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Polycythemia vera (PV)
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หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทน� ำ
Polycythemia vera (PV) เป็ นโรคในกลุม่ myeloproliferative neoplasms (MPN) ซึง่ พบว่ามีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่
ขึ้นอย่างมาก โดยไม่อยู่ในความควบคุมของกลไกปกติของร่างกาย1
นอกจากนี้ยงั มีการเพิม่ จ�ำนวนของเม็ดเลือดขาวชนิด granulocytes
และ megakaryocytes เช่นกัน สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของ
เซลล์ระดับ multipotent progenitor หรือ stem cell โดยทีพ่ บ
บ่อยคือมีการกลายพันธุข์ องยีน Janus kinase 2 (JAK2) ท�ำให้มี
การเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์ในไขกระดูกโดยเฉพาะ erythroid series
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยฮอร์โมน erythropoietin มากระตุน้ 1
ลักษณะทางคลินิก1,2
โรคนี้พบได้บอ่ ยในผูส้ ูงอายุ อายุเฉลีย่ 60-65 ปี เพศชายพบบ่อย
กว่าเพศหญิงประมาณ 1-2 เท่า อุบตั กิ ารณ์ประมาณ 1-3/100,000
คนต่อปี อาการทีผ่ ูป้ ่ วยมาพบแพทย์ได้แก่
1. อาการซึง่ เกิดจาก red cell mass เพิม่ ขึ้นและมีความหนืด
(blood viscosity) เพิม่ ขึ้นเช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
เหนื่อยง่าย ตามัว ความดันโลหิตสูง
2. อาการซึง่ เกิดจากม้ามโต เช่น อืดแน่นท้อง การตรวจร่างกาย
พบม้ามโตได้ถงึ 2 ใน 3 ของผูป้ ่ วย ส่วนพบตับโตได้ประมาณร้อย
ละ 40
3. อาการทีเ่ กิดจากลิม่ เลือดอุดตัน (thrombosis) โรค PV เพิม่
ความเสีย่ งในการเกิดลิม่ เลือดทัง้ ใน arterial side และ venous
side พบได้ประมาณร้อยละ 20-30
4. ภาวะเลือดออกง่ายกว่าปกติจาก platelet dysfunction
ซึง่ อาจเกิดจากตัวโรคเองหรือมีภาวะ acquired von Willebrand
disease ซึง่ เกิดจาก von Willebrand factor ถูกดูดซับเข้าไป
บนเกล็ดเลือดทีส่ ูงมากๆ (มากกว่า 1,000,000/ลบ.มม.)
5. อาการทางผิวหนัง เช่น ผิวหนังและเยือ่ บุตาแดง (skin and
conjunctival plethora) มีอาการคันหลังอาบน�ำ้ อุ่น (aquagenic
pruritus) อาการชา ปวดบวมแดงของมือและเท้า (erythromelalgia) ซึง่ มักพบร่วมกับระดับเกล็ดเลือดทีส่ ูงมาก

การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร1,2
Complete blood count (CBC) พบว่าระดับ hemoglobin
(Hb) สูงขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ทร่ี ะดับ 18-24 กรัม/ดล.และมักพบ leukocytosis และ thrombocytosis ร่วมด้วย
Bone marrow aspiration และ biopsy พบว่ามี cellularity
เพิม่ ขึ้น โดยพบมีการเพิม่ ขึ้นทัง้ erythroid, granulocyte และ
megakaryocyte series หรือเรียกว่า panmyelosis
การตรวจการกลายพันธุข์ องยีน JAK2 โดยการกลายพันธุช์ นิด
ทีพ่ บบ่อยคือ JAK2V617F เป็ นการตรวจทีช่ ่วยในการวินิจฉัยมาก
เนื่องจากพบถึงประมาณร้อยละ 95 ผูป้ ่ วยทีต่ รวจไม่พบการกลาย
พันธุช์ นิด JAK2V617F อาจตรวจพบการกลายพันธุช์ นิด JAK2
exon 12
การตรวจ serum erythropoietin level มักพบว่ามีระดับ
ต�ำ่ กว่าปกติ
แนวทางการวินิจฉัย PV ตาม WHO classification 2016
อาศัย 3 major criteria หรือใช้ major criteria 2 ข้อแรกร่วม
กับ minor criterion ดังนี้ 1
Major criteria
1. Hemoglobin (Hb) > 16.5 g/dL in men, > 16.0 g/
dL in women or, hematocrit (Hct) > 49% in men, > 48%
in women or, increased red cell mass (RCM)
2. BM biopsy showing hypercellularity for age with
trilineage growth (panmyelosis) including prominent
erythroid, granulocytic, and megakaryocytic proliferation
with pleomorphic, mature megakaryocytes (differences
in size)
3. Presence of JAK2V617F or JAK2 exon 12 mutation
Minor criterion
Subnormal serum erythropoietin level
ทัง้ นี้การตรวจไขกระดูกอาจไม่จำ� เป็ นในผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับฮีโมโกลบินมากกว่า 18.5 กรัม/ดล.ในเพศชายและมากกว่า 16.5 กรัม/
ดล.ในเพศหญิงร่วมกับการตรวจพบ JAK2 mutation และ serum
erythropoietin level ต�ำ่ 1
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การแบ่งกลุม่ ความเสีย่ งของผูป้ ่ วย
การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงของผูป้ ่ วยเพือ่ น�ำมาใช้ในการรักษา
จะอ้างอิงจากความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันซึ่งเป็ น
ภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญ โดยผูป้ ่ วย high risk ได้แก่ผูป้ ่ วยทีอ่ ายุ
≥ 60 ปี หรือมีประวัติ ลิม
่ เลือดอุดตันมาก่อน3 ส�ำหรับปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อการเสียชีวติ นัน้ จากข้อมูลของ cohort ขนาดใหญ่ในผูป้ ่ วย
PV พบว่าได้แก่ อายุ ≥ 57 ปี การมี venous thrombosis และ
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว ≥ 15,000/ลบ.มม.4
การรักษาโรค PV
การรักษาโรค PV มีเป้ าหมายเพือ่ ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ของโรคได้แก่ ภาวะลิม่ เลือดอุดตันและภาวะเลือดออก รวมทัง้
ลดความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงไปเป็ น acute leukemia และ
myelofibrosis (post-PV myelofibrosis) การรักษาประกอบด้วย
การท�ำ phlebotomy การให้ low-dose aspirin การให้ยาเพือ่
ลดปริมาณเซลล์ (cytoreductive treatment) และการควบคุม
cardiovascular risk factor รวมทัง้ หยุดสูบบุหรี่3
การท�ำ phlebotomy
เป็ นการรักษาเพือ่ ลดปริมาณเม็ดเลือดแดงอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงลดอาการของผูป้ ่ วยได้เร็ว โดยแนะน�ำให้ทำ� จนระดับ
hematocrit ต�ำ่ กว่าร้อยละ 45 ซึง่ จากการศึกษาแบบ randomized
controlled trial (RCT) พบว่าท�ำให้อตั ราการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
ทีส่ ำ� คัญและการเสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าผู ้
ทีม่ รี ะดับ hematocrit สูงกว่าร้อยละ 45-505 ส�ำหรับปริมาณและ
ความถีใ่ นการท�ำขึ้นอยู่กบั อายุ สภาพร่างกายโดยเฉพาะโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยทัว่ ไปในช่วง induction
แนะน�ำให้ทำ� phlebotomy 350-450 mL สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ จน
ได้ระดับ hematocrit ทีต่ อ้ งการ หลังจากนัน้ ในระยะ maintenance ท�ำห่างขึ้นเพือ่ คงระดับ hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 453
Low-dose Aspirin
ในขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวัน มีขอ้ มูลจากการศึกษาแบบ RCT
ในผูป้ ่ วย PV พบว่าช่วยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือดได้แก่ ภาวะกล ้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอด
เลือดสมองและการเสียชีวติ จากเหตุดงั กล่าวได้มากกว่ายาหลอก
โดยทีไ่ ม่ได้มคี วามเสีย่ งต่อเลือดออกเพิม่ ขึ้น6 จึงแนะน�ำให้ให้ทกุ
รายถ้าไม่มขี อ้ ห้าม
การให้ยาเพือ่ ลดปริมาณเซลล์ (cytoreductive treatment)
โดยทัว่ ไปจะให้เฉพาะในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดลิม่ เลือด
อุดตันสูง ได้แก่ อายุ ≥ 60 ปี หรือมีประวัตเิ กิด thrombosis
มาก่อน ข้อบ่งชี้อน่ื ทีอ่ าจพิจารณาให้ cytoreductive treatment

ได้แก่ ไม่สามารถทนต่อการท�ำ phlebotomy หรือต้องท�ำบ่อยมาก
มีอาการจากม้ามโตหรือจากโรค ระดับเกล็ดเลือดมากกว่า 1,500,000/
ลบ.มม. และมี leukocytosis มากกว่า 15,000/ลบ.มม.3
1. Hydroxyurea เป็ นยาทีใ่ ช้บอ่ ยในปัจจุบนั โดยมีประสิทธิภาพ
ในการลดปริมาณเม็ดเลือดทัง้ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ด
เลือด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดลิม่ เลือดอุดตันได้ ซึง่ การ
ศึกษาแบบ RCT ของ French Polycythemia Study Group
(FPSG) เปรียบเทียบระหว่าง hydroxyurea กับ pipobroman
ในผูป้ ่ วย 285 รายพบว่า median survival ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
hydroxyurea (20.3 ปี ) มากกว่า pipobroman (15.4 ปี ) อย่างมี
นัยส�ำคัญ เนื่องจากผูป้ ่ วยซึง่ ได้รบั pipobroman มีอตั ราการเกิด
acute myeloid leukemia และ myelodysplastic syndrome
มากกว่า7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วย PV ใน cohort ขนาดใหญ่กพ็ บ
ว่าการให้ hydroxyurea ไม่ได้เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด leukemic
transformation4 ส�ำหรับผูป้ ่ วยซึง่ มีปญั หาไม่ตอบสนอง (resistant)
หรือไม่สามารถทนต่อยา (intolerant) ต่อยา hydroxyurea8 ควร
พิจารณาปรับเปลีย่ นการรักษาต่อไป
2. Ruxolitinib เป็ นยาในกลุม่ JAK1 และ JAK2 inhibitor ซึง่ รับรองให้ใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ญั หา hydroxyurea resistance
หรือ intolerance โดยมีการศึกษาแบบ RCT เปรียบเทียบระหว่าง
ruxolitinib กับ best available therapy (BAT) ในผูป้ ่ วย PV
ซึง่ มีมา้ มโตและ hydroxyurea resistance หรือ intolerance
พบว่า ruxolitinib มีประสิทธิภาพดีกว่าในการลดขนาดม้ามและ
ควบคุมระดับ hematocrit ซึง่ เป็ น composite primary endpoint (ร้อยละ 21 และ 1 ตามล�ำดับ)9 อีกการศึกษาแบบ RCT
ซึง่ ท�ำในผูป้ ่ วย PV ซึง่ ไม่มมี า้ มโตก็พบว่า ruxolitinib สามารถ
ควบคุมระดับ hematocrit ได้ดกี ว่า BATอย่างมีนยั ส�ำคัญ (ร้อย
ละ 62 และ 19 ตามล�ำดับ)10
3. Interferon (IFN) ยังไม่ได้รบั รองให้ใช้ในการรักษา PV
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่า IFN ทัง้ pegylated
IFN alfa-2a11,12 และ pegylated IFN alfa-2b13 มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรค PV ทัง้ ผูป้ ่ วยใหม่และผูป้ ่ วยซึง่ เคยได้รบั การรักษา
ด้วย hydroxyurea มาก่อน ล่าสุดมีการพัฒนายาเป็ น ropeg IFN
alfa-2b ซึง่ เป็ น IFN ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างท�ำให้มคี รึ่งชีวติ
ทีน่ านขึ้น สามารถบริหารยาได้ห่างขึ้นเป็ นทุก 2 สัปดาห์ การศึกษา
RCT เปรียบเทียบระหว่าง ropeg IFN alfa-2b ในผูป้ ่ วย PV พบ
ว่าที่ 1 ปี ropeg IFN alfa-2b ไม่ถงึ เกณฑ์ non-inferior เมือ่ เปรียบ
เทียบกับ hydroxyurea ใน composite end-point (complete
hematologic response และขนาดม้ามปกติ) อย่างไรก็ตามเมือ่
ติดตามผูป้ ่ วยทีม่ กี ารตอบสนองในระยะ extension study พบ
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ว่า ropegIFN alfa-2b ท�ำ ให้เกิด complete hematological
response มากกว่า BAT (ร้อยละ 71 และ 51 ที่ 36 เดือนตาม
ล�ำดับ) และมี JAK2V617F molecular response มากกว่า (ร้อย
ละ 66 และ 27 ที่ 36 เดือนตามล�ำดับ)14
สรุป
PV เป็ นโรคในกลุม่ MPN ทีม่ กี ารเพิม่ ขึ้นของเม็ดเลือดแดง
เป็ นหลัก โดยภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญคือภาวะลิม่ เลือดอุดตัน การ
วินิจฉัยอาศัยระดับฮีโมโกลบินมากกว่า 16.5 กรัม/ดล.ในผูช้ ายหรือ
มากกว่า 16 กรัม/ดล.ในผูห้ ญิง การตรวจไขกระดูกพบภาวะ panmyelosis ร่วมกับการตรวจพบการกลายพันธุข์ องยีน JAK2 หรือ
มีระดับ serum erythropoietin ต�ำ่ การรักษาประกอบด้วย การ
ท�ำ phlebotomy เพือ่ ลดระดับ hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 45
การให้ low-dose aspirin การควบคุม cardiovascular risk
factor และการให้ยาเพือ่ ลดปริมาณเซลล์ ในผูป้ ่ วยกลุม่ ความเสีย่ ง
สูงได้แก่ผูป้ ่ วยทีอ่ ายุ ≥ 60 ปี หรือมีประวัติ thrombosis มาก่อน
โดยยาทีใ่ ช้เป็ นล�ำดับแรกคือ hydroxyurea ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ญั หา
hydroxyurea resistance หรือ intolerance สามารถให้การ
รักษาด้วยยา ruxolitinib
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