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Extranodal NK/T-cell lymphoma (ENKTL, nasal type)  

เปนมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่มีคว�มจำ�เพ�ะ ทั้งด�นชีวภ�พ พย�ธิ- 

วิทย� และลักษณะท�งคลินิก  ENKTL พบบอยในช�วเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ตะวันออกกล�ง อเมริก�ใต และอเมริก� 

กล�ง  แตพบนอยม�กในผูปวยช�วผิวข�วคอเคเซียน เซลลมะเร็ง

ในผูปวยทุกร�ยติดเชื้อ Epstein-Barr virus ผูปวยสวนใหญม�

พบแพทยดวยอ�ก�รคัดแนนจมูก หรือเปนแผลเรื้อรังที่บริเวณ 

upper aerodigestive tract  ตำ�แหนงที่พบพย�ธิสภ�พมักไดแก 

จมูก, nasophaynx, paranasal sinus, oral cavity, larynx 

ผูปวยสวนนอยพบมีรอยโรคกระจ�ยไปที่อื่นๆ ตั้งแตเริ่มแรก หรือ

อ�จจะไมมีอ�ก�รผิดปกติของบริเวณที่กล�วเลย แตพบมีรอยโรค

ในที่อื่นๆ แทนซึ่งมักไดแก ผิวหนัง อัณฑะ หรือท�งเดินอ�ห�ร

จ�กก�รศึกษ� ผูปวย peripheral T-cell lymphoma 1,314 

ร�ยจ�ก 22 สถ�บันทั่วโลก พบอุบัติก�รณของ ENKTL อยูที่ 

รอยละ 10.4 และอัตร� overall survival (OS) ที่ 5 ปอยูที่ 

รอยละ 321  จ�กขอมูลของ Thai Lymphoma Study Group 

ซึ่งรวบรวมผูปวย 939 ร�ยซึ่งไดรับก�รวินิจฉัย non-Hodgkin 

lymphoma (NHL) จ�ก 11 สถ�บันในประเทศไทย พบอุบัติ- 

ก�รณของ ENKTL อยูที่รอยละ 3 ของผูปวย NHL ทั้งหมด และ

รอยละ 25 ของผูปวย T- cell NHL ทั้งหมด2 โดยอัตร� OS ที่ 

5 ปอยูที่รอยละ 52

จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�สวนใหญอยูใน phase 2 หรือเปน 

retrospective studies  ในปจจุบันไดมีก�รแนะนำ�แนวท�งก�ร

รักษ�ผูปวย ENKTL ดังนี้ ผูปวย limited stage ควรรักษ�

ดวย chemotherapy ชนิด non-MDR-non-adriamycin-

based รวมกับ radiotherapy 50 Gy ซึ่งจะใหอัตร� OS ที่ 3 

ปอยูที่รอยละ 75-883,4 สวนผูปวย advanced stage แนะนำ�ให 

L-asparaginase-containing regimen ซึ่งจะมีอัตร� OS ที่ 2 

ปอยูที่รอยละ 405,6  โดยปจจัยที่นิยมใชเพื่อบอกก�รพย�กรณโรค

ไดแก International prognostic index (IPI)7 และจ�กร�ยง�น

ก�รศึกษ�ของ Korean Study Group8  ใช B symptom, stage, 

LDH และ regional lymph node

P53 tumor suppressor protein เปน marker ตัวหนึ่งที่

มีผูสนใจศึกษ�ถึงคว�มสำ�คัญตอก�รเกิดเซลลมะเร็งชนิดต�งๆ มี

ร�ยง�นก�รศึกษ�บทบ�ทของ p53 protein ในผูปวย ENKTL9,10 

แตผลก�รศึกษ�ยังสรุปไมไดแนนอน ในว�รส�รฉบับนี้  จักร�วดี  

จุฬ�มณี และคณะ11  ศึกษ� p53 expression ในผูปวยไทย 

ENKTL 24 ร�ย พบว�มีคว�มสัมพันธกับ IPI และผูปวย limited 

stage แตไมมีผลตอก�รพย�กรณโรค  อย�งไรก็ดี เนื่องจ�กผูปวย

ในร�ยง�นนี้มีเพียง 24 ร�ย และวิธีก�รรักษ�ที่ผูปวยไดรับมีหล�ย

รูปแบบ ทำ�ใหไมส�ม�รถสรุปผลก�รศึกษ�ไดแนนอน ในอน�คต 

ก�รวิจัยเพื่อประเมินผลก�รรักษ�หรือก�รพย�กรณโรคผูปวย 

โรคมะเร็งตอมน้ำ�เหลือง จึงควรเปนก�รศึกษ�ในผูปวยจ�กหล�ยๆ 

สถ�บัน เพื่อใหไดจำ�นวนผูปวยที่ศึกษ�มีขน�ดม�กพอที่จะตอบ 

คำ�ถ�มง�นวิจัยไดอย�งแทจริง จนส�ม�รถนำ�ไปสูก�รพัฒน�ก�ร

ดูแลผูปวยในท�งคลินิกได อันเปนจุดมุงหม�ยสูงสุดของง�นวิจัย
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