
Hemolytic Anemia 
ปวีณา ปราชญนิวัฒน 
 
 Hemolytic anemia คือ ภาวะทีเ่กิดการทําลายเม็ดเลือดแดงกอนอายุขัย ซึ่งโดยทั่วไปเม็ดเลอืดแดงจะมี
อายุราว 120 วัน การทําลายเม็ดเลือดแดงนี้อาจเกิดภายในหลอดเลอืดหรือที่อวัยวะที่มีหนาท่ีทําลายเม็ดเลือดแดง 
เชน มาม ในภาวะทีเ่กิดการทําลายเม็ดเลือดแดงเพียงเล็กนอย (mild hemolysis) จะเกิดการชดเชยของรางกาย
โดยสรางเม็ดเลือดแดงตัวออนขึ้นทดแทน อยางไรก็ตาม ในภาวะที่การเกดิ hemolysis ที่รุนแรงเฉียบพลนั ไข
กระดูกจะไมมีเวลาเพียงพอที่จะสรางเม็ดเลือดแดงใหมไดพอกับความตองการจึงอาจเปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิตได 
นอกจากนี้ ภาวะ hemolysis ที่เรื้อรังและรุนแรงจะทําใหไขกระดูกไมสามารถชดเชยเม็ดเลือดที่เสียไปไดเพียงพอ 
สงผลใหเกิดภาวะโลหติจางเรื้อรัง ทําใหผูปวยเสียชีวิต ทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวหรือเกิดภาวะขางเคียงจากการ
ไดรับเลือด เชน การตดิเชื้อและภาวะเหลก็เกิน (iron overload) 
การแยกชนิดของ hemlolytic anemia อาจแยกไดโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
1. site of RBC destruction บริเวณที่เกิดการทําลายเม็ดเลือดแดง ซึง่อาจเกิดภายในหลอดเลือด 

(intravascular hemolytic anemia) หรือเกิดที่อวัยวะอื่น (extravascular hemolytic anemia) 
2. site of etiologic defect ความผิดปกติที่ทําใหเกิดการทําลายเม็ดเลือดแดง อาจเปนเพราะเม็ดเลือดแดงเอง 

(intracellular RBC) หรือเกิดเพราะสาเหตุอื่น (extracellular RBC) 
3. nature of defect การเกดิภาวะผดิปกตินี้อาจเปนมาแตกําเนิด (acquired hemolytic anemia) หรือเกิด

ภายหลัง (hereditary hemolytic anemia) 
Traditional Classification of Hemolytic Anemia 
I. Hereditary (Inherited)  

1. Membrane Disorders  
a. ความผิดปกตขิองโครงสรางผนังเซลล (microskeletal defect) เชน Hereditary  
     spherocytosis ซึ่งเกดิความผิดปกตหิรือมีการขาดหายไปของ spectrin ทําใหผนังเซลลเม็ดเลือดแดง

สวนหนึ่งหายไป สงผลใหความสามารถของเม็ดเลือดแดงในการเปลีย่นรูปราง (deformability) ลด
นอยลง คาความเปราะ (OF) สูงขึ้นและเม็ดเลือดแดงนี้จะถูกทําลายในมาม, Hereditary 
elliptocytosis เกิดจากความผิดปกติระดบัโมเลกุลของ membrane spectrin ทําใหเม็ดเลือดแดงไม
สามารถคงรูป discoid ไวได จะพบ elliptocytes ในฟลมเลอืดถงึ 80%, Hereditary 
pyropoikilocytosis เปน autosomal recessive trait ผูปวยมีการสราง spectrin ที่ผิดปกติในระดับ
โมเลกุลและม ี spectrin บางสวนขาดหายไป ผูปวยจะมีอาการของ hemolytic anemia ที่รุนแรงที่
อุณหภูมิสูง (45oC) 

b. ความผิดปกตขิองผนังเซลลในการใหสารผานเขาออก (permeability defect) เชน Hereditary 

stomatocytosis เกิดความผิดปกติของผนังเซลลในการยอมให Na+ ผานเขาออกเซลล เซลลจะมี
รูปรางคลายปากหรือชาม (bowl-shaped) ซึ่งมีคาอัตราสวนพืน้ที่ผิวเซลลตอปริมาตรลดลง 
นอกจากนี้ผูปวยจะมี MCV เพ่ิมขึ้น แต MCHC ลดลง  
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2. Enzyme disorders เชน G-6-PD deficiency, Pyruvate kinase deficiency โดยเมด็เลือด

แดงเหลานี้จะถูกทําลายไดงายจาก oxidative agents จากอาหารและยาตาง ๆ 
3. Hemoglobin Disorders เปนความผิดปกติภายในเม็ดเลือดแดง (intrinsic defect) เชน Sickle cell 

disease, Thalassemia, HbC, HbD, HbE disease ซึ่งพบไดบอยและ Unstable hemoglobin เชน 
Hb Koln, Hb Zurich ซึ่งพบนอย 

II.   Acquired  
1. Immune ในภาวะนี้จะเกดิ antigen-antibody reaction ขึ้น โดย Antibody ที่เกิดขึ้นจะทาํปฏิกิริยา

กับเม็ดเลือดแดง 2 แบบ คือ กระตุนกระบวนการ complement cascade และ/หรือเปน opsonin ทํา
ใหเม็ดเลือดแดงถูกจับทําลายไดงายขึ้น ความรุนแรงที่เกิดจะขึน้กับชนิดของ antibody, จํานวนและความ
หางของ antigenic site บนผิวเซลล, complement, อุณหภูมิ รวมทั้งประสิทธภิาพการทํางานของ 
reticuloendothelial system  

 
a. Autoantibody (Autoimmune hemolytic anemia: AIHA)คือ antibody ที่ผูปวยสรางขึ้นโดยมี

ความจําเพาะตอเม็ดเลือดของตัวเอง อาจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ  
Warm type ซึ่งจะจับกับเม็ดเลือดแดงทีอุ่ณหภูมิรางกาย ภาวะนี้เกดิขึ้นราว 70-80% ของ AIHA 
โดยมากมักเกดิจาก IgG โดยจะกระตุน complement ถึงขั้น C3 จากนั้นเม็ดเลือดแดงที่มี C3b 
หรือ Fc receptor จับอยูจะถูก macrophage จับทําลายนอกหลอดเลือด ภาวะ warm 
autoantibodies มักไมทําใหเกิด autoagglutination หรือ intravascular hemolysis การให 
steroid หรือตัดมามจะชวยใหผูปวยมีอาการดีขึน้ 
Cold type ซึ่งจะจับกับเม็ดเลือดแดงที่อณุหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิรางกาย (ต่ํากวา 30oC) antibody 
ที่เกี่ยวของมักเปนชนดิ IgM (85%) และ cold biphasic IgG (Donath-Landsteiner) (15%) โดย 
antibody จะกระตุน complement ตลอดกระบวนการ ทําใหเกิด membrane attack complex 
เปนผลใหเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสเลือด การตดัมามหรือใหยา steroid มักไมชวยบรรเทาอาการ 
แตการทาํ plasmapheresis จะชวยใหผูปวยอาการดีขึน้ ราว 90% ของภาวะนี้จะเก่ียวของกับโรคอื่น 
ตัวอยางของโรคนี้ไดแก Paroxysmal Cold Hemoglobinuria (PCH) ซึ่งมักเกิดรวมกับโรค syphilis 
หรือการติดเชือ้ไวรัสบางชนดิ ในโรคนี้ผูปวยจะสราง Donath-landstiener Antibody (D-L Ab) ซึ่ง
จะจับกับ RBC ที่อุณหภูมิต่ํา (<15oC) จากนั้น C’ ทําให RBC แตกที่ 37oC เม่ือทดสอบ Coomb’s 
test จะไดผลบวก 

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคทําไดโดย Direct Coomb’s test เพ่ือหา antigen บนผิวเม็ด
เลือดแดงและ Indirect Coomb’s test เพ่ือหา antibody ใน serum 

b. Alloantibody คือ antibody ตอเม็ดเลอืดแดงที่ผูปวยไดรับจากภายนอก เชน ไดรับเลือดที่ไมตรงหมู 
ทําใหเกิด blood transfusion reaction, hemolytic disease of the newborn, การปลูกถายไข
กระดูกหรือเซลลตนกําเนิด (stem cell) หรืออาจไดรับจากสิ่งแวดลอมที่ไมเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง 

c. Drug-induced ยาบางชนดิจะทําใหเกดิการทําลายเม็ดเลือดแดง มีกลไก 3 แบบ คือ  
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แบบที่ 1 immune complex mechanism ยาบางชนดิอาจกระตุนใหรางกายสราง 

antibody ตอโปรตีนบางชนิดในพลาสมา เม่ือเกิด immune complex ขึ้น complex เหลานี้อาจจะ
ไปกระตุน complement ในพลาสมาหรือไปตกตะกอนที่เม็ดเลือดแดง การทีเ่ม็ดเลือดแดงแตกนั้น
เปผลมาจากการที่ระบบ Reticuloenthelial system (RES) ของรางกายพยายามกําจัด immune 
complex ที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้เม็ดเลือดแดงจะถูกทําลายเม่ือมียาอยูในกระแสเลือด ยาในกลุมนี้ไดแก  
quinidine, quinine, isoniazid, sulfonamides, sulphonylurea, thiazide 

แบบที่ 2 haptenic mechanism ยาจะไปจับกับโปรตีนบนเม็ดเลือดแดงแลวกระตุนใหรางกาย
สราง antibody ตอยาและโปรตนีนั้น จากนั้น antibody จะจับกับเม็ดเลือดแดงแลวกระตุนระบบ 
complement ทําใหเกดิการทําลายเม็ดเลือดแดงขึน้ ในกรณีนี้เม็ดเลอืดแดงจะถูกทําลายเมื่อมียาอยู
ในกระแสเลือด ยาในกลุมนีไ้ดแก  Penicillin, cephalosporin 

แบบที่ 3 true autoantibody formation ยาจะกระตุนใหรางกายสราง antibody ตอโปรตนี
บนเม็ดเลือดแดงโดยตรง และจะทําลายเม็ดเลือดแดงแมวาจะไมมียานั้นอยูในกระแสเลือดแลว ยาใน
กลุมนี้ไดแก  alpha methyldopa, Levodopa, cefazolin, procainamide, NSAIDs เชน 
mefanamic acid, diclofenac, ibuprofen  

2. Non-immune 
a. Paroxysmal Nocturnal hemoglobinuria เปนโรคของเซลลตนกําเนดิที่ทําใหเกิดความผิดปกติ

ขึ้นกับผนังเซลลเม็ดเลือดแดง สงผลใหผนังเซลลถูก complement ทําลายไดงายขึ้น ทําใหเกิด 
hemolytic anemia เรื้อรังและมีอาการเปนพัก ๆ และจะมี hemoglobin ออกมากับปสสาวะ ซึ่ง
เม็ดเลือดแดงมักแตกขณะหลับ ในการวนิิจฉัยจะตองทํา Ham’s test (acid serum test) หรือ 
sucrose hemolysis test 

b. Drug, venom, toxin  
ยาบางชนดิ เชน arsine, และยาปฏิชวีนะจะทําลายเม็ดเลือดแดงโดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
oxidative ในเม็ดเลือดแดง 
พิษของสตัว เชน พิษงูเหา งเูขียว (pit vipers) แมงมุม violin spider (Lexosceles) แมงมุมแมมายดํา 
(Latrodectus genus)  
สารพิษ เชน Copper ใน Wilson’s disease จะทําใหเม็ดเลอืดแดงแตกโดยรบกวน glucose 
metabolism 

c. Organ dysfunction เชน ภาวะไตวาย ตับวาย แตการทําลายเม็ดเลือดแดงในกลุมนี้จะไมรุนแรงนัก
เม่ือเทียบกับกลุมอื่น ๆ 

d. Mechanical trauma  
Excessive shear forces เนื่องจาก high pressure gradient ในกระแสเลอืด ทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงของ intravascular dynamics และเกิด Excessive shear forces ตอเม็ดเลือดแดง ซึ่ง
จะเกิดเนื่องจาก cardiac lesion เชน การผาตดัเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผาตัดซอมแซมลิ้นหวัใจ การใส
อุปกรณเขาไปในหัวใจ รวมทั้งการทํา aortofemoral bypass ก็มีรายงานวาเปนสาเหตุของ 
traumatic hemolysis เชนกัน 
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Direct external impact เชน March hemoglobinuria เกิดจากการเดินสวนสนามหรือว่ิงบน
พ้ืนแข็ง ๆ ซึ่งปองกันไดโดยการใชแผนรองเทาท่ีนุมและหนา, คาราเต, bongo drumming 
Microangiopathic hemolytic anemia เชน Microangiopathic thrombotic hemolysis ซึ่ง
เม็ดเลือดแดงจะถูกตัดเมื่อเดินทางผานกลุม fibrin, Thrombotic thrombocytopenic purpura 
(TTP)/ Hemolytic uremic syndrome (HUS)  
Thermal damage เชน ถกูไฟไหม น้ํารอนลวก หรือ heat stroke จะทําใหเกิดความเสียหายตอเม็ด
เลือดแดง โดยทําใหเกิดการเสียสภาพ (denature) และสลายไป (fragmentation) 
Osmotic damage เชน การจมน้ํา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของคา osmotic ใน 
pulmonary circulation และทําใหเม็ดเลือดแดงแตกได 

e. infection เชน malaria, babesia ซึ่งจะรุกรานเขาสูภายในเม็ดเลือดแดงและทําใหเม็ดเลอืดแดง
แตก, mycoplasma จะสราง anti-I ซึ่งเปน antibody ตอเม็ดเลือดแดง, Clostridia perfringen ซึ่ง
จะผลิต hemolysin มาทําลายเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้ การติดเชื้อในกระแสเลือดยังนําไปสู 
Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) อีกดวย 

f. เกิดเนื่องมาจากโรคอืน่ เชน leukemia, SLE, infectious mononucleosis 
 
 
 
Typical features that distinguish between Intravascular and Extravascular hemolysis 

 Intravascular hemolysis Extravascular hemolysis 

Mechanism 
 
 
 
Possible causes 

Red cell destruction in the intravascular 
compartment resulting in hemoglobin 
being released into the plasma 
 
Complement, toxins, membrane defects, 
enzyme deficiencies, drugs 

Red cells are recognized as foreign or 
become more rigid and are 
sequestered in the spleen with 
subsequent phagocytosis 
 
Immunoglobulin, complement, 
membrane defects 

Laboratory feature 
Hemoglobinemia 
Hemoglobinuria 
Haptoglobin 
Methemalbumin 
Hemosidinuria 
LDH 
Jaundice 
Splenomegaly 
Blood flim 

 
Present 
Present 
Reduced or absent 
Present 
Present 
Grossly elevated 
Present 
Absent 
Schistocytes, helmet cells, fragmented red 
cells 

 
Absent/present in severe cases 
Absent/present in severe cases 
Normal or reduced 
Absent 
Absent 
Elevated 
Present 
Present 
Spherocytes, erythrophagocytosis 

จาก Kelton JG, Chan H, Heddle N, Whittaker S. Acquired Hemolytic Anemia. in Blood and Bone Marrow Pathology. 
Wikramasinghe SN, McCullogh J, eds. 2003; 186 
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อาการของ hemolytic anemia 
 อาการของ hemolytic anemia อาจแตกตางไปในผูปวยแตละคน อาการที่พบบอยไดแก 
1. ซีด, เหลือง (ผิว ตาและปากมีสเีหลอืง), ออนเพลีย ไมมีแรง, มีไข, วิงเวียน, มึนงง,หัวใจเตนเรว็ 

(trachycardia) และ heart murmur 
2. การเกดิ intravascular hemolysis แบบเฉียบพลันจะทําใหเกดิ hemoglobinemia hemoglobinuria 

ปสสาวะมีสชีาหรือโคลา ถาอาการรนุแรงจะเกิดภาวะ shock, DIC, ความดันต่ํา, ไตวายและทําใหเสียชีวิตได 
3. การเกดิ chronic hemolysis จะทําใหเกดิตับ-มามโต, กระดูกเปลี่ยนรูปราง (bone deformity), ภาวะเหล็ก

เกินและเกิดกอนนิ่ว ผูปวยอาจเสียชีวิตจากภาวะ congestive heart failure 
Laboratory Findings สําหรับ Acquired Hemolytic Anemia 

1. คาท่ีบงถึงการทําลายเม็ดเลอืดแดงเพิ่มมากขึ้น 
- RBC survival time ชวยแยก intrinsic factor และ extrinsic factor 
- Blood smear มักพบ spherocytosis จํานวนมาก รวมทั้ง anisocytosis, poikilocytosis และ 

polychromasia 
- คาความเปราะของเม็ดเลือดแดงสงูขึ้น 
- indirect serum bilirubin มีคาสูงขึ้น (6 g/dL) 
- urine urobilinogen มีคาสูงขึ้น ไมพบน้าํด ี
- hemoglobinuria และ hemoglobinemia จะพบไดเม่ือเกิด hemolysis อยางรวดเร็ว 
- Haptoglobin จะต่ําหรือไมพบเลยในกรณีเรื้อรัง 
- จํานวนเม็ดเลอืดขาวมักเพ่ิมสูงขึ้น 

2. คาท่ีแสดงถึงการชดเชยเม็ดเลือดแดงที่ถูกทําลายไป 
- ในกรณี normochromic, normocytic anemia คา MCV จะแสดงถึงเม็ดเลือดแดงที่ยังออน

และจะพบ polychromatophilia 
- Reticulocyte count จะสงู 
- พบ Erythroid hyperplasia ในไขกระดูก 

3. คาท่ีแสดงถึงกลไกการทาํลายเม็ดเลือดแดง 
- Coomb’s test จะเปนบวก 
- Warm antibodies 
- Cold agglutinins 
- อาจพบผลบวกปลอมในการตรวจหา syphilis  

4. การตรวจหาโรคที่เปนสาเหตุ 
- malignant lymphoma 
- collage disease (เชน SLE) 
- DIC 
- Idiopathic pulmonary hemosiderosis 
- Infections เชน Mycoplasma infection, infectious mononucleosis, malaria, cholera  
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- Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria 
- Physical/chemical เชน ไฟไหม ยา สารพิษ (phenylhydrazine, benzene) 
- Drug-induced เชน quinidine, quinine, penicillins, cephalothin, alpha-methy dopa 
- Autoantibody (warm, cold) 
- Alloantibody (erhthroblastosis fetalis, incompatible transfusion) 
- Paroxysmal Cold Hemoglobinuria 

 
Laboratory Findings สําหรับ Microangiopathic Hemolytic Anemia 

1. burr cells, schistocytes, helmet cells, microspherocytes 
2. Lactate dehydrogenase มีคาสูง Haptoglobin ลดลง, hemoglobinuria และ hemoglobinemia 
3. iron deficiency เนื่องจากเสียเหลก็ไปกบัปสสาวะ 
4. direct Coomb’s test จะเปนลบ 
5. การตรวจหาโรคที่เปนสาเหตุ 

- โรคไต เชน malignant hypertension, renal graft rejection 
- Cardiac vascular disease เชน intracardiac valve prostheses, bacterial endocaritis, 

severe valvular heart disease 
- Severe liver disease เชน cirrhosis, eclampsia 
- DIC 
- Autoimmune disorders เชน periarteritis nodosa, SLE 
- TTP 
- งูกัด 
- Disseminated neoplasms 

Laboratory Findings สําหรับ Hereditary Nonspherocytic Hemolytic Anemia 
1. abnormal Hb, เม็ดเลือดแดงรูปรางผิดปกติ, ภาวะ hemolysis เริ่มตั้งแตแรกเกิดและอาจรนุแรงขึ้นเม่ือ

ไดรับยาบางชนิด 
2. Howell-Jolly bodies, Pappenheimer bodies, Heinz bodies, basophilic strippling, อาจพบ 

slight macrocytosis ได 
3. พบ reticulocyte มาก แมจะมีอาการ hemolysis ไมรุนแรง 
4. ไขกระดกูพบภาวะ erythroid hyperplasia สูง. Normal hemosiderin 
5. WBC, platelet count, Hb electrophoresis, Osmotic Fragility, mechanical fragility เปนปกติ 
6. อาจพบ autohemolysis ในบางรายและ glucose อาจมีคาต่ํากวาเม็ดเลือดแดงปกติ 
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แผนภูมิแสดงการแยกชนดิของ Hemolytic anemia 
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แผนภูมิแสดงการแยกชนดิของ hemolytic anemia เม่ือ Hb electrophoresis เปนปกต ิ
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