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นิพนธตนฉบับ
ประโยชน ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด (Mean Platelet Volume)
ใน การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ใน เบือ้งตน

นัย นา มหา โพธิ์, ตนตนัย นํา เบญจ พล, รัช นิศ พร วิภา วี และ  จันทราภา ศรี สวัสดิ์
หนวยโลหิต วิทยา กอง อายุรกรรม โรงพยาบาล พระ มงกุฎ เกลา

บท คดั ยอ: ใน ทาง ปฏบิตั ิการ แยก ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย ออก จาก ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก
จําเปน ตอง ตรวจ ไข กระดูก ซึ่ง ทํา ได ยาก สิ้น เปลือง เวลา และ ตอง ตรวจ โดย โลหิต แพทย และ พยาธิ แพทย สําหรับ การ
ตรวจ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด (Mean platelet volume; MPV) จาก เครือ่ง automated cell counter เปน การ ตรวจ
ที ่ทาํ ได งาย กวา ราคา ถกู กวา และ เคย ม ีรายงาน วา สามารถ นาํ มา ใช ชวย วนิจิฉยั แยก สาเหต ุของ ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ ใน เบือ้งตน
ได  วตัถปุระสงค: เพือ่ ศกึษา ประโยชน ของ คา MPV สาํหรบั การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ใน
เบือ้งตน รปูแบบ การ วจิยั: การ วจิยั เชงิ พรรณนา  วธิกีาร ดาํเนนิ การ วจิยั: ผูปวย ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ กวา 150,000/
ลบ.มม. ( ยกเวน ใน ราย ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั วา เปน myelodysplastic syndrome และ megaloblastic anemia) จะ ถกู
นาํ มา เขา รวม การ วจิยั ระหวาง วนัที่ 1มกราคม 25 46 ถงึ 31ตลุาคม 2546 ซึง่ คณะ ผู วจิยั ได กาํหนด คา อางองิ ของ คา MPV
ไว เทากบั 7.9 fL ( คาเฉลีย่ ปกต ิของ คน ไทย) ถา ม ีคา นอย กวา หรอื เทากบั 7.9 fL จะ ให การ วนิจิฉยั เบือ้งตน วา เปน ภาวะ เกรด็
เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย แต ถา ม ีคา มาก กวา 7.9 fL จะ ให การ วนิจิฉยั เบือ้งตน วา เปน ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย
มาก โดย คณะ ผู วจิยั จะ นาํ คา MPV ของ ผูปวย แต ละ ราย มา เปรยีบ เทยีบ กบั ผล การ ตรวจ ไข กระดกู เพือ่ คาํนวณ หา sen-
sitivity,  specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracy, คา อางองิ ที ่เหมาะสม
ระหวาง sensitivity กบั specificity จาก receiver operating characteristic (ROC) curve และ multi-level like-
lihood  ratio ของ การ วินิจฉัย ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ ถูก ทําลาย มาก ใน เบื้องตน  ผล การ ศึกษา: มี ผูปวย ทั้ง หมด
จาํนวน 50 ราย อาศยั ผล การ ตรวจ วนิจิฉยั ของ ไข กระดกู พบ วา เปน กลุม ที ่เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก จาํนวน
40 ราย ซึง่ ม ีคาเฉลีย่ ของ MPV เทากบั 8.65 fL เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั ผล การ ตรวจ วนิจิฉยั ของ ไข กระดกู พบ วา คา MPV
ทีม่า กก วา 7.9 fL สามารถ นาํ มา ใช ใน การ วนิจิฉยั เบือ้งตน ได โดย พบ วา มี sensitivity เทากบั รอยละ 77.5 specificity
เทากบั รอยละ 80 positive predictive value เทากบั รอยละ 93.9 negative predictive value เทากบั รอยละ 47
accuracy เทากบั รอยละ 80 สาํหรบั คา อางองิ ที ่เหมาะสม ระหวาง sensitivity กบั specificity จาก ROC curve เทากบั
7.9 fL โดย มี sensitivity เทากบั รอยละ 75 และ 1-specificity เทากบั รอยละ 20  สรปุ: เรา สามารถ นาํ คา MPV มา
ใช เปน แนว ทาง เบือ้งตน ใน การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ได
Key Words : Mean platelet  volume Destructive thrombocytopenia
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บทนาํ
จาํนวน เกรด็ เลอืด ใน ภาวะ ปกต ิจะ อยู ใน ชวง 150,000-

400,000/mm3 หนาที ่สาํคญั ของ เกรด็ เลอืด คอื การ หาม
เลือด  (primary hemostasis) ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา เปน
สาเหตุ ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ ภาวะ เลือด ออก ผิด ปกติ ใน
เวชปฎิบัติ ทั่ว ไป

กลไก ที ่ทาํให เกดิ ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ แบง เปน 2 กลุม
คือ 1

1.  ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย (underpro-
duction  thrombocytopenia) ซึง่ เกดิ จาก ความ ผดิ ปกติ
ของ ไข กระดกู ใน การ สราง เกรด็ เลอืด เชน aplastic ane-
mia,  myelodysplastic syndrome, amegakaryocytic
thrombocytopenic  purpura , postchemotherapy 
เปนตน

2. ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ ถูก ทําลาย มาก (de-
structive  thrombocytopenia) โดย ที ่การ ทาํงาน ของ ไข
กระดกู ใน การ สราง เกรด็ เลอืด ปกต ิหรอื เพิม่ ขึน้ เชน im-
mune  thrombocytopenic purpura (ITP), dissemi-
nated  intravascular coagulopathy (DIC) เปนตน

การ ตรวจ ไข กระดกู ดวย วธิสีเมยีรจาก การ เจาะ ดดู และ
การ ตรวจ ชิน้ เนือ้ ทาง พยาธ ิวทิยา (bone marrow aspi-
ration  และ bone marrow biopsy) ถอื วา เปน การ ตรวจ
ที่ สําคัญ และ จําเปน (gold standard) ใน การ แยก วา
สาเหตุ ของ เกร็ด เลือด ต่ํา เกิด จาก การ สราง นอย หรือ จาก
การ ถูก ทําลาย มาก2 โดย การ ด ูจาํนวน ของ megakaryo-
cyte  ซึง่ จะ ลดลง ใน ภาวะ ที ่ไข กระดกู สราง เกรด็ เลอืด ได
นอย ลง แต จะ ปกต ิหรอื เพิม่ ขึน้ ใน ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก
การ ถกู ทาํลาย มาก อยางไร ก ็ตาม การ ตรวจ ไข กระดกู ยงั
ถือ วา เปน การ ตรวจ ที่ ยุง ยาก ราคา แพง และ ตอง อาศัย ผู
เชี่ยวชาญ ใน การ แปล ผล ทําให ไม สามารถ นํา มา เปน การ
ตรวจ เบื้องตน ใน เวชปฎิบัติ ทั่ว ไป ได

คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด (mean platelet vol-
ume;  MPV) จาก เครื่อง ตรวจ เลือด อัตโนมัติ (auto-

mated  cell counter) เปน การ ตรวจ ที ่ทาํ ได งาย ราคา ถกู
และ ทํา ได อยาง แพร หลาย ไม ตอง อาศัย ความ ชํานาญ ใน
การ แปล ผล จาก การ ศกึษา ที ่ผาน มา พบ วา กลุม ที ่ม ีภาวะ
เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย จะ ม ีคาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็
เลอืด ต่าํ กวา คา ต่าํ สดุ ของ พสิยั ของ คน ปกติ (lower nor-
mal  range) เนือ่ง จาก ม ีความ ผดิ ปกต ิของ การ สราง3,4
สําหรับ กลุม ที่ มี เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ ทําลาย มาก จะ มี
คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด สงู กวา คา สงูสดุ ของ พสิยั ของ
คน ปกติ (upper normal range) เพราะ ไม ได เกิด จาก
ปญหา ของ ตวั ไข กระดกู เอง เกรด็ เลอืด ที ่ม ีขนาด ใหญ เกดิ
จาก การ ที่ ไข กระดูก พยายาม ที่ จะ สราง ชดเชย ปริมาณ
เกรด็ เลอืด ที ่ต่าํ ลง โดย ปลอย เกรด็ เลอืด ตวั ออน ซึง่ ม ีขนาด
ใหญ เขา สู กระแส เลอืด เรว็ ขึน้ 4,5,6

จาก การ ศึกษา ที่ ผาน มา มัก ใช คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด
เลอืด ของ คน ปกต ิทีอ่ยู ใน การ ศกึษา นัน้ ๆ  เปน คา อางองิ ซึง่
ใน แต ละ การ ศกึษา ม ีคา แตก ตางกนั เชน การ ศกึษา ของ
Gile C และ คณะ ใช พสิยั ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด
อยู ใน ชวง 7.0-10.5 fL เปน คา อางอิง 7 กฤษณา และ
คณะ ได ทาํ การ ศกึษา ถงึ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ปกติ
ใน คน ไทย 438 คน ได พิสัย เทากับ 5.6-10.9 fLและ มี
คาเฉลีย่ เทากบั 7.9 fL 8 ซึง่ ทาง คณะ ผู วจิยั จะ ใช คา นี ้เปน
คา อางองิ เพือ่ ชวย ใน การ แยก สาเหต ุของ ภาวะ เกรด็ เลอืด
ต่าํ จาก การ สราง นอย และ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก

วัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษา ถึง ประโยชน ของ คาเฉี่ลยปริมาตร เกร็ด

เลือด ที่ ได จาก การ ตรวจ นับ เม็ด เลือด อัตโนมัติ (auto-
mated  cell count) มา ชวย เปน แนว ทาง ใน การ แยก ภาวะ
เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย ออก จาก ภาวะ เกรด็ เลอืด
ต่ํา จาก การ ถูก ทําลาย มาก โดย ใช คาเฉลี่ย ของ คาเฉลี่ย
ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ปกติ (mean of MPV) ของ คน ไทย
เปน คา อางอิง 8
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วสัด ุและ วธิกีาร
ลกัษณะ ประชากร ที ่ทาํ การ ศกึษา

ทาํ การ ศกึษา ใน ผูปวย ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ ทีม่า รบั
การ รกัษา ที่ กอง อายรุกรรม โรงพยาบาล พระมงกฎุเกลา
ตัง้แต 1 มกราคมถงึ  31 ตลุาคม 2546 โดย ม ีการ เลอืก
ผูปวย ดัง ตอไป นี้

1. ผูปวย ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ กวา 150,000/mm3

เพราะ วา เปน ระดับ ของ เกร็ด เลือด ที่ มี ความ สําคัญ ทาง
คลนิกิ

2. ยัง ไม ทราบ สาเหตุ มา กอน
3. ยงั ไม ไดรบั เกรด็ เลอืด มา กอน
4. ยัง ไม เคย รับ การ ตรวจ วินิจฉัย โดย การ ตรวจ ไข

กระดกู มา กอน
ผูปวย ที่ คัด ออก

1. สงสยั thrombotic thrombocytopenic pur-
pura  (TTP) ไข เลือด ออก และ มาลาเรีย เนื่อง จาก โรค
หรอื ภาวะ เหลา นี ้สามารถ ให การ วนิจิฉยั ที ่แนนอน ได โดย
ไม ตอง อาศัย การ ตรวจ ไข กระดูก

2. สงสัย megaloblastic anemia, myelodys-
plastic  syndrome (MDS) เนือ่ง จาก เปน กลุม ที ่ม ีภาวะ
ineffective marrow ปรมิาณ megakaryocyte ใน ไข
กระดูก อาจ มาก ขึ้น ทั้ง ๆ  ที่ เปน โรค ของ ไข กระดูก เอง

ผูปวย แต ละ คน จะ ไดรบั การ ซกั ประวตัิ ตรวจ รางกาย
และ สง ตรวจ CBC, red cell index คาเฉลีย่ ปรมิาตร
เกรด็ เลอืด ด ูทบ ทวนสเมยีรเลอืด และ ตรวจ ไข กระดกู
สาํหรบั การ เกบ็ ตวัอยาง เลอืด เพือ่ ตรวจ CBC นัน้ จะ เกบ็
เลอืด ใส ขวด vacutainer tube ที ่มี K3EDTA และ เกบ็
สง ที ่อณุหภมู ิหอง และ ตอง ทาํ การ ตรวจ เลอืด ภาย ใน 3
ชั่วโมง เนื่อง จาก คา ปริมาตร เกร็ด เลือด เฉลี่ย จะ ยัง คง ไม
เปลีย่น แปลง ใน K3EDTA เพราะ ถา ระยะ เวลา นาน มาก
กวา 3 ชัว่โมง จะ ทาํให ม ีคา เพิม่ ขึน้ 3  นอก จาก นี ้การ ตรวจ
คา ปริมาตร เกร็ด เลือด เฉลี่ย ดวย เครื่อง Beckman
coulter counter รุน STKS ซึง่ ใน ทกุ วนั กอน ใช งาน ใน
ตอน เชา จะ ม ีการ calibrate เครือ่ง ดวย sample 3 ชนดิ

คอื normal, abnormal 1, abnormal 2 นาํ คา ที ่เครือ่ง
อาน ไดมา เปรียบ เทียบ กับ คา มาตรฐาน ของ sample ถา
เครื่อง อาน ได ตรง จึง จะ เริ่ม ใช งาน เครื่อง นั้น ได ที่ รพ.
พระ มงกฎุ เกลา ม ีเครือ่งใช งาน 2 เครือ่ง ซึง่ ทัง้ 2 เครือ่ง
จะ ถกู calibrate ดวย วธิ ีเดยีว กนั ผล ที ่ได จะ ม ีการ บนัทกึ
ขอมูล ใน แบบ ฟอรม บันทึก ขอมูล โดย ใช คาเฉลี่ย ของ
คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด ของ คน ไทย ปกติ เปน คา
อางอิง (7.9 fL) 8 โดย ให การ วินิจฉัย วา เปน ภาวะ เกร็ด
เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย ถา ม ีคาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด
ต่าํ กวา หรอื เทากบั คาเฉลีย่ ปกติ (7.9 fL) และ ภาวะ เกรด็
เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ถา ม ีคาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็
เลอืด สงู กวา คาเฉลีย่ ปกติ ( 7.9 fL) เสรจ็ แลว นาํ มา เปรยีบ
เทยีบ ความ แมนยาํ กบั ผล การ ตรวจ ไข กระดกู ซึง่ ประกอบ
ดวย การ ด ูทบ ทวนสเมยีรไข กระดกู ของ ผูปวย โดย โลหติ
แพทย 2 ทาน ( โดย แพทย ทัง้ 2 ทาน ไม ทราบ ประวตั ิและ
การ ตรวจ รางกาย หรอื ทราบ การ วนิจิฉยั โรค มา กอน) เพือ่
นบั จาํนวน megakaryocyte ใน ไข กระดกู เพือ่ แยก ภาวะ
เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ สราง นอย ออก จาก ภาวะ เกรด็ เลอืด
ต่ํา จาก การ ถูก ทําลาย มาก โดย มี คํา จํากัด ความ ใน การ
วินิจฉัย ดังนี้ 9

1. ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ สราง นอย จะ ตอง มี
จํานวน megakaryocyte นอย กวา ปกติ ใน ไข กระดูก
(นอย กวา 1/ low power field หรือ นอย กวา 5-10/
slide) 9

2. ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก จะ ตอง
ม ีจาํนวน megakaryocyte มาก กวา หรอื เทากบั ปกต ิใน
ไข กระดกู ( มาก กวา / เทากบั 1/ low power field หรอื
มาก กวา/ เทากับ 5-10/ slide) 9 และ ผล การ ตรวจ ทาง
พยาธ ิวทิยา ของ ไข กระดกู (bone marrow biopsy)

การ วเิคราะห ผล การ วจิยั
รายงาน ผล เปน คาเฉลีย่, sensitivity, specificity,

positive  predictive value (PPV), negative predic-
tive  value (NPV) และ accuracy ใช 2 X 2 table โดย
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ใช คาเฉลี่ย ของ คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด ของ คน ไทย
เปน คา อางองิ (7.9 fL) นอก จาก นี ้ทาง คณะ ผู วจิยั จะ หา คา
อางอิง ที่ เหมาะสม ระหวาง ความ ไว กับ ความ จําเพาะ โดย
อาศยั ROC curve และ multi-level likelihood ratio

ผล การ ศกึษา
ม ีผูปวย ทัง้ หมด จาํนวน 60 ราย ได ขอมลู ครบ ใน การ

ประเมิน ทั้ง หมด 50 ราย ที่ เหลือ 10 ราย ตอง ตัด ออก
ไป เนื่อง จาก ผล การ ตรวจ ทาง พยาธิ วิทยา และ การ ทบ
ทวนสเมียรไข กระดูก ไม ตรงกัน และ ไม สามารถ ตาม เส
มยีร มา ทบทวน ได 6 ราย การ ตรวจ ทาง พยาธ ิวทิยา และ
เส มียรไข กระดูก ไม พอ ที่ จะ แปล ผล ได 2 ราย และ การ
ทบทวน เส มยีรไข กระดกู ไดผล ไม ตรง กบั ผล การ ตรวจ ทาง
พยาธิ 2 ราย

อาศัย ผล การ ตรวจ วินิจฉัย ของ ไข กระดูก พบ วา เปน
กลุม ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก จาํนวน
40 ราย ( ตาราง ที่ 1) ซึ่ง มี คาเฉลี่ย ของ คาเฉลี่ย ปริมาตร
เกรด็ เลอืด เทากบั 8.65 fL เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั การ ตรวจ
วนิจิฉยัจของ ไข กระดกู พบ วา คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด
ที่มา กก วา 7.9 fL สามารถ นํา มา ชวย ใน การ วินิจฉัย
เบือ้งตน ได โดย พบ วา มี sensitivity เทากบั รอยละ 77.5

specificity เทากบั รอยละ 80 positive predictive
value เทากบั รอยละ 93.9 negative predictive value
เทากบั รอยละ 47 และ accuracy เทากบั รอยละ 80

สําหรับ คา อางอิง ที่ เหมาะสม ระหวาง sensitivity
กบั specificity จาก ROC curve เทากบั 7.9 fL โดย มี
sensitivity เทากับ รอยละ 75 และ 1-specificity
เทากบั รอยละ 20 ( รปู ที่ 1) จาก multi-level likelihood
ratio พบ วา คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ทีม่า กก วา 8 fL
สามารถ ทํานาย วา ผูปวย มี โอกาส เกิด ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา
จาก การ ถกู ทาํลาย มาก เปน 3.5 เทา ของ ภาวะ เกรด็ เลอืด
ต่ํา จาก การ สราง นอย ( ตาราง ที่ 2)

ถา แยก ตาม กลุม ของ ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ ถูก
ทาํลาย มาก พบ วา ผูปวย ITP และ Evan’s syndrome
ที่ มี คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด ที่มา กก วา 7.9 fL มี
จาํนวน 4/5 คน ( รอยละ 80) ผูปวย hypersplenism ที่
ม ีคาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ทีม่า กก วา 7.9 fL ม ีจาํนวน
4/6 จาก คน ( รอยละ 66) ผูปวย DIC ที่ มี คาเฉลี่ย
ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ทีม่า กก วา 7.9 fL ม ีจาํนวน 5/6 คน
( รอยละ 83) และ สาเหต ุอืน่ ๆ  ที ่เกดิ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก
ที่ มี คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด ที่มา กก วา 7.9 fL มี
จาํนวน 18/23 คน ( รอยละ 78.2) ( ตาราง ที่ 3)

Sensitivity = 31 = 77.5% Positive predictive value = 31 = 93.9 %

Specificity  =  8  =  80%  Negative predictive value  = 8  = 47%

Accuracy = 31+8  = 80%

ตาราง ที่ 1 แสดง ความ ถกู ตอง ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ใน ผูปวย ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก

MPV Destructive
 thrombocytopenia

Underproductive
thrombocytopenia Total

>7.9 fL
≤7.9 fL
Total

31
9
40

2
8
10

33
17
50

31+9 31+2

9+82+8

31+2+9+8
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ตาราง ที่ 2 แสดง multi-level likelihood ratio ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ใน การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก
การ ถกู ทาํลาย มาก
Interval of MPV

(fL)
Destructive

thrombocytopenia
Underproductive
thrombocytopenia

Likelihood of
destruction

thrombocytopenia

Likelihood of
underproductive
thrombocytopenia

Likelihood ratio

>4
>6
>8

Total

1
11
28
40

1
8
2
10

0.025
0.275
0.7
-

0.1
0.7
0.2
-

0.25
0.39
3.50
-

ITP& Evan’s syndrome
Hypersplenism
DIC
Other nonspecific causes

Total

ตาราง ที่ 3 แสดง ความ ถกู ตอง ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด (MPV) และ คาเฉลีย่ ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด
(mean of MPV) แยก ตาม ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก

Disease N MPV >7.9 fL Percent Mean of MPV (fL)
80.0%
66.0%
83.0%
78.2%
77.0%

5
6
6
23
40

4
4
5
18
31

9.06
8.36
9.26
8.50
-

รูป ที่ 1  แสดง คา อางอิง ที่ เหมาะสม ระหวาง sensitivity และ 1-specificity ของ คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด ใน การ
วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ดวย ROC curve
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 วจิารณ
คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ที ่รายงาน จาก เครือ่ง ตรวจ

เมด็ เลอืด อตัโนมตั ิจะ บอก ขนาด โดย เฉลีย่ ของ เกรด็ เลอืด
ซึ่ง จะ มี ความ สัมพันธ โดย ตรง กับ จํานวน megakaryo-
cyte  ใน ไข กระดูก และ มี ความ สัมพันธ ผก ผัน กับ
จาํนวน เกรด็ เลอืด ดงันัน้ จงึ สามารถ นาํ มา ใช ใน การ แยก
ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ ถูก ทําลาย มาก หรือ จาก การ
สราง เกร็ด เลือด นอย 1,4,5,7,10-12

ถา แยก ตาม กลุม โรค ที่ เคย มี การ ศึกษา ไว พบ วา ใน
กลุม โรค ที่ มี ภาวะ เกร็ด เลือด ต่ํา จาก การ สราง นอย จะ มี
คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด อยู ใน เกณฑ ที ่ต่าํ กวา คา อางองิ
ปกติ 3,4,13 เชน การ ศึกษา ของ Roper PR และ คณะ ใน
ผูปวย acute leukemia พบ วา มี คาเฉลี่ย ของ คาเฉลี่ย
ปรมิาตร เกรด็ เลอืด สอด คลอง กบั การ ศกึษา นี ้13 สาํหรบั
ใน กลุม ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ จาก การ ถกู ทาํลาย มาก นัน้
จาก การ ศึกษา ตางๆ พบ วา มี การ เพิ่ม ขึ้น ของ คาเฉลี่ย
ปริมาตร เกร็ด เลือด ซึ่ง จะ มี ความ สัมพันธ โดย ตรง กับ
จํานวน เกร็ด เลือด 2,3,7,14 เชน การ ศึกษา ของ Giles C
และ คณะ พบ วา ใน ผูปวย ที ่เปน idiopathic thrombocy-
topenic  purpura (ITP) ม ีคาเฉลีย่ ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร
เกรด็ เลอืด เทากบั 9.86 fL 7 ซึง่ สอด คลอง กบั การ ศกึษา นี้
เชน กนั

การ นาํ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด มา ใช นัน้ ม ีขอ ควร
ระวงั ใน ผูปวย บาง กลุม ที ่ม ีภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ ทัง้ จาก การ
สราง นอย และ ถกู ทาํลาย มาก ไดแก ภาวะ HIV associ-
ated  thrombocytopenia ถึง แมวา เกร็ด เลือด จะ ถูก
ทาํลาย โดย กล ไก ทางอมิมนู ก ็ตาม Koenig C และ คณะ
พบ วา ผูปวย กลุม นี ้จะ ม ีคาเฉลีย่ ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็
เลอืด คอน ขาง ต่าํ ซึง่ อาจ เกดิ จาก การ ตดิเชือ้ ไวรสั โดย ตรง
ตอ megakaryocyte ทาํให ม ีการ สราง เกรด็ เลอืด ใน ไข
กระดูก ได นอย ลง 15-17 และ ภาวะ hypersplenism ซึ่ง
นอก จาก เกรด็ เลอืด จะ ถกู ทาํลาย มาก แลว ยงั พบ วา ม ีการ
กระจาย ตวั ของ เกรด็ เลอืด ขนาด ใหญ ใน มาม รวม ดวย เปน

ผล ให คาเฉลีย่ ของ คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ไม สงู ขึน้ เทา
ที่ ควร 3,6,18

ใน การ ศึกษา นี้ ไม รวม ผูปวย ที่ สงสัย MDS และ
megaloblastic  anemia เนือ่ง จาก เปน โรค กลุม ineffec-
tive  marrow ซึง่ เคย ม ีการ ศกึษา ใน ผูปวย ที ่เปน MDS
พบ วา คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด อาจ ม ีขนาด เลก็ แต ใน
ไข กระดูก มี ปริมาณ megakaryocyte ปกติ หรือ เพิ่ม
ขึ้น19  ซึ่ง ไม ตรง กับ คํา จํากัด ความ ที่ ให ไว ใน การ ศึกษา
ครั้ง นี้ และ ไม รวม ผูปวย ที่ สงสัย วา เปน thrombotic
thrombocytopenic purpura ไข เลือด ออก และ
มาลาเรีย เพราะ สามารถ วินิจฉัย โรค ได จากสเมียรเลือด
โดย ไม ตอง เจาะ ไข กระดูก

นอก จาก นี้ ยัง มี การ ศึกษา ตางๆ ที่ แสดง ให เห็น วา
คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด สามารถ นํา มา ทํานาย ภาวะ
เลอืด ออก ใน ผูปวย ที ่ม ีเกรด็ เลอืด นอย กวา 20,000/mm3
โดย พบ วา จะ ม ีอบุตั ิการณ เพิม่ ขึน้ ใน กรณ ีคา ต่าํ กวา 6.4
fL 20  และ ยัง สามารถ นํา มา ใช ติด ตาม การ ไข กระดูก กําลัง
ฟนตัว เพื่อ การ สราง เกร็ด เลือด เพิ่ม ขึ้น จะ มี คาเฉลี่ย
ปรมิาตร เกรด็ เลอืด สงู ขึน้ เมือ่ เทยีบ กบั ชวง ที ่ม ีการ กด การ
ทํางาน ของ ไข กระดูก และ คาเฉลี่ย ปริมาตร เกร็ด เลือด จะ
สงู ขึน้ กอน ที ่ระดบั เกรด็ เลอืด ใน กระแส เลอืด จะ เพิม่ ขึน้3,4,21

การ ศกึษา นี ้พบ วา คาเฉลีย่ ปรมิาตร เกรด็ เลอืด ทีม่า กก
วา 7.9 fL สามารถ ชวย ใน การ วนิจิฉยั ภาวะ เกรด็ เลอืด ต่าํ
จาก การ ถกู ทาํลาย มาก ใน เบือ้งตน (positive predictive
value เทากบั รอยละ 93.9) ทาํให สามารถ ใช เปน แนว ทาง
ใน การ พจิารณา ให การ รกัษา ดวย การ ให เกรด็ เลอืด เขมขน
ใน กรณ ีที ่ยงั ไม ไดรบั การ ตรวจ ไข กระดกู หรอื อยู ใน ที ่ที ่ไม
สามารถ ตรวจ ไข กระดูก ได นั่น คือ ถา เปน จาก การ ถูก
ทาํลาย มาก การ ให เกรด็ เลอืด จะ ไม ม ีประโยชน เพราะ เกรด็
เลือด ที่ ให จะ ถูก ทําลาย ไป อยาง รวด เร็ว ดังนั้น แพทย จึง
ควร ให การ รกัษา เฉพาะ เชน การ ให corticosteroids ใน
ITP เปนตน
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The Usefulness of the Mean Platelet Volume for
Initial Diagnosis of Destructive Thrombocytopenia

Naiyana Mahapo, Tontanai Numbenjapon, Rachanit Pornvipawee
and  Chantrapa Sriswasdi
Division of Hematology, Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital

Background: Routinely, bone marrow (BM) examination is considered to be the gold standard test for
the  differentiation between underproductive thrombocytopenia and destructive thrombocytopenia. In
contrast  to BM examination, MPV is a simple and inexpensive test which may give an initial informa-
tion  as BM does. Objective: To determine the diagnostic value of MPV as the initial test to diagnose
destructive  thrombocytopenia . Study design: Descriptive study.  Materials and methods: Between
1st  of January and 31st of October 2003, all patients except megaloblastic anemia and myelodysplastic
syndrome,  with platelet count less than 150,000/mm3 were entered the study.   The mean of MPV in
normal Thais  (7.9 fL) was used as the reference value. The thrombocytopenic patients with MPV  ≤7.9
fL would be diagnosed as underproductive thrombocytopenia whereas the rest of them would be
diagnosed as destructive thrombocytopenia.  Results: 50 out of 60 patients were evaluated.   As
compared with BM examination,   MPV >7.9 fL could predict destructive thrombocytopenia with
sensitivity of 77.5%, specificity  of 80.0%, PPV of 93.9%, NPV of 50%, accuracy of 80.0% and the optimal
reference value between sensitivity  and specificity of the test from ROC curve is 7.9 fL with area
sensitivity of 75% and 1- specificity  of 20%.  Conclusion: The mean of MPV in normal Thais (7.9 fL)
can be easily used as a reference  value to initially diagnose destructive thrombocytopenia.
Key Words : Mean platelet  volume Destructive thrombocytopenia
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