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ภาวะเลือดขน หรือ polycythemia เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานใน

ธนาคารเลือด อาจประสบปญหาทั้งการพบผูบริจาคเลือดที่มีเลือดขน 

หรือ พบผูที่มีเลือดขน มาขอทำาการเจาะเลือดออก หรือเจาะเลือด

บริจาคเพื่อประโยชนของทั้งตนเองและผูบริจาคเลือด บทความนี้

ไดทบทวนความรูที่จำาเปนโดยยอ เพื่อความเขาใจ และสรุปประเด็น

ปญหาทางปฏิบัติที่พบในธนาคารเลือด แนวทางพิจารณา ขอที่ควร

ระวังเพื่อเปนแนวทางทำาความเขาใจเกี่ยวกับ polycythemia

Polycythemia หรือ ภาวะเลือดขน คือการที่รางกายมีปริมาณ

เม็ดเลือดแดงมากกวาปกติ  ซึ่งเกิดจากการผลิตเม็ดเลือดแดงมาก

ผิดปกติ กลไกการเกิดขึ้นของภาวะเลือดขนมีหลายอยาง เชน 

Polycythemia vera ซึ่งมีระบบการสรางเม็ดเลือดที่ไมตอบสน

องตอกลไกควบคุมที่จำากัดการสรางเม็ดเลือดแดงใหเหมาะสมตาม

ธรรมชาติ เนื่องจากมีการกลายพันธของยีน JAK21  ในขณะที่ผูที่

มีเลือดขนจากการที่สรางเม็ดเลือดแดงสรางมากกวาปกติอีกกลุม

หนึ่งเกิดจากการตอบสนองของรางกายตอสิ่งกระตุน เชน ผูที่สูบ

บุหรี่ ผูที่เปนโรคหัวใจแบบ Cyanotic heart disease ที่รางกาย 

มีภาวะขาดออกซิเจนรางกายจึงสรางเม็ดเลือดแดงมากขึ้นเพื่อ

ใหสามารถนำาออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ไดตามปกติ สำาหรับ

ธนาคารเลือดนั้นอาจประสบปญหาที่ตองดำาเนินการกับผูบริจาค

เลือดที่มีเลือดขนดังตอไปนี้

1. เมื่อพบผูบริจาคเลือดที่มีเลือดขนจนถึงเกณฑ polycythemia  

จะใหบริจาคเลือดเพื่อนำาไปใหผูปวยหรือไม

2. ผูที่มีเลือดขนมาขอบริจาคเลือดเพื่อการรักษาของตนเองและ

คิดวามีประโยชนกับผูปวยดวยจะใหบริจาคเลือดเพื่อนำาไปใหผูปวย

หรือไม

3. ธนาคารเลือดควรใหบริการเจาะเลือดออกทิ้ง เพื่อการรักษา 

(blood letting) หรือไม 

กอนที่จะกลาวถึงปญหาแตละขอพรอมความเห็นขอทบทวน

ความรูเกียวกับภาวะเลือดขนดังนี้

เมื่อทำาการตรวจเลือด ใหสงสัยวามีภาวะเลือดขน (polycythemia) 

เมื่อตรวจพบวา ผูปวย/ผูบริจาคเลือดมีคาที่ hemoglobin/hematocrit 

ดังตอไปนี้1

ผูชาย hemoglobin สูงกวา 18.5 g/dL หรือ hematocrit 

สูงกวารอยละ 52

ผูหญิง hemoglobin สูงกวา 16.5 g/dL หรือ hematocrit 

สูงกวารอยละ 48

ศัพทที่ควรเขาใจเกี่ยวกับภาวะนี้

1. Relative polycythemia คือการที่ผูปวยมีปริมาตร

ของพลาสมา (plasma volume) ลดลงเพียงอยางเดียว 

ทำาใหคาที่ตรวจไดของ hemoglobin/hematocrit และ

คา  red blood cell count ผิดปกติไป แตปริมาณเม็ด

เลือดแดง (red cell mass) ทั้งหมดในรางกายไมไดเพิ่ม

ขึ้น โรคในกลุมนี้ไดแก Gaisbock’s disease, Sprurious 

polycythemia, stress erythrocytosis, apparent 

polycythemia pseudopolycythemia

2. Absolute polycythemia  คือการที่รางกายมีการสราง

เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มของ ปริมาณเม็ดเลือดแดง 

(red cell mass) แบงออกเปน

- Primary polycythemia ซึ่งการสรางเม็ดเลือด

แดงผิดปกติจากการ mutation ของ red cell 

progenitor ทำาใหไมตอบสนองตอกลไกควบคุม

ตางๆ

- Secondary polycythemia มีการสรางเม็ดเลือด

แดงจากการกระตุนโดยสารในกระแสเลือด สวน

ใหญเปนสาร erythropoietin ที่สรางจากเนื้องอก 

หรือ erythropoietin ที่สรางขึ้นเพราะการขาด

ออกซิเจน

3. Combined polycythemia การที่เกิดภาวะเลือดขนโดย

ที่เปนผลมาจากการมีปริมาตรพลาสมาลดลงรวมกับมีการ

เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงในรางกาย

4. Inapparent polycythemia คือการที่มี red cell mass 

และ plasma volume เพิ่มขึ้นไดสัดสวนกันทำาใหคา 

hemoglobin/hematocrit ไมสูง จะทราบไดก็ตอเมื่อมี

การตรวจปริมาณ blood volume เทานั้น 

5. Polycythemia vera คือ การที่ผูปวยมีเลือดขน เพราะมี

บทบรรณาธิการ
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การกลายพันธของเซลล hematopoietic stem cell หนึ่ง

เซลลที่มี JAK2 mutation จึงมีการแบงตัวเพิ่มจำานวนขึ้น 

อยางมากมาย และสรางเม็ดเลือดแดงจำานวนมากโดย

ไมตอบสนองกับกลไกควบคุมที่มีในรางกาย มีการสราง 

เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดจำานวนมากไปพรอมกันดวย 

(CBC - white cell > 12 x 1010/L, platelet > 400 

x 1010/L) อาการที่พบมักเปน ปวดศีรษะ ตามัว คันตาม

ตัว การตรวจรางกายพบ ความดันโลหิตสูง หนาแดง มาม

โต การวินิจฉัยภาวะนี้ผูปวยตองไมมีภาวะที่จะกอใหเกิด 

secondary polycyhtemia และใชเกณฑของ WHO ซึ่ง

ตองตรวจ red cell mass, serum erythropoietin level, 

JAK2 mutation, ตรวจไขกระดูกเพื่อดู cellularity (ใน 

polycythemia vera จะพบ trilineage hypercellularity - 

with prominent eryhtroid proliferation) และ eryhtroid 

endogenous proliferation2

ในการสรางเม็ดเลือดแดงนั้น รางกายมีกลไกควบคุมการสราง

เม็ดเลือดแดง  โดยที่การสรางเริ่มจาก pluripotent stem cell  ซึ่ง

แบงตัวให committed stem cell และมีฮอรโมน  erythropoietin 

ที่สรางจาก peritubular cell ที่อยูในไต  มาชวยควบคุมการปรับ

ตัวของรางกายในการสรางเม็ดเลือดแดงใหเหมาะสมกับความตอง

การของรางกาย หากรางกายมีการนำา ออกซิเจนเพียงพอ จะลด 

การสราง erythropoietin ลง  การวัดระดับ erythropoietin ของ 

รางกายจึงมีสวนชวยในการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิด polycythemia 

โดยที่ใน primary polycythemia นั้น การสรางเม็ดเลือดแดง

ไมอยูภายใตกลไกควบคุมที่ปกติ ดังนั้นแมมีระดับ erythropoietin 

ต่ำาก็ยังสรางเม็ดเลือดแดงจำานวนมากกวาที่ตองการ  ดังนั้นการ

ตรวจคนจะพบระดับ erythropoietin ที่ต่ำา แตใน secondary 

polycythemia ระดับ erythropoietin จะเปนปกติหรือสูง

การประเมินเมื่อสงสัยวาผูปวยมีภาวะpolycythemia1

1. เมื่อพบวาผูปวยมี polycythemia ใหสงตรวจซ้ำาอีกครั้ง

หนึ่ง  เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตรวจ

2. การถามประวัติของผูปวยมีความสำาคัญอยางมาก ประวัติ

ที่สำาคัญคือ การมีโรคเกี่ยวกับปอดและหัวใจ การสูบบุหรี่ 

อาการเหนื่อยงายเมื่อออกกำาลัง  การอาศัยอยูในดินแดนที่

อยูระดับสูงเหนือน้ำาทะเลมากๆเปนเวลานาน  เคยปลูกถาย

ไต และประวัติครอบครัวที่มีภาวะเลือดขน

3. การตรวจรางกายอยางละเอียด ในระบบตางๆ ปอด หัวใจ 

คลำาตับมามวาโตหรือไม รวมทั้งการวัด pulse oxymeter  

ซึ่งดำาเนินการโดยแพทย 

4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ  ตรวจ complete blood 

count เทียบกับคาปกติสำาหรับอายุที่เหมาะสม ผูปวย 

polycythemia vera จะพบการเพิ่มขึ้นของ red cells, 

white cells และ  platelets ไปพรอมกัน

5. ในรายที่ทำาการตรวจ hemoglobin/hematocrit ซ้ำาแลว

สงสัยวา มี polycythemia ตองทำาการศึกษาคา red cell 

mass ซึ่งมีคาปกติที่ 24-30 mL/kg  และ plasma volume 

ซึ่งมีคาปกติ 39-49 mL/kg

6. หากคา red cell mass เพิ่มขึ้น ควรศึกษาระดับ 

erythropoietin เพราะจะแยกภาวะ primary และ 

secondary polycythemia ได

หากพบผูบริจาคเลือดที่มีคา hemoglobin สูงถึงเกณฑของ  

polycythemia  ไมควรนิ่งนอนใจเพราะการบริจาคเลือด เปนการ

เจาะเลือดออก ทำาใหอาการเลือดขนทุเลาไประยะหนึ่งเทานั้น อาจ

เกิดอันตรายในผูที่มี secondary polycythemia เพราะเลือด

ขนเปนผลมาจากการปรับตัวเพื่อใหรางกายทนสภาพที่เปนพยาธิ

กำาเนิดสาเหตุได  นอกจากนี้ polycythemia เปนภาวะที่มีปญหา 

ตอเนื่องในระยะยาว ผูบริจาคเลือดที่มีปญหา ตองการประเมินที่

เหมาะสมจากแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาที่เหมาะสม 

ผูที่เปน polycythemia vera นั้นไมควรบริจาคเลือด  ควรเจาะ

เลือดออกเปนระยะเพื่อการรักษาอาการและสุขภาพของตนเองเทานั้น 

เนื่องจาก polycythemia vera เปน hematologic malignancy3

ปญหาที่ธนาคารเลือดจะประสบเกี่ยวเนื่องกับภาวะpolycythemia 

ไดแก

1. ทำาการคัดกรองผูบริจาคเลือดโดยการวัดคา hemoglobin 

แลวพบวาคา hemoglobin อยูในเกณฑ polycythemia 

2. ตรวจพบวาผลิตภัณฑของเลือดมีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูง

มาก โดยที่ การเจาะเก็บเลือด unit นั้นมีปริมาตรตามกำาหนด 

3. ผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปน  polycythemia vera และ

แพทยแนะนำาใหเจาะเลือดออก เพื่อการรักษา บางรายก็มา

ขอบริจาคเลือดเพราะผูปวยเห็นวาเปนประโยชนกับตนเอง

และผูปวยที่ตองการเลือดโดยที่ไมมีคาใชจาย

จะขอวิจารณแยกประเด็นดังนี้ 

1. เมื่อทำาการคัดกรองผูบริจาคเลือดโดยการวัดคาhemoglobin

แลวพบวาคาhemoglobinอยูในเกณฑpolycythemia

การตรวจพบนี้เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ใชเครื่องมือวัด hemoglobin 

หรือมีการตรวจ CBC ที่ครบถวน หากใชการคัดกรองโดยวิธีการ

หยดเลือดลงในสารละลาย copper sulfate แลวสังเกตวาจมหรือ

ลอย จะไมสามารถทราบวาเลือดขน  สำาหรับธนาคารเลือด ที่มีการ
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ตรวจกรองผูบริจาคเลือดโดยการวัด hemoglobin ควรกำาหนด 

คาสูงสุดที่จะรับบริจาคเลือดไว ที่คา hemoglobin 18.5 gm% 

ในผูชาย และคา hemoglobin 16.5 gm% ในผูหญิงเมื่อตรวจ

ครั้งแรกพบวาเลือดขน แนะนำาใหทำาการตรวจซ้ำาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ

ปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตรวจครั้งเดียว หลังจาก 

นั้นถาพบวาวาเลือดขนจริงใหซักถามประวัติโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับ

ปอดและหัวใจ เชน อาการเหนื่อยงายเมื่อออกกำาลัง  การอยูอาศัย

ในทองถิ่นที่อยูระดับสูงเหนือน้ำาทะเลมากๆ เปนเวลานาน การสูบ

บุหรี่ เคยปลูกถายไต ประวัติครอบครัวที่มีภาวะเลือดขน และแนะ

นำาผูบริจาคเลือดใหไปขอรับการตรวจจากแพทยทางอายุรกรรม

ประเมิน เพื่อการรักษา ติดตามดูแลที่เหมาะสม ไมควรใหบริจาค

เลือด เพราะภาวะ polycythemia สวนใหญเกิดเนื่องจากการตอบ

สนองของรางกายเพื่อใหรางกายทนภาวะที่ผิดปกติได การเจาะเลือด

ออกจึงมีความเสี่ยง

2. ตรวจพบวาผลิตภัณฑของเลือดมีปริมาณเม็ดเลือดแดง

สูงมากโดยที่เลือดunitนั้นมีปริมาตรตามกำาหนด

ในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑของเลือด นั้นหากคำานวณ

ตามเกณฑ คือ รับบริจาคเลือดเปน whole blood จะมีปริมาตร

อยางมาก 495 mL ดังนั้น จะมีเม็ดเลือดแดงไมเกิน 258 mL 

ในผูชายและ 238 mL ในผูหญิงถามีเม็ดเลือดแดงมากจนนาสงสัย 

แนะนำาใหทำาการตรวจ CBC จาก ตัวอยางเลือดจากหลอดทดลอง 

ทีมี anticoagulant เชน EDTA blood ที่ “mix” อยางดีซ้ำา เพื่อ

ตรวจวาผูบริจาคมี  hemoglobin/hematocrit สูงจริงหรือไม ถา

พบคาที่สูงใหติดตามผูบริจาคเลือดมาตรวจซ้ำา และดำาเนินการเพื่อ

การตรวจคนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนของผูบริจาคเลือด

3. เมื่อพบผูที่เปนpolycythemiaveraมาขอบริจาคเลือด

1. การบริจาคเลือดไมสมควรทำาเพราะอาจเปนอันตราย 

ตอผูรับเลือดได ธนาคารเลือดมีระบบการคัดกรองผูบริจาค

เลือดเพื่อคัดเลือกแตผูที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เทา

นั้นที่จะใหเลือดกับผูปวย ผูปวย polycythemia vera 

มีเซลลที่ผิดปกติไหลเวียนในกระแสโลหิต เมื่อบริจาค

เลือด เซลลเหลานี้จะเขาไปในผูรับ มีโอกาสเกิดอันตราย

ได หลักการของการบริจาคเลือดนั้นจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่

อาจมีอันตรายตอผูรับเสมอ

2. การเจาะเลือดออกเพื่อการรักษา หรือ blood letting 

ซึ่งไมนำาเลือดที่เจาะออกไปใหผูปวยกระทำาได โดยทำา

ภายใตการดูแลของแพทย ซึ่งตองประเมินความเสี่ยง

เกี่ยวกับภาวะอันตรายจากหลอดเลือดและโรคหัวใจเสีย

กอน  การเจาะเก็บเลือดแตละครั้งระวังมิใหเจาะเลือด

ออกปริมาตรมากเกินไป กลาวคือ จะทำา blood letting 

ไดเพียงรอยละ 12-15 ของ total blood volume หรือ  

8.0 - 10.5 mL/kg body weight4  และพิจารณาให 

normal saline solution ระหวางหรือหลังการเจาะ

เลือดออก เพื่อธำารงรักษาปริมาตรเลือดในระบบไหล

เวียน และลดอาการแทรกซอนจากการเจาะเลือดออก  

การเจาะเลือดออกนี้ทำาไดบอยจนกระทั่งความเขมขน 

ของเลือดปรับเขาสูระดับที่ตองการ  ซึ่งเปนผลจากการ

เจาะเอาเลือดออกและการใหยากดการสรางเม็ดเลือด

แดง ไปพรอมกัน

สำาหรับผูบริจาคเลือดที่ตรวจพบ hemoglobin/hematocrit  

แตไมถึงเกณฑ polycythemia  ควรมีการตรวจติดตามหากพบวา 

hemoglobin/hematocrit สูงขึ้นเรื่อยๆ ใหถามประวัติ ทำานอง

เดียวกัน และสงปรึกษาแพทยอายุรกรรม 

สรุป

Polycythemia เปนปญหาที่ผูปฏิบัติงานในธนาคารเลือด

ควรเขาใจ ประเด็นที่สำาคัญเกี่ยวกับสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวของกับความ 

ปลอดภัยของผูบริจาคเลือด การรูจักเกณฑของภาวะ polycythemia 

การทราบขอมูลสาเหตุที่สำาคัญ จะทำาใหสามารถใหคำาแนะนำา หรือ

สงตอเพื่อใหรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะทางไดอยางเหมาะ

สม และถาตองทำาการเจาะเลือดออกเพื่อการรักษาก็ทราบแนวทาง

ที่จะดำาเนินการที่เหมาะสมและปลอดภัย
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