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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้:
1. ทบทวนความรู้ พืนฐานเกียวกับเม็ดเลือดแดงและโลหิตจางโดยสังเขป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ขยายฐานความรู้ ด้านทฤษฎี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ขยายฐานความรู้ ไปสูก่ ารค้ นคว้ าด้ วยตนเองเพิมเติม
เนือเรื อง:
เม็ดเลือดแดง (red blood cell หรื อ Erythrocyte มีรากศัพท์
มาจากภาษากรี กคือ erythros แปลว่า "สีแดง" และ
kytos แปลว่า "ส่วนเว้ า" กับ cyte แปลว่า "เซลล์")
Erythrocyte จึงหมายถึง เซลล์ทีมีลกั ษณะกลม มีสว่ น
เว้ าสองด้ านคล้ ายโดนัท และมีสีแดง เนืองจากภายในมี
เม็ดเลือดแดงปกติ ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
สารสีแดงคือ ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
(http://www.pathologystudent.com/?p=483)
เม็ดเลือดแดงปกติ มีขนาดประมาณ - ไมครอน มีหน้ าทีในการลําเลียงออกซิเจนจากปอด ไปเลียง
เซลล์ต่าง ๆ ทัวร่างกาย โดยในกระแสเลือดคนปกติ จะพบเม็ดเลือดแดงทีเจริ ญเติบโตเต็มที (Mature red
cell) ซึงไม่มนี ิวเคลียส และสามารถพบเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนระยะ Reticulocyte ได้ แต่ไม่เกิน % ของ
ปริ มาณเม็ดเลือดแดงทังหมด ในภาวะปกติเม็ดเลือดแดงจะไหลเวียนในกระแสเลือดประมาณ 120 วัน แล้ ว
จะหมดอายุ และถูกทําลายในอวัยวะระบบ reticuloendothelial (RE) system ได้ แก่ ม้ ามและตับ
ในผู้ใหญ่จะมีเม็ดเลือดแดงรวมทังหมดประมาณ - ล้ านล้ านเซลล์ โดยเพศหญิงจะมีเม็ดเลือด
แดงประมาณ - ล้ านเซลล์ต่อไมโครลิตร และในเพศชายจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ - ล้ านเซลล์ต่อ
ไมโครลิตร แต่ในคนทีอาศัยอยู่ในเขตทีมีความเข้ มข้ นของออกซิเจนตํา เช่น ในทีสูงกว่าระดับนําทะเลมากๆ
อาจมีปริ มาณเม็ดเลือดแดงมากกว่านีได้ เป็ นปกติตามสภาพแวดล้ อม
องค์ ประกอบของเม็ดเลือดแดง
เนืองจากเม็ดเลือดแดง ทําหน้ าทีหลักคือ ส่งถ่ายออกซิเจนจากปอดไปเลียงเซลล์ต่าง ๆ ทัวร่างกาย
โดยสารทีทําหน้ าทีขนส่งออกซิเจน คือฮีโมโกลบิน ซึงเป็ นองค์ประกอบหลักของเม็ดเลือดแดง รวมทังมีนํา
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และเอนไซม์ทีจําเป็ นต่อการสร้ างพลังงาน (glycolysis pathway) ทีทําให้ เม็ดเลือดแดงสามารถไหลเวียน
ทําหน้ าทีได้ จนครบ 120 วัน ดังนันเม็ดเลือดแดงเปรี ยบเหมือนถุงทีมีเยือหุ้ม ซึงภายในมีฮีโมโกลบิน นํา
และเอนไซม์
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin หรือคําย่อคือ Hb) มีโครงสร้ างโมเลกุลทีประกอบด้ วยสายโปลีเป็ ปไทด์
(polypeptide) ซึงเป็ นหน่วยย่อยของโปรตีน เรี ยกว่าสายโกลบิน (globin chain) กับหมูฮ่ ีม (heme group)
ซึงฮีมมีโครงสร้ างทางเคมีเป็ นพอร์ ไฟริ น (porphyrin) ทีมีโมเลกุลของเหล็ก (iron หรื อ Fe) อยู่ตรงกลาง เพือ
ทําหน้ าทีจับและปล่อยออกซิเจน
ฮีโมโกลบินในคนปกติวยั ผู้ใหญ่ (adult hemoglobin) มากกว่า
97% จะเป็ นฮีโมโกลบินเอ (Hb A) ซึงประกอบด้ วยสาย
โกลบิน ชนิดแอลฟ่ าโกลบิน (alpha globin chain : 
chain) และเบต้ าโกลบิน (beta globin chain : 
http://blogs.dickinson.edu/mindmeetsmatter
/2010/11/26/hemoglobin/

chain) อย่างละ 2 สาย (α2β2)

ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล ประกอบด้ วยสายโกลบินชนิดต่างกัน 2 ชนิดๆละ 2 สาย แต่ละสายจะมีฮีม 1
หมู่ และมีเหล็ก 1 โมเลกุลซึงจับออกซิเจนได้ 1 โมเลกุล ดังนันฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จึงมีโกลบิน 4 สาย
และสามารถจับกับออกซิเจนได้ 4 โมเลกุล
ระดับของฮีโมโกลบินในเลือด สามารถวัดระดับได้ และค่าของฮีโมโกลบิน เป็ นดัชนีหนึงของการ
ตรวจเลือดทางโลหิตวิทยา คือ complete blood count (CBC) ทีใช้ ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง ค่าปกติ
ของฮีโมโกลบินในวัยผู้ใหญ่ เพศหญิง คือ 12-16 g/dL ส่วนในเพศชาย คือ 14-18 g/dL
การลดลงของระดับฮีโมโกลบินในเลือด พบได้ ในผู้ทีขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency) หรือผู้ทีมียีนที
ควบคุมการสร้ างโกลบิน (globin gene) ผิดปกติ ทําให้ ไม่สามารถสร้ างสายโกลบินสายใดสายหนึงได้ หรื อ
สร้ างสายโกลบินได้ แต่น้อยกว่าปกติ
ซึงพบได้ ในภาวะโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ในกลุม่ โรคธาลัสซีเมีย
(Thalassemias)
เอนไซม์ ทีจําเป็ นต่ อการสร้ างพลังงานในเม็ดเลือดแดง
ดังได้ กล่าวมาแล้ วว่า เม็ดเลือดแดงทีเจริ ญเติบโตเต็มที (Mature red cell) ไม่มนี ิวเคลียส ไม่มี
เครื องมือใดๆในการสร้ างเอนไซม์ หรื อโปรทีน จึงต้ องมีการสร้ างและเก็บสะสมไว้ ตงแต่
ั ยงั เป็ นเม็ดเลือดแดง
ตัวอ่อนทียังมีนิวเคลียสอยู่ และเก็บไว้ ใช้ จนครบ 120 วัน
พลังงานในเม็ดเลือดแดง เหมือนกับในเซลล์อืนๆ คือได้ มาจากกระบวนการปฏิกิริยาเคมีของการย่อย
นําตาลกลูโคส ซึงเรี ยกปฏิกิริยาเคมีนีว่าไกลโคไลซิส (Glycolysis)
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http://erasmeinfo.ulb.ac.be/globule/English/enzymes.htm

กระบวนการนี ได้ ผลสุดท้ ายเป็ นพลังงานในรูปของ ATP
เพือใช้ ในการดํารงชีวิตของเม็ดเลือดแดงจนครบ 120
วัน และในปฏิกิริยาคูข่ นาน จะได้ สารเคมีทีมีฤทธิ
ต้ านอนุมลู อิสระ คือ กลูทาไทโอน (Glutathione)
เพือทําหน้ าทีคืนสภาพฮีโมโกลบินหลังทําหน้ าที
ลําเลียงออกซิเจน และเอนไซม์ทีสําคัญในปฏิกิริยา
คูข่ นานกับไกลโคไลซิสคือ G6PD (Glucose-6phosphatase dehydrogenase)

ภาวะพร่ องเอนไซม์ตวั นี (G6PD deficiency) จะทําให้ เกิดโลหิตจางเฉียบพลันได้ หากได้ รับยาหรื อ
สารทีผลิตอนุมลู อิสระ (oxidant drug) ดังนันกระบวนการไกลโคไลซิสและปฏิกิริยาคูข่ นาน จึงจําเป็ นต่อ
วงจรชีวิตและการทําหน้ าทีของเม็ดเลือดแดง
ผนังเม็ดเลือดแดง (red blood cell membrane)
ผนังหรื อเยือหุ้มเม็ดเลือดแดง เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ทีทําให้ เม็ดเลือดแดง มีรูปร่างกลมและเว้ า
กลาง (biconcave) มีความยืดหยุ่น (flexible) ทีทําให้ เม็ดเลือดแดงสามารถปรับรูปร่าง ให้ ลอดผ่านเส้ น
เลือดฝอยทีมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงได้ โดยไม่แตกหรื อถูกทําลายไปก่อนกําหนด
เยือหุ้มเม็ดเลือดแดง
มีลกั ษณะและองค์ประกอบ
เหมือนกับเยือหุ้มเซลล์อืนๆ คือประกอบด้ วยชันที
เป็ นแผ่นไขมันประกบกัน (lipid bilayer) และมี
โปรทีนทีประสานตัวกันเป็ นร่ างแห รองรับแผ่น
ไขมันด้ านในเยือหุ้ม
เรี ยกโปรทีนในกลุ่มนีว่า
cytoskeleton และยังมีโปรทีนอีกกลุ่มหนึงทีอาจ
แทรกตัวทะลุผ่านชันไขมัน (transmembrane
http://www.msc.univ-parisdiderot.fr/~frgallet/Research_Activities/Research.html
protein) หรื อลอยตัวชิดกับแผ่นไขมันด้ านในเยือ
หุ้ม (peripheral protein)
ปลายของ transmembrane protein ทีทะลุออกด้ านนอกของเยือหุ้มเม็ดเลือดแดง จะมีไขมัน
(lipoprotein) หรือคาร์ โบไฮเดรท (glycoprotein) มาเกาะติดเป็ นกิงก้ านสาขาทีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล เพือทําหน้ าทีเป็ นหมูเ่ ลือด หรื อเป็ นแอนตีเจนของเม็ดเลือดแดงทีเป็ นอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคล
ความผิดปกติขององค์ประกอบเยือหุ้มเม็ดเลือดแดง อาจผิดปกติทีไขมัน โปรทีน หรื อ คาร์ โบไฮเดรท
ซึงแต่ละความผิดปกติ ต่างส่งผลให้ เกิดภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง และอาจเกิดจาก
~3~

ปั จจัยภายในของเม็ดเลือดแดงเอง (intracorpuscular hemolytic anemia) หรื ออาจเกิดจากปั จจัยอืน
ภายนอกเม็ดเลือดแดง (extracorpuscular hemolytic anemia) ซึงปั จจัยทังภายในและภายนอก อาจทํา
ให้ เม็ดเลือดแดงแตกทันทีในกระแสเลือด (intravascular hemolysis) หรื อแตกในม้ าม (extravascular
hemolysis) ในคนปกติ เม็ดเลือดแดงทีหมดอายุเมือครบ 120 วัน จะถูกกําจัดและทําลายในม้ าม
การสร้ างเม็ดเลือดแดง
การสร้ างเม็ดเลือดแดง รวมทังการสร้ างเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เกิดขึนในไขกระดูกแดง (red
marrow) โดยเม็ดเลือดทุกชนิด มีกําเนิดมาจากเซลล์ต้นกําเนิดแรกเพียงเซลล์เดียว ซึงเรี ยกว่า
Pleuripotent stem cell : PPSC ซึงมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถจําลองตัวเองเพือรักษาปริ มาณให้ คงทีได้ เรี ยก
คุณสมบัตินีว่า self renewal
จาก PPSC เม็ดเลือดจะแยกเป็ น 2 สายใหญ่คือ lymphoid
stem cell ซึงจะเจริญเติบโตไปเป็ นเม็ดเลือดขาวสาย
lymphocyte เพียงสายเดียวเท่านัน และอีกสายแยกเป็ น
myeloid stem cell ทีจะเจริ ญเติบโตไปเป็ นเม็ดเลือด 3
สาย คือเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวสาย
granulocyte กับ monocyte
http://lymphoma.about.com/od/glossary/g/
What-Is-Hematopoiesis.htm

เมือกล่าวถึงเฉพาะการสร้ างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis) ซึง
จะถูกควบคุมโดยระดับของออกซิเจนในกระแสเลือด
หากมีระดับลดตําลง จะไปกระตุ้นไตให้ หลังฮอร์ โมน
erythropoietin (EPO) ออกมา แล้ ว EPO จะเข้ าไปในไข
กระดูกแดง ชักนําให้ มกี ารสร้ างเม็ดเลือดแดงจากเซลล์
ต้ นกําเนิด ทังนีต้ องมีสารอาหารทีจําเป็ น คือ ธาตุเหล็ก
http://www.medscape.org/viewarticle/412897_2
วิตามินบี 12 และ โฟเลท
สําหรับทารกในครรภ์ในช่วงแรก ๆ นัน การสร้ างเม็ดเลือดแดงจะเกิดขึนที mesodermal cell ของถุง
ไข่แดง (yolk sac) เมืออายุครรภ์ได้ - เดือน การสร้ างเม็ดเลือดแดงจะเปลียนไปอยู่ทีม้ ามและตับ
หลังจากอายุครรภ์ เดือนไปแล้ ว การสร้ างเม็ดเลือดแดงจะไปอยู่ทีไขกระดูกเพียงแหล่งเดียว ซึงในทารก
และเด็กเล็กการสร้ างเม็ดเลือดแดง จะเกิดในไขกระดูกของกระดูกทุกชิน ต่อมาการสร้ างเม็ดเลือดแดง จะ
จํากัดเพียงในกระดูกบางชิน เช่น กระดูกแขน ขา กระดูกเชิงกราน กระดูกหน้ าอก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ใน
คนทีเป็ นโรคเลือดบางชนิด การสร้ างเม็ดเลือดแดงอาจกลับมาทีอวัยวะนอกไขกระดูกได้ เช่น ม้ ามและตับ
เรี ยกการสร้ างเม็ดเลือดแดงนอกไขกระดูกว่า extramedullary erythropoiesis
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ดังนัน พอสรุปได้ ว่า การสร้ างเม็ดเลือดแดง ต้ องอาศัยปั จจัยการสร้ างทีสําคัญคือ
 การมีไขกระดูกทีสมบูรณ์
 การมีฮอร์ โมน EPO หลังจากไต
 การมีสารอาหารทีพอเพียงและนํามาใช้ ได้ คือ ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และโฟเลท
ความผิดปกติใดๆทีเกิดกับปั จจัยเหล่านี ได้ แก่ การมีไขกระดูกฝ่ อหรื อ stem cell มีความผิดปกติ ไม่
สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้ หรื อการเป็ นโรคไต ทําให้ ไม่สามารถหลังฮอร์ โมน EPO จากไตได้ หรื อการ
ขาดสารอาหารทีจําเป็ น เช่นการขาดธาตุเหล็ก จะนําไปสูก่ ารเกิดภาวะโลหิตจางจากการสร้ างเม็ดเลือด
แดงได้ น้อยกว่าปกติ (decreased production)
เมือศึกษาเซลล์ในไขกระดูก เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนตัวแรก
สุดในสายพัฒนาการคือ pronormoblast หรื อ
proerythroblast แล้ วจะเจริ ญเติบโตและเปลียน
สภาพไปเป็ นเม็ดเลือดแดงตามลําดับการ
เจริ ญเติบโต คือ basophilic- polychromaticและ orthochromatic- normoblast, ซึงแต่ละ
ระยะจะมีการเปลียนแปลงของทัง nucleus และ
http://www.graphicpulse.com/medill/wblood.html
cytoplasm
Orthochromatic normoblast เป็ นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนระยะสุดท้ าย ทียังมีนิวเคลียส แล้ ว
นิวเคลียสจะถูกสลัดออก เปลียนไปเป็ น reticulocyte (polychromasia) และ erythrocyte ซึงเป็ นเม็ดเลือด
แดงระยะสุดท้ ายทีไหลเวียนในกระแสเลือดและทําหน้ าทีลําเลียงออกซิเจนจนครบอายุประมาณ 120 วัน
การทําลายเม็ดเลือดแดงทีหมดอายุ

http://www.austincc.edu/apreview/PhysText/Blood.htm

เมือเม็ดเลือดแดง ทําหน้ าทีลําเลียงออกซิเจนจนครบ
อายุ กระบวนการผลิตพลังงานทีสะสมไว้ ก็จะถูกใช้
จนหมดไปพร้ อมกับการสินอายุขยั ของเม็ดเลือดแดง
โดยเม็ดเลือดแดงทีหมดอายุ จะเกิดการเปลียนแปลง
ทีทําให้ เม็ดเลือดแดง ถูกกําจัดออกโดย phagocytes
โดยเฉพาะ phagocytes ทีอยู่ในม้ าม ซึงม้ ามเป็ น
แหล่งหลักทีทําลายเม็ดเลือดแดงทีผิดปกติ หรื อที
หมดอายุ เมือเม็ดเลือดแดงทีหมดอายุถูกกําจัดแล้ ว
องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง ก็จะถูกย่อยสลาย
เป็ นหน่วยย่อย
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ฮีโมโกลบิน จะถูกย่อยออกเป็ นสายโกลบินและกรดอมิโน ซึงจะถูกนํากลับไปใช้ เพือสร้ างโปรทีน
ส่วนทีเป็ นหมูฮ่ ีม จะถูกแยกเหล็กออก และนํากลับไปใช้ ส่วนทีเหลือคือ porphyrin ring ซึงเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย จะถูกทําลายพิษทีตับ แล้ วถูกกําจัดออกทางปั สสาวะ และอุจจาระ
ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า เม็ดเลือดแดงถูกสร้ างขึนในไขกระดูก ภายใต้ การควบคุมของฮอร์ โมน EPO จาก
ไต และต้ องมีสารอาหารทีจําเป็ นพร้ อม แล้ วออกจากไขกระดูกมาไหลเวียนในกระแสเลือดเพือลําเลียง
ออกซิเจนจากปอดไปเลียงเซลล์ทุกเซลล์ และรับคาร์ บอนไดออกไซด์ จากเซลล์ไปขับออกทีปอด โดยมี
ฮีโมโกลบินทําหน้ าทีจับและปล่อยออกซิเจนกับคาร์ บอนไดออกไซด์ และทําหน้ าทีอยู่ประมาณ 120 วัน โดย
ใช้ พลังงาน ATP ทีผลิตจากระบวนการไกลโคไลซิส และเมือครบ 120 วัน เม็ดเลือดแดงทีหมดอายุ จะถูก
กําจัดทีม้ าม ซึงองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงทีหมดอายุ จะถูกย่อยสลาย สิงทียังมีประโยชน์จะถูกนํา
กลับไปใช้ ส่วนทีเป็ นพิษต่อร่ างกาย จะถูกถอนพิษและกําจัดออกทางปั สสาวะและอุจจาระ
จากกระบวนการสร้ างและกําจัดเม็ดเลือดแดง หากมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง จะเชือมโยงกับ
กระบวนการนี คือ
1) ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากการสร้ างเม็ดเลือดแดงน้ อยลง (Decreased red blood cell
production) เนืองจากสาเหตุดงั นี
ก. ความผิดปกติของไขกระดูก หรื อเซลล์ต้นกําเนิด (stem cell) เช่นไขกระดูกฝ่ อ ไขกระดูกถูก
เบียดเบียนจากพังผืด หรื อถูกเบียดเบียนจากเซลล์มะเร็ งทีลามเข้ าไปในไขกระดูก หรื อมีความ
ผิดปกติทีทําให้ เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดแดง ไม่สามารถเจริ ญเติบโตและแบ่งตัวได้ ตามปกติ
ข. ความผิดปกติของไต เช่นการเป็ นโรคไตวาย ทําให้ ไตไม่สามารถผลิตฮอร์ โมน EPO เพือ
กระตุ้นการสร้ างเม็ดเลือดแดงได้
ค. การขาดสารอาหาร เนืองจากได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรื อดูดซึมไม่ได้ เช่นการขาดเหล็ก
หรื อขาดวิตามินบี 12 และ โฟเลท
2) ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากการทําลายเม็ดเลือดแดงก่อนหมดอายุ (Increased red
blood cell destruction) เนืองจากสาเหตุดงั นี
ก. ความผิดปกติของการสร้ างฮีโมโกลบิน ซึงอาจเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก หรื อมีความผิดปกติ
ของยีนทีควบคุมการสร้ างสายโกลบิน ทําให้ สร้ างสายโกลบินไม่ได้ สร้ างได้ น้อยลง หรือสร้ าง
สายโกลบินทีผิดปกติ
ข. ความผิดปกติของกระบวนการไกลโคไลซิส หรื อกระบวนการคูข่ นาน เช่นภาวะพร่องเอนไซม์
G6PD ทําให้ ไม่สามารถสร้ างกลูทาไทโอนได้ เพียงพอ ทําให้ ฮีโมโกลบินไม่สามารถกลับคืน
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สภาพหลังทําหน้ าทีจับออกซิเจน ฮีโมโกลบินเสียสภาพ และจับตัวตกตะกอนในเม็ดเลือดแดง
ทําให้ เม็ดเลือดแดงแตกอย่างเฉียบพลัน เมือสัมผัสกับยาหรื อสารทีเป็ นอนุมูลอิสระ
ค. ความผิดปกตินอกเม็ดเลือดแดง เช่นการมีเศษไฟบริ น (fibrin) ในกระแสเลือด เฉือนเยือหุ้ม
เม็ดเลือดแดง ทําให้ เม็ดเลือดแดงแตกก่อนกําหนด หรื อความผิดปกติของม้ าม ทําให้ ม้าม
ทําลายเม็ดเลือดแดงทียังไม่หมดอายุ (Hypersplenism)
3) ความผิดปกติจากการเสียเลือด (Blood loss) เนืองจากมีเลือดออกทีอวัยวะภายใน หรื อการมี
ประจําเดือนออกมามากกว่าปกติ
เป็ นการสูญเสียเลือดไปโดยไม่เกียวกับการสร้ างหรื อการ
ทําลายเม็ดเลือดแดง
โลหิตจาง (Anemia)
จากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 3 ประการ ดังทีกล่าวมา ทําให้ เกิดภาวะโลหิตจาง ซึงสามารถ
วินิจฉัยได้ จากการตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ซึงประกอบด้ วยการนับจํานวนเม็ดเลือดแดงในกระแส
เลือด (red blood cell count : RBC) การวัดระดับของฮีโมโกลบิน (hemoglobin determination : Hb)
และการวัดปริ มาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit/packed cell volume : Hct) รวมทังค่าอืนๆ ทีได้
จากเครื องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (automate hematology) ได้ แก่ ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง (red blood
cell indices) ซึงคํานวณจาก RBC, Hb และ Hct ดังนี

https://www.medialabinc.net/spg579119/red_blood_cell_indices_definitions_and_calculation.aspx

1) Mean corpuscular volume (MCV) : ปริ มาตรโดยเฉลียของเม็ดเลือดแดงมีค่าปกติที - fL
2) Mean corpuscular hemoglobin (MCH) : ปริ มาณฮีโมโกลบินโดยเฉลียของเม็ดเลือดแดง มีคา่
ปกติที - pg/cell
3) Mean corpuscular hemoglobin concentration(MCHC) : ความเข้ มข้ นฮีโมโกลบินโดยเฉลีย
ของเม็ดเลือดแดง มีค่าปกติที - g/dL
ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง สามารถนํามาวินิจฉัยลักษณะของเม็ดเลือดแดงทีพบในภาวะโลหิตจาง และ
จะจะสอดคล้ องกับขนาดและการติดสีของเม็ดเลือดแดงทีเห็นได้ จากสเมียร์ เลือด ทังนี สามารถนําค่าดัชนี
เม็ดเลือดแดงมาแยกชนิดของโลหิตจางตามรู ปร่ างเม็ดเลือดแดง (morphologic classification) ได้
ดังต่อไปนี คือ
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ก. โลหิตจางทีเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กและติดสีจาง (Microcytic hypochromic anemia) มักพบ
ในโลหิตจางทีไม่สามารถสร้ างฮีโมโกลบินได้ เนืองจากขาดเหล็ก หรื อสร้ างสายโกลบินได้ น้อยลง
ข. โลหิตจางทีเม็ดเลือดแดงมีขนาดและการติดสีปกติ (Normocytic normochromic anemia) แต่มี
จํานวนเม็ดเลือดแดงน้ อยกว่าปกติ เช่นโลหิตจางในโรคไตวาย หรื อโลหิตจางจากการทีไขกระดูก
ถูกเบียดเบียน หรื อจากการทีเซลล์ต้นกําเนิดไม่สามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตไม่ได้ ตามปกติ
ค. โลหิตจางทีเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ (Macrocytic anemia) มักพบในโลหิตจางทีขาด
สารอาหารเกียวข้ องกับการสร้ างนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนคือวิตามินบี 12 หรื อ โฟเลท
การวินิจฉัยโลหิตจาง
ภาวะโลหิตจางไม่ใช่โรค แต่เป็ นอาการทีแสดงออกจากการเป็ นโรค ดังนันการวินิจฉัยโลหิตจาง จึง
ต้ องหาสาเหตุทีทําให้ เกิดโลหิตจาง ได้ แก่ มีการสร้ างเม็ดเลือดแดงน้ อยลง หรื อมีการแตกของเม็ดเลือดแดง
ก่อนกําหนด หรื อมีภาวะเลือดออกทีใด เมือวิเคราะห์พบสาเหตุแล้ ว จึงนําไปสูก่ ารรักษาทีตรงกับสาเหตุ
เช่นหากมีการขาดเหล็ก ก็ให้ ยาทีมีธาตุเหล็ก เป็ นต้ น
การวินิจฉัยสาเหตุของโลหิตจาง ทําได้ 3 แนวทาง คือ
1. วินิจฉัยจากอาการทางคลินิก ซึงขึนกับความรุ นแรงของการขาดเม็ดเลือดแดง เริ มตังแต่ไม่มี
อาการใดๆ แต่ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพประจําปี หรือมีอาการอ่อนเพลีย เหนือย
ง่ายเวลาออกแรง จนกระทังถึงหัวใจวาย และเนืองจากเม็ดเลือดแดงทําหน้ าทีลําเลียงออกซิเจน
ไปเลียงเซลล์ของทุกอวัยวะ ดังนันโลหิตจางจึงส่งผลกระทบต่ออวัยวะทุกระบบ
2. วินิจฉัยจากพยาธิสรี รวิทยา คือสาเหตุทีทําให้ เกิดโลหิตจาง ดังกล่าวมาแล้ ว คือ
ก. การสร้ างเม็ดเลือดแดงน้ อยลง
ข. เม็ดเลือดแดงถูกทําลายก่อนกําหนด
ค. ภาวะเลือดออก
3. วินิจฉัยจากการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ โดยตรวจค่าทางโลหิตวิทยา เพือวินิจฉัยว่ามีภาวะโลหิต
จางหรื อไม่
การวิเคราะห์ สเมียร์ เลือด (blood smear examination)
การวิเคราะห์ CBC รวมทังดัชนีเม็ดเลือดแดง และค่าอืนๆทีได้ จากเครื องวิเคราะห์อตั โนมัติ จะชีแนะ
รู ปร่ างของเม็ดเลือดแดง ทีเห็นได้ จริ งจากสเมียร์ เลือด ทําให้ สามารถให้ การวินิจฉัยภาวะโลหิตจางได้ จาก
ขนาดและการติดสีของเม็ดเลือดแดง รวมทังความผิดปกติของรู ปร่ างเม็ดเลือดแดง
สิงทีต้ องคํานึง เมือวิเคราะห์ความผิดปกติของรูปร่างเม็ดเลือดแดง คือ
1) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (size) ได้ แก่ Microcytic, Normocytic, Macrocytic และ anisocytosis
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2)
3)
4)
5)

การติดสีของเม็ดเลือดแดง (color) ได้ แก่ Hypochromic และ Normochromic
รู ปร่ างของเม็ดเลือดแดง (morphology)ได้ แก่ Spherocyte, Schistocyte และ Target cell
การเรี ยงตัวของเม็ดเลือดแดง (distribution) ได้ แก่ Rouleaux formation และAgglutination
การมีชินส่วนในเม็ดเลือดแดง (inclusion) ได้ แก่ Basophilic stripling และ Howell-Jolly body

http://clinical-laboratory.blogspot.com/2015/04/redblood-cell-morphology-abnormalities.html

โดยสรุ ป เม็ดเลือดแดงถูกสร้ างทีไขกระดูก เช่นเดียวกับเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด แต่การสร้ าง
เม็ดเลือดแดงต้ องการสารอาหาร คือธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และโฟเลท โดยต้ องการฮอร์ โมน EPO จากไต
เป็ นตัวควบคุมการสร้ าง เมือออกจากไขกระดูก ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะทําหน้ าทีลําเลียงออกซิเจน
ไปเลียงเซลล์ทวร่
ั างกาย ดังนัน เยือหุ้มเม็ดเลือดแดง ต้ องมีความยืดหยุ่น เพือให้ เม็ดเลือดแดงลอดผ่านเส้ น
เลือดฝอยขนาดเล็กได้ โดยอาศัยพลังงานจากไกลโคไลซิส และกระบวนการคูข่ นานจะได้ กลูทาไทโอน เพือ
คืนสภาพฮีโมโกลบิน ซึงเม็ดเลือดแดงจะไหลเวียนทําหน้ าทีประมาณ 120 วัน ก่อนทีจะหมดอายุและถูก
กําจัดทีม้ าม ส่วนทียังมีประโยชน์จะถูกนํากลับไปใช้ ส่วนทีมีพิษจะถูกกําจัดออกทางปั สสาวะและอุจจาระ
ภาวะโลหิตจางจะเกิดขึน เมือมีการสร้ างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกน้ อยลง หรื อเมือมีการทําลายเม็ด
เลือดแดงก่อนกําหนด ซึงอาจเนืองจากความผิดปกติในตัวเม็ดเลือดแดงเอง หรื อภาวะโลหิตจางอาจเกิดขึน
จากความผิดปกตินอกเม็ดเลือดแดง ซึงสามารถให้ การวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง เบืองต้ นได้ จากการวิเคราะห์
เลือดทางโลหิตวิทยา (CBC) รวมทังการวิเคราะห์รูปร่างของเม็ดเลือดแดงจากสเมียร์ เลือด ประกอบกับการ
ตรวจร่างกายและการซักประวัติโดยแพทย์
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