
 1 

■ MALIGNANT MELANOMA 
นพ.นันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ 

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ .นพ.วิชา จรูญรัตน์  

 
Introduction  
  Melanoma เก ิ ดจาก malignant transformation ของ 
melanocyte หรือ pigment-producing cell สามารถเกดิข้ึนท่ีใดกต็ามท่ีมี 
melanocyte ซ่ึงรวมถึง skin, eye, mucous membrane of upper digestive 
tract, sinuses, anus, and vagina. แต่จะพบมากท่ีสุดในส่วนของผิวหนงั   

มะเร็งผิวหนงัในประเทศไทยพบไดบ่้อย โดยมี age-specific 
incidence rate (ASR) เท่ากบั  3.4 ในผูช้ายและ  3.3 ต่อประชากร  100,000 
ในผูห้ญิง และมีรายงานอุบติัการณ์ของมะ เร็งผิวหนงัสูงสุดท่ีจงัหวดั
สงขลาคือ ASR เท่ากบั  5.2 ในผูช้าย โดยท่ีพบมะเร็งผิวหนงัชนิด  Basal 
cell carcinoma มากท่ีสุดรองลงมาคือ Squamous cell carcinoma คิดเป็น 
23.4-60% และ  20-61.4% ตามล าดบั   มะเร็งผิวหนงัชนิด melanoma ใน
ประเทศไทยพบไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัอุบั ติการณ์ในต่างประเทศ
โดยประมาณอุบติัการณ์ของ melanoma ในประเทศไทยคือ 0.4 ในผูช้าย
และ 0.1 ต่อประชากร 100 ,000 ในผูห้ญิง ขณะท่ีในประเทศอเมริกามี
อุบติัการณ์เท่ากบั 15 ต่อประชากร 100,000 และในปี 2010 มี 68,310 ราย
ท่ีไดรั้บการวินิจฉัยใหม่และมี 8,700 คนตายจากโรคน้ี  1,2,3   อายุของผูป่้วย
ท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโดยเฉล่ียคือ 59 ปี.4 

ปัจจยัเส่ียงของ melanoma ประกอบดว้ย5,6,7 
1. Ultraviolet radiation exposure 

 Blistering sunburn at any time in life; 
intermittent or sporadic high levels of 
exposure. 

 Excessive chronic exposure to sunlight 
2. Phenotypic characteristics 

 Fair skin, inability to tan 
 Blue or green eyes 
 Red or blond hair 
 > 100 typical nevi and/or more than one 

atypical nevi 
 Large congential nevus 

3. Family history of melanoma 
4. History of prior melanoma 
5. Inherited genetic mutation (rare) in p16, BRAF, or 

MC1R 
6. Xeroderma pigmentosum 
 

Tumoriogenesis and Tumor Progression 
Malignant transformation ของ melanocyte ประกอบดว้ย 5 

ระยะคือ 1 . benign-melanocytic nevi 2.atypical nevi 3. primary 

malignant melanoma, radial growth phrase 4. primary malignant 
melanoma, vertical growth phrase 5. metastatic malignant melanoma. 
เร่ิมจากการท่ี melanocyte cell เจริญเ ติบโตท่ีมากผิดปกติมากกว่าเน้ือเยื่อ
ขา้งเคียงท าใหเ้กดิเป็น clonal expansion ซ่ึง critical step of progression 
ของ malignant melanoma อยู่ท่ีการเปล่ียนจากระยะ radial เป็น vertical 
growth phrase เน่ืองจาก radial growth phrase มีลกัษณะเป็น 
intraepidermal proliferation มี E-cadherin และ adhesion molecule ซ่ึง
เป็นระยะท่ีไม่มีความสามรถในการ metastasis แต่เม่ือเขา้สู่ vertical 
growth phrase E-cadherin จะหายไปและมี N-cadherin แทนท่ีซ่ึงจะช่วย
ในการ intravasation ของ malignant cell สัมพนัธ์กบั metastatic 
phenotype ในระยะน้ี  เม่ือพิจารณาสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางคลินิกพบว่า
ประมาณ 30% ของ melanoma สัมพนัธ์กบั precursor nevi และ 70% ท่ีไม่
มี precursor nevi ซ่ึงกลุ่มน้ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆเช่น UV exposure, 
phenotypic, genetic factor.7 

มี 2 major pathways ท่ีอธิบาย tumoriogenesis and tumor 
progression ของ melanoma.  

First pathway อธิบายการเกดิของ melanoma โดยเฉพาะ 
Superficial spreading melanoma พบว่ามีความสัมพนัธ์กบั melanocytic 
nevi ซ่ึงเกดิจาก UV exposure โดยเฉพาะในช่วงอายุนอ้ยเป็นตวักระตุน้ให้
เกดิ clonal proliferation และเม่ื อมี second mutational event ท าใหเ้กดิ 
tumor progression 

Second pathway อธิบายการเกดิของ melanoma โดยเฉพาะ 
lentigo maligna melanoma เกดิจาก cumulative sun exposure ซ่ึงท าให้
เกดิ cumulative insult to DNA โดยจะพบอุบติัการณ์สูงข้ึนตามอายุท่ี
เพ่ิมข้ึนและการไดรั้ บ continuous exposure to UV light. จากการศึกษา
ของ Curtin et al. ในปี2005 พบว่ามี genetic alteration, mutation of BRAF 
and NRAS แตกต่างกนัในต าแหน่งท่ีไดรั้บ UV light ในระดบัท่ีแตกต่าง
กนัสรุปไดว่้าในแต่ละ subtype ของmelanoma มีลกัษณะทาง genetic ท่ี
แตกต่างกนัท าใหค้วามไวต่อ UV light ต่างกนั.9 

 

Sub-Types of Melanoma7 
1. Superficial Spreading Melanoma (SSM) 

เป็น most common sub-type พบประมาณ 70% cutaneous 
melanomas ทั้งหมด พบในช่วงอายุ 40-50 ปีท่ีมีประวติัไดรั้บ intermittent 
sun-exposed พบมากท่ี upper back ในผูช้าย และ lower extremities ใน
ผูห้ญิง ลกัษณะทางคลินิกเขา้ไดก้บั ABCDE rule และส่วนใหญ่จะ
สัมพนัธ์กบั pre-existing nevi พยาธิสภาพจะโตข้ึนชา้ๆใชเ้วลาเป็นเดือน
หรือเป็นปีซ่ึงอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็น atypical nevus หรือ seborrheic 
keratosis ได.้ (figure1) 
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2. Nodular Melanoma (NM) 
เป็น second most common sub-type พบประมาณ 15-30% 

ของ melanoma ทั้งหมด และเป็น type ท่ีมีการพยากรณ์โรคไม่ดีเน่ืองจาก
ไม่มี radial growth phrase อายุโดยเฉล่ียท่ีพบคือ 53 ปี พบมากท่ีสุดท่ี
ล าตวั ลกัษณะพยาธิสภาพจะโตข้ึนอย่างรวดเร็วใชเ้วลาเป็นสัปดาห์ หรือ
เป็นเดือน ส่วนใหญ่เกดิข้ึนเองไม่มี pre-existing nevi และพบว่า 5% เป็น 
amelanocytic ซ่ึงอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็น basal cell carcinoma หรือ 
pyogenic granuloma ได.้(figure2) 

3. Lentigo Maligna (LM) and Lentigo  Maligna melanoma 
(LMM) 
LM เป็น melanoma in situ ท่ีมี prolong radial growth phrase

และสามารถเปล่ียนแปลงเป็น LMM ไดซ่ึ้งพบประมาณ 10-15% ของ 
melanoma. อายุโดยเฉล่ียท่ีพบคือ 70- 80 ปี ซ่ึงถือว่าอายุมากกว่าใน 
melanoma ชนิดอื่นๆ และพบไดน้อ้ยมากในอายุนอ้ยกว่า 40 ปี ต าแหน่งท่ี
พบมกัจะเป็นต าแหน่งท่ีถูกแสงแดดมาก ไดแ้ก ่ face, cheeks, nose, neck, 
scalp and ears ซ่ึงสัมพนัธ์กบั cumulative sun exposure มากกว่า 
intermittent exposure. พยาธิสภาพอาจพบเป็น ill-defined border และ
โดยรอบพบลกัษณะของ actinic kerotoses (figure3) ลกัษณะท่ีส าคญัคือมี 
extensive sub-clinical lateral growth ท าใหมี้โอกาสตดัออกไม่หมดถึงแม้
จะท าตาม standard recommended margin ท าใหมี้โอกาส recurrent ไดสู้ง  

4. Acral Lentiginous Melanoma 
เป็น sub-type ท่ีมีอุบติัการณ์แตกต่างกนัระหว่างเช้ือชาติสูง ซ่ึง

พบประมาณ 2-8% ของ melanomaในชาว Caucasians และพบมากข้ึนใน
คนท่ีมีผิวสีด าข้ึนโดยพบประมาณ 60-72% ในคนด า และพบ 29-46% ใน
คน Asians. อายุโดยเฉล่ียท่ีพบคือ 65 ปี พบมากท่ีสุดท่ี sole รองลงมาคือ 
palm และ subungual ตามล าดบั (figure4) 

Other rare types ประกอบดว้ย metaplastic melanoma, balloon 
cell melanoma, signet ring cell melanoma, myxoid melanoma, 
rhabdoid melanoma, minimal-deviation melanoma, animal-type 
melanoma, malignant blue nevus.15 

 
Fingure1.7 

 
: Superficial spreading melanoma (SSM). A. Classic clinical 
appearance with cardinal features of SSM: asymmetry, irregular 
scalloped borders, mottled variegate color, large diameter, and central 
elevation with surface distortion in a 45-year-old man, left chest, 
Breslow depth 1.25 mm. B. Another SSM with similar features but with 
pronounced areas of pink, shades of blue and white, with peripheral 
areas of black and brown in a 54-year-old woman, right lower abdomen, 
Breslow depth 3.5 mm, 26 mitoses/mm2, ulceration focally present. 

Fingure2.7 
 
 
 
: 

Nodular melanoma. A. Classic nodular melanoma, left lower back, 
Breslow depth 4.3 mm, angiolymphatic spread present. B. Amelanotic 
nodular melanoma with spindle cell features, noted approximately 1 to 2 
months with elevation and bleeding, right posterior shoulder, Breslow 
depth 3.95 mm, 6 mitoses/mm2. 
Fingure3.7 

: Lentigo maligna and lentigo maligna melanoma (LMM). A. Lentigo 
maligna (in situ) displays prominent asymmetry, poorly defined irregular 
borders, and pigment variegation. B. Extensive LMM with large 
nodules. 
Fingure4.7 

: Acral lentiginous melanoma (ALM). A. Classic ALM demonstrating 
ABCDs (asymmetry, border, color, diameter/difference, 
elevation/evolving), left foot, Breslow depth 1.72 mm, ulceration 
present. B. Extensive involvement of periungual skin (Hutchinson sign) 
with dystrophy and loss of the nail plate secondary to the tumor. C. 
ALM great toe, without notable Hutchinson sign, Breslow depth 3.4 
mm, 6 mitoses/mm2, two positive sentinel nodes identified, disease free 
at 2 years. D. Subungual ALM, thumb nail bed streak, Breslow depth 0.5 
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A B 

A B 

C D 
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mm. This was her fourth primary melanoma, other three located on the 
shoulder, cheek, and neck, the first 14 years prior. 
 

Clinical and Diagnosis of melanoma 
  การวินิจฉัย melanoma ตั้งแต่ในระยะแรกเป็นส่ิงส าคญั
เน่ืองจากการพยากรณ์โรคนั้นข้ึนกบัระยะของโรค โดยลกัษณะทางคลินิค
ท่ีส าคญัในการวินิจฉัยคือ ABCD rule ซ่ึงคิดคน้โดย  Friedman RJ ตั้งแต่ปี 
1985 10 เน่ืองจาก ABCD นั้นเป็นลกัษณะท่ีคงท่ีไม่ไดร้วมการเปล่ียนแปลง
ของพย าธิสภาพเขา้ไปดว้ยจึงมีการพฒันาเป็น ABCDE rule11 (Table1) 
โดย A หมายถึง  Asymmetry(one half is not identical to the other half); B 
หมายถึง Border(irregular, poorly defined); C หมายถึง Color(varying 
shades); D หมายถึง Diameter > 6 mm or difference from other lesions; E 
หมายถึง Evolving. โดยพยาธิสภาพท่ีมีลกัษณะต่างๆเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะ
เป็น melanoma โดยมี sensitivity 90-100%, specificity 30-98%12 
 

Table 1 
ABCDE Checklista 

A = Asymmetry 
B = Border irregularity 

     C = Color variation 
D = Difference or Diameter > 6 mm  
E = Elevation/Evolving 

aDoes not apply to nodular melanoma. 

 
แต่อย่างไรกต็ามประมาณ 5% ของ  melanoma เป็น 

amelanotic (nonpigmented) และในระยะแรกสุดอาจจะมี Diameter < 6 
mm ไดเ้พราะฉะนั้นตอ้งอาศยัประวติัการเปล่ียนแปลง การมีเลือดออก 
อาการคนัร่วมด้ วยและเม่ือสงสัยควรท า biopsy เพ่ือใหไ้ด ้ definitive 
histologic diagnosis13 

Dermoscopy เป็น non-invasive technique ท่ีช่วยเพ่ิม 
sensitivity and speciticity โดยอาศยั immersion oil และ hand-held lens 
ก  าลงัขยาย 10x แต่ตอ้งอาศยัประสบการณ์และการฝึกหดัมากในการ
วินิจฉัย ประมาณว่ามี 23% ของแพทยผ์ิวหนงัใช ้ dermoscopy ช่วยในการ
วินิจฉัยในปี 200214 ลกัษณะท่ีใชใ้นการวินิจฉัย melanoma ไดแ้ก ่Atypical 
pigment network pattern(irregular, variable and widened lines that end 
abruptly at the periphery), Brown globules(pigmented nest of 
melanocytes in papillary dermis), Black dot(focal collection of 
melanocytes and melanin in stratum corneum) (Figure5) 
Figure5.7 

      
: Superficial spreading melanoma. A inspection with hand held 
dermoscope without oil immersion B with oil immersion, features 

become apparent such as the pigment network, brown globules (small 
arrowhead), pseudopods (large arrowheads), and depigmentation, 
extending irregularly to the periphery of the lesion (arrow). 
 Biopsy เม่ือมีพยาธิสภาพท่ีสงสัย melanoma จ าเป็นตอ้งท า 
biopsy เพ่ือใหไ้ด ้ histopathological diagnosis ซ่ึงถือเป็น gold standard ใน
การวินิฉัย  melanoma. โดยจาก NCCN Guidelines 20114 มีหลกัการ ของ
biopsy คือNarrow margin excisional biopsy 1-3 mm margins และใหล้ง
มีดในแนวท่ีเหมะสมเช่น longitudinal orientation ในแขนและขา . ไม่ควร 
biopsy margin มากกว่าน้ีเน่ืองจากจะมีผลต่อการท า lymphatic mapping 
or sentinel lymph node biopsy ในเวลาต่อมา . สามารถท า incisional or 
punch biopsy of thickest portion of the lesion ไดใ้นบางบริเวณของ
ร่างกายไดแ้ก ่ face, palmar surface of the hand, sole of the foot, ear, distal 
digit, subungual lesion or very large lesion. แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยได้
ควรจะ re-excsional biopsy with narrow margin. 
  

Work up 
 ซกัประวติัและตรวจร่างกาย  : ควรซกัว่าเคยมีประวติักา ร
ผ่าตดัไฝและมะเร็งผิวหนงัมากอ่นหรือไม่ รวมถึงประวติัครอบครัวว่าเป็น
มะเร็งผิวหนงัหรือไม่  การตรวจร่างกายควรจะตรวจในระบบผิวหนงัให้
ครบถว้นและตอ้งตรวจต่อมน ้ าเหลืองโดยเฉพาะในต าแน่งท่ีรับน ้ าเหลือง
จากบริเวณพยาธิสภาพ 
 การตรวจเพ่ิมเติมในผูป่้วย melanoma นั้นมีวตัถุ ประสงคเ์พ่ือ
ใชเ้ป็น baseline imaging เพ่ือเปรียบเทียบในขณะการติดตามผูป่้วยท่ีมี
โอกาสการกลบัเป็นซ ้ าสูง และใชเ้พ่ือการคน้หาการแพร่กระจายของโรค
ตั้งแต่ในระยะตน้  อย่างไรกต็ามการตรวจเพ่ิมเติมดว้ย cross-sectional 
imaging นั้นมีโอกาสพบพยาธิสภาพไดน้อ้ยและอาจจะพบลกั ษณะท่ี
ไม่ไดเ้กดิจากโรค melanoma แต่น าไปสู่การตรวจเพ่ิมเติมท่ีคุกคามได ้
 Clinical Stage I-II melanoma หากไม่มีอาการและอาการ
แสดงท่ีสงสัยว่ามีการแพร่กระจายของตวัโรค การตรวจเลือดเพ่ิมเติมหรือ
การตรวจทางรังสีนั้นมีโอกาสการพบนอ้ยมากและมกัจะไม่เฉพาะเจาะจง
กบั melanoma เรียกว่าเป็น false positive.16-19 

 Clinical Stage III melanoma ไดมี้การศึกษาผลของการตรวจ
ทางรังสีในผูป่้วยกลุ่มน้ีมากข้ึน โดยจากการศึกษาในผูป่้วย melanoma ท่ีมี 
positive SLN และไม่มีอาการหรืออาการแสดงท่ีสงสัยการแพร่กระจาย
เม่ือน าไปท า cross-sectional imaging มีโอกาสพบความผิดปกติได ้ 0.5-
3.7%.19-21 และมกัพบ True-positive ในกลุ่มท่ีมี ulcerated thick primary 
tumor. แต่ในกลุ่มผูป่้วย melanoma ท่ีมี clinically positive nodes จะมี
โอกาสพบความผิดปกติไดสู้งกว่าคือ 4-16%.22-24 

 จาก NCCN 20124 แนะน าใหต้รวจ Cross-sectional imaging 
(CT, MRI, PET) ในกรณีท่ีมีอาการ และไม่แนะน าใหต้รวจใน stage IA-
IIC,  อาจจะพิจารณาท า CXR ใน stage IIB-IIC, กรณี stage III ควร
พิจารณาท า baseline imaging ดว้ย CXR, CT ± MRI, PET และแนะน าให้
ท า Pelvic CT ร่วมกบั FNA or LN biopsy กรณีท่ีเป็น stage III clinically 
node positive, กรณี stage IV แนะน าใหท้ า FNA or Biopsy และส่งตรวจ
เลือด LDH และส่งเสริมใหท้ า CT chest/abdomen/pelvic, MRI brain, ± 
PET เพ่ือเป็น baseline 

A B 
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Staging 
Histopathologic Microstaging 
 Tumor thickness : เป็น single most important prognostic 
factor for survival ใน localized disease stage I-II. แบ่งออกเป็น 2 ระบบ
ตาม Breslow and Clark level. โดย Breslow thickness วดัจากชั้นบนสุด
ของ granular layer ของ epidermis ถึงจุดท่ีลึกท่ีสุดของ tumor invasion 
โดยใช ้ ocular micrometer วดัผ่าน microscope เป็นมิลลิเมตร  ส าหรับ 
Clark level แบ่งเป็น 5 level ตาม anatomic level of invasion มีความ
แม่นย านอ้ยกว่า Breslow thickness ซ่ึงปัจจุบนั Clark level นั้นน ามาใชใ้น
การบอก prognosis เฉพาะในกลุ่มท่ีมี thickness < 1 mm เท่านั้น4,8,26 
Figure613 Clark level determined by the level of invasion relative to 
anatomic level. 

 
 
 Ulceration : เป็น independent prognostic factor ใน 
localized disease stage I-II.27 และการพบ ulceration นั้นตาม AJCC 2010 
ท าให ้ up staging ใน Stage I-III (Table 2-3)  นอกจากน้ี ulceration นั้นยงั
สัมพนัธ์กบั tumor thickness โดย พบ Ulceration 6% ใน thickness< 1 
mm, 63% ใน thickness > 4 mm.7   
Figure7 
 
 
 
 
 
 
 
 : A tumor thickness < 1 mm without ulcer (T1a) B tumor thickness < 1 
mm with ulcer.  

Mitotic rate : เป็น independent prognostic factor ใน 
localized disease stage I-II.28,29 โดยท่ี mitotic rate 0 mitoses/mm2 มี 
survival สูงกว่า mitotic rate ≥  1 mitoses/mm2 อย่างมีนยัส าคญั . และใน
AJCC 2010 การท่ีมี mitotic rate ≥  1 mitoses/mm2 ยงั up staging จาก 
Stage IA เป็น IB.  
 Angiolymphatic invasion : หมายถึงก ารท่ีมี tumor cell ใน 
microvasculature ของ dermis ซ่ึงมีหลายรายงานท่ีพบว่ามีความสัมพนั กบั
การเพ่ิมความเส่ียงของ relapse, lymph node involvement และ distant 
metastasis.30,31 
  

Clinical staging  
 หลงัจากท่ีไดผ้ล microstaging แลว้เราสามารถจดักลุ่มผูป่้วย 
clinical staging ได ้โดยจาก AJCC 7th ed., 2010 และ NCCN guideline 
2011 แบ่งผูป่้วยออกเป็นกลุ่มดงัน้ี  

 Stage O: melanoma in situ 
 Stage IA: 1.0 mm thick or less, mitotic rate less than 1 per 

mm2, no ulceration, with or without adverse prognostic 
features such as thickness over 0.75 mm, positive deep 
margins, lymphovascular invasion, or Clark level IV 

 Stage IB-II: 1.0 mm thick or less with ulceration or mitotic 
rate greater than or equal to 1 per mm2; or greater than 1.0 
mm thick, with any characteristic and clinically negative 
nodes 

 Stage III: clinically positive nodes or in-transit disease. 
 Stage IV: distant metastatic disease 

Pathologic staging 
 Melanoma clinically stage I-II เม่ือท า SLNB จะมี 5-30% ท่ีมี 
sentinel lymph node positive และ upstage เป็น pathologic stage III ซ่ึงมี
การพยากรณ์โรคท่ีแตกต่างกบักลุ่มท่ีเป็น clinically positive nodes or 
macrometastatic disease8 โดยสรุป staging ตาม 
American Joint Committee on Cancer (AJCC ) 
TNM staging system for Melanoma (7th ed., 2010) (Table2-3) 
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Prognosis and Clinical course 
 Stage I and II melanoma จากขอ้มูลพบว่า melanoma ท่ีมี 
thickness < 1 mm และ localized disease มี long term survival มากกว่า 
90% อย่างไรกต็ามมี 15-36% ของผูป่้วย stage I-II จะมี local, regional, 
หรือ distant metastasis เกดิข้ึน และมกัจะมีลกัษณะเฉพาะคือ เร่ิมจากการ
มี local และ regional recurrence และตามดว้ย distant metastasis แต่มี
บางส่วนท่ีเกดิ distant metastasis โดยไม่พบ  regional node recurrence 
อธิบายไดจ้าก direct hematogenous dissemination. ส่วนใหญ่แลว้การเกดิ 
recurrence มกัเกดิภายใน 1-5 ปีแรกหลงัจากการวินิจฉัย  แต่อย่างไรกต็าม
มี 1-5% ท่ีเกดิ late recurrence คือมากกว่าเท่ากบั 10 ปีข้ึนไป ในกลุ่มน้ีมกั
มี intermediate thickness เฉล่ีย 1.6 mm และพบมี ultra late recurrence ได้
คือมากกว่าเท่ากบั 15 ปีข้ึนไป32 
 Stage III melanoma จากขอ้มูลของ Sun-belt Melanoma 
trial ใน melanoma 1,100 คนบ่งช้ีว่าในกลุ่มท่ีเป็น early stage III 
melanoma (micrometastasis, SLN-positive) และกลุ่มท่ีเป็น SLN-
negative มี recurrent rate ต่างกนัอย่า งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ 15.5% กบั 
6.0% ตามล าดบั 33 และจากการศึกษาของ EORTC group34 พบว่ากลุ่มท่ี
เป็น  SLN-positive และ SLN-negative มี 5-year overall survival rate 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติคือ 51-67% และ 88-93% ตามล าดบั 
ในกลุ่มท่ีเป็น stage III melanoma เองนั้นส่ิงท่ีส าคญัในการบอก 
prognosis ท่ีสุดคือ จ านวนของต่อมน ้ าเหลืองท่ีเป็น metastatic node และ 
clinical nodal status (nonpalpable vs. palpable) รองลงมาคือการมีหรือไม่
มี ulceration ของ primary tumor.4,16 

 Stage IV melanoma เม่ือพบว่ามี metastasis ไปท่ีใดกต็าม
แลว้นั้นผูป่้วยกลุ่มน้ีจะมี median survival ประมาณ 6-8 เดือน โดยอวยัวะ
ท่ี metastasis นั้นแบ่งเป็น Distant skin/subcutaneous and lymph nodes 
พบประมาณ 42-57%, Lung 18-36%, liver 14-20%, bone 11-17%, และ
gastrointestinal tract 1-7% และต าแหน่งท่ี metastasis และการ พ่ิมของ 
LDH ยงัมีผลต่อ survival rate.8,16 (Figure6,7) 
Figure8.8 Survival curves from AJCC database เปรียบเทียบ stage I-III  

Figure9.8  

: Survival curves from AJCC database เปรียบเทียบ stage IV 
 A site of metastasis (Skin, SQ, distant metastasis vs. Lung ± Skin, SQ 
vs. Nonpulmonary visceral), B Serum lactate dehydrogenase level 

 
Surgical management 
Wide Local Excision 
 Surgical treatment เป็นการรักษาหลกัของ primary lesion ซ่ึง
การพยายามตดัออกใหไ้ด ้ wide margin นั้นกเ็พ่ือท่ีจะลดโอกาสเกดิ local 

Table 3 
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recurrent และเพ่ิม survival ในระยะกอ่นปี 1970 นั้นยงัไม่มีขอ้มูลเพียง
พอท่ีจะบอกว่าควรตดั margin เท่าใด ในช่วงเวลานั้น 5-cm stardard 
margin เป็นท่ียอมรับจนกระทัง่มีการศึกษาท่ีเป็น retrospective review ท่ี
สนบัสนุนว่าการตดั margin นอ้ยกว่า 5 cm นั้นไม /ไดเ้พ่ิม  local recurrent 
และ mortality จึงเป็นท่ีมอของการศึกษาต่างๆเก ีย่วกบั surgical margin 
เพ่ือท่ีจะหาขอ้สรุปเก ีย่วกบั margin ท่ีเหมาะสม 
 The World Health Organization(WHO) melanoma program 
ไดท้ าการศึกษาในผูป่้วย melanoma 612 คน ท่ี primary tumor thickness < 
2 mm น ามา randomized เป็นกลุ่มเทียบระหว่าง 1- vs. 3-cm margin35,36 
ระยะเวลาติดตามเฉล่ีย 90 เดือน ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติในดา้น local recurrence, disease-free overall survival และ 
metastatic disease. พบว่ามีผูป่้วย 3 คนท่ีมี local recurrent และทั้ง 3 คนอยู่
ในกลุ่ม 1-cm margin และมี tumor thickness > 1 mm. จากการศึกษาน้ีจึง
สรุปว่า Primary tumor thickness < 1 mm, 1-cm margin น้ัน safe และ 
effective.  
 The Intergroup Melanoma Trial ไดท้ าการศึกษาในผูป่้วย 
melanoma 468 คน ท่ี primary tumor thickness 1-4 mm น ามา randomized 
เป็นกลุ่มเทียบระหว่าง 2- vs. 4-cm margin37 ,38 ระยะเวลาติดตามเฉล่ีย 10 
ปี ไม่พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติในดา้น local 
recurrence, disease-free overall survival. และการผ่าตดั narrow margin 
ยงัช่วยลดการใช ้skin graft และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลไดอ้ีกดว้ย 
หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาของ the Swedisd Melanoma Study Group39 ซ่ึง
เป็น randomized control trial ใหผ้ลสรุปตรงกนัว่า narrow margin นั้นไม่
มีผลต่อ melanoma specific survival จึงสรุปว่า Primary tumor 
thickness  1-4 mm, 2-cm margin น้ัน safe และ effective.  
 จากการศีกษาของ Thomas J และคณะในปี 2004 ได้
ท าการศึกษาในผูป่้วย melanoma 900 คน ท่ี primary tumor thickness > 2 
mm น ามา randomized เป็นกลุ่มเทียบระหว่าง 1- vs. 3-cm margin40

ระยะเวลาติดตามเฉล่ีย 60 เดือน พบว่ามีโอกาสเกดิ local regional 
recurrence (37% vs. 32%), disease-specific mortality (28% vs. 23%) สูง
กว่าในอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในกลุ่มท่ีเป็น narrow margin หลงัจากนั้น
ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเป็น Systematic review41 ซ่ึงมีประชากรศึกษา
ทั้งหมด 2087 คนเปรียบเทียบระหว่าง wider margin(3-5 cm) และnarrow 
margin (1-2cm) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในดา้น
mortality, disease-free survival or local recurrence rate จึงสรุปว่า 
Primary tumor thickness  > 2 mm, surgical 2-cm margin น้ัน safe 
และไม่ควรให้ margin < 1 cm การผ่าตั ด surgical margin > 2 cm น้ันไม่
มีประโยชน์.  
 จาก NCCN 20124 แนะน า Surgical margin ดงั Table 4 

Table 4 Principle of Surgical margin for wide excision of primary melanoma 

Tumor thickness Recommend Clinical Margin 

≤ 1.0 mm. 1.0 cm* 
1.01 - 2.00 mm. 1 - 2 cm* 
2.01 - 4.00 mm. 2.0 cm* 

> 4 mm. 2.0 cm 

*Recommendation based on high-level of evidence (e.g. Randomized 
controlled trial) 

Subungual melanoma เป็นบริเวณท่ีมีลกัษณะเฉพาะมกัเกดิ
จาก Acral lentiginous melanoma sub-type พบประมาณ 3% ของ 
melanoma ทั้งหมดและผิวหนงัและส่วนของ matrix นั้นบางมากจึงอาจจะ
มี involve ของ phalanx ไดซ่ึ้ง wide local excision นั้นควรจะพิจารณาท า 
amputation of distal phalanx เพ่ือใหไ้ด ้ surgical margin ท่ีเหมาะสม . การ
ผ่าตดัจะตอ้งตดั dorsal skin มากกว่าดา้น volar skin เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็น
ผิวหนงัปิด stump (Figure10) 
Figure1013 Typical level of amputation for treatment of subungual 
melanoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other variant : Anorectal melanoma (mucosal) เป็น
ต าแหน่งท่ีพบนอ้ยแต่มีการพยากรณ์โรคท่ีไม่ดีโดยมี median survival < 
20 months และมกัจะใหก้ารวินิจฉัยยากเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น 
amelanotic lesion อาการท่ีมาพบแพทยคื์อ rectal bleeding 58%, pruritus 
21%, mass 16%, pain 10%, inguinal mass 10%41 และเน่ืองจากส่วนใหญ่
ผูป่้วยจะมาดว้ยเลือดออกทางทวารท าใหคิ้ดถึงภาวะท่ีพบบ่อยมากกว่าเช่น
ริดสีดวงทวาร จึงท าใหก้ารวิจิฉั ยมกัจะล่าชา้ การรักษาในสมยักอ่นเป็น
การผ่าตดั APR แต่จากขอ้มูลปัจจุบนัพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง 
wide local excision กบั APR ในดา้น survival40 ยกเวน้ tumor involve 
sphincter หรือ thickness > 4 mm แนะน าใหท้ า APR 41 เน่ืองจากมี local 
recurrence นอ้ยกว่า และเน่ืองจากยงัไม่มี randomized control trial 
เก ีย่วกบั surgical margin ของ anorectal melanoma นอกจากการศึกษาท่ี
เป็น retrospective review จึงยงัไม่มี standard margin ท่ีชดัเจนแต่จาก
การศึกษาของ Weyandt GH และคณะในปี 2003 แนะน าsurgical margin 
ดงัน้ี tumor thickness < 1 mm, a local sphincter saving excision with 1 
cm margin. และ tumor thickness 1-4 mm, a local sphincter saving 
excision with 2 cm margin. 

 
Sentinel  Lymph Node Biopsy 
 "A sentinel node is the first lymph node to which a tumor 
drains, and therefore is the first place to which cancer is likely to 
spread." Sentinel lymph node (SLN) คือ ต่อมน ้ าเหลืองล าดบัแรก 
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ท่ีรับ lymphatic drainage โดยตรงจากกอ้นมะเร็ง ดงันั้นถา้เซลลม์ะเร็งจะ
แพร่กระจายทางต่อมน ้ าเหลืองกจ็ะไปท่ี  SLN กอ่น แลว้จึงกระจายไปยงั
ต่อมน ้ าเหลืองล าดบัอื่น ๆ SLN อาจมีมากกว่า 1 node ได ้ 

ในอดีตมีการท า Elective lymph node dissection (ELND) 
กล่าวคือการผ่าตดัเอาต่อมน ้ าเหลืองออกในขณะท่ียงัไม่มี clinically 
evidence of node metastasis เพ่ือป้องกนัการเกดิ recurrent หรือก  าจดั 
micrometastasis แต่ต่อมามี multiple prospective randomized-controlled 
trials ท่ีสรุปว่าการท า ELND ไม่มีผลต่อการเพ่ิม survival เม่ือเทียบกบัการ
ติดตาม.43,44 อีกทั้งยงัมีภาวะแทรกซอ้นมากกว่าการท า SLNB ปัจจุบนัจึง
ไม่มีการท า ELND  

ส าหรับ SLNB นั้นเป็นวิธีการท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย าในการ
คน้หา micrometastatic node โดยมี identifiication rate 95% และมี false-
negative 5.2%42 วตัถุประสงคข์องการท า SLNB นั้นคือเพ่ือท่ีจะคน้หา 
micrometastasis และระบุ staging ท่ีถูกตอ้งนัน่คือสามรถใหก้ารวินิจฉัย 
Early Stage III และท า complete lymph node dissection ต่อไป โดยพบว่า
มี 15-21% ท่ีพบ metastasis ใน non-SLN หลงัจากท า CLND46 

จากขอ้มูล Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial 
ไดท้ าการศึกษาผูป่้วย melanoma 2001 รายทีมี thickness > 1 mm or Clark 
level IV เปรียบเทียบระหว่า WLE with SLNB(with CLND if SLN-
positive) vs. WLE alone พบว่าในกลุ่มท่ีท า SLNB นั้นมี 5-year disease-
free survival สูงกว่าเม่ือเทียบกบักลุ่ม observation คือ 72% และ 52% 
ตามล าดบั45 ต่อมามีการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า 5-year survival ในกลุ่มท่ี
มี SLN-negative นั้นสูงกว่าอย่างมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี SLN-
positive คือ 88% และ 71% ตามล าดบั   

จาก review ของ Andtbacka and Gershenwald48 รวม 7 
การศึกษาพบว่า พบ SLN-positive 2.7% ใน melanoma < 0.75 mm และ 
6.2% ใน melanoma 0.75-1.0 mm thickness ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสการ
พบ SLN-positive คือ Breslow thickness มากท่ีสุด รองลงมาคือ higher 
mitotic rate, Clark level, youger age. และใน Thickness ≥ 4 mm พบ 
SLN-positive 30-40%. จึงสรุปไดว่้า Sentinel lymph node biopsy นั้นเป็น 
standard of care ใน high risk of nodal metastasis และ nodal status ยงั
เป็น prognostic factor ท่ีส าคญัและมีผลต่อแนวทางการรักษาต่อไป  

จาก NCCN 20124 แนะน า indication for SLNB ดงั Table 5 

Table 5 Indication for SLNB4 

1. High risk stage IA or stage IA with adverse featuresa 
 ( Thickness < 1 mm with adverse feature ) 

2. Clinical stage IB-IICb 
 (Thickness < 1 mm with ulcer or Thickness > 1 mm) 

a adverse features: 1. ≥ 0.75 thick, 2. Positive deep margin 
3.Lymphovascular invasion 4. Clark level IV. 
b NCCN not recommend SLNB in stage IA and IB at very low risk of 
positive sentinel lymph node or melanoma recurrence (≤ 0.5 mm thick 
and mitotic rate < 2 mitoses/mm2) unless there are specific adverse 
features 
 

 

Complete Lymph Node Dissection (CLND) 
 การท า CLND ถือเป็น Standard of care ในปัจจุบนั 4 และจะ
ท าเม่ือสามารถคล าต่อมน ้ าเหลืองนั้นได ้ (Clinically positive node or 
macrometastasis), SLN-positive (micrometastasis), หรือ 
radiographically detectable adenopathy. กอ่นหนา้น้ี adequate CLND7 
นั้นหมายถึงการผ่าตดัไดอ้ย่างนอ้ย 10 lymph nodes ในต าแหน่ง groin, 15 
lymph nodes ในต าแหน่ง axilla (level I-II as clinically indicated), 15 
lymph nodes ในต าแหน่ง neck(level I-V as clinically indicated) แต่ใน
ปัจจุบนั NCCN 20124 ไดก้  าหนด adequate CLND เป็น quality control 
และยกเลิกการใชจ้ านวนต่อมน ้ าเหลืองเป็นเกณฑ ์เน่ืองจากยงัไม่มี
หลกัฐานเพียงพอท่ีจะระบุจ านวนต่อมน ้ าเหลืองท่ีบอกว่าเพี ยงพอ และให้
ใช ้quality control โดยการระบุขอบเขตของการเลาะต่อมน ้ าเหลืองท่ีได้
เลาะไปอย่างชดัเจนใน operative note. 
 ประโยชน์ของการท า CLND ใน regional metastatic 
melanoma นั้นไดมี้การศึกษาพบว่าสัมพนัธ์กบัการเพ่ิม long-term survival 
และ melanoma-specific survival. ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนๆดว้ยคือ 
จ านวน LN involved, palpable vs non-palpable, ulceration, age, และ 
extracapsular extension.48  
 Inguinal lymphadenopathy การท า CLND ในต าแหน่งน้ี
ประกอบไปดว้ยการเลาะต่อมน ้ าเหลืองกลุ่ม Superficial (inguinal) และ /
หรือ deep (ilioinguinal) nodes. โดยควรจะล าต่อมน ้ าเหลืองกลุ่ม deep ใน
กรณีท่ีมีความเส่ียงท่ีจะพบการกระจายของมะเร็งไปไดสู้งไดแ้กก่รณี
ต่อไปน้ี 4,49,50 

1. Clinically positive superficial nodes 
2. Pelvic CT reveals iliac and/or obtulator 

lymphadenopahty 
3. > 3 superficial nodes involvement  
4. Positive Cloquet’s node (The most superior node 

located at the femoral ring) 
Major complications ไดแ้ก ่Wound infection, Seroma, and lymphedema 

Axillary lymphadenopahty13 การท า CLND ในต าแหน่งน้ี
ควรจะรวมถึง levels I-III การผ่าตดัควรจะลงเป็น S-shape incision และ 
arm abduction ควรจะระวงัการบาดเจบ็ต่อ axillary vein, brachial plexus, 
long thoracic nerve, thoracodorsal nerve, and medial pectoral nerves. 
Major complications ไดแ้ก ่wound infection, seroma, nerve dysfunction 
or pain.  
 Lymph node in head and neck13 ท่ีมีโอกาสพบ metastasis 
ประกอบดว้ย parotid, cervical (level I through V), occipital, and 
postauricular.  ตามหลกัการแลว้พยาธิสภาพท่ีอยู่บริเวณหนา้และศีรษะ
ส่วนหนา้จะไปยงัต่อมน ้ าเหลือง parotid และ cervical level I-IV. ส่วน 
lesion ท่ีอยู่บริเวณ ศีรษะส่วนหลงัจะไปยงัต่อมน ้ าเหลือง  occipital และ 
postauricular. แต่หากพบาธิสภาพอยู่ท่ี midline หรือ  coronal band อาจจะ
ไปท่ีใดกไ็ดใ้หพิ้จารณาต าแหน่ง การตรวจร่างกายพบต่อมน ้ าเหลืองโต
หรือการท า preoperative imaging หรือ preoperative lymphoscintigram. 
การผ่าตดับริ เวณน้ีควรหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ต่อ sternocleidomastoid 
muscle, internal jugular vein, spinal accessory nerve. 



 8 

 โดยจาก NCCN 2012 ไดแ้นะน า Treatment ตาม staging ดงั 
figure 14,15 (p11-12) 

Treatment of Metastatic Melanoma 
  ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัมีการพยากรณ์โรคท่ีไ ม่ดี การรักษาต่างๆใน
ปัจจุบนัยงัไม่มี standard ท่ีชดัเจน ผลของการตอบสนองต่อยาไม่ค่อยดีคือ
ประมาณ 20% หรือมี median survival ประมาณ 6-8 เดือน การรักษาใน
ผูป่้วยกลุ่มน้ีจึงมีหลายทางเลือกตั้งแต่การผ่าตดักรณีเป็น respectable 
disease การให ้ systemic therapy (ดูใน systemic treatment for metastatic 
disease), radiation, best supportive care หรือ clinical trial. 
 โดย NCCN 2012 recommendation ส าหรับ metastatic 
disease ดงั figure11 (p13) 
   

Radiation Therapy 
 Melanoma นั้นเป็น redioresistant เพราะฉะนั้นการรักษาดว้ย 
radiation จึงมีขอ้บ่งช้ีท่ีจ ากดัแต่อย่างไรกต็ามมีการศึกษาว่ามีผลช่วย local 
control13 radiation นั้นอาจจะใชเ้ป็น primary, adjuvant โดยมีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี4 
 Primary disease : เม่ือไม่สามารถตดัได ้ adequate surgical 
margin. และใชเ้ป็น adjuvant ใน desmoplastic melanoma with extensive 
neurotrophisim. 
 Regional disease : พิจารณาใชเ้ป็น adjuvant radiation ใน
กรณี high risk of nodal relapse ไดแ้ก ่ 

1. Extracapsular extension 
2. ≥ 4 nodes involved 

3. Size ≥ 3 cm 

4. Cervical (≥ 2 nodes involved and ≥ 2 cm) > Axillary > 
Inguinal location 

5. Recurrent disease after prior complete nodal dissection 
 

Adjuvant treatment for regional disease. 
 High-dose interferon and pegylated interferon alfa : ยาท่ี
ไดรั้บ FDA Approval ในปี 2011 คือ pegylated interferon alfa ใหใ้ช้
เป็น adjuvant therapy for melanoma with nodal involvement และ NCCN 
2012 ยงัแนะน าใหใ้ชเ้ป็น adjuvant หลงัจากท า CLND. โดยอาศยัขอ้มูล
จากการศึกษา EORTC protocol (18991) ซ่ึง randomized ผูป่้วย 1,256 ราย
ซ่ึงเป็น completely resected stage III melanoma เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ท่ี observation หรือให ้pegylated interferon alfa โดยใหใ้นระยะเวลา 5 ปี 
พบว่า 4-year relapse-free survival สูงกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติใน
กลุ่มท่ีได ้pegylated interferon alfa แต่ไม่แตกต่างใน overall survival.4,51 
 ส าหรับ  high-dose interferon-α 2b (IFN-α 2b)นั้นไดรั้บ 
FDA Approval ในปี 1995  โดยอาศยัขอ้มูล จาก ECOG studies ซ่ึงศึกษา
ผูป่้วย stage IIB (4 mm or thicker with no evidence of  LN involvement) 
และ stage III และ symtematic review นั้นสรุปไดว่้า high dose interferon 
alfa เทียบกบั observation or GMK vaccine นั้นสามารถเพ่ิ ม diseas-free 
survival (1 to 1.7 years) and overall survival (2.8 to 3.8 years) in high 
risk of ralapse.52,53  และการพบ Autoantibodies (antithyroid, anti-

neuclear, anti-DNA และ anticariolipin autoantibodies) นั้นสัมพมัธ์กบั
การเพ่ิม relapse-free และ overall survival. การให ้ high-dose IFN 
regimen  นั้นจะตอ้งให ้ 20 mU/mm2 BSA/day iv 5 days/week for 4 week 
แลว้ตามดว้ย 10 mU/mm2 BSA/day SC 3 times/week for 48 weeks แต่
อย่างไรกต็าม high-dose IFN regimen นั้นมีผลขา้งเคียงมาก เช่น  flu-like 
symptoms (fatique, anorexia, weight loss, myalgias, fever, nausea, 
headache), depression, hepatotoxicity, myelosuppression7 จึงท าใหผู้ป่้วย
น ้ าสามารถรับยาไดค้รบตามแผนประมาณ 80% แต่เม่ือพิจารณาในแง่ของ 
quality of life แลว้ผูป่้วยมกัจะเลือก IFN มากกว่าการไม่รักษา54-56 
  

Systemic Treatment for Metastatic disease 
 จาก NCCN 20124 recommendation Table6 

Clincal trial (preferred) 
Ipilimumaba and Vemurafeniba 
Dacarbazineb 
Temozolomide 
Highg-dose IL-2c 
Dacarbazine or temozolomide-based combination 
chemotherapy/biochemotherpay (including cisplatin and visblastine with 
or without IL-2, interferon alfa) 
Paclitaxel/cisplatin 
Paclitaxel/carboplatin 

a Recommendation based on high-level of evidence (e.g. Randomized 
controlled trial) and FDA approval in 2011 
b initial FDA approval in 1975 
c should not be used with inadequate organ reserve, poor performance 
status, or untreated or active brain metastases. 
 

 กอ่นปี 2011 นั้นการรักษาผูป่้วยกลุ่มน้ีนั้นมี response rate ท่ี 
10-20% ไม่ว่าจะเป็นการใชย้า first-line or second-line chemotherapy ซ่ึง
ประก อบดว้ย Dacarbazine(DTIC) ซ่ึงเป็นยาตวัแรกท่ีไดรั้บ FDA 
approval in 1975 การใช ้ DTIC single agent นั้นมี response rate ประมาณ 
20% โดยมี median response duration 5-6 เดือน และมี complete response 
5% โดยต่อมาไดมี้การศึกษา DTIC-based combination chemotherapy เช่น 
BOLD (bleomycin, vincristine, lomustine and DTIC) and CVD 
(cisplatin, vinblastine and DTIC) ซ่ึงพบว่ามีการตอบสนองในต าแหน่ง ท่ี
มีการแพร่กระจายไปดีข้ึน เช่น liver, bone and brain เม่ือเปรียบเทียบกบั
การให ้DTIC single agent แต่ไม่มีผลในการเพ่ิม survival.57  
 Ipilimumab เป็น immunotherapy with a monoclonal 
antibody directed to the immune checkpoint receptor termed “cytotoxic 
T lymphocyte antigen-4” ซ่ึงได ้ FDA approval in March 201158 โดย
อาศยัขอ้มูลจากการศึกษา randomized control trial phraseIII59 มีผูป่้วย 
respectable metastatic disease 676 ราย ไดรั้บ ipilimumab ร่วมกบั 
Glycoprotein 100 peptide vaccine (gp100), ipilimumab alone or gp100 
alone ใน 3:1:1 ratio. โดยพบ overall survival สูงกว่าในกลุ่มท่ีได้
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combination หรือ ipilimumab alone คือ 10.0 และ 10.1 months ตามล าดบั
โดยในกลุ่มท่ีได ้gp100 alone นั้นมี overall survival 6.4 months  
สรุป indication คือ  unresectable or metastatic melanoma ส าหรับ 
dosage นั้นสามารถดูไดจ้าก US FDA. FDA labeling online58  
 Vemurafenib เป็น specific inbibitor ต่อ mutated BRAF. ซ่ึง
พบว่าในผูป่้วย metastatic melanoma ประมาณ 45% มี mutation ของ 
signaling kinase BRAF น้ี. และจากการศึกษา randomized phase III trial63

ในผูป่้วย untreated metastatic melanoma 657 ราย ท่ีมี V600 mutation of 
BRAF เปรียบเทียบระหว่าง vemurafenib และ dacarbazine พบว่ากลุ่ม 
vemurafenib มี overall survival และ progression-free survival มากกว่า
และมี response rate ท่ี 40-50%  ภายในเวลาเป็นวนัหรือสัปดาห์และมี 
duration of response 5-6 เดือน.  จากการศึกษาน้ีท าให ้vemurafenib ไดรั้บ 
FDA approval ใน August 2011 
สรุป indication คือ  unresectable or metastatic melanoma with BRAF 
mutation 
 Biochemotherapy เป็น combination ระหว่าง  chemotherapy 
และ biological agent จากขอ้มูลพบว่า  biochemotherapy (cisplatin, 
vinblastine, dacarbazine, interferon alfa, and IL-2) เพ่ิม overall response 
27- 64 % และมี complete response ท่ี 15- 21 % ในผูป่้วย metastatic 
melanoma. โดยพบว่าการให ้ sequential biochemotherapy (Dacabazine, 
Vinblastine, Cisplatin or CVD with IL-2 and IFN alfa) ดีกว่าการให ้
CVD alone ซ่ึงมี respone rate 48% เม่ือเทียบกบั 25% เม่ือให ้ CVD alone 
โดยมี median survival 11.9 months ในกลุ่ม biochemotherapy และ 9.2 
months ในกลุ่ม CVD.4 อย่างไรกต็ามจาก meta-analysis พบว่า 
biochemotherapy นั้นเพ่ิม overall response rate แต่ไม่เพ่ิม survival ใน
ผูป่้วย metastatic melanoma.60 

Isolated Limb Perfusion/Infusion 
 มีขอ้บ่งช้ีส าหรับ unresectable locoregional lesion หรือ 
unresectable in-transit recurrence with limited to an extremity.4,7,13  

ILP นั้นเป็นรูปแบบของ regional chemotherapy ซ่ึงมีขอ้ดีคือ less 
systemic toxicities. การรักษาดว้ยวิธีน้ีอาศยั ILP with melphalan ซ่ึงมีการ
ใชม้านานกว่า 40 ปีแลว้ ผลของการรักษานั้นมี overall response 80% และ
มี complete response 50%61 มีการศึกษาโดย American College of 
Surgeons Oncology Group randomized phase III trial เปรียเทียบ ILP 
with melphalan with or without TNF-α แต่ตอ้งปิดการศึกษาลงกอ่น
เน่ืองจากพบว่า response rate ไม่แตกต่างกนัแต่เพ่ิม morbidity.62 
 วิธีการท า ILP จ าท าภายใต ้ General anesthesia ใชเ้วลาโดย
เฉล่ีย 3-4 ชม. มีข้ึนตอนหลกัคือ isolation of the limp โดยรัด Tourniquet 
ท่ีproximal และการท า major artery and venous cannulation ต่อเขา้กบั
เคร่ือง Cardiopulmanary bypass ซ่ึงจะเป็นตวัส่ง chemotherapeutic agent 
ในข้ึนตอนของการ perfusion ในขั้นของการ perfusion นั้นตอ้งมีการ
ตรวจสอบว่าไม่มี leakage อาจจะอาศยั gamma probe วางไวท่ี้ heart เม่ือ
ทดสอบว่าไม่มี leakage แลว้จะเร่ิมให ้chemotherapy.  
 
 
 

Figure 12 Isolated limp perfusion  

 
  
Follow-up 
 
 
 
 
Figure 1362  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure1462 
 
 
 
 
 
: A 61-year-old woman with local recurrence 3 months after treatment of 
a deep primary melanoma of the ankle. A The tumor is shown before 
infusion and B 3 months after the isolated limb infusion. The 
patient had a complete response to the treatment and remained without 
recurrence for 2.5 years. 
 
 
 
 

Isolated limb infusion circuit. CMT is rapidly 
infused via the arterial catheter with blood warmer after 
tourniquet inflation. Venous effluent is then manually 
extracted from the venous catheter with a large-bore 
syringe and reinjected into the circuit.The infusion occurs 
for 20 minutes. 

A B 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BENQ/Desktop/collective/Hodi,%20F.%20S.%20et%20al.%20Improved%20survival%20with%20ipilimumab%20in%20patients%20with%20metastatic%20melanoma.%20N.%20Engl.%20J.%20Med.%20363,%20711–723%20(2010)
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Follow up   แบ่งตาม staging ดงัน้ี 

Table74 Follow up according to stage 

Stage O : common follow up 
Stage IA – IIA: F/U q 3-12 months for 5 years then annully, not 
recommend routine imaging in asymptomatic. 
Stage IIB – IV : CXR, CT Chest/abdomen q 6-12 months and MRI 
brain q 1 year, not recommend routine imaging in asymptomatic after 5 
years. 

Common follow up Recommendation for all patient 
1. At least annual skin exam for life 
2. Educate patient in monthly self skin and lymph node exam. 
3. Routine blood tests are not recommended. 

4. Radiologic imaging is indicated to investigate specific signs 
or symptoms 
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