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 เม่ือวันที ่1-3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทีผ่่านมานี ้ทางสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย ได้จดัการประชมุสมัมนาวชิาการ
กลางปี ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ภายใต้ Theme: Rational uses of drugs in hematology โดยมีแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยาเข้าร่วมมากมาย

 งานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 41 ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
มีกำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ เวิลด์บอลล์รูม เซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มีกำาหนดจัดงาน
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 Refresher Course of Hematologists ใน
วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา 
เพื่อเป็นการ update ความรู้ทางวิชาการจากงานประชุม The 53rd 
ASH Annual Meeting and Exposition 2011



2

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
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Pathology forum

หลักเกณฑ์ทั่วไปทางพยาธิวิทยา
ในการวินิจฉัย malignant lymphoma

 ชมรมโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองแห่งประเทศไทยร่วมกับ
ชมรมโลหิตพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยจัดทำาแนวทางการ
รักษามะเร็งต่อมนำ้าเหลืองกลุ่มโลหิตพยาธิแพทย์ได้ประชุมร่วม
กันหลายครั้งเพื่อทำาแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 
โดยอ้างอิงการจัดแบ่งชนิดของมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองตาม WHO 
Classification 2008
 การวินิจฉัยและการแบ่งชนิดมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองต้อง
อาศัยปัจจัยหลายประการอันได้แก่ อาการและอาการแสดงทาง
คลนิกิ ลกัษณะทีเ่หน็ด้วยตาเปล่าและทีเ่หน็ด้วยกล้องจลุทรรศน์ 
ลักษณะทาง immunophenotype อณูพยาธิวิทยา และความผิด
ปกติของโครโมโซมลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์เป็นข้อมูลพื้น
ฐานท่ีสำาคัญในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา พยาธิแพทย์ต้อง
ได้ชิ้นเนื้อที่มีคุณภาพดี ผ่านการเตรียมและย้อมที่ได้มาตรฐาน 
พยาธิแพทย์พึงมีประสบการณ์ในการแยกโรคจากภาวะอื่น ที่มี
ลักษณะคล้ายกับ Lymphoma เช่น Lymphoid hyperplasia, 
Malignant melanoma, Neuroendocrine carcinoma เป็นต้น 
ในบางครัง้ การยนืยนัว่าเป็น lymphoma อาจต้องอาศยัการย้อม
ทาง immunohistochemistry เช่นให้ผลบวกต่อ LCA (Leucocyte 
common antigen) ในเบื้องต้นพยาธิแพทย์จะแบ่งชนิดของ 
Lymphoma โดยดูจากขนาด ลักษณะ และการเรียงตัวของเซลล์
มะเร็ง ตามแผนภูมิด้านล่างนี้ จากนั้นก็จะศึกษาว่า Lymphoma 
นั้นมี Immunophenotype แบบใด เข้าได้กับ Lymphoma 

หมายเหตุ : Terminology ที่แสดงในแผนภูมินี้ ไม่ใช่ diagnosticterm ไม่ควรใช้ในการวินิจฉัย

ชนดิใด หากยงัมคีวามไม่แน่ใจ กจ็ะศกึษาทางอณพูยาธวิทิยา
หรือโครโมโซมต่อไป
 จะเห็นได้ว่าการวินิจฉัยชนิดของ Lymphoma ต้องมี
การย้อม Immunohistochemistry ร่วมด้วยเสมอ แนวปฏิบัติ
ที่ทางชมรมโลหิตพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำาขึ้น เป็น
แนวทางในการเลอืกใช้ Antibody ให้เหมาะสมมากทีส่ดุให้ได้การ
วนิจิฉยัทีด่ทีีส่ดุ การสัง่ย้อมอาจต้องทำาเป็นขัน้ตอน เช่นในลำาดบั
แรกต้องย้อมเพื่อดูว่า Lymphoma เป็น B-cell, T-cell หรือ 
NK-cell จากนั้นก็จะย้อมไปทางเซลล์ชนิดนั้นๆ ซึ่งใช้ Antibody 
แตกต่างกันไป ทางชมรมไม่สนับสนุนให้สั่งย้อมครั้งเดียวโดย
ใช้ Antibody หลายสิบตัวเพื่อความรวดเร็วและให้ครอบคลุม 
Lymphoma ทุกชนิด แต่การทำาเช่นนี้เป็นการสิ้นเปลืองอย่าง
ไม่จำาเป็น ค่าใช้จ่ายในการย้อม Immunohistochemistry นั้นสูง
เพราะนำ้ายาทุกตัวต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ค่าย้อม Antibody 
ตัวหนึ่งราคาอยู่ระหว่าง 500-3,000 บาท การตัดสินใจเลือกใช้ 
antibody อย่างมเีหตผุลจงึจำาเป็น อนึง่เทคนคิทางอณูพยาธวิทิยา
และการศึกษาทางโครโมโซมก็มีราคาสูง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ทางพยาธิวิทยาเพื่อให้ได้การวินิจฉัยท่ีถูกต้องก็ยังตำ่า เมื่อเทียบ
กับค่ารักษาทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาทางพยาธิวิทยาอย่างครบ
ถ้วนในคนไข้ทุกราย จึงมีความสำาคัญต่อการรักษา เพื่อให้คนไข้
มีโอกาสหายจากโรคได้มากที่สุด
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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
ชนิด follicular

การรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 1. แนวทางการรักษานี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ เนื่องจาก
โรคนี้มักมีการดำาเนินโรคที่หลากหลาย รักษามักไม่หายขาด ผู้
ป่วยบางคนมีการกลับมาของโรคใหม่แม้รักษาหายไปแล้วช่วง
หนึ่ง บางครั้งอาจมีการถดถอยของโรคโดยยังไม่ได้รับการรักษา 
(spontaneous regression)(1) ผูป่้วยบางคนอาจมโีรคทีร่นุแรง มี
การโตของต่อมนำา้เหลอืงทัว่ร่างกายหรอืมขีนาดใหญ่ มกีารเสือ่ม
ถอยของอวัยวะสำาคัญอันเกิดจากโรคเองหรือการกดทับอวัยวะ
ต่างๆ (compression) 
 2. การได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนี้โดยอาศัยผลการตรวจ
ทางพยาธวิทิยาเพยีงอย่างเดยีว ไม่เพยีงพอทีจ่ะกำาหนดว่าต้องการ
การรักษาในทันที และมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองชนิดนี้สามารถที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงของชิ้นเนื้อ (histologic transformation) จาก
ชนิด indolent เป็นชนิด diffuse aggressive ได้ประมาณร้อยละ 
10-70 ของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาของโรค(2, 3)
 3. การรักษาอาจประกอบด้วยการใช้ยาเคมีบำาบัด 
(chemotherapy) การใช้แอนติบอดีต่อซีดี 20 (antibody to 
CD20) หรือร่วมกัน การใช้การฉายรังสีเฉพาะที่ (involved field 
radiotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดทั้งจากตนเองหรือ
จากผู้ที่มีเนื้อเยื่อตรงกัน (autologous or allogeneic stem cell 
transplantation) การเลอืกใช้วธิใีด วธิหีนึง่หรอืใช้ร่วมกนั ขึน้กบั
ระยะของโรค ปัจจัยการพยากรณ์โรค ภาวะโรคร่วมของผูป่้วยและ
วิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษา
 4. ปัจจัยการพยากรณ์โรคที่สำาคัญและมีการนำามาใช้ใน
ปัจจุบัน คือ Follicular Lymphoma International Prognostic 
Index (FLIPI) criteria(4) ซึง่ศกึษาในผูป่้วยจำานวน 4,167 คน โดยมี
ปัจจัยประกอบด้วย Age (≥60 year), Ann Arbor stage (III – IV), 
Hemoglobin level (<12 g/dl), Serum LDH level (> upper limit 
of normal), Number of nodal sites (≥5) และแบ่งกลุ่มเป็น low 
risk (0-1), intermediate (2) และ high risk (3-5)
 
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง

ชนิด follicular เมื่อแรกวินิจฉัย
(Guideline for initial therapy for follicular lymphoma)

 เน่ืองจากมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองชนิดนี้มักมีการรอดชีวิตท่ี
ยาวนานแม้ไม่ได้รับการรักษา และแม้ได้รับการรักษาก็ถือว่ามัก
ไม่หายขาด ดังนี้การรักษาจะต้องคำานึงถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้
ตาม GELF (Groupe pour l’Etude de Lymphome Folliculaire) 
criteria (5)

 1. อาการของผู้ป่วย ประกอบด้วย ไข้ การมีเหงื่อออกใน
ช่วงกลางคืน นำ้าหนักลด อ่อนเพลีย อาการปวด หรือคล่ืนไส้ 
อาเจียน
 2. ขนาดและจำานวนของต่อมนำ้าเหลืองที่เป็นโรค คือ 
ขนาดก้อนใดก้อนหนึ่งมากกว่า 7 ซม. มีตำาเหน่งของต่อมนำ้า
เหลืองมากกว่า 3 ตำาแหน่งและแต่ละตำาแหน่งมากกว่า 3 ซม. 
หรือก้อนมีการโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. มีขนาดของม้ามโตกว่า 6 ซม. จากชายโครงซ้าย มี
อาการม้ามทำางานผิดปกติหรือทำางานมากเกินปกติ (hyper-
splenism) หรือมีอาการปวดม้าม
 4. ภาวะการทำางานของอวัยวะต่างๆที่เสื่อมถอยลง เช่น 
การกดเบียดหรือทับของก้อนต่อมนำ้าเหลืองต่ออวัยวะสำาคัญ 
การพบสารนำ้าในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ (pleural/ 
pericardial effusions) หรือช่องท้อง (ascites)
 5. การมีจำานวนเม็ดเลือดลดน้อยลงเนื่องจากการมีเซลล์
มะเร็งต่อมนำ้าเหลืองเข้าไปในไขกระดูก เช่น ระดับเม็ดเลือดขาว
น้อยกว่า 1.0 x 109/L หรอืระดบัเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100 x 109/L
 6. การมีเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดมากกว่า 5 x 109/L
 7. ความต้องการของผู้ป่วยเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ
โรคและการที่มีคุณภาพชีวิตด้อยลงเมื่อไม่ได้รับการรักษา

การรักษาส�าหรับโรคระยะแรก
(Therapy for early stage disease)

 ระยะโรค IA หรือ ระยะโรค IIA ที่ติดกัน (Stage IA or 
contiguous Stage IIA)
 แนะนำาการฉายรังสีเฉพาะที่ (involved field radio-
therapy) เป็นแนวหลักของการรกัษา โดยขนาดและตำาแหน่งของ
การฉายรังสี (dose and field size) มีความแตกต่างกันในแต่ละ
การศึกษา และต้องระวังการเกิดผลข้างเคียงเมื่อฉายรังสีจำานวน
มากหรอืตำาแหน่งทีใ่หญ่เกนิกว่าความจำาเป็น เช่น การเกดิมะเรง็
ชนิดที่สอง (second malignancy)(6) จึงไม่ควรได้รับรังสีรักษา
มากกว่า 30-36 Gy และไม่มีการศึกษาใดที่แสดงถึงการได้รับ
เคมีบำาบัดร่วมกับการฉายรังสีเฉพาะที่จะมี overall survival ที่
ยาวนานกว่าผู้ที่ได้รับการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว (7)
 ปัจจบุนัแนะนำาการฉายรงัสเีฉพาะทีข่นาด 24-30 Gy และ
ฉายเพิ่มเติมอีก 6 Gy สำาหรับผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ (bulky) 
หรือตอบสนองต่อการรักษาช้า (IA) สำาหรับการให้การรักษา
ร่วมด้วย คือ immunotherapy ทั้งร่วมหรือไม่ร่วมกับเคมีบำาบัด
และการฉายรังสี ถือเป็นการรักษาทางเลือก (2B) กรณีที่แพทย์
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ผู้รักษาประเมินว่าผู้ป่วยอาจไม่ได้รับประโยชน์หรืออาจมีผลข้าง
เคยีงจากการฉายรงัสมีากเกนิไป อาจพจิารณาเฝ้าตดิตามอาการ 
(observation) แทนได้ (IA) สำาหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาเบื้องต้นอาจต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นชนิด systemic 
therapy เช่นเดียวกับการรักษากลุ่ม advanced disease

การรักษาส�าหรับโรคระยะก้าวหน้า
(Therapy for advanced-stage disease)

 ระยะโรคที่สูงขึ้น ประกอบด้วย ระยะโรคที่ III/IV, การมี “B 
symptoms”, ขนาดก้อนที่ใหญ่กว่า 10 ซม. (advanced stage 
including stage III/IV, B symptoms, and bulky mass > 10 cm)
 เน่ืองจากการดำาเนินของโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองชนิดนี้
ยาวนาน และมีผู้ป่วยถึงร้อยละ 23 ที่อาจพบการหายไปของโรค
ได้เอง (spontaneous remission) เมื่อติดตามไปมากกว่า 1 ปี 
เมือ่เปรยีบเทียบระหว่างกลุม่เฝ้าตดิตามในช่วงแรกและผูท้ีไ่ด้รบั
การรกัษาตัง้แต่แรก (upfront therapy) พบว่าไม่มคีวามแตกต่าง
ของ overall survival (OS) ระหว่างทั้งสองกลุ่ม (8) ดังนั้นจึง
แนะนำาการเฝ้าติดตามอาการ (observation) (IA) อย่างใกล้ชิด
อย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ทุก 3-6 เดือน สำาหรับผู้ป่วยที่
ไม่มอีาการอนัเกดิจากโรคและมปีรมิาณมะเรง็ในร่างกายไม่มาก 
(low volume tumor burden)
 อย่างไรกต็ามเริม่มข้ีอมลูการศกึษามากข้ึนทีแ่สดงให้เหน็
ว่าเมื่อมีการใช้ยาแอนติบอดีต่อซีดี 20 (rituximab) เพียงอย่าง
เดียวหรือร่วมกับยาเคมีบำาบัดสำาหรับการรักษาโรคนี้ตั้งแต่แรก 
อาจทำาให้มี overall survival ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ในผู้
ป่วยที่มีปัจจัยการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หรือมี high FLIPI score 
นอกจากนีก้ารให้ยาเคมบีำาบดัสตูรทีม่ ีanthracycline ตัง้แต่แรก
อาจทำาให้ลดความเสี่ยงของการเกิด transformation ได้
 สำาหรับการรักษาโดยการฉายรังสีเฉพาะที่ (localized 
radiation therapy) มีประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้
 1. ก้อนมะเร็งที่ยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาเมื่อได้รับยา
เคมีบำาบัดไปแล้ว
 2. ป้องกนัหรอืช่วยบรรเทาอาการทางระบบประสาทอนัเกดิ
จากการมีมะเร็งลุกลามเข้าไขสันหลัง หรือการกดทับรากประสาท 
(spinal cord involvement or nerve root compression)
 3. บรรเทาอาการอันเกิดจากการกดทับหลอดเลือดดำา
ใหญ่ superior vena cava หรือการกดทับหลอดลมหายใจจน
เกิดปอดอักเสบจากการอุดกั้น (obstructive pneumonia)
 4. ลดความเส่ียงของการเกดิกระดกูหักในกรณทีีโ่รคมะเรง็
ลุกลามเข้ากระดูกในกระดูกที่รับนำ้าหนักของร่างกาย (weight-
bearing bone)
 5. บรรเทาอาการของการอดุกัน้เส้นเลอืดดำาทีส่่วนล่างของ
ร่างกายจากการมีก้อนต่อมนำ้าเหลืองขนาดใหญ่ในอุ้งเชิงกราน 
(pelvic adenopathy)

 6. บรรเทาอาการอันเกิดจากมะเร็งเข้าลุกลามในอวัยวะ
เฉพาะที่ เช่น ลูกตา กระเพาะอาหาร
 7. เพื่อหวังผลในด้านความสวยงาม (cosmetic reason)
 โดยปริมาณรังสีที่ได้รับจะใช้ขนาดตำ่า (20-30 Gy) และ
ใช้พื้นที่เล็กเพื่อลดผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 สำาหรับการรักษาแบบ systemic therapy จะพิจารณา
ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งอาจประกอบด้วย 
การใช้ยาเคมีบำาบัดในกลุ่ม alkylating agent ทั้งแบบยาเพียง
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาเคมีบำาบัดชนิดอื่นๆ เช่น CVP หรือการ
ใช้ยาเคมีบำาบัดกลุ่ม purine analog เช่น fludarabine อย่างไร
ก็ตามยังไม่พบว่ามีความแตกต่างของ overall survival ระหว่าง 
Cyclophosphamide, Oncovin (vincristine), prednisolone 
(CVP), Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin 
(vincristine), prednisolone (CHOP) หรือ fludarabine
 สำาหรับความรุดหน้าของการรักษาโรคมะเร็งต่อมนำ้า
เหลืองชนิดนี้ระยะก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อให้การรักษาด้วยยา
แอนติบอดีซีดี 20 (R-rituximab) ร่วมกับยาเคมีบำาบัดสูตร
ต่างๆ เช่น R-CVP พบ overall response rate และ complete 
response rate และ survival benefit ดีกว่า CVP (9-12)
 สำาหรบัการรกัษาโดยการให้ maintenance rituximab พบ
ว่าสามารถเพิม่เวลาของ progression-free survival ได้มากกว่า
กลุ่มทีเ่ฝ้าตดิตามอาการหลังได้รบัยาสตูร CVP (13) และจากการ
ศึกษา PRIMA (Primary rituximab and maintenance study)
(14) ในผูป่้วยทีต่อบสนองต่อการรกัษาจำานวน 1,018 คน โดยแบ่ง
กลุ่มผู้ป่วยระหว่างได้รับยา rituximab ทุกๆ 8 สัปดาห์เป็นเวลา 
2 ปี หรอื เฝ้าสงัเกตอาการ (observation) หลงัจากทีผู่ป่้วยได้รบั
การรกัษาด้วยยาเคมบีำาบดัทีม่ ีrituximab อยูด้่วยเป็น induction 
treatment พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ progression-free survival 
(82% vs 66%), overall response rate, time to next anti-
lymphoma treatment ของกลุ่มทีไ่ด้รบั rituximab maintenance
 สำาหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองชนิด follicular grade 
3 โดยทั่วไปจะรักษาคล้ายกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองชนิด 
Diffuse large B-cell lymphoma (15) พบว่าเมื่อมีการให้ยา
เคมบีำาบดัหลายชนดิร่วมกนั มอีตัราของการหายขาด (complete 
remission rate) ตั้งแต่ร้อยละ 50-75 และ 5- และ 10-year 
failure-free survival rate เท่ากับร้อยละ 67 และ 34 โดยมี 
overall survival rate เท่ากับร้อยละ 72 และ 61 ตามลำาดับ (16) 
 สำาหรับการให้ rituximab เพียงอย่างเดียวสำาหรับการ
รักษาโรคนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบันแนะนำาการรักษาเช่นนี้สำาหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่อาจทนต่อการรักษาอื่นๆไม่ได้ หรือผู้มีปริมาณ
มะเร็งในร่างกายไม่มาก (low tumor burden) (17)
 สำาหรบัการให้การรกัษาด้วย radioimmunotherapy (RIT) 
เช่น iodine-131 tositumomab และ yttrium-90 ibritumomab 
tiuxetan ปัจจุบันได้รับการอนุมัติสำาหรับการรักษาเมื่อโรคกลับ
มาใหม่ หรือดื้อต่อการรักษาแรก สำาหรับการให้เป็นยาสูตรแรก
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นั้นยังมีข้อมูลที่จำากัด
 สำาหรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดของ
ตนเอง (autologous stem cell transplantation, ASCT) สำาหรบั
ผู้ป่วยท่ีหายขาดเป็นครั้งแรก (first remission) ยังมีความขัด
แย้งกันอยู่ โดยพบว่ามีทั้งการเพิ่มขึ้นของ event-free survival 
ในสองการศึกษา (German Low-Grade Lymphoma Study 
Group (GLSG) (18) และ Groupe Ouest Est d'Etude des 
Leucemies Aigues et Maladies du Sang (GOELAMS) (19) 
และไม่มีความแตกต่างในอีกหนึ่งการศึกษา คือ GELF-94 (20) 
และไม่พบความแตกต่างของ overall survival ระหว่างผู้ที่ได้รับ
การทำา ASCT หรือไม่ได้ทำา แต่พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า
ในกลุ่มที่ทำา ASCT รวมถึงการเกิดมะเร็งชนิดที่สองด้วย (19) 
ขณะนีจ้งึยงัไม่แนะนำาการรกัษาด้วยวิธีนีส้ำาหรบัผูป่้วยทีมี่การหาย
ของโรคหลังการรักษาครั้งแรก
 โดยสรุปแนวทางการรักษาสำาหรับผู้ที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ควรให้การพิจารณาดังนี้
1. ส�าหรบัมะเรง็ต่อมน�า้เหลืองชนดิ follicular grade 1, 2, 3A
 พิจารณาการให้เคมีบำาบัด สตูร CVP (cyclophospha-
mide, vincristine, prednisolone) จำานวน  6-8 รอบ โดยอาจ
ให้ร่วมกับแอนติบอดีต่อซีดี 20 (rituximab) ในแต่ละรอบการให้
ยา ซึง่จะทำาให้มีการผลการรกัษาทีด่กีว่า และเมือ่ให้ยาเคมบีำาบดั
ครบแล้ว เม่ือประเมินโรคผูป่้วยอยูใ่นระยะหายขาด หรอืหายบาง
ส่วน (complete remission or partial remission) สามารถให้
แอนติบอดีต่อซีดี 20 (rituximab) ขนาด 375 mg/m2 หนึ่งครั้ง
ทุก 2 เดือน เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน (รวม 12 ครั้ง) ได้ โดยพบ
ว่าทำาให้โอกาสการกลับมาเป็นใหม่ของโรคน้อยลง
 สำาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคร่วมที่ส่งผลต่อการรักษาหรือ
อาจทำาให้ช่วงชีวิตส้ันกว่าปกติ หรือผู้ที่ไม่ต้องการใช้ยาฉีดทาง
เส้นเลอืด อาจใช้ยาเคมีบำาบัดชนิดรบัประทาน เช่น chlorambucil, 
cyclophosphamide, fludarabine โดยอาจมีผลการรักษาที่ด้อย
กว่าการใช้ยาเคมีบำาบัดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด
2. ส�าหรับมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด follicular grade 3b 
หรือพบมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด diffuse large B-cell 
ร่วมด้วยในชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

 ให้การรักษาเช่นเดียวกับการรักษามะเร็งต่อมนำ้าเหลือง
ชนิด diffuse large B-cell lymphoma
 การรกัษามะเรง็ต่อมนำา้เหลอืงชนดิ follicular เมือ่กลบัมา
เป็นใหม่ หรือดื้อต่อการรักษาเบือ้งต้น (Therapy for relapsed/ 
refractory follicular lymphoma)

• เคมีบำาบัดสูตรเดิม และการให้ร่วมกับแอนติบอดีต่อซีดี 
20 (chemotherapy and rituximab)

• การให้ยาเคมีบำาบัดสูตรอี่นๆ เช่น fludarabine-based, 
etoposide-based, platinum-based และสูตรมาตรฐานอื่นๆ 
โดยอาจให้ร่วมกับแอนติบอดีต่อซีดี 20 (rituximab) ได้

• การให้การรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดสูตรเข้มข้นและรักษา

ต่อด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดทั้งของตนเองหรือจากผู้ที่มี
เนื้อเยื่อเข้ากัน (high dose therapy with autologous or al-
logeneic hematopoietic stem cell rescue)

• การให้การรักษาด้วยแอนติบอดีต่อซีดี 20 ท่ีจับกับสาร
รงัส ี(radioimmunoconjugate) เช่น 131I-tositumomab, 90Y-
ibritumomab tiuxetan สำาหรบัผูป่้วยทีอ่าจสามารถรบัการรกัษา
ด้วยวิธีนี้ได้ ควรมีขนาดของก้อนที่ใหญ่ที่สุดน้อยกว่า 5 ซม. ยัง
ไม่มกีารเปลีย่นเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ (large cell transformation) 
ข้อห้ามสำาหรบัการรกัษาด้วยวธินีีค้อื มเีซลล์มะเรง็อยูใ่นไขกระดกู
มากกว่าร้อยละ 25 ไขกระดูกมีการทำางานไม่ดี (เกล็ดเลือดน้อย
กว่า 100 x 109/L, จำานวนเซลล์ในไขกระดูกน้อย (cellularity 
≤ 15%, เซลล์ต้นกำาเนิดในไขกระดูกน้อยลงอย่างน้อย 1 สาย) 
ประวตัคิวามล้มเหลวของการเกบ็เซลล์ต้นกำาเนดิจากเลือด (failed 
stem cell mobilization/ collection) ประวัติการได้รังสีบริเวณ
ไขกระดูกมากกว่าร้อยละ 25 การตั้งครรภ์ และการให้นมบุตร

• การรักษาด้วยแอนติบอดีต่อซีดี 20 (rituximab) ขนาด 
375 mg/m2 หนึ่งครั้งทุก 3 เดือน เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน 
(รวม 8 ครั้ง) หลังการรักษาโรคที่กลับเป็นใหม่แล้วและประเมิน
โรคอยู่ในระยะหายขาดหรือหายบางส่วน (complete remission 
or partial remission)

• การรักษาด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่ (involved field ra-
diotherapy) สำาหรับผู้ป่วยที่มีเป้าหมายการรักษาเพื่อบรรเทา
อาการเฉพาะท่ี ผู้ป่วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษามาแล้วตั้งแต่
สองแนวทางการรักษาข้ึนไป ผู้ป่วยท่ีมีโรคมะเร็งท่ีสัมพันธ์กับ
ระบบประสาทส่วนกลาง หรือผู้ที่มีคะแนน ECOG 3-4
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Highlight in guideline treatment of
Diffuse Large B Cell Lymphoma

 ก่อนให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็น diffuse large B cell 
lymphoma (DLBCL) ต้องมีการประเมินความเส่ียงของผู้ป่วย
โดยใช้ International Prognostic Index (IPI) เพราะมีผลต่อ
การพยากรณ์โรค1 ซึ่งจะนำาไปสู่การพิจารณาเลือกการรักษาที่
เหมาะสมต่อไป คิดคะแนนจาก 5 ปัจจัย คือ อายุมากกว่า 60 
ปี, ระดับซีรั่ม LDH สูงกว่าค่าปกติ, ECOG PS (performance 
status) ระดับ 2-4, อยู่ใน stage III-IV ตาม Ann Arbor 
classification มีรอยโรคที่ตำาแหน่งนอกต่อมน้ำาเหลืองมากกว่า 
1 ตำาแหน่ง แต่ละหัวข้อจะเป็น 1 คะแนน และแบ่งการพยากรณ์
โรคตามคะแนนที่ได้ สำาหรับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ดูจาก 
age-adjusted IPI โดยคิดคะแนนจาก 3 ปัจจัย คือ ระดับซีรั่ม 
LDH สูงกว่าปกติ, ECOG PS 2-4, stage III/IV และแบ่งกลุ่ม
พยากรณ์โรคออกเป็น 4 กลุ่มเช่นเดียวกัน (ตารางที่ 1)

Risk group No of risk factors CR
(percentage)

5-year OS
(percentage)

Intenational Prognostic Index (patients of all ages)

Low 0-1 87 73

Low intermediate 2 67 51

High intermediate 3 55 43

High 4-5 44 26

Age-adjusted International Prognostic Index (age< 60 years)

Low 0 92 83

Low intermediate 1 78 69

High intermediate 2 57 46

High 3 46 32

คำาย่อ : CR, complete remission; OS, overall survival

ตารางที่ 1 แสดงถึงผลการรักษาผู้ป่วย DLBCL เมื่อดูจาก
ตาม International prognostic Index1
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การรักษา DLBCL

 ในปัจจุบัน มีหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการให้ยา 
rituximab (R) ร่วมกับ Cyclophosphamide, Hydroxydauno-
rubicin, Oncovin (vincristine), prednisolone (CHOP) ทำาให้
ผู้ป่วยมี OS และ Even free survival สูงกว่าการได้ยาเคมี
บำาบัดอย่างเดียว การศึกษาที่มีการติดตามผู้ป่วยนานถึง 10 ปี
แล้ว คือการศึกษาของ Groupe d'Etude des Lymphomes de 
l'Adulte (GELA) ซึ่งศึกษาผู้ป่วย DLBCL stage II-IV ที่มีอายุ 
60 ถึง 80 ปีและไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน พบว่ากลุ่มที่ได้ 
R-CHOP 8 ครั้ง มี EFS, progression free survival (PFS), 
disease free survival (DFS) และ OS ดกีว่ากลุม่ทีไ่ด้ CHOP 8 
ครั้งอย่างชัดเจน และเมือ่ตดิตามผูป้ว่ยต่อไปพบวา่ กลุม่ทีไ่ด้ R-
CHOP มี OS, DFS และ PFS ที่ 10 ปี ดีกว่ากลุ่มที่ได้ CHOP 
อย่างชัดเจน (10-year OS 43.5% vs. 27.6%; 10-year DFS 
64.3% vs 42.6%; 10-year PFS 36.5% vs. 20%)8 นอกจาก
นี้มี  MabThera International Trial (MInT) study ศึกษาการ
ให้ R-CHOP 6 ครั้ง กับ CHOP 6 ครั้ง ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 
60 ปี พบว่ากลุ่มที่ได้ R-CHOP 6 ครั้ง มี EFS, PFS และ OS 
ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับ CHOP 6 ครั้งอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ3 
 จากการศกึษาของ Miller et al ในผูป่้วยทีเ่ป็น intermediate 
หรือ high grade NHL พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ CHOP 3 cycles 
ร่วมกับรังสีรักษา มี progression free survival (PFS) และ OS 
สูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ CHOP 8 cycles (5- year PFS 77% vs. 
64 %, p=0.03; 5-year OS 82% vs 72%, p=0.02)4 ดังนั้น
ในผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ I-II และไม่มีปัจจัยเสี่ยง สามารถให้การ
รักษาด้วยยาเคมีบำาบัดร่วมกับการให้รังสีรักษา
 อุบัติการณ์ของการเกิด CNS relapse ในผู้ป่วย DLBCL 
ประมาณ 4.5% ภายใน 1 ปีหลังได้รับการวินิจฉัย อุบัติการณ์
ของการเกิด CNS relapse สูงใน NHL บางชนิดเช่น testicular 
lymphoma (15%)5 , sinonasal lymphoma6, ในปัจจบุนัแนะนำา
ให้การป้องกันการเกิด CNS relapse แก่ผู้ป่วยที่เป็น testicular 
lymphoma, sinonasal lymphoma ทุกราย 

สรุปแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค DLBCL 
ที่วินิจฉัยโรคใหม่ (level of evidence 1, grade of 
recommendation A) (แผนภูมิที่ 1)
 1. ผูป่้วย ระยะที ่I, II และไม่มปัีจจยัเสีย่งใดๆ (ไม่ม ีbulky 
mass, IPI = 0) ควรได้รับการรักษาด้วย R-CHOP 3 cycles 
ร่วมกับการฉายแสง (35-40 Gy) ที่ตำาแหน่งที่มีรอยโรค หรือ 
R-CHOP 6 cycles โดยไม่ต้องฉายแสง
 2. ผู้ป่วยระยะที่ I, II และมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง 
(ก้อนขนาดใหญ่มากกว่า 10 ซม, LDH สงู หรอื ECOG >1)  หรอื 
ผู้ป่วย ระยะที่ III, IV ควรได้รับการรักษาด้วย R-CHOP 6-8 

cycles  ผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกวินิจฉัย ควรให้การ
รักษาด้วย involved field RT (30-36 Gy) ร่วมด้วย 
 3. ให้การป้องกัน CNS relapse แก่ผู้ป่วยที่เป็น tes-
ticular lymphoma และ sinonasal lymphoma ทุกราย (level 
of evidence 2, grade of recommendation A)
การรักษา relapse/refractory diffuse large 
B cell lymphoma
  ต้องได้การตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีโรคกลับเป็นใหม่หลังวินิจฉัยโรคแรกนานกว่า 12 
เดือน ต้องมีการตรวจเพื่อบอกระยะของโรคใหม่ ประเมินปัจจัย
เสี่ยงอีกครั้งก่อนเริ่มให้การรักษา

การรักษา
 ยาเคมีบำาบัดสูตรท่ีสามารถใช้ได้ผลในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้แก่ 
ESHAP (Etoposide (VP-16), Methylprednisolone, Cisplatin, 
Cytarabine (Ara-C), DHAP (Dexamethasone,Cisplatin, Cy-
tarabine (Ara-C)), ICE (Ifosfamide, Carboplatin, Etoposide), 
EPOCH (Etoposide, Prednisolone, Vincristine, Doxorubicin, 
Cyclophosphamide), IMVP-16 (ifosfamide, methotrexate, 
VP-16), DICE (dexamethasone, ifosfamide, cisplatin, 
etoposide), MINE (Mesna, ifosfamide, Mitoxantrone 
(Novantrone), Etoposide). 
ซึ่งให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน 
 Philip และคณะศึกษาผู้ป่วย aggressive NHL 215 คน
ที่มี first หรือ second relapse ผู้ป่วยทุกคนได้รับยา DHAP 2 
cycles ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษา 109 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มที่ได้รับ DHAP ต่ออีก 4 รอบ และกลุ่มที่ได้รับ DHAP 
ร่วมกับ Autologous stem cell transplantation(ASCT)  พบว่า
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย ASCT  มี 5-year EFS และ OS สูง
กว่ากลุ่มที่ได้รับยาเคมีบำาบัดอย่างเดียว (EFS: 46% vs. 12%,  
p = 0.001; OS: 53% vs 32%, p = 0.038)7

 Collaborative Trial in Relapsed Aggressive Lym-
phoma (CORAL) ศึกษาผู้ป่วย relapsed DLBCL โดยเปรียบ
เทียบผลการรักษาด้วย  R-ICE (n = 202) และ R-DHAP (n 
= 194)  หลังจากให้ยาไป  3 cycles ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการ
รักษา ได้รับการรักษาต่อด้วย ยาเคมีบำาบัดขนาดสูงและ ASCT  
พบว่าผลการรกัษาในทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั overall response 
rates (63.5% vs 62.8%;),  3-year EFS (26% vs 35%,  p = 
0.6), และ 3-year OS (47% vs 51%, p = 0.5) ปัจจัยที่ทำาให้
อัตราของ 3-year EFS ตำ่าได้แก่ 1) age-adjusted IPI ขณะที่
มีโรคกลับมากกว่าหรือเท่ากับ 2 (18% vs 40%, p = 0.001)  2) 
relapse ภายใน 12 เดือนหลังจากได้ CR ครั้งแรก (20% 
vs 45%, p < 0.001) และ  3) เคยได้รับ  rituximab ในการ
รักษาครั้งแรก (21% vs 47%, p < 0.001)8  
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สรุปแนวทางการรักษา relapse/refractory diffuse large B cell lymphoma

 ผูป่้วยท่ีมีโรคกลบัหรอืว่าโรคไม่ตอบสนองต่อการรกัษาครัง้แรก ควรได้รบั salvage regimen ซึง่อาจเลอืกใช้สตูรยาเคมบีำาบดั
สูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ได้แก่ ESHAP, DHAP, ICE, EPOCH, IMVP16, DICE และ MINE แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละโรงพยาบาล 
(level of evidence II, grade of recommendation A) โดยอาจให้ rituximab ร่วมในสูตรยาเหล่านี้ได้ แต่ไม่ควรให้ rituximab 
ในผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ในผู้ป่วยที่เคยได้รับ rituximab มาก่อนในการรักษาแรก 2) ผู้ป่วยที่มีโรคกลับมาเป็นใหม่ภายใน 
12 เดือน และ 3) ผู้ป่วยที่มีค่า  IPI >2 (level of evidence I, grade of recommendation A)
 ผู้ป่วยที่ได้ complete หรือ partial remission หลังได้รับ salvage therapy 2-3 cycles และมีสภาพร่างกายพร้อม แนะนำา
ให้การรักษาต่อด้วย high dose chemotherapy  แล้วตามด้วย ASCT (level of evidence I, grade of  recommendation A)

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการรักษาผู้ป่วย diffuse large B cell lymphoma
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IFRT = involved field radiotherapy
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แนวทางการรักษา Peripheral T-Cell 
Lymphoma (PTCL)

 PTCL เป็นโรคในกลุ่ม lymphoperiferative disorder 
ที่เซลล์ผิดปกติมีต้นกำาเนิดจาก mature post-thymic T cells1 

สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกหลายโรคได้แก่ Peripheral T-
cell lymphoma (PTCL), NOS , Angioimmunoblastic T-cell 
lymphoma (AITL) Anaplastic T cell lymphoma (ALCL) และ 
Enteropathy associated T-cell lymphoma (EATL) ทั้งนี้  
PTCL, NOS พบได้บ่อยที่สุด. ผู้ป่วยเหล่านี้ยกเว้นผู้ป่วยกลุ่ม
ALCL, ALK+ มพียากรณโ์รคทีไ่มด่นีกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ย 
B-cell lymphoma2-4 แนวทางการรกัษาทีเ่สนอในทีน่ีใ้ชก้บัผูป้ว่ย 
PTCL ทุกกลุม่ยกเว้น ALCL, ALK+ ซ่ึงมพียากรณโ์รคดใีกล้เคยีง
กับผู้ป่วย B-cell lymphoma
 การประเมินระยะของโรค PTCL ใช้ระบบเดียวกับ ag-
gressive lymphoma ชนดิอืน่ๆ สว่นปจัจยัพยากรณโ์รค (Prog-
nostic factors) ของ PTCL แสดงไวใ้นตารางที ่19 ผูป้ว่ยทีม่ปีจัจยั
เสี่ยง 3-4 ข้อมีอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปีเพียงร้อยละ 18.3 ส่วนผู้ป่วย
ที่มีปัจจัยเสี่ยง 1-2 ข้อ ร้อยละ 32.9 อยู่รอดที่ 5 ปี
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แนวทางการรักษา PTCL

Front-line treatment
 ในปัจจุบันการรักษา PTCL แรกวินิจฉัยด้วยเคมีบำาบัดสูตร 
CHOP เป็นทีน่ยิมทีส่ดุแต่นอกเหนอืจากผูป่้วย ALK+ALCL แล้วผล
การรักษา PTCL ด้วยเคมบีำาบดัสตูรนีใ้ห้ผลไม่เป็นทีน่่าพอใจผู้ป่วย
ตอบสนองต่อการรักษาน้อยมีอัตราการกลับเป็นซำ้าสูงและเสียชีวิต
เร็วกว่าผูป่้วย aggressive B cell lymphoma10 อย่างไรกด็เีนือ่งจาก
ผูป่้วยกลุม่น้ีมีจำานวนไม่มากนกั และมกีารศกึษาทีเ่ป็น randomized 
studies ท่ีเปรยีบเทียบผลของเคมบีำาบดัสตูรต่างๆในการรกัษาผู้
ป่วย PTCL โดยตรงน้อยมากดงันัน้จงึยงัไม่มเีคมบีำาบดัทีถ่อืเป็น
สูตรมาตรฐานสำาหรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่อแยกกลุ่มผู้ป่วย 
PTCL ด้วยปัจจัยพยากรณ์โรคแล้วพบว่าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงตำ่า 
(risk factors 0-1) บางรายสามารถหายขาดได้ด้วยการให้เคมี
บำาบดัพ้ืนฐานสูตร CHOPในการศกึษาข้อมลูย้อนหลงัของ British 

Colombia Cancer Agency3 พบว่าอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีของ
ผู้ป่วย PTCL ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัดสูตร CHOP หรือ
คล้ายกนัใน กลุม่ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งตำา่สงูกว่ากลุม่ทีม่คีวามเส่ียง
สงูอย่างมนียัสำาคญั ( 64 % vs. 22%) สำาหรบักลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง
สูงแม้ว่าผลการรักษาด้วยเคมีบำาบัดสูตร CHOP ให้ผลไม่เป็นที่
น่าพอใจแต่การให้ยาเคมีบำาบัดขนาดสูงก็ไม่สามารถเพ่ิมอัตรา
และระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยเม่ือเทียบกับการรักษาด้วย
ยาเคมีบำาบัดสูตร CHOP11-13

ตารางที่ 2 ผลการรักษา PTCL ด้วยเคมีบำาบัด

Chemotherapy
regimens

N Methodology Results Reference

Intensive Chemo 
vs CHOP

94
Without 
ALCL

Retro. review 3 yr.OS 49% vs 43% 11Cancer 2005;103:2091-8

VIP-rABVD vs
CHOP

88 RCT 2 yr. EFS 45% vs 41% 12BJH. 2010;151(2):159-66

CMED vs CHOP 217 RCT 10 yr. PFS 70% vs 43% 13Med Oncol.2008;25(3):360-4

CHOEP,Hi-CHOEP
or MegaCHOEP
vs CHOP

289 Part of 3
RCT
analysis

3 yr. EFS
ALK+ALCL 89.8% vs 75.8%
ALK-ALCL 62.1% vs 65.7%
AITL         67.5% vs 50.0%
PTCL,U     53.9% vs 41.1%

 14Blood. 2010;116(18): 3418-25

MegaCHOEP 33 Part of 2
Phase I/II  trial 

48.5% CR, 3 yr.EFS 25.9% 15Ann Oncol.2009;20:1977-84

 เนื่องจากผลการรักษา PTCL ด้วยเคมีบำาบัดยังไม่เป็น
ท่ีน่าพอใจจึงมีความพยายามเพิ่มผลการรักษาโดยให้เคมีบำาบัด
ขนาดสูงร่วมกับการทำาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดของตนเอง 
(Autologous stem cell rescue, ASCR) เป็น consolidation 
therapy พบว่าได้ผลในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้อง
ต้น16,17 ในการศึกษาโดย Gel-Tamo study group ผู้ป่วย 19 
ใน 26 รายที่ได้ CR หรือ PR ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำาบัด
สูตร Mega-CHOP แล้วตามด้วย ASCR เมื่อติดตามผู้ป่วยหลัง
ทำา  transplant ไปเป็นเวลา 2 ปีพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตโดย
รวมท่ีร้อยละ 84 และอัตราการปลอดโรคท่ีร้อยละ 6316 กลุ่ม 
Nordic lymphoma group ทำาการศึกษาในทำานองเดียวกันโดย 
หลังให้การรักษาด้วยเคมีบำาบัดสูตร CHOEP แล้วผู้ป่วยที่ตอบ
สนองต่อการรักษาได้รับการทำา ASCR ต่อ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 
83 ตอบสนองต่อการรกัษา โดยมอีตัราการเสยีชวีติจากการรกัษา
ร้อยละ 4 และมีอัตราการรอดชีวิตโดยรวมที่ 3 ปีเท่ากับร้อยละ 
5317การศกึษาทัง้สองแสดงแนวโน้มว่าการให้เคมบีำาบดัขนาดสูง
ร่วมกบัการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนดิของตนเองอาจช่วยให้ผลการ
รกัษา PTCL ดขีึน้แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ยงัต้องยนืยนัด้วยการตดิตามผล
การรักษาระยะยาวและการศึกษาแบบ randomized controlled 
trial เปรียบเทียบกับการรักษาโดยเคมีบำาบัดอย่างเดียวก่อนจึง
จะสามารถให้ข้อสรุปได้

ตารางที่ 1 Prognostic index for PTCL-U9
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ตารางที่ 3 ผลการรักษา PTCL
ด้วย High dosechemotherapy ร่วมกับ ASCR

Relapse หรือ Refractory disease
 การรักษา relapsed/refractory PTCL ด้วยเคมีบำาบัด
ขนาดสูงตามด้วยการทำา ASCR ให้ผลใกล้เคียงกับผู้ป่วย B cell 
lymphoma อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านั้นเป็นการศึกษาย้อนหลัง
เกือบทั้งส้ินและผลที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ในระยะหลัง
เริ่มมีข้อมูลการพยายามใช้ allogeneic HSCT ในการรักษาผู้
ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น Jacobson และคณะ22 รักษาผู้ป่วย relapse/
refractory PTCL จำานวน 52 ราย ด้วยการทำา allogeneic HSCT 
ผู้ป่วยมีอัตราปลอดโรคที่ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 30 และมีอัตราการ
เกิด extensive chronic GVHD ร้อยละ 27, Corradini และ
คณะ23 ศึกษาการใช้ reduced intensity conditioning (RIC) 
allogeneic transplantation ในผู้ป่วยกลุ่มนี้และพบว่าอัตราการ
รอดชีวิตและอัตราโรคไม่ลุกลามที่ 3 ปีเท่ากับร้อยละ 81 และ 64 
ตามลำาดับ โดยมีอัตราการตายจากการทำา transplant เพียงร้อย
ละ 6 ในขณะที่การใช้ myeloablative conditioning regimen มี
อัตราการตายจากการทำา transplant สูงถึงร้อยละ 30 อย่างไรก็
ดีการทำา RIC allogeneic stem cell transplantation ในผู้ป่วย 
relapsed/refractory PTCL ยงัไม่อาจถอืเป็นการรกัษามาตรฐาน
ได้เน่ืองจากยงัมีข้อมลูน้อยเกนิไปและขาดการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กับการให้เคมีบำาบัดขนาดสูงร่วมกับการทำา ASCR อย่างเป็น
ระบบ
 มีการทดลองใช้เคมีบำาบัดใหม่หลายชนิดในการรักษาผู้
ป่วย relapsed/refractory PTCL เช่น Gemcitabine, Prala-
trexate, Alemtuzumab, Denileukindifitox, Bortezomib, และ 
Romidepsinเป็นต้น24 ส่วนใหญ่ยังมีข้อมูลเบื้องต้นเพียงการ
ศึกษาระยะที่ I หรือ II ซึ่งมีข้อมูลผู้ป่วยเพียงจำานวนน้อย และ
ยาบางชนิดยังไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทยจึงไม่แนะนำาให้ใช้ยา
เหล่านั้นในการรักษาผู้ป่วยในขณะนี้นอกเหนือจากการเข้าร่วม
ในการศึกษาวิจัย

ค�าแนะน�า (Reccommendation)
(Level of evidence II, Grade of recommendation B)

 ผูป่้วยควรได้รบัการรกัษาเพือ่ชกันำาเข้าสูภ่าวะโรคสงบใน
เบื้องต้นด้วยเคมีบำาบัดสูตร CHOP หรือ EPOCH โดยที่ผู้ป่วย

Regimen N Tx. rate ORR TRM OS Reference

APO→DHAP→HD
Mito/Mel or MACOPB→HD  
Ara-C/Mito→BEAM

62
Includes
ALK+ALCL

74% 72% 4.8% 34%(12yr.)
21% non-
ALK+ALCL

18Leukemia. 2006;20:1533-8

MegaCHOP/IFE→BEAM 26 73% 81% 0% 73%(3yr.) 16Eur J Haematol.2007;79(1):32-8

MaxiCHOP/ESHAP→
BEAM/BEAC

41 41% 59% ND 39% (4yr.) 19Ann Oncol .2008;19:958-63

CHOP→Dexa-BEAM/
ESHAP→HDCy+TBI

83 66% 71% 3.6% 48%(4yr.) 20J ClinOncol. 2008;27:106-113

CHOEP14→BEAM 166 71% 83% 4% 57%(3yr.) 17 EHA 2009 abstract 53

* Tx rate = treatment rate, ORR = Overall response rate, TRM = treatment related mortality, OS = overall survival

ที่อยู่ในระยะ I-II (low-intermediate risk) ควรได้รับยา 4-6 
cycles ในรายที่ก้อนมีขนาดใหญ่เกินกว่า 10 เซนติเมตร ควรได้
รบัการฉายรงัสรีกัษาทีร่อยโรคในขนาด 30-40 Cy ร่วมด้วยหลงั
การรักษาครบแล้วประเมินผลการรักษาหากเข้าสู่ภาวะโรคสงบ 
(CR) ให้ยุติการรักษาแล้วติดตามผู้ป่วยทุก 3-6 เดือนไปเรื่อยๆ
เป็นเวลา 5 ปีหลังจากนั้นติดตามปีละครั้ง ในกรณีที่ยังมีรอย
โรคหลงเหลอืหลงัการรกัษาต้องทำาการตดัชิน้เนือ้ตรวจใหม่ก่อน
พิจารณาการรักษาในขั้นตอนต่อไป ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ I-II 
(high/high-intermediate risk) หรือระยะ III-IV ควรได้รับเคมี
บำาบัด 6-8 cycles ร่วมกับการฉายรังสีเฉพาะที่ในรายที่มีก้อน
หรือต่อมนำ้าเหลืองขนาดใหญ ในรายที่ได้ CR อาจพิจารณาให้ 
HDT/ASCR เป็น consolidation หรอืตดิตามต่อเฉยๆกไ็ด้   กรณี
โรคกลับเป็นซำ้าหรือผู้ป่วยท่ียังมีรอยโรคหลงเหลือหลังการรักษา
พิจารณาให้เคมีบำาบัด second line สูตร ESHAP, ICE ,DHAP 
หรือ MINE หากตอบสนองต่อการรักษาดีได้ CR พิจารณาให้ 
HDT/ASCR หรือทำา Allogeneic stem cell transplant ต่อใน
กรณทีีท่ำาได้หลงัยตุกิารรกัษาแล้วตดิตามผูป่้วยทกุ 3-6 เดอืนไป
เรื่อยๆเป็นเวลา 5 ปีหลังจากนั้นติดตามปีละครั้ง หากตอบสนอง
ต่อการรักษาไม่ดีพิจารณาให้การรักษาประคับประคองหรือฉาย
รังสีเฉพาะที่ตามความเหมาะสม (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการรักษา PTCL (ยกเว้น ALCL,ALK+)
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แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
Marginal Zone Lymphoma 

Non-Hodgkin’s lymphoma ชนิด Marginal Zone แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 
1.  Extra-nodal Marginal Zone หรือ Mucosal associated lymphoid tumor (MALT lymphoma) ซึ่งรวมทั้ง primary gastric MALT 
 lymphoma และ Non-gastric MALT lymphoma
2.  Nodal Marginal Zone lymphoma
3.  Splenic Marginal Zone lymphoma

การวินิจฉัยและระยะของโรค (Staging) Marginal Zone Lymphoma
 การวินิจฉัยประกอบด้วย

 1. การตรวจชิ้นเนื้อ พบ small lymphoid cells ที่มี immunoglobulin restriction ย้อม immunohistochemistry 
เข้าได้กับ B cell คือ CD20+, CD23+/-, CD43+/- แต่ตรวจไม่พบ Cyclin D1, CD5, CD10  BCL2, CD103 สำาหรับ Splenic 
marginal zone lymphoma ส่วนใหญ่วินิจฉัยจากการตัดม้าม
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 -  CBC, LDH
 -  Hepatitis B, Hepatitis C
 -  Chest x-ray, CT Chest/Abdomen with contrast
 -  Bone marrow aspirate และ biopsy

 2. ระยะของโรค (Staging) GASTRIC MALT LYMPHOMA: 
Lugano Staging

System for gastrointestinal lymphoma
Anna Arbor

Stage
TNM Staging system 
for gastrointestinal 

lymphoma

Tumor
extension

Stage I
E

Confined to GI tract

I
E1
 = mucosa, submucosa I

E
T1 N0 M0 Mucosa, submucosa

I
E2

 = muscularis propria, 
serosa

I
E

T1 N0 M0 Mucosa, submucosa

I
E

T1 N0 M0 serosa

Stage II
E

Extending into abdomen

II
E1
 = Iocal nodal II

E
T1-3 N1 M0 Perigastric lymph nodes

involvement nodes

II
E2
 = distant nodal

involvement
II

E
T1-3 N2 M0 More distant regional

lymph nodes

Stage II
E

Penetration of serosa to 
involve adjacent organs or 
tissues

II
E

T1-4 N0 M0 Invasion of adjacent 
structures

Stage III-IV Disseminated extra-nodal 
involvement or concomitant 
supradia phragmatic nodal 
involvement

III
E

T1-4 N3  M0 Lymph nodes on both 
sides of the diaphragm, 
distant metastases (eg, 
bone marrow or addi-
tional extranodal sites)

IV T1-4 N0-3 M1
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การรักษา 

การรักษา Gastric MALT lymphoma  ระยะ IE, IIE
 - กรณีที่ H.Pylori positive ให้ Triple therapy ด้วย antibiotic
 - กรณีที่ H. Pylori negative ให้พิจารณารังสีรักษา
 ถ้าไม่สามารถรับรังสีรักษาได้จึงพิจารณา Rituximab
 ติดตามผลการรักษาด้วย endoscope 3 เดือนหลังรักษา ถ้ารักษาด้วย antibiotic แล้วไม่หาย ให้พิจารณารังสีรักษาต่อไป

การรักษา Gastric lymphoma ระยะ III, IV
 จะให้การรักษาเม่ือมีอาการเลือดออกทางเดินอาหาร, หรือมีอาการจากโรคมากขึ้น โดยพิจารณายาเคมีบำาบัดเหมือน 
follicular lymphoma เช่น
 - Cyclophosphamide, Oncovin (vincristine), prednisolone(CVP)regimen ± Rituximab
 - Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin (vincristine), prednisolone (CHOP) regimen ± Rituximab
 - Fludarabine– based regimen ± Rituximab
 ในผู้ป่วยสูงอายุอาจพิจารณา alkylating agent อย่างเดียวหรือ Rituximab อย่างเดียว

Non-gastric MALT lymphoma
 Non-gatric lymphoma พบได้ประมาณ 70% ของ MALT lymphoma ตำาแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ parotid gland, salivary 
gland, conjunction, thyroid gland, breast, skin, lung พบว่ามีเกี่ยวกับการติดเชื้อในบางตำาแหน่ง เช่น B. burgdorfi ใน Cuta-
neous MALT lymphoma, C. psittaci ใน Conjunctival MALT lymphoma, C. jejuni ใน immunoproliferative small intestinal 
disease

การรักษา Non-gastric MALT
 ระยะที่ I, II 
 ถ้าตัดออกหมด รักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว
 ถ้าตัดออกไม่หมด ให้รังสีรักษาต่อ
 ระยะที่ III, IV
 พิจารณาเคมีบำาบัดเหมือน follicular lymphoma

Nodal marginal zone lymphoma (NMZL)
 รักษาเช่นเดียวกับ follicular lymphoma ไม่มี prospective trial สำาหรับ NMZL

Splenic marginal zone lymphoma
 การวินิจฉัยโรค ส่วนใหญ่ได้จากการตรวจไขกระดูก (bone marrow biopsy) กรณีตรวจ Flow cytometry และ immuno-
histochemistry เข้าได้กับ B cell  lymphoma cell ให้ผลลบต่อ CD25 และ CD103 ซึ่งช่วยแยก hairy cell leukemia  ในกรณี
ตรวจเลือดและไขกระดูกไม่ได้ผล ต้องวินิจฉัยจากการตัดม้าม (Splenectomy)

การรักษา Splenic marginal zone lymphoma
 พยากรณ์โรค (Prognostic factor) ที่สำาคัญของ splenic marginal zone lymphoma ได้แก่ hemoglobin < 12 g/dL, al-
bumin 3.5 g/dL และ LDH สูงกว่าปกติ แบ่งเป็น low risk (0 factor), intermediate risk (1 factor) และ high risk (2-3 factor) 
ซึ่งให้ผล 5 year survival 88%, 73% และ 50% ตามลำาดับ
 - ถ้าไม่มีอาการ ยังไม่ต้องรักษา
 - ถ้ามีม้ามโตร่วมกับติดเชื้อ hepatitis C ให้รักษา hepatitis C ก่อน
 - ถ้ามีม้ามโต, ไม่มี hepatitis C และมีอาการให้พิจารณาตัดม้าม กรณีตัดม้ามไม่ได้ อาจพิจารณา Rituximab 
 ถ้ามีอาการกำาเริบหลังการรักษาให้พิจารณาเคมีบำาบัดเหมือน follicular lymphoma
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Case Discussion รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี สิทธิการรักษาประกันสังคม 
ภูมิลำาเนาปทุมธานี 
 อาการส�าคัญ: ไข้สงู 2 สปัดาห ์คลำากอ้นไดท้ีค่อดา้นซา้ย 
1 วัน
 ประวตัปัิจจบุนั: 2 สปัดาหก์อ่นมารพ. มไีข้สงู ไดร้บัการ
รักษาแบบไข้หวัด อาการไม่ดีขึ้น 1วันก่อนมารพ. คลำาก้อนได้ที่
คอด้านซ้าย มีอาการอ่อนเพลีย ปวดจุกแน่นท้อง ทานอาหารได้
น้อย น้ำาหนักลด ประมาณ 5 กิโลกรัมใน 1 เดือน
 ผู้ป่วยมีโรคประจำาตัว DM, HT ได้รับยา glipizide, met-
formin, ASA, amlodipine, losartan, pioglitazone 
 Physical examination : 
 V/ S: T 38oC, RR 24/min, HR 100 /min, BP 120/70 mmHg
 - General appearance: good consciousness, cachexia, 
markedly pale conjunctiva, no jaundice, no signs of chronic 
liver disease, mild pitting edema both legs. No oral ulcer.
 - Head, eye, ear, nose, throat: thyroid gland no 
enlargement
 - Cardiovascular system: Jugular venous pulse 
3 cm., PMI 5th intercostal space left mid-clavicular line, 
normal S1&S2, no murmur
 - Respiratory system: decreased breath sound with 
dullness on percussion at lower 2/3 of right lung
 - Abdomen: moderately distended, liver 1 cm. below 
right costal margin, spleen cannot be palpated. Soft, not 
tender. No shifting dullness, active bowel sound,
 - Per rectal examination: not tender, no rectal shelf
 - Lymph nodes: One left cervical lymph node 0.5-1 
cm. in diameter without tenderness was found.
 - Other physical examinations were within normal limits.

Laboratory investigations
 CBC: Hemoglobin 5.6 gm/dl, Hematocrit 18.4%, 
MCV 60.4 fl. with hypochromic microcytic red cell, white 
blood count 10,200/mm3 (N76% L11%), Platelet count 
831,000/mm3 with 1.2% reticulocyte count. (ภาพที่1)

ภาพที่ 1 : Peripheral 
blood smear revealed 
hypochromic micro-
cytic red blood cells

 Iron study: Serum iron 8 μg/dL (59-158 μg/dL), 
Total iron binding capacity 364 μg/dL (291-430 μg/dL), 
ferritin 73 μg/L (30-400 μg/L).
 Problem lists: 
 1. Female 53 years-old with unexplained fever, an-
orexia, abdominal discomfort, weight loss and left cervical 
lymphadenopathy
 2. Hypochromic microcytic anemia with iron study 
confirmed iron deficiency anemia
 จากประวัติและการตรวจร่างกาย Unexplained fever, 
anorexia, abdominal discomfort, weight loss and left cervical 
lymphadenopathy มีการวินิจฉัยแยกโรคได้แก่ 
 (1) Malignancy โดยเฉพาะ malignant lymphoma (ที่
กระเพาะ หรอื ทางเดนิอาหารและลำาไส)้ หรอื Gastric cancer ซึง่
สามารถอธบิายไดท้ัง้ ไข ้ออ่นเพลยี น้ำาหนกัลด และโลหติจางจาก
การขาดธาตเุหลก็ โดยอาจมี intraabdominal lymphadenopathy 
 (2) Chronic disseminated infection เชน่ disseminated 
tuberculosis โดยอาจมรีอยโรคท่ีทางเดนิอาหารและลำาไส ้ซึง่เปน็
โรคตดิเชือ้ทีพ่บบอ่ยในประเทศไทย ทำาใหเ้กดิการเสยีเลือดเรือ้รงั
และโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
 (3) Autoimmune disease ซึ่งเป็นอาจสาเหตุของ fever 
of unknown origin ได้ แต่อาจไม่ค่อยอธิบายโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตามการตรวจเพิ่มเติมทางพยาธิวิทยา
และ imaging รวมถึง tumor marker เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและ
ดู extent of disease

Laboratory findings
1. Tumor markers
 Carcinoembryonic antigen (CEA) 3.51 ng/ml 
(<2.5ng/ml, < 5.0 ng/ml in a smoker), Alpha-Fetoprotein 
(AFP) 2.24 ug/L (<10ug/L), CA-125 (cancer antigen 125) 
46 (0-35 U/mL), CA19-9 (cancer antigen 19-9) < 0.6 
(normal < 37U/ml)
2. LDH 1,833.U/L
3. Chest X-ray: Left pleural effusion (ภาพที่2)

ภาพที่ 2 : Chest film demonstrated left pleural effusion
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4. Ultrasound abdomen: Moderate diffuse hepatic 
parenchymal disease, such as fatty liver, without space 
taking lesion. Multiple low echoic lesions of various sizes 
at peri-portal, peri-pancreatic, para-aortic, splenic hilum, 
and rt. adrenal regions about 0.7 cm up to 3.6x4.7 cm. 
enlarged LN. Hypoechoic and complex masses at right. 
and left adnexa size 2.2x2.8 cm. and 3.7x3.9 cm. Ascites
5. Gastroscopy: Gastric infiltration at upper body: lesion 
size 3x2 cm. (ulcerative mass) at upper part of body 

Pathological result
1. Pleural effusion, US guided pleurocentesis: (ภาพที่3)

 Presence of atypical round cell with increased 
nuclear to cytoplasmic ratio, hyperchromatism and distinct 
nucleoli, malignancy cannot be excluded 

ภาพที่  3 : Pleural 
fluid containing few 
large atypical round 
cells with increased 
nuclear cytoplasmic 
ratio (arrow). 

 

2. Gastric mucosa, upper body, biopsy: (ภาพที่4)

 Malignant round cell neoplasm, non-Hodgkin lym-
phoma cannot be excluded.
COMMENT: Differential diagnosis is poorly differentiated 
adenocarcinoma and small cell carcinoma. 

ภาพที่ 4 : Gastric mucosa diffusely infiltrated by large round 
cell positive for CD20 and negative for CD3 and AE1/AE3.

3. Ascites: Positive for malignant round cell neo-
plasm (ภาพที่5)

ภาพที่ 5 : Ascites fluid 
containing few large 
atypical round cells with 
high nuclear cytoplasmic 
ratio (arrow).

4. Bone marrow staging (Bone marrow, biopsy): 
Normocellular marrow; trilineage hematopoiesis; negative 
for large atypical lymphoid cell
 Final Diagnosis: Diffuse large B-cell lymphoma 
stage IV 
 ผูป้ว่ยรายนีไ้ดร้บัการรกัษาดว้ยยาเคมบีำาบดั cyclophos-
phamide, adriamycin, vincristine และ prednisolone ร่วมกับ 
rituximab (anti-CD20)
 GI lymphoma review:
 NHL มักทำาให้มีอาการทางคลินิกได้ในหลายระบบ ซึ่ง
สำาหรับ extra-nodal lymphoma พบระบบทางเดินอาหารมี
ความผิดปกติบ่อยที่สุดโดยเฉพาะกระเพาะอาหารและลำาไส้เล็ก 
ระบบอื่นๆที่มีผลกระทบได้ เช่นทางเดินหายใจ ต่อมไร้ท่อ สมอง 
และอวัยวะสืบพันธุ์ (ตารางที่ 1)1 ตำาแหน่งที่พบบ่อยหรือ site of GI 
lymphoma ในตา่งประเทศไดแ้ก ่stomach (48%)> small Bowel 
(26%) > colon (12%) > pancreas (2%) > esophagus (rare)
 GI lymphoma เป็น most common extra-nodal 
lymphoma โดยพบประมาณ 1-7% ของมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร เป็น DLBCL มากที่สุดร้อยละ 53 รองลงมาเป็น MALT 
lymphoma ร้อยละ 44 และที่เหลือเป็นอื่นๆ โดยอายุที่พบอยู่ใน
ช่วง 18-93 ปี พบบ่อยอยู่ในช่วง 71-80 ปี
 ในประเทศไทย GI lymphoma พบร้อยละ 15-26 of 
extra-nodal lymphoma2,3 และข้อมูลล่าสุดจาก TLSG patho-
logical review พบวา่ GI lymphoma เปน็ในตำาแหนง่ stomach/
duodenum lymphoma 46 ราย (4% ของ lymphoma ทั้งหมด) 
โดยเป็น DLBCL = 34/1,109 ราย (3%) ที่เหลือเป็น MALT 
lymphoma  5 ราย, DLBCL associated with MALT lym-
phoma 1 ราย, MCL 3 ราย, FL G1/3 1 ราย, Plasmablastic 
lymphoma 1 ราย และ PTCL 1 ราย 

 

 

ตารางที่ 1 The distribution of the extra-nodal
involvement of lymphoma

อวัยวะ จ�านวนผู้ป่วย
(ร้อยละ)

Gastrointestinal-stomach, small และ large bowel 43

Liver 5

Pancreas 1

Bone-appendicular, axial 6

Soft Tissue Mass (non-specified) 6

Thyroid 2

Head และ neck 14.4

Kidney 2

Ovary 2

Testis 3

Brain 3

Lung 11.3



16

 สำาหรับ GI lymphoma การจะวินิจฉัยแยกว่าเป็น primary GI lymphoma หรือ secondary GI lymphoma นั้นอาการทาง
คลินิคที่พอช่วยเช่น primary GI lymphoma อาการจะจำากัดอยู่เฉพาะในทางเดินอาหารพบก้อนได้ร้อยละ 72 และพบ H. pylori 
มาก ส่วน secondary GI lymphoma มักพบว่ามีต่อมน้ำาเหลืองโต มีไข้ และพบก้อนได้ร้อยละ 56 โดยพบ H. pylori น้อยกว่า ส่วน
แผล (gastric ulcer) และลักษณะทางพยาธิที่พบ lymphoepithelial lesion พบได้ทั้ง primary และ secondary GI lymphoma4

การรักษาผู้ป่วยควรได้รับยาเคมีบำาบัดร่วมกับ anti-CD20 (R-CHOP) หลังได้รับการรักษาด้วย CHOP ในครั้งแรกพบว่าผู้ป่วยไข้
ลดลง อาการเหนื่อยดีขึ้น และ pleural effusion ลดลง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
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