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โรคพงัผืดไขกระดกู
(Myelofibrosis, MF)
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Reference: 1. MPN Education Foundation. http://mpdinfo.org/mpns. Accessed July 5, 2018.

เซลลต์้นก ำเนิดเม็ดเลือดในไข
กระดูก

เมด็เลือดแดง

เกลด็เลือด

เมด็เลอืดขำว
ไขกระดูก
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โรคพงัผืดไขกระดกู 
ท ำให้เกดิเมด็เลอืดเพิม่จ ำนวนอย่ำงมำกผิดปกตอิย่ำงไร้กำรควบคุม1
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Reference: 1. Mesa RA et al. Leuk Lymphoma. 2015;56(7):1989-1999.

อำกำรทีพ่บไดป้กตใินโรคพงัผืดไขกระดกูคอื1

อำกำรอ่อนเพลยี  
ขำดสมำธิ

เหงือ่ออกกลำงคนือย่ำง
มำก
• รบกวนกำรนอนหลับ

มีอำกำรม้ำมโต
• มีอำกำรแน่นทอ้งด้ำนบน

มีปัญหำกำรย่อยอำหำร
• ปวดแน่นท้อง

คัน

เป็นไข้

MF

น ำ้หนักลดโดยไม่
ตัง้ใจ
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เซลลต์น้ก ำเนิดเม็ดเลือด เคล่ือนย้ำยออกจำกไขกระดกู เน่ืองจำกกำรท ำงำน
ผิดปกต1ิ

Reference: 1. MPN Research Foundation. Myelofibrosis. http://www.mpnresearchfoundation.org/Primary-Myelofibrosis.  Accessed July 5, 2018.

ไขกระดกู
เคลื่อนย้ำยไปทีต่ับ ม้ำม

เซลลเ์มด็เลือดเพิม่จ ำนวนมำก
ผิดปกตใินม้ำม ท ำใหม้้ำมโต
ขึน้

MF
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อาการท่ีเก่ียวกบัโรคพงัผดืไขกระดกูพบได้บอ่ย
แค่ไหน?

Reference: 1. Scherber R et al. Blood. 2011;118(2):401-408.

MF

จากผลการส ารวจในคนไข้จ านวน 96 ราย พบความถ่ีของรายงานอาการท่ี
เก่ียวกบัโรคดงัน้ี 1:

54%

55%

63%

63%

76%

99%อ่อนเพลยี

รูส้กึอิม่เรว็

มเีหงือ่ออกในเวลากลางคนื

ปวดทอ้ง

ปวดกระดกู

คนั
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อาการท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุส าหรบัโรคพงัผดืไขกระดกูคือ: 

อาการอ่อนเพลีย และอาการท่ีเก่ียวกบัภายในช่องท้อง1

Reference: 1. Scherber R et al. Blood. 2011;118(2):401-408

MF

99% มีอาการอ่อนเพลียเรือ้รงั

• มอีาการเกีย่วกบัชอ่งทอ้ง
สว่นบน ไดแ้ก่ รูส้กึอิม่เรว็
คลืน่ไส้ มปัีญหาการยอ่ย
อาหาร และมอีาการปวด
เน่ืองจากมา้มมขีนาดโตขึน้

• รูส้กึออ่นแรงอยูต่ลอดเวลา
• ขาดสมาธิ
• รูส้กึขาดแรงกระตุน้

76% มีอาการอ่ิมเรว็
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การตรวจติดตามโรคพงัผดืไขกระดกูมี
อะไรบา้ง?1

Reference: 1. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myelofibrosis/diagnosis-treatment/drc-20355062. Accessed July 12, 2018.

ตรวจร่างกาย รวมไปถึงการตรวจสญัญาณชีพ ต่อมน ้ าเหลือง มา้ม และ ทอ้ง

การตรวจเลือด รวมถึงการตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด

การตรวจทางรังสีวทิยา รวมถึงเอก็ซเรย์ และ ถ่ายภาพดว้ยคล่ืนแม่เหลก็

การดูดไขกระดูก และ ตรวจช้ินเน้ือไขกระดูก
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เป้ำหมำยในกำรรักษำโรคพงัผืดในไขกระดกู1

• ลดควำมเส่ียงของกำรเสียชีวิตจำกกำรลุกลำมของโรคฯ

• บรรเทำอำกำรทีเ่กิดจำกโรคฯ และเพิม่คุณภำพชีวิตของคนไข้

“ควำมล ำบำกทีเ่กดิจำกอำกำรเหล่ำนีม้ผีลกระทบต่อคุณภำพ
ชีวติของคนไข้เป็นอย่ำงมำก ดังน้ันจงึนับเป็นข้อพจิำรณำ
ส ำคัญหน่ึงของกำรรักษำ”

Reference: 1. Harrison CN et al. Ann Hematol. 2017;96(10):1653-1665.

MF
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ในช่วงเร่ิมต้นของโรคฯ อำจไม่พบอำกำรทีเ่ป็นปัญหำจำกโรค 
อำจพจิำรณำตรวจตดิตำมโรคเป็นประจ ำโดยยังไม่จ ำเป็นต้อน

เร่ิมกำรรักษำหลังจำกได้รับกำรวินิจฉัยโรคฯ1

กำรพจิำรณำวธีิกำรรักษำขึน้กับระยะของโรคของผู้ป่วย

Reference: 1. Harrison CN et al. Ann Hematol. 2017;96(10):1653-1665.

MF

มีหลำยปัจจัยทีก่ระตุ้นกำรลุกลำมของโรคพงัผืดไขกระดูก 
ประกอบด้วย:
• ระยะเวลำนับตัง้แต่ได้รับกำรวนิิจฉัย
• ผลกำรตรวจจ ำนวนเซลลเ์ม็ดเลือด
• ปริมำณอำกำรแต่ละอย่ำงของโรค
• ระยะของโรค
• กำรตอบสนองต่อกำรรักษำ

เมื่อเวลำผ่ำนไป อำกำรต่ำงๆจะเพิม่มำกขึน้ 
“กำรใหก้ำรรักษำโรคอย่ำงทนักับเวลำจงึ

เป็นสิ่งส ำคัญ”
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วิธีการรกัษาโรคพงัผดืไขกระดกู

Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.

• สงวนไวส้ าหรับคนไขท่ี้ไดรั้บการประเมินอายขุยัต ่ากวา่ 5 ปี

• พิจารณาส าหรับกลุ่มคนไขท่ี้มีความเส่ียงตามการประเมินดว้ยระบบ DIPSS 

เท่ากบัปานกลางระดบัท่ี 2 และ ความเส่ียงสูง

• ส าหรับผูป่้วยท่ีตรวจพบความผดิปรกติของโครโมโซมชนิดไม่พึงประสงค ์ซ่ึงมีอยู่
ในสภาวะเหมาะในเร่ืองเก่ียวกบัโรคร่วม และอายขุองคนไข้

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดในไขกระดูก (SCT)
สามารถรักษาโรคให้หายได้1

MF
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Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.

MFวิธีการรกัษาโรคพงัผดืไขกระดกู

ยาลดจ านวนเซลล์ 1
(ยาเคมีบ าบดัขนานเบา)

• แนะน าใหใ้ชใ้นกลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดล่ิมเลือด
อุดตนั

• ยา hydroxyurea เป็นตวัเลือกหลกั
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Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.

• เป็นยากลุ่มใหม่

• มีการศึกษาวจิยัประสิทธิในการควบคุมอาการของ
โรคและลดขนาดมา้มท่ีโตข้ึนจากโรคได้

ยารักษาแบบมุ่งเป้าผ่านการรับประทาน1

MFวิธีการรกัษาโรคพงัผดืไขกระดกู
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แบบประเมินกลุ่มอาการของโรค MPN 10 ข้อ สามารถช่วย
คณุในการบนัทึกและประเมินอาการของโรคได้

• อาการทีส่ าคญั ซึง่ประเมนิแบ่งเป็นระดบั
ความรนุแรงตัง้แต่ 0 ถงึ 10

• การบนัทกึขอ้มลูเป็นประจ าจะชว่ยในการ
ประเมนิอาการและผลลพัธข์องการรกัษา
ได้

MPN: myeloproliferative neoplasm
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ขอบคุณครับ


