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วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 

1. ทบทวนความรู้พื �นฐานเกี�ยวกบัเม็ดเลือดแดงและโลหิตจางโดยสงัเขป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ขยายฐานความรู้ด้านทฤษฎี ไปสูก่ารปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ขยายฐานความรู้ ไปสูก่ารค้นคว้าด้วยตนเองเพิ�มเตมิ 

เนื �อเรื�อง: 

เม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ Erythrocyte มีรากศพัท์

มาจากภาษากรีกคือ erythros แปลว่า "สีแดง" และ 

kytos แปลวา่ "ส่วนเว้า" กบั cyte แปลว่า "เซลล์") 

Erythrocyte จึงหมายถึง เซลล์ที�มลีกัษณะกลม มีสว่น

เว้าสองด้านคล้ายโดนทั และมีสีแดง เนื�องจากภายในมี

สารสีแดงคือ ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) 

 

เม็ดเลือดแดงปกติ มีขนาดประมาณ �-� ไมครอน มีหน้าที�ในการลําเลียงออกซิเจนจากปอด ไปเลี �ยง

เซลล์ต่าง ๆ ทั�วร่างกาย โดยในกระแสเลือดคนปกติ จะพบเม็ดเลือดแดงที�เจริญเติบโตเต็มที� (Mature red 

cell) ซึ�งไม่มนีิวเคลียส และสามารถพบเม็ดเลือดแดงตวัอ่อนระยะ Reticulocyte ได้ แตไ่มเ่กิน �% ของ

ปริมาณเมด็เลือดแดงทั �งหมด ในภาวะปกตเิมด็เลือดแดงจะไหลเวียนในกระแสเลือดประมาณ 120 วนั แล้ว

จะหมดอายุ และถูกทําลายในอวยัวะระบบ reticuloendothelial (RE) system ได้แก่ ม้ามและตบั  

ในผู้ใหญ่จะมีเม็ดเลือดแดงรวมทั �งหมดประมาณ ��-�� ล้านล้านเซลล์ โดยเพศหญิงจะมีเม็ดเลือด

แดงประมาณ �-� ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร  และในเพศชายจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ �-� ล้านเซลล์ต่อ

ไมโครลิตร แตใ่นคนที�อาศยัอยู่ในเขตที�มีความเข้มข้นของออกซิเจนตํ�า เช่น ในที�สงูกว่าระดบันํ �าทะเลมากๆ 

อาจมีปริมาณเม็ดเลือดแดงมากกวา่นี �ได้เป็นปกติตามสภาพแวดล้อม  

องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง 

 เนื�องจากเมด็เลือดแดง ทําหน้าที�หลกัคือ สง่ถ่ายออกซิเจนจากปอดไปเลี �ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั�วร่างกาย 

โดยสารที�ทําหน้าที�ขนสง่ออกซิเจน คือฮีโมโกลบิน ซึ�งเป็นองค์ประกอบหลกัของเมด็เลือดแดง รวมทั �งมีนํ �า 

 

 เม็ดเลือดแดงปกต ิภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

(http://www.pathologystudent.com/?p=483) 

http://www.pathologystudent.com/?attachment_id=482
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และเอนไซม์ที�จําเป็นต่อการสร้างพลงังาน (glycolysis pathway) ที�ทําให้เมด็เลือดแดงสามารถไหลเวียน

ทําหน้าที�ได้จนครบ 120 วนั ดงันั �นเม็ดเลือดแดงเปรียบเหมือนถุงที�มีเยื�อหุ้ม ซึ�งภายในมฮีีโมโกลบิน นํ �า 

และเอนไซม ์

ฮีโมโกลบิน (hemoglobin หรือคําย่อคือ Hb) มโีครงสร้างโมเลกลุที�ประกอบด้วยสายโปลีเป็ปไทด์

(polypeptide) ซึ�งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน เรียกวา่สายโกลบิน (globin chain) กบัหมูฮ่ีม (heme group) 

ซึ�งฮีมมีโครงสร้างทางเคมีเป็นพอร์ไฟริน (porphyrin) ที�มีโมเลกลุของเหล็ก (iron หรือ Fe) อยู่ตรงกลาง เพื�อ

ทําหน้าที�จบัและปลอ่ยออกซิเจน 
 

ฮีโมโกลบินในคนปกตวิยัผู้ ใหญ่ (adult hemoglobin) มากกว่า 

97% จะเป็นฮีโมโกลบินเอ (Hb A) ซึ�งประกอบด้วยสาย

โกลบิน ชนิดแอลฟ่าโกลบิน (alpha globin chain :  

chain) และเบต้าโกลบิน (beta globin chain :  

chain) อย่างละ 2 สาย (α2β2)  

 

ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล ประกอบด้วยสายโกลบินชนิดตา่งกัน 2 ชนิดๆละ 2 สาย แตล่ะสายจะมีฮีม 1 

หมู่ และมีเหล็ก 1 โมเลกุลซึ�งจบัออกซิเจนได้ 1 โมเลกุล ดงันั �นฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จงึมีโกลบิน 4 สาย 

และสามารถจบักบัออกซิเจนได้ 4 โมเลกลุ 

ระดบัของฮีโมโกลบินในเลือด สามารถวัดระดบัได้ และคา่ของฮีโมโกลบิน เป็นดชันีหนึ�งของการ

ตรวจเลือดทางโลหิตวิทยา คือ complete blood count (CBC) ที�ใช้ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง ค่าปกติ

ของฮีโมโกลบินในวยัผู้ใหญ่ เพศหญิง คือ 12-16 g/dL สว่นในเพศชาย คือ 14-18 g/dL  

การลดลงของระดบัฮีโมโกลบินในเลือด พบได้ในผู้ที�ขาดธาตเุหล็ก (Iron deficiency) หรือผู้ที�มียีนที�

ควบคมุการสร้างโกลบิน (globin gene) ผิดปกติ ทําให้ไม่สามารถสร้างสายโกลบินสายใดสายหนึ�งได้ หรือ

สร้างสายโกลบินได้แต่น้อยกว่าปกติ ซึ�งพบได้ในภาวะโลหิตจางทางกรรมพนัธุ์ในกลุม่โรคธาลสัซีเมีย 

(Thalassemias) 

เอนไซม์ที�จําเป็นต่อการสร้างพลังงานในเม็ดเลือดแดง 

ดงัได้กลา่วมาแล้วว่า เม็ดเลือดแดงที�เจริญเติบโตเตม็ที� (Mature red cell) ไม่มนีิวเคลยีส ไม่มี

เครื�องมือใดๆในการสร้างเอนไซม์ หรือโปรทีน จึงต้องมีการสร้างและเก็บสะสมไว้ตั �งแต่ยงัเป็นเม็ดเลือดแดง

ตวัอ่อนที�ยงัมนีิวเคลียสอยู่ และเก็บไว้ใช้จนครบ 120 วนั 

พลงังานในเมด็เลือดแดง เหมือนกบัในเซลล์อื�นๆ คือได้มาจากกระบวนการปฏิกิริยาเคมีของการย่อย

นํ �าตาลกลโูคส ซึ�งเรียกปฏิกิริยาเคมนีี �ว่าไกลโคไลซิส (Glycolysis)  

http://blogs.dickinson.edu/mindmeetsmatter

/2010/11/26/hemoglobin/ 
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กระบวนการนี � ได้ผลสดุท้ายเป็นพลงังานในรูปของ ATP 

เพื�อใช้ในการดํารงชีวิตของเม็ดเลือดแดงจนครบ 120 

วนั และในปฏิกิริยาคูข่นาน จะได้สารเคมีที�มีฤทธิ�

ต้านอนุมลูอิสระ คือ กลทูาไทโอน (Glutathione) 

เพื�อทําหน้าที�คืนสภาพฮีโมโกลบินหลงัทําหน้าที�

ลําเลียงออกซิเจน และเอนไซม์ที�สําคญัในปฏิกิริยา

คูข่นานกบัไกลโคไลซิสคือ G6PD (Glucose-6-

phosphatase dehydrogenase)  

 

ภาวะพร่องเอนไซม์ตวันี � (G6PD deficiency) จะทําให้เกิดโลหิตจางเฉียบพลนัได้ หากได้รับยาหรือ

สารที�ผลิตอนุมลูอิสระ (oxidant drug) ดงันั �นกระบวนการไกลโคไลซิสและปฏิกิริยาคูข่นาน จึงจําเป็นต่อ

วงจรชีวิตและการทําหน้าที�ของเม็ดเลือดแดง 

 

ผนังเม็ดเลือดแดง (red blood cell membrane) 

ผนงัหรือเยื�อหุ้มเมด็เลือดแดง เป็นองค์ประกอบสําคญั ที�ทําให้เม็ดเลือดแดง มีรูปร่างกลมและเว้า

กลาง (biconcave) มคีวามยืดหยุ่น (flexible) ที�ทําให้เม็ดเลือดแดงสามารถปรับรูปร่าง ให้ลอดผ่านเส้น

เลือดฝอยที�มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเลก็กวา่เมด็เลือดแดงได้ โดยไมแ่ตกหรือถกูทําลายไปก่อนกําหนด 

เยื�อหุ้มเมด็เลือดแดง มีลกัษณะและองค์ประกอบ

เหมือนกบัเยื�อหุ้มเซลล์อื�นๆ คือประกอบด้วยชั �นที�

เป็นแผ่นไขมนัประกบกนั (lipid bilayer) และมี 

โปรทีนที�ประสานตวักนัเป็นร่างแห รองรับแผ่น

ไขมนัด้านในเยื�อหุ้ม เรียกโปรทีนในกลุ่มนี �ว่า 

cytoskeleton และยงัมีโปรทีนอีกกลุ่มหนึ�งที�อาจ

แทรกตวัทะลผุ่านชั �นไขมนั (transmembrane 

protein) หรือลอยตวัชิดกบัแผ่นไขมนัด้านในเยื�อ

หุ้ม (peripheral protein) 

ปลายของ transmembrane protein ที�ทะลุออกด้านนอกของเยื�อหุ้มเม็ดเลือดแดง จะมไีขมนั 

(lipoprotein) หรือคาร์โบไฮเดรท (glycoprotein) มาเกาะติดเป็นกิ�งก้านสาขาที�อาจแตกต่างกนัไปในแตล่ะ

บุคคล เพื�อทําหน้าที�เป็นหมูเ่ลือด หรือเป็นแอนตี �เจนของเมด็เลือดแดงที�เป็นอตัลกัษณ์ของแตล่ะบุคคล 

ความผิดปกติขององค์ประกอบเยื�อหุ้มเมด็เลือดแดง อาจผิดปกติที�ไขมนั โปรทีน หรือ คาร์โบไฮเดรท 

ซึ�งแต่ละความผิดปกติ ตา่งส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง และอาจเกิดจาก

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/globule/English/enzymes.htm 

http://www.msc.univ-paris-

diderot.fr/~frgallet/Research_Activities/Research.html 
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ปัจจยัภายในของเมด็เลือดแดงเอง (intracorpuscular hemolytic anemia) หรืออาจเกิดจากปัจจยัอื�น 

ภายนอกเม็ดเลือดแดง (extracorpuscular hemolytic anemia) ซึ�งปัจจยัทั �งภายในและภายนอก อาจทํา

ให้เมด็เลือดแดงแตกทนัทีในกระแสเลือด (intravascular hemolysis) หรือแตกในม้าม (extravascular 

hemolysis) ในคนปกติ เม็ดเลือดแดงที�หมดอายุเมื�อครบ 120 วนั จะถูกกําจัดและทําลายในม้าม 

 

การสร้างเม็ดเลือดแดง 

การสร้างเม็ดเลือดแดง รวมทั �งการสร้างเมด็เลือดขาว และเกล็ดเลือด เกิดขึ �นในไขกระดกูแดง (red 

marrow) โดยเม็ดเลือดทุกชนิด มีกําเนิดมาจากเซลล์ต้นกําเนิดแรกเพียงเซลล์เดยีว ซึ�งเรียกวา่ 

Pleuripotent stem cell : PPSC ซึ�งมีคณุสมบตัสิามารถจําลองตวัเองเพื�อรักษาปริมาณให้คงที�ได้ เรียก

คณุสมบตัินี �ว่า self renewal 

จาก PPSC เม็ดเลือดจะแยกเป็น 2 สายใหญ่คือ lymphoid 

stem cell ซึ�งจะเจริญเติบโตไปเป็นเมด็เลือดขาวสาย 

lymphocyte เพียงสายเดียวเท่านั �น และอีกสายแยกเป็น 

myeloid stem cell ที�จะเจริญเติบโตไปเป็นเม็ดเลือด 3 

สาย คือเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวสาย 

granulocyte กบั monocyte 

 

เมื�อกลา่วถงึเฉพาะการสร้างเมด็เลือดแดง (Erythropoiesis) ซึ�ง

จะถูกควบคุมโดยระดบัของออกซิเจนในกระแสเลือด 

หากมีระดบัลดตํ�าลง จะไปกระตุ้นไตให้หลั�งฮอร์โมน 

erythropoietin (EPO) ออกมา แล้ว EPO จะเข้าไปในไข

กระดกูแดง ชกันําให้มกีารสร้างเม็ดเลือดแดงจากเซลล์

ต้นกําเนิด ทั �งนี �ต้องมีสารอาหารที�จําเป็น คอื ธาตเุหล็ก 

วิตามินบี 12 และ โฟเลท  

สําหรับทารกในครรภ์ในชว่งแรก ๆ นั �น การสร้างเม็ดเลอืดแดงจะเกิดขึ �นที� mesodermal cell ของถุง

ไข่แดง (yolk sac) เมื�ออายุครรภ์ได้ �-� เดือน การสร้างเม็ดเลือดแดงจะเปลี�ยนไปอยู่ที�ม้ามและตบั  

หลงัจากอายคุรรภ์ � เดือนไปแล้ว การสร้างเม็ดเลอืดแดงจะไปอยู่ที�ไขกระดกูเพียงแหล่งเดียว ซึ�งในทารก

และเดก็เลก็การสร้างเม็ดเลือดแดง จะเกิดในไขกระดกูของกระดูกทุกชิ �น ต่อมาการสร้างเม็ดเลือดแดง จะ

จํากดัเพียงในกระดกูบางชิ �น เช่น กระดกูแขน ขา กระดูกเชิงกราน กระดกูหน้าอก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใน

คนที�เป็นโรคเลือดบางชนิด การสร้างเม็ดเลือดแดงอาจกลบัมาที�อวยัวะนอกไขกระดกูได้ เช่น ม้ามและตบั 

เรียกการสร้างเมด็เลือดแดงนอกไขกระดกูว่า extramedullary erythropoiesis 

http://lymphoma.about.com/od/glossary/g/

What-Is-Hematopoiesis.htm 

http://www.medscape.org/viewarticle/412897_2 
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ดงันั �น พอสรุปได้ว่า การสร้างเมด็เลือดแดง ต้องอาศยัปัจจยัการสร้างที�สําคญัคือ  

 การมีไขกระดกูที�สมบูรณ์  

 การมีฮอร์โมน EPO หลั�งจากไต  

 การมีสารอาหารที�พอเพียงและนํามาใช้ได้ คือ ธาตุเหลก็ วิตามินบี 12 และโฟเลท  

ความผิดปกติใดๆที�เกิดกบัปัจจยัเหล่านี � ได้แก่ การมีไขกระดกูฝ่อหรือ stem cell มีความผิดปกติ ไม่

สามารถผลิตเมด็เลอืดแดงได้ หรือการเป็นโรคไต ทําให้ไม่สามารถหลั�งฮอร์โมน EPO จากไตได้ หรือการ

ขาดสารอาหารที�จําเป็น เช่นการขาดธาตเุหลก็ จะนําไปสูก่ารเกิดภาวะโลหิตจางจากการสร้างเม็ดเลอืด

แดงได้น้อยกว่าปกติ (decreased production)  

เมื�อศกึษาเซลล์ในไขกระดกู เม็ดเลือดแดงตวัอ่อนตวัแรก

สดุในสายพฒันาการคือ pronormoblast หรือ 

proerythroblast แล้วจะเจริญเติบโตและเปลี�ยน

สภาพไปเป็นเม็ดเลือดแดงตามลาํดบัการ

เจริญเติบโต คือ basophilic- polychromatic- 

และ orthochromatic- normoblast, ซึ�งแต่ละ

ระยะจะมีการเปลี�ยนแปลงของทั �ง nucleus และ 

cytoplasm   

Orthochromatic normoblast เป็นเมด็เลือดแดงตวัอ่อนระยะสดุท้าย ที�ยงัมีนิวเคลยีส แล้ว

นิวเคลียสจะถูกสลดัออก เปลี�ยนไปเป็น reticulocyte (polychromasia) และ erythrocyte ซึ�งเป็นเม็ดเลือด

แดงระยะสดุท้ายที�ไหลเวียนในกระแสเลือดและทําหน้าที�ลําเลียงออกซิเจนจนครบอายปุระมาณ 120 วนั 

 

การทาํลายเม็ดเลือดแดงที�หมดอายุ 

เมื�อเม็ดเลือดแดง ทําหน้าที�ลําเลียงออกซิเจนจนครบ

อายุ กระบวนการผลิตพลงังานที�สะสมไว้ ก็จะถูกใช้

จนหมดไปพร้อมกบัการสิ �นอายุขยัของเม็ดเลือดแดง 

โดยเม็ดเลือดแดงที�หมดอายุ จะเกิดการเปลี�ยนแปลง

ที�ทําให้เมด็เลือดแดง ถูกกําจัดออกโดย phagocytes 

โดยเฉพาะ phagocytes ที�อยู่ในม้าม ซึ�งม้ามเป็น

แหลง่หลกัที�ทําลายเมด็เลือดแดงที�ผิดปกติ หรือที�

หมดอายุ เมื�อเมด็เลือดแดงที�หมดอายถุูกกําจดัแล้ว 

องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง ก็จะถกูยอ่ยสลาย

เป็นหนว่ยย่อย  

http://www.graphicpulse.com/medill/wblood.html 

http://www.austincc.edu/apreview/PhysText/Blood.htm 
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ฮีโมโกลบิน จะถูกย่อยออกเป็นสายโกลบินและกรดอมิโน ซึ�งจะถกูนํากลบัไปใช้เพื�อสร้างโปรทีน 

สว่นที�เป็นหมูฮ่ีม จะถูกแยกเหล็กออก และนํากลบัไปใช้ ส่วนที�เหลือคือ porphyrin ring ซึ�งเป็นพิษต่อ

ร่างกาย จะถูกทําลายพิษที�ตบั แล้วถูกกําจัดออกทางปัสสาวะ และอจุจาระ  

 

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 

ดงัได้กลา่วแล้วว่า เม็ดเลือดแดงถกูสร้างขึ �นในไขกระดกู ภายใต้การควบคมุของฮอร์โมน EPO จาก

ไต และต้องมีสารอาหารที�จําเป็นพร้อม แล้วออกจากไขกระดกูมาไหลเวียนในกระแสเลอืดเพื�อลําเลียง

ออกซิเจนจากปอดไปเลี �ยงเซลล์ทุกเซลล์ และรับคาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์ไปขบัออกที�ปอด โดยมี

ฮีโมโกลบินทําหน้าที�จบัและปลอ่ยออกซิเจนกบัคาร์บอนไดออกไซด์ และทําหน้าที�อยู่ประมาณ 120 วนั โดย

ใช้พลงังาน ATP ที�ผลิตจากระบวนการไกลโคไลซิส และเมื�อครบ 120 วนั เมด็เลือดแดงที�หมดอาย ุ จะถูก

กําจดัที�ม้าม ซึ�งองค์ประกอบของเมด็เลือดแดงที�หมดอาย ุ จะถกูย่อยสลาย สิ�งที�ยงัมีประโยชน์จะถกูนํา

กลบัไปใช้ สว่นที�เป็นพิษตอ่ร่างกาย จะถูกถอนพิษและกําจดัออกทางปัสสาวะและอจุจาระ 

จากกระบวนการสร้างและกําจดัเมด็เลือดแดง หากมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง จะเชื�อมโยงกบั

กระบวนการนี � คือ 

1) ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง (Decreased red blood cell 

production) เนื�องจากสาเหตดุงันี � 

ก. ความผิดปกติของไขกระดกู หรือเซลล์ต้นกําเนิด (stem cell) เช่นไขกระดกูฝ่อ ไขกระดกูถูก

เบียดเบียนจากพังผืด หรือถูกเบียดเบียนจากเซลล์มะเร็งที�ลามเข้าไปในไขกระดกู หรือมีความ

ผิดปกติที�ทําให้เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดแดง ไมส่ามารถเจริญเติบโตและแบ่งตวัได้ตามปกติ 

ข. ความผิดปกติของไต เช่นการเป็นโรคไตวาย ทําให้ไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมน EPO เพื�อ

กระตุ้นการสร้างเมด็เลือดแดงได้ 

ค. การขาดสารอาหาร เนื�องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือดดูซมึไมไ่ด้ เช่นการขาดเหลก็ 

หรือขาดวิตามินบี 12 และ โฟเลท 

2) ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากการทําลายเม็ดเลือดแดงก่อนหมดอายุ (Increased red 

blood cell destruction) เนื�องจากสาเหตดุงันี � 

ก. ความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน ซึ�งอาจเกิดจากการขาดธาตเุหลก็ หรือมีความผิดปกติ

ของยีนที�ควบคมุการสร้างสายโกลบิน ทําให้สร้างสายโกลบินไมไ่ด้ สร้างได้น้อยลง หรือสร้าง

สายโกลบินที�ผิดปกติ  

ข. ความผิดปกติของกระบวนการไกลโคไลซิส หรือกระบวนการคูข่นาน เช่นภาวะพร่องเอนไซม์ 

G6PD ทําให้ไม่สามารถสร้างกลูทาไทโอนได้เพียงพอ ทําให้ฮีโมโกลบินไม่สามารถกลบัคืน
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สภาพหลงัทําหน้าที�จบัออกซิเจน ฮีโมโกลบินเสียสภาพ และจบัตวัตกตะกอนในเมด็เลือดแดง 

ทําให้เมด็เลือดแดงแตกอย่างเฉียบพลนั เมื�อสมัผสักบัยาหรือสารที�เป็นอนมุูลอิสระ 

ค. ความผิดปกตินอกเมด็เลือดแดง เช่นการมีเศษไฟบริน (fibrin) ในกระแสเลือด เฉือนเยื�อหุ้ม

เม็ดเลือดแดง ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกก่อนกําหนด หรือความผิดปกติของม้าม ทําให้ม้าม

ทําลายเมด็เลือดแดงที�ยังไม่หมดอาย ุ(Hypersplenism) 

3) ความผิดปกติจากการเสียเลือด (Blood loss) เนื�องจากมีเลือดออกที�อวยัวะภายใน หรือการมี

ประจําเดือนออกมามากกว่าปกติ เป็นการสญูเสียเลือดไปโดยไมเ่กี�ยวกบัการสร้างหรือการ

ทําลายเมด็เลือดแดง 

 
โลหติจาง (Anemia) 

จากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 3 ประการ ดงัที�กล่าวมา ทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง ซึ�งสามารถ

วินิจฉยัได้ จากการตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ซึ�งประกอบด้วยการนบัจํานวนเม็ดเลือดแดงในกระแส

เลือด (red blood cell count : RBC) การวดัระดบัของฮีโมโกลบิน (hemoglobin determination : Hb) 

และการวดัปริมาตรเม็ดเลือดแดงอดัแน่น (Hematocrit/packed cell volume : Hct) รวมทั �งคา่อื�นๆ ที�ได้

จากเครื�องวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมตัิ (automate hematology) ได้แก่ ค่าดชันีเมด็เลือดแดง (red blood 

cell indices) ซึ�งคํานวณจาก RBC, Hb และ Hct ดงันี � 

 

    
 

 

1) Mean corpuscular volume (MCV) : ปริมาตรโดยเฉลี�ยของเมด็เลือดแดงมีค่าปกติที� ��-��� fL 

2) Mean corpuscular hemoglobin (MCH) : ปริมาณฮีโมโกลบินโดยเฉลี�ยของเม็ดเลือดแดง มีคา่

ปกติที� ��-�� pg/cell  

3) Mean corpuscular hemoglobin concentration(MCHC) : ความเข้มข้นฮีโมโกลบินโดยเฉลี�ย

ของเมด็เลือดแดง มคี่าปกติที� ��-�� g/dL 

ค่าดชันีเม็ดเลือดแดง สามารถนํามาวินิจฉัยลกัษณะของเม็ดเลือดแดงที�พบในภาวะโลหิตจาง และ

จะจะสอดคล้องกบัขนาดและการติดสีของเม็ดเลือดแดงที�เห็นได้จากสเมียร์เลือด ทั �งนี � สามารถนําคา่ดชันี

เม็ดเลือดแดงมาแยกชนิดของโลหิตจางตามรูปร่างเม็ดเลือดแดง (morphologic classification) ได้

ดงัต่อไปนี � คือ  

https://www.medialabinc.net/spg579119/red_blood_cell_indices_definitions_and_calculation.aspx 
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ก. โลหติจางที�เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กและติดสีจาง (Microcytic hypochromic anemia) มกัพบ

ในโลหิตจางที�ไมส่ามารถสร้างฮีโมโกลบินได้ เนื�องจากขาดเหล็ก หรือสร้างสายโกลบินได้น้อยลง  

ข. โลหิตจางที�เม็ดเลือดแดงมีขนาดและการติดสีปกติ (Normocytic normochromic anemia) แต่มี

จํานวนเมด็เลือดแดงน้อยกว่าปกติ เช่นโลหิตจางในโรคไตวาย หรือโลหิตจางจากการที�ไขกระดกู

ถูกเบียดเบียน หรือจากการที�เซลล์ต้นกําเนิดไมส่ามารถแบ่งตวัและเจริญเติบโตไมไ่ด้ตามปกติ 

ค. โลหิตจางที�เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ (Macrocytic anemia) มกัพบในโลหิตจางที�ขาด

สารอาหารเกี�ยวข้องกบัการสร้างนิวเคลียสของเมด็เลือดแดงตวัอ่อนคือวิตามินบี 12 หรือ โฟเลท  

 
การวินิจฉัยโลหติจาง 

ภาวะโลหิตจางไมใ่ช่โรค แต่เป็นอาการที�แสดงออกจากการเป็นโรค ดงันั �นการวินิจฉัยโลหิตจาง จึง

ต้องหาสาเหตทุี�ทําให้เกิดโลหิตจาง ได้แก่ มีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง หรือมีการแตกของเม็ดเลือดแดง

ก่อนกําหนด หรือมีภาวะเลือดออกที�ใด เมื�อวิเคราะห์พบสาเหตแุล้ว จึงนําไปสูก่ารรักษาที�ตรงกบัสาเหต ุ

เช่นหากมกีารขาดเหลก็ ก็ให้ยาที�มีธาตเุหลก็ เป็นต้น  

การวินิจฉยัสาเหตุของโลหิตจาง ทําได้ 3 แนวทาง คือ 

1. วินิจฉัยจากอาการทางคลินิก ซึ�งขึ �นกบัความรุนแรงของการขาดเมด็เลือดแดง เริ�มตั �งแต่ไม่มี

อาการใดๆ แต่ตรวจพบโดยบงัเอญิจากการตรวจสขุภาพประจําปี หรือมีอาการอ่อนเพลีย เหนื�อย

ง่ายเวลาออกแรง จนกระทั�งถงึหัวใจวาย และเนื�องจากเมด็เลือดแดงทําหน้าที�ลําเลียงออกซิเจน

ไปเลี �ยงเซลล์ของทุกอวยัวะ ดงันั �นโลหิตจางจึงสง่ผลกระทบต่ออวยัวะทุกระบบ 

2. วินิจฉัยจากพยาธิสรีรวิทยา คือสาเหตทุี�ทําให้เกิดโลหิตจาง ดงักลา่วมาแล้ว คือ  

ก. การสร้างเมด็เลือดแดงน้อยลง 

ข. เม็ดเลือดแดงถูกทําลายก่อนกําหนด 

ค. ภาวะเลือดออก 

3. วินิจฉัยจากการตรวจทางห้องปฏิบติัการ โดยตรวจค่าทางโลหิตวิทยา เพื�อวินิจฉยัว่ามีภาวะโลหิต

จางหรือไม่  

 
การวิเคราะห์สเมียร์เลือด (blood smear examination) 

การวิเคราะห์ CBC รวมทั �งดชันีเม็ดเลือดแดง และคา่อื�นๆที�ได้จากเครื�องวิเคราะห์อตัโนมตัิ จะชี �แนะ

รูปร่างของเม็ดเลือดแดง ที�เห็นได้จริงจากสเมียร์เลือด ทําให้สามารถให้การวินิจฉัยภาวะโลหิตจางได้จาก

ขนาดและการติดสีของเม็ดเลอืดแดง รวมทั �งความผิดปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง  

สิ�งที�ต้องคํานึง เมื�อวิเคราะห์ความผิดปกติของรูปร่างเม็ดเลือดแดง คือ 

1) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (size) ได้แก่ Microcytic, Normocytic, Macrocytic และ anisocytosis 
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2) การติดสีของเม็ดเลือดแดง (color) ได้แก่ Hypochromic และ Normochromic 

3) รูปร่างของเม็ดเลือดแดง (morphology)ได้แก่ Spherocyte, Schistocyte และ Target cell 

4) การเรียงตวัของเม็ดเลือดแดง (distribution) ได้แก่ Rouleaux formation และAgglutination 

5) การมีชิ �นส่วนในเม็ดเลือดแดง (inclusion) ได้แก่ Basophilic stripling และ Howell-Jolly body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสรุป เม็ดเลือดแดงถกูสร้างที�ไขกระดกู เช่นเดียวกบัเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด แตก่ารสร้าง

เม็ดเลือดแดงต้องการสารอาหาร คือธาตเุหลก็ วิตามินบี 12 และโฟเลท โดยต้องการฮอร์โมน EPO จากไต

เป็นตวัควบคมุการสร้าง เมื�อออกจากไขกระดกู ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะทําหน้าที�ลําเลียงออกซิเจน

ไปเลี �ยงเซลล์ทั�วร่างกาย ดงันั �น เยื�อหุ้มเมด็เลือดแดง ต้องมคีวามยืดหยุ่น เพื�อให้เม็ดเลือดแดงลอดผ่านเส้น

เลือดฝอยขนาดเล็กได้ โดยอาศยัพลงังานจากไกลโคไลซิส และกระบวนการคูข่นานจะได้กลทูาไทโอน เพื�อ

คืนสภาพฮีโมโกลบิน ซึ�งเมด็เลือดแดงจะไหลเวียนทําหน้าที�ประมาณ 120 วนั ก่อนที�จะหมดอายุและถูก

กําจดัที�ม้าม ส่วนที�ยงัมีประโยชน์จะถกูนํากลบัไปใช้ ส่วนที�มีพิษจะถูกกําจดัออกทางปัสสาวะและอจุจาระ 

ภาวะโลหิตจางจะเกิดขึ �น เมื�อมีการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดกูน้อยลง หรือเมื�อมีการทําลายเมด็

เลือดแดงก่อนกําหนด ซึ�งอาจเนื�องจากความผิดปกติในตวัเม็ดเลือดแดงเอง หรือภาวะโลหิตจางอาจเกิดขึ �น

จากความผิดปกตินอกเม็ดเลือดแดง ซึ�งสามารถให้การวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง เบื �องต้นได้จากการวิเคราะห์

เลือดทางโลหิตวิทยา (CBC) รวมทั �งการวิเคราะห์รูปร่างของเม็ดเลือดแดงจากสเมียร์เลือด ประกอบกบัการ

ตรวจร่างกายและการซกัประวติัโดยแพทย์ 

 

  

http://clinical-laboratory.blogspot.com/2015/04/red-

blood-cell-morphology-abnormalities.html 

http://3.bp.blogspot.com/--1Ifl-Yu46M/VR4z-qQmTVI/AAAAAAAAPsY/h0vzJP3KFPs/s1600/ii.jpeg
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