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Extramedullary hematopoiesis of the paranasal sinuses in thalassemia,
a case report.
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บทนํา
ในภาวะปกติรางกายจะผลิตเม็ดเลือดที่ไข กระดูกบริเวณ Proximal long bone, กระดูกสันหลัง
และกระดูกหนาอก แตในผูปวยที่มีภาวะซีดรุนแรง และเรื้อรัง เชน ภาวะธาลัสซีเมี,ยSickle cell anemia และ
myeloproliferative disorder ร างกาย จะตอบสนองต อภาวะที่ มี ก ารผลิ ต เม็ ดเลื อดไม เ พี ย งพอนี้
โดยจะมีการสรางเม็ดเลือดในบริเวณอื่นๆ ขึ้นมาดวย ซึ่งเรียกวาภาวะExtramedullary hematopoiesis (EMH)
ซึ่ งตําแหนงที่ มักจะเกิดมัก เปนที่ ตับ , มามและต อมน้ําเหลือง สวนในบริเวณ อื่ นพบไดนอยมาก โดย
เฉพาะบริเวณโพรงไซนัส (paranasal sinus) ผูเขียนจึงไดรายงานกรณี ผูปวยธาลัสซีเมีย1 ราย ที่พบภาวะ
Extramedullary hematopoiesis ในบริเวณไซนัส ซึ่งเปนกรณีที่พบ ไดยาก

กรณีศึกษา
ผูปวยหญิงไทย อายุ 19 ป มาดวยเรื่อง
คัดจมูกดานซายเปนมา 3 ป โดยอาการคัดจมูก
เปนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมมีอาการปวดศีรษะ หรือปวด
บริ เ วณใบหน า มี น้ํ า มู ก สี ขาวไหลเป น บางครั้ ง
ไมมีเลือดกําเดาไหลมีประวัติเปนโรคซีด (แตยัง
ไม เ คยตรวจหาสาเหตุ แต อย างไร) ผู ป วยได รั บ
การวินิจฉัยวาเปนโรคไซนัสอักเสบ และริดสีดวงจมูก
ได ย าปฏิ ชี วนะ ยาสเตอรอยด พ น จมู ก และยา
สเตอรอยดทาน อาการไมดีขึ้นจึงสงตัวมา

รูปที่ 1 กอนเนื้อในจมูกขางซายของผูปวย
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รักษาที่แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค อุบลราชธานี ตรวจรางกาย พบวามีซีด
มามโต ตรวจบริเวณจมูก พบวามีกอนเนื้อสีชมพู
บริ เวณจมู กขางซาย โดยยื่ น ออกมาจากบริ เวณ
ผนังดานขางของจมูก ผิวเรียบ มีลักษณะแข็งอุดเต็ม
รูจมูกขางซาย
ผลการตรวจพิเศษเพิ่มเติม
- ผลเลือด พบว า มีHb 6.1 g/dl, Hct 19.8%
- Hb typing พบว า เป น ธาลั สซี เ มี ย
ชนิดเบตา และฮีโมลโกลบินอี (betathallasemial/
Hb E)
- อัลตราซาวนบริเวณทองมีมามโต
- เอกซเรยคอมพิวเตอรบริเวณจมูก และ
ไซนัส พบวา มีกอนเนื้ อในบริเวณจมูกขางซา2ยกอน
โดยมี ขนาด 4.8x2.7 cmจากไซนัส ethmoid ขางซาย
ขนาด 2.0x0.9 cm จากบริเวณไซนัส maxillary
ขางซาย ซึ่งจากลักษณะทางเอกซเรย ทางรังสีแพทย
ไดนึกถึง extramedullary hematopoiesis

รูปที่ 2 Axial view ของ x-ray
คอมพิวเตอร บริเวณไซนัส

รูปที่ 3 Coronal view ของ x-ray
คอมพิวเตอร บริเวณไซนัส
สวนสาเหตุอื่นๆ ที่อาจนึกถึงไดจากทาง
เอกซเรย เชน ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง แลวมีน้ําขัง
บริ เ วณไซนั ส หรื ออาจจะเป น ถุงน้ํา mucocele
ในบริเวณไซนัส จึงไดทําการเจาะตรวจเนื้อเอาเซลล
ไปตรวจทางพยาธิวิทยา โดยการทํา Fine meddle
aspiration (FNA) พบวา มี erythroid and myeloid
cells mixed megakaryocytes จึ งใหการวินิ จ
ฉัยเปนภาวะ extramedullary hematopoiesis
ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษาโดยการใหเลือด
ไป 2 ถุง และให folic acid ทานโดยมีเปาหมายให
ผูปวยมี Hb > 9 g/dl เพื่อที่จะไมใหกอนโตขึ้น
วิจารณ (Discussion)
Extramedullary hematopoiesis (EMH)
เปนการผลิตเม็ดเลือดในบริเวณอื่นที่นอกเหนือจาก
บริเวณไขกระดูกของ Proximal long bone กระดูก
สันหลังและกระดูกหนาอก ซึ่งเปนปฏิกริยาที่ตอบ
สนองตอภาวะซีดที่ รางกายไมสามารถผลิตเม็ดเลือด
ไดเพียงพอตอความตองการ ภาวะEMH ยังแบงเปน
2 ชนิด คือ paraosseous foci และ extraosseous
foci (1) สําหรับชนิ ดที่ พบในบริเวณไซนัสจะเปน
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paraosseous foci ซึ่งเปนการโปงของ medullary
tissue จากกระดู ก เนื่ องจากมี ก ารทํางานมาก
ของไขกระดูก และมักจะพบในผูปวยธาลัสซีเมีย
และsickle cell anemia (2)
EMH เปนภาวะที่ พบไดนอยในบริเวณไซนัส
จากการทบทวนการศึกษาที่เคยมีมากอน (ตารางที่

1) พบผูปวยในตางประเทศ7 ราย และในไทย 1 ราย
โดยผูปวยที่พบในตางประเทศทั้งหมดเปนเพศชาย
มีอายุตั้ งแต 28 เดื อน จนถึ งอายุ 30 ป สวนที่
รายงานในไทยนั้นพบในผูปวยหญิงอายุ13 ป

ตารางที่ 1
การศึกษา

ลักษณะผูปวย

อาการ

1. Andreousetal (3) ชายอายุ 10 ป
เบตาธาลัสซีเมีย

Seizure
progressive
aphasia
Rhinorrhea

2. Fernandezetal (2) ชายอายุ 28 เดือน
sickle cell anemia
3. Joseph etal (4)
4. Collinsetal(5)

ชาย อายุ 18 ป
beta thallasemia &
sickle cell anemia
ชายอายุ 13 ป
sickle cell anemia

5. S.Stamataketal(6) ชายอายุ 12 ป
sickle cell anemia
6. N.Ittipunkuletal(7) หญิงอายุ 13 ป
beta thallasemia/
HbE
7. A.Bizznoietal(8) ชายอายุ 30 ป
Idiopathic
autoimmune
thrombocytopenia
(PIT)
ชายอายุ 29 ป
Betathallasemia

ภาพถายทางรังสี

Expansile mass
bilateral maxillary
and ethimoid sinus
Maxillary sinus
opacification and
enlargement
Left focal motor
Dense lesion in Rt
seizures
half of sphenoid
sinus
Nasal obstruction Complete
bifrontal headache opacification of
rhinorrhea
maxillary ethmoid
sinus calcification
Nasal obstruction Rt maxillary sinus
mass obstructing
the Rt OMC

การวินิจฉัย
ในครั้งแรก

หัตถการ

Nodata

Nodata

Sinusitis infarcttion

Lt maxillary sinus
biopsy

Nodata

Trans nasal
biopsy

Fungal sinusitis

Endoscopic sinus
surgery

Polyp sinusitis
Rt endoscopic
retentioncyst frozen sinus surgery
section fibrous
dysplasia
Progressive visual Soft tissue mass
Blood
loss
ethmoid, sphenoid
transfusion radio
sinus with
therapy
compression optic
nerve
Epistaxis , Rt nasal Soft tisue mass Rt Hemangio
Endoscopic
obstruction frontal maxillary sinus ,
pericytoma
resection
headache
nasal cavity

Lt nasal
obstruction
headache fever

Expansile lesion Lt Sphenoid mucocele Endoscopic sinus
posterior ethmoid secondary to
surgery
sphenoid sinus
ethmoid mass
fluid fill in sphenoid
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EMH ในไซนัสถู กรายงานครั้ งแรก ในป
1984 โดย Andreous และคณะ (3) ในผู ป ว ย
เด็กชายอายุ 10 ป ที่เปนเบตาธาลัสซีเมีย มาดวย
อาการซีด และพูดไมได ทําเอกซเรยคอมพิวเตอร
พบวามีกอนในไซนัส maxillary และไซนัสทั้ง 2 ขาง
ต อ มามี รายงานโดย Fernandez และคณะ (2)
ในเด็กชาย 28 เดือน ที่เปน sickle cell anemia
ไดรับการรักษาแบบไซนัสอักเสบแตอาการไมดีขึ้น
เมื่อตัดชิ้นเนื้อ เพื่อไปตรวจจึงพบวา มีภาวะ EMH
สวน Joseph และคณะ(4) ไดรายงานในเด็กชายอายุ
18 ป ที่เปนธาลัสซีเมียรวมกับsickle cell anemia
ที่ มาด วยเรื่ องชั ก แบบ focal motor siezure
เอกซเรย คอมพิ วเตอร พบวามีไซนัส sphenoid
ขาวทึ บ และได ทําการตั ดชิ้ นเนื้ อผ านทางจมู ก
จึงวินิจฉัยภาวะ EMH ได สวน Collin และคณะ
ไดรายงานในเด็กชายอายุ 13 ป ที่เปน sickle cell
anemia มาดวยคัดจมูก และปวดบริเวณใบหนา
ในตอนแรกใหการวินิจฉั ยวาเปนการอั กเสบของ
ไซนัส โดยเชื้อราและนําเขาไปผาตัดไซนัสโดยใช
กลอง (endoscopic sinus surgery) แตผล frozen
section พบภาวะ EMH จึงหยุดการผาตัดไป สวน
S. Stamatak และคณะ(6) ไดรายงานในเด็กชายอายุ
12 ป ที่เปน sickle cell anemia มาดวยคัดจมูก
เอกซเรยคอมพิ วเตอร พบกอนบริ เวณไซนั สmaxillary
ตอนแรกไดรับการวินิจฉัยวาเปนริดสีดวงจมูก และ
ไซนัสอักเสบ ไดรับการผาตัดไซนัสโดยใชกลอง ผล
frozen section เปน fibrous dyaplasia จึงผาตัดตอ
เมื่ อผลชิ้ นเนื้ อออกมาจึ งทราบวาเปนภาวะEMH ส วน
A.Bizznoi และคณะ(8) ไดรายงาน 2 รายในผูปวย
ชายอายุ 30 ป ที่มีภาวะเกร็ดเลือดต่ํา โดยไมทราบ
สาเหตุ (Idiopathic autoimmune thrombocy
topenia, PIT) ซึ่ งตอนแรกวิ นิ จ ฉั ย ว าเป น
Hemangiopericytoma จึงไดรับการผาตัด แตผล
ชิ้นเนื้อออกมาวาเปนภาวะ EMH สวนรายงานที่ 2
เป นผู ป วยชายอายุ 29 ป เปนเบตาธาลัสซีเ มีย
มาดวยอาการปวดศีรษะมาก พบวามีถุงน้ําในไซนัส

sphenoid จึงไดรับการผาตัด และผลชิ้นเนื้อออกมา
เปนภาวะ EMH
สําหรับในประเทศไทยมีรายงานในป 2007
โดยนิมิต และคณะ(7) ในผูปวยเด็กหญิงอายุ 13 ป
ที่ เปนธาลัสซีเมียชนิดเบตา และฮีโมลโกลบิน(beta
อี
thalassemia /HbE) มาดวยอาการตามัวทั้ง 2 ขาง
และมั วมากขึ้ น เรื่ อยๆ เนื่ องจากประสาทตาฝ อ
จากการถู กกดโดยก อนบริ เ วณไซนั ส ethmoid
และไซนัส sphenoid ไดรับการวินิจฉัย ภาวะ EMH
โดยจากประวั ติ โรคเลื อ ดและลั กษณะที่ เห็ น
จากเอกซเรย คอมพิ วเตอร โดยไม ได ตั ดชิ้ น เนื้ อ
ไปตรวจ ผู ป วยได รั บ การรั ก ษาโดยการให เ ลื อด
และฉายแสง ผลทําใหอาการตามัวดีขึ้นไดบางสวน
สําหรับผูปวยที่ผูเขียนไดรายงานในครั้งนี้
เปนผูปวยหญิงอายุ 19 ป มีประวัติโรคเลือดจาง
แตไมเคยตรวจวินิจฉัย จนมาในครั้งนี้จึงไดรับการ
ตรวจวาเปนธาลัสซีเมียชนิดเบตา และฮีโมลโกลบิน
E มาดวยอาการ คัดจมูกขางซายเปนมากขึ้นเรื่อย ๆ
มา 3 ป ได รับ การรัก ษาแบบไซนั สอั กเสบ และ
ริดสีดวงจมูก แตอาการไมดีขึ้น ตรวจรางกายพบวา
มีกอนในจมูกขางซาย จากผนังดานขางของจมูก
ทําเอกซเรยคอมพิวเตอร ลักษณะเขาไดกับภาวะ
EMH จึงไดทําการใช เข็มเจาะดู ดที่ กอนเพื่ อเอา
ชิ้นเนื้อออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา (Fine neddle
aspiration, FNA) ซึ่งพบวามีerythoid และ myeloid
cell ใน mixed megakaryocyte ซึ่งเขาไดกับภาวะ
EMHในรายนี้ จึ งไดรับการวินิจฉัยวExtramedullary
า
hematopoeisis ในไซนัส
จะเห็นวาอาการที่นําผูปวยมานั้นมีความ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับตําแหนงของ EMH ในการ
วินิจฉัยโรคในครั้งแรกอาจจะวินิจฉัยภาวะ EMH
ยังไมได ซึ่งสิ่งที่จะชวยในการวินิจฉัย อาจจะไดจาก
ประวัติ โรคเลื อด ผลตรวจเอกซเรย คอมพิ วเตอร
และผลตรวจทางพยาธิวิทยาจะเปนการยืนยันภาวะ
EMH ซึ่งอาจจะไดจากการทําตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
หรือจากการทํา Fine neddle aspiration
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การรักษาภาวะ EMH ในไซนัสนั้น ยังไมมี
แนวทางการรักษาที่ ชั ดเจน โดยการรั กษาที่ มี มักจะขึ้ น
อยู กั บ สภาวะของผู ป วย และมี จุ ดมุ งหมาย
เพื่อลดอาการ โดยจะตองชั่งกับความเสี่ยงในการ
รักษาโดยเฉพาะการผาตัดนําเอากอนออก (5) เชน
ถ าหากอยู ในตําแหน ง ที่ ไม ค อยทําให มี อาการ
และอยูในตําแหนงที่ไมอันตราย อาจจะใชวิธีการ
เฝาติดตามโดยไมไดรักษาเพิ่มเติม แตถาหากผูปวย
มีอาการ และอยู ในบริเวณที่ อาจเกิดอันตราย อาจจะ
ตองมีการรักษา ซึ่งมีหลายวิธี เชน การใหเลือด,
การให ย าเคมี บําบั ด , การฉายแสงในขนาดต่ํา
และการผาตัด
การใหเลือดนั้ นเพื่ อตองการหยุดหรือลด
ภาวะการทดแทนการสรางเลือดซึ่ งจะทําใหกอน
นั้นไมโตมากขึ้น ซึ่งมักจะใชในผูปวยที่ไมสามารถ
ผ าตั ดหรื อฉายแสงได ห รื อในผู ป วยตั้ งครรภ (9)
สวนการใหยาเคมีบําบัด (hydroxyurea, thalidomide) อาจจะใหยาเคมีบําบัดอยางเดียว หรือรวม
กับการรักษาอื่นจะใชในกรณีที่ผูปวยไมสามารถ
ใหเลือดได(9) การฉายแสงเปนการรักษาที่ไดผลดี
โดยเฉพาะ EMH ที่บริเวณปอด, สมอง และกระดูก
สันหลัง โดยจะใชเปนการฉายแสงในขนาดต่ํา10 –
30 Gy ซึ่งมักจะไดผลและมีการตอบสนองที่ด(10,11)
ี
สวนการผาตัดนั้นจะทําเฉพาะในผูปวยที่มีอาการ

ที่เกิดจากการกดอวัยวะสําคัญ เชน บริเวณกระดูก
สันหลังที่ทําใหเกิดอาการปวดอยางรุนแรง หรือเพื่อ
ต องการวิ นิจ ฉัย ที่ แน นอนในผู ป วยที่ ไมสามารถ
วินิจฉัยกอนที่โตขึ้นไดวาเปนอะไร
สําหรับในผู ปวยรายนี้ มีอาการคัดจมู ก แต ยัง
ไมมีการกดบริเวณอวัยวะที่สําคัญ จึงใหการรักษา
โดยการใหเลือด 2 ครั้ง ซึ่งหลังจากผูปวยไดรับการ
ใหเลือดแลวนั้ น ติดตามการรักษาไมมีอาการคัดจมูก
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม กอนมีขนาดเทาเดิม ไมโตขึ้น
และผูปวยเขาใจในสาเหตุโรคของตนเอง และพอใจ
ที่อาการไมเปนมากขึ้น
สรุป
Extramedullary hematopoeisis ถึงแม
จะเปนภาวะที่พบนอยในไซนัส แตก็ควรจะคิดถึง
ภาวะนี้ดวยโดยเฉพาะในผูปวยที่มาดวยเรื่องกอน
ในไซนัสรวมกับประวัติโรคซีดเรื้ อรังมากอน เชน
โรคธาลัสซีเมีย sickle cell anemia ซึ่งสิ่งที่จะชวย
ในการวิ นิ จ ฉั ยนอกจากประวั ติ แล ว คื อ การทํา
เอกซเรยคอมพิวเตอร และการตรวจทางพยาธิวิทยา
ซึ่งอาจจะทํา FNA หรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ สวนใน
การรักษานั้นคงจะตองพิจารณาในผูปวยแตละราย
วาวิธีไหนจะเหมาะสมกับผูปวยมากที่สุด และเกิด
อันตรายตอผูปวยนอยที่สุด
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