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เกล็ดเลือดและการนําไปใชประโยชนทางการแพทย  
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Platelet หรือเกล็ดเลือด คือ ช้ินสวนของเซลลท่ีอยูในกระแสเลือด ในสภาวะปกติมีรูปรางเปน discoid 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-4 µm มีปริมาตรประมาณ 8-12 fL เกล็ดเลือดทําหนาท่ีสําคัญในกระบวนการหามเลือด 
โดยบทความนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องของเกล็ดเลือดและ update เรื่องการนําเกล็ดเลือดไปใชในการรักษาโรค 

กระบวนการสรางเกล็ดเลือด เริ่มตนต้ังแตเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell, HSC) จะ
เจริญพัฒนาเปน เซลลระยะ progenitor ท่ีมีช่ือวา Multipotent progenitor (MPP), Common myeloid 
progenitor (CMP), และ Megakaryocyte-Erythrocyte progenitor (MEP) ตามลําดับ และจะเจริญเปนเซลลระยะ
ถัดไป คือ BFU-Mk and CFU-Mk จากนั้นเซลลจะเจริญพัฒนาเปนเซลลในระยะ  immature megakaryocyte และ  
megakaryocyte stage I-IV โดย เซลลท่ี megakaryocyte stage III-IV เปนระยะท่ีจะมีการสรางเกล็ดเลือดเกิดข้ึน 
(thrombopoiesis)  

 

 
 
 

รูปท่ี 1  รูปแสดงกระบวนการสรางเม็ดเลือดเริ่มตนต้ังแตเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดเจริญพัฒนาเปนเซลล 
เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ และเกล็ดเลือด  
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การสรางเกล็ดเลือดเกิดข้ึนโดยเซลล megakaryocyte ซึ่งเปนเซลลท่ีมีขนาดใหญ นิวเคลียสมี 
chromosome 8-128 N มี cytoplasm ขนาดใหญ บรรจุ organelle และgranules จํานวนมากท่ีจําเปนสําหรับ
การสรางเกล็ดเลือด ขณะกําลังสรางเกล็ดเลือด megakaryocyte จะยืดสวนของ cytoplasm ท่ีเรียกวา proplatelet 
ภายใตการทํางานของ cytoskeleton ท่ีสําคัญไดแก microtubule และ actin filament ผานผนัง sinusoidal vessel 
โดยจะมีการปลดช้ินสวนของเกล็ดเลือดเขาสูกระแสเลือดในลําดับถัดไป พบ megakaryocyte ไดในไขกระดูก และสามารถ
พบไดนอกไขกระดูก (extramedullary) เชนกัน ไดแก กระแสเลือด มาม และปอด    

บทบาทของเกล็ดเลือดตอรางกายท่ีสําคัญ คือ การหามเลือดโดยทํางานรวมกับหลอดเลือดทําใหเกิดการหาม
เลือดแบบปฐมภูมิ (primary hemostasis) และมีสวนสําคัญในการซอมแซมหลอดเลือด นอกจากนี้ พบวาเกล็ดเลือด
มีบทบาทอื่นท่ีสําคัญ ไดแก การสงเสริมการหายของบาดแผลและกระตุนการสรางหลอดเลือดใหม ปจจุบันมีการนําเกล็ด
เลือดไปใชประโยชนทางการแพทยในรูปแบบ ผลิตภัณฑเกล็ดเลือดเขมขน (platelet rich plasma, PRP) เพื่อปองกัน
ภาวะเลือดออกผิดปกติหรือรักษาผูปวยท่ีมีภาะวะเลือดออกผิดปกติ  อยางไรก็ดี     มีการนํา PRP ไปใชประโยชนทาง
การแพทยอื่น อันเนื่องจากภายในเกล็ดเลือดมีสารสําคัญหลายอยางท่ีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ บรรจุใน granules ไมวา
จะเปน cytokines, chemokines, growth factors, soluble proteins ตัวอยางสารสําคัญคือ platelet-derived 
growth factor (PDGF)-BB, transforming growth factor (TGF)-β1, vascular endothelial growth factor 
(VEGF), and epidermal growth factor (EGF)  โดยสารเหลานี้มี biological effect หลายอยางไดแก การกระตุน
การสรางหลอดเลือด การตานการอักเสบ  การกระตุนการสรางเนื้อเยื่อใหม โดยจะเจาะเลือดจากผูปวย ปริมาตร 
แตกตางกันข้ึนกับ อุปกรณท่ีมีจําหนายในการจัดเตรียม PRP (kit) เมื่อเจาะเลือดแลวจะทําการปนแลวแยกสวน 
plasma ท่ีมีเกล็ดเลือด (PRP) ไปทําการฉีดใหผูปวย (autologous) โดยแพทย  พบการนํา PRP ไปใชในภาวะ 
Osteoarthritis หรือขอเขาอักเสบเพื่อบรรเทาอาการอักเสบและเจ็บปวด มีการใช PRP ทางเวชสําอาง กระตุนการหาย
ของบาดแผล ปญหาผมบาง  และอื่นๆ อีกมาก  อยางไรก็ดีการจะใช PRP ทางการแพทยตองมีขอบงใชรวมถึงการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีรองรับการนําไปใชงาน 
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