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มะเร็งตอมน้ำาเหลืองชนิด non-Hodgkin (NHL) เปนมะเร็งที่

พบบอยติดอันดับ 1 ใน 10 ของ ประเทศไทย1 และมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น2 อายุเฉลี่ยของผูปวยใหมคือ 60-65 ป และประมาณรอย

ละ 30 ของผูปวยใหมมีอายุมากกวา 70 ป3 ปจจุบันเมื่อประชากร

มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แพทยผูดูแลรักษาผูปวยมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 

จึงมีความจำาเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจถึงแนวทางการ

รักษาผูปวยกลุมนี้ใหดียิ่งขึ้น เพื่อจะไดตัดสินใจเลือกการรักษาที่ 

เหมาะสมกับผูปวย

ชนิดและลักษณะของมะเร็งตอมน้ำาเหลืองในผูสูงอายุ

จากการศึกษายอนหลังที่เปรียบเทียบชนิดของ NHL ระหวาง 

ผูปวยสูงอายุกับผูปวยอายุนอย พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ4, 5 แตพบวาในกลุมผูสูงอายุมีลักษณะทางพยาธิวิทยา

แบบกระจาย (Diffuse pattern) มากกวาแบบกลุม (Follicular 

pattern)4 

เมื่อรวบรวมการศึกษาจากฐานประชากร (Population-based 

study)  เพื่อลดอคติจากการเลือกผูปวย (Selection bias) พบ 

NHL ชนิดรุนแรงสูงขึ้นในผูสูงอายุ ในการศึกษาของ Danish 

population-based NHL registry พบชนิด diffuse centroblastic 

บอยขึ้นในกลุมผูสูงอายุ แตพบชนิด follicular centroblastic/ 

centrocytic นอยกวากลุมอายุนอย6 สวนการศึกษาของ non-

Hodgkin Lymphoma Classification Project ที่แบงชนิดของ 

NHL ตาม Revised European American Classification 

(REAL) พบ anaplastic large cell lymphoma, Burkitt’s 

lymphoma และ lymphoblastic lymphoma บอยในกลุมอายุ 

ต่ำากวา 35 ป แตพบ small lymphocytic และ lymphoplasma 

cytic lymphoma สูงขึ้นในกลุมที่อายุมากกวา 70 ป สวน 

mantle cell lymphoma และ marginal zone lymphoma 

พบบอยในกลุมวัยกลางคน7 ขณะที ่Maartense และคณะ จำาแนก

ตาม REAL classification เชนเดียวกัน แตพบชนิด diffuse 

large B-cell และ small lymphocytic lymphoma เพิ่มสูงขึ้น

เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งตรงขามกับชนิด follicular lymphoma ที่ลด

ลงในกลุมผูสูงอายุ8

สำาหรับโรคนอกตอมน้ำาเหลือง (Extranodal disease) นั้น จาก

การศึกษาของ Grogan และคณะ ไมพบความแตกตางระหวางผูปวย 

อายุมากและอายุนอย5 แตจากการศึกษาของ d’Amore และ

คณะ พบโรคนอกตอมน้ำาเหลืองสูงขึ้นในผูสูงอายุ และตำาแหนง

ที่พบบอยที่สุดคือ กระเพาะอาหาร (รอยละ 21) และไขกระดูก 

(รอยละ16)6 เชนเดียวกับการศึกษาจาก non-Hodgkin Lym-

phoma Classification Project  ที่พบโรคกระจายไปไขกระดูก 

บอยขึ้นในผูสูงอายุ7

อยางไรก็ตามนิยามของโรคเฉพาะนอกตอมน้ำาเหลือง (Primary 

extranodal lymphoma) ยังเปนที่ถกเถียงกัน โดยเฉพาะในผูปวย

ที่มีโรคทั้งในและนอกตอมน้ำาเหลือง ซึ่งอาจทำาใหเกิดอคติจากการ
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เลือก การศึกษาของ Krol และคณะ พบวาถาใชนิยามที่ไมชัดเจน 

จะพบโรคเฉพาะนอกตอมน้ำาเหลืองรอยละ 34 และมีอัตราการรอด

ชีวิตโดยรวม (Overall survival, OS) ไมตางกัน แตการรอดชีวิต 

โดยปราศจากโรค (Disease-free survival, DFS) จะดีกวาในผูปวย

ที่มีโรคเฉพาะนอกตอมน้ำาเหลือง แตเมื่อใชนิยามที่เขมงวด กลับ

พบโรคเฉพาะนอกตอมน้ำาเหลืองเพียงรอยละ 20 และมี DFS ที่

ดีกวา แต OS สั้นกวา9

การพยากรณโรคในผูสูงอายุ

มีทั้งขอมูลที่สนับสนุนและคัดคานเกี่ยวกับอายุและการพยากรณ 

โรค จากการศึกษาของ Grogan และคณะ พบผูปวยอายุ มาก 

จะมอีัตราการตอบสนองสมบูรณ (Complete response, CR) นอย

กวาผูปวยที่อายุนอย คือรอยละ 65 กับ 76  ตามลำาดับ แต OS 

และ DFS ไมตางกัน5 แตจาก Danish population-based NHL 

registry พบ OS ที่ 7 ป ในผูที่มีอายุตั้งแต 70 ป และผูที่มีอายุ 

นอย คือ รอยละ 35 และ 57 ตามลำาดับ  แมปรับดวยการตาย

จากสาเหตุที่ไมเกี่ยวของกับมะเร็งตอมน้ำาเหลืองแลว ก็ยังพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ รอยละ 52 และ 66 

ตามลำาดับ (p < 0.001) นอกจากนี้ยังพบการพยากรณโรคที่ไมดี 

ถาผูสูงอายุมีปจจัย ดังนี้ โรคกระจายไปที่ตับ มี B symptom, 

ลักษณะทางพยาธิเปนแบบรุนแรง (High grade) และมี lactate 

dehydrogenase (LDH) ในซีรัมสูง6

อยางไรก็ตามจากการศึกษายืนยันใน International Prognostic 

Index (IPI) พบวาอายุเปนปจจัยหนึ่งที่บงถึงการพยากรณโรคที่

ไมดี  ซึ่ง IPI เปนระบบที่นำามาใชอยางแพรหลายในการพยากรณ 

โรคของมะเร็งตอมน้ำาเหลืองชนิดรุนแรง ประกอบดวย 5 ปจจัย 

ไดแก  อายุ,  LDH , Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) performance status (PS), ระยะของโรค, และรอย

โรคนอกตอมน้ำาเหลือง โดยแบงผูปวยเปน 4 กลุม ซึ่งแตละกลุม

จะมีการตอบสนองตอการรักษา และอัตราการรอดชีวิตตางกัน10 

ดังตารางที่ 1

จากการศึกษาของ non-Hodgkin Lymphoma Classification 

Project พบวาผูปวยสูงอายุมี IPI ที่ปรับตามอายุเลวกวาผูปวยที่มี

อายุนอย (p < 0.01) และอัตราการตอบสนองอยางสมบูรณ (CR) 

ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น คือรอยละ 68 ในกลุมที่อายุนอยที่สุด และ

รอยละ 45 ในกลุมอายุมากที่สุด (p < 0.0001) นอกจากนี้คากลาง

ของการรอดชีวิตโดยไมมีเหตุการณ (Event-free survival, EFS) 

และ OS ก็ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (p < 0.0001)7

จากฐานขอมูลประชากรในประเทศเนเธอรแลนด ไดแบงผูปวย 

NHL เปนสองกลุม คือนอยกวา 70 ป และตั้งแต 70 ปขึ้นไป พบวา

เมื่อแบงตาม IPI เปน 4 กลุมคือ เสี่ยงนอย นอย-ปานกลาง ปาน

กลาง-มาก และ มาก พบวาคากลางของ OS ในผูปวยอายุมาก คือ 

43, 20, 7 และ 4 เดือนตามลำาดับ ซึ่งนอยกวาในกลุมที่อายุนอย

คือ 144, 45, 19 และ 11 เดือนตามลำาดับ11 หรือเมื่อแบงผูปวย

ออกเปน 5 ชวงอายุ คือ นอยกวา 60 ป 60-64 ป 65-69 ป 70-74 

ป และตั้งแต 75 ปขึ้นไป  พบวา OS ที่ 5 ป ลดลงตามกลุมอายุที่

เพิ่มขึ้น คือรอยละ 60, 53, 48, 35 และ 32 ตามลำาดับ8 

การรักษามะเร็งตอมน้ำาเหลืองnon-Hodgkinชนิดรุนแรง

ตั้งแต Fisher และคณะ ไดทำาการศึกษาแบบสุมในผูปวย NHL 

ชนิดรุนแรง โดยเปรียบเทียบผลการรักษาดวยเคมีบำาบัดรุนแรก คือ 

CHOP ที่ประกอบดวย cyclophosphamide, doxorubicin, 

vincristine และ prednisolone กับเคมีบำาบัดรุนหลัง 3 สูตร คือ 

1. m-BACOD (Low-dose methotrexate, bleomycin, 

doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine และ dexa- 

methsone)

2. ProMACE-CytaBOM (Prednisolone, doxorubicin, 

cyclophosphamide, etoposide, cytarabine, bleomycin, 

vincristine และ methotrexate)  

3. MACOP-B (Methotrexate, doxorubicin, cyclophos- 

กลุมผูปวย จำานวนปจจัย

อัตราการตอบสนอง

อยางสมบูรณ(CR)

(รอยละ)

การรอดชีวิตที่5ป

(รอยละ)

ความเสี่ยงนอย (Low) 0,1 87 72

ความเสี่ยงนอย-ปานกลาง (Low-intermediate) 2 67 50

ความเสี่ยงปานกลาง-มาก (High-intermediate) 3 55 43

ความเสี่ยงมาก (High) 4, 5 44 26

ตารางที่1  International Prognostic Index
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phamide, vincristine, prednisolone และ bleomycin) 

พบวาอัตราการตอบสนองและการรอดชีวิตไมตางกัน12 CHOP 

จึงกลายเปนเคมีบำาบัดมาตรฐานสำาหรับการรักษา NHL ชนิด 

รุนแรง ดังนั้นบทความนี้จึงรวบรวมเฉพาะการศึกษาแบบสุม 

(Randomized control trial) ที่ทำาการทดลองในผูสูงอายุ และ

มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระหวาง CHOP กับการรักษาอื่น 

ดังแสดงในตารางที่ 2 

โดยสามารถสรุปวัตถุประสงคของการศึกษาเปน 4 แนวทางคือ

1. เปรียบเทียบระหวางCHOPกับเคมีบำาบัดสูตรอื่น

การศึกษาของ Groupe d’Etude des Lymphomes de 

l’Adulte (GELA) ไดแสดงใหเห็นวา เคมีบำาบัดที่มี anthracyclines 

จะใหผลการรักษาที่ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบระหวาง CVP (Cyclo 

phosphamide, teniposide และ prednisolone) กับ CTVP 

(T คือ THP-doxorubicin) ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 69 ป พบวา

อัตราการตอบสนองอยางสมบูรณ (CR) และ OS ที่ 5 ป ในกลุม 

CTVP สูงกวากลุม CVP อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ แตกลุม CTVP 

ก็มีผลขางเคียงจากการรักษา คือ เม็ดเลือดขาวต่ำา เกล็ดเลือดต่ำา 

และการติดเชื้อสูงขึ้นดวย13

European Organization for Research and Treatment 

of Cancer Lymphoma Group ศึกษาในผูปวยที่มีอายุมากกวา 

70 ป พบวา CHOP ใหผลการรักษาที่ดีกวา VMP (Etoposide, 

mitoxantrone, prednimustine) ทั้งในแงของ CR  และ OS 

ที่ 2 ป ถึงแมวาผูปวยที่ได CHOP จะมีผมรวง รวมถึงผลขาง

เคียงตอระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารสูงกวาอยางมีนัย 

สำาคัญทางสถิติ จากผลการศึกษานี้ Tirelli และคณะ จึงสรุปวา 

CHOP ยังเปนการรักษาที่มาตรฐานสำาหรับผูปวยที่มีอายุมาก 

กวา 70 ปที่ไดรับการวินิจฉัยเปน NHL เกรดปานกลาง-สูงและ

อยูในระยะ 2-414

2. เปรียบเทียบmitoxantroneกับadriamycinในสูตร

CHOP

ถึงแมวาเคมีบำาบัดสูตรที่ประกอบไปดวย doxorubicin ใหผล

การรักษาที่ดี และถือเปนการรักษามาตรฐาน แตก็มีผลขางเคียง

ที่สำาคัญตอหัวใจ โดยพบวาโอกาสที่จะเกิดหัวใจวายในผูปวยที่

มีอายุมากกวา 60 ป และไดรับ doxorubicin รวม 400 มก./

ตร.ม. ประมาณรอยละ 4.615 ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะใชยา

อื่นในกลุม anthracyclines ที่มีผลขางเคียงนอยกวา และที่มีการ

ศึกษากันมาก คือ mitroxantrone ดังที่รวบรวมการศึกษาแบบ

สุมที่ใช mitroxantrone แทน doxorubicin ในสูตร CHOP 

แสดงในตารางที่ 3 

Magnus และคณะไดทำา meta-analysis โดยรวบรวมการ

ตารางที่2  การศึกษาแบบสุมในผูปวย NHL สูงอายุที่เปรียบเทียบระหวางเคมีบำาบัดสูตรตางๆ

ผูนิพนธ,ป สูตรเคมีบำาบัด จำานวนผูปวย CR(%) OS(%)

Bastion, 199713 CTVP

CVP

321

219

47.0***

32.0***

26 (5 ปี)

19*
Tirelli, 199814 CHOP

VMP

60

60

45.0***

27.0†**
65 (2 ปี)

30*
Meyer, 199537 CHOP

Low dose chop

19

19

68.0***

74.0†**
74

51††

Pfreundschuh, 200424 CHOP-21

CHOP-14

CHOEP-21

CHOEP-14

178

172

170

169

60.1***

76.1***

70.1 **

71.6 **

40.6 (5 ปี)

53.3**

45.8

49.8
Coiffier, 200219 CHOP

R-CHOP

197

202

37.0***

53.0***

57 (2 ปี)

70
Pfreundschuh, 200825 6 x R-CHOP-14

8 x R-CHOP-14

6 x CHOP-14

8 x CHOP-14

306

304

307

305

78.0***

76.0***

68.0***

72.0***

78.1* (3 ปี)

72.5*

67.7

66.0

†ไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ;  ††p = 0.05;  *p < 0.05;  **p < 0.001;  *** p < 0.0001
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ศึกษาแบบสุมที่เปรียบเทียบระหวาง doxorubicin  50 มก./ตร.ม.  

กับ mitoxantrone 10-12 มก./ตร.ม. ในผูปวยอายุมากกวา 16 

ป ที่ไดรับการวินิจฉัยเปน NHL ชนิดรุนแรง พบมี 9 การศึกษาที่

เปรียบเทียบระหวาง CHOP และ CNOP ไมมีการศึกษาใดที่ใช 

rituximab รวมดวย เมื่อนำา odd ratio ของอัตราการหายขาดมา

วิเคราะหรวมกัน โดยใช fixed effects model พบวา CNOP มี

อัตราการหายขาดต่ำากวา CHOP อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ สวน 

odd ratio ของอัตราการรอดชีวิตที่วิเคราะหรวมโดยใช random 

effect model พบวา CNOP ต่ำากวา แตไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ16

 3. การใชแอนติบอดีตอCD20รวมกับCHOP

Rituximab เปน chimeric anti-CD20 IgG1 monoclonal 

antibody ซึ่งเปน  human IgG1 แอนติบอดีและมีบริเวณที่จับ

กับ CD20 ที่มาจากพันธุวิศวกรรมในหนู สวน CD20 เปนโปรตีน

บนผิวเซลลที่พบบนเม็ดเลือดขาวชนิด B-cell ตัวแก17  กอนหนา

นี้มีรายงานการใช rituximab อยางเดียว ในการรักษามะเร็งตอม

น้ำาเหลืองชนิดไมรุนแรง และจากการศึกษาระยะที่ 2 พบวาเมื่อ

ใชรวมกับ CHOP ใหผลการตอบสนองมากกวารอยละ 9018 ดัง

นั้น GELA จึงไดทำาการศึกษาในผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปน 

diffuse large B-cell lymphoma โดยเปรียบเทียบ CHOP กับ 

R-CHOP (เพิ่ม rituximab 375 มก./ตร.ม. ทางหลอดเลือดดำา 

ในวันแรกดวย) พบวา CR และ OS ที่ 2 ป ในกลุม R-CHOP  

สูงกวาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ19  เมื่อ Feugier และคณะ

รายงานผลการศึกษาในระยะยาว พบวา OS ที่ 5 ป ยังคงแตกตาง 

กันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ รอยละ 58 ในกลุม R-CHOP 

และรอยละ 49 ในกลุม CHOP (p < 0.0073)20

 การวิเคราะหความคุมคาของrituximab

ถึงแมวา rituximab จะใหผลการรักษาที่ดีขึ้น แตเนื่องจาก

ยามีราคาแพง จึงไดมีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุมคา โดย

วิเคราะหจากการศึกษา LNH 98-5 พบวาจากการศึกษาในชวง 

5 ป R-CHOP สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตประมาณ 1.04 

ป เมื่อเปรียบเทียบกับ CHOP พบวาในแตละปที่เพิ่มการรอด 

ชีวิตตองใชเงินเพิ่ม 19,297 เหรียญสหรัฐ ซึ่งพบวาคุมคากับ

เงินที่เสียไป21  นอกจากนี้จากการศึกษาของ Best และ Groot

ยืนยันวา rituximab คุมคากับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น22, 23

4. การเพิ่มdoseintensity

Pfreundschuh และคณะไดเปรียบเทียบระหวาง CHOP ที่

ใหทุก 3 สัปดาห (CHOP-21) กับทุก 2 สัปดาห (CHOP-14) โดย

รวมหรือไมรวมกับ etoposide พบวาผูปวยที่ได CHOP-14 รวม 

กับ G-CSF จะมีการรอดชีวิตโดยไมมีเหตุการณ (event-free 

survival, EFS) และ OS ดีกวา CHOP-21 อยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ โดยเกิดผลขางเคียงไมตางกัน แตกลุมที่ให etoposide 

รวมดวยพบมีผลขางเคียงสูงขึ้น24

เมื่อใช rituximab รวมกับ CHOP-14 ในการศึกษา RICO 

VER-60 ในผูปวย diffuse large B-cell lymphoma ที่สูงอายุ 

(61-80 ป) จำานวน 1222 ราย  พบวากลุมที่ได rituximab รวมดวย 

มี CR และ EFS ที่ 3 ป สูงกวาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจาก

นี้ยังพบวาหลังไดเคมีบำาบัดครบ 4 ครั้ง ถาผูปวยมีการตอบสนอง 

บางสวน (Partial response) การใหยา 6 ครั้ง ไมแตกตางจาก 

การให 8 ครั้ง25 

ตารางที่ 3 การศึกษาแบบสุมที่เปรียบเทียบระหวาง CHOP และ CNOP

ผูนิพนธ,ป สูตรเคมีบำาบัด จำานวนผูปวย CR(%) OS(%)

Pavlovsky, 199238 CHOP

CNOP

44

45

70**

51†*
53 (4 ปี)

50†

Bezwoda, 199539 CHOP

CNOP

164

161

51**

40††
40 (5 ปี)

50†

Sonneveld, 199540 CHOP

CNOP

72

76

49**

31**

42 (3 ปี)

26*
Bessel, 200341 CHOP

CNOP

77

78

62**

52†*
44 (3 ปี)

42†

Osby, 200330 CHOP

CNOP

205

203

60**

63**

51 (3 ปี)

33**
Pangalis, 200342 CHOP

CNOP

71

72

76**

70†*
64 (5 ปี)

61†

# คามัธยฐาน;  † ไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ;  †† p = 0.05;  * p < 0.05;  ** p < 0.001



 มะเร็ง ตอมน้ำา เหลือง non-Hodgkin ชนิด รุนแรง ใน ผูสูงอายุ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2552

55

การใชสารกระตุนเม็ดเลือดขาว(Granulocyte colony stimulating 

factor, G-CSF)

Osby และคณะ ไดทำาการศึกษาผลของ G-CSF ตอจำานวน

ของ granulocyte ในผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปน NHL ชนิด

รุนแรงในระหวางไดรับเคมีบำาบัด พบวา G-CSF ทำาให granulo- 

cyte ฟนตัวเร็วขึ้น26 ในทางคลินิกพบวาการให G-CSF จะทำาให

ผูปวยสูงอายุไดรับเคมีบำาบัดที่ตรงเวลามากขึ้น27  แตจากการศึกษา

แบบสุม พบวา G-CSF สามารถลดอุบัติการของการเกิดเม็ดเลือดขาว

ต่ำาอยางรุนแรงรวมถึงการติดเชื้อได แตไมเพิ่มอัตราการตอบสนอง 

หรือการรอดชีวิต และเพิ่มคาใชจายอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ28-31 

การปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

การใหเคมีบำาบัดขนาดสูงรวมกับปลูกถายเซลลตนกำาเนิดของ

ผูปวยเอง (Autologous stem cell transplantation, ASCT) 

ถือเปนการรักษาที่เหมาะสมสำาหรับผูปวย NHL ที่โรคกลับเปนซ้ำา 

หรือมีการพยากรณโรคไมดี แตมักทำาในผูปวยอายุนอย อยางไรก็

ตามในปจจุบันเมื่อการรักษาประคับประคองดีขึ้น ทำาใหมีการศึกษา

ในผูสูงอายุมากขึ้น  Zallio และคณะ พบวาสามารถ mobilization 

และเก็บเซลลตนกำาเนิดไดอยางปลอดภัยและไดปริมาณเพียงพอ

ในผูสูงอายุ32 นอกจากนี้ยังมีหลายการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา ASCT 

ปลอดภัยและใหผลดีในผูปวยสูงอายุ ถึงแมวาจะดอยกวาผูปวย 
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Non-HodgkinLymphomaintheElderly
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Abstract : Non-Hodgkin lymphoma (NHL) is the top-ten most common malignancies in Thailand and its trend 

has been increasing.  Median age of newly-diagnosed patients is 60-65 years.  Population-based studies show 

that aggressive histologies and extranodal involvement were found more frequently among elderly patients.  In 

addition, this group of patients has poorer prognosis than younger patients.  From randomized controlled trials, 

CHOP (Cyclophosphamide, adriamycin, vincristine and prednisolone) remains the standard therapy for the 

patients with aggressive NHL.  Results of treatment are significantly improved with adding rituximab to the 

CHOP regimen.  Therefore, with the appropriate therapy, results of treatment in this group of patients could be 

comparable to the younger patients. 
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