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วรพันธ   เกรียงสุนทรกิจ 
 โรคติดเชื้อ   human   immunodeficiency   virus  (HIV)  หรือ  โรคเอดส  เปนโรคติดเชื้อท่ีเปนปญหาสําคัญ
ในปจจุบัน  เนือ่งจากยังไมมีการรักษาท่ีทําใหหายขาดได  โรคนี้ติดตอไดโดยเพศสัมพันธ  ทางเลือดและสารคัดหล่ัง
จากผูปวย  การใชเข็มฉีดยารวมกัน  และการติดตอจากมารดาสูทารก  ในปจจุบันเด็กท่ีไดรับเช้ือเอดส  มีจํานวนเพิ่ม
มากข้ึน  และพบวาโรคมะเร็งบางชนิดพบไดมากข้ึนในผูปวยตดิเช้ือเอดส   มะเร็งท่ีพบมากในผูปวยกลุมนี้ 3  อันดับ
แรก   คือ  non- Hodgkin’s  lymphoma   Kaposi’s  sarcoma  และ  Soft  tissue   tumor  เชน  leiomyosarcoma  
 การศึกษานีเ้ปนการศึกษายอนหลังของผูปวยเด็กท่ีตดิเช้ือเอดส  และเปนโรคมะเร็งท่ีไดรับการวนิจิฉัยและ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราช  ตั้งแตป พ.ศ.2538  ถึง พ.ศ.2544  รวมระยะเวลา 6 ป ซ่ึงมีผูปวยทั้งส้ิน  7 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางคลินิก  อาการและอาการแสดง  การดําเนนิโรค  การรักษา  สาเหตุการตาย  และ
อัตราการรอดชีวิต  
 ผูปวยทุกคนไดรับเช้ือเอดสจากมารดาโดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  อัตราสวน 2.5:  1  ผูปวยท้ังหมดมี
อายุในชวงต้ังแต 2 ป  ถึง 5 ป  เม่ือแรกวนิจิฉัยโรคมะเร็ง  
 อาการและอาการแสดงท่ีนําผูปวยมาพบแพทยมากท่ีสุดคือ  ตับโต  (รอยละ  71.4)  รองลงมาคือ  กอนในทอง
และตอมน้ําเหลืองโต   
 ผูปวยทุกคนเปนมะเร็งชนดิ  non-Hodgkin’s  lymphoma  โดยเปน Burkitt’s   lymphoma  มากท่ีสุด 4  คน  
large   cell  lymphoma  2 คน  (รอยละ  28.6)  แบงเปน  high  grade  lymphoma   4 คน  Intermediate  grade  
lymphoma  2 คน  และไมทราบ  cell  type  1 คน  เนื่องจากช้ินเนื้อมีการติดเช้ือแบคทีเรียและมีเซลลท่ีถูกทําลาย
จํานวนมาก  
 ผูปวย 5 คน เปน  NHL  ระยะท่ี  4  เม่ือแรกวินิจฉัยโดยมี  bone  marrow  involvement  4  คน  central  
nervous  system  involvement   1  คน  และในกลุมท่ีมี  bone  marrow  involvement  มี  1 คนท่ีมี  CNS  involvement  
ภายหลัง    
 ผูปวยทุกคนเปนโรคติดเชื้อ  HIV  ชนิดเต็มข้ัน  (ระดับ  C)  โดยผูท่ีไดรับการตรวจระดับ  CD4  5  คน  ทุกคน
มีระดับ  CD4  อยูในระดับตํ่า (ระดับ 3 )  และผูปวยท่ีมี  CNS  involvement  มีท้ัง  2 คน ระดับ  CD 4  count  ต่ํากวา 
100  cell/cu.mm. 
 ผูปวย 6 คนไดรับการรักษาโดยการใหยาเคมีบําบัด (รอยละ 85.7)   โดย  2 คน  ท่ีไดรับการรักษาโดยการใหยา
เคมีบําบัด  ไดรับการรักษาวธีิอ่ืนรวมดวยโดย  1 คน  ไดรังสีรักษา  cranial    radiation  และอีก 1 คน ไดรับการผาตัด  
hysterectomy   and  salpingoophorectomy  ผูปวย 2 คน  ไดรับยาตานไวรัสรวมดวย  
 ผูปวยเสียชีวิต  4  คน (รอยละ 57.1)  ยังมีชีวิตอยู 1  คน  (รอยละ  14.3)  ซ่ึงเปน  NHL  ชนิด  large  cell , 
intermediate  grade  ไดรับการรักษาโดยให  ยาเคมีบําบัด ,  รังสีรักษา  ยาตานไวรัส  ขณะน้ีไดหยุดยาเคมีบําบัดได 2 ป  
มาตรวจตามนดัเพื่อรับยาตานไวรัสทุก  6 เดือน  ผูปวย  2  คน ไมไดยารับการรักษาตอ  คาดวาเสียชีวติ  อายุเฉล่ียของ
ผูปวยหลังไดรับการวินจิฉัยจนเสียชีวิต 
 สาเหตุการเสียชีวิต  2 คน  เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด  (รอยละ  28.6)  1 คน  จาก lympnoma  
relapse  และ  CNS  involvement  (รอยละ 14.3)  1  คนไมทราบสาเหตุการเสียชีวิต   
 



 
MALIGNANCIES   IN  CHILDREN  WITH   HIV  INFECTION  

IN   SIRIRAJ    HOSPITAL   DURING    1995-2001 
Worapant    Kriengsoontornkij 

 A  retrospective   study  of  malignancies  in  children  with  human  immunodeficiency  virus 
(HIV)  infection  was  perfermed by  reviewing  the medical  record  of  the   patients  diagnosed  and  
treated  at  the  Department  of  Pediatrics, Siriraj   hospital  during  the  period of 6  years  from 1995 

to  2001.  There  are  7  patients  of  512  children  with  HIV  infection (1.37%)  who  were  diagnosed  
as  lymphoma,  with  the  ratio  of  male  to  female  of 1:2.5. All  of  these  patients  had  the  onset  of  
  the  symptoms   of  malignancies   at  the  age  of 2  to  5  years  old. 
 The  significant  clinical  manifestations  were  hepatomegaly,  abdominal   mass, lymph  nodes  
enlargement  and  mass   at  head  and  neck  region. 
 The  malignancies  of  all  the  patients  with  HIV  infection   were   non-Hodgkin’s lymphoma  
(NHL), 4  patients  had  Burkitt’s  lymphoma  (57.1%), 2  patients  had  large  cell  lymphoma 
(intermediate  grade). One  patient   cannot   evaluate  cell  type   of  NHL   because   of  infection   and   
necrosis  of  the  sample . 
 There  are  5 patients (71.4%)  diagnosed  as  NHL  stage  IV  and  1 patient  was  NHL  stage  
III , 2  patients  had  CNS  involvement, 1  patient  was  detected  at  the  time  of  NHL  diagnosis  and  
the  other   was  detected   at  the  same   time  of  testicular  relapse. 
 All  patients  had  CD4  count  below  500  cell/cu.mm.,  especially  the  patients   with  CNS  
involvement  who  had  CD4  count   below   100  cell / cu.mm. 
 Six  patients  were   treated   with  chemotherapy (85.7%)  and  one   of   them    had  cranial   
radiation  in  the   treatment.  Hysterectomy  and   salpingoophorectomy   were   done  in   one  patient.  
Antiretroviral   drugs   were   given  to  2  patients (28.6%)  . 
 Almost  of  the  patients  died  from  infection  and  NHL , only  one  patient  has  been  alive  3  
years  after  diagnosis  on  NHL  and  2  years  after  termination   of . At   present ,  the continues  to  
be  treated   with  antiretroviral   drugs  with  the  follow  up  of  HIV  clinic   and  oncology  clinic  
every   6 months. Awareness  of  malignancy  in  HIV-infected   children  would  lead  to  early   
diagnosis  and  better   outcome . 
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