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Hemophagocytic syndrome (HPS) เปน กลุม
อาการ ทาง คลินิก ที่ ประกอบ ดวย ไข ตับ มาม โต pancy-
topenia  อาจ มี liver dysfunction และ coagulo-
pathy  รวม กบั ลกัษณะ ทาง พยาธ ิวทิยา พบ hemo phago-
cytosis  โดย เซลล macrophage ใน ไข กระดกู ตบั มาม
หรอื ตอม น้าํ เหลอืง1 ภาวะ นี ้พบ รวม กบั โรค ตดิเชือ้ ได บอย
ทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อ รา และ ปรสิต2 โรค มะเร็ง โดย
เฉพาะ อยาง ยิง่ มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง และ มะเรง็ เมด็ เลอืด
ขาว3-6 นอก จาก นี้ ยัง มี รายงาน ผูปวย ที่ พบ รวม กับ con-

nective  tissue disease7-9 พบ เปน พันธุ กรรม ใน
ครอบครวั10  ผูปวย ที ่ม ีภมูติานทาน บกพรอง11-13 หรอื หลงั
การ รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั6

ภาวะ นี ้มกั พบ ใน ผูปวย ที ่เปน ผูใหญ แต ก ็สามารถ พบ
ได ใน ผูปวย ทกุ วยั แม กระทัง่ ทารก แรก เกดิ10,14 ใน เดก็ เลก็
มัก พบ รวม กับ ภาวะ โรค ติดเชื้อ หรือ เปน พันธุ กรรม ใน
ผูปวย เดก็ โต โรค ที ่เปน สาเหต ุสาํคญั ไดแก โรค ตดิเชือ้ และ
โรค มะเรง็6,15 เชือ้ ที ่พบ เปน สาเหต ุสวน ใหญ ไดแก ไวรสั
โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ Ebstein-Barr virus (EBV) รอง ลง
มา คือ เชื้อ แบคทีเรีย ใน กลุม โรค มะเร็ง ใน เด็ก มี รายงาน
การ เปน มะเร็ง รวม กับ ภาวะ HPS ประมาณ รอยละ 20
ของ  HPS ทัง้ หมด โดย ภาวะ นี ้อาจ เกดิ กอน หรอื ระหวาง
การ ให ยา เคม ีบาํบดั เพือ่ รกัษา โรค มะเรง็ นัน้ ๆ  หรอื ภาวะ นี้
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บท คดั ยอ:  รายงาน ผูปวย เดก็ หญงิ ไทย มสุลมิ อายุ 3 ป มา โรงพยาบาล ดวย อาการ ฝ ที ่หลงั ดาน ขวา จาก entero cutaneous
fistula และ pancytopenia จาก hemophagocytic syndrome รวม กบั ตรวจ พบ การ ตดิเชือ้ Ebstein-Barr virus
หลงั จาก ผา ตดั เอา หนอง ออก และ ไดรบั ยา ปฏชิวีนะ รกัษา การ ตดิเชือ้ ใน ชอง ทอง ผูปวย ม ีอาการ ดขีึน้ และ ผล เลอืด กลบั มา
เปน ปกต ิอยู 2 เดอืน จงึ เริม่ ม ีการ อกัเสบ ที ่แผล ผา ตดั เดมิ รวม กบั มี pancytopenia อกี และ พบ เซลล ตวั ออน ใน กระแส
เลอืด ผล การ ตรวจ ไข กระดกู พบ lymphoblasts มาก กวา รอยละ 90 ของ เซลล ไข กระดกู ซึง่ ยอม ตดิ T-cell marker
ไดรบั การ วนิจิฉยั เปน T-cell leukemia รกัษา ดวย COMP protocol อยู 1 ป โรค กลบั เปน ใหม ได ให การ รกัษา ดวย
ยา เคม ีบาํบดั ใหม จน ครบ induction phase ผูปวย ไม มา รบั การ รกัษา ตอ 2 เดอืน ตอมา ผูปวย กลบั มา ดวย โรค ตดิเชือ้
สวน โรค มะเร็ง เม็ด เลือดขาว ไม มี remission
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นาํ มา กอน ที ่จะ วนิจิฉยั โรค มะเรง็ ได6 ซึง่ ใน กลุม หลงั นี ้จะ
เปน ปญหา ใน การ วินิจฉัย มาก กวา เนื่อง จาก อาการ ของ
HPS บด บงั อาการ ของ โรค มะเรง็ ที ่เปน สาเหต ุไว รวม ทัง้
อาจ ม ีโรค ตดิเชือ้ อืน่ ๆ  เปน ภาวะ แทรก ซอน อยู ดวย ใน ระยะ
แรก ซึ่ง พบ ได บอย3,16,17 ทําให วินิจฉัย โรค มะเร็ง ที่ เปน
สาเหต ุยาก ขึน้

รายงาน นี้ เปน รายงาน ผูปวย เด็ก โรค มะเร็งเม็ด เลือด
ขาว   1 ราย ทีม่า ดวย อาการ นาํ ของ enterocutaneous   fis-
tula  และ HPS โดย พบ การ ตดิเชือ้ EBV รวม ดวย

รายงาน ผูปวย
เดก็ หญงิ ไทย มสุลมิ อายุ 3 ป 3 เดอืน บาน อยู อาํเภอ

ระแงะ  จงัหวดั นราธวิาส รบั ไว รกัษา ใน โรงพยาบาล สงขลา
นครินทร เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2542 โดย ไดรับ การ สง
ตอมา จาก โรงพยาบาล นราธวิาส ดวย ปญหาทอง เสยี และ
pancytopenia โดย ม ีประวตั ิไข เปนๆ หายๆ  และ ซดี เพลยี
มา 4 เดอืน รวม กบั อาการ ปวด เขา และ ขอ เทา ทัง้ 2 ขาง
ปวด หลงั และ ปวด ทอง เปนๆ หายๆ เดนิ ไม คอย ไหว ผล
การ ตรวจ เลือด ที่ โรงพยาบาล นราธิวาส พบ Hct 15.8%
WBC  1,200 cells/mm3 เปน lymphocytes  86%,
platelets  29,000 cells/mm3  ผูปวย เปน บุตร คน ที่ 4
จาก พีน่อง 4 คน ม ีสขุภาพ แขง็แรง ด ีมา ตลอด  ไม ม ีประวตัิ
โรค เลือด ใน ครอบครัว

ตรวจ รางกาย แรก รบั เปน เดก็ หญงิ ไทย รูตวั ดี น้าํหนกั
9.8 กก. สวน สงู 90 ซม. ม ีไข 39.0 ซํ อตัรา หาย ใจ 43
ครัง้/ นาที ซดี ปาน กลาง ไม เหลอืง คลาํ ตอม น้าํ เหลอืง ได
หลาย เม็ด ที่ คอ รักแร และ ขา หนีบ ขนาด 0.5 ซม. คลํา
ตบั ได 2 ซม. จาก ชาย โครง ขวา และ คลาํ ได มาม เลก็ นอย
ม ีกอน ขนาด 3 x 3 ซม. ที ่บรเิวณ บัน้ เอว ดาน หลงั ขาง ขวา
กด เจบ็

การ ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ พบ CBC : - Hb 6.9 g/
dL,  Hct 21%, WBC 1,900 cells/mm3, PMN 40%,
lymphocytes  48%, monocytes 4%, atypical lym-
phocytes  8%, platelets 73,000 cells/mm3 Chest

X-ray : - patchy infiltration right upper lung
Bone marrow aspirate : - Hyperplasia of mature
histiocytes with hemophagocytosis ผล PPD  test
0มม.

Ultrasound of right flank mass : - subcutane-
ous  collection with gas content ได ทํา Ultra-
sound-guided tapping : - frank pus 2 mL. gram
stain  of pus : - mixed organism

MRI abdomen and back : - psoas abscess at
lower pole of rt. kidney along to iliac crest with
gas  forming in inflammed tissue ได ทํา ผา ตัด ฝ ที่
หลัง เพื่อ เอา หนอง ออก พรอม biopsy ผล ชิ้น เนื้อ เปน
chronic  abscess with necrotic tissue and for-
eign  body (vegetable product)

สรปุ การ วนิจิฉยั 1) Psoas abscess with enter-
o cutaneous  fistula 2) Infection- associated
hemophagocytic syndrome 3) Pneumonia 4) 2 ํ
malnutrition หลงั ผา ตดั ม ีอจุจาระ ไหล จาก แผล ประมาณ
150 มล./ วนั ไดรบั ยา ปฏชิวีนะ เขา หลอด เลอืด เปน clox-
acillin,  ceftazidime, amikacin และ metronidazole
10  วัน ไข ลง แผล แหง และ ผล CBC กลับ มา เปน ปกติ
การ ตรวจ เพิม่ เตมิ พบ EBV-DNA ใน peripheral blood
lymphocytes ทัง้ CD 3 + ve และ CD 3- ve cells

สอง เดอืน ตอมา ม ีไข และ แผล ผา ตดั เดมิ อกัเสบ ใหม
ผล เลือด พบ Hb 10.8 g/dL, Hct 30%, WBC 2,100
cells/mm3 lymphocytes 89%, monocytes 7%,
atypical  lymphocytes 4%, platelets 197,000 cells/
mm3 ได ทาํ ผา ตดั เอา หนอง ออก ผล culture จาก หนอง
เปน E. coli hemoculture ขึน้ enterococci ได ให ยา
ปฏชิวีนะ เปน ampicillin, amikacin และ metronida-
zole  เขา หลอด เลอืด อาการ ดขีึน้ ผล CBC กลบั มา เปน
ปกต ิ แต ยงั คง ม ีไข ตลอด ผล barium enema ไม พบ
fistula

สองสปัดาห ตอมา absolute neutrophil count ลด
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เหลือ  475 cells/ mm3 และ พบ young cells ใน เลือด
bone  marrow aspirate พบ lymphoblast (L2-FAB)
มาก กวา รอยละ 90 ของ เซลล ไข กระดกู bone marrow
biopsy เปน acute leukemia พบ T-cell marker
positive  วินิจฉัย เปน T-cell leukemia รักษา ดวย
COMP protocol ผูปวย ม ีอาการ ดขีึน้ อยู ใน remission
1 ป จึง มี bone marrow relapse ได reinduction
ดวย  NHL-BFM 90 จน ครบ induction phase ผูปวย
ไม มา รบั เคม ีบาํบดั ตอ 2 เดอืน ตอมา ผูปวย กลบั มา ดวย
submandibular abscess และ necrotizing fasciitis
รวม กบั DIC CBC มี young WBC cell รอยละ 90
ญาต ิขอ พา ผูปวย กลบั ไม รบั การ รกัษา ตอ

วิจารณ
การ วนิจิฉยั ทาง คลนิกิ ของ ผูปวย ราย นี ้เมือ่ เริม่ รบั การ

รักษา เขา ได กับ HPS จาก อาการ ของ ไข มาม โต และ
cytopenia รวม กับ การ เพิ่ม จํานวน อยาง ชัดเจน ของ
hemophagocytic histiocytes ใน ไข กระดกู ม ีปจจยั
หลาย อยาง ที่ นา จะ มี สวน รวมกัน ใน การ กระตุน ให เกิด
HPS ใน ผูปวย ราย นี้ ปจจยั แรก คอื เชือ้ EBV การ ตรวจ
พบ genome ของ EBV ทัง้ ใน T และ B lymphocytes
ของ ผูปวย บงชี ้การ ตดิเชือ้ ไวรสั ตวั นี1้8 เปน ที ่ทราบ กนั ด ีวา
EBV  เปน สาเหต ุสาํคญั ของ ภาวะ infection-associated
hemophagocytic syndrome (IAHS) โดย เฉพาะ ใน
ผูปวย เดก็ ม ีรายงาน ของ อบุตั ิการณ สงู ถงึ รอยละ 506 EBV
จงึ นา จะ ม ีบทบาท สาํคญั ใน การ เกดิ HPS ใน ผูปวย ราย นี้

ปจจยั ที ่สอง คอื การ ตดิเชือ้ จาก enterocutaneous
fistula  นา จะ ม ีสวน กระตุน ให เกดิ hemophagocytosis
ใน ผูปวย ราย นี ้ดวย จาก การ ที ่ผูปวย ไดรบั การ รกัษา ดวย
ยา ปฏชิวีนะ ใน ระยะ แรก จน การ ตดิเชือ้ ใน ชอง ทอง หาย ไป
ผล การ ตรวจ CBC กลับ มา เปน ปกติ ได ระยะ หนึ่ง มี
รายงาน การ ตดิเชือ้ แบคทเีรยี ทัง้ กรมั บวก และ กรมั ลบ ที ่เปน
สาเหต ุของ HPS โดย ม ีอบุตั ิการณ สงู ใน ประเทศ ทาง แถบ
ตะวัน ออก19 ปจจัย สําคัญ อัน ที่ สาม คือ มะเร็ง ตอม น้ํา

เหลอืง  ซึง่ จาก อาการ ทาง คลนิกิ นา จะ เริม่ตน จาก บรเิวณ
ลําไส แถบ ileocaecal แตก ทะลุ กลาย เปน fistula มี
รายงาน ภาวะ HPS รวม กบั มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง ทัง้ ชนดิ
T-cell, anaplastic และ B-cell4,20,21 ใน เด็ก พบ เปน
ชนดิ T-cell/NK cell มาก กวา ชนดิ B-cell6 จาก ขอมูล
ทาง พยาธิ วิทยา ของ ผูปวย ราย นี้ เปน มะเร็ง เม็ด เลือด  ขาว
ชนิด   T-cell  ซึ่ง ไม สามารถ แยก ได จาก มะเร็ง ตอม น้ํา
เหลือง  ระยะ ที่  4 การ วนิจิฉยั ดวย การ ตรวจ T-cell re-
ceptor   gene rearrangement และ การ ตรวจ clonality
ของ   EBV   genome ใน เซลล มะเร็ง ของ ผูปวย เปน การ
ยนืยนั ความ สมัพนัธ ของ การ ตดิเชือ้ EBV กบั การ เกดิ T-
cell   lymphoma  ซึง่ ม ีการ รายงาน มาก ขึน้ ใน ปจจบุนั ทัง้ ใน
ผูปวย ที่ มี ภูมิตานทาน บกพรอง และ ผูปวย ภูมิตานทาน
ปกต5ิ,22,23 อยางไร ก ็ตาม ผูปวย ของ เรา ไม ไดรบั การ ตรวจ
เพิม่ เตมิ ดงั กลาว

EBV เปน ไวรสั ที ่ม ีความ สมัพนัธ กบั การ เกดิ โรค ตางๆ
อยาง กวางขวาง รวม ถึง ภาวะ IAHS และ มะเร็ง กลุม
lymphoproliferative  disorder18 ผูปวย โรค มะเรง็ กลุม
นี้ ที่มา ดวย อาการ HPS และ ตรวจ พบ การ ติดเชื้อ EBV
ในเวลา เดียว กัน อาจ เปน ปญหา ใน การ วินิจฉัย Craig
แนะนาํ ให มอง หา โรค กลุม lymphoproliferative จาก T
lymphocyte ใน ผูปวย ที่มา ดวย อาการ ของ HPS โดย
เฉพาะ ที่ พบ รวม กับ EBV22 เปน ไป ได วา การ ที่ IAHS
ทีเ่กดิ รวม กบั EBV ม ีอตัรา ตาย ที ่สงู กวา ไวรสั ตวั อืน่ ๆ  สบื
เนื่อง มา จาก ผูปวย สวน หนึ่ง มี โรค มะเร็ง ซุก ซอน อยู22,24
ลกัษณะ ที ่ชวย ให สงสยั ภาวะ มะเรง็ ของ reticuloendot-
helial  system ใน ผูปวย ทีม่า ดวย HPS ไดแก การ กลบั
เปน ใหม ของ HPS4 การ พบ lymphocyte ที ่ม ีลกัษณะ
atypical  เพิ่ม มาก ขึ้น ใน ไข กระดูก และ การ พบ clono-
typic  proliferation ของ EBV genome และ rear-
rangement  ของ T-cell receptor-β gene ใน นิว
เคลยีส  ของ atypical cell เหลา นี2้4

กลไก การ เพิ่ม จํานวน ของ histiocytes และ การ
กระตุน ให เซลล เหลา นี ้เกดิ hemophagocytosis ใน ภาวะ
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HPS สันนิษฐาน วา อาจ เกิด จาก สาร cytokines ที่ หลั่ง
เพิ่ม ขึ้น จาก T lymphocyte ใน ภาวะ ที่ มี การ ติดเชื้อ2

หรอือาจ หลัง่ จาก ตวั เซลล มะเรง็ เอง25,26 cytokines ที ่พบ
วา มี บทบาท สําคัญ ไดแก Tumor necrosis factor-α
(TNF-α ) และ interferon-γ (IFN-γ) EBV มี สวน
กระตุน ให T lymphocyte หลัง่ สาร เหลา นี ้มาก ขึน้ พบ วา
T-cell lymphoma ที่ ตรวจ พบ EBV genome หลั่ง
สาร TNF-α มาก กวา T-cell lymphoma ที ่ไม มี EBV
genome25

T-cell lymphoma  หรอื leukemia ทีม่า ดวย อาการ
ของ HPS โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ที ่ม ีการ ตดิเชือ้ EBV รวม
ดวย มกั ม ีการ ดาํเนนิ โรค รวด เรว็5,21,24,27 ผูปวย เสยี ชวีติ
จาก ไข กระดูก ลมเหลว เลือด ออก ผิด ปกติ โรค ติดเชื้อ
และ การ ทํางาน ของ อวัยวะ ตางๆ ลมเหลว โดย เฉพาะ ตับ
ผูปวย ใน รายงาน นี้ ตอบ สนอง ดี ตอ ยา เคมี บําบัด  ใน ระยะ
แรก แต โรค กลับ เปน ใหม ใน เวลา ตอมา การ ให ยา เคมี
บําบัด ใน ระยะ แรก ตาม ดวย การ ปลูก ถาย ไข กระดูก อาจ
ชวย ให ผล การ รกัษา ดขีึน้28

โดย สรุป โรค มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว อาจ มา ดวย อาการ
ของ   HPS ซึง่ อาการ ของ โรค มะเรง็ ตนเหต ุอาจ ไม ชดัเจน
โดย เฉพาะ กรณ ีที ่ม ีการ ตดิเชือ้ EBV หรอื การ ตดิเชือ้ อืน่ๆ
รวม ดวย ควร คิดถึง สาเหตุ จาก มะเร็ง กรณี ที่ ผูปวย มี
อาการ ของ HPS เปน ซ้าํ หลงั จาก รกัษา โรค ตดิเชือ้ ดขีึน้ แลว
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Abstract : This communication presents a three-year-old Thai-muslim girl who had a right flank
abscess  from enterocutaneous fistula and pancytopenia from hemophagocytic syndrome with evi-
dence  of Ebstein-Barr viral infection. After drainage of the abscess and administration of antibiotics,
the  fistula and pancytopenia resolved. Two months later, the abscess and parcytopenia recurred with
evidence of young cells in the peripheral blood. There were more than 90% lymphoblasts with
positive T-cell markers in the bone marrow. She was diagnosed T-cell leukemia and was com-
menced  on the COMP protocol of chemotherapy. She was in remission for one year before the lym-
phoma  relapsed. She lost to follow up after completion of the reinduction chemotherapy. Two
months later, she was readmitted with severe infections. There was no remission of the leukemia.
Key Words :  T-cell leukemia Enterocutaneous fistula  Hemophagocytic syndrome
Thai   J   Hematol   Transf   Med  2002;12:287-94.
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