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มะเรง็ตอมน้าํเหลอืง 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองเปนมะเร็งในระบบนํ้าเหลือง 
โรคน้ีเปนโรคที่มีหลายรูปแบบที่แตกตางกันและจําแนกเปนสองประเภทหลัก: 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองฮอดจกินและมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกิน 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกินเปนอาการที่พบเห็นไดทั่วไปในฮองกงและประเทศใ
กลเคียงในเอเชีย เปนอาการหน่ึงใน "10 โรคมะเร็งที่อันตรายที่สุด" ในฮองกง 
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1. มะเรง็ตอมน้าํเหลอืงคืออะไร 

รางกายมนุษยประกอบไปดวยระบบนํ้าเหลืองที่มีทอนํ้าเหลืองและตอมนํ้าเหลืองผานการ
ไหลเวียนของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตไปที่อวัยวะและเน้ือเยื่อของรางกายเพ่ือตอสูกั
บการติดเช้ือ  

อยางไรก็ตาม เม่ือเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตที่อันตรายเกิดการเปลีย่นแปลง 
พวกมันจะเพ่ิมจํานวนสองเทาอยางตอเน่ืองและกอตัวในตอมนํ้าเหลืองเปนเน้ืองอก 
และแพรกระจายไปท่ีไขกระดูก ตับ และอวัยวะอื่น ๆ 
มะเร็งที่เกิดจากระบบนํ้าเหลือประเภทน้ีเรียกวา "มะเร็งตอมนํ้าเหลือง"  

 

2. ปจจยัเสี่ยงทีจ่ะเกดิมะเรง็ตอมน้าํเหลอืงมีอะไรบาง 

มะเร็งตอมนํ้าเหลืองเปนโรคที่มีหลายรูปแบบที่แตกตางกัน จําแนกเปนสองประเภทหลัก: 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองฮอดจกินและมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกิน 
โรคดังกลาวจําแนกเพ่ิมตามลักษณะอาการของโรคและคุณสมบัติดานพยาธิวิทยาของเน้ื
องอก ประกอบไปดวยหาประเภทยอยของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองฮอดจกินและมากกวา 30 
ประเภทยอยของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกนิ 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกินอยูในกลุมของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกิน
ชนิดคอยเปนคอยไปและมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกินชนิดรุนแรงตามคุณสมบัติ
ของโรคและอัตราการโต  

 
3. สาเหตุของมะเรง็ตอมน้าํเหลอืงมอีะไรบาง 

สาเหตุของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองยังไมเปนที่เขาใจไดอยางเต็มที่ 
ผลวิจัยลาสุดแสดงใหเห็นวาปจจยัเส่ียงบางปจจัยเพ่ิมโอกาสที่จะเกดิมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 
ปจจัยเหลาน้ีประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การติดเช้ือบางชนิด (เชน 
ติดเช้ือไวรัสเอชไอวี) รังสี สารเคมีและโรคดานระบบภูมิคุมกัน (เชน 
โรคขออกัเสบรูมาตอยด ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง (เอดส) 

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


 

 

Lymphoma / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 
 

และระบบภูมิคุมกันที่ถูกยบัยั้งเน่ืองจากรับประทานยายากดภูมิคุมกันหลังเปลีย่นถายอวัย
วะ)  
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4. อาการของมะเรง็ตอมน้าํเหลอืงสงัเกตเหน็ไดงายหรอืไม 

ตอมนํ้าเหลือโตแตไมมีอาการเจ็บปวดเปนอาการทีพ่บเห็นบอยที่สุดในผูปวยที่เปนโรคมะ
เร็งตอมนํ้าเหลือง อาการบวมมักเกิดตรงลําคอ ใตวงแขนและขาหนีบ 
(บริเวณที่ชองทองสวนลวงและหนาขากระทบกัน) และคอย ๆ 
แพรกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลืองของสวนอื่นของรางกาย ไขกระดกูและอวัยวะสวนอื่น  

อาการอื่น ๆ เชนไขสูง เหง่ือออกจํานวนมาก เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด 
ผิวหนังมีอาการคันตอเน่ืองและรางกายออนลาเปนอาการที่พบเห็นบอย 
หากเซลลตอมนํ้าเหลืองไดแพรกระจายไปทีไ่ขกระดูกและมีผลกระทบตอการผลิตเลือด 
ผูปวยอาจเปนภาะโลหิตจาง ฟกชํ้าและติดเช่ือบอยคร้ัง  

อยางไรก็ตาม อาการเหลาน้ีเกิดขึ้นไดกับโรคอื่น ๆ 
และอาจไมไดเกิดจากโรมะเร็งคตอมนํ้าเหลือง ดังน้ัน 
ถายังไมหยุดบวมในตอมนํ้าเหลืองหน่ึงตอมขึ้นไป หรืออาการกําเริบไมหาย 
ผูปวยควรขอคําปรึกษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด 

 

5. วิธีตรวจหาและวินจิฉยัโรคมะเรง็ตอมน้าํเหลือง 

ตอมนํ้าเหลือมบวมเปนอาการทั่วไปของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง อยางไรก็ตาม 
อาการติดเช่ือที่บริเวณศีรษะและลําคอ (เชนทอนซิลอักเสบ) 
วัณโรคปอดหรือเน้ืองอกรายที่แพรกระจายจากบริเวณอื่นสามารถทาํใหตอมนํ้าเหลืองบ
วมในลําคอและยากในการวินิจฉัย  

นอกจากการตรวจประวัติทางการแพทยและตรวจรางกายอยางถีถวน 
การตรวจตอมนํ้าเหลืองที่ติดเช้ือดวยการผาตัดตอมนํ้าเหลืองเปนวิธีเดียวที่จะระบุถาอาก
ารบวมดังกลาวน้ันอันตรายหรือไมอันตราย  

หลังจากยืนยันผลการวินิจฉัยโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองแลว 
ผูปวยตองทําการตรวจสุขภาพของเขา/เธอเพ่ิมเติมและตรวจวาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองไ
ดแพรกระจายมากนอยแคไหนเพ่ือพยากรณโรค 
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การตรวจประกอบไปดวยการตรวจเลือด เอ็กซเรย 
เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง (ซีที) เคร่ืองเพ็ท/ซีที และการตรวจไขกระดูก    

เม่ือทําการตรวจแลว มีความเปนไปไดสูงที่จะทราบระยะของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 
ระยะของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองมีต้ังแตระยะที ่1, 2, 3 หรือ 4 
ขึ้นอยูกับอัตราการแพรกระจายของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง  
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6. มวีิธรีักษาโรคมะเรง็ตอมน้าํเหลอืงอยางไร 

วิธีรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองประกอบไปดวยยาเคมีบําบัด ภูมิคุมกันบําบดั 
สารกัมมันตภาพรังสีบําบัด หรือรังสีรักษา 
แพทยจะเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสําหรับผูปวยโดยดูจากสุขภาพทั่วไปของผูปวย 
ประเภทยอยของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือและระยะของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 
ในกรณีพิเศษ 
แพทยอาจแนะนําใหปลูกถายไขกระดกูหรือสเต็มเซลลจากกระแสโลหิตหรือใหผูปวยเข
ารับการวจิัยเชิงทดลองทางคลินิก 

ยาเคมีบําบัดเปนวิธีรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่แพรหลายมากที่สุด 
ยาตอตานมะเร็งจะใหทานปากหรือฉีดเขาเสนเลือดเพ่ือฆาเซลลมะเร็ง อยางไรก็ตาม 
เซลลและเน้ือเยื่อปกติสามารถติดเช้ือไดเชนกัน 
สงผลใหเกิดผลขางเคียงและความอึดอดัรุนแรง 
รังสีรักษาประกอบไปดวยการใชรังสีพลังสูงที่เกิดจากเคร่ืองเอกซเรยเพ่ือฆามะเร็งในพ้ืน
ที่ที่ไดรับผลกระทบ 
รังสีดังกลาวอาจฉายเดี่ยวหรือรวมกันกับยาเคมีบาํบดัเพ่ือใหผลการรักษาออกมาดีขึ้นแล
ะลดผลขางเคียง   

นอกจากรังสีรักษาและยาเคมีบําบัดทั่วไป "ภูมิคุมกนับําบัด" 
กลายเปนวิธีรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่สําคัญวิธีหน่ึง 
ภูมิคุมกันบําบัดประกอบไปดวยการใชเซลลหรือแอนต้ีบอดี้ของระบบภูมิคุมกนัในการรัก
ษามะเร็ง 
เน่ืองจากมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ไมใชฮอดจกินประเภทเซลลบีสวนใหญประกอบไปดวยส
ารกอภูมิตานทาน ซีดี 20 บนพ้ืนผิวเซลล 
ภูมิคุมกันบําบัดหรือรังสีรักษาที่ออกแบบเพ่ือทําลายพ้ืนผิวซีดี 20 
ที่สารกอภูมิตานทานไดสรางขึ้น ยาดังกลาวประกอบไปดวยริทูซิแมบ ยาโทซูทูโมแมบ 
และยาอิบริตูโมแมบ ทิยุเซแทน 
ริทูซิแมบเปนแอนต้ีบอดี้ที่สังเกตเห็นและเช่ือติดตัวเองกับพ้ืนผิวสารกอภูมิตานทานซีดี 
20 ของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองเซลลบ ีมันกระตุนภูมิคุมกันใหฆาเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 
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ริทูซิแมบเปนยาที่มีประสิทธิผลและมีผลขางเคียงนอยในการรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลื
องชนิดคอยเปนคอยไป 
มันใชรวมกับยาเคมีบําบัดเพ่ือรักษาโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองเซลลบีรุนแรงและแสดงใหเ
ห็นถึงผลการรักษาทีด่ีขึ้น ยาโทซูทูโมแมบ และ ยาอิบริตูโมแมบ ทิยุเซแทนเปนยา 
"สารกัมมันตภาพรังสีบําบัด" 
ที่สรางจากการรวมตัวของกลุมยาโมโนโคลนอลแอนตีบอดีที่ตอตานซีดี20 กบัยาเคมีรังสี 
ไอโอดีน-131 (131I) และอิตเทรียม-90 (90Y) ตามลําดับ 
พวกมันจะเช่ือมกับสารกอภูมิคุมกันซีดี20 
บนพ้ืนผิวเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองเซลลบีและฆาเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่มีพลังรักษีที่
ปลอยจากสารเคมีรังสี 
วิธีเหลาน้ีเปนวิธีรักษามะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในยี่สิบปที่ผานม
า  

ปลูกถายไขกระดูกหรือสเต็มเซลลจากกระแสโลหิตในโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองเปนการใ
ชสารเคมีบําบัดและ/หรือรังสีรักษาในปริมาณที่สูงตามไปดวยการกระจายไขกระดูกหรือ
สเต็มเซลลจากกระแสโลหิตจากตัวผูปวยเองหรือบริจาคโดยญาติของผูปวย 
อยางไรก็ตาม ความเส่ียงของการรักษามีคอยขางมี 
จึงเปนวิธีรักษาที่ใชกบัผูปวยคัดเลือกที่เปนโรคมะเร็งซํ้า 

 

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


 

 

Lymphoma / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 
 

7. วิธดีแูลผูปวยโรคมะเรง็ตอมน้าํเหลอืงระหวางการรักษา 

กอนเขารับการรักษา แพทยจะปรึกษาและอธิบายรายละเอียดของขั้นตอน 
แผนการรักษา และผลขางเคียงที่อาจเกดิขึ้นและอาการแทรกซอนของผูปวย 
เม่ือเร่ิมตนการรักษา ผูปวยอาจรูสึกไมสบายเพราะผลขางเคียง อยางไรก็ตาม 
ไมใชผูปวยทุกคนจะประสบกับผลขางเคียงในระดับเดียวกัน 
อาการแทรกซอนอาจแตกตางกันออกไปตามวธีิรักษาและประเภทของยาตอตานมะเร็งที่
ใช  

ผลขางเคียงของยาเคมีบําบัดประกอบไปดวยอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส รอนใน ผมรวม 
ทองเสียและติดเช้ือที่มีผลมาจากจํานวนเซลลเลือดขาวนอย อยางไรก็ตาม 
อาการแทรกซอนเหลาน้ีเปนเพียงอาการช่ัวคราว 
อาการเหลาน้ีจะหายไปและดีขึ้นหลังไดรับการรักษา แพทยจะใชยาอื่น ๆ 
เพ่ือคลายความอึดอัด 
ผลขางเคียงที่พบเห็นทั่วไปของรังสีรักษาประกอบไปดวยรางกายออนลาและผื่นคันที่บริเ
วณที่ไดรับการรักษา ผลขางเคียงอื่น ๆ 
ของรังสีรักษาแตกตางกันออกไปตามแตละสวนของรางกายเม่ือไดรับการรักษา 

ดังน้ัน การปฐมพยาบาลและโภชนาการอาหารที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญ 
ผูปวยตองสรางความสมดุลในการรับประทานอาหาร 
ออกกําลังและพักผอนอยางพอเหมาะ 
ผูปวยยังตองใสใจสุขอนามัยสวนตัวของเขา/เธอตลอดระยะเวลาการรักษา 
ควรเก็บหองนอน เส้ือผา และของใชสวนตัวใหเปนระเบียบและทําความสะอาดทุกคร้ัง 
หามรับประทานอาหารที่ไมสุกเต็มที่ 
ลดการไปในที่สาธารณะและหลีกเลี่ยงการพบเจอเพ่ือนฝูงและครอบครัวที่เปนไขหรือติด
เช้ืออื่น ๆ  

 

8. วิธเีผชญิกบัโรค 

เวลาผูปวยทราบวาเปนโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง ไมวาพวกเขาจะเขมแข็งแคไหน 
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พวกเขาจะรูสึกกระวนกระวายและส้ินหวังทุกคร้ัง 
ไมใชเร่ืองแปลกที่ผูปวยจะหวังพ่ึงแพทยและยารักษาเพ่ือตอสูกับโรครายน้ี 
อยางไรก็ตาม การดูแล การสนับสนุน 
และกําลังใจจากเพ่ือนและครอบครัวมีความสําคัญพอ ๆ กัน 
ผูปวยควรพูดคุยกับครอบครัวและเพ่ือนและใหพวกเขาทราบถึงความรูสึก 
ความตองการและความคบืหนาของอาการของเขา/เธอรับรู 

นอกจากน้ียังมีสมาคมและองคกรจาํนวนมากในชุมชนที่พรอมใหขอมูลและการสนับสนุ
นกับผูปวยโรคมะเร็ง ปจจยัเหลาน้ีลวนเปนตัวชวยที่สําคัญตลอดระยะเวลาของการรักษา 
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