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บทคัดยอ 
การประเมินผลการนับจํานวนเม็ดเลือดแดงในโคทางหองปฏิบัติการ เปนอีกสวนที่มีความสําคัญในการ

ชวยใหสัตวแพทยทําการวินิจฉัย เพื่อที่จะหาสาเหตุของโรคในโค ในบางกรณีการนับจํานวนเม็ดเลือดแดง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการพยากรณโรค และชวยใหสัตวแพทย และเกษตรกรทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัว
สัตว ทําใหสามารถวางแผนการจัดการไดอยางทันทวงที บทความนี้ไดเรียบเรียง วิธีการเก็บตัวอยางเลือด เพ่ือ
จัดสงมายังหองปฏิบัติการ รวมถึงการแปลผลการนับจํานวนเม็ดเลือดแดง และการพยากรณโรคสัตวปวยดวยภาวะ
โลหิตจางในโค เพ่ือใหสัตวแพทย เกษตรกร และผูที่สนใจอาน ใชประกอบการวินิจฉัยโคท่ีปวยดวยภาวะโลหิต
จางได 

 
คําสําคัญ : โคโลหิตจาง โลหิตวิทยา 
 
Abstract

The bovine complete blood cell count (CBC) were evaluated by laboratory can be an 
important of the physical examination and diagnostics. The result in the CBC becoming an 
important tool in management of bovine medical cases. This article reviews sample 
collection, storage, and interpretation guidelines for the anemia, focusing on the bovine 
species.
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การตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) เปนประโยชนในการวินิจฉัยโรค สามารถบงบอกถึงชนิดของ
ภาวะโลหิตจาง เพื่อที่จะใชในการสาเหตุที่แนชัดตอไป การตรวจทางโลหิตวิทยาเปนวิธีการตรวจที่เรียบงาย อีกท้ัง
ยังมีราคาถูก เปนที่นิยม เพ่ือใชแนวทางในการพิจารณาในการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนลําดับแรก สามารถ
แยกไดวาการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นนั้น มาจากภาวะทุวโภชนา เกิดจากการติดเชื้อ หรือไมไดเกิดจากการติดเชื้อ ใน
ระบบตาง ๆ (systemic diseases) (Meredyth et al., 2007) นอกจากนี้ ยังสามารถใชขอมูลทางโลหิตวิทยาเปน
คาที่ใชในการเฝาระวังการเกิดโรค หรือการพยากรณโรคตอไปในอนาคตไดอีกดวย (Leonie et al., 2014) 

การเจาะเก็บตัวอยางเลือด (Collection of blood) มีความจําเปนที่ตองคํานึงถึงความถูกตองและ
วิธีการเก็บตัวอยางเลือด เพราะการเก็บตัวอยางเลือดที่ไมเหมาะสมมักสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ด
เลือด (in vitro cellular changes) และเพ่ือปองกันการแปรผล หรือการวิเคราะหผลท่ีผิดไปของนักพยาธิวิทยา 
(Meredyth et al., 2007) ตําแหนงที่มักใชในการเจาะเก็บเลือดในโค เชน หลอดเลือดดําบริเวณคอ (external 
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jugular vein) (ภาพที่ 1ก) หรือหลอดเลือดดําบริเวณโคนหาง (middle caudal coccygeal vein) (ภาพที่ 1ข) 
(Thomas et al., 2008) ซ่ึงเปนตําแหนงที่งายและไดรับความนิยมในการเก็บตัวอยางเลือดในโคมากที่สุด (Hanie 
E.A., 2006) อยางไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอยางเลือดจากหลอดเลือดขางเตานม ( subcutaneous 
abdominal milk vein) เพราะอาจทําใหเกิดกอนเลือดขัง (hematoma) ได และโนมนําใหเกิดเปนกอนฝ 
(abscess) ไดอีกดวย (Meredyth et al., 2007) 

 

 
ภาพที่ 1 (ก) แสดงการเจาะเพือ่เก็บตัวอยางเลือดที่หลอดเลือดดําบริเวณคอ external jugular vein 

(ข) แสดงการเจาะเพื่อเก็บตัวอยางเลือดที่หลอดเลือดดําบริเวณโคนหาง middle caudal coccygeal vein 
ที่มา: Thomas et al., 2008 

 
การเจาะเก็บตัวอยางเลือด ควรกระทําในขณะท่ีสัตวอยูนิ่ง ในระยะพัก ไมแสดงอาการตื่นเตน หรือ

หวาดกลัว เพื่อปองกันหรือลดการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ 
epinephrine นอกจากนี้ควรเก็บตัวอยางเลือดกอนการใหอาหารสัตว เพื่อหลีกเล่ียงภาวะท่ีมีไขมันมากในกระแส
เลือดที่เกิดข้ึนจากการกินอาหาร (postprandial lipemia) หลอดสําหรับเก็บตัวอยางเลือดที่ดี จําเปนตองเจาะ
เลือดตามปริมาตรที่ระบุไว เพื่อใหเหมาะสมกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือดที่ถูกบรรจุไวในหลอดสําหรับเก็บ
ตัวอยางเลือด การใชอุปกรณสําหรับเจาะเก็บเลือด ควรใชอุปกรณชนิดที่ใชแลวทิ้ง (disposable syringe) (ภาพท่ี 
2) เมื่อใสเลือดลงไปในหลอดเก็บเลือดแลวตองผสมเลือดและสารปองกันการแข็งตัวของเลือด ใหเขากันดี โดยการ
หมุนหลอดเก็บเลือดบนฝามือ หรือปดฝาขวด แลวพลิกไปมาหลาย ๆ รอบอยางชา ๆ เพื่อปองกันการแตกของเม็ด
เลือดที่เกิดจากการเขยาที่รุนแรง (Chaleow Salakij., 2005b) เม่ือเจาะเลือดออกจากรางกายสัตวแลว เลือดจะ
แข็งตัวเปนลิ่มเลือด (blood clot) แลวลิ่มเลือดจะหดตัวบีบซีรัม (serum) ออกมา ซึ่งซีรัมที่ไดนี้เหมาะกับการ
ตรวจทางเคมีคลินิก (clinical chemistry) แตเลือดที่จะใชในการตรวจเลือดจะตองไมแข็งตัว จึงจําเปนตองใสสาร
ปองกันการแข็งตัวของเลือด คือ EDTA (Ethylene Diamine Tetra-Acetic acid: Lavender-top tube) (ภาพท่ี 
2) เปนเกลือไดโซเดียม หรือไดโปแตสเซียมของกรดเอทิลีนไดเอมินเตตระอะเซติก ซึ่งยับยั้งการแข็งตัวของเลือด 
เหมาะสมกับการตรวจเลือด เพราะปองกันการแข็งตัวของเลือดไดอยางสมบูรณ โดยมีผลตอเม็ดเลือดทุกชนิดนอย
มาก (Glade Weiser., 2012) การสงตัวอยางเลือด หรือการตรวจเลือดควรทําทันที ภายหลังจากท่ีเจาะเก็บ
ตัวอยางเลือดออกจากตัวสัตว แตถาจําเปนไมสามารถสงเลือดไปยังหองปฏิบัติการไดทันถวงที ควรเก็บรักษา
ตัวอยางเลือดไวในตูเย็น หรือกระติกรักษาอุณหภูมิ และควรสงตัวอยางเลือดตรวจภายใน 1 วัน (12-24 ชั่วโมง) 
และกอนทําการตรวจเลือดในหองปฏิบัติการควรที่จะผสมเลือดใหเขากันดีกอน โดยทําการเขยาอยางเบามือ เพื่อ
ปองกันการทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (Chaleow Salakij., 2005b) 
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ภาพท่ี 2 แสดงหลอดเก็บตัวอยางเลือดชนดิใสสารปองกันการแข็งตัวของเลือด 

และอุปกรณสําหรับเจาะเก็บตัวอยางเลือดในโค 
 
การแปลผลเม็ดเลือดแดงทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Interpretation of Erythrocyte) ประกอบ

ไปดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ ผลคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume; PCV) คาความเขม
ของฮีโมโกลบิน (hemoglobin concentration; Hb) และจํานวนเม็ดเลือดแดง (red blood cells count; RBC) 
โดยแตละคาสามารถแปลผลในรายละเอียดที่แตกตางกัน (Chaleow Salakij., 2005c) 

คาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (PCV) หรือฮีมาโตคริต (Hematocrit; Ht หรือ HCT) เปนการตรวจหาคาเม็ด
เลือดแดงที่อัดแนนกัน ดวยวีธีการปนโดยใชเครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดไมโคร (microcentrifuge) ซ่ึงมีความแมนยํา 
ใหผลที่มีความผิดพลาด ±1% ซึ่งถือวามีความเที่ยงตรง (ภาพท่ี 3) (Charles W Brockus., 2011) 

คาความเขมขนของฮีโมโกลบิน (Hb) สามารถตรวจดวยวิธี cyanmethemoglobin ซ่ึงใหผลที่แมนยํา 
±5% (Charles W Brockus., 2011) ความเขมขนของ Hb เปนตัวบงชี้ถึงกําลังความสามารถในการขนสง
ออกซิเจน (oxygen transport capacity) ถาเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติแลว คาความเขมขนของระดับฮีโมโกลบิน
จะประมาณ 1 ใน 3 ของคา PCV (Chaleow Salakij., 2005c) 

 

 
ภาพท่ี 3 (ก) แสดงการเปรียบเทียบคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume, PCV) 

ในโคแถวบนแสดงใหเห็นถึงคา PCV ในโคปกติ แถวลางแสดงใหเห็นถึงคา PCV ในโคท่ีปวยดวยโรค Babesiosis 
(ข) แสดงวิธีการตรวจและการแปลผลคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (PCV) ในโค 

 
จํานวนเม็ดเลือดแดง (RBC) การนับเม็ดเลือดแดงดวยวิธี  hemocytometer โดยใช counting 

chamber จะใหคาที่ผิดพลาด (error) ไดมากกวาการใชเครื่องนับเซลลอัตโนมัติ (hemacytometer-derived 
RBC counts) (Chaleow Salakij., 2005c) ซึ่งสามารถใหคาที่แมนยํา และมีความแนนนอนกวาการนับเม็ดเลือด
แดงดวยวิธี hemocytometer แตเครื่องนับเซลลอัตโนมัติก็มีขอจํากัดในการตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดแดงของ
สัตวปก (Charles W Brockus., 2011) 
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ตารางที่ 1 แสดงพิสัยคาอางอิงปกติ (คาเฉลี่ย) ของเม็ดเลือดแดงในโค 
(Haematology Reference Values in Cattle; Conventional Units) 

PCV (%) Hemoglobin (g/dL) RBC (106/μL) MCV (fL) MCHC (g/dL) MCH (pg) 
35±11 11±3 7.5±2.5 52±12 33±3 14±3 

ที่มา: Radostits et al., 2000 
 

ภาวะโลหิตจาง หรือ anemia คือภาวะที่มีคา PCV คา Hb คา RBC ต่ํากวาคาปกติ (ตารางที่ 1) เปนภาวะ
ที่พบไดบอย สวนใหญเปนผลมาจากโรคอื่น ๆ รวมดวย ในบางครั้งสัตวแพทยสามารถตรวจ วินิฉัยภาวะดังกลาวได
จากการตรวจรางกายเบื้องตน และการซักประวัติจากเจาของสัตวปวย หรือจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เม่ือสัตวแพทย
ตรวจพบภาวะโลหิตจาง ควรทําการวินิจฉัยแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (classification of anemia) เพ่ือใหทราบ
ถึงพยาธิสภาพของโรค (pathogenesis) เพื่อสาเหตุของภาวะโลหิตจาง (Chaleow Salakij., 2005a) 

ภาวะโลหิตจาง หรือ anemia คือภาวะที่มีคา PCV คา Hb คา RBC ต่ํากวาคาปกติ (ตารางที่ 1) เปนภาวะ
ที่พบไดบอย สวนใหญเปนผลมาจากโรคอื่น ๆ รวมดวย ในบางครั้งสัตวแพทยสามารถตรวจ วินิฉัยภาวะดังกลาวได
จากการตรวจรางกายเบื้องตน และการซักประวัติจากเจาของสัตวปวย หรือจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เม่ือสัตวแพทย
ตรวจพบภาวะโลหิตจาง ควรทําการวินิจฉัยแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (classification of anemia) เพ่ือใหทราบ
ถึงพยาธิสภาพของโรค (pathogenesis) เพื่อสาเหตุของภาวะโลหิตจาง (Chaleow Salakij., 2005a) 

 
ภาพท่ี 4 แสดงภาวะเหลือง (icterus) ที่เยื่อเมือกบริเวณเยื่อตาขาว 

(Icteric conjunctival mucous membranes) 
ที่มา: Saritha et al., 2016 

 
การซักประวัติสัตวปวย ควรทําการถามประวัติเก่ียวกับ ชนิดของยาท่ีสัตวไดรับในชวงเวลากอนหนานั้น 

การไดรับโอกาสหรือการสัมผัสกับสารเคมีหรือพืชที่มีพิษ ประวัติการเจ็บปวยของสัตวในคอกเดียวกัน ประวัติการ
ไดรับนมน้ําเหลืองในลูกสัตว รวมไปถึงอายุของสัตวปวย 

การตรวจรางกายสัตวปวย ควรคํานึงถึงอาการทางคลินิกที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง อาทิเชน เยื่อ
เมือกซีด (pale mucous membrane) (ภาพท่ี 4) ออนแรง (weakness) ออนเปลี้ยเพลียแรง (loss of stamina) 
เหนื่อยงาย (exercise intolerance) หัวใจเตนเร็ว (tachycardia) หายใจหอบ (polypnea) หนาวส่ัน 
(hypersensitivity to clod) หัวใจเตนผิดจังหวะ (Arrhythmia) ช็อก (shock) บางกรณีอาจพบภาวะเหลือง 
(icterus) (ภาพที่ 5) (Mary Anna Thrall., 2012a) หากพบวาภาวะโลหิตจางของสัตวปวย คอย ๆ เกิดขึ้น ทําให
สัตวปวยปรับตัวได อาจพบวา ไมพบอาการทางคลินิกที่ผิดปกติ หรือสัตวแสดงอาการปวยของภาวะโลหิตจางไดไม
ชัดเจน (Chaleow Salakij., 2005a) 
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ภาพท่ี 5 แสดงภาวะเหลือง (icterus) ที่เยื่อเมือกบริเวณชองคลอด 
(Icteric vaginal mucous membranes) 
ที่มา: Saritha et al., 2016 
 

การประเมินความรุนแรงของภาวะโลหิตจางในหองปฏิบัติการ มีความสําคัญในการชวยการวินิจฉัย หาก
พบภาวะโลหิตจางเล็กขั้นนอย (mild) ทําใหสามารถตัดสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง (severe) 
ออกไปได หรือในบางกรณีที่มีการอักเสบข้ันรุนแรง มีเนื้องอก จะมีภาวะโลหิตจางที่ไมรุนแรง ก็ควรแกไขที่ปญหา
การอักเสบหรือเนื้องอกกอน แลวภาวะโลหิตจางจะคอย ๆ ดีขึ้นตามลําดับ แตในบางกรณีที่เกิดภาวะโลหิตจางขั้น
รุนแรง มีความจําเปนตองรีบหาสาเหตุและทําการรักษาภาวะโลหิตจางกอน (Chaleow Salakij., 2005a) การ
ประเมินความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง แบงออกไดเปน 4 ระดับ โดยยึดเกณฑของ PCV เปนหลัก และสามารถ
แบงระดับดังกลาวไดดังนี้ คือ ออน ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก ดังตารางท่ี 2 (Tvedten et al., 2000) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการแบงระดับความรุนแรงของภาวะโลหิตจางในสัตวเคี้ยวเอ้ืองโดยยึดเกณฑของ PCV เปนหลัก 

ออน 20-26 
ปานกลาง 14-19 
รุนแรง 10-13 
รุนแรงมาก <10 

ที่มา: Tvedten et al., 2000 
 

สาเหตุโดยทั่วไปที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ Blood loss 
anemia, Blood destruction/hemolysis, Decrease/ineffective production (Chaleow Salakij., 2005a) 
โดยในแตละกลุมประกอบไปดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

Blood loss anemia: ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (coagulopathies) เลือดกําเดาไหล 
(epistaxis) เลือดออกในกระเพาะอาหาร ความผิดปกติของเกล็ดเลือด (platelet disorders) มามแตก (splenic 
ruptures) บาดเจ็บหรือไดรับการผาตัด (trauma/ surgery) 

Blood destruction/hemolysis: โรคทางภูมิคุมกัน (Immune-mediated diseases) เศษชิ้นสวนเม็ด
เลือดแดง (fragmentation) การติดเชื้อ (infection) ความผิดปกติในเม็ดเลือดแดง (intrinsic RBC defects) การ
ไดรับสารพิษ (toxicities) 

Decrease/ineffective production: โลหิตจางจากโรคที่มีการอักเสบ (anemia of inflame-matory 
diseases) โลหิตจางจากไขกระดูกที่ไมทํางานหรือทํางานลดลง (aplastic/ hypoplastic anemia) โรคทางเมตา
โบลิซึมหรือระบบตอมไรทอ (metabolic/ endocrine disease) โรคเนื้องอก (tumor) โลหิตจางจากการขาด
สารอาหาร (nutritional deficiency anemia) (Chaleow Salakij., 2005a; Mary Anna Thrall., 2012a) 
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อาการทางคลินิกที่ไดจากการตรวจรางกายสัตวทั่วไป ท่ีบงชี้วาอาจจะเกิดภาวะโลหิตจาง แบงออกเปน 2 
สวน คือ อาการทางคลินิกที่บงชี้ถึงมีการสูญเสียเลือด เชน การอาเจียนเปนเลือด (Hematemesis) เลือดกําเดา
ไหล (epistaxis) จุดเลือดออกขนาดเล็ก (petechiae) จุดเลือดออกขนาดใหญ (ecchymosis) เลือดออกใน
อุจจาระ (melena) เลือดออกท่ีใตผิวหนัง (hematoma) เลือดออกในขอ (hemarthrosis) เปนตน ในสวนของ
อาการทางคลินิกที่บงชี้ถึงการมีภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง เชน ดีซาน (jaundice) มีฮีโมโกลบิน
ในเลือด (hemoglobinemia) มีฮีโมโกลบินในปสสาวะ (hemoglobinuria) มามโต (splenomegaly) (Mary 
Anna Thrall., 2012a) 

การจําแนกหรือแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (Classification of anemia) ควรแยกชนิดของโลหิตจาง 
เพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวปวย ซึ่งแบงออกไดดังนี้ แยกตามขนาดของเม็ดลือดแดง ความเขมขนของ
ฮีโมโกลบิน (MCV และ MCHC) แยกตามการตอบสนองของไขกระดูก (according to bone marrow 
response) และแยกตามการดําเนินไปของโรค (pathophysiologic mechanism) ซ่ึงการแยกตามการสนองของ
ไขกระดูกสามารถแบงได 2 ประเภทคือ ภาวะโลหิตจางที่มีการตอบสนองจากไขกระดูก (regenerative anemia) 
และภาวะโลหิตจางที่ไมมีการตอบสนองจากไขกระดูก (nonregenerative anemia) นอกจากน้ีการแยกตามการ
ดําเนินไปของโรคสามารถแบงไดอีก 3 ประเภท คือ ภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเม็ดเลือดแดง (hemorrhagic 
anemia) ภาวะโลหิตจางจากการเพิ่มการทําลายเม็ดเลือดแดง (hemolytic anemia) และกระบวนการสรางเม็ด
เลือดแดงลด (defective erythropoiesis) (Chaleow Salakij., 2005a) 

ภาวะโลหิตจางที่มีการไมตอบสนองจากไขกระดูก (Nonregenerative Anemia) หรือภาวะโลหิตจางที่
เกิดจากการสรางเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ (anemia from defective erythropoiesis) ซึ่งเกิดจากการท่ีไขกระดูก
มีความผิดปกติไมสามารถคงหนาที่การสรางเม็ดเลือดแดงได โดยจะมีระยะเวลาในการปวยที่มีระยะเวลาที่ยาวนาน 
และไมทราบวาเกิดผิดปกติขึ้นตั้งแตเมื่อไหร การแยกชนิดของภาวะโลหิตจางท่ีไมมีการตอบสนองของไขกระดูก 
สามารถแบงได 4 ชนิด ดังนี้ 

Normocytic-normochromic anemia with neutrophilia โดยสามารถพบไดในสัตวที่ขาด 
erythropoietin; EPO ในสัตวที่มีอาการปวยเร้ือรัง เกิดความผิดปกติของตอมไรทอ ในสัตวที่พบภาวะ Pure red 
cell aplasia แลพภาวะโลหิตจางที่ไมทราบกลไก เชน การติดพยาธิที่ไมดูกเลือดในโคและแกะ (Trichostrongyle) 
โรคตับ และการขาดวิตามินอ ี

Normocytic-normochromic anemia with neutropenia โดยสามารถพบไดในภาวะ Myeloaplasia     
ซึ่งเปนโรคของไขกระดูกที่มีเซลลทุกชนิดลดลง (pancytonia) โดยสาเหตุอาจเกิดจาก ยา สารเคมี พืชบางชนิด 
การฉายรังสี หรือเคมีบําบัด รวมไปถึงความเปนพิษของเอสโตรเจน เปนตน ในสวนของภาวะ Myelophthisic 
anemia เกิดจากการท่ีไขกระดูกถูกแทนท่ีดวยเซลลที่ผิดปกติ เชน hematopoietic malignancy, leukemia, 
osteosclerosis, diffuse granulomatous osteomyelitis, มะเร็งที่กระจายไปยังไขกระดูก และในสวนของ
ภาวะโลหิตจางจากการติดเชื้อ (infectious anemia) สามารถพบไดในกรณีที่เปนโรค Ehrlichiosis ซึ่งทําใหเกิด
จํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง (pancytopenia) 

Microcytic-hypochromic anemia โดยสามารถพบไดในกรณีที่เกิดการขาดธาตุเหล็ก (Kenneth et 
al., 2011) ขาดวิตามิน B6 ขาดธาตุทองแดง (Watson et al., 2000) ซ่ึงสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กที่พบบอย
ที่สุดคือการเสียเลือดเร้ือรัง สวนการขาดธาตุเหล็กเน้ืองจากไดรับไมเพียงพอจากอาหาร พบไดในลูกสัตวที่กําลัง
เจรญิเติบโต หรือไดรับนมเพียงอยางเดียว 

Macrocytic-normochromic anemia ในสวนของไขกระดูกที่มีการสรางเม็ดเลือดแดงมากแบบนี้พบได
ในกรณีที่ขาดธาตุโคบอลต ในโคที่ถูกเลี้ยงในแปลงหญาที่ขาดธาตุโคบอลต (Watson et al., 2000) ซึ่งมีความ
จําเปนตอแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน เพ่ือใชในการสังเคราะหโคบาลามิน ทําใหเกิดภาวะทุวโภชนาการซ่ึงมีสวนใน
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การสงผลใหเกิดภาวะโลหิตจางไดเชนกัน และความผิดปกติทางกรรมพันธุในลูกโคพันธุ polled Hereford 
(Kenneth et al., 2011) ที่เปนโรคทางกรรมพันธุที่มีการสรางเม็ดเลือดแดงท่ีผิดปกติ (congenital 
dyserytropoiesis) โดยจะมีการสรางเม็ดเลือดแดงอยางไมมีประสิทธิภาพ (ineffective erythropoiesis) (Mary 
Anna Thrall., 2012b) 

ภาวะโลหิตจางที่มีการตอบสนองจากไขกระดูก (Regenerative Anemia) ประกอบไปดวยภาวะโลหิต
จางจากการสูญเสียเลือด (blood loss anemia) และภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic anemia) 
(Mary Anna Thrall., 2012c) 

ภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือด สามารถแบงออกได 2 แบบ คือแบบเฉียบพลัน (acute blood 
loss) และแบบเรื้อรัง (chronic blood loss) อาการทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการ
สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลันโดยทั่วไปจะพบบริเวณที่เลือดออก แตอาจหาไมพบจุดเลือดออก ถาหากผลการตรวจ
นับเม็ดเลือดทางหองปฏิบัติการบงชี้วาพบภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือด แตไมพบจุดเลือดออก สัตวแพทย
ควรคํานึงถึงภาวะการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุของการสูญเสียเลือดมักพบในกรณีที่มีเกล็ด
เลือดตํ่าและมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (abnormal clotting) อาการทางคลินิกอ่ืน ๆ จะแปลผันไป
พรอมกับจํานวนเลือดท่ีเสียไป รวมไปถึงระยะเวลาและตําแหนงที่เลือดออก ในสวนของอาการทางคลินิกท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือดแบบเร้ือรังจะดําเนินไปอยางชา ๆ จึงไมเกิดภาวะช็อคจาก
ความดันต่ํา (hypovolemic shock) คาเม็ดเลือดจะตํ่ามาก กอนที่จะแสดงอาการของภาวะโลหิตจางใหเห็น 
เนื่องจากตัวสัตวจะมีการปรับตัวตอภาวะของโรค 

อาการทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolytic 
anemia) จะแปรผันไปตามความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง ไมพบบริเวณที่มีเลือดออก อาจพบภาวะดีซานได ใน
กรณีที่เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงในเสนเลือดจะพบฮีโมโกลบินในปสสาวะ หรือพบฮีโมโกลบินในพลาสมา
เพิ่มขึ้น (hemoglobinemia) 

ภาวะโลหิตจางในโค (Bovine Anemia) เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการตรวจตัวอยางเลือดทางโลหิต
วิทยาในหองปฏิบัติการ ซึ่งพบวาจะมีคา PCV ท่ีนอยกวา 24% คา RBC นอยกวา 5x106 cells/mL คา Hb นอย
กวา 8 g/dL (Cole et al., 1997) อาการทางคลินิกที่ไดจากการตรวจรางกายโค ที่สอดคลองกับภาวะโลหิตจาง 
ไดแก สีเยื่อเมือกซีด (pale mucous membranes) ออนเพลีย (weakness) เหนื่อยงาย (exercise 
intolerance) พฤติกรรมซึมเศรา (mental depression) พฤติกรรมกาวราว (aggression) (Meredyth et al., 
2007) โดยมีสาเหตุที่จําเพาะเจาะจงของโรคโลหิตจางในโค ดังนี้ 

 
Regenerative anemia 
Hemorrhage/whole blood loss 

Internal-whole blood into a body cavity: Hemoabdomen, hemo-thorax erosion of 
vessel by absecess or neoplasia, rupture of middle uterine artery 

External-whole blood exits the body: Abomasal ulcers, Parasites-Haemonchus, sucking 
lice, Hemorrhagic enteritis, Caudal vena cava syndrome, External trauma 
Hemolysis 

RBC parasite: Anaplasma spp, Babesia spp, Mycoplasma spp. 
Bacterial: Clostridium haemolyticum and Leptospira spp. 
Toxins: copper, onion, Brassica spp, red maple leaves, water intoxication 
Deficiencies: phosphorus (post parturient hemoglobinuria) 
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Nonregenerative anemia 
Anemia of inflammatory diseases (chronic) 

Gastrointestinal disorders: Lymphosarcoma, Chronic bovine viral diarrhea virus (BVDV) 
infection, Johne’s disease 

Chronic abscess 
Hepatic diseases: Liver abscesses 
Endocrine diseases 
Anemia of chronic renal failure 
Nutrient deficiencies: Iron, Copper, Cobalt 
Intrinsic bone marrow disease 
 

Breacken fern toxicity, Myelofibrosis, Myelophthisis 
เม่ือกลาวไดโดยสรุปคือ การแปลผลเม็ดเลือดแดงทางหองปฏิบัติการนั้นสามารถที่จะใหขอมูลพื้นฐาน

มากมายในการใชเปนเคร่ืองชวยใหสัตวแพทยทํางานวินิจฉัยสัตวปวยได เชน การประเมินผลความผิดปกติทาง
สัณฐานวิทยา (morphologic abnormalities) การตรวจพยาธิในเม็ดเลือด (hemoparasite) การนับเซลลเม็ด
เลือด ซ่ึงสามารถทําไดโดย human counting ได แตอยางไรก็ดีผลการนับเม็ดเลือกทางหองปฏิบัติการ ควร
ไดรับการยืนยัน จากการตรวจดวยเคร่ืองนับเซลลอัตโนมัติ (hemacytometer-derived RBC counts) 
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