHOP-21	และมผีล
ข้างเคยีงใกล้เคยีงกนั	และเนือ่งจากการให้	R-CHOP-14	นัน้ได้มี
การให้	G-CSF	ทกุราย	ท�าให้เกดิ	grade	3/4	neutropenia	น้อย
กว่าในกลุ่ม	R-CHOP-21
	 ส่วนการให้	 consolidation	 ด้วย	 autologous	 stem	 cell	

transplantation(ASCT)	 กไ็ด้มกีารศกึษา	 โดยแบ่งเป็นกลุม่ทีไ่ด้	
CHOP	กบั	กลุม่ทีไ่ด้เคมบี�าบดัขนาดสงูร่วมกบั	ASCT	ดผูลที	่5	ปี	
พบว่าในกลุม่ทีไ่ด้	ASCT	เป็น	consolidation	มอีตัราการรอดชวีติ
สงูกว่าการให้	CHOP	โดยสรปุ	การใช้	ASCT	เป็น	consolidation	
อาจได้ผลดใีนผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการกลบัเป็นใหม่ของโรคสงู	
	 การศึกษาใหม่ๆจะน�าลักษณะของยีนส์มาใช้ประกอบมาก
ขึ้น	 พบว่าคนไข้ที่มีการ	 expression	 ของยีนส์บางตัวนั้นจะมีผล
ต่อการรอดชีวิต	โดยคนไข้ที่ได้	mortality	predictor	score	ที่ต�่า
จะเป็นกลุ่ม	low	risk	ซึ่งจะมีอัตรารอดชีวิตสูงกว่า	คนไข้ที่มี	gene	
expression	สูงอย่างชัดเจน

R-CHOP  VS CHOP in DLBCL :
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จะเหน็ว่าการท�า	SCT	ในผูป่้วย	HL	ทีด่ือ้ต่อการรกัษาจะได้	complete	
remission	(CR)	อยู่ที่ประมาณร้อยละ	39,	5-year	OS	อยู่ที่ร้อย
ละ	50,	5yr-progression	free	survival	(PFS)	อยู่ที่ร้อยละ	30	
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาการท�า	SCT	ในกลุ่ม	HL	ที่ดื้อต่อการ
รกัษาพบว่าในกลุม่กลบัเป็นใหม่	ผลการรกัษาจะดกีว่าในกลุม่ทีด่ือ้
ต่อการรกัษา		โดยได้	CR	มากกว่าถงึสองเท่า,	5-year	OSร้อยละ	
55	และ	5-year	PFS	อยู่ที่ร้อยละ	52	ได้มีการศึกษาในวารสาร	
Lancet	ดูผลการท�า	ASCT	ในกลุ่ม	HL	ที่กลับเป็นใหม่เทียบกับ
การให้ยาเคมบี�าบดั	โดยน�าคนไข้ทีไ่ด้	Dexa-BEAM(carmustine,	
etoposide,	cytarabine,	melphalan)	แล้วได้	CR/PR	(partial	
remission)	มาแบ่งเป็น	 2	กลุ่ม	 กลุ่มแรกได้	Dexa-BEAM	
ต่อ	กลุ่มที่สองได้รับการท�า	SCT	ติดตามประมาณ	40	เดือน	
พบว่า	3-year-	freedom	from	treatment	failure	(FFTF)	
เป็นร้อยละ	55	ใน	BEAM-HSCT(hematopoietic	stem	cell	
transplantation)	ซึ่งผลดีกว่าเมื่อเทียบกับร้อยละ	33	ใน	Dexa-
BEAM	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิดงันัน้ในผูป่้วย	HL	ทีก่ลบัเป็นใหม่
หรอืดือ้ต่อการรกัษา	การน�าผูป่้วยมาท�า	SCT	น่าจะได้ผลการรกัษา
ทีด่กีว่าการให้	maintenance	ด้วยยาเคมบี�าบดั	แต่อย่างไรกต็ามผล	
OS	ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทัง้สองกลุม่	นอกจากนัน้ได้มกีาร
ศกึษาการใช้	HCT	(hematopoietic	cell	transplantation)	ในสูตร	
IGEV(ifosfamide,	gemcitabine,	vinorelbine)	ในกลุ่ม	HL	ที่
กลับเป็นใหม่พบว่าได้ผล	overall	response	rate	(ORR)	ร้อย
ละ74	และ	CR	ร้อยละ		48	เมื่อศึกษาในระยะยาวโดยให้	IGEV	
รวม	 4	 ครั้ง	 แล้วตามด้วย	 ASCT	 ครั้งเดียว	 (BEAM)	 หรือมี
การปรับการรักษาในปี	พ.ศ.	2544	เป็นให้	IGEV	4	ครั้งแล้วท�า	
ASCT	ต่ออีก	2	ครั้ง	 (Mel-BEAM)	ผลโดยรวมพบว่าได้	CR	
ร้อยละ	48,	PR	ร้อยละ	26	และ	ORRร้อยละ	74	
	 ค�าถามทีว่่าควรท�า	PET(Positron	emission	tomography)	
scan	ก่อนท�า	SCT	หรอืไม่	จากข้อมลูในหลายงานวจิยัทีส่รปุว่าการ
ท�า	PET	scan	ได้ประโยชน์	โดยถ้า	PET	ได้ผลบวก	ก่อนท�า	SCT	
สามารถพยากรณ์ได้ว่าผลการรกัษาจะไม่ด	ีหาก	PET	ได้ผลลบ	ผลการ
รกัษาโดยการท�า	SCT	จะดกีว่าในกลุม่	PET	ได้ผลบวก	จงึแนะน�าให้
ท�า	PET	scan	ก่อนท�า	SCT	
	 ส�าหรับ	 risk	adapted	strategies	ของการท�า	SCT	ในผู้
ป่วย	HL	ที่กลับเป็นใหม่หรือ	ดื้อต่อการรักษา		ที่เป็น	poor	risk	
คือ	มีดื้อต่อยาแบบปฐมภูมิ	หรือมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ	
2	อย่าง	 (เวลาที่กลับเป็นใหม่น้อยกว่า	 12	 เดือน,	 stage	 III-IV	
หรอืเกดิเป็นใหม่ตรงต�าแหน่งเดมิทีฉ่ายแสงแล้ว)	เมือ่เกดิการเกดิ
เป็นใหม่			แนะน�าให้ท�าASCT	ติดต่อกัน(tandem)	ส่วนในกลุ่ม	
intermediate	risk	คือมี	1	risk	factor	เมื่อเกิดการ	กลับเป็นใหม่	
นั้น	การท�า	ASCT	ครั้งเดียวก็เพียงพอ
	 ส�าหรบับทบาทของ	allo-SCT	ในกลุม่ผูป่้วย	HL	ทีก่ลบัเป็นใหม่
หรอื	ดือ้ต่อการรกัษา	จาก	6	การศกึษาพบว่า	transplant	related	
mortality	(TRM)	อยูท่ีร้่อยละ	15-24,	progression	free	survival	

(PFS)	ร้อยละ	18-55	และ	long	term	OS	อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	50	และ
ทีน่่าสนใจคอืไม่ว่าจะเป็น	matched	sibling	หรอื	unrelated	donor	ผล
การรักษาที่ได้พอๆกัน	เพราะฉะนั้นถ้าจะท�า	allo-SCT	ในผู้ป่วย	
HL	ถ้าไม่มี	matched	donor	ใช้	unrelated	donor	ก็ได้เนื่องจาก
ผลการรักษา	ใกล้เคียงกัน	แต่	allo-SCT	อาจจะไม่สามารถท�าได้
ในคนไข้ทีอ่ายมุาก	หรอื	performance	status	(PS)	ไม่ด	ีสามารถ
ใช้เป็น	 reduced	 intensity	 conditioning	 allo-SCT	 ได้หรือไม่	
ซึ่งจากการทบทวนวารสาร	 5	 ฉบับ	 จ�านวนคนไข้ทั้งหมด	 485	
คน	จะเห็นว่า	TRM	โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ	21,	PFS	ประมาณร้อย
ละ	30,	OSร้อยละ	50	แต่มีโรคกลับเป็นใหม่ต้องเป็น	chemo-																																																	
sensitive	 disease	 จึงจะท�าได้	 ในกรณีที่เป็นการกลับเป็นใหม่
เฉพาะที่	 ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่การพยากรณ์โรคที่เลว	 สามารถใช้
เพียงแค่	conventional	chemotherapy	หรือ	RT	ก็อาจเพียงพอ	
โดยมีข้อมูลสนับสนุนใน	level	2B
	 ใน	 follicular	 lymphoma	 (FL)	 การท�า	 ASCT	 ในผู้ป่วย
ที่กลับเป็นใหม่	พบว่า	long	term	OS	อยู่ที่ร้อยละ	50	แสดงว่า
ครึ่งหนึ่งของคนไข้สามารถหายได้	 ส�าหรับ	 allo-SCT	 สถาบัน	
M.D.	Anderson	Cancer	Center	ได้ท�าการศึกษาผู้ป่วย	10	คน
พบว่ามีการกลับเป็นใหม่	1	ราย	เสียชีวิตจากปัญหาของ	veno-										
occlusive	disease	(VOD)	จาก	graft	versus	host	(GVH)	1	คน	
ส่วนที่เหลือผลค่อนข้างดี	มี	survival	อยู่ที่ร้อยละ	70	ซึ่งสรุปได้ว่า																																																																	
myeloablative	 transplantation	 สามารถท�าให้ผู้ป่วย	 FL	 ที่
เลอืกไว้สามารถหายขาดได้	โดยมเีกณฑ์ทีเ่ลอืกไว้	ทีจ่ะเลอืกมาท�า																	
allo-SCT	คือ	มี	PS	ที่ดี,	อายุน้อย,	HLA	identical	และ	เป็น
ชนิดไวต่อยาเคมีบ�าบัด	 หรือ	 ชนิดที่ดื้อต่อการักษาได้	 ส�าหรับ
คนไข้	matched	sibling	ที่เอามาท�า	SCT	พบว่ามี	survival	อยู่ที่
ประมาณร้อยละ	50	ซึง่ปัจจยัทีใ่ช้ในการท�านายผลของการท�า	SCT	
ในคนไข้	FL	คือ	อายุที่มากกว่า	40	ปี,	poor	PS,	เป็น	พวกที่ดื้อ
ต่อยาเคมีบ�าบัด	 และระหว่างการให้ยาเคมีบ�าบัดไม่ได้รับ	 total	
body	irradiation	(TBI)	ถ้ามี	4	ปัจจัยนี้ถือว่ามีการพยากรณ์โรค
ที่ไม่ดี
	 ในการศึกษาของ	 CIBMTR	 (Center	 for	 International																											
Blood	 and	Marrow	 Transplant	 Research)	 พบว่า	 survival	
ของ	การท�า	 allo-SCT	 ใน	FL	อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	50	ซึง่ใกล้
เคยีงกบัการศกึษาของ	M.D.	 Anderson	Cancer	Center	 และมี
การศกึษาในกรณทีีจ่ะท�า	mini-SCT	 หรอื	 non-myeloablative																																																											
transplantation	 ด้วย	 FC	 โดยใช้	 in	 vivo	 purging	 ด้วย																			
rituximab	ก่อนและหลังการท�า	SCT	โดยร้อยละ	20	ของคนไข้
กลุ่มนี้เคยได้รับ	ASCT	มาก่อนแล้ว	พบว่า	ในกรณีที่ท�า	mini-
SCT	 ผลการรักษาดีมาก	 ทั้ง	 OS	 และ	 PFS	 ร้อยละ	 80-90	
นอกจากนั้นได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้	 mini-SCT	 กับ																				
myeloablative	 ซึ่งเป็น	 conventional	 chemotherapy	 พบว่า	
TRM	ของทั้งสองกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน	แต่ในกลุ่ม	reduced	in-
tensity	conditioning	(RIC/HSCT)	จะมโีอกาสทีโ่รคกลบัเป็นใหม่
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Conclusion Remarks
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล

	 จากเวลาประมาณ	40	ปีที่ผ่านมา	การศึกษาเรื่อง	non-
Hodgkin	lymphoma	(NHL)	มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	
ทั้งในทางการแบ่งแบบรอง(subtype)	 หรือ	 การจัดแบ่ง
ประเภท(classification)	 ความเข้าใจใน	 pathobiology	 ของ
โรค	 และการรักษาที่ก้าวหน้ามากขึ้น	 ท�าให้ในปัจจุบันมะเร็ง
ระบบน�้าเหลืองเป็นโรคที่สามารถหายขาดได้ในบางกลุ่มและ
บางระยะของโรค
	 ความก้าวหน้าของการจดัแบ่งประเภท	ซึง่เดมิอาศยัลกัษณะ
ทางพยาธิวิทยาคือ	 รูปแบบการเจริญเติบโต	 (growth	 pattern)	
และ	รูปร่าง(morphology)	อย่างเดียว	(Rappaport	1950	-->)	
จนประมาณปี	 ค.ศ.	 1970	 ได้มีความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการ
เจริญเติบโตของ	lymphocytes	และ	immunophenotype	(Luke	

สูงกว่า	 conventional	 SCT	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 แต่เมื่อท�า	 sub-
group	 	analysis	adjusted	ด้วย	conditioning	 regimen	ที่ให้
เข้าไป	พบว่า	PFS	ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยสรุป
แล้วในกลุม่ผูป่้วย	FL	นัน้	การท�า	mini-SCT	หรอื	myeloablative																																					
transplantation	 ให้	 outcome	 ไม่แตกต่างกันมากนัก	 ในเรื่อง	
NRM	 (non	 relapsed	mortality)	 กับ	 survival	 แต่ตัวที่ตัดสิน
ผลการรักษา	 คือ	 performance	 status,	 chemo-sensitive/																																																										
resistance,	 comorbidities	 และ	 donor	 type	 ว่ามี	 match								
sibling	donor	หรือไม่	ในกรณีที่เป็น	mini-SCT	สามารถเลือก
ใช้ในผู้ป่วยที่มี	comorbidities	หรือมี	chemosensitive	disease
	 ส�าหรบั	University	of	Chicago	approach	กเ็ป็นไปแนวทาง
เดยีวกนั	โดย	allo-SCT	ควรจะท�าในกลุม่ผูป่้วยทีเ่ป็นกลบัเป็นซ�า้	
ส่วนการเลือกว่าจะท�า	auto	หรือ	allo	SCT	นั้น	ควรดูจากสภาพ
ร่างกาย,	อายุ,	ความสามารถในการ	mobilize	stem	cell	และ	มี	
HLA	identical	หรือไม่	ผลการรักษาของ	SCT	สามารถท�านาย
ได้จาก	PS,	comorbidities,	disease	status,	donor	type	และ	
conditioning	regimen	นอกจากนัน้ยงัแนะน�าให้ท�า	allo-SCT	ถ้า
ท�าได้	ถ้าท�าไม่ได้ค่อยไปท�า	RIC/HSCT	และให้ผ่านกระบวนการ	
T-cell	depletion	โดยใช้	campath	เป็นฐาน	ซึง่ยาตวันีเ้ป็น	CD52	
antagonist	เพราะน่าจะได้ผลการรกัษาทีด่กีว่า	ส�าหรบักลุม่ทีก่ลบั
เป็นใหม่อาจให้เป็น	salvage	chemo-immunotherapy	แล้วตาม
ด้วย	DLI	(donor	lymphocyte	infusion)
	 ในกลุม่	aggressive	NHL	มกีารศกึษาของ	PARMA	เปรยีบ
เทียบการให้	DHAP	(dexamethasone,	cisplatin,	high	dose	
Ara-C)		6	ครั้ง	เทียบกับให้		DHAP	2	ครั้ง	ร่วมกับ	การฉาย
แสงรังสี	ตามด้วย	HCT/ASCT	พบว่า	OS	ของกลุ่มที่ท�า	SCT	สูง

กว่าอย่างมนียัส�าคญั	ส่วนอกีการศกึษาทีเ่ปรยีบเทยีบระหว่างการ
ท�า	allo-SCT	เทียบกับ	ASCT	ในกลุ่มคนไข้	aggressive	NHL	
โดยเป็น	diffuse	large	B	cell	lymphoma	(DLBCL)	ร้อยละ	50	
เมื่อติดตามการรักษาที่	2	ปี	พบว่า	PFS	ไม่แตกต่างกันทางสถิติ	
แต่อย่างไรกต็ามพบว่าอตัราการกลบัเป็นใหม่ต�่ากว่าในกรณทีีท่�า	
allo-SCT	ส�าหรับการศึกษาของ	EBMT(European	Group	for	
Blood	and	Marrow	Transplantation)	ท�า	mini-SCT	ในกลุ่ม	
aggressive	NHL	โดยมีคนไข้	188	ราย	ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่	40	ปี	
ประมาณครึ่งหนึ่งของคนไข้ผ่านการท�า	 ASCT	 มาแล้ว	 ติดตาม
การรักษาเฉลี่ยที่	283	วัน	พบว่า	OS	ที่	1	ปี	กับ	2	ปี	อยู่ที่ร้อย
ละ	62	กับ	ร้อยละ	50,	TRM(transplant-related	mortality)	ที่	
100	วันอยู่ที่ร้อยละ	12	และที่	1	ปีอยู่ที่ร้อยละ	25	ส่วน	disease	
progression	 ที่	 1	 ปี	 ในกลุ่มที่ดื้อต่อยาเคมีบ�าบัด	 (chemo-																																																															
resistance)	นัน้ผลการรกัษาไม่ดี	คอืม	ีการลกุลามของโรคถงึร้อย
ละ	75	เทียบกับ	chemo-sensitive	ที่พบเพียงร้อยละ	25	โดยมี		
1yr	PFS	เพียงร้อยละ	1
 สรุปค�าแนะน�าส�าหรับการท�า SCT ใน aggressive 
NHL นั้น ในกรณีที่เป็นผู ้ป ่วยที่สามารถรับการปลูก
ถ่ายไขกระดูกได้ (transplant candidate) แนะน�าให้ท�า                                                                                          
salvage therapy ก่อน อาจให้เป็น DHAP, ESHAP                     
(etoposide, methylprednisolone, cytarabine ,                            
cisplat in ), MINE(methyl-GAG, i fosfamide,                                                                        
methotrexate, etoposide) หรือ ICE (ifosfamide,                       
carboplatin, etoposide) เพือ่ลด tumor mass ให้มากทีส่ดุ 
หากตอบสนองให้ท�า HCT/ASCT ต่อ และหากโรคยงัลกุลาม
อาจต้องพจิารณาเข้า clinical trial หรอื ท�า allo-SCT

รูปที่	1:	
วิวัฒนาการ

ของ	การจัดแบ่ง
ประเภทของ	NHL	
(ก่อนปี	ค.ศ.1950	

–	ปัจจุบัน)

and	Collin	1970	-->)	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1990	ความรู้เรื่อง
พนัธุก์รรมระดบัโมเลกลุ(molecular	genetic)	มมีากขึน้	ท�าให้เกดิ
การจัดแบ่งประเภทใหม่ขึ้น	(REAL	-->	WHO	1990	-->)	โดย
รวบรวมความรูต่้างๆดงักล่าว	จงึน�าไปสูค่วามเข้าใจใน	pathobiology	
ของโรค	NHL	ให้ดีขึ้นว่า	NHL	เป็นกลุ่มโรคซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
กันไป	และต้องการการรักษาที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละกลุ่ม

วิวัฒนาการขอ Classification of NHL (<1950 - ปัจจุบัน
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ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ Malignant Lymphoma รักษาหายขาดได ้
	 ปัจจุบันโรคมะเร็งระบบน�้าเหลือง	(malignant	 lymphoma)	มีส่วนหนึ่ง
ซึง่สามารถรกัษาให้หายขาดได้	ซึง่นบัว่าเป็นความก้าวหน้าทีส่�าคญัมาก	แพทย์
จ�าเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่ส�าคัญในการรักษาให้ได้ผลดี	
1. การตรวจพบโรคในระยะต้น (early stage)
	 ระยะของโรคมีความส�าคัญมากในการพยากรณ์โรค	 ถ้าสามารถให้การ
วินิจฉัยตั้งแต่	Stage	I-II	(โรคยังอยู่กับที่ไม่กระจาย)	การใช้ยาเคมีบ�าบัดร่วม
กับการฉายแสงรังสี	จะมี	อัตราการรอดชีวิตที่	5	ปี	มากกว่าร้อยละ	80	แสดง
ว่า	มีผู้ป่วยจ�านวนมากที่มีโอกาสหายขาดและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
	 ในคนไทย	ก่อนปี	ค.ศ.	1990	ผูป่้วย	stage	I-II	ทีต่รวจพบ	มเีพยีงร้อยละ	
25	แต่ในระยะหลงั	จากการศกึษาของ	Thai	Lymphoma	Study	Group	ในปี	
ค.ศ.	2008	ได้รายงานว่า	พบผูป่้วยไทย	stage	I-II	อย่างน้อยร้อยละ	40-50	ส่ง
ผลให้ความหวงัในการรกัษา	lymphoma	ในคนไข้ไทยให้หายขาดมมีากขึน้
2. การรักษา NHL มีหลายวิธี ได้แก่
 2.1 การรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด(Chemotherapy) ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการรักษามะเร็งระบบน�้าเหลืองขณะนี้	โดยมี
	 การพัฒนามาตลอด	จนถึงปี	ค.ศ.	1975	เริ่มมีการใช้	ยาเคมีบ�าบัดในกลุ่ม	anthracycline	ซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด	จนถึง		
	 ปัจจุบันนี้การใช้จะเป็นแบบรวมยาเคมีบ�าบัดหลายๆตัว	ซึ่งได้ผลดีกว่าใช้ตัวเดียว
 2.2 ภมูคิุม้กนับ�าบดั(Immunotherapy)	เป็นการค้นพบทีย่ิง่ใหญ่(breakthrough)	ของ	การรกัษามะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงให้ดขีึน้	
	 มาก	โดยประมาณ	ค.ศ.	1995	มีการค้นพบ	โปรตีน	ที่จับกับแอนติเจน(antigen)	ของเซลล์	คือ	CD20	ซึ่งอยู่บนผิว	B	
	 lymphocyte	ยาดังกล่าวได้แก่	rituximab	ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการรักษาอย่าง	มหัศจรรย์	และใช้ร่วมกับเคมีบ�าบัด
	 จะได้ผลดีที่สุด	เพราะท�าให้อัตราการรอดชีวิตสูงมาก	จนมีผู้ป่วยจ�านวนหนึ่งหายขาดได้	(ส่วนใหญ่เป็น	diffuse	large	cell					
	 lymphoma	ซึ่งพบมากกว่าร้อยละ	50	ของ	NHL	ในประเทศไทย)	นอกจากนี้ในระยะหลังมีการน�า	Radioimmuno	therapy	
	 มาใช้ท�าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 2.3 การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็เลอืด(Hematopoietic stem cell transplantation)	เข้ามาประมาณ	ปี	ค.ศ.	1990			
	 ช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่โรคกลับเป็นใหม่	หรือเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	
 2.4 การรักษาด้วยยาเสริม(Adjuvant therapy)	การฉายแสงรังสี,	การผ่าตัด	
 2.5 ให้การสนบัสนนุด้วยสารกระตุน้การสร้างเมด็เลอืด(Supportive hematopoietic growth factor)	Granulocyte	colony
	 stimulating	factor	(G-CSF)	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษา	ในการพิจารณาว่าจะใช้สิ่งไหนรักษาคนไข้	ตามความเหมาะสม

การรักษา Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)
	 DLBCL	เป็นชนดิของ	lymphoma	ทีพ่บมากทีส่ดุในคนไทย	พบประมาณร้อยละ	50	(จากการศกึษาของ	Thai	Lymphoma	Study	Group)
ในผู้ป่วย stage I-II	โรคจ�ากัดวง(localized	disease)	(รูปที่	2)
	 -	 ก่อนปีค.ศ.	1980:	การรักษาด้วยการฉายแสงรังสี	ผลการรักษาไม่ค่อยดี	โดย	อัตราการรอดชีวิตที่	5	ปี	อยู่ที่ประมาณ		
	 	 ร้อยละ	50	แต่จะเห็นได้ว่า	เส้นกราฟตกลงมาเรื่อยๆ	โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีโรคกลับเป็นใหม่	สูง	และโอกาสหายขาดน้อย
	 -	 ช่วงทศวรรษ	1980:	การใช้	CHOP	ในการรักษา	ได้ผล	อัตราการรอดชีวิตที่	5	ปีดีขึ้นมาถึงประมาณร้อยละ	75	และเป็น	
	 	 plateau	curve	มากขึ้น	แสดงว่าคนไข้อาจไม่มีโรคกลับเป็นใหม่	และมีโอกาสหายขาดมากขึ้น
	 -	 ปี	ค.ศ.	1988:	การใช้	CHOP	ร่วมกบัการฉายแสงรงัส	ีได้ผลท�าให้อตัราการรอดชวีติที	่	5	ปี	เกอืบร้อยละ	9และเป็น	plateau	curve	
	 	 เส้นกราฟไม่ตก	แสดงถงึว่าการรกัษาผูป่้วยโรคจ�ากดัวง	สามารถรกัษาให้หายขาดได้	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	70	ถงึ	80	
ในผู้ป่วย advanced DLBCL		ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด		
	 การศกึษาในคนไทย	ของ	ศ.นพ.ธานนิทร์	อนิทรก�าธรชยั	ท�าการศกึษาในผูป่้วย	advanced	DLBCL,	ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงู	
โดยทีผู่ป่้วยกลุม่นี	้ถ้าใช้	chemotherapy	ในระยะ	5	ปี	จะมชีวีติอยูเ่พยีงร้อยละ	25	เท่านัน้	การศกึษานีไ้ด้แบ่งผูป่้วยออกเป็น	3	กลุม่	
	 -	 กลุ่มที่	1:	ได้รับ	CHOP
	 -	 กลุ่มที่	2:	ได้รับ	CHOP-ESHAP-และตามด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด
	 -	 กลุ่มที่	3:	ได้รับ	rituximab	ร่วมกับ	CHOP-ESHAP
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อ. นพ. ไพศาล บุญสะกันต์
ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pathology Forum

 ผู้ป่วยหญิงไทย	 อายุ	 36	 ปี	 คล�าพบก้อนที่รักแร้ด้านขวา
มาประมาณ	1	ปี	ไม่มีอาการไข้	น�้าหนักลด	หรืออาการข้างเคียง
อืน่ๆ	ตรวจร่างกายพบต่อมน�้าเหลอืงโตเป็นกลุม่	แพทย์เจ้าของไข้
สงสยักลุม่โรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้เรือ้รงั	(chronic	infection)	เช่น	
วัณโรค	จึงได้ท�า	lymph	node	biopsy

Histomorphology  
 พบเซลล์มะเร็งใน	 nodal	 sinuses	 และเริ่มแทรกเข้ามา
ใน	nodal	parenchyma	 (รูปที่	 1)	 เซลล์มะเร็งมีขนาดกลางถึง
ใหญ่	นิวเคลียสมีรูปร่างหลากหลายตั้งแต่กลม	รูปไตหรือเกือก
ม้า	(Kidney	or	Horseshoe	shape)	และอยู่เยื้องไปด้านใดด้าน
หนึ่ง	(eccentric	nuclei)	ไซโตพลาสซึม	มีปริมาณพอเหมาะ	ใน
บางเซลล์จะพบบริเวณที่ให้สีออกแดง	 (eosinophilic	 region)	ซึ่ง
ตรงกับ	Golgi	region	ของเซลล์		พบ	mitosis	และ	apoptosis	ได้
บ่อย	(รูปที่	2)

Immunophenotype
 เซลล์มะเร็งย่อมให้ผลบวกต่อ	CD30	(รูปที่	3),	EMA	(รูป
ที่	4),	ALK	(รูปที่	5)	ซึ่งติดทั้งนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม,	CD4,	
และ	TIA-1	(รูปที่	6)	และ	ให้ผลลบต่อ	CD3,	CD20,	PAX-5,	
CD8,	CD15,	และ	Cytokeratin	(AE1/AE3)

รูปแสดงผลการตรวจพยาธิของต่อมน�้าเหลืองของผู้ป่วย

	 ผล	 overall	 survival	 ของกลุ่มที่ได้รับ	 rituximab	 ร่วมกับ	
CHOP-ESHAP	 ดีที่สุด	 และมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า	 4	 ปี	 โดยถ้า
ผู้ป่วยไม่มีโรคกลับเป็นใหม่	 ภายใน	 1	 ถึง	 2	 ปีแรกเส้นกราฟจะ
ไม่ตก	 แสดงว่าผู้ป่วยสามารถหายขาดจากโรคได้อย่างน้อยๆ	 ไม่
ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 (รูปที่	 3A)	 และถ้าดูในแง่ของ	 disease	 free							
survival	โอกาสหายขาดเกินร้อยละ	90	ดังแสดงในรูปที่	3B
 โดยสรุป ในปัจจุบันความหวังที่เราจะได้เห็นผู้ป่วย 
lymphoma มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาว และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี
มีมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากหลายๆ
ท่าน ทั้งนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ รวมทั้งความร่วมมือ
ของผู้ป่วย นับว่าเราเป็นหนี้บุญคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมา
แล้ว อย่างไรก็ตามผลการรักษาจะไม่ได้ผลดีตามที่ปรากฎ 
ถ้าแพทย์ไม่สามารถน�าความรู้มาใช้อย่างถูกต้อง และไม่ดูแลผู้ป่วยอย่างดี 

	 เนื่องจากสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเกียรติในวันมุทิตาจิต	80	ปีของ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	พันเอกหญิง	ถนอมศรี	
ศรีชัยกุล	ดิฉันจึงใคร่ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง	4	ท่าน	ซึ่งได้สละเวลามาบรรยายในที่ประชุม	เป็นการให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังอย่างดี
ยิ่ง	และเนื่องจากทุกท่านเป็นสมาชิกของ	Thai	Lymphoma	Study	Group	จึงใคร่ขอขอบคุณ	Thai	Lymphoma	Study	Group	ซึ่งก่อ
ตั้งโดย	ศาสตราจารย์นายแพทย์	ธานินทร์	อินทรก�าธรชัย	ส�าหรับพวกเราคนไทยไว้	ณ	ที่นี้ด้วย
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นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลราชวิถี

Case Discussion 1

ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 58 ปี อาชีพก่อสร้าง หยุดงานมา 5 ปี
อาการส�าคัญ	:	ท้องเสีย	2	วัน	ก่อนมาโรงพยาบาล	
ประวัติ ปัจจุบัน	 :	 1	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	รู้สึกเหนื่อย	 เพลีย	ท�างานบ้านไหว	พอเดินขึ้นบันไดไหว	นอนหมอน	1	
ใบ	ไม่มีอาการ	paroxysmal	nocturnal	dyspnea	ไม่มีประวัติโรคกระเพาะ,	ริดสีดวงทวาร,	ถ่ายเป็นเลือด	มีเลือดก�าเดาไห
ลนานๆ	ครั้ง	มีประวัติกินยาทัมใจ	แต่หยุดแล้ว	10	ปี	มีประวัติดื่มเหล้านานๆ	ครั้งหยุดแล้ว	5	ปี	2	วันก่อนมาโรงพยาบาล	
ผู้ป่วยท้องเสียเป็นน�้าจึงมาหาแพทย์ที่คลินิก	 แพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยซีดมาก	 จึงแนะน�ามาหาสาเหตุที่	 โรงพยาบาลจังหวัด	
และได้ส่งตัวผู้ป่วยมา	โรงพยาบาลราชวิถี	
ตรวจร่างกายแรกรับ	BP	=	132/79	mmHg,	PR	=	101/min
GA	:	Markedly	pale	conjunctiva,	no	jaundice,	no	superficial	lymphadenopathy	
Heart	:	Normal	S1S2,	no	murmurs
Lungs	:	Clear,	no	adventitious	sound
Abdomen:	Soft,	liver	3	cm,	below	right	costal	margin,	spleen	not	palpable.

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
14 กย. 2552		CBC	Hb	=	5.6	g/dL		Hct	=	18.4%		MCV	=	84.4	fl,	MCH	=25.7	pg	
	 MCHC	=	30.4	g/dl,WBC	=	10.3	x	103/μL,		Platelet	count	=	186.0	x	103/μL
	 Differential	Count	:	PMN	45%			L	39%		Mo	9%		Eo	6%		Baso	1%
	 พบ	rouleaux	formation
	 Serum	ferritin	=	93	ng/ml	(10-300	ng/ml)			Hb	typing	A2A,	A2	=	3.0%

References
1.  Delsol G, Jaffe ES, Falini B, Gascoyne RD, Muller-Hermelink HK, Stein H, et. al. Anaplastic large cell lymphoma (ALCL), ALK-positive. In: Swerdlow SH, 
 Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW (Eds). WHO Classification of Tumours of Haemato poietic and Lymphoid Tissues. 
 4th ed. Lyon:IARC Press; 2008. p. 312-316.
2.  Medeiros LJ, Elenitoba-Johnson KS. Anaplastic large cell lymphoma. Am J Clin Pathol. 2007;127:707-22.

Diagnosis: Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive
	 Anaplastic	large	cell	lymphoma,	ALK-positive	(ALCL,	ALK-positive)	เป็น	mature	(peripheral)	T-cell	neoplasm	ที่
ตัวเซลล์มะเร็งมีขนาดกลางถึงใหญ่	มีไซโตพลาสซึมปริมาณค่อนข้างมาก	นิวเคลียสมีรูปร่างหลากหลาย	(pleomorphic	nuclei)	มักจะ
เป็นรูปไต	หรือ	เกือกม้า	ซึ่งเซลล์ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า				“Hallmark	cell”	มะเร็งกลุ่มนี้จะมี	translocation	ของ	ALK	gene	บน
โครโมโซมคู่ที่	2	กับ	genes	อื่นๆ	(กว่า	80%	ของผู้ป่วยจะเป็น	NPM	gene	บนโครโมโซมคูท่ี	่5	ซึง่จะให้	nuclear	และ	cytoplasmic	
staining	pattern	ของ	ALK	ดังเช่นรายนี้)	และจะให้ผลบวกกับ	CD30	เสมอ	สิ่งที่ต้องเน้นย�้าคือ	มะเร็งชนิดนี้	มีขนาดค่อนข้างใหญ่	
อยู่เบียดกันเป็นกลุ่ม	ลักษณะพยาธิสภาพในต่อมน�้าเหลืองเป็นแบบ	sinus	pattern	และ	ให้ผลบวกต่อ	EMA	เป็นส่วนใหญ่	ท�าให้
อาจให้การวินิจฉัยผิดพลาดเป็น	 metastatic	 carcinoma	 มายังต่อมน�้าเหลืองได้	 ความเฉลียวใจและการพิสูจน์ว่าเซลล์มะเร็งให้ผล
บวกต่อ	lymphoid	marker	(เช่น	CD4	และ	TIA-1	ในรายนี้)	จึงมีความจ�าเป็น	ส�าหรับ	B-	หรือ	T-cell	lymphomas	อื่นๆ	ที่อาจมี									
anaplastic	features	และติด	CD30	ได้นั้น	การ	work	up	โดยใช้	immunohistochemical	panel	ขนาดใหญ่	จะช่วยในการวินิจฉัย
แยกโรคได้	โดยไม่มีปัญหามากนัก
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21 กย. 2552	-	Urine	Bence-Jones=positive
	 BUN	=21	mg/dl,	serum	creatinine	=	1.3	mg/dL,	uric	acid	=	12.9	mg/dl
	 calcium	=	8.8	mg/dl,	phosphorus	=	5.0	mg/dl,	albumin=2	g/dl,	globulin	=	11.2	g/dl	LDH	=	225	U/L			
	 Serum	protein	electrophoresis	:	พบ	monoclonal	pattern
	 Immunofixation	electrophoresis	:	μ	Chain
22 กย. 2552		Bone	marrow	aspiration
	 Cellularity	~20%,		M/E	=	3/1,	myeloid	series	:	decreased	erythroid	series	:	decreased,	megakaryocytes	:	normal,	
	 other	:	lymphocytes	40%	plasma	cell	2	%.Impression	:	Low	grade	lymphoma
22 กย. 2552

Pathological diagnosis
	 Bone	marrow	clot	and	biopsy
	 :	Hypercellular	marrow.The	marrow	elements	are	displaced	by	monopopulated			hematopoietic	cells	The	other		
	 marrow	elements	are	depleted.
	 The	immunostaining	is	positive	for	CD45,	weakly	positive	for	VS38C	and	negative	for	MAC387
	 เนือ่งจากผล	bone	marrow	biopsy	ไม่สามารถแปลผลได้	แพทย์ผูด้แูลจงึได้ขอทบทวนผลการตรวจทางพยาธิ	แต่ตดิปัญหาเรือ่ง
ค่าใช้จ่ายในการทบทวนผลการตรวจทางพยาธิ	จึงได้ส่ง	slide	และ	tissue	block	ย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัด	และโรงพยาบาล
ต้นสังกัดได้ส่ง	review	ที่	ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ผลดังนี้

Final Diagnosis
	 Bone	marrow,	biopsy	and	clot	:	Involved	by	small	B-cell	lymphoid	neoplasm
Comment :	The	bone	marrow	and	clot	show	 involvement	by	small	neoplastic	 lymphoid	cells	with	clear	cytoplasm	
(monocytoid	and	plasmacytoid	features)	rare	dutcher	bodies	identified	by	PAS	stain	in	the	marrow	biopsy.
	 Immunostaining	demonstrates	that	the	neoplastic	cells	mark	with	CD20,	CD5(some),	CD23(some),	CD43	and	bcl	
2.	They	also	mark	with	VS38C	and	CD45	(from	previous	immunostaining),	but	they	do	not	mark	with	CD3,	CD10,	Cyclin	
D1	and	MAC387.	Kappa	light	chain	restriction	(	kappa+	and	lambda-)	is	noted	in	neoplastic	cell.	These	esults	indicate	a							
B-cell	phenotype	and	favor	marrow	involvement	by	chronic	lymphocytic	leukemia/	small	lymphocytic	lymphoma	in	the	2008	
WHO	lymphoma	classification.	Mantle	cell	lymphoma	is	excluded	by	no	expression	of	the	cyclin	D1.	
	 Follicular	lymphoma	is	unlikely	by	morphology.	However,	involvement	by	marginal	zone	B-cell	lymphoma	is	in		
differential	diagnosis	correlation	with	clinical	information,	cytogenetic	evaluation	flow	cytometry	and	cytogenetic	study	is	
recommended.
04/11/2009
Immunoglobulin level
	 Immunoglobulin	G	=	26.3	g/L	(7.0-16.0	g/L)
	 Immunoglobulin	A	=	2.65	g/L	(0.7-4.0	g/L)
	 Immunoglobulin	M	=	66.60	g/L	(0.4-2.3	g/L)
Final	diagnosis	:		mu-Heavy	chain	disease

อภิปรายผู้ป่วย
	 ผูป่้วยรายนีม้าด้วยอาการซดี	จดุบกพร่องแรกในการสบืค้นผูป่้วย	เนือ่งจากแพทย์ผูด้แูลท่านแรกไม่ได้ประเมนิ	peripheral	blood	
smear	จึง	approach	เรื่อง	anemia	โดยใช้	RBC	indices	จึงส่ง	investigation	ในขอบเขตของ	hypochromic	microcytic	anemia	
ซึ่งผล	iron	study	และ	hemoglobin	typing	อยู่ในเกณฑ์ปกติ		เมื่อผู้ป่วยมาครั้งที่	2	จึงได้ย้ายผู้ป่วยเข้ามาใน	คลินิกโรคเลือด	และ
พบว่า	blood	smear	ของผู้ป่วยมี	rouleaux	formation	จึงได้ส่ง	investigation	ครอบคลุมในกลุ่ม	low	grade	B-cell	neoplasm	และ	
multiple	myeloma	ซึ่งรายงานผลการตรวจเบื้องต้น	พบว่า	bone	marrow	aspiration	พบ	small	lymphocytes	infiltration	อย่างมีนัย
ส�าคัญ	ซึ่งกลุ่ม	small	cell	lymphoma	จะต้อง	differential	diagnosis	ระหว่าง	small	lymphocytic	lymphoma	(SLL),	mantle	cell	
lymphoma	(MCL),	marginal	zone	B-cell	lymphoma	(MZL),	lymphoplasmacytic	lymphoma	(LPL)
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ชนิด TdT CD20 CD5 CD10 CD23 CD43 Cyclin-
D1 CD19a CD3 CIg

SLL - + + - +/- +/- - + - -

MCL - + + - -/+ + + + - -

MZL - + - - - +/- - + - -/+

LPL - + - - - +/- - + - +

SLL=	small	lymphocytic	lymphoma,	MCL=	mantle	cell	lymphoma,	MZL=marginal	zone	B-cell	lymphoma,
LPL=	lymphoplasmacytic	lymphoma
(อ้างอิงและดัดแปลงจาก	ตาราง	4.13	จากหนังสือ	Lymphoma	การวินิจฉัยและความรู้ทางโลหิตพยาธิวิทยา	โดย	ศ.นพ.สัญญา	สุขพณิชนันท์)

	 โดยการย้อม	immunostaining	จะช่วยให้การวินิจฉัยแยกโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น	ตามตารางข้างล่าง

	 ในผู้ป่วยรายนี้ผล	immunostaining	ดูจะสอดคล้องกับ	small	lymphocytic	lymphoma	มากที่สุด	และจาก	morphology	ของ	
bone	marrow	 ท�าให้	 exclude	multiple	myeloma	 ไปได้ตั้งแต่แรก	 แม้ว่าผล	 investigation	 ภายหลังจะพบ	monoclonal		
protein	ก็ตาม	และผล	monoclonal	protein	ที่ได้เป็น	mu-heavy	chain	ซึ่งสอดคล้องกับ	mu	heavy	chain	disease	ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็น	chronic	lymphocytic	leukemia/small	lymphocytic	lymphoma	ดังจะกล่าวต่อไป

Heavy chain diseases
	 Heavy	 chain	 disease	 เป็น	 B	 cell	 lymphoma	 cell	 proliferative	 disorders	 ที่พบได้น้อยมาก	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ										
monoclonal	protein	จะเป็น	monoclonal	heavy	chain	ที่ไม่มี	associated	light	chain		
	 Heavy	chain	disease(HCD)	แบ่งได้ตามชนิดของ	heavy	chain	เป็น	3	ชนิด	คือ	α-HCD,	γ	และ	μ-HCD	HCD	เกิด
ขึ้นได้กับ	NHL	หลายชนิด	α-HCD	จะพบบ่อยใน	extranodal	marginal	zone	lymphoma	of	MALT	type,	γ-HCD	จะพบใน	
lymphoplasmacytoid	lymphoma,	μ-HCD	จะพบใน	SLL/CLL		การวินิจฉัย	HCD	จะต้องพบ	immunoglobulin	heavy	chain	
without	bound	light	chain	ในซีรั่มหรือในปัสสาวะ	การพยากรณ์ค่อนข้างจะหลากหลาย	ไม่มีการรักษาใดๆที่เป็นมาตรฐานยกเว้น	
α-HCD	ซึ่งได้ผลต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ	ในระยะแรกๆ

μ Heavy chain disease
	 รายงานครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2512	พบน้อยมาก	มีรายงานเพียง	33	ราย	ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รายงานมักจะเป็นผู้ชาย	ร้อยละ	55	
ผิวขาว	ร้อยละ	76		อายุเฉลี่ย	57.5	ปี	(15-80	ปี)	สาเหตุยังไม่ทราบ	Structural	protein	abnormalities	and	genetics
	 น�้าหนักโมเลกุล	ของ	μ-HCD	protein	อยู่ประมาณ	26,500-158,000	dalton	ที่พบว่า	น�้าหนักโมเลกุลจะสูงเนื่องจากมีการ	
polymerization	ของ	μ	chain	fragments	Heavy	chain	ส่วนใหญ่เป็น	heavy	chain	ที่มีข้อบกพร่อง	ซึ่งมักจะมี	large	variable	
region	deletion

ลักษณะทางคลินิก
	 อาการน�าของผู ้ป ่วยซึ่งเป็น	μ-HCD	มักจะเป็น	lymphoproliferative	malignancy	จากรายงานพบ	22	ใน	27	ราย
ที่พบ	lymphoplasma	cell	proliferative	disorders	เกิดร่วม	นอกจากนี้	μ-HCD	ยังพบในผู้ป่วย	systemic	lupus	erythematosus,	
โรคตับแข็ง,	โรคติดเชื้อที่ปอด,	myelodysplatic	syndrome	และส่วนใหญ่ของ	lymphoproliferative	disordersที่เกิดร่วม	คือ	CLL/
SLL	ม้ามโต	พบบ่อย	21	ใน	22	ราย	ตับโต	พบ	15	ใน	21	ราย	ต่อมน�้าเหลืองโตพบเพียง	10	ใน	25	ราย	มีเพียง	1	ราย	ที่มี	pelvic	
lympadenopathy	และมี	hydronephrosis

พยาธิสภาพ
	 จากการตรวจสอบผู้ป่วยที่รายงาน	27	ราย,	พบว่า	22	ราย	หรือ	ร้อยละ	81	มี	lymphoplasma	cell	proliferative	disorders	
ได้แก่	CLL/SLL,	lymphoma,	Waldenström	disease,	multiple	myeloma

การตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ
ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา
	 ภาวะโลหติจางพบบ่อยมาก	จ�านวน	lymphocytes	เพิม่ขึน้	และ	ระดบัเกลด็เลอืดต�า่พบน้อย	การตรวจไขกระดกูพบ	lymphocytes,	
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ประวัติ
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 72 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่อง ขาซ้ายบวมมา 2 สัปดาห์
ประวัติ	2	สัปดาห์	เริ่มมีขาซ้ายบวมตั้งแต่หลังเท้าลามขึ้นมาจนถึงหัวเข่า	ไม่มีอาการปวด	อาการบวมเป็นมากขึ้นเรื่อย	ๆ	
ยังท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ตามปกติ	ทานอาหารได้ดี	ไม่มีน�้าหนักลด	ไม่มีไข้	ปฏิเสธโรคประจ�าตัว
ตรวจร่างกาย 
ECOG	performance	status	2
Mild	pallor	conjunctiva
Generalized	lymphadenopathy,	cervical	lymph	nodes-2	cm	in	diameter	in	chain	both	sides,	axillary	lymph	
nodes-5	cm	in	diameter	both	sides,	inguinal	lymph	nodes-5	cm	in	diameter	both	sides
Hepatomegaly-2	cm	below	right	costal	margin
Splenomegaly-5	cm	below	left	costal	margin
Unilateral	swelling	of	left	leg	from	dorsum	of	foot	up	to	thigh	with	pitting	edema,	no	inflammation
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Case discussion 2
ผศ.นพ. พีระพล วอง
ภาควิชาอายุรกรรม	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

plasma	cells	หรือ	plasmacytoid	lymphocytes	เพิ่มมากขึ้น	พบ	plasma	cells	เพิ่มขึ้น	18	ใน	20	ราย	และส่วนใหญ่เป็น	
vacuolated	plasma	cells

ความผิดปกติของโปรตีนที่ตรวจพบ
	 Monoclonal	spike	พบจากการตรวจ	serum	protein	electrophoresis	น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง	(8	ใน	19	ราย)	3	ใน	33	รายพบ		
biclonal	gammopathy	และ	hypogammaglobulinemia	พบ	10	ใน	22	ราย.	hypergammaglobulinemia	และมีลักษณะ	polyclonal	
pattern	ของ	γ	globulin	fraction	พบ	1	ราย.	แต่	μ	heavy	chain	disease	จะแตกต่างกับ	γ	และ	α-HCD	ตรงที่	μ	heavy	chain	
disease	สามารถตรวจพบ	Bence-Jones	protein	ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด	(14	ใน	22	ราย)	แต่อย่างไรก็ตามภาวะ
แทรกซ้อนทางไตพบน้อยเพียง	2	รายเท่านั้น

ความผิดปกติอื่นๆ
	 Lytic	lesion		หรือ	osteoporosis	พบได้	3	ใน	15	ราย	พบผู้ป่วย	3	รายซึ่งเป็น	non-secretory	μ	HCD	1	รายตรวจพบได้ที่
ผิวของ	lymphocytes	ด้วย	และ	2	รายของ	plasma	cells	ด้วยวิธี	immunofluorescence

การรักษา
	 ไม่มีการรักษาที่เป็นการจ�าเพาะ	 การพบ	 μ-HCD	 protein	 ในซีรั่ม	 หรือปัสสาวะในคนปกติให้	 เฝ้าติดตามการรักษา	
เหมือน	monoclonal	gammopathy	with	undetermined	significance	ในกรณีที่จ�าเป็นต้องรักษาให้ใช้	ยาเคมีบ�าบัดหลายตัวร่วม
กันของ	cyclophosphamide,	vincristine,	prednisolone	อาจจะมีหรือไม่มี	doxorubicin	มีรายงานการใช้	fludarabine	2	ราย	พบว่า
มีการตอบสนองในทางโลหิตวิทยา	1	ราย	และ	partial	response	1	ราย

การพยากรณ์โรค :	การพยากรณ์โรคแตกต่างกันมาก	เนื่องจากโรคนี้พบน้อยมาก	ไม่มีรายงานการศึกษาขนาดใหญ่เลย	ส�าหรับ	
median	survival	โดยเฉลี่ยประมาณ	2	ปี	พิสัยตั้งแต่ต�่ากว่า	1	เดือนจนถึง	11	ปี
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC:	Hb	9.7	g/dl,	Hct	31%,	MCV	71	fl,	MCH	
22	pg,	MCHC	31	pg/dl,	RDW	16%,	WBC	7,360	
/mm3,	N	58%,	
Platelet	count	265,000	/mm3
BUN:	8	mg/dl,	Cr:	0.3	mg/dl
LFT:	albumin	3.2	g/dl,	globulin	2.4	g/dl,	ALT	10	
U/L,	AST	18	U/L,	alkaline	phosphatase	118	U/L
LDH:	247	U/L	(normal	210-425	U/L)
HBsAg:	positive
Anti	HCV:	negative
Anti	HIV:	non-reactive
Chest	film:	within	normal	limit

การตรวจพิเศษเพิ่มเติม
Cervical	lymph	node	biopsy:	Marked	expansion	
of	lymphoid	tissue	with	atypical	large	lymphoid	cell,	CD	20	-	positive,	consistent	with	diffuse	large	B	cell	lymphoma
Bone	marrow	aspiration	and	biopsy:	normocellular	trilineage	marrow,	no	lymphoma	involvement
Abdominal	CT	 scan:	 hepatosplenomegaly	without	 space	 occupying	 lesion,	multiple	 aortocaval,	 paraaortic,	 bilateral			
common	iliac,	external	iliac	and	inguinal	adenopathy,	10-35	mm	in	size(ดังรูป)
Doppler	 ultrasound	of	 lower	 extremity:	 normal	 flow	and	waveform	of	 both	 sides	of	 femoral	 and	popliteal	 vein,	 no									
dilatation,	compression	test	–	negative	D-dimer:	7,157	ng/ml	(normal	<	500	ng/ml)

การวินิจฉัยและการรักษา
	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	diffuse	large	B	cell	lymphoma	(DLBCL),	high	International	Prognostic	Index	(IPI)	score		
4	ส่วน	5,	hepatitis	B	virus	(HBV)	carrier	และ	presumptive	deep	vein	thrombosis	(DVT)	of	left	leg	ได้รับการรักษาด้วย	R-
CHOP	(Rituximab,	Cyclophosphamide,Doxorubicin,Vincristine,	Prednisolone)	รวม	6	ครั้ง	ผู้ป่วยได้รับ	lamivudine	100	mg	
รับประทานวันละครั้ง	พร้อมกับการเริ่มเคมีบ�าบัด	และให้ต่อเนื่องทุกวัน	หยุด	lamivudine	หลังเคมีบ�าบัดครั้งสุดท้าย	
6	สัปดาห์	นอกจากนี้ยังได้รับ	low	molecular	weight	heparin	(LMWH)	พร้อมกับ	warfarin	ใน	สัปดาห์แรกหลังให้การวินิจฉัย	
หลังจากนั้นได้รับยา	
warfarin	ต่อเนื่องอีก	6	เดือน

อภิปรายผู้ป่วย
	 ผู้ป่วย	DLBCL	ซึ่งพบร่วมกับการติดเชื้อ	HBV	ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้	เป็น	non-Hodgkin	lymphoma	(NHL)	ที่พบได้บ่อยในเวช
ปฏิบัติ	มีรายงานชนิด	meta	analysis	พบ	odd	ratio	ในการตรวจพบ	HBV	ในผู้ป่วย	NHL	มีค่าประมาณ	2.5	เท่า	เทียบกับกลุ่ม
ควบคุม	หรือจะตรวจพบการติดเชื้อ	HBV	1	คน	ในทุก	10	คนของผู้ป่วย	NHL1	ซึ่งบ่งถึงความสัมพันธ์ในแง่พยาธิก�าเนิดระหว่าง	HBV	
และ	NHL	ความส�าคญัของการตรวจคดักรอง	hepatitis	B	surface	antigen	(HBsAg)	ในผูป่้วยมะเรง็ทีไ่ด้รบัเคมบี�าบดัคอืการเฝ้าระวงั	
HBV	reactivation	ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีผล	HBsAg	เป็นบวก	โดยเฉพาะการรักษาด้วย	rituximab	ซึ่ง
เชื่อว่าท�าให้เกิด	HBV	reactivation	เพิ่มมากขึ้น	2-5	มกีารศกึษาประโยชน์ของการใช้	lamivudine	ในการป้องกนั	HBV	reactivation	ในผู้
ป่วย	NHL	และมะเร็งชนิดอื่นที่มีผล	HBsAg	เป็นบวก6	ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสามารถลดอุบัติการณ์ของ	HBV	reactivation	จากร้อยละ	
30	ถึง	80	ลงเหลือศูนย์ถึงร้อยละ176,7	ซึ่งต่อมาการใช้	lamivudine	ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตาม	
National	Comprehensive	Cancer	Network	Guideline	ในปัจจบุนั	และต่อมายงัมรีายงานทีเ่สนอการใช้	entecavir	ซึง่มปีระสทิธภิาพ
ในการต้านเชื้อไวรัสมากกว่า	lamivudine	และมีอัตราการดื้อยาต�่า	มาใช้ป้องกัน	HBV	reactivation	ใน	lymphoma	แทน	lamivudine	
ที่อาจมีปัญหาการดื้อยาในกรณีที่ใช้ในระยะยาว7
	 ในปัจจบุนัมกีารศกึษาเพิม่เตมิ	พบการเกดิ	HBV	reactivation	ในผูป่้วย	B	cell	NHL	ซึง่มผีล	HBsAg	เป็นลบ	และได้รบั	rituximab	
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ร่วมกบัเคมบี�าบดั	ถงึร้อยละ	4.22	และมกีารศกึษาพบว่าผูป่้วย	lymphoma	ซึง่ได้รบั	rituximab	และมผีล	HBsAg	เป็นลบ	แต่ม	ีhepatitis	B	core	
antibody	(HBcAb)	เป็นบวก	ซึ่งเรียกว่า	occult	HBV	carrier	พบ	HBV	reactivationร้อยละ	4.13	ใกล้เคียงกัน	โดยในการศึกษาชิ้น
หลังนี้ประสบความส�าเร็จในการใช้	entecavir	ในการรักษา	ภายหลังจากตรวจพบการเพิ่มขึ้นของ	HBV	DNA	อย่างไรก็ตามยังไม่มี
ข้อสรุปถึงมาตรฐานการป้องกัน	HBV	reactivation	ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว	ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวัง	ด้วยการตรวจติดตาม	HBV	DNA	
หรือการป้องกันด้วยยาต้านไวรัส	เพียงแต่เน้นความส�าคัญของการเกิด	HBV	reactivation	ในผู้ป่วย	B-cell	lymphoma	ซึ่งมีผล	
HBsAg	เป็นลบ	และได้รับ	 rituximab	ร่วมกับเคมีบ�าบัดเท่านั้น4,5	ดังนั้นปัจจุบันการให้	 lamivudine	เพื่อป้องกัน	HBV	
reactivation	ในผู้ป่วย	lymphoma	ซึ่งมี	HBsAg	เป็นบวก	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ	rituximab	จัดเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐาน	
โดยในอนาคต	 entecavir	 อาจเข้ามามีบทบาทในการรักษาดังกล่าว	 ส่วนการให้ยาต้านไวรัส	 หรือการเฝ้าระวัง	 HBV	 reactivation	
ในผู้ป่วย	 lymphoma	ที่มี	HBsAg	 เป็นลบ	แต่มี	HBcAb	 เป็นบวก	ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม	5	ผู้ป่วย	DLBCL	รายนี้	 ได้รับ												
lamivudine	ตลอดการรักษาด้วย	R-CHOP	และไม่พบว่ามี	HBV	reactivation	เกิดขึ้น	สามารถให้เคมีบ�าบัดได้จนครบ	6	ครั้ง	
	 ผูป่้วย	DLBCL	รายนีม้อีาการขาซ้ายบวมจนถงึต้นขา	สงสยัว่าม	ีDVT	ร่วมด้วย	เนือ่งจากอาการทางคลนิกิเข้าได้	มคีวามเสีย่งของ	
DVT	จากตัวโรคมะเร็ง	ค่า	D-dimer	สูง	และการที่	proximal	DVT	มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด	pulmonary	embolism	สูงหากไม่รักษา	
ดังนั้นแม้ว่าการท�า	doppler	ultrasound	จะไม่พบความผิดปกติ	แต่แพทย์ผู้ดูแลยังตัดสินใจเริ่มการรักษาตั้งแต่แรกด้วย	LMWH	ตาม
อาการทางคลินิกเป็นส�าคัญ	มีรายงานการพบอุบัติการณ์ของ	thrombosis	เพิ่มขึ้นในผู้ป่วย	lymphoma8	จากการศึกษาของ	Mohren	
และคณะพบอุบัติการณ์ของ	venous	thromboembolism	(VTE)	ร้อยละ	7.7	ในผู้ป่วย	lymphoma	โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นใน	high	
grade	NHL(10.6%)	เมื่อเปรียบเทียบกับ	low	grade	NHL	(5.8%)	และ	Hodgkin	lymphoma	(7.2%)9	ส�าหรับ	DLBCL	จากการ
ศึกษาของ	Komrokji	และคณะพบอุบัติการณ์ของ	VTE	ร้อยละ	12.8	โดยในการศึกษานี้พบว่า	อายุ	IPI	score	และ	VTE	เป็นปัจจัย
อิสระในการพยากรณ์โรค	ผู้ป่วยที่พบ	VTE	จะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี	โดยมี	median	survival	1.0	ปี	(95%	CI,	0.75	–	1.33	ปี)	ใน
ผู้ป่วยที่พบ	VTE	เปรียบเทียบกับ	5.2	ปี	(95%	CI,	1.8	–	8.6	ปี)	ในผู้ป่วยที่ไม่พบ	VTE	ร่วมด้วย	(p	=	0.038)10	มีความพยายามที่
จะศึกษาถึงโอกาสในการเกิด	thrombosis	ใน	lymphoma	พบว่าในผูป่้วย	lymphoma	ชนดิต่าง	ๆ	ระดบั	fibrin	degradation	product,	
D-dimer,	leukocyte	tissue	factor	(TF)	mRNA	และ	TF	antigen	เพิ่มขึ้นตามระยะของโรคที่ด�าเนินไป11	แม้ว่าจะมีข้อมูลการใช้	
LMWH	ในผู้ป่วย	solid	tumor	ซึ่งพบว่าการให้	LMWH	เป็นเวลา	6	เดือน	ปลอดภัย	และได้ผลดีกว่า	warfarin	ในการป้องกันการเกิด	
recurrent	VTE12	ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการรักษา	เพื่อป้องกันและรักษา	VTE	ในผู้ป่วย	lymphoma8	ดังนั้น
ในผู้ป่วยรายนี้จึงได้ให้	LMWH	ร่วมกับ	warfarin	ในช่วงสัปดาห์แรก	ซึ่งพบว่าขาซ้ายยุบบวมลงชัดเจน	และให้	warfarin	ต่อจนครบ	6	
เดือน	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน	และไม่มีขาบวมขึ้นมาอีก
	 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย	 R-CHOP	 จนครบ	 6	 ครั้ง	 หลังให้เคมีบ�าบัดครบได้ประเมินผลการรักษาเป็น	 unconfirmed	
complete	response	โดยพบว่า	peripheral	lymphadenopathy	ที่มีอยู่เดิมหายไปหมด	คงเหลือ	subcentimeter	intra-abdominal	
lymph	node	บางกลุ่ม	จากผลการตรวจ	CT	scan	เท่านั้น	1	ปี	หลังเริ่มการรักษา	ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้าน	โดยไม่ทราบสาเหตุ	ข้อมูล
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