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บทนำา

ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำา (Neutropenia) เปน 

ปญหาที่พบไดบอย สวนใหญมีสาเหตุจากยาโดยเฉพาะยาเคมีบำาบัด

หรือโรคความผิดปกติจากไขกระดูก ผูปวยมักมาดวยอาการของ

การติดเชื้อหรืออาการของโรคที่ทำาใหเกิด neutropenia ขึ้น ซึ่ง

ในกรณีเหลานี้มักไมยากในการสืบหาสาเหตุและใหการรักษาตอ

มีผูปวยอีกกลุมหนึ่งซึ่งตรวจพบเม็ดเลือดขาวต่ำาหรือคอนต่ำาโดย

ไมมีอาการหรือมีประวัติปจจัยเสี่ยงชัดเจน อาจเรียกวา asymptomatic 

neutropenia, incidental neutropenia, benign neutropenia, 

idiopathic neutropenia เปนตน อาจพบจากการตรวจสุขภาพ

หรือการตรวจเลือดรวมกับโรคอื่น บุคคลกลุมนี้เปนปญหาในการ

วินิจฉัยเนื่องจากไมมีคามาตรฐานของประชากรไทยเพื่อการวินิจฉัยวา

มีเม็ดเลือดขาวต่ำากวาปกติ ไมมีคำาแนะนำามาตรฐานสำาหรับแนวทาง

ในการสืบคนหาสาเหตุ ผูปวยสวนใหญมักหาสาเหตุไมพบ และแนะ

นำาใหติดตามอาการตอไป โดยที่หลายครั้งไมสามารถบอกการดำาเนิน

โรคแกผูปวยไดอยางมั่นใจวาจะมีการพัฒนาเปนโรคอื่นหรือไม

คำาจำากัดความของภาวะ neutropenia ที่มีมาแตเดิม หมายถึง 

ภาวะที่มี ANC นอยกวา 2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation, SD) ของคาเฉลี่ยประชากร1-2 คือ นอยกวา 1.8 x 109/L 

และ 1.4 x 109/L ในชาวผิวขาวและชาวผิวดำา3 ไมพบคาเฉพาะของ

ประชากรไทยหรือชาวเอเชีย อีกคำาจำากัดความที่นิยมใช คือ การ

ใชคา ANC นอยกวา 1.5 x 109/L โดยไมคำานึงถึงเชื้อชาติหรือ

อายุ2 พบวาตัวเลขนี้ใชไดงายกวาและสัมพันธกับโอกาสในการติดเชื้อ 

นิพนธตนฉบับ

การศึกษาความชุกของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำา

โดยที่ยังไมมีอาการในประชากรไทย:รายงานเบื้องตน
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บทคัดยอ : Complete blood count (CBC) เปนการตรวจที่ทำาเปนประจำารวมถึงในการตรวจสุขภาพ ดวยการตรวจนี้ทำาใหพบคนกลุม

หนึ่งมีจำานวนเม็ดเลือดขาวต่ำาหรือคอนต่ำาโดยที่ไมมีอาการโดยบังเอิญ การพบนี้เปนปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากไมมีคาผิดปกติที่ยอมรับ

ชัดเจนในคนไทย ดังนั้นจึงทำาการศึกษาในชุมชนเบื้องตนเพื่อหาความชุกของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาโดยที่ยังไมมีอาการใน

ประชากรไทย เพื่อเปนแนวทางในการสืบคนและทำาการศึกษาอื่นๆ ตอไป  วิธีการศึกษา : ทำาการเก็บตัวอยางเลือดจากประชากรไทยที่

อาศัยอยูในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงเพื่อตรวจ CBC ผูมีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาหมายถึง ผูมีคา absolute neutrophil 

count (ANC) นอยกวา 1.5 x 109/L  ผลการศึกษา : วิเคราะหกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 5,964 ราย เปนชาย 2,335 ราย (รอยละ 39.1) 

หญิง 3,629 ราย (รอยละ 60.9) อายุระหวาง 18-99 ป (คามัธยฐาน 44.7 ป) การกระจายของเม็ดเลือดขาวทั้ง white blood cell 

count (WBC) และ ANC เปนแบบเบขวา โดยมีคากลางเทากับ 7.27 x 109/L (ระยะระหวางควอไทลที่ 1 ถึง 3 (Q
1
-Q

3
) เทากับ 

6.10-8.66 x 109/L) และ 3.93 x 109/L (Q
1
-Q

3
 3.14-4.89 x 109/L) ตามลำาดับ พบกลุมตัวอยาง 22 ราย มีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด

นิวโตรฟลต่ำา (รอยละ 0.36, คาขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 95 (95% CI) เทากับ รอยละ 0.21-0.51) ไมพบความแตกตางอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติของความชุกระหวางเพศ กลุมอายุ หรือพื้นที่ที่สำารวจ  สรุป : ความชุกของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาโดยที่

ยังไมมีอาการในประชากรไทยเทากับ รอยละ 0.36 (95% CI รอยละ 0.21-0.51) ซึ่งต่ำากวาประชากรผิวขาวและผิวดำา สวนสาเหตุหรือ

ปจจัยเสี่ยงที่พบจะรายงานในการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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เนื่องจากปจจุบันยังไมมีขอมูลในประชากรไทยและผลการศึกษาที่

รายงานสวนใหญใชคำานิยามหลังนี้ จึงกำาหนดให neutropenia ใน

การศึกษานี้หมายถึง ภาวะที่มี ANC นอยกวา 1.5 x 109/L และ

เนื่องจากผูปวยสวนใหญที่พบวามีเม็ดเลือดขาวต่ำาโดยบังเอิญจาก

การตรวจเลือดมักไมมีอาการจากการใหประวัติ แมวาผูปวยสวนนอย 

อาจมีอาการไดแตมักเล็กนอยจนไมเปนที่สังเกต4 ผูปวยทุกรายที่

ไมรายงานวามีอาการจนตองไปพบแพทยหรือตองไดรับการรักษา

ถือเปนผูไมมีอาการ (asymptomatic)ในการศึกษานี้

ภาวะ asymptomatic neutropenia พบไดนอยมาก รายงาน

ความชุกจากประชากรกลุมใหญสุดมาจากสหรัฐอเมริกา5 ซึ่งใชคา 

absolute neutrophil count (ANC) นอยกวา 1.5 x 109/L และ

มีจำานวนอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาทั้งหมด 25,222 คน พบวา

มีความชุกของภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำารอยละ 0.79 (คาขอบเขตความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 (95% CI) เทากับ 0.57-1.01) ในชาวผิวขาว 

พบรอยละ 0.38 (95% CI 0.24-0.52) ในคนเชื้อสายเม็กซิกัน- 

อเมริกัน และ พบรอยละ 4.47 (95% CI 3.92-5.01) ในคนเชื้อสาย

แอฟริกันอเมริกัน เนื่องจากไมเคยมีการศึกษาในคนไทย การศึกษา

นี้จึงมีขึ้นเพื่อหาความชุกของภาวะ asymptomatic neutropenia 

เพื่อเปนแนวทางในการสืบคนหาสาเหตุและการศึกษาตอยอดใน 

คนไทยตอไป

วัสดุและวิธีการ

เปนการศึกษาแบบ single cross-sectional study ในประชากร

ไทยที่อยูในชุมชนหรือหนวยงานในกรุงเทพและจังหวัดที่สามารถ

เดินทางไปกลับไดใน 1 วันรวม 4 จังหวัด กลุมตัวอยางตองเปน

ประชากรไทยที่อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่ไมรายงานวามีอาการของภาวะ 

neutropenia จนตองไปพบแพทยหรือตองไดรับการรักษามากอน 

สวนผูที่เคยไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะ neutropenia สามารถเขารวม 

การศึกษาไดถาไมมีอาการ ตัดกลุมตัวอยางออกจากการศึกษาใน

กรณีที่เปนหญิงตั้งครรภหรือไมสามารถใหความยินยอม

การคำานวณขนาดตัวอยางพบวาตองการกลุมตัวอยางทั้งหมด 

5,400 รายเพื่อใหมีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ (significant value) 

เทากับ 0.05 และความแมนยำา (precision) รอยละ 30 ตอการพบ

ความชุกรอยละ 0.795 แบงกลุมตัวอยางตามเพศและอายุตามฐาน

ขอมูลประชากรไทย พ.ศ. 25506 โดยมีสัดสวน ชาย ตอ หญิง ใน

อัตราสวน 1 ตอ 1และกลุมอายุนอยกวา 50 ป ตอ กลุมอายุตั้งแต  

50 ขึ้นไปเทากับ 70 ตอ 30

วิธีการเก็บขอมูล ใหกลุมตัวอยางใหขอมูลประวัติทางการ

แพทยดวยการตอบแบบสอบถามดวยตนเองและมีบุคคลากรทางการ

แพทยตรวจสอบซ้ำา รวมกับเก็บตัวอยางเลือดตรวจ complete blood 

count (CBC) ดวยเครื่อง ADVIA120 automated hematology 

analyzer ที่หองปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณภายในวัน

เดียวกันกับการเจาะเลือด

การวิเคราะหทางสถิติทำาดวย SPSS program version 16.0 

การกระจายของขอมูลวิเคราะหดวย Kolmogorov-Smirnov test 

of normality ขอมูลเชิงพรรณนาบรรยายดวยคากลางและ 95% 

CI หรือ interquartile range (Q
1
-Q

3
) การแยกความแตกตางใช 

Chi-square หรือ Fisher exact test สำาหรับขอมูลที่เปนสัดสวน

และใช Man-Whitney U test สำาหรับขอมูลตอเนื่องที่มีการแจก

แจงไมเปนปกติ

ทั้งหมดปฏิบัติตาม Declaration of Helsinki และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว

ผลการวิจัย

รวบรวมกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้น 5,971 ราย ตัดออกจากการ

ศึกษา 7 ราย เนื่องจากตั้งครรภ 3 ราย อายุต่ำากวา 18 ปไม 

สามารถใหความยินยอมโดยไมมีผูปกครอง 3 ราย และเปนผูปวย

หลังไดรับยาเคมีบำาบัด 1 ราย

ขอมูลพื้นฐานประชากร ประชากรศึกษาทั้งสิ้น 5,964 ราย เปน

ชาย 2,335 ราย (รอยละ 39.1) หญิง 3,629 ราย (รอยละ 60.9) 

พิสัยอายุระหวาง 18-99 ป (คามัธยฐาน 44.7 ป) แบงเปนกลุม 

อายุนอยกวา 50 ป รอยละ 61.1 และกลุมอายุมาก รอยละ 38.9 

ดังตารางที่ 1 และลักษณะประชากรที่สำารวจแสดงในตารางที่ 2 

พบวากลุมตัวอยางหญิงและกลุมตัวอยางอายุมากมีความสนใจใน

การตรวจสุขภาพมากกวาในขณะที่กลุมตัวอยางชายมักปฏิเสธการ

ขอตรวจเลือด

ผลCBCในประชากร ผล CBC ทั้งหมดไมมีคาใดมีการแจกแจง

ปกติ การกระจายของ white blood count (WBC) และ ANC 

เบไปทางขวา (skew to the right)

คา WBC ที่พบอยูระหวาง 2.46-25.52 x109/L คามัธยฐานของ 

WBC เทากับ 7.27 x 109/L (Q
1
-Q

3
 6.10-8.66 x 109/L) สวนคา 

ANC พบอยูระหวาง 0.82-23.04 x 109/L และคามัธยฐานของ 

ANC เทากับ 3.93 x 109/L (Q
1
-Q

3
 3.14-4.89 x 109/L) Percentile 

ที่ 2.5 และที่ 1 เทากับ 2.03 และ 1.72 x 109/L ตามลำาดับ ทั้ง 

ANC และ WBC มีความสัมพันธเปนเสนตรงเดียวกันหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน (collinearity, p<0.001, r = 0.88)

กลุมที่พบ neutropenia พบกลุมตัวอยางที่มี ANC นอย

กวา 1.5 x 109/L ทั้งสิ้น 22 ราย (คำานวณความชุกไดรอยละ 

0.36, 95% CI รอยละ 0.21-0.51) ไมมีผูใดรายงานอาการจาก
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ภาวะ neutropenia  กลุม neutropenia ที่พบสวนใหญเปน 

mild neutropenia (ANC 1.00 - 1.49 x 109/L) 20 ราย มี 

moderate neutropenia (ANC นอยกวา 1.0 x 109/L) 2 ราย 

(รอยละ 9.0) และไมมีผูใดมี severe neutropenia (ANC 

นอยกวา 0.5 x 109/L)

ในผูมี neutropenia ทั้งหมดเปนชาย 6 ราย (คำานวณ 

ความชุกไดรอยละ 0.25, 95% CI รอยละ 0.05-0.44) หญิง 16 

ราย (ความชุกรอยละ 0.44, 95% CI รอยละ 0.22-0.65) โดยไมพบ

ความแตกตางของความชุกระหวางเพศ (p=0.25) ผูปวยทั้งหมด

พบอายุตั้งแต 21-80 ป  โดย 12 รายอายุนอยกวา 50 ป (ความ 

ชุกรอยละ 0.33, 95% CI รอยละ 0.14-0.51) และ 10 รายอายุตั้งแต 

50 ปขึ้นไป (ความชุกรอยละ 0.43, 95%CI รอยละ 0.26-0.59) 

และ ไมพบความแตกตางของความชุกระหวางกลุมอายุ (p = 0.53)

นอกจากนี้ความชุกในแตละกลุมนี้ไมแตกตางจากคาความ

ชุกโดยรวมในประชากร (รอยละ 0.36) อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(คา p เมื่อเทียบความชุกในกลุมชายอายุนอย ชายอายุมาก หญิง 

อายุนอย และ หญิงอายุมากกับความชุกโดยรวมในประชากรเทา

กับรอยละ 0.42, 0.58, 0.75, 0.68 ตามลำาดับ) รวมถึงไมพบความ

แตกตางอยางมีนัยสำาคัญระหวางกลุมตัวอยางจากกรุงเทพหรือตาง

จังหวัด (p=0.19) หรือความแตกตางในระหวางผูมีภูมิลำาเนาจาก

ภาคตางๆ (p=0.30)

วิจารณ

การศึกษานี้พบความชุกของภาวะ asymptomatic neutropenia 

ในประชากรไทยเทากับรอยละ 0.36 (95% CI รอยละ 0.21-0.51) 

ซึ่งนาจะสามารถใชแทนประชากรไทยโดยรวมไดแมเปนเพียง

การสำารวจจากประชากรในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงเนื่อง

จากไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทั้งในระหวางเพศ กลุม 

อายุ หรือภูมิลำาเนา อยางไรก็ตามมีขอจำากัดในการแปรผล 2 ขอ

คือ พบผูมีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาโดยที่ยังไมมีอาการ

ต่ำากวาจำานวนที่คาดการณไวมาก ทำาใหอาจไมมีกำาลังทางสถิติมาก

พอในการแยกความแตกตาง รวมทั้งกลุมตัวอยางหญิงและกลุม

ตัวอยางอายุมากมีพฤติกรรมพยายามเขารวมมากกวากลุมตัวอยาง

ชายจนทำาใหจำานวนตัวอยางประชากรไมไดสัดสวนอยางชัดเจน อาจ

แสดงถึงผูที่เขารวมการศึกษามีแนวโนมที่จะสงสัยวามีความเจ็บปวย

หรือมีสุขภาพไมแข็งแรงมากกวา ทำาใหความชุกที่ไดไมไดเปนของ

ประชากรทั่วไปจริง แตเนื่องจากเปนภาวะที่พบไดนอยมาก การ

เพิ่มจำานวนประชากรศึกษามากยิ่งขึ้นก็ไมมีแนวโนมที่จะพบความ

ตารางที่1 แสดงจำานวนกลุมตัวอยางแบงตามเพศและอายุ (ในวงเล็บแสดงรอยละในกลุมอายุ)

ชาย หญิง รวม

อายุนอย (< 50 ปี) 1,437 (39.5%) 2,205 (60.5%) 3,642 (61.1%)

อายุมาก ( ≥ 50 ปี) 898 (38.7%) 1,424 (61.3%) 2,322 (38.9%)

รวม 2,335(39.2%) 3,629(60.8%) 5,964(100.0%)

ตารางที่2  แสดงลักษณะกลุมประชากรที่สำารวจ

การแบงพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ กลุมประชากร จำานวน(ราย)

กรุงเทพ หนวยงานในตัวเมือง ขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,677
เจาหนาที่สภากาชาดไทย 55
แพทยประจำาบาน รพ.จุฬาลงกรณ 53
ขาราชการกระทรวงสวัสดิการและสังคม 327
พนักงานการบินไทย (หนวยชาง) 348
มูลนิธิสายใจไทย 82

ชุมชนชานเมือง ชุมชนรมเกลา (ลาดกระบัง) 547
ตางจังหวัด ชุมชน นครราชสีมา 991

สระบุรี 544
โรงงาน สมุทรปราการ 525

ชลบุรี (โรงงาน อมตะนคร) 611
หนวยงาน ชลบุรี (ทหารเรือ สัตหีบ) 204
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แตกตางโดยเฉพาะอยางชัดเจนในทางคลินิก จึงนาจะนำาคาความชุก 

จากการศึกษานี้ไปใชได

เมื่อเทียบกับการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาที่ทำาในประชากรโดย

รวมไมตัดผูมีโรคประจำาตัวออกและใชคำาจำากัดความของภาวะเม็ด

เลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาเทากัน5 พบวาความชุกในประชากร

ไทยที่ไดใกลเคียงกับความชุกในชาวเม็กซิกันอเมริกันคือรอยละ 

0.38 (95% CI 0.24-0.52%) แตนอยกวาขาวผิวขาวซึ่งมีความชุก 

รอยละ 0.79 (95% CI 0.57-1.01%, p = 0.001) หรือชาว 

แอฟริกันอเมริกันซึ่งมีความชุกรอยละ 4.47 (95% CI 3.92-5.01%, 

p<0.001) การศึกษาความชุกอื่นที่รายงานมีแนวโนมไปในทางเดียว 

กันแตมีเกณฑการคัดเลือกประชากรศึกษาแตกตางจึงไมสามารถ

นำามาเปรียบเทียบกันได7-8

เมื่อเทียบกับปจจัยทางเพศ การศึกษาจากสหรัฐอเมริกา5 พบวา

ความชุกของภาวะ neutropenia ในเพศชายสูงกวาเพศหญิงอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเพศชายพบรอยละ 1.50 (95%CI 1.25-

1.76%) ในขณะที่หญิงพบรอยละ 0.97 (95%CI 0.77-1.17%) และ

ยังคงมีแนวโนมสูงกวาเมื่อแยกเปนในแตละกลุมเชื้อชาติ (ไมไดแสดง

นัยสำาคัญทางสถิติไว) การที่ความชุกของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด

นิวโตรฟลต่ำา ในประชากรชายของการศึกษานี้มีแนวโนมสูงกวา

เพศหญิงยังไมสามารถสรุปเหตุผลไดแนนอน พบวาอาจมีอคติใน

ประชากรศึกษาที่เพศหญิงเขารวมมากกวาเชนเดียวกับการศึกษา

ของไทย สวนปจจัยทางอายุ จากการศึกษาในตางประเทศพบวา 

อายุไมมีผลตอความชุกของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำา 

ซึ่งผลตรงกับการศึกษานี้

เปนไปไดวาความชุกของภาวะ asymptomatic neutropenia 

ในประชากรไทยต่ำากวาชาวผิวขาวและผิวดำาจริง หรือแนวโนมจำานวน

เม็ดเลือดขาวโดยเชื้อชาติของประชากรไทยที่นำามาศึกษาอาจสูงกวา

ชาวผิวขาวและชาวผิวดำา คาเปรียบเทียบ percentile ที่ 2.5 (P
2.5

) 

ระหวางชาวผิวขาว ชาวผิวดำา และเม็กซิกันอเมริกันที่ไดจาก 3rd 

US National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III)9 รายงานแยกตามเพศและอายุ ไมมีคารวมจึง

ไมสามารถนำามาเปรียบเทียบกับ P
2.5

 จากการศึกษานี้ได แตโดย

แนวโนมคา P
2.5 

ของชาวผิวดำามีคานอยกวา 2.0 x 109/L ในขณะ

ที่ P
2.5

 ของชาวผิวขาวและชาวเม็กซิกันอเมริกันมีคามากกวา 2.0 

x 109/L โดยคา P
2.5

 ของ ANC ชาวผิวขาวมีแนวโนมสูงกวาชาว

เม็กซิกันเสมอ และคา P
2.5

 รวมของการศึกษานี้ คือ 2.03 x 109/L 

ดังนั้นสมมติฐานที่วาแนวโนมเม็ดเลือดขาวของประชากรเม็กซิกัน

และประชากรไทยสูงกวาชาวผิวขาวจึงไมนาจะเปนความจริง

สวนการนำาคาปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาของชาว

ผิวขาวหรือชาวผิวดำา คือ 1.8 x 109/L และ 1.4 x 109/L มาเปรียบ

เทียบ ไมสามารถนำามาใชไดเนื่องจากคานี้ใชตามคำาจำากัดความเดิม 

คือ คา population mean - 2 SD จึงไมสามารถนำามาเปรียบ

เทียบกับขอมูลชุดนี้ซึ่งมีการแจกแจงไมเปนปกติได อยางไรก็ตาม

พบวาคา WBC และ ANC จากการศึกษาอื่น5,8,10 มีการกระจาย

แบบเบขวาเชนเดียวกับที่พบในการศึกษานี้ ดังนั้นการใชคา mean 

± 2SD เปนการกำาหนดคาผิดปกติตามเดิมจึงไมเหมาะสมเนื่องจาก

คาสูงผิดปกติจะดึงคา lower normal limit ต่ำาลงไปอยางมาก 

แตดวยภาวะเม็ดเลือดขาวคอนต่ำาเชนนี้เปนภาวะที่มักไมมีอาการ

ทำาใหไมสามารถคำานวณไดวาจุดตัดใดเหมาะสมที่สุดกับการวินิจฉัย

โรค การใชคา ANC นอยกวา 1.5 x 109/L เปนคาที่ยอมรับกันทั่ว

ไปวาสัมพันธกับโอกาสเกิดการติดเชื้อหลังจากนั้นและตั้งใหเปนคา 

threshold of neutrophil toxicity11 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำา

มาใชในการวินิจฉัยภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำา ในประชากร

ไทยโดยไมจำาเปนตองหาคาของประชากรใหม

สรุป

ความชุกของภาวะ ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลต่ำาโดย

ที่ยังไมมีอาการในประชากรไทยเทากับรอยละ 0.36 (95% CI 

0.21-0.51%) สวนสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงที่พบจะรายงานในการ
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Background : The automated complete blood cell count is routinely used in clinical practice including health 

checkups.  With this screening, cases with low or borderline white blood cells count (WBC) without any symptoms 

are occasionally detected.  These are problematic because there is no well-defined cutoff point of neutropenia for 

Thais.  Therefore, we conducted a community-based study to determine the prevalence of asymptomatic neutropenia 

in the Thai population for further investigation guideline and future studies.  Methods : Blood specimens were 

collected from the population in Bangkok and surrounding provinces for CBC analyses.  Neutropenic cases were 

those with absolute neutrophil count (ANC) below 1.5 x 109/L. Results : There were a total of 5,964 analyzed 

subjects, 2,335 males (39.1%) and 3,629 females (60.9%), ranging from the age of 18-99 years (median 44.7 years). 

The WBC and ANC distributions skewed to the right.  The median WBC and ANC were 7.27 x 109/L (interquartile 

range Q
1
-Q

3
 6.10-8.66 x 109/L) and 3.93 x 109/L (Q

1
-Q

3
 3.14-4.89 x 109/L), respectively.  Twenty-two of participants 

had neutropenia (0.36%, 95% confidence interval (CI) 0.21-0.51%).  The prevalence in each sex, age group or site 

of survey showed no statistical difference.  Conclusion : The prevalence of asymptomatic neutropenia in Thai 

population was 0.36% (95% CI 0.21-0.51%), which was lower than those of Caucasian and African-American 

populations.  Additional studies for the associated risk factors and the causes of diseases need to be performed.

Key Words : l Prevalence  l Neutropenia  l Idiopathic neutropenia  l Chronic neutropenia

    l Myelodysplastic syndrome
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