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INTRODUCTION 
 Soft tissue sarcoma เปนกลุมของ malignant tumor ที่มีตนกําเนิดมาจาก primitive 

mesenchymal tissue พบไดประมาณ 7% ของเนือ้งอกในเดก็ทัง้หมด โดย 

rhabdomyosarcoma, extraosseous Ewing’s sarcoma/PNET และ undifferentiated 

sarcoma พบไดมากกวา 50% ของทั้งหมด สวนกลุมที่เหลือจะเรียกวา nonrhabdomyosarcoma 

soft tissue sarcoma ซึ่งจะพบรวมกันประมาณ 3% ของเนื้องอกในเด็กทั้งหมด จะประกอบดวย

เนื้องอกหลายชนิด เชน smooth muscle (leiomyosarcoma), connective tissue (fibrous and 

adipose), vascular tissue (blood and lymphatic vessels), และ peripheral nervous system 

(ตารางที ่1)  

 สาเหตุของ soft tissue sarcoma เชื่อวาเกดิจาก mutation ของ gene ซึ่งอาจจะเปนจาก

พันธกุรรม (inherited) หรือเกดิขึ้นเอง (sporadic) ทําใหเกิดความผิดปรกตขิองการแบงเซล 

รวมทัง้การเจรญิเติบโต โดย gene ที่พบวามีความผิดปรกติมากที่สุดใน soft tissue sarcoma คือ 

p53 gene ซึ่งพบวามี spontaneous point mutation เกิดขึ้นมากถึง 1/3 ถึง 1/2 ของ soft tissue 

sarcoma ทั้งหมด นอกจากนีย้ังพบวาความผิดปรกติของ MDM2 gene มีความสัมพันธกับ 

survival rate ของผูปวย soft tissue sarcoma 



ตารางที ่1 PEDIATRIC SOFT TISSUE SARCOMAS: HISTOLOGIC SUBTYPES 

Rhabdomyosarcoma 50% 

Primitive neuroectodermal tumors, soft 

tissue Ewing’s, Askin, others 

20% 

Fibrosarcoma, desmoid, fibromatosis 10% 

Synovial sarcoma, tenosynovial sarcoma 5% 

Peripheral nerve sheath tumor   

Epitheloid sarcoma  

Leiomyosarcoma  

Alveolar of soft-parts sarcoma 15% 

Liposarcoma  

Hemangiopericytoma, angiosarcoma  

Malignant fibrous histiocytoma  

 
RHABDOMYOSARCOMA 
 Rhabdomyosarcoma เปน soft tissue sarcoma ซึ่งเกิดจาก striated muscle 

progenitor cell ซึ่งสามารถพบไดทั่วรางกาย รวมถงึบางตําแหนงที่ไม common สําหรับ striated 

muscle ดวย เชน urinary bladder โดยถูกจัดอยูในกลุมของ small round blue cell tumor 

เนื่องจากพบไดบอยในเด็ก และยังมีความแตกตางกนัของ subtype รวมถึงตาํแหนงที่แตกตางกนั 

ทําใหการรักษารวมทั้งพยากรณของโรคแตกตางกันดวย ในปจจบัุนไดมีการรักษาผูปวยแบบ 

multidisciplinary approach ทําให survival rate ของผูปวยเหลานี้สูงมากขึ้น 

INCIDENCE 

 Rhabdomyosarcoma พบไดมากเปนลาํดับที ่ 6 ของมะเรง็ในเด็กทั้งหมด คือ acute 

leukemia, tumor of central nervous system, lymphoma, neuroblastoma และ Wilms’ tumor 

แตนับเปน  most common ของ soft tissue sarcoma ในกลุมผูปวยที่อายุตํ่ากวา 21 ป ซึ่งพบได

ประมาณ 50-70% ของ soft tissue sarcoma ในเด็กทัง้หมด โดยม ี incidence rate 4-7 รายตอ

เด็ก 1 ลานคนตอป พบในเดก็ผูชายมากกวาเด็กผูหญิง (1.1-1.5:1) สวนใหญอยูในชวงอาย ุ5-9 ป 

และจะพบไดนอยมากในผูปวยที่มีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป สําหรับปจจัยดานอื่นๆ เชน เชื้อชาติ 

พบวาไมมีความแตกตางกนั 

ETIOLOGY 



 Rhabdomyosarcoma เปนเนื้องอกชนิดหนึ่งซึง่พบรวมอยูในกลุมของผูปวย Li-Fraumeni 

syndrome ซึ่งพบวาในครอบครัวของผูปวยจะมีโอกาสพบมะเรง็ชนดิตางๆมากกวาปรกติ โดย

พบวา Li-Fraumeni syndrome นั้นมีสาเหตุมาจาก germline mutation ของ p53 gene และคาด

วา rhabdomyosarcoma ก็นาจะเกิดจาก inheritance mutation ของ p53 เชนเดียวกัน 

 จากการศึกษาดาน cytogenetic analysis พบวาใน alveolar subtype มี translocation 

t(2;13)(q35;q14) [หรือ t(1;13) พบไดนอย]  โดยพบวามีการ fusion ของ N-terminal PAX DNA-

binding domain บน chromosome 2q35 กับ C-terminal FKHR transactivation domain บน 

chromosome 13q14 (รูปที่ 1) ซึ่งเชื่อวาทําหนาทีเ่ปน transcription activator ของเนื้องอก 

subtype นี้ สําหรับ embryonal subtype พบวามี loss of heterozygosity บน short arm 

chromosome 11p15.5  (รูปที ่ 2) ซึ่งเปนตําแหนงของ growth regulating genes เชน insulin-

like growth factor-Ι และ ΙΙ (IGF-Ι and IGF ΙΙ) จึงทําใหเกิด overexpression ของ gene นี้ และ

อาจจะเปนสาเหตุของเนื้องอก subtype นี้ได แตไมพบความผดิปรกติดังกลาวใน alveolar 

subtype 

 นอกจากนีย้ังพบวามีการเปลี่ยนแปลงของ tumor suppressor gene เชน p53 ในเนื้อเยื่อ

ของเนื้องอกชนิดนี ้ โดยพบอัตราการเกิด mutation ไดมากถงึ 45% และยังพบวาอาจเกี่ยวของกับ 

oncogene ดวยเนื่องจากพบการเปลีย่นแปลงของ N-MYC proto-oncogene ใน alveolar 

subtype และ K-RAS proto-oncogene ใน embryonal subtype  
 
รูปที่ 1 แสดงการเกิด TRANSLOCATION ของ PAX และ FKHR 
 

 
        

รูปที ่2 แสดงการเกิด LOSS OF HETEROZYGOSITY ของ CHROMOSOME 11 
 

           



HISTOLOGIC CLASSIFICATION 

 ต้ังแตป 1958 Horn และ Enterline ไดกําหนด classification ของ rhabdomyosarcoma 

ข้ึนและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ตอมาไดมีการปรับปรุงโดย World Health Organization 

Classification of Soft Tissue Tumors ในป 1969 โดยแบงออกดังนี ้

1. Embryonal Rhabdomyosarcoma (รูปที่ 3) 

 เปน subtype ทีพ่บไดมากที่สุด ประมาณ 50-60% ของ rhabdomyosarcoma ทั้งหมด 

โดยจะพบอยูในชวงอายุแรกเกิดถึง 15 ป มักเกิดในบริเวณ head and neck, orbit, genitourinary 

tract รวมถึง retroperitoneum ดวย บางครั้งอาจพบบรเิวณ extremities ได 

 ลักษณะทางพยาธวิิทยาพบวามีความคลายคลึงกับเซลของกลามเนื้อลาย(striated 

muscle) ในระยะ embryo จึงถูกกาํหนดใหเปนชื่อของ subtype แตพบวามีความแตกตางกนัได

ต้ังแต well differentiated type ซึ่งลกัษณะคลายกบั rhabdomyoblast  รวมกับมี cross 

striations จนกระทัง่เปน poor differentiated type ซึ่งมีลักษณะเปน round cell และพบลักษณะ

ของ rhabdomyoblast ไดนอยมาก 
 
รูปที่ 3 EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA 
 

 
  

2. Botryoid Rhabdomyosarcoma (รูปที่ 4) 

 จัดเปน variant ของ embryonal rhabdomyosarcoma ซึ่งพบไดประมาณ 5-10% ของ 

rhabdomyosarcoma ทั้งหมด มักพบในอวัยวะที่ม ี mucosa lining เชน vagina และ urinary 

bladder เปนตน นอกจากนี้ยงัพบวาม ีspindle cell rhabdomyosarcoma ซึ่งจัดเปน variant อีก

ชนิดหนึ่งของ embryonal rhabdomyosarcoma อีกดวย 

 



รูปที่ 4 BOTRYOID RHABDOMYOSARCOMA 
 

 
 

 

 

3. Alveolar Rhabdomyosarcoma (รูปที่ 5) 

 เปน second most common type ของ rhabdomyosarcoma พบไดประมาณ 20% มัก

พบในชวงอาย ุ10-20 ป โดยจะพบไดใน extremities ไดมากกวา embryonal แตก็สามารถพบใน

บริเวณอื่นไดเชนเดียวกนั 
รูปที่ 5 ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA 
 

 
 
 
 
 



4. Pleomorphic Rhabdomyosarcoma (รูปที่ 6) 

 พบไดนอยกวา 5% ของทั้งหมด พบไดในทุกชวงอาย ุ ไดจะพบมากในผูปวยที่มีอายุ

มากกวา 40 ปข้ึนไป และมกัพบในกลามเนื้อของ extremity เชน thigh การวนิิจฉัยจะคอนขางยาก 

เนื่องจากจะไมพบลักษณะของ rhabdomyoblast และ cross striations เหมือนในชนิดอืน่ๆ และ

ยังมีลักษณะคลายกับ soft tissue sarcoma ชนิดอื่น เชน MFH เปนตน 

 
รูปที่ 6 PLEOMORPHIC RHABDOMYOSARCOMA 
 

 
 

CLINICAL FINDING 

เราสามารถพบ rhabdomyosarcoma ไดเกือบทุกตาํแหนงในรางกาย แตบริเวณที่พบได

บอย คือ head and neck (40%), genitourinary tract (20%) และ extremities (20%) โดย

อาการและอาการแสดงที่ผูปวยจะมาพบขึ้นอยูกับตําแหนงของเนื้องอกและระยะของโรค  

(ตารางที ่ 2) นอกจากนีเ้ราสามารถพบผูปวยที่อยูในระยะ metastasis ในขณะที่ไดรับการวินิจฉัย

ไดประมาณ 20%



ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงของ RHABDOMYOSARCOMA ในตําแหนงตางๆ 

LOCATION CLINICAL PRESENTATION 
• Head and neck  
Orbit Proptosis, chemosis, strabismus, ocular paralysis, conjunctival 

mass, blindness 
Parameningeal Nasopharynx: sinusitis, pain and swelling, epistaxis, dysphagia 
 Nose: sinusitis, nasal discharge, pain and swelling, epistaxis 
 Middle ear: COM, polypoid mass, facial nerve palsy 
Neck Mass, hoarseness, dysphagia 
• GU tract  
Bladder and prostate Urinary obstruction, hematuria, dysuria, recurrent urinary tract 

infection 
Vagina and uterus Vaginal bleeding, grapelike mass 
Testicle Painless paratesticular mass 
• Extremities Asymptomatic mass 
• Trunk Asymptomatic mass 
• Retroperitoneum Asymptomatic mass, pain, intestinal obstruction 
• Pelvis Constipation, GU obstruction 

 

 สําหรับ radiologic evaluation ควรจะทํา plain film ใน affected part รวมทัง้บริเวณอื่น

ที่ไมมีอาการแตตรวจพบใน bone scan และควรทํา chest film ในผูปวยทุกรายดวย การทาํ bone 

scan จะสามารถชวยบอกตาํแหนงของ bone metastasis ไดอีกดวย การทาํ CT scan และ MRI 

จะสามารถชวยไดดีในการบอก extent ของ primary lesion รวมทัง้ lymphatic extension โดย 

MRI จะสามารถแยก bone artifact ไดดีกวา CT scan โดยเฉพาะในตําแหนงของ head and 

neck แต CT scan เองสามารถบอก pulmonary metastasis ไดดีมาก 

 การประเมนิการเกิด metastasis นอกจากจะตรวจบริเวณ lymphatic system และ lung 

แลว ยังควรจะตองทาํ bone marrow aspiration and biopsy รวมทั้งการตรวจ cerebrospinal 

fluid (CSF) ดวย โดยเฉพาะในผูปวยที่ม ีprimary lesion บริเวณ parameningeal region  

 การทาํ tissue biopsy นั้นมีความสําคญัอยางมาก ซึ่งจะทําใหไดผลการวนิิจฉัย รวมทั้ง 

subtype ของเนื้องอกอกีดวย 

 

 



STAGING 

 เนื่องจาก prognosis ของผูปวยมีความสมัพันธกับขนาดของเนื้องอก, ขอบเขต และการ

เกิด metastasis รวมถงึโอกาสทีจ่ะผาตดัเอากอนออกไดหมด ดังนัน้จึงมีความพยายามที่จะเสนอ

การแบงกลุมผูปวยหลายวิธ ี แตในขณะนีร้ะบบที่นยิมใชอยู คือ surgical pathologic staging 

(clinical group) ของ Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (IRS) (ตารางที ่3) รวมกับ ระบบ 

TNM system (ตารางที ่4) ซึ่งเริ่มนาํมาใชต้ังแต IRS-ΙV เปนตนมา 

  
ตารางที่ 3 SURGICAL-HISTOPATHOLOGICAL CLINICAL GROUPING SYSTEM FOR 
              INTERGROUP RHABDOMYOSARCOMA STUDY 
GROUP Ι Localized disease, completely resected, with no lymph node 

involvement 
 a) Tumor confined to muscle or organ of origin 
 b) Tumor infiltration outside of this structure 
GROUP ΙΙ Localized or regional disease with total gross resection 
 a) Primary tumor grossly resected with “ microscopic residual” disease; 

regional nodes negative 
 b) Completely resected primary tumor. i.e., no microscopic residual 

disease, in which regional node are positive (all nodes resected) 
 c) Resected primary tumor, with evidence of microscopic residual 

disease and positive nodes(all nodes resected) 
GROUP ΙΙΙ Incomplete resection or biopsy, with residual unresected disease 

(either primary tumor or regional nodes) 
 a) Biopsy or resection of less than 50% of gross tumor 
 b) Resection of 50% or more of the gross tumor 
GROUP ΙV Distant metastatic disease present at diagnosis 



ตารางที่ 4 PRESURGICAL STAGING SYSTEM FOR INTERGROUP 
                 RHABDOMYOSARCOMA STUDY (IRS-ΙV) 
STAGE SITES TUMOR 

(T) 
SIZE NODE 

(N) 
METASTASES 

(M) 

Ι ORBIT,HEAD AND NECK(excluding parameningeal) 
,GU (nonbladder/nonprostate) 

T1 or T2 
a or b N0 ,N1 

or NX 

M0 

ΙΙ BLADDER/PROSTATE, EXTEMITY, CRANIAL, 
PARAMENINGEAL, OTHER (include trunk, 
retroperitoneum, and so on) 

T1 or T2 a N0 

or NX 

M0 

ΙΙΙ BLADDER/PROSTATE, EXTEMITY, CRANIAL, 
PARAMENINGEAL, OTHER (include trunk, 
retroperitoneum, and so on) 

T1 or T2 

T1 or T2 

a  

b 

 

N1 

N0 ,N1 

or NX 

M0 

M0 

ΙV ALL T1 or T2 a or b N0 

or N1 

M1 

 
PROGNOSTIC FACTOR 

 Prognostic factor ที่ยอมรับวามีความสําคัญมากทีสุ่ดใน rhabdomyosarcoma คือ 

extent ของเนือ้งอกหรือ clinical group ของผูปวยในระยะกอนให chemotherapy ซึ่งผูปวยที่ยงั

ไมมี metastasis จะมี prognosis ที่ดีกวาผูปวยที่มี metastasis แลว ผูปวยที่สามารถทํา 

completed resection (clinical group I) จะมี prognosis ที่ดีกวาผูที่ไมสามารถทํา completed 

resection ได 

 Primary site นับวาเปนอีก prognostic factor หนึง่ซึง่มีความสําคัญเชนเดียวกนั 

เนื่องจากจะบอก time lag กอนที่จะไดรับการวนิิจฉัยได เชน orbital และ extremities จะมาพบ

แพทยไดต้ังแตในระยะแรก เนื่องจากมีอาการที่ผิดปรกติที่ตรวจไดชัดเจน แตในกลุมที่เปน deep 

site เชน retroperitoneal จะพบไดในระยะที่ชากวา นอกจากนี้ยงับอกโอกาสที่จะมี lymphatic 

spreading รวมทัง้โอกาสทีจ่ะผาตดัออกไดหมด ตลอดจนความ tolerance ตอการให 

radiotherapy ดวย 

 Histological subtype ก็มีความสาํคัญเชนเดียวกัน พบวา alveolar subtype จะมี 

survival rate ที่เลวกวาใน embryonal subtype แตในการวิเคราะหโดย multivariate พบวา 

primary site จะสําคัญกวา histologic subtype ในทุก clinical group 

TREATMENT 

 ในปจจุบันการรักษา rhabdomyosarcoma นั้นไดมีการพฒันาไปอยางมากโดยอาศัย

การศึกษาของ Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (IRS) ต้ังแตป 1972 ซึง่การรักษาเปน



ลักษณะของ multimodality and multiagent therapy ซึ่งประกอบดวย surgery, radiation 

therapy และ chemotherapy  

Principal of surgery 

 หลักของการผาตัดในเนื้องอกชนิดนี้ คือ การทาํ wide excision โดยมีความสูญเสียของ 

function และ cosmetic นอยที่สุด ซึง่ในบางตําแหนงสามารถที่จะทําได เชน paratesticular 

region แตในขณะที่บางตําแหนงก็อาจจะทําไดเพยีง biopsy เชน head and neck หรือ orbit 

เนื่องจากอยูใกลอวัยวะที่มคีวามสาํคัญ ซึ่งตองอาศัยการรักษาโดย chemotherapy และ 

radiation รวมดวย (ตารางที ่5) 

สําหรับใน extremities สวนใหญจะสามารถทาํ completed excision ได สวนการทาํ 

amputation จะทํานอยมาก และเลือกทําเฉพาะในบางรายเทานัน้ที่ม ี major neurovascular 

structure หรือ bone รวมดวย  

การทาํ debulking surgery หรือ subtotal resection ในผูปวยที่มเีนือ้งอกทีม่ีขนาดใหญ

มากและติดกบัอวัยวะที่สําคัญ เชน retroperitoneal region ปจจุบันยงัไมสามารถสรุปไดแนชัดวา

มีประโยชนกบัผูปวย rhabdomyosarcoma หรือไม เนื่องจากการให chemotherapy และ 

radiation therapy ก็สามารถทําใหเนื้องอกมีขนาดเลก็ลงไดเชนเดยีวกัน และสามารถที่จะทําการ

ผาตัดในภายหลังได 

ในผูปวย clinical group III ซึ่งมี gross residual tumor ภายหลังจากการทําการผาตัดใน

คร้ังแรก จากการศึกษาพบวาการทํา second look operation ภายหลงัจากที่ไดรับ 

chemotherapy แลวสามารถเพิ่ม survival rate ของผูปวยได 

ในผูปวย clinical group IIa ซึ่งมี microscopic residual tumor นั้น การพิจารณาทํา 

primary reexcision (PRE) คือ การผาตดัซ้ําหลงัจากที่พบวาการผาตัดครั้งแรกเปน incomplete 

resection (positive margin) กอนที่จะไดรับการรักษาอยางอืน่ จากการศึกษาพบวาถาสามารถ

ทําการผาตัดเปน complete excision แลว จะเพิ่ม survival rate ของผูปวยได รวมทัง้ยงัสามารถ

ลด intensify ของการให chemotherapy และ radiation therapy ไดดวย 

การทาํ lymph node biopsy ควรทําในผูปวยทกุราย โดยเฉพาะตอมน้ําเหลืองซึง่ทีม่ีความ

ผิดปรกติ รวมทั้งทาํ sampling ของ regional lymph node ดวย ซึ่งเนื้องอกในตําแหนงของ 

extremity และ paratesticular region เปนตําแหนงที่พบ lymph node metastasis ไดบอย

มากกวาตาํแหนงอื่นๆ สวนการทํา lymph node dissection ในผูปวยเดก็พบวาไมมีความ

จําเปนตองทาํเนื่องจากพบผลแทรกซอนทีสู่งมากกวาในผูใหญ 

 
 



ตารางที่ 5 SPECIFIC DIAGNOSTIC AND SURGICAL MANEUVERS FOR VARIOUS  
              PRIMARY SITES 
PRIMARY SITE DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS* SURGICAL INTERVENTION 
Head and neck CT scan, to include cranial contents and any 

contiguous sinus or paraspinal region; 
lumbar puncture for protein, cell count and 
cytology; possible MRI 

Usually incisional biopsy for 
diagnosis; grossly complete 
removal of tumor often not 
feasible 

Genitourinary CT scan ± ultrasound of retroperitoneum Incisional or cytoscopic biopsy 
for diagnosis; radical inguinal 
orchiectomy, retroperitoneal 
lymph node biopsy 
(paratestis only) 

Extremity   
   Upper 
   Lower 

CT scan of primary 
CT scan of primary and retroperitoneum 

Biopsy of regional lymph 
nodes(axillary-upper, 
inguinofemoral-lower); wide 
local excision if possible 

Trunk Consider myelogram if primary is paraspinal 
tumor 

Complete excision if possible 

Gastrointestinal Liver scan Complete excision if possible 

 
Principal of radiation therapy 

 การรักษาดวย radiation therapy นับวาเปนวิธ ี local control ที่มีบทบาทมาก พบวาทํา

ใหอัตราการเกดิ local recurrent ลดลง เนือ่งจากสามารถกําจัด residual tumor cell ซึ่งหลงเหลือ

จากการผาตัดไดดีมาก(ตารางที่ 6) โดยเฉพาะในตําแหนงทีก่ารผาตดัทําไดยาก เชน head and 

neck และ pelvis แตพบวาผลขางเคียงของการให radiation therapy ในเด็กนัน้มมีาก โดยเฉพาะ

การเกิด growth disturbance รวมทัง้การเกิด radiation induce sarcoma ได  

 ใน clinical group I (complete excision) nonalveolar rhabdomyosarcoma จะยกเวน

การให radiation therapy แตจะใหในผูปวย alveolar rhabdomyosarcoma โดยการปรับขนาด

ตามอายุและขนาดของเนื้องอก 

 ใน clinical group II จะให radiation therapy ทุกรายโดยปรับตามอายุและขนาดของ

เนื้องอกเชนเดียวกนั โดยใน nonalveolar rhabdomyosarcoma จะเร่ิมที่สัปดาหที่ 2 หลังการ

ผาตัด สวน alveolar rhabdomyosarcoma จะเริ่มที่สัปดาหที่ 6 หลังการผาตัด 



 ใน clinical group III และ IV จะเริม่ใหที่สัปดาหที ่ 6 หลังการผาตัด ยกเวนในกลุม 

parameningeal region ซึ่งมีอาการของ meningeal involvement แลว จะเริ่มใหต้ังแตวันแรก

พรอมกับ chemotherapy  

 สําหรับขอบเขตของการให radiation therapy นัน้ โดยปรกติจะหางจากขอบของเนือ้งอก

ประมาณ 5 cm. ยกเวนในบริเวณ bladder, prostate, vagina และ uterus จะหางออกมา

ประมาณ 2 cm. 

 
ตารางที่ 6 แสดงการให RADIATION THERAPY ใน RHABDOMYOSARCOMA 
CLINICAL GROUP (IRS) 
, HISTOLOGY, SITE 

AGE (yr), 
TUMOR SIZE(cm) 

RADIATION 
DOSE 
(cGy) 

TREATMENT 
DURATION 
(wk) 

TOTAL  

DOSE 

(cGy) 

NORMAL 
TISSUE 
MARGIN (cm) 

I, nonalveolar,any site Any None    
II, any type 
I, alveolar, any site 

Any 180/day, 
5 d/wk 

4-5 4140 5 

III + IV, any type, any 
site except special 
pelvic sites 

< 6 yr; < 5 cm 
< 6 yr; ≥ 5 cm 
≥ 6 yr; < 5 cm 
≥ 6 yr; ≥ 5 cm 

180/day, 
5 d/wk 

4-5 
5 
5 

5-6 

4140 
4500 
4500 
5040 

5 
5 
5 
5 

III, special pelvic 
sites-bladder, 
prostate, uterus* 

As for III + IV 180/day, 
5 d/wk 

5-6 5040 2 

* some patient may undergo limited resection with bladder and avoid radiation therapy 

 

Principal of chemotherapy 

 การรักษาโดยการผาตัด และ radiation therapy นั้นเปนวิธกีารรักษา local control ที่

นับวาไดผลดีมาก แตจากการศึกษาพบวามีผูปวยเปนจํานวนมากที่พบวาม ี micrometastasis 

แลวตั้งแตกอนไดรับการรักษา ดังนัน้ chemotherapy นับวาเปนวิธกีารรักษาที่มีความสําคัญมาก

ที่สุด ในแงของ systemic control  

 ปจจุบันการรักษาโดยใช chemotherapy ที่นับวาไดผลดี คือ combine chemotherapy

และยาที่ไดรับการยอมรับวาเปน gold standard คือ vincristine, actinomycin D และ 

cyclophosphamide โดยเหตุผลของวิธนีี้คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิ multidrug resistance 

ถึงแมวาจะมีโอกาสทีจ่ะเกิดผลขางเคียงสงูขึ้นก็ตาม การศึกษาในระยะตอมาไดมกีารใชยาอืน่ๆ

รวมดวยเพื่อหวังใหไดผลการรักษาที่ดีข้ึน เชน ifosfamide, cisplatin, etoposide, metrotrexate 

และ   topotecan  



FIBROSARCOMA 
 Fibrosarcoma เปนเนื้องอกอีกชนิดที่พบไดในเด็ก และเนื่องจากมีลักษณะทางคลินิกที่

แตกตางจากในผูใหญ จงึไดการแยกชนดิออกมา โดยกรณีที่พบตัง้แตกําเนิด เรียกวา congenital 

fibrosarcoma แตถาพบในเด็กที่อายุตํ่ากวา 5 ป จะเรยีกวา infantile fibrosarcoma นอกจากนี้

แลวยังพบวายังมีเนื้องอกบางชนิดที่มีลักษณะทางคลนิกิที่อาจจะคลายคลึงกับ fibrosarcoma ได 

เชน infantile fibromatosis, spindle cell rhabdomyosarcoma เปนตน 

INCIDENCE 

 พบไดประมาณ 10% ของ soft tissue sarcoma ในเด็กทั้งหมด โดยจะพบ congenital 

fibrosarcoma ไดประมาณ 1/3 ของผูปวยทัง้หมด สวนใหญจะพบในชวงอายุ 0-4 ป ในเพศชาย

จะพบมากกวาในเพศหญงิเล็กนอย ตําแหนงทีพ่บมากที่สุด คือ extremities (70%) โดยเฉพาะที ่

foot, ankle and lower leg, hand, wrist and forearm สวนในบริเวณ trunk, head and neck 

พบไดนอยกวา นอกจากนีพ้บวาอัตราการเกิด metastasis ของใน axial region จะพบสงูกวาใน 

extremities (26%:10%) โดยที่อัตราการเกิด recurrent ไมแตกตางกนั 

ETIOLOGY 

 ในขณะนี้ยงัไมทราบสาเหตทุี่แนชัดและไมพบวามีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นในครอบครัวของ

ผูปวย แตพบวามีความผิดปรกติของ chromosome เชน การพบมี trisomy ของ chromosome 8, 

11, 17, 20 และการขาดหาย (deletion) ของ chromosome 17 เปนตน 

CLINICAL FINDING 

 ผูปวยสวนใหญจะมาดวยอาการของกอนที่ไมมีอาการปวด ขนาดแตกตางกันตัง้แต 1-20 

cm. อาจมีอาการของกอนทีโ่ตเร็วได จาก plain film อาจจะเห็น soft tissue shadow, cortical 

thickening, deformity หรือ bone destruction  

PATHOLOGY 

 ลักษณะทางพยาธิสภาพที่สําคัญของเนื้องอกชนิดนีโ้ดยทั่วไปจะคลายคลึงในผูใหญ คือ 

spindle cell ซึ่งมีลักษณะทีเ่ปน uniform เดียวกนัอยูอยางหนาแนนและมีการเรียงตัวเปนลักษณะ

ที่เรียกวา herringbone pattern, พบ cytoplasm นอย, ม ี nucleus ขนาดใหญ, พบ abnormal 

mitotic figure และ nuclear pleomorphism นอกจากนีย้ังอาจพบ chronic inflammatory cell ได

บาง โดยเฉพาะ lymphocyte ซึ่งนับวาเปนลกัษณะชวยในการวินิจฉัยแยกโรคกับ adult 

fibrosarcoma (รูปที่ 7) สําหรับการตรวจโดยใช immunocytochemistry พบวาใหผล positive กับ 

vimentin และ ใหผล negative กับ desmin, S-100 protein และ factor VIII 

 

 



รูปที่ 7 FIBROSARCOMA 
 

 
 

PROGNOSIS 

 พบวาโดยทั่วไปจะมี survival rate ที่สูง (5-year survival rate 84-90%) และมีอัตราการ

เกิด metastasis ที่นอยกวาในผูใหญ (8%) แตในบางตําแหนง เชน retroperitoneum จะมี 

survival rate ที่ตํ่ามากกวาในตําแหนงอืน่ (17%) สําหรบัการเกิด local recurrent ในขณะนี้ยงัไม

พบวามีปจจยัใดที่มีความสาํคัญอยางชัดเจน จากการศึกษาที่ผานมาพบวาในผูปวยที่ไดรับการ

ผาตัดอยางเดียวจะมีอัตราการเกิด local recurrent ไดประมาณ 17-43% และยงัไมพบลักษณะ

ทางพยาธทิี่สามารถใชในการทํานาย clinical course ของโรคได 

TREATMENT 

 การรักษาเนื้องอกชนิดนี ้พบวาการผาตัดยังเปนวธิีที่ดีทีสุ่ด โดยการทาํ wide excision ซึ่ง

พบวาการเกิด local recurrent ไมมีความสัมพันธกับ survival rate ดังนัน้จึงมีความพยายามทีจ่ะ

ทําการผาตัดโดย conservative surgery คือ รักษา function ของอวัยวะนัน้ใหไดมากที่สุด และ

หลีกเลี่ยงการทํา amputation ยกเวนในกอนที่มีขนาดใหญมากและมขีอบเขตที่กวางมาก 

 สําหรับการให adjuvant chemotherapy และ radiation therapy นั้นพบวามีผลขางเคียง

มาก ดังนั้นไมนิยมใชใน primary case ยกเวนเปน unresectable, recurrent หรือ metastasis 

case 



EXTRAOSSEOUS EWING’ S SARCOMA 
 Extraosseous Ewing’s sarcoma จัดอยูในกลุมของ small round blue cell tumor 

เชนเดียวกับ rhabdomyosarcomaรวมถึง primitive neuroectodermal tumor (PNET) และ 

Askin tumor ดวย เนื่องจากมีลักษณะของ cytogenetic marker ที่มีความเกี่ยวของกัน โดยพบได

ประมาณ 20% ของ soft tissue sarcoma ในเด็กทั้งหมด 

INCIDENCE 

 สวนใหญพบในกลุมอาย ุ 10-30 ป (70%) โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญงิเล็กนอย 

ตําแหนงทีพ่บไดบอย คือ paravertebral region, chest wall และ lower extremities แตจะพบได

นอยบริเวณ pelvis, hip และ upper extremities 

CLINICAL FINDING 

 อาการสําคัญที่พบไดบอย คือ มีกอนโตเร็ว สวนใหญมกัจะไมเกนิ 1 ป ประมาณ 1/3 จะมี

อาการปวดรวมดวย ในกรณทีี่มี peripheral nerve หรือ spinal cord involvement ผูปวยอาจจะมี

อาการของ motor หรือ sensory disturbance ดวย 

 ตําแหนงทีช่อบเกิด distant metastasis คือ lung และ bone ในขณะที ่lymph node พบ

ไดนอยมาก 

PATHOLOGY 

 ลักษณะทางพยาธิของเนื้องอกชนิดนี้ไมแตกตางจาก Ewing’s sarcoma ของ bone โดย

จะพบ small round cell ซึ่งมีการเรียงตัวเปนกลุม (lobular arrangement) มีลักษณะ nucleus ที่

กลม หรือรูปไข ซึ่งมีขอบเขตที่ชัดเจน และมี mitotic figure ที่ไมมากนัก สวน cytoplasm ไม

เห็นชัด สวนใหญจะสามารถมองเห็น intracellular glycogen granule ได (รูปที่ 8) สําหรับการ

ยอม immunocytochemistry ใหผล positive กับ vimentin, β2-microglobulin, neuron-specific 

enolase และ HBA-71 สวน S-100 protein, cytokeratin และ HNK-1 อาจใหผล positive ไดบาง 
รูปที่ 8 EWING’S SARCOMA 
 

 



 

PROGNOSIS 

 จากการพัฒนาวิธกีารรักษาทําใหในขณะนี้พบวาผูปวยมี prognosis ที่ดีมากขึ้น พบวามี  

10-year survival rate สูงถงึ 61-77% ใกลเคียงกับ Ewing’s sarcoma ของ bone จากการศึกษา

พบวา prognosis factor ที่สําคัญ ไดแก อายุของผูปวย (ผูปวยที่อายุตํ่ากวา 16 ป จะมี 

prognosis ทีดี่กวา), ตําแหนงของเนื้องอก(extremities จะมี prognosis ที่ดีกวาตําแหนงอื่น), 

ขนาดของเนื้องอก และ extensive necrosis แตไมพบความสัมพนัธระหวาง DNA ploidy กับ 

survival rate  

TREATMENT 

 ในปจจุบันการรักษาเนื้องอกชนิดนับวาไดผลดีมาก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุนอยกวา 16 ป

ซึ่งวิธทีี่ดีทีสุด คือ combine therapy ซึ่งประกอบดวยการทํา adequate resection (wide 

excision) รวมกับ chemotherapy (vincristine, doxorubicin, actinomycin-D และ 

cyclophosphamide) สวนradiation therapy เปนลักษณะของ adjuvant treatment ในกรณีที่

เปน microscopic residual tumor หรือ local recurrent 
 
SYNOVIAL SARCOMA 
 Synovial sarcoma นับเปน most common soft tissue sarcoma ในกลุม 

nonrhabdomyosarcoma การที่ไดรับเรียกชื่อดังกลาวเนื่องจากมีลักษณะทาง histology ที่คลาย

กับ synovial cell และมักชอบเกิดในตําแหนงใกลขอ แตจากการศึกษาในระยะตอมาพบวาไมมี

ความสัมพันธกับ synovial cell นอกจากนีย้ังพบวามีจํานวนนอยมากที่พบอยูใน intraarticular 

region และสามารถพบไดในตําแหนงอืน่ เชน tongue, parapharyngeal region หรือ abdominal 

wall เปนตน 

INCIDENCE 

 พบไดประมาณ 10% ของ soft tissue sarcoma ทั้งหมด สวนใหญพบในกลุมอายุ  

15-35 ป พบในเพศชายมากกวาเพศหญงิเล็กนอย (1.2:1) สามารถพบไดเกือบทุกทีใ่นรางกาย แต

ตําแหนงทีพ่บไดมาก คือ extremities (> 50%) โดยเฉพาะบริเวณเขา นอกจากนี้ยงัพบมากใน

บริเวณมือและเทา (10%) เนื้องอกชนิดนีพ้บวามี lymph node metastasis ไดมากถึง 25% 

CLINICAL FINDING 

 อาการที่สําคญัที่ผูปวยจะมาพบ คือ กอนและอาการบวม อาจจะมีอาการปวดรวมดวย  

หรือบางครั้งอาจจะมีอาการปวดอยางเดียว ซึ่งในปจจุบันยงัไมทราบสาเหตทุี่ชัดเจนของอาการ

ปวดนี้ สวนอาการอืน่ๆ จะพบไดนอยมาก มักขึ้นอยูกบัตําแหนงทีพ่บเนื้องอก เชน อาการกลนื



ลําบากจากเนือ้งอกในบริเวณ hypopharynx เปนตน โดยทัว่ไปมักจะมีประวัติกอนที่โตชาๆ 

ประมาณ 2-4 ป มีบางรายงานทีพ่บวามรีะยะเวลาถงึ 20 ป ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทาํใหผูปวย

ไดรับการวินิจฉัยที่ชาหรือไดรับการวินจิฉัยที่ผิดพลาด 

 ลักษณะที่สําคัญที่สามารถพบไดจากการทํา plain film คือ การพบ multiple small 

irregular calcification ในบริเวณของเนือ้งอก ซึง่สามารถพบได 15-20% ซึ่งลักษณะดังกลาวทาํ

ใหสามารถวนิจิฉัยแยกโรคไดจากเนื้องอกชนิดอื่นที่อาจจะพบ  abnormal calcification ได

นอยกวา เชน liposarcoma, extraskeletal myxoid chondrosarcoma หรือ 

rhabdomyosarcoma นอกจากนี้จากลักษณะของขอบเขตที่ irregular ของ calcification ทําให

สามารถแยกไดจาก phleboliths ของ hemangioma  

PATHOLOGY 

 ลักษณะที่สําคัญของเนื้องอกชนิดนี ้ คือ การพบลกัษณะของเซลทีแ่ตกตาง 2 ชนิดในเนื้อ

งอกเดียวกนั (biphasic pattern) โดยจะพบ epithelioid cell ที่มกีารเรียงตวัเปน glandular 

appearance รวมกับ fibrosarcoma-like spindle cell ซึ่งเปน predominate cell (รูปที่ 9) แตใน

บางครั้งอาจจะพบเพียง pattern เดียวได (monophasic pattern) ซึ่งทัง้ 2 pattern พบวาไมมี

ความแตกตางทางคลินิก และสําหรับการแบง histologic grading ทําไดยากมากในเนื้องอกชนิดนี้ 

โดยทัว่ไปจะจดัอยูใน high grade soft tissue sarcoma 

 
รูปที่ 9 SYNOVIAL SARCOMA WITH BIPHASIC PATTERN 
 

 
 

 

 



PROGNOSIS 

 สําหรับ synovial sarcoma พบวามี 5-year survival rate ประมาณ 36-64% และ 10-

year survival rate 20-38% จากความแตกตางของ 5-year และ 10-year เกิดเนื่องจากม ี late 

metastasis ในขณะนี้ prognostic factor ที่ยอมรับวามคีวามสาํคัญ ไดแก อายุของผูปวย(ผูปวยที่

อาย ุ 15 ปหรือตํ่ากวา จะม ี prognosis ที่ดีกวา), ขนาดของเนื้องอก (ขนาดนอยกวา 5 cm จะมี 

prognosis ทีดี่กวา) และ ตําแหนงของเนื้องอก (ตําแหนง distal จะดีกวา proximal part ของ 

extremities) นอกจากนี้ยงับางรายงานที่พบวาในกลุมผูปวยที่มี extensive calcification และ 

ossification จะมี survival rate (5-year survival rate ~ 82%) ที่มากกวากลุมทั่วไป  

TREATMENT 

 การรักษาผูปวยกลุมนี้ ในปจจุบันยงัไมมคีวามชัดเจนนกั เนื่องจากจาํนวนผูปวยทีไ่มมาก

นัก การผาตัดโดยทาํให adequate margin นับวาเปนวธิีการที่ดีที่สุดในการรักษา ดังนัน้อาจจะทาํ 

wide excision, radical excision หรือ amputation ในกรณีที่ไมสามารถจะทํา limb sparing ได  

จากการศึกษาพบวาผูปวยทีไ่ดรับการผาตัด wide excision และไมพบ residual tumor จะมี 

survival rate ที่ดีกวากลุมทีพ่บ residual tumor สวนการให radiation therapy นั้น ในกลุมผูใหญ 

พบวาไดผลดีมาก โดยเฉพาะในกรณีของ microscopic residual tumor แตในกลุมผูปวยเด็กนั้น 

ไมนิยมใช เนือ่งจากวาจะมปีญหาในเรื่องของ growth disturbance ยกเวนบางตําแหนงทีก่าร

ผาตัดไมอาจทาํได สําหรับการให chemotherapy นั้นพบวาไมพบวาทําให survival rate ดีข้ึนกวา

กลุมที่ไมไดใหยา แตก็มกีารศึกษาและนํามาใชในกลุมทีม่ีโอกาสเกิด recurrent ได 
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