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มะเร็งต่อมน�า้ เหลืองเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ และพบเป็นอันดับที่ 5-6 ของ
มะเร็งทั้งหมด โดยค�านิยามมะเร็งต่อมน�้าเหลืองคือ มะเร็งที่เกิดกับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ประกอบขึ้น
เป็นระบบอิมมูนของร่างกาย แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Hodgkin lymphoma (HL) และ nonHodgkin lymphoma (NHL) ระบบการจัดแบ่งชนิดของโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองตาม WHO
classification 2008 แบ่ง HL เป็นชนิดย่อยอีก 5 ชนิด และแบ่ง NHL เป็น B-cell และ T/NK-cell
lymphoma ซึ่งประกอบด้วยโรคย่อยๆอีก 44 โรค
จากข้อมูลของ Thai lymphoma Study Group Registry ซึง่ รวบรวมผูป้ ว่ ยไทย 939 ราย
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน�า้ เหลืองในช่วงเวลาปีคศ. 2007-2009 จากสถานพยาบาลทีส่ า� คัญ
11แห่งทั่วประเทศ พบอายุเฉลี่ย (median) ของผู้ป่วยเท่ากับ 58 ปี (พิสัย, 15-99 ปี) อัตราส่วนของ
ชาย : หญิง เท่ากับ 1.2:1 อัตราส่วนของ HL : NHL = 1 : 13

อาการและอาการแสดง
1. ต่อมน�้าเหลืองโต
เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด พบเกือบทั้งหมดของผู้ป่วย HL และราวร้อยละ 50-60
ในผู้ป่วย NHL ต�าแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือบริเวณล�าคอ รักแร้ ขาหนีบ ช่องอก ช่องท้อง ต่อมน�้าเหลือง
มักโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะมีอาการปวดได้ถ้าขนาดเพิ่มขึ้นเร็ว ลักษณะต่อมน�้าเหลืองมัก firm,
nontender ร้อยละ 10 ของผูป้ ว่ ยอาจมีขนาดของต่อมน�า้ เหลืองใหญ่มากกว่า 10 ซม (bulky disease)
ลักษณะการกระจายตัวของต่อมน�า้ เหลืองในผูป้ ว่ ย HL จะเป็นแบบมุง่ เข้าสูศ่ นู ย์กลางหรือ centripedal
ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย NHL จะเป็นแบบออกจากศูนย์กลางหรือ centrifugal ดังนัน้ การตรวจพบต่อมน�า้ เหลือง
โตที่บริเวณ epitrochea, mesenteric หรือ popliteal จึงชี้น�าว่าผู้ป่วยน่าจะเป็น NHL มากกว่า HL
2. ก้อนในอวัยวะนอกต่อมน�้าเหลือง (extranodal mass)
ร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วย NHL มาพบแพทย์ด้วยเรื่องก้อนตามอวัยวะต่างๆ โดยไม่มี
ต่อมน�า้ เหลืองโตหรือโตเพียงเล็กน้อย เรียกว่า Primary extranodal lymphoma ต�าแหน่งทีพ่ บบ่อย
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ได้แก่ Weldeyer’s ring, gastric, brain, cutaneous, bone เป็นต้น ผู้ป่วย mucosa- associatedlymphoid tissue (MALT) lymphoma มักจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องก้อนที่ stomach, lacrimal
gland, thyroid, parotid gland ในขณะที่ผู้ป่วย extranodal NK/T cell lymphoma จะมาพบ
แพทย์ด้วยปัญหาแผลเรื้อรังของ upper aerodigestive tract
3. Constitutional symptoms
ได้แก่อาการไข้, น�้าหนักลด, เหงื่อออกตอนกลางคืน หรือที่เรียกว่า B symptoms
ร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการดังกล่าว โดยตรวจไม่พบต่อมน�้าเหลืองโต
ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากในการวินิจฉัย จัดเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหา FUO (fever of unknown origin)
ท�าให้แยกยากจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น disseminated TB, fungal infection เป็นต้น ผู้ป่วย
lymphoma ทีม่ อี าการแสดงดังกล่าวมักได้แก่ ผูป้ ว่ ย peripheral T-cell lymphoma, not otherwise
specified, (PTCL, NOS) HL ชนิดlymphocytic depletion, diffuse large B-cell lymphoma
(DLBCL) NOS และ intravascular lymohoma เป็นต้น ผู้ป่วยเหล่านี้มักได้การวินิจฉัยโรคจากการ
ท�า bone marrow study หรือ การเจาะตับ
นอกจากการแบ่งชนิดของโรคตามลักษณะทางพยาธิวิทยา เราสามารถแบ่งชนิดของผู้ป่วย
NHL ตามลักษณะการด�าเนินโรคเป็นแบบชนิดค่อยเป็นค่อยไป (indolent) หรือชนิดที่มีการด�าเนิน
โรครุนแรง (aggressive) ผู้ป่วยที่มีการด�าเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ ผู้ป่วยที่อยู่กับโรคได้โดย
ไม่มีอันตรายอาจจะไม่ต้องรีบรักษาหลังวินิจฉัย ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย follicular lymphoma, small
lymphocytic lymphoma, lymphoplasmacytic lymphoma และ marginal zone lymphoma
เป็นต้น ตรงข้ามกับผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารด�าเนินโรครุนแรง ถ้าไม่รบี รักษา ผูป้ ว่ ยมักเสียชีวติ ในเวลา 6 เดือน-1 ปี
แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้ ตัวอย่างเช่น
ผู้ป่วย DLBCL, PTCL, Burkitt lymphoma เป็นต้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยสาเหตุของต่อมน�้าเหลืองโตในผู้ป่วย ต้องพิจารณาจากข้อมูลทางคลินิกใน
ภาพรวมของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น อายุของผู้ป่วย ประวัติไข้ associated symptoms อื่นๆ physical
findings ของต่อมน�้าเหลือง เป็นต้น Rule of thumb ในการตัดสินใจท�า lymph node biopsy คือ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีต่อมน�้าเหลืองขนาด > 1.5-2 ซม. ที่ไม่ยุบหายไปหลังได้ยาปฏิชีวนะ 2-3 สัปดาห์
ในกรณีที่ข้อมูลทางคลินิกสงสัยว่าผู้ป่วยเป็น lymphoma มากกว่าโรคอื่นๆ ควร
พิจารณาท�า lymph node biopsy เลย ไม่ควรท�า fine needle aspiration (FNA) ก่อน เพราะจะ
ให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค และผู้ป่วยจะต้องถูกท�า lymph node biopsy อีกครั้งถ้าผล
FNA บ่งชี้ว่าน่าจะเป็น lymphoma
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ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง พยาธิแพทย์จ�าเป็นต้องให้การวินิจฉัยโรค
ถึงระดับ subtype ตาม WHO classification โลหิตแพทย์จึงจะสามารถวางแผนการรักษา
ที่เหมาะสมและดีที่สุดส�าหรับผู้ป่วยได้ การตรวจ H/E และ immunohistochemistry จึงถือเป็น
การตรวจทางพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องท�าในผู้ป่วยทุกราย
อนึง่ การตรวจไขกระดูกไม่สามารถน�ามาทดแทนการตรวจต่อมน�า้ เหลืองหรือการตรวจ
ก้อน เพื่อให้การวินิจฉัย lymphoma ได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีต่อมน�้าเหลืองหรือก้อนโต
ดังในผู้ป่วยที่มีปัญหาไข้ไม่ทราบสาเหตุ ดังกล่าวข้างต้น
2. การตรวจเพื่อบอกระยะของโรคและการพยากรณ์โรค
หลังจากได้รบั การวินจิ โรค แพทย์วางแผนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ บอกระยะ
ของโรคตาม Ann Arbor staging system (ตารางที่ 1) และการพยากรณ์โรค (ตารางที่ 2) ตาม
international prognostic index (IPI) เพื่อน�าไปสู่การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วย
ต่อไป
ตารางที่ 1. สิ่งที่ควรประเมินก่อนการรักษาผู้ป่วยใหม่ทุกราย
1. ประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้ง performance status
2. ทบทวนพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ
3. การตรวจเลือด
- CBC
- BUN, Cr, LFT, albumin, globulin
- Uric acid
- Serum LDH
- ESR (เฉพาะผู้ป่วย HL)
- Bone marrow aspiration/biopsy (ในผู้ป่วย HL, ตรวจ
เฉพาะผู้ป่วย advanced stage หรือมี B symptoms)
4. การตรวจภาพรังสี - Chest x-ray
- CT whole abdomen
- PET/CT (ผู้ป่วย HL, DLBCL)(ให้ผลแม่นย�ากว่าการตรวจ
chest x-ray ร่วมกับ CT whole abdomen)
6. การตรวจไวรัส
- Anti-HIV, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV
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ตารางที่ 2. การพยากรณ์โรคผูป้ ว่ ย aggressive NHL ตามกลุม่ เสีย่ งโดย International Prognostic
Index*
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มะเร็งตอมน้ําเหลืองเปนโรคมะเร็งในอันดับตนๆที่ผูปวยมีโอกาสรักษาใหหายขาดจากโรคไดซึ่ง
สรุ
ป
การวินิจฉัยโรคผูปวยใหถูกตองถือเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดที่จะนําพาผูปวยเขาสูขบวนการรักษาที่ถูกตองที่
มะเร็งต่ตออมน�
า้ เหลืองเป็
นโรคมะเร็
ในอังนควรมี
ดับต้คนวามรู
ๆ ทีผ่ คปู้ วามเข
ว่ ยมีโาอกาสรั
กษาให้
หายขาดจากโรค
จะทําใหหายขาดได
ไปแพทย
ในเวชปฏิ
บัติทั่วงไปจึ
ใจอยางดี
ในการ
เพื่อ
ได้
นจิ ปฉัวยยมะเร็
โรคผูงป้ ตอว่ มน้
ยให้ําเหลื
ถกู ต้อองดังถืงทีอ่กเป็ลนาวไว
ขัน้ ตอนส�าคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะน�าพาผูป้ ว่ ยเข้าสูข่ บวนการรักษา
วินซึิจฉัง่ การวิ
ยโรคผู
ทีถ่ กู ต้องทีจ่ ะท�าให้หายขาดได้ตอ่ ไป แพทย์ในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปจึงควรมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างดีในการ
approach
เอกสารอางอิเพื
ง ่อวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลืองดังที่กล่าวไว้

 หนังสือมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดนอนฮอดจกิน ธานินทรอินทรกําธรชัยจํานวนหนาพศ
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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