
       

โรคเลือดข้น(PV)



โรคเลือดข้นมีการเพ่ิมขึน้ของเมด็เลือดแดงอย่างไรก้าร
ควบคมุ1

Reference: 1. MPN Education Foundation. http://mpdinfo.org/mpns. Accessed July 5, 2018.
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อาการท่ีพบได้ในโรคเลือดข้น?1

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

จากผลการส ารวจในคนไข้จ านวน 145 ราย พบความถ่ีของรายงานอาการท่ี
เก่ียวกบัโรคดงัน้ี 1:

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

เป็นตวัช้ีวดัความข้นของเลือด
• การควบคมุใหค้า่ความขน้เมด็เลอืดแดง ≤45% มคีวามส าคญัอยา่งมากต่อการป้องกนัผลแทรกซอ้น ลด
อาการของคนไข้ 3

References: 1. Billett HH. In: Walker HK et al, eds. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd ed. Boston, MA: Butterworths; 1990:718-719. 2. 
Raedler LA. Am Health Drug Benefits. 2014;7(7 suppl 3):S36-S47. 3. Barbui T et al. J Clin Oncol. 2011;29(6):761-770.

คนปกติ1:

• ค่าความขน้เมด็เลือดแดงอยูใ่นเกณฑป์กติ

• Normal viscosity of the blood 

คนไข้เลือดข้น2:

• ค่าความขน้เมด็เลือดแดง เพิ่มสูงข้ึน

• เลือดขน้ หนืด

• อนัตรายจากล่ิมเลือดอุดตนั

• Cause of many symptoms

คนปรกติ คนไข้เลือดข้น
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เป้าหมายการรกัษาโรคเลือดข้น?1

• ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากลิม่เลอืดอุดตนั

• ลดอาการผดิปรกติ และ เพิม่คุณภาพชวีติ

• ลดโอกาสเสีย่งในการเสยีชวีติจากโรค โดยการป้องกนัการลุกลามของโรคเลอืดขน้ไปสู่
โรคทีรุ่นแรงมากขึน้เชน่ มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิดเฉียบพลนั

• โรคเลอืดขน้ มพียากรณ์โรคคอ่นขา้งดี เป็นโรคเรือ้รงั ดงันัน้คุณภาพชวีติ จงึเป็น
เป้าหมายทีส่ าคญัในการรกัษา

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

Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.
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การถ่ายเลือดออก1

• เพ่ือลดจ ำนวนเซลลเ์มด็เลือด
→ โดยมีเปำ้หมำยเพ่ือควบคมุค่ำควำมขน้ของเมด็เลือดแดง (hematocrit) ใหต้  ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 45

• มกัเป็นวิธีรกัษำล ำดบัแรกควบคู่กบักำรรบัประทำนยำตำ้นเกลด็เลือด aspirin



การรักษาโรคเลือดข้น

Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.
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ยาตา้นเกล็ดเลือด Aspirin1

• รบัประทำนเพ่ือปอ้งกนักำรก่อตวัของลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง

• มกัเป็นวิธีรกัษำล ำดบัแรกควบคูก่บักำรถ่ำยเลือดออก

• อำกำรขำ้งเคียง/ขอ้ควรระวงั



อาการข้างเคียงของการใช้ยาแอสไพริน
• คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดมวนทอ้ง

• ระคายเคอืงกระเพาะอาหาร แผลในทางเดนิอาหาร

• หลอดลมตบี โรคหดืก าเรบิ

• เลอืดออกผดิปกติ

• ผืน่ลมพษิ



การรักษาโรคเลือดข้น

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

• แนะน ำใหใ้ชใ้นกลุม่ผูป่้วยท่ีมีควำมเสี่ยงสงูตอ่กำรเกิดลิ่มเลือดอดุตนั

• มกัใหย้ำ hydroxyurea เป็นตวัเลือกหลกั



อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Hydroxyurea

• อาการแพย้า เชน่ ผืน่คนั บวมหรอืคนับรเิวณหน้า ลิน้ หรอืคอ วงิเวยีน
อยา่งรนุแรง หายใจล าบาก

• มไีขส้งู หนาวสัน่

• ไอ เสยีงแหบ

• เลบ็มอืและเลบ็เทา้เปลีย่นสี

• เจบ็ขณะปัสสาวะหรอืถ่ายปัสสาวะออกล าบาก



อาการขา้งเคยีง Hydroxyurea

หากเกดิอาการไมพ่งึประสงคต์่อไปนี้ ใหห้ยดุยาแลว้มาพบแพทยท์นัที

• มปัีญหาเลอืดออก เชน่ อุจจาระมสีดี า ปัสสาวะมสีแีดง มจี ้าเลอืดแดงๆ

• มไีขม้ากกวา่ 38 °C

• หนาวสัน่ ไอ เจบ็คอ

• ควรดืม่น ้ามากๆประมาณ วนัละ 8-12 แกว้ ระหวา่งทีท่าน ยาและหยดุยา
แลว้ เพือ่ป้องกนั และลดปัญหาทีอ่าจเกดิต่อไต



การรักษาโรคเลือดข้น

Reference: 1. Geyer HL, Mesa RA. Blood. 2014;124(24):3529-3537.
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ยารักษาแบบมุ่งเป้าผ่านการรับประทาน1

• เป็นยำกลุม่ใหม่

• สำมำรถลดคำ่ควำมขน้เม็ดเลือดแดง 
(hematocrit) และบรรเทำอำกำรจำกโรค



อาการขา้งเคยีงยามุง่เป้า
อาการขา้งเคยีงไดแ้ก่
เกลด็เลอืดต ่า > เลอืดหยดุไหลชา้ มเีลอืดออกผดิปกต,ิ ฟกช ้างา่ย

หลกีเลีย่งกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิบาดแผล , ระวงัการใชย้าอื่นๆรว่ม
เมด็เลอืดแดงลดลง > โลหติจาง ซดี เหนื่อยงา่ย

รบัประทานอาหารทีม่ธีาตุเหลก็ เชน่ ตบั ผกัใบเขยีว โปรตนี
ออกก าลงักาย พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ

เมด็เลอืดขาวลดลง > ตดิเชือ้งา่ย ( ลา้งมอืบ่อยๆ หลกีเลีย่งสถานทีแ่ออดั รบัประทานอาหารสกุ สะอาด)

น ้าหนกัเพิม่
ระดบัคอเลสเตอรอลในเลอืดสงู
เวยีนศรีษะ, ปวดหวั
ระดบัเอนไซมต์บัสงู



มีชีวิตอยู่กบัโรคเลือดข้น
• การสือ่สารระหวา่งแพทยแ์ละคนไขม้คีวามส าคญั

ปริมาณเมด็เลือดท่ีเพ่ิมขึน้อาจไม่สอดคล้องกบั ความรนุแรงของอาการ
และ ผลต่อคณุภาพชีวิตท่ีคนไข้รบัรู้

? เตรียมตวัก่อนพบแพทย์ เตรียม
รายการท่ีจะคุยกบัแพทย์ จด
บนัทึกขอ้มูลท่ียงัไม่ค่อยเขา้ใจ
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การตรวจติดตามโรคเลือดข้นมีอะไรบา้ง?1

Reference: 1. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/polycythemia-vera/diagnosis-treatment/drc-20355855. Accessed July 12, 2018.

การตรวจเลือด

การตรวจประเมินไขกระดูก ทั้งการดูดไขกระดูก 
และ ตรวจช้ินเน้ือไขกระดูก

การตรวจการกลายพนัธ์ุของยนีหรือสาร
พนัธุกรรม



ความเส่ียงของโรคเลือดข้น: เซลลเ์มด็เลือดมากเกินไปท าให้
เลือดข้นหนืด

References: 1. Raedler LA. Am Health Drug Benefits. 2014;7(7 suppl 3):S36-S47. 2. Mayo Clinic. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/polycythemia-vera/symptoms-
causes/dxc-20307465. Accessed September 6, 2017. 

การผลิตเซลลเ์มด็เลือด
มากเกินปกติ1

• การเพิม่ระดบัเมด็เลอืดแดง
เมด็เลอืดขาว และเกลด็
เลอืด จะเพิม่ความเสีย่งใน
การเกดิลิม่เลอืดอดุตนัใน
หลอดเลอืด

อาการม้ามโต2

• คอืมกีารขยายขนาดของมา้ม
โตขึน้

อาการท่ีสมัพนัธก์บัโรคฯ1

• A variety of disease-related 

symptoms that impact overall 

well-being มอีาการหลากหลายซึง่
สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
คนไข้

ภาวะแทรกซ้อนในหลอด
เลือดขนาดเลก็1

• เกดิขึน้ไดจ้ากมลีิม่เลอิดอดุตนั
ในหลอดเลอืดขนาดเลก็

ภาวะแทรกซ้อนในหลอด
เลือดขนาดใหญ่1

• เกดิขึน้ไดจ้ากมลีิม่เลอิดอดุตนั
ในหลอดเลอืดขนาดใหญ่ทัง้
หลอดเลอืดแดง และหลอดเลอืด
ด า
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ภาวะกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือด1:

ท าใหเ้กดิอาการหวัใจวาย

อาการเจบ็หน้าอกเฉียบพลนั1: 

ขาดเลอืด หรอืออกซเิจน
ไหลเวยีนไปทีห่วัใจจนอาจน าไปสู่
อาการหวัใจวาย3

ภาวะล่ิมเลือดในหลอดเลือด
1: 
เกดิภาวะลิม่เลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดด า
สว่นลกึ (DVT) ภาวะลิม่เลอืดอุดตนัใน
หลอดเลอืดด าในสมอง (CVT) และ โรค
เสน้เลอืดแดงสว่นปลายอุดตนั (PAO) 5-7

References: 1. Raedler LA. Am Health Drug Benefits. 2014;7(7 suppl 3):S36-S47. 2. National Stroke Association. http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke. Accessed July 16, 2018. 3. MedlinePlus. 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000201.htm. Accessed July 16, 2018. 4. MedlinePlus. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/pulmonaryembolism.html. Accessed July 16, 2018. 5. Mayo Clinic. 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deep-vein-thrombosis/basics/definition/con-20031922. Accessed July 16, 2018. 6. March of Dimes. http://www.marchofdimes.org/pregnancy/blood-clots-and-pregnancy.aspx. Accessed 
July 16, 2018. 7. PubMed Health. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0010857/. Accessed July 16, 2018. 

ภาวะหลอดเลือดสมอง1: 

เกดิการอุดกัน้การไหลเวยีนเลอืดใน
สมองจนท าใหเ้ซลลส์มองตาย2

ภาวะล่ิมเลือดอดุกัน้ในปอด1: 

เกดิการอุดกัน้ของหลอดเลอืดแดงในปอด ซึ่งมกัจะ
เป็นภาวะแทรกซอ้นจากลิม่เลอืดทีเ่กดิขึน้ในหลอด
เลอืดบรเิวณขาเกดิหลุดลอดตามหลอดเลอืดมายงั
ปอดและเกดิอุดตนัในปอดขึน้4

PVความข้นหนืดของเลือดเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดล่ิมเลือดอดุ
ตนัในหลอดเลือดให้สงูขึน้



ภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดฝอยซ่ึงมีสาเหตจุากการอดุกัน้การไหลเวียน
เลือดผา่นหลอดเลือดขนาดเลก็

References: 1. Raedler LA. Am Health Drug Benefits. 2014;7(7 suppl 3):S36-S47. 2. MedlinePlus. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/transientischemicattack.html. 
Accessed July 16, 2018.

ภาวะสมองขาดเลือด
ชัว่คราว (TIA)1,2

เกดิการอุดกัน้ชัว่คราวของการ
ไหลเวยีนเลอืดในสว่นของสมอง

ปวดศีรษะ1

เวียนศีรษะ1

มองเหน็ภาพ
มวั หรือภาพ

ซ้อน1

มีรอยแดง แสบร้อน หรือ
รู้สึกเหมือนถกูเขม็ต า1

อาการทีเ่รยีกวา่ Erythromelalgia 

หมายถงึ มรีอยแดง และรูส้กึแสบรอ้น
ทีม่อื และเทา้ หรอื อาการทีเ่รยีกวา่
paresthesia หมายถงึความรูส้กึเสยีว
ซ่า หรอื รูส้กึแสบรอ้น

PV



ส่ิงท่ีคณุสามารถท าได้เพ่ือป้องกนัการเกิดล่ิมเลือด?

งดสบูบุหรี่

ลดหรอืควบคมุน ้าหนกัตวั

ใหค้วามส าคญัในการเลือกรับประทานอาหารท่ีส่งเสริมใหมี้สุขภาพดี และรักษา
สมดุลยใ์นการรับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด

รกัษาสภาพรา่งกายใหก้ะปรีก้ะเปรา่



ส่ิงท่ีคณุสามารถท าได้เพ่ือป้องกนัการเกิดล่ิมเลือด?

หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่านัง่ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เช่น ระหวา่ง
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในระยะไกล

ระมดัระวงัเกีย่วกบัภาวะความดนัสงู
เบาหวาน หรอืคลอเลสเตอรอลสงูของ
ตนเอง
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตนัไวล่้วงหนา้ 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองไดท้นัเวลาในกรณีฉุกเฉิน

ไปพบแพทยส์ม ่าเสมอตามเวลานดัหมายตรวจรักษา



       

ขอบคณุครบั


