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มะเรง็เมด็เลอืดขาว 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนมะเร็งไขกระดูกแดงและเซลลเม็ดเลือดแดง 
มะเร็งชนิดน้ีติดหน่ึงในสิบมะเร็งที่คราชีวิตมากที่สุดในฮองกงและมีผูปวยใหมประมาณ 
500 รายวินิจฉัยเปนมะเร็งชนิดดังกลาวทุกป มะเร็งเม็ดเลือดขาวตางจากมะเร็งชนิดอื่น ๆ 
ตรงที่เกิดขึ้นไดในผูหญิงและเด็ก ถึงแมจะเกิดขึ้นในผูใหญมากกวา 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่มีโอกาสรักษาใหหายขาด 
เปนหน่ึงในมะเร็งที่มีอัตราการรักษาใหหายขาดไดสูงสุดเม่ือเทียบกับกอนเน้ือรายอื่น ๆ 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบงออกเปนประเภทยอยไดหลายประเภทและมีวิธีรักษาที่แตกตางกัน 
ผูปวยและญาติที่เผชิญกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวควรเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคและวิธีรักษา
เพ่ือชวยในการดูแลอาการ 

 

1. มะเรง็เมด็เลือดขาวคอือะไร 

มีเซลลเม็ดเลือดสามประเภทที่เวียนอยูในเลือด เซลลเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลอืด 
และเซลลเม็ดเลือดขาว ท้ังสามประเภทสรางจากสเต็มเซลลในไขกระดูก ปกติแลว 
สเต็มเซลลไขกระดูกจะแพรขยายและเติบโตเปนเซลลเม็ดเลือดที่โตแลว 
เม่ือเม็ดเลือดโตแลว พวกมันจะออกจากไขกระดูกและวนเวียนอยูในกระแสเลือด 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนการเติบโตที่ผิดปกติหรือการกอตัวของเซลลเม็ดเลือดขาวทั้งในไ
ขกระดูกและกระแสเลือด นําใหเซลลเม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ้น  

มะเร็งเม็ดเลือดขาวมีหลากประเภทและการรักษาแตกตางกันไปตามแตละประเภท 
จากการนําเสนอทางการแพทย 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถจําเปนเปนเฉียบพลันและเร้ือรัง 
และสามารถจําแนกตามประเภทเซลล: 

•มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด (AML): 
มะเร็งที่มีเม็ดเลือดไมอีลอดยที่ยังไมโต 
มันเปนประเภทที่ทั่วไปที่สุดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในผูใหญ 
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อัตราการโตของเซลลมะเร็งเหลาน้ีจะรวดเร็วและมีผลตอการสรางเม็ดเลือดธรรมดาต้ังแ
ตระยะเร่ิมตน ปกติแลว ผูปวยจะมีอาการจาํนวนเม็ดเลือดตํ่า (เชน โลหิตจาง, 
การติดเช้ือเพราะจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวตํ่า, 
อาการเลือดออกมาผิดปกติเน่ืองจากจํานวนเกล็ดเลอืดตํ่า) เม่ือแสดงผล 

•มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด (ALL): 
มะเร็งของเซลลลิมฟอยดที่ยังไมโต 
มันมักเกิดขึ้นในเด็กและเปนประเภทที่ทั่วไปที่สุดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก 
การแสดงผลคลายกันกับ AML 

•มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเร้ือรังแบบไมอีลอยด (CML): 
มะเร็งของเซลลไมอีลอยดที่โตแลวที่เกี่ยวของกบัฟลาเดลเฟย โครโมโซม 
เปนมะเร็งที่เกิดกับผูใหญบอยที่สุด เซลลมะเร็งโตในอัตราที่ชา 
โรคในระยะเร่ิมตนอาจไมไดเกี่ยวของกับอาการตาง ๆ ในระยะหลัง 
การขยายของมามโตอาจเพ่ิมอาการปวดกับสวนทอง 
การผลิตเม็ดเลือดปกติอาจไดรับผลกระทบ และแสดงเปนอาการขางตน  

•มะเร็งเม็ดเลือดขาวเร้ือรังชนิดลิมโฟไซติก (CLL): 
ซ่ึงเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเซลลลิมโฟไซติกที่โตแลว มันมักเกิดในผูสูงอายุ (>60 ป) 
มันแทบจะไมเกิดกบัเด็ก เซลลมะเร็งเหลาน้ีดูไดหลัก ๆ จากอัตราการโตที่ชา ปกติแลว 
โรคในระยะเร่ิมตนจะไมมีอาการแสดงใหเห็น  

 

2. สาเหตแุละปจจยัเสี่ยงสาํหรบัมะเรง็เมด็เลือดขาวมีอะไรบาง 

สาเหตุหลักสําหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวยังไมเปนที่เขาใจแนชัด 
เปนที่คิดกันวามะเร็งเม็ดเลือดขาวเร่ิมตนจากเซลลผิดปกติหน่ึงเซลลในไข 
ซ่ึงยีนสําคัญบางยีนที่ควบคุมการแพรกระจาย การเติบโต และการตาย ทวา 
เหตุผลที่เซลลผิดปกติน้ันยังไมเปนที่ทราบแนชัด ความจริงแลว 
ผูปวนสวนใหญไมมีสาเหตุเฉพาะที่กําหนดได  

ปจจัยเส่ียงตอไปน้ีอาจเพ่ิมความเส่ียงที่จะเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว: 
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•สัมผัสกับกัมมันตรังสีมากเกินไป (เชน 
ผูรอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูและรังสีรักษากอนหนา) 

•การสัมผัสกับสารเคมีที่เปนพิษ) (เชน เบนซินและวิธีรักษาเคมีบําบดักอนหนา) 

•โรคทางพันธุกรรม (เชน โรคดาวนซินโดรม) 

•อายุ: AML และ CLL มักเกิดบอยกับผูสูงอาย ุ

 

3. อาการตาง ๆ ของมะเรง็เมด็เลอืดขาวเปนที่สงัเกตงายหรือไม 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันเปนมะเร็งที่โตเร็ว โดยทั่วไป 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันจะกอตัวอยางรวดเร็วและแยลงในอีกสองสามเดือนขา
งหนา ผูปวยจะไมสบาย มีอาการโลหิตจาง อาการเลือดออกวาย  

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเร้ือรังไมทําใหเกดิอาการใด ๆ ในระยะเร่ิมตน 
มะเร็งแบบน้ีเจอบอยระหวางตรวจเลือดเปนประจํา ผูปวย CLL 
บางคนไดรับการวินิจฉัยเม่ือคนพบตอมนํ้าเหลือง  

หากคุณมีอาการดังน้ี คุณควรปรึกษาแพทยทันที: 

- ออนลางาย  

- นํ้าหนักลด 

- เบื่ออาหาร 

- เหง่ือออกตอนกลางคืน 

- อาการไขขึ้นทีอ่ธิบายไมได 

- การติดเช้ือบอยคร้ัง 
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- การขยายของตอมนํ้าเหลือง 

- อาการเลือดออกผิดปกติ (เชน เลือดกําดาวไหล/เลอืดไหลตรงเหงือกซํ้าไปซํ้ามา) 

 
4. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็เมด็เลอืดขาวอยางไร 

หากสงสัยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากประวัติการรักษาและการตรวจรางกาย 
แพทยของคุณจะเตรียมการตรวจตอไปน้ีใหคุณ: 

การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง: 
ตัวอยางเลือดจะถูกรวบรวมและตรวจสอบเพ่ือหาปริมาณเซลลเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด 
เซลลเม็ดเลือดขาวและการเปดตัวของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

การดูดและเจาะเอาเน้ือเยือ่ไขกระดูกสงตรวจ: 
การดูดและเจาะเอาเน้ือเยือ่ไขกระดูกสงตรวจเปนขั้นตอนการรวบรวมเลือดในไขกระดูก
และช้ินสวนกระดูกเล็ก ๆ ดวยการสอดใสเข็มเขาไปในกระดูกสะโพกของผูปวย 
ขั้นตอนดังกลาวตองทําตอนใชยาชาเฉพาะที่และใชเวลาประมาณ 30 นาที 
ตัวอยางไขกระดูกที่ไดมาจะนํามาวิเคราะหโดยนักพยาธิวิทยาเพ่ือกําหนดเซลลมะเร็งเม็
ดเลือดขาวและการจาํแนกเซลลเหลาน้ัน 
ผูปวยตองนอนราบลงบนพ้ืนสองสามช่ัวโมงกอนเร่ิมการผาตัด  

การตรวจโครโมโซมหรือโมเลกุล: 
การตรวจพิเศษน้ีใชตัวอยางเลือดในกระแสเลือดและในไขกระดกูเพ่ือตรวจหาการเปลี่ย
นแปลงท่ีผิดปกติในโครโมโซมหรือดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

การผาตัดตอมนํ้าเหลือง: เน้ือเยื่อช้ินเล็กจะถูกนําออกไปตรวจดวยการตัดเน้ือออกตรวจ 
ปกติแลวจะใชสําหรับการวินิจฉัย CLL 

การศึกษาจากภาพ (เชน 
เคร่ืองตรวจโพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟแบบทั่วไป/เอกซเรยจากคอมพิวเตอร, 
เอกซเรยจากคอมพิวเตอร): อาจตองประเมินบางประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว (เชน 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Leukaemia / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 
 

CLL) 

การเจาะนาไขสันหลัง: 
มีประโยชนในการวิเคราะหการมีสวนรวมของโรคกบัระบบประสาทสวนกลาง 
ผูปวยตองนอนราบสองสามช่ัวโมงและผาตัด  

แพทยจะทําการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดสุขภาพทั่วไปของผูปวยและความรายแรงของโ
รค  

 
5. มวีิธรีักษามะเรง็เมด็เลือดขาวอยางไร 

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแตกตางกันไปตามประเภท 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวบางประเภทเชน CLL โดยเฉพาะถาโรคอยูในระยะเร่ิมตน 
อาจไมจําเปนตองทําการรักษาถาผูปวยไมแสดงอาการใหเห็น 
วิธีรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวพรอมกับเคมีบําบัด  

เคมีบําบัด หรือเคมีบาํบัดไซโตโตซิกคือการใชยาเพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 
วิธีอาจเปนรูปแบบการใหยาหรือการใหสารละลายทางหลอดเลือดดาํ 
การฆาไมมีการเลือดและวธีิรักษาเหลาน้ีเปนพิษตอเซลลปกติเชนกัน  

เคมีบําบัดจะแยกออกเปนชวงระยะตาง ๆ: 

1. การรักษาเพ่ือชักนําใหโรคสงบสมบูรณ: 
หมายถึงการรักษาในระยะเร้ิมตนเม่ือตองใหเคมีบําบัดเพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 

2. การรักษาเพ่ือยึดเช่ือมติดของกระดูก: 
หมายถึงการรักษาเพ่ิมเติมดวยเคมีบําบัดเพ่ือจาํกัดเซลลมะเร็งที่คงคางเพ่ิมเติม 
โดยทั่วไป เคมีบําบัดมีความเขมขนนอยกวาวิธีอื่น 

3. การรักษาเพ่ือควบคุมอาการ: ประกอบไปดวยการใชเคมีบําบัดเพ่ือรักษาอาการ 

การรักษาแบบจาํเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง: ต้ังเปนไปที่ 'เปาหมาย' 
ที่แตกตางเฉพาะกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางประเภท ดังน้ันจึงตองฆามะเร็ง 
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แตไมใชมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกรูปแบบมียารักษาแบบเจาะจงเปาหมาย ดังน้ันการใช 
'การรักษาแบบจาํเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง' 
จึงจํากดัเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางประเภทเทาน้ัน  

รังสีรักษา: ประกอบไปดวยการใหกัมมันตรังสีปริมาณมากไปที่บริเวณของเน้ืองอก 
วิธีน้ีใชเปนการควบคุมมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางรูปแบบ (เชน CLL) 
เม่ือโรคดังกลาวมีกลุมตอมนํ้าเหลือง  

การปลกูถายสเต็มเซลลฮีมาโตปอยอีติก: เคยเรียกวาการปลูกถายไขกระดกู (BMT) 
ประกอบไปดวยการใชสเต็มเซลลฮีมาโตปอยอีติกที่บริจาคมาและมีสุขภาพแข็งแรง 
มันใชไดกับผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ควบคมุตัวเองดวยเคมีบาํบดัอยางเดียวไมไ
ด  

 
6. มวีิธดีแูลผูปวยทีเ่ปนมะเรง็เมด็เลือดขาวอยางไร 


ขณะที่การการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเปนเร่ืองที่เศราใจกับทั้งตอแมและคร
อบครัวขอวพวกเขา 
มันเปนส่ิงสําคัญที่จะรูวามีผูปวยกี่คนที่ควบคุมไดดีระยะรยาวหรือแมกระทั่งรักษาดวยวิธี
รักษาปจจุบัน  

มีหลายประเด็นสําคัญที่ผูปวยปฏิบัติตามได:  

รับประทานยาเปนประจํา ผูปวยรูปริมาณยาและผลขางเคียงของยาที่รับประทานตาง ๆ 
(ยาเคมีบําบัดหรือสารภูมิตานทาน)  ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่แพทยของคุณใหไว 
อยาหยุดรับประทานยาดวยตนเอง 

เขารวมการติดตามผลเปนประจํา: ยึดตามตารางกาํหนดการแมจะรักษาไปแลว 
การตรวจทางสุขภาพเปนประจําและตรวจเลือดซ่ึงเปนสวนสําคัญในการวิเคราะหสภาวะ
ของผูปวย 

ความสะอาดในครัวเรือนและสวนตัว: 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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ผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเร้ือรังขั้นสูงมีโอกาสที่จ
ะติดเช้ือ คุณควรใสใจความสะอาดในครัวเรือนและสวนตัว ควรจัดระเบียบหองนอน 
เส้ือผา และเคร่ืองใชในครัวเรือน หลีกเลี่ยงการไปที่ที่คนแออัดหรือติดตอกับเพ่ือนที่ปวย 
สวมหนากากเม่ือออกไปขางนอก  

หลีกเลี่ยงอาการเลือดออก: รักษาความช้ืนในระดับอณุหภูมิของบาน 
เน่ืองจากความช้ืนแหงของเยื่อบุจมูกอาจกลายเปนอาการเลือดออกในผูปวยที่มีจํานวนเ
กล็ดเลือดตํ่า 
ระวังกิจกรรมประจําวันเพราะอาการบาดเจ็บเพียงเล็กนอยสามารถสงผลใหอาการเลือดอ
อกรายแรง  

คุยกับใครซักคน: การใชชีวิตกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนเร่ืองที่เครียดอยางมาก 
คุยกับครอบครัว เพ่ือน แพทย พยาบาล 
หรือใครก็ตามที่คุณเช่ือใจเร่ืองความรูสึกระหวางการรักษา 
คุณจะรูไดรับการสนับสนุนทางอารมณและรูสึดีกวาดวยคุยกบัพวกเขา หากจาํเปน 
แพทยของคุณจะใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาผานนักจิตวิทยา 
บริการทางศาสนาและกลุมสนับสนุนที่เปนผูปวย 
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