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ฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา 
เมทฮีโมโกลบิน และความเปราะของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง
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โซเดียมไนไตรท์ก าลังเป็นที่สนใจในการน ามาใช้เป็นยาลดความดันของหลอดเลือดในปอดในผู้ป่วย   
ที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (pulmonary hypertension) ทั้งนี้เนื่องจากไนไตรท์สามารถถูกเปลี่ยนให้
อยู่ในรูปของไนตริกออกไซด์ด้วยเอนไซม์ nitrite reductase ในสภาวะที่เลือดเป็นกรดหรือมีออกซิเจนต่ า 
โดยไนตริกออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี้จะไปกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ sGC ที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบให้มีการ
สร้าง cGMP สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด (Bashline et al., 2020; Bueno et al., 
2013; Nilsson and Gustafsson, 2019; Parakaw et al., 2017; Simon et al., 2016; Sirirat et al., 
2019; Yingchoncharoen et al., 2018) อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณของไนไตรท์ในกระแสเลือดที่มาก
เกินไปจะส่งผลให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมทฮีโมโกลบินซึ่งไม่มีความสามารถในการ
น าพาออกซิเจนไปใช้ได้ นอกจากนี้แล้วไนไตรท์ที่มากเกินไปยังก่อให้เกิดการสร้างอนุพันธ์ออกซิเจนซึ่งส่งผล
กระทบกับเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วย (May et al., 2000) 

กลุ่มตัวอย่าง :
ตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครสุขภาพดีที่ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 

จ านวน 30 ราย เจาะเก็บเลือดปริมาตร 12 mL โดยใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 

การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบ :
ตัวอย่างเลือดแต่ละตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทดสอบกับสารละลายโซเดียมไนไตรท์ที่

ความเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งการเตรียมสารท าโดยเจือจางโซเดียมไนไตรท์ด้วย PBS ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเมื่อบ่ม
กับเลือดแล้วมีค่าเท่ากับ 1, 2, 4, 8 และ 16 µM และกลุ่มควบคุมเตรียมโดยการบ่มเลือดกับ PBS
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จะถูกบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 30 นาที และน าไปตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ทางโลหิต
วิทยาโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XT-1800i ตรวจวัดปริมาณเมทฮีโมโกลบิน และ
ทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดง

การตรวจวัดค่าเมทฮีโมโกลบิน (Sato, 2005):
น าเลือด 0.2 mL ผสมกับน้ ากลั่นปริมาตร 6 mL ตั้งทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติม

PBS 4 mL ผสมให้เข้ากันและน าไปป่ันที่ 3,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที แยกน้ าสีแดงใส (hemolysate) ใส่
หลอดทดสอบ 2 หลอด หลอดละ 3 mL หลอดที่ 1 น าไปท าปฏิกิริยากับ 5% KCN 30 µL เพื่อท าการ
ตรวจวัด methemoglobin ที่ค่าการดูดกลืนแสง 630 nm โดยการใช้ PBS 3 mL กับ 5% KCN 30 µL
เป็น blank ค่าที่ได้เป็น (O.D.1 – O.D.2) หลอดที่ 2 น าไปท าปฏิกิริยากับ 4% K3FeCN6 0.5 µL และ 5%
KCN 30 µL เพื่อท าการตรวจวัด total hemoglobin ที่ค่าการดูดกลืนแสง 630 nm โดยการใช้ส่วนผสม
ของ PBS 3 mL 4% K3FeCN6 0.5 µL และ 5% KCN 30 µL เป็น blank ค่าที่ได้เป็น (O.D.3 – O.D.4)

ค านวณหาเมทฮีโมโกบินโดยใช้สูตร MetHb (%) = [(O.D.1 – O.D.2) / (O.D.3 – O.D.4)] x 100

การทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดง :
เจือจางสารละลาย 1% NaCl ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 และ 0%

ตามล าดับ ใช้เลือด 50 µL ผสมกับสารละลาย NaCl ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 5 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้งเป็น
เวลา 30 นาที ครบเวลาน าไปปั่นที่ 3,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าของเหลวส่วนบนมาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 540 nm

ค านวณหาร้อยละการแตกของเม็ดเลือดแดงโดยใช้สูตร
Hemolysis (%) = (O.D. test / O.D. 0% NaCl) x 100

การวิเคราะห์ข้อมูล :
เปรียบเทียบผลของกลุ่มตัวอย่างเลือดทดสอบที่ถูกบ่มด้วยโซเดียมไนไตรท์กับกลุ่มตัวอย่างเลือด

ควบคุมด้วยการวิเคราะห์สถิติแบบ Unpaired t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ P<0.05

เพื่อศึกษาฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา ปริมาณเมทฮีโมโกลบิน และ
ความเปราะของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง

ผลการทดสอบพบว่าโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ในเลือดไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา (ตารางที่ 1) รวมถึงรูปร่างและลักษณะทั่วไปของเซลล์เม็ดเลือด
ด้วย (รูปที่ 1) นอกจากนี้แล้วยังพบว่าเม็ดเลือดแดงยังคงคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ไว้ได้เมื่อมีความเข้มข้น
โซเดียมไนไตรท์ 16 µM (รูปที่ 2) แต่มีผลท าให้ค่าเมทฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยการเพิ่มขึ้นของ %MetHb จะขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของโซเดียมไนไตรท์ในเลือด (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย WBC, RBC, Hb, Hct และ Red blood cell indices ของกลุ่มตัวอย่างทดสอบที่บ่มกับ
โซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เทียบกับกลุ่มตัวอย่างควบคุม

สารโซเดียมไนไตรท์มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) เมื่อผ่านเข้าไปในเม็ดเลือด
แดงจะ oxidize เหล็กในฮีโมโกลบินซึ่งมีประจุสองบวก (Fe2+; ferrous ions) ให้เป็นเหล็กที่มีประจุสามบวก 
(Fe3+; ferric ions) มีผลให้ฮีโมโกลบินเปลี่ยนเป็นเมทฮีโมโกลบินซึ่งไม่สามารถท าหน้าที่ขนส่งออกซิเจน
ให้กับเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายได้ (Kohn et al., 2002) ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการประเมินฤทธิ์ของ
โซเดียมไนไตรท์ต่อความเสียหายของเม็ดเลือด โดยการตรวจวัดจ านวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  
ตรวจวัดค่าฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต ดัชนีของเม็ดเลือดแดง (MCV, MCHC, MCHC) และเมทฮีโมโกลบิน 
รวมทั้งศึกษาความเปราะของเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดงด้วย จากการศึกษาพบว่าเลือดที่บ่มด้วยโซเดียมไนไตรท์ที่
ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ไม่ได้ท าลายจ านวนเม็ดเลือด และไม่ได้ส่งผลต่อค่าฮีโมโกลบิน             
ฮีมาโตคริต และดัชนีของเม็ดเลือดแดง รวมทั้งความเปราะของเยื่อหุ้มเซลล์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเลือด
ที่บ่มด้วยโซเดียมไนไตรท์ท าให้ค่าของเมทฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้โซเดียม
ไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 16 µM ท าให้เกิดเมทฮีโมโกลบิน 2.0% ซึ่งอยู่ในช่วงปกติของเมทฮีโมโกลบินที่เกิดขึ้น
เองภายในร่างกายประมาณ 0.5 - 3% และจะถูกรักษาระดับไว้ประมาณ 1% ด้วยกระบวนการ NADH-
cytochrome b5-metHb reductase และ NADPH dependent G6PD (Kanias, T. and Acker, J.P., 
2010) และจากผลการศึกษาการสูดดมละอองฝอยของโซเดียมไนไตรท์ ในผู้ ป่ วย pulmonary 
hypertension พบระดับไนไตรท์ในกระแสเลือดต่ ากว่า 16 µM และไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ (Bashline
et al., 2020) ซึ่งเป็นความเข้มข้นสูงสุดของไนไตรท์ในการศึกษาครั้งนี้ แต่สูงกว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียที่มีภาวะ pulmonary hypertension พบระดับไนไตรท์ในกระแสเลือดเท่ากับ 0.56 µM 
หลังการสูดดมละอองฝอยของโซเดียมไนไตรท์ (Sirirat et al, 2019) สรุปผลการศึกษาการน าโซเดียมไน
ไตรท์มาใช้ในทางคลินิกควรมีการติดตามวัดระดับของค่าเมทฮีโมโกลบินอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การ
แตกของเม็ดเลือดแดงของกลุ่มตัวอย่างเลือดที่
บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
เทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุมเมื่ออยู่ใน
น ้าเกลือที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ผล : ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P>0.05)

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปร่างและลักษณะทั่วไปของ
เซลล์เม็ดเลือดของเลือดควบคุมกับเลือดทดสอบ
ที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
ผล : ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P>0.05)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของเมทฮีโมโกลบินของกลุ่มตัวอย่างเลือดทดสอบที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ทีค่วามเข้มข้น
ต่าง ๆ เทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุม

มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ *(P<0.05), **(P<0.01)


