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จุลสาร Lymphoma Newsletter ฉบับที่  2 ประจําป� 2562 นี้ เริ่มจาก Pathology Forum 
นพ.ไพศาล บุญสะกันต� ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี ได�เสนอ
เรือ่งมะเรง็ท่ีลักษณะทางจลุพยาธวิทิยาคล�าย aggressive non-Hodgkin lymphoma ตามด�วย 
Review article 1 พญ.จติติมา ศริจิรีะชัย ภาควชิาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัย
ขอนแก�น ได�นําเสนอเรือ่ง Dose-Adjusted EPOCH-R Compared With R-CHOP as Frontline 
Therapy for Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Clinical Outcomes of the Phase III 
Intergroup Trial Alliance/CALGB 50303 และ Review article 2 นพ. พีรพล วอง ภาควิชา
อายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวทิยาลัยนเรศวร ได�นําเสนอเรือ่ง  Whole-brain radiotherapy 
or autologous stem-cell transplantation as consolidation strategies after high-dose 
methotrexate-based chemo-immunotherapy in patients with primary CNS lymphoma:
results of the second randomization of the International Extranodal Lymphoma Study 
Group-32 phase 2 trial สําหรับ Interesting article 1 พญ.ลลิตา นรเศรษฐ�ธาดา ภาควิชา
อายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวทิยาลัยเชยีงใหม� ได�นําเสนองานตีพมิพ�ท่ีน�าสนใจ หลายเรือ่ง 
และ Interesting article 2  นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ได�
นําเสนอเรื่องน�าสนใจหลายเรื่องเช�นกัน  ส�วน case discussion น้ัน นพ.ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน
และนพ.สมชาย วงศ�ขันตี สาขาวิชาโรคโลหิตวิทยา กลุ�มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก�น 
ได�นําเสนอเรื่อง Diffuse Large B-Cell Lymphoma presenting with CRAB features that 
mimics Multiple Myeloma  หวังว�าท�านสมาชิกของชมรมคงจะได�รับความรู�จากเรื่องราวต�าง ๆ 
ท่ีบรรจใุน newsletter ฉบับนี ้ถ�าท�านมขี�อเสนอแนะใดๆ สามารถเขยีนติดต�อมาที ่email address: 
tlsg.info@gmail.com



 พระภิกษุไทย อายุ 22 ป มาพบแพทยดวยคลําพบกอนบริเวณตนแขนขางซายมาประมาณหลายสัปดาห ผูปวยไมมีไข 
นํ้าหนักลด ปฏิเสธโรคประจําตัว ผลการตรวจรางกายไมพบวาผูปวยมีไข ไมพบตอมนํ้าเหลืองหรือตับมามโต 
 ผล CBC พบ Hb 14.5 g/dl, Hct 42.1%, WBC 6,600/cu. mm (PMN 63.5%, L 23.1%, Mo 9.2%, Eo 3.8%, Ba 0.4%) 
platelet 176,000/cu. mm, RBC morphology: N/A ผลการตรวจ serum creatinine และ serum protein อยูในเกณฑปรกติ 
ผล serum LDH 431 u/L (125-220) ศัลยแพทยไดตัดกอนที่ตนแขนซายสงตรวจทางพยาธิวิทยา

 พบกอนเนื้อขนาดประมาณ 2.5 ซม. ในเนื้อเย่ือออนบริเวณแขนซาย ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาเปนดังภาพ

1. พบเซลลมะเร็งแทรกอยูในเนื้อเยื่อออน 2. เซลลมะเร็งมีขนาดกลาง (medium-sized cell) 
   ขนาดใกลเคียงกัน nucleus มีสัณฐานกลม รี 
   หรือพับไปมา cytoplasm มีปริมาณพอสมควร
   ใหสีชมพูออนเมือ่ยอมดวย hematoxylin&eosin
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      เซลลมะเร็งใหผลบวกตอ myeloperoxidase, CD68, และ CD117 (บางสวน) และใหผลลบตอ CD3, CD20, CD34, TdT, 
PAX5, CD79a, CD19, และ CD30

      Myeloid sarcoma เปนมะเร็งของ myeloid blast ท่ีเกิดเปนกอนในอวัยวะตาง ๆ นอกไขกระดูก หากพบวา myeloid 
leukemic cell แทรกตัวในอวัยวะอื่น ๆ นอกไขกระดูกแตไมเกิดเปนกอนมะเร็งจะไมจัดอยูในกลุมโรคนี้ ช่ืออ่ืน ๆ ของมะเร็ง
ชนิดนี้ คือ granulocytic sarcoma, chloroma, และ extramedullary myeloid tumor โรคนี้พบไดไมบอยนัก ใน PubMed 
พบรายงานผูปวยกวา 2,000 ราย แตไมคอยพบการศึกษาในเชิงลึก โรคนี้พบในผูชายมากกวาผูหญิงเล็กนอย (อัตราสวน 1.2:1) 
อายุเฉลี่ยของผูปวยประมาณ 56 ป สมุฏฐานของโรคเปนเชนเดียวกับ acute myeloid leukemia ตําแหนงท่ีพบรอยโรคไดบอย 
ไดแก ผิวหนัง ตอมนํ้าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร เนื้อเย่ือออน และอัณฑะ 
      Myeloid sarcoma สามารถเกิดกอน เกิดรวมกับ หรือเกิดหลัง acute myeloid leukemia หรือ myeloid neoplasm 
ชนิดอื่น ๆ หรือเกิดเดี่ยว ๆ ก็ได โดยการเกิดเดี่ยว ๆ พบไดประมาณ 25% ของผูปวยท้ังหมด นอกจากนี้ยังพบได 8 ถึง 20% 
ในผูปวย acute myeloid leukemia ท่ีไดทํา allogeneic stem cell transplantation ไปแลว
      ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของมะเร็งชนิดนี้คลาย aggressive non-Hodgkin lymphoma ดังนั้นในเบ้ืองตนผูปวยอาจ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปน lymphoma ตอเม่ือไดทําการศึกษาทาง immunohistochemistry อยางละเอียดแลวจึงใหการวินิจฉัย
โรคนี้ ดังนั้นพยาธิแพทยจึงควรจัดโรคนี้อยูใน differential diagnosis รวมดวย เมื่อพบมะเร็งท่ีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาคลาย 
aggressive non-Hodgkin lymphoma แตผลการศึกษาดวย immunohistochemistry ไมเขา lymphoma ชนิดใด ๆ

      Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al. WHO classification of Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues, revised 4th ed. Lyon: IARC; 2017  

Diagnosis: Myeloid sarcoma
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ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

     การใช RCHOP ในการรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด diffuse large B cell (DLBCL) ไดผลการรักษาที่ดีมาก  
โดยกลุมทีม่อีายมุากกวา 60 ปทีม่คีา IPIสงู ม ี3 year-EFS  53% และ ในกลุมผูปวยอายนุอย (18-60 ป)ทีม่คีา IPI ตํา่ ม ี3-year 
EFS  79% (1,2) แตผลการรักษาในกลุม DLBCL ท่ีโรคกลับเปนซํา้นัน้ยังใมเปนทีน่าพงึพอใจ จงึไดมีการนาํพัฒนาสูตรยาเคมีบาํบดั
ใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค DLBCL เชน DA-EPOCH 
     ผลของการนาํ DA_EPOCH มาใชในการรกัษาผูปวย DLBCL ทีไ่มเคยไดรับการรกัษามากอนของกลุมนกัวิจยั National Cancer
Institute พบวาได 62- month PFS 70% และ OS อยูที ่73% และเมือ่ให rituximab รวมกบั DA-EPOCH ก็ได 12-month PFS 
ดขีึน้เปน 85%(3,4) นอกจากนัน้การศึกษาของ Cancer and Leukemia Group B (CALGB) ซึง่เปนการศกึษาระยะที ่2 เปรียบเทียบ 
R-CHOPกบั DA-EPOCH-R ในการรกัษา ซึง่พบวา 5-year time-to-progression rate, 81% เชนเดยีวกบัการรกัษาของกลุม NCI (5)

Dose-Adjusted EPOCH-R Compared With R-CHOP as Frontline Therapy for Diffuse
Large B-Cell Lymphoma: Clinical Outcomes of the Phase III Intergroup Trial 
Alliance/CALGB 50303 
Bartlett NL, Wilson WH, Jung SH, et al.  J Clin Oncol. 2019;37:1790-1799

บนนํา

Review article 1
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      กลุม Alliance/CALGB 50303 ศึกษาเปรียบเทียบผล
ของให DA-EPOCH-R กับ R-CHOP โดยเปน ในการรักษา
ผูปวย DLBCL(รวม centroblastic, immunoblastic, T-cell/
histiocyte rich, และ anaplastic)ระยะท่ี 2-4 โดยไมเคยไดรับ
การรกัษามากอน, primary mediastinal large B-cell lymphoma 
(PMBCL) ระยะท่ี 1 และ intravascular large B-cell lymphoma 
เปนการศึกษาแบบสุม 1:1

      ประเมินการตอบสนองโดยอิงตาม  International Working
Group response criteria. (6) ป 1999 เม่ือสิน้สดุการรกัษาโดย
ใช PET- CT

      จากตารางที่ 1 ผูปวยในกลุมศึกษา (241 ราย) มีลักษณะ
ทางคลินิกใกลเคียงกับกลุมควบคุม (250 ราย) ผูปวยสวนใหญ
อยูในระยะท่ี 3 หรือ 4 (74%) มีผูปวย 93 ราย (19%) ท่ีมีอายุ 
>70 ป และ13 ราย (2.6%) ท่ีมีอายุมากกวา 80 ป
      มีการตรวจเพื่อดูวามี Double expressor (DE) ในผูปวย
270 คน (55%) และพบวามี 42 ราย (15.6%) ท่ีมี DE (BCL-2 
> 50% and MYC > 40%). นอกจากนี้มีการตรวจหา MYC, 
BCL-2, และ BCL-6 rearrangements โดย FISH  พบ MYC 
rearrangement 6 รายในกลุมท่ีไดรับ   R-CHOP และ 7 ราย
ในกลุมท่ีได DA-EPOCH-R และในกลุมท่ีม ีMYC rearrangement
13 รายนี ้มี 3 รายท่ีมี BCL-2 and/or BCL-6 rearrangements
(double hit) สวนอีก 10รายขอมูลไมครบถวน 
      พบวา รอยละ 88ของกลุมท่ีได R-CHOP และรอยละ 82 
ของกลุมท่ีได DA-EPOCH-R ไดรับยาครบ 6 รอบ สาเหตุท่ี
ทําใหไดรับยาไมครบไดแก โรคเปนมากข้ึน มีผลขางเคียงของ
การรักษา ผูปวยเสียชีวิต และผูปวยถอนตัวจากการศึกษา
      ในกลุมท่ีไดรบั DA-EPOCH-R ได maximum dose level 1
(DL1) = 25.3%, DL2 =19.8%, DL3 =24.5%, DL4 =16.5%, 
และมากกวา DL4= 13.9%. มีผูปวยท่ีไดรับยา methotrexate 
ฉีดเขาสันหลังเพ่ือปองกัน CNS relapse ท้ังหมด 19.8% 
ในกลุมท่ีได R-CHOP และ 27 % ในกลุมท่ีได  DA-EPOCH-R 
(P = .060)
      ท่ี median follow-up 5.2 ป พบวาไมมคีวามแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติของ PFS ระหวางท้ัง 2 กลุม (DA-
EPOCH-R, HR, 0.93,95% CI, 0.68 to 1.27; P = .65; รปูท่ี 1)
2-year PFS และ 5-year PFS ในกลุมท่ีได R-CHOP คือ 
75.5% และ 66.0% ตามลําดับ และกลุมท่ีได DA-EPOCH-R 
คอื 78.9% และ 68.0% ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) ในทํานองเดยีวกนั
OS ในผูปวยท้ัง 2 กลุมไมแตกตางกัน (DA-EPOCH-R HR, 
1.09, 95% CI, 0.75 to 1.59;P = .64; รปูท่ี 2) โดยท่ี 5-year-OS
เปน 78.5% ในกลุม  R-CHOP และ 77.5%ในกลุม DA-EPOCH-R.

ตารางที่ 1 characteristics of Eligible Patients

วิธีดําเนินการวิจัย

การประเมินผล

ผลการศึกษา
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      อัตราการตอบสนองตอการรักษาท้ังหมดคือ 88.0% (CR/Cru, 59.6%) ในกลุม R-CHOP และ 86.7% (CR/Cru, 58.5%) 
ในกลุมท่ีได DA-EPOCH-R (P = .67). โดยท่ี 2- year PFS และ 5-year PFS สําหรับคนไขท้ังหมดคือ 77.1% (95% CI, 73.5 
to 81) และ 67.1% (95% CI, 62.8 to 71.6) ตามลาํดบั สาํหรบั 5-year OS ในผูปวยท้ังหมดเปน 78.0% (95% CI, 74.3 to 81.9)  
ผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ป มี PFS ที่แยกวากลุมที่มีอายุนอย (HR, 1.43; 95% CI, 1.04 to 1.95; P = .026) โดย 2-year PFS 
เปน 75.2% (95% CI,69.5 to 81.4) กับ 78.9% (95% CI, 74.2 to 83.9), ตามลําดับ และ 5-year PFS เทากับ 62% (95% CI, 
55.5 to 69.2) กับ 71.3% (95% CI, 65.9 to 77.2), ตามลําดับ

รูปท่ี 1 แสดง progression free survival(PFS) รูปท่ี 2 แสดง overall survival (OS)

ตารางท่ี 2 progression free survival ในผูปวยท้ังหมด และแยกแตละกลุมตามการรักษา

R-CHOP

DA-EPOCH-R

PF
S 

(%
)

0 1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Time (years)

100

CensorLog-rank P =  .6519

66.0 (60.2% to 72.5%)

75.5 (70.2% to 81.1%)

5

2Reference83/250R-CHOP

68.0 (62.1% to 74.5%)

78.9 (73.8% to 84.2%)

5

20.93 (0.68 to 1.27)76/241DA-EPOCH-R

KM Est (95% CI)Time Point (years)HR (95% CI)Events/Total

241 193 181 168 146 88

250 196 179 165 137 90

No. at risk:

R-CHOP

DA-EPOCH-R

OS
 (%

)

0 1 2 3 4 5

Time (years)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CensorLog-rank P =  .6414

78.5 (73.4 to 83.9%)

85.7 (81.4 to 90.2%)

5

2Reference53/250R-CHOP

77.5 (72.2 to 83.2%)

86.5 (82.3 to 91.0%)

5

21.09 (0.75 to 1.59)56/241DA-EPOCH-R

KM Est (95% CI)Time Point (years)HR (95% CI)Events/Total

241 218 202 196 181 128

250 223 206 195 179 131

No. at risk:

6

Parameter Event/Total Hazard Ratio (95% CI)* Survival Estimates (95% CI), % † P

)0.18ot5.37(1.77:sraeY2194/951stneitapllA

3 Years: 73.9 (70.1 to 77.9)

5 Years: 67.1 (62.8 to 71.6)

Treatment arm .6519 ‡

DA-EPOCH-R 76/241 0.93 (0.68 to 1.27) 2 Years: 78.9 (73.8 to 84.2)

3 Years: 75.8 (70.5 to 81.5)

5 Years: 68.0 (62.1 to 74.5)

)1.18ot2.07(5.57:sraeY2ecnerefeR052/38POHC-R

3 Years: 72.0 (66.6 to 77.9)

5 Years: 66.0 (60.2 to 72.5)



รูปท่ี 3 แสดง PFS ท่ีวิเคราะหแยกในแตละกลุมยอย
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1.01     (0.52 to 1.99)

0.59     (0.31 to 1.13)

1.15     (0.74 to 1.77)

0.97     (0.68 to 1.38)

0.74     (0.36 to 1.49)

1.33     (0.71 to 2.49)

0.80     (0.56 to 1.15)

1.16     (0.80 to 1.69)

0.57     (0.32 to 1.02)

1.32     (0.55 to 3.19)

0.86     (0.46 to 1.61)

0.78     (0.52 to 1.18)

1.57     (0.60 to 4.14)

1.03     (0.61 to 1.74)

0.72     (0.42 to 1.24)

0.46     (0.21 to 1.01)

1.13     (0.72 to 1.79)

0.63     (0.41 to 0.99)

1.17     (0.74 to 1.86)

0.75     (0.46 to 1.21)

0.76     (0.29 to 2.00)

.4529

.2284

.9715

.1028

.5387

.8662

.3943

.3788

.2344

.4242

.0547

.5358

.6339

.2409

.3528

.9017

.2354

.0524

.5852

.0418

.5062

.2330

.5752

Subgroup Events/Total HR (95% CI) P

7



ตารางท่ี 3 แสดงผลขางเคยีงของการรกัษาเปรยีบเทียบในผูปวย 2 กลุม

8

CTCAE Toxicity Grade

Treatment

Total
(n = 480)* P †

R-CHOP
(n = 243)*

DA-EPOCH-R
(n = 237)*

3/4/5 AE , .001

No 53 (21.8) 4 (1.7) 57 (11.9)

Yes 190 (78.2) 233 (98.3) 423 (88.1)

3/4 Hematologic , .001

No 64 (26.3) 6 (2.5) 70 (14.6)

Yes 179 (73.7) 231 (97.5) 410 (85.4)

3/4 Nonhematologic , .001

No 138 (56.8) 66 (27.8) 204 (42.5)

Yes 105 (43.2) 171 (72.2) 276 (57.5)

4940.noitcefnI4/3

No 217 (89.3) 197 (83.1) 414 (86.3)

Yes 26 (10.7) 40 (16.9) 66 (13.8)

3/4 Febrile neutropenia , .001

No 200 (82.3) 154 (65.0) 354 (73.8)

Yes 43 (17.7) 83 (35.0) 126 (26.3)

7100.sitisocuM4/3

No 238 (97.9) 217 (91.6) 455 (94.8)

Yes 5 (2.1) 20 (8.4) 25 (5.2)

1/2 Neuropathy , .001

No 128 (52.7) 82 (34.6) 210 (43.8)

Yes 115 (47.3) 155 (65.4) 270 (56.3)

3/4 Neuropathy , .001

No 235 (96.7) 193 (81.4) 428 (89.2)

Yes 8 (3.3) 44 (18.6) 52 (10.8)
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     ปจจุบันแมวาผลการรักษา primary central nervous system lymphoma (PCNSL) จะดีขึ้นจากการพัฒนาวิธีการรักษา 
แตสัดสวนโดยรวมของผูปวยที่รอดชีวิตที่ 5 ป และ 10 ป ในเวชปฏิบัติยังมีเพียงรอยละ 20-30 และ รอยละ 10-20 ตามลําดับ 
แตกตางจากผลการรักษาที่ไดจากงานวิจัย โครงการวิจัย International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) 
เปน randomized trial – phase II ที่มุงตอบคําถามวิจัยที่สําคัญ 2 คําถาม ผาน randomization 2 ครั้ง คําถามแรกเพงเล็งไปที่
การเพิม่ประสทิธภิาพของ induction chemotherapy โดยเพิม่ rituximab และหรอื thiotepa เขาไวในสตูรการรกัษาทีม่ ีmethotrexate 
และ cytarabine เปนยาหลัก ผลจาก randomization ครั้งแรกแสดงใหเห็นวา methotrexate-cytarabine-thiotepa-rituximab 
(MATRix regimen) ใหผลการรกัษาท่ีดขีึน้อยางมนียัสาํคญั โดยได complete remission (CR) ถงึรอยละ 49 เทยีบกบั methotrexate-
cytarabine (รอยละ 23) และ methotrexate-cytarabine-rituximab (รอยละ 31) และยังได progression-free survival (PFS) 
และ overall survival (OS) ที่ดีขึ้น โดยเพิ่ม toxicity ไมมากนัก ทําให MATRix regimen ไดรับการสนับสนุนใหเปน induction 
regimen มาตรฐานในการรักษา PCNSL
     คาํถามท่ีสองของ IELSG32 ผาน randomization ครัง้ทีส่อง ตองการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ high-dose chemotherapy 
รวมกบั autologous stem cell transplantation (ASCT) ในฐานะ consolidation treatment แทนที ่whole brain radiation therapy 
(WBRT) เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิด neurotoxicity ที่พบภายหลังการรักษาดวย chemoradiotherapy โดยมีรายงานการใช 
high-dose chemotherapy รวมกับ ASCT เปน consolidation treatment แทน WBRT ในรายงานขนาดเล็กหลายการศึกษา 
สวนใหญใช thiotepa-based chemotherapy เปน conditioning regimen อยางไรกด็กีารศกึษาเหลานีย้งัไมสามารถตอบขอสงสยั
หลายขอที่เกิดขึ้นตามมา ไดแก ผลกระทบของ high-dose chemotherapy และ ASCT ที่มีตอ cognitive function และผูปวย
รายใดที่เหมาะสมในการรักษาดวย high-dose chemotherapy และ ASCT ตั้งแตแรก จนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาขนาดใหญ
ที่มุงเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง high-dose chemotherapy รวมกับ ASCT เทียบกับ WBRT ตามหลังการใช induction 
treatment ดวย methotrexate-based chemotherapy ใน PCNSL ที่ไดรบัการวนิจิฉยัครัง้แรก การศกึษาช้ินนีเ้ปนการรายงานผล
จาก randomization ครั้งที่สองของ IELSG3

Whole-brain radiotherapy or autologousstem-cell transplantation as consolidation 
strategies after high-dose methotrexate-based chemoimmunotherapy in patients 
with primary CNS lymphoma: results of the second randomisation of the International
Extranodal Lymphoma Study Group-32 phase 2 trial.  
Ferreri AJM, Cwynarski K, Pulczynski E, et al. Lancet Haematol. 2017 Nov;4(11):e510-e523. 
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      การศกึษานีเ้ปน multicenter randomized trial - phase II 
มีการ randomization 2 ครั้ง ทําในผูปวย B cell non-Hodgkin 
lymphoma ที่จํากัดอยูในระบบประสาทสวนกลาง หรือในลูกตา 
ซ่ึงสามารถวัดขนาดได  อายุ 18-70 ป  randomization 
ครั้งท่ีหนึ่งแบงกลุ มผู ป วยเปนสามกลุ มเพื่อรับ induction 
treatment ประกอบดวย methotrexate-cytarabine (กลุม A), 
methotrexate-cytarabine-r i tuximab (กลุ ม B) และ 
methotrexate-cytarabine-thiotepa-rituximab (กลุ ม C) 
ในอัตราสวน 1:1:1 ผูปวยท่ีได CR, partial remission (PR) 
และ stable disease (SD) จะได รับ randomizat ion 
ครั้งท่ีสองแบงกลุมผูปวยเปนสองกลุมเพื่อรับ consolidation 
treatment ประกอบดวย WBRT (กลุม D) และ high-dose
chemotherapy รวมกับ ASCT (กลุม E) ผูปวยท่ีไดผลการ
ตอบสนองเปน PR และ SD จาก induction treatment 
ยังคงเข าสู   randomizat ion เหมือนกับผู ป วยท่ีได  CR 
เพื่อรับ consolidation treatment เนื่องจากขอมูลกอนหนานี้
แสดงใหเห็นวา ASCT สามารถเพ่ิมสัดสวนของผูปวยท่ีได CR 
จากรอยละ 31 เปนรอยละ 85 สอดคลองกับขอมูลของผูปวย
ท่ีได consolidation treatment ดวย WBRT ผูปวยจะไดรับ
การเก็บ autologous stem cell หลังเคมีบําบัดครั้งท่ีสอง 
ใหได CD34+ มากกวา 5x106 ตอกิโลกรัม กลุ มท่ีสุ มได 
WBRT ไดรับรังสีครอบคลุมท้ังสมอง ขนาด 36 Gy โดยรวม
กระดูกสันหลังสวนคอช้ินท่ี 1 และ 2 และครอบคลุมสองสวน
สามดานหลังของลูกตา โดยผูปวยที่ได PR จะไดรับรังสีเพิ่มอีก 
9 Gy ในตําแหน งของมะเร็ง ส วนกลุ มท่ีสุ มได  ASCT 
จะไดรับ conditioning regimen ประกอบดวย carmustine 
400 mg/m2 (day -6) และ thiotepa 5 mg/kg ทุก 12 ช่ัวโมง 
(day -5 และ day -4) ตามดวย ASCT ท้ังนี ้primary outcome 
ไดแก PFS ท่ี 2 ป สวน secondary outcome ไดแก toxicity, 
OS, อัตราการกลับเปนซํ้า และ neurotoxicity

      เริ่มตนมีผูปวย 227 ราย รวบรวมจาก 53 สถาบัน ใน 
5 ประเทศของทวีปยุโรป ระหวาง 19 กุมภาพันธ 2553 ถึง 
27 สิงหาคม 2557 ประกอบดวยผูปวยกลุม A 75 ราย กลุม B 
74 ราย และกลุม C 78 ราย คดัออก 8 ราย เนือ่งจากวนิจิฉัยผดิ 
พบมะเรง็นอกระบบประสาทสวนกลาง หรอืมมีะเรง็ชนดิอ่ืนรวมดวย 
ท้ังนี้ผลการศึกษาจาก randomization ครั้งท่ีหนึ่งไดรายงานไป
แลวกอนหนานี ้ภายหลงั induction treatment ผูปวย 122 ราย 
เขาเกณฑท่ีจะเขาสู randomization ครัง้ท่ีสอง แต 4 รายปฏเิสธ 
randomization จึงเหลือผูปวยท่ีเขาเกณฑ 118 ราย มัธยฐาน
ของอายุ 57 ป มีผูปวย 17 ราย อายุมากกวา 65 ป แบงเปน
ผูปวยกลุม D ท่ีไดรับ WBRT 59 ราย และกลุม E ท่ีไดรับ 
ASCT 59 ราย (intention to treat population) การกระจาย
ของลกัษณะทางคลนิกิในท้ังสองกลุมไมตางกนั ยกเวนมีสดัสวน
เพศชายมากกวาในกลุ ม D เทานั้น (ตารางท่ี 1) ภายหลัง 
randomization มี protocol violation 6 ราย โดย 4 ราย 
สุมไดกลุม D แตปฏเิสธ WBRT และไดรบั ASCT แทน อีก 2 ราย 
สุมไดกลุม E แตแพทยผูดูแลตัดสินใจให WBRT นอกจากนี้
ยังมผีูปวย 5 ราย ปฏเิสธ consolidation treatment โดย 2 ราย 
อยูในกลุม D และ 3 ราย อยูในกลุม E จึงเหลือผูปวยท่ีไดรับ 
WBRT 55 ราย และไดรบั ASCT 58 ราย (per protocol population)
      ภายหลัง consolidation พบวาท้ัง WBRT และ ASCT 
สามารถเพิ่มสัดสวนของผูปวยท่ีได CR โดยในกลุม D มีผูปวย 
24 ราย จาก 27 ราย ท่ีเปลี่ยนการตอบสนองจาก PR หรือ 
SD เปน CR หลังได WBRT อัตราสวนของผูปวยท่ีได CR 
ในกลุม D จงึเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 95 สวนกลุม E มีผูปวย 24 ราย 
จาก 28 ราย ท่ีเปลีย่นการตอบสนองจาก PR หรอื SD เปน CR 
หลงัได ASCT อัตราสวนของผูปวยท่ีได CR จงึเพิม่ขึน้เปนรอยละ 93

วิธีดําเนินการวิจัย
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      งานวิจัยช้ินนี้นับเปน randomized trial ช้ินแรกท่ีศึกษา
การใช consolidation treatment ที่ตางกันใน PCNSL รายใหม
ท่ีได รับ induction regimen ท่ีประกอบดวย high-dose 
methotrexate ผลการวิจัยแสดงใหเห็นประสิทธิภาพ และ
ความเปนไปไดในการเลือกรักษาของท้ัง WBRT และ ASCT 
อยางไรกด็ ีแมวาผูปวยจะสามารถเลอืกรบัการรกัษาไดท้ังสองวธิ ี
แตการใช WBRT พบการแยลงของ cognitive function 
บางการทดสอบในสวนของ attention และ executive function 
ในขณะท่ี ASCT กลบัพบวาการทดสอบเหลานีด้ข้ึีนรวมถงึคณุภาพชีวติ 
ท้ังนี ้randomization ครัง้ท่ีสองของงานวจิยัถกูออกแบบมาเพือ่
แสดงใหเห็นประสทิธภิาพ และความเปนไปไดในการเลอืกรกัษา
ของท้ังสองวิธ ีไมไดออกแบบมาเพือ่เปรยีบเทียบความเหนอืกวา
ของประสิทธิภาพ และความเปนไปไดในการเลือกรักษาระหวาง 
WBRT และ ASCT โดยตรง ซ่ึงนบัเปนขอจาํกดัขอหนึง่ของงานวิจยั
      งานวจิยัชิน้นีเ้ลอืกท่ีจะลดขนาดรงัสขีอง WBRT เนือ่งจาก
มขีอมลูกอนหนานีแ้สดงใหเห็นวาการใช WBRT ในขนาดท่ีลดลง
ไมพบความแตกตางของอัตราการรอดชีวิตเมื่อเทียบกับขนาดที่
มากกวา 40 Gy โดยสมมติฐานดังกลาวไดรับการพิสูจนจาก
ผลการศึกษาของผูปวยในกลุม D ท่ีได PFS และ OS ท่ีอยูใน
ระดับสูง ในสวนของ ASCT งานวิจัยช้ินนี้เลือกที่จะศึกษา 
conditioning regimen ซ่ึงประกอบดวย thiotepa และ carmustine 
เนื่องจากมีขอมูลกอนหนานี้ท่ีแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและ 
tolerability ของ regimen ดังกลาว
      การศึกษาพบวาท้ัง WBRT และ ASCT ให tolerability 
ท่ีดี โดยพบ grade 3 gastrointestinal toxicity และ grade 4 
hematologic toxicity ในกลุมท่ีได ASCT และมีผูปวย 2 ราย 
(รอยละ 3) เสียชีวิตจากการรักษาดวย ASCT อยางไรก็ดี 
อัตราการเสยีชีวิตดงักลาวไมไดมากไปกวาการศกึษาท่ีใช ASCT 
โดยใช thiotepa เปนสวนประกอบของ conditioning regimen
กอนหนานี้ โดยการศึกษาท่ีทําในผูปวยอายุไมเกิน 70 ป ให
อัตราการเสยีชีวิตรอยละ 13-14 ในขณะท่ีการศกึษาท่ีทําในผูปวย
อายุไมเกิน 67 ป ใหอัตราการเสียชีวิตรอยละ 9

วิจารณ

      หลังติดตามการรักษานาน 40 เดือน ( มัธยฐาน) 
เกดิเหตกุารณในกลุม D 20 เหตุการณ (16 ราย relapse 2 ราย 
progress และ 2 ราย เสยีชวิีตในขณะท่ีไมมี relapse) กลุม E 25 
เหตุการณ (18 ราย relapse 2 ราย progress 2 ราย เสียชีวิต
จากการรักษา และ 3 ราย เสียชีวิตในขณะท่ีไมมี relapse) 
ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของ PFS ระหวางกลุม D 
และกลุม E จากการวิเคราะหแบบ intention to treat โดยกลุม 
D 59 ราย มี PFS ท่ี 2 ป รอยละ 80 (95% confidence interval 
(CI) 70-90) ในขณะท่ีกลุม E 59 ราย มี PFS ท่ี 2 ป รอยละ 69 
(95% CI 59-79) hazard ratio (HR) 1.5 (95% CI 0.83-2.71; 
p=0.17) ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของ PFS 
จากการวเิคราะหแบบ per protocol เชนกนั ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญของ OS ระหวางกลุม D และกลุม E จากการ
วิเคราะหแบบ intention to treat โดยกลุม D มี OS ท่ี 2 ป 
รอยละ 85 (95% CI 75-95) เทียบกับกลุ ม E รอยละ 71 
(95% CI 60-82) HR 1.67 (95% CI 0.86-3.23; p=0.12) 
เชนเดียวกับการวิเคราะหแบบ per protocol
      ตามท่ีคาดหมายไว hematologic toxicity พบไดบอยกวา
ในกลุมผูปวยท่ีไดรบั high-dose chemotherapy รวมกบั ASCT
มผีูปวย 2 ราย เสยีชีวิตจากการตดิเช้ือท่ี 1 เดอืน และ 2 เดอืน
ภายหลงั ASCT ในระยะยาวมีผูปวยเสยีชีวติโดยไมเกีย่วของกบั
lymphoma 9 ราย 4 ราย อยูในกลุ ม WBRT และ 5 ราย 
อยูในกลุม ASCT มีผูปวยท่ีไดรับ consolidation treatment 
57 ราย จาก 113 ราย (รอยละ 50) สามารถประเมินผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับ cognitive function และ quality of life ได 
โดยพบวาภายหลังสิ้นสุดการให consolidation treatment 
ท้ัง WBRT และ ASCT การทดสอบการทํางานของระบบ
ประสาทสวนใหญดีข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือเทียบกับกอนการรักษา 
โดยมกีารพฒันาท่ีเรว็กวาในดาน attention, executive function 
และ visuoconstructive ability ในกลุมท่ีได ASCT และเมือ่เทียบ
คะแนนการทดสอบระหวางจุดสิ้นสุดการรักษากับชวง 2 ป 
ท่ีติดตามผลการรักษา พบวาการทดสอบ attention และ 
executive function บางการทดสอบแยลงในกลุ ม WBRT 
ในขณะท่ีการทดสอบเหลานี้ดีข้ึนในกลุม ASCT
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      งานวจิยัช้ินนีน้บัเปน randomized trial ช้ินแรกท่ีศกึษาผลกระทบของ consolidation treatment ท่ีมีตอ cognitive function 
ใน PCNSL ท้ังนี้ผลการทดสอบ cognitive function สวนใหญดีข้ึนทันทีหลังใหการรักษาท้ังในกลุมท่ีได WBRT และ ASCT 
โดยกลุมท่ีได ASCT เห็นผลดีท่ีชัดเจนมากกวา WBRT นอกจากนี้กลุมท่ีได ASCT ยังเห็นผลดีตอเนื่องในชวง 2 ป ท่ีติดตาม
การรักษา ตรงขามกับกลุมท่ีได WBRT ท่ีพบการแยลงของ cognitive function บางการทดสอบในสวนของ attention และ 
executive function ในชวง 2 ป ท่ีตดิตามการรกัษา อยางไรกด็กีารลดลงของ cognitive function ท่ีพบนบัวามคีวามรนุแรงนอย
กวาการศึกษากอนหนานี้ โดยสวนหนึ่งอาจอธิบายจากการใชขนาดของรังสีท่ีลดลงในการศึกษาช้ินนี้
      ปจจุบันมี randomized trial phase II ท่ีเรียกวา PRECIS ซ่ึงกําลังศึกษา consolidation treatment ระหวาง WBRT 
และ ASCT ในผูปวย PCNSL รายใหมเชนกัน ตางกันตรงท่ี PRECIS จํากัดอายุผูปวยไมเกิน 60 ป ใช thiotepa-busulfan-
cyclophosphamide เปน conditioning regimen และทํา randomization เพียงครั้งเดียวตั้งแตข้ันตอน trial registration 
ท้ังนีผ้ลการศกึษาเบ้ืองตนแสดงใหเห็นประสทิธภิาพของท้ัง WBRT และ ASCT เชนเดยีวกบัการศกึษาช้ินนี ้โดยภายหลงัตดิตาม
ผูปวยเปนเวลา 33 เดือน (มัธยฐาน) พบ PFS ท่ี 2 ป ในกลุมท่ีได WBRT รอยละ 63 เม่ือเทียบกับกลุม ASCT ท่ีไดรอยละ 86 
ในขณะท่ี OS ท่ี 2 ป เทากันท้ังสองกลุม (รอยละ 86)
      การศึกษาช้ินนี้แสดงใหเห็นประสิทธิภาพท่ีดี และความเปนไปไดในการเลือกรักษาของท้ัง WBRT และ ASCT เพื่อใชเปน 
consolidation treatment ในผูปวย PCNSL โดยผลขางเคียงของการรักษาท่ีมีตอ cognitive function และคุณภาพชีวิต 
เปนสิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา

Group D (n=59) Group E (n=59) p value

Median age, years (range, IQR) 58 (18–70, 51–63) 58 (26–70, 51–60) 0·89

Sex ·· ·· 0·038

Male 41 (69%) 30 (51%) ··

Female 18 (31%) 29 (49%) ··

ECOG performance status score >1 20 (34%) 0·060

Increased lactate dehydrogenase 21 (36%) 26 (44%) 0·34

Deep lesions 49 (83%) 43 (73%) 0·18

Increased cerebrospinal fluid protein 35 (59%) 0·17

IELSG risk

Low 9 (15%) 15 (25%) 0·17

Intermediate 43 (73%) 36 (61%) 0·17

High 7 (12%) 8 (14%) 0·78

Intraocular disease* 1 (2%) 3 (5%) 0·31

Meningeal involvement† 9/43 (21%) 11/46 (24%) 0·73

Multiple lesions 31 (53%) 34 (58%) 0·57

ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group. IELSG=International Extranodal Lymphoma Study Group. *All patients 
with intraocular lymphoma had concomitant brain lesions. †Denominators are the number of assessed patients.

 Patient characteristics according to consolidation group

11 (19%)

42 (71%)
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Figure 2: Progression-free survival (A, B) and overall survival curves (C, D) of randomly assigned patients divided according 
to consolidation group on the intention-to-treat and per-protocol populations

Subgroups are designated group D and group E in the intention-to-treat analyses (A, C), and WBRT and ASCT in the per-
protocol analyses (B, D). HR=hazard ratio. WBRT=whole-brain radiotherapy. ASCT=autologous stem-cell transplantation.



พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

I. Ibrutinib–Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic 
Leukemia
Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE, et al. N Engl J Med. 2019;381(5):432–443. 

  กลุมประชากร ในผูปวย CLL อายุนอยกวา 70 ป ที่ไมเคยไดรับการรักษาใดมากอน และมีขอบงชี้ในการรักษาตาม Inter- 
national Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL) Working Group criteria และตองไมมี 17p deletion
  การสุมใหการรกัษาระหวาง ibrutinib-rituximab (x 6 ครัง้) ตอดวย ibrutinib กระท่ังม ีdisease progression กบั fludarabine
-cyclophosphamide-rituximab (FCR x 6) ในอัตรา 2:1
  

 ผลการศึกษา กลุมที่ไดรับ ibrutinib-rituximab มี 3-year PFS ที่ดีกวา (89.4% vs. 72.9%; hazard ratio, 0.35; 95% 
confidence interval [CI], 0.22 to 0.56; P<0.001) และม ีoverall survival (OS) ที ่3 ปดีกวา (98.8% vs. 91.5%; hazard ratio, 
0.17; 95% CI, 0.05 to 0.54; P<0.001) ในขณะที่อัตราการติดเชื้อ > grade 3 พบไดนอยกวาในกลุมที่ได ibrutinib-rituximab 
(10.5% vs 20.3%, P<0.001)

 
  ibrutinib-rituximab มีประสิทธิภาพที่ดีกวา FCR ทั้ง PFS และ OS ในผูปวย CLL อายุนอยกวา 70 ป ที่ไมเคยไดรับ
การรักษาใดมากอน

Interesting 
article 1
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การศึกษา a multicenter, open- label, randomized, phase 3

Primary endpoint progression free survival (PFS)

สรุป 
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II. Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment of CLL
Jain N, Keating M, Thompson P, et al. N Engl J Med. 2019;380:2095–2103. 

การศึกษา Open-label phase 2 trial 

Primary endpoint Response rate

สรุป 

  กลุมประชากร ในผูปวย CLL high-risk ทีม่ ีdel(17p), mutated TP53, chromosome 11q deletion หรอื unmutated IGHV 
หรอืมอีายมุากกวา 65 ปโดยไมจาํเปนตองมหีนวยพันธกุรรมทีม่คีวามเส่ียงสูง ในผูที่ไมเคยไดรับการรกัษาใดมากอน และมขีอบงชี้
ในการรักษา รวมทั้งในผูปวยที่เปนซํ้า
  ใหการรักษาดวย ibrutinib 420 mg/day  3 รอบ และเริ่ม venetoclax ในรอบท่ีส่ี โดยเพิ่มขนาด venetoclax ทุกสัปดาห 
จนกระทั่งถึง 400 mg/day จํานวน 24 รอบ
  

 ผลการศึกษา หลังไดรับการรักษา 12 รอบ พบวา complete response rate (CR) 88% ตรวจไมพบ minimal residual 
disease (MRD) 61% หลัง 18 รอบการรักษา CR 96% และตรวจไมพบ MRD 69% การตอบสนองพบในทุกลักษณะของหนวย
พันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ผลขางเคียง > grade 3 AF และความดันโลหิตสูงพบได อยางละ 10% ของผูปวย

 venetoclax รวมกับ ibrutinib ใหอัตราการตอบสนองที่ดีมากในผูปวย CLL ที่สูงอายุ และมีความเสี่ยงสูง



I. Rosai-Dorfman Disease: The MD Anderson Cancer Center Experience. 
Sathyanarayanan V, Issa A, Pinto R, et al. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2019;19:709–714. 

นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลราชวิถึ

     Rosai- Dorfman disease(RDD) เปนโรคของ histiocytes ที่มี proliferation ผิดปกติเนื่องจากจํานวนผู ป วย
จํานวนนอยและ Clinical course แตกตางกันไป แนวทางการรักษาที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องทาทาย.

     เปนการศึกษาโดยเก็บขอมูลยอนหลัง ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทาง ระบาดวิทยา ขอมูลทางคลีนิค และผลการรักษาผูปวย 
RDD จํานวน 10 รายจากภาควิชา leukemia, lymphoma และ myeloma ของ MDACC ระหวางป ค.ศ.1995-2015 

     ผูปวยมี median age 56 ป (20-81ป), ชาย:หญิง =1:1, ผูปวย 5 รายรักษาดวย systemic therapy ผูปวย 5 รายไดรับ 
cladribine ท้ังการรักษาเริ่มตนแลว relapsed. ยาอื่นอื่นไดแก clofarabine ,lenalidomide และ steroids. ORR 80% 
สําหรับผูปวยท่ีได cladribine, median PFS 29 month. surgery, radiation therapy สําหรับผูปวย localized disease จาก 
median follow-up 65 เดือนไมมีผู ใดเสียชีวิต

บทนํา

ลักษณะผูปวยและวิธีการวิจัย

ผลการวิจัย
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II. Risk factors of early death in adult patients with secondary hemophagocytic 
lymphohistiocytosis: a single-institution study of 171 Chinese patients. 
Zhao Y, Lu D, Ma S, et al. Hematology. 2019;24:606–612. 

      ผูปวย secondary HLH ในผูใหญเปนโรคท่ีมีอัตราเสียชีวิตสูง แตปจจัยเกี่ยวกับ การพยากรณโรค ของ HLH ยังไมเปนท่ี
ทราบกันชัดเจน

บทนํา

     ไดทําการเก็บขอมูลยอนหลังในผูปวย 171 รายซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปน HLH ระหวาง ม.ค. 2555 จนถึง เม.ย. 2561

ลักษณะผูปวยและวิธีการวิจัย

     median age 49 ป ( range ,18-88 ป )
     เพศชาย 110  ราย ( 64.3% ) 
     underlying disease : malignancy 88 ราย โดยเฉพาะ NHL พบบอยสุด ( 64.3% ) 
     จาก multivariate analysis พบวา 
        1. อายุ > 54ป (p value=0.02) 
        2. platelet count < 39.5×10^9/L (p value=0.028)
        3. aPTT > 54 sec (p value= 0.048) 
        4. TG > 3.23 mmol/L (p value < 0.001) 
        5. LDH > 1300 U/L (p value =0.012)
     จากปจจัยดังกลาวขางตน ผูปวยจะถูกจัดแบงเปน 4 กลุม ตามจํานวน risk factor ในชวงแรกของการวินิจฉัย
        1. low risk ( 0,1,2 factors )
        2. low intermediate risk (  3 factors)
        3. high intermediate risk ( 4 factors )
        4. high risk ( 5 factors )
     30 day OS : 92.4% , 58.8% , 30% , 4.8% เรียงตามลําดับตามจํานวนปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ผลการวิจัย
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นพ.ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน, นพ.สมชาย วงศขันตี
สาขาวิชาโรคโลหิตวิทยา กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแกน

Diffuse Large B-Cell Lymphoma presenting with CRAB features that mimics 
Multiple Myeloma

ผูปวยชายไทย อายุ 70 ป ภูมิลําเนา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     ปวดหลังและเหนื่อยเพลียมากขึ้น 1 เดือน

     1 เดือน กอนมาโรงพยาบาล ผู ป วยมีอาการปวดหลังบริเวณเอวสวนลาง ปวดมากขึ้นเวลาขยับตัว ไมมีประวัติ
อุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณหลัง อาการปวดไมรุนแรงขนาดปลุกใหตื่นกลางดึก ขาท้ังสองขางไมชาและไมออนแรง 
ไมมีอาการปวดราวลงขา กลั้นปสสาวะอุจจาระไดปกติดี มีไขตํ่าๆชวงเย็นเปนๆหายๆ ไมมีไอเรื้อรัง ไมมีปสสาวะผิดปกติ 
ไมปวดทอง ไมมีทองผูกหรือทองเสีย ไมมีกอนขึ้นตามรางกาย ไมมีเบื่ออาหาร ไมมีนํ้าหนักลด ไปพบแพทยฉีดยาแกปวด
ท่ีคลินิกอาการพอทุเลา
     2 สัปดาห กอนมาโรงพยาบาล ผู ปวยมีอาการเหนื่อยเพลียและวิงเวียนศีรษะมากขึ้น ไมมีหนามืดเปนลมหมดสติ 
ไมมีเลือดออกผิดปกติ ไมมีคลื่นไสอาเจียน นอนราบได ไมไอ ไมมีขาบวม อาการปวดหลังและเหนื่อยเพลียไมดีข้ึนจึง
มาโรงพยาบาล

อาการสําคัญ

ประวัติปจจุบัน

Case discussion
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      ปฏิ เสธโรคประจํ าตั ว ,  ไม  เคยแพ ยาหรืออาหาร
ปฏิเสธการดืม่สรุาและสบูบุหรี,่ ไมมีรอยสกั, ไมเคยรบัเลอืดมากอน
ไมมีประวัติใชยาตม, ยาสมุนไพรหรือยาเสพติด

      1. CBC: Hb 7.8 g/dL, Hct 22.0%, WBC 6,200 /µl 
(N 74.2%, L 64.7%, Mono 6.1%, Eo 1.8%, Baso 0.2%), 
Platelet 275,000 /µl, MCV 73 fl, RDW 14.1%, Normochromic 
normocytic RBC
     2. Blood chemistry: BUN 52 mg/dL, Cr 4.59 mg/dL, Na 136 
mmol/L, K 2.45 mmol/L, Cl 91 mmol/L, HCO3 28 mmol/L, 
Calcium 14.7 mg/dL, Phosphorus 3.0 mg/dL, Magnesium 
1.7 mg/dL, Uric acid 5.4 mg/dL, TP 7.2 g/dL, Alb 3.6 g/dL, 
Glob 3.8 g/dL, Chol 140 mg/dL, TB/DB 0.4/0.2, AST 59 U/L,
ALT 56 U/L, ALP 654 U/L
     3. LDH 326 U/L (240-480)
     4. UA: Pale yellow, pH 8.5, Sp. Gr. 1.005, Protein 1+, 
Glucose negative, RBC 0-1, WBC 0-1
     5. Coagulation: PT 15.2 sec (12.0-13.9), INR 1.20, PTT 
30.7 sec (26.7-37.5)
     6. Serology: Anti-HIV non-reactive, HBsAg negative, HBcAb 
positive, Anti-HCV negative
     7. Serum protein electrophoresis: no monoclonal spike
     8. Serum free light chain: Kappa:Lambda = 73.73 (3.30-
19.40) : 40.98 (5.71-26.30) = 1.799 (0.26-1.65)
     9. Immunofixation: no monoclonal gammopathy
     10. Chest X-Ray: no cardiomegaly, no pleural effusion, 
no pulmonary infiltration, no osteolytic lesion
     11. Film T-L spine: mild lumbar scoliosis, osteopenia with 
compression fracture L1 spinal body

      12. CT scan of chest and whole abdomen (contrast 
study): Diffuse ill-defined osteolytic lesions involving spines, 
ribs, sternum, manubrium, iliac bones and bilateral proximal 
femur. Osteolytic lesion with pathological fracture of the 
L1 spinal body. Partial collapse of T10 spinal body. 
No definite mediastinal or intraabdominal lymphadenopathy. 
Three small poor enhancing lesion at segment 5, 6 and 8 
of the liver, measure 1.0-1.2 cm in size. Pancreas, spleen, 
both kidneys, bilateral adrenal glands and urinary bladder 
are unremarkable.

ประวัติอดีต

     - General appearance: An elderly Thai male, fully 
conscious, BW 48 kg, Ht 170 cm
     - Vital signs: BT 38.3oC, RR 20 /min, PR 110 /min, 
BP 140/77 mmHg
     - HEENT: moderately pale conjunctivae, anicteric 
sclerae, tonsils not enlarged, no oral thrush, thyroid 
gland not enlarged
     - Heart: no jugular vein engorgement, no active 
precordium, PMI at 5th intercostal space mid-clavicular line, 
tachycardia, rate 110/min, regular rhythm, no murmur
     - Lungs: equal breath sound, no adventitious sound
     - Abdomen: scaphoid abdomen, soft, not point of 
tenderness, liver and spleen were not palpable, liver 
span 9 cm, splenic dullness negative
     - Lymph node: cervical, supraclavicular, axillary, 
ep i t roch lear and ingu ina l lymph node were not 
palpable
     - Ext: no pitting edema, no superficial vein dilatation
     - Back: no stepping along midline of spine, mild 
tenderness on percussion at T12-L1 level, limitation 
of lumbar flexion and extension due to pain 
     - Neurological exam: alert, orientation to time-place-
person, intact all cranial nerve exam, Motor power 
grade V all, intact sensation, deep tendon reflex 2+ 
all, Babinski’s sign plantarflexion both sides, ankle 
clonus absent both sides, normal sphincter tone

ตรวจรางกาย

ผลตรวจทางหองปกิบัติการ

Picture 1: Film T-L spine shown compression fracture L1 spinal body
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      ผูปวยชายอาย ุ70 ป เดมิสขุภาพแขง็แรงด ีมาโรงพยาบาล
ดวยอาการสาํคญัคอื ปวดหลงับรเิวณเอวสวนลาง รวมกบัมอีาการ
เหนื่อยเพลียมากขึ้นในเวลา 1 เดือน จากการตรวจรางกาย
พบวาผูปวยมีไข มีภาวะซีดแตไมเหลอืง ไมพบตอมนํา้เหลอืงโต 
ไมมีตับมามโต ตรวจทางระบบประสาทปกติดี สวนการตรวจ
รางกายในระบบอ่ืนๆอยูในเกณฑปกต ิจากผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการเพิ่มเติม พบวาผูปวยมีภาวะซีด ระดับคาฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobin) 7.8 กรัมตอเดซิลิตร, มีภาวะไตวายเฉียบพลัน 
ระดบัคาซีรัมครเีอทินนี (Creatinine) 4.59 มิลลกิรมัตอเดซลิติร, 
ระดับแคลเซียมสูงวิกฤต 14.7 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และผูปวย
มีกระดูกสันหลังสวนเอวช้ินท่ี 1 หักและยุบตัว (Compression 
fracture) ซ่ึงพบโดยการตรวจเอกซเรย เมือ่ทําการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสวนอกและชองทองของผูปวย พบวามีลักษณะ
กระดูกถูกทําลาย (Osteolytic lesion) หลายตําแหนง ไดแก 
กระดูกสันหลัง กระดูกซ่ีโครง กระดูกอก กระดูกเชิงกราน 
และหัวของกระดกูตนขาท้ังสองขาง โดยไมพบตอมนํา้เหลอืงโต
และไมพบตบัมามโต จากลกัษณะท่ีพบท้ังหมดของผูปวยเขาไดกบั 
“CRAB features” ซ่ึงประกอบดวย C: Hypercalcemia Ca >
11 mg/dL, R: Renal insufficiency Cr >2 mg/dL, A: Anemia 
Hb <10 g/dL และ B: Bone lesions  ซ่ึงเปนลกัษณะอาการแสดง

      13. Bone marrow aspiration: BM imprint (due to dry tap) 
shown numerous atypical large sized lymphoid cells with 
irregular nuclear contours approximately 25% of total 
nucleated cells

14. Bone marrow core biopsy: Hypercellular marrow (50% 
cellularity), involved by numerous CD20-positive medium 
to large sized lymphoma (CD3 negative, CD138 negative, 
normal Kappa:Lambda ratio)

วิจารณ

Picture 2: Film CT scan of chest and abdomen shown 
diffuse ill-defined osteolytic lesions involving spines (with 
pathological fracture of the L1 spinal body), ribs, sternum, 
manubrium, iliac bones and bilateral proximal femur.

Picture 3: Bone marrow imprint shown numerous atypical large sized 
lymphoid cells with irregular nuclear

Picture 4: Bone marrow core biopsy: numerous CD20-positive medium
to large sized lymphoma 
(รูปภาพโดย นพ.ตรี โคตรมี พยาธิแพทย โรงพยาบาลขอนแกน)
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ที่พบบอยของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา 
(Multiple myeloma) (1) แตเมื่อตรวจ Serum protein 
electrophoresis, Serum free light chain และ Immunofixation 
กลบัไมพบลกัษณะของ monoclonal protein ทีจ่าํเปนตองตรวจพบ
ในโรค Multiple myeloma และเมือ่ผูปวยไดรบัการตรวจไขกระดกู 
(Bone marrow aspiration) ผลพบวาม ีatypical large lymphoid 
cells แทรกอยูในไขกระดูกเปนจาํนวนมาก (ประมาณรอยละ 25) 
ซึง่ยนืยนัจากผล Bone marrow core biopsy ในเวลาตอมาพบวา
ไขกระดูกมีการรุกรานโดย CD20-positive medium to large 
sized lymphoma ในปรมิาณมาก ดงันัน้ผูปวยรายนีจ้งึไดรบัการ
วินิจฉัยสุดทายเปน CD20-positive Diffuse large B-Cell 
lymphoma, stage IV (multiple sites of bone involvement), 
IPI=2 (Age >60, Stage IV, LDH normal, PS 1, Extranodal 
involvement 1) (2-4)
      โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด Diffuse large B-cell 
lymphoma (DLBCL) จัดเปนโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดที่
พบบอยที่สุด โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 25 จากโรคมะเร็งตอม
นํ้าเหลืองชนิด Non-Hodgkin’s lymphoma ทั้งหมด (4-5) 
ผู  ป  วย โ รค DLBCL จะมี อาการแสดงที่ พบบ  อยที่ สุ ด  
คอื ตอมนํา้เหลอืงโตท่ีบรเิวณคอหรอืในชองทอง สวนการพบรอย
โรคภายนอกตอมนํ้าเหลือง (Extranodal involvement) 
พบไดประมาณรอยละ 40 (6) สามารถพบการรุกรานของมะเร็ง
ตอมนํ้าเหลืองไดกับทุกอวัยวะของรางกาย ซึ่งการรุกรานที่
ไขกระดูก (Bone marrow) พบไดถึงรอยละ 30 จากผู ปวย
ท่ีพบรอยโรคภายนอกตอมนํ้าเหลือง (7) สําหรับอุบัติการณ
การรุกรานของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด DLBCL ที่กระดูก
(Bone) นั้นพบไดไมบอย โดยทั่วไปมักจะพบในโรคระยะทาย
(Advanced stage) ซึ่งพบไดรอยละ 10-15 ท่ีอาจมีการรุนราน
ไปที่กระดูก เกิดลักษณะกระดูกถูกทําลายไดหลายตําแหนง 
หรืออาจพบการรุกรานของกระดูกในโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง
ชนิด Primary bone lymphoma แตเปนโรคที่พบไดนอย 
ไมถึงร อยละ 1 ของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองท้ังหมด (8) 
สําหรับภาวะแคลเซียมสูงในโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด 
Non-Hodgkin’s lymphoma พบไดนอยเพยีงรอยละ 5 เทานัน้ (9-10) 
จึงเปนไปไดยากที่จะพบผูปวยโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองมาดวย
อาการแสดงทั้ง Osteolytic lesions หลายตําแหนงและมีภาวะ 
Hypercalcemia พรอมกัน

      ในอดีตมีรายงานกรณีศึกษา (Case report) เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ผูปวยมาดวยอาการแสดงในลักษณะ
ของ “CRAB features” หลายราย ตวัอยางเชน Matsuhashi et al 
รายงานผู ปวยชาย อายุ 24 ป มาดวยอาการแสดงคือปวด
ตามรางกายรุนแรง ตรวจเลือดพบมีภาวะซีด Hb 7.4 g/dL 
ระดับแคลเซียมในเลือดสูง (ไมมีรายงานผล Ca) ผลเอกซเรย
พบม ีOsteolysis หลายตาํแหนง วนิจิฉยัเปน DLBCL stage IV 
โดยการเจาะไขกระดูก ผูปวยรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร 
R-CHOP (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, 
Vincristine, Prednisolone) แตมีปญหาระดับแคลเซียมใน
เลือดสูงเปนๆหายๆตลอดการรักษา สุดทายผูปวยเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งที่ไมตอบสนองตอการรักษา (11), Takasaki et al 
รายงานผู ปวยหญิง อายุ 50 ป มาดวยอาการปวดกระดูก
ทัง้รางกายและซมึลง ตรวจเลือดพบมภีาวะไตวาย Cr 2.6 mg/dL 
ระดับแคลเซียมในเลือดสูง 18.3 mg/dL ผลเอกซเรยพบมี
กระดูกหักและมี Osteolytic lesions หลายตําแหนง วินิจฉัย
เปน DLBCL stage IV จากการตัดตอมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบ 
ผูปวยรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร R-CHOP ชวงแรก
ตอบสนองดี แตสุดทายโรคกลับเปนซํ้า (12), Chen et al 
รายงานผูปวยหญิงอายุ 58 ป มาดวยอาการปวดบริเวณหลัง
และกนกบรุนแรง มีคลื่นไสและอาเจียนมาก ตรวจเลือดมี
ภาวะซดี Hb 11.0 g/dL ระดบัแคลเซยีมในเลือดสูง 15.6 mg/dL 
ผลเอกซเรยพบม ีOsteolytic lesions หลายตาํแหนง วนิิจฉยัเปน 
DLBCL stage IV โดยการตดัตอมนํา้เหลอืงทีค่อและเจาะไขกระดกู 
ผูปวยรบัการรกัษาดวยยาเคมบีาํบดัสูตร R-CHOP ครบทัง้ 8 รอบ
โรคมะเร็งตอบสนองตอการรักษาดี โรคอยูในระยะสงบ (13).
Abdullah et al รายงานผูปวยชายอายุ 69 ป มาดวยอาการ
ปวดตามรางกายอยางรุนแรง เบื่ออาหารและนํ้าหนักลดลง 
2 กิโลกรัมในเวลา 2 สัปดาห มีท องผูกถ ายลําบากมาก 
ตรวจเลอืดมภีาวะซดี Hb 10.1 g/dL การทาํงานไตแยลงเลก็นอย 
Cr 1.3 mg/dL ระดับแคลเซียมในเลือดสูง 14.2 mg/dL 
ผลเอกซเรยพบม ีOsteolytic lesions หลายตาํแหนง วนิิจฉยัเปน 
DLBCL stage IV โดยการเจาะไขกระดูก ผูปวยรับการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัดสูตร R-CHOP ทั้งหมด 6 รอบ ผลการตอบ
สนองตอการรักษาดี โรคมะเร็งอยูในระยะสงบ (14)
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      การศึกษาในอดีตอธิบายกลไกการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงท่ีพบในโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง ดังนี้ เกิดจากกระดูก
มีการถูกทําลาย (Local osteolytic bone destruction), มีการสรางสาร calcitriol มากผิดปกติจึงสงผลใหเกิดการทํางานท่ี
มากข้ึนของวิตามินด ี(Active vitamin D metabolite), มีการสรางโปรตนีผดิปกตท่ีิทําหนาท่ีคลายฮอรโมนจากตอมพาราไทรอยด 
(Parathyroid hormone-related peptide, PTHrP) (15) และยังมีการศกึษาพบวาเซลลมะเรง็ตอมนํา้เหลอืงมี expression RANKL 
ท่ีผิวเซลลในปริมาณมาก ทําใหเกิดการสงสัญญาณผานทาง RANK/RANKL มากข้ึนและเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงตามมา 
กลไลคลายกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไขกระดูกมัยอีโลมาได (16) ในผูปวยรายนี้แมวาจะไมไดทําการตรวจเพ่ิมเติมเพื่อยืนยัน
สาเหตุของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเนื่องจากขอจํากัดทางหองปฏิบัติการ แตจากการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรพบรอยโรค
กระดูกถูกทําลายท่ัวรางกาย จึงสันนิษฐานวากลไกการเกิดภาวะแคลเซียมสูงของผูปวยเปนจาก multiple osteolytic bone 
destruction โดยตรง
      ผูปวยในการศึกษานี้ไดรับการรักษาดวยการใหสารนํ้าชนิด 0.9%NaCl และยา Dexamethasone ในปริมาณ 5 มิลลิกรัม
ฉีดเขาทางเสนเลือดดําทุก 6 ช่ัวโมงประมาณ 1 สัปดาห ในระหวางรอผลการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อไขกระดูก 
พบวาภายหลังการรักษาดังกลาว อาการปวดหลังของผูปวยพอทุเลาลง คาระดับแคลเซียมในเลือดและคาการทํางานของไต
ของผู ปวยกลับมาเปนปรกติ ในเวลาตอมาเมื่อพบวาผลช้ินเนื้อไขกระดูกยืนยันเขาไดกับโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด 
CD20-positive DLBCL stage IV ผูปวยจึงไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร R-CHOP ซ่ึงปจจุบันผูปวยไดรับยาไปท้ังสิ้น
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