
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด 
(CBC : Complete Blood Count) 

 
 เลือด เปนเน้ือเยื่อเก่ียวพนัชนิดหน่ึงซึ่งมีสารระหวางเซลล เปนของเหลวเปนตวักลางติดตอระหวาง
เซลลของรางกาย และมีเม็ดเลือดเปนเซลลลองลอยอยู ในรางกายมีเลือดอยูประมาณ 7 – 8 % ของน้ําหนักตัว 
ปริมาณของเลือดแตกตางกันไปตาม อายุ ขนาด น้ําหนักตัว เพศ และ สภาวะของสุขภาพ เลือดมีสีแดงเม่ืออยู
ในหลอดเลือดแดง มีสีคล้ําลงเล็กนอยเม่ืออยูในหลอดเลอืดดํา มีความหนืดกวานํ้า 5 เทา มีอุณหภูมิประมาณ 
37.8๐C มีฤทธิ์เปนดางเล็กนอย มีกลิ่นคาว 

หนาท่ีของเลือด  คือ  
1. ระบบการขนสง ออกซิเจน อาหาร ภูมิตานทน โปรตนี ระบบปองกันตัวเอง การทําลายของเสยี  
2. ระบบปองกันดวยระบบภูมิคุมกัน  
3. ควบคุมความสมดุลของรางกาย โดยการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 

เลือดมีองคประกอบ 2 สวน  คือ  

        1. เม็ดเลือด (Blood cell) มีประมาณ 45 
% 
        2. 

 

พลาสมา (Plasma) มีประมาณ 55 % 
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 1. เม็ดเลือด (Blood cell) ประกอบดวย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ 
เกร็ดเลือด 

 

 1.1 เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell : RBC หรือ Erythrocyte) 

  

 

 เม็ดเลือดแดงมีรูปรางดานหนาเปนรูปกลมคลายจาน ตรงกลางมีรอยบุมลึกลงไปคลายโดนัท แตไมมีรู
ทะลุถึงกัน มีเสนผาศูนยกลาง ขนาดประมาณ 7 ไมครอนซึ่งมีขนาดเล็กกวาเซลลอ่ืนๆ ของรางกายมาก 

 เม็ดเลือดแดงจะถูกสรางที่บริเวณไขกระดูกของรางกายตามที่ตาง ๆ ไมเทากัน ไขกระดูกที่มี
ประสิทธิภาพในการสราง ไดแก ไขกระดูกหนาอก กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง และ กระดูกกะโหลก
ศีรษะ อัตราการสรางเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับปริมาณออกซิเจนในเลือด ถาออกซิเจนต่ํา หรือรางกายสูญเสีย
เลือด จะมีผลเรงใหไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น 
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 ภายในเม็ดเลอืดแดงมีฮีโมโกลบิลเปนสารสําคัญในการพาออกซิเจนท่ีรับจากปอดไปยังเซลลตางๆ ทั่ว
รางกาย ฮีโมโกบิลประกอบดวยสวนประกอบที่เรียกวา ฮีม (Heme) และสวนที่เปนโปรตีนซ่ึงเรยีกวา โกบิล 
(Globin) ฮีมมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบสําคัญ ถารางกายขาดธาตเุหล็ก จะทําใหสรางฮีมไดไมพอ ซึ่งสงผล
ตอไปยังการสรางฮีโมโกลบิน และการสรางเม็ดเลือดแดง ทําใหสรางไดปริมาณนอย และคุณภาพของเม็ดเลือด
แดงดอยลง  

 เม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน เม่ือหมดอายุการใชงานแลวจะถูกทําลายที่มาม โดยแยกเปน 2 
สวน คือ สวนที่เปนธาตุเหลก็รางกายจะเก็บไวใชอีก และ สวนที่ไมใชธาตเุหล็กจะถูกนําไปทีต่ับเพื่อขับออกทาง
น้ําดี และบางสวนถูกขับออกทางไต จํานวนเม็ดเลือดแดงในผูชายมีปริมาณมากกวาผูหญิง ในผูชายมีประมาณ 
5 ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. ผูหญิงมีประมาณ 4.5 ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. 

หนาท่ีของเม็ดเลือดแดง  

 1. นําออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลทั่วรางกาย  
 2. นําคารบอนไดออกไซดออกจากเซลลไปสูปอด  
 3. ทําใหเลือดมีสีแดง โดยฮีโมโกลบินรวมกับออกซิเจน 

 1.2 เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell : WBC หรือleukocyte, leucocyte) 
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 เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญกวาเซลลเม็ดเลอืดแดง เปนเซลลที่มีนวิเคลียส ไมมีฮีโมโกลบิน มีการ
เคลื่อนไหวแบบการคืบตวัคลายอะมีบา สามารถลอดผานผนังเลือดฝอยได จํานวนเม็ดเลือดขาวปกตปิระมาณ 
5,000 – 7,000 เซลลตอเลอืด 1 ลบ.ซม. จํานวนเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนแปลงไดตาม อายุ เพศ และ สภาวะอ่ืนๆ 
เม็ดเลือดขาวมีการสรางออกมาตลอดเหมือนเม็ดเลือดแดง มีอายุประมาณ 13 วัน อวัยวะสําหรับสรางเม็ดเลอืด
ขาว ไดแก ไขกระดูก ตอมน้ําเหลือง ตอมทอมซิล ตอมไทมัส เปนตน 

หนาท่ีเม็ดเลือดขาว  

 ทําลายเชื้อโรค เม่ือมีสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย เม็ดเลือดขาวจะถูกผลติเพ่ิมขึน้โดยอัตโนมัต ิเพ่ือ
เตรียมพรอมที่จะทําลายสิ่งแปลกปลอมโดยวิธ ี

1. การสะกดกลืนกิน (phagocytosis) เปนวิธีทําลายเชือ้โรคโดยการกินและยอยสลายเชื้อโรค  
2. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (immunization) เม็ดเลือดขาวบางชนิดจะสรางสารพวกโปรตีนที่มี
คุณสมบัตติอตานสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค  

 

เม็ดเลือดขาว แบงออกเปน  2  ชนิด  คือ  

 1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล 
 2. เม็ดเลือดขาวชนิดไมมีแกรนูล 

1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล เรียกวา แกรนูไลไซท (Granulocyte) นิวเคลียส แบงเปนกลีบ เซลล

คอนขางกลม ถูกสรางที่ไขกระดูก แบงเปน 3 ชนิด ไดแก 

http://www.ipecp.ac.th/cgi-bin/Circulatory/program/unit1/p2_1.html#a1#a1
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 1.1 นิวโตรฟล (Neutrophil) มีประมาณ 60–70 % ของเม็ดเลือดขาว ทั้งหมดมีนิวเคลียสหลายกลีบ 
ทําหนาที่ ทําลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมในรางกาย Neutrophils คือเซลลทีต่อบสนองในระยะแรกของการ
อักเสบแบบเฉียบพลัน ซึ่งสามารถตอบสนองไดเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว Neutrophils จะถูกปลอยออกมา
จากไขกระดูกสูกระแสเลือด สามารถหลั่งสารตัวกลางทางเคมีที่แรงไดหลายชนิด ทําใหมีความสามารถในการ
ตอสูหรือทําลายเช้ือจุลชีพได เชน สารพิษมากกวา 50 ชนิด สารอนุมูลอิสระตางๆ และเอนไซมที่ยอยโปรตีนอีก
หลายชนิด ดวยเหตุนี้จึงเปนผลใหเน้ือเยือ่ปกติอาจถูกทําลายไปดวยในระหวางกระบวนการอักเสบ 

 

 1.2 อีโอสิโนฟล  (Eosinophil) มีประมาณ 1 – 6 % ของเม็ดเลือดขาว มีนิวเคลยีสสองกลีบ ทําหนาที่ 
เก่ียวของกับการเกิดปฏิกริยาภูมิแพ และ การติดเชื้อจากหนอนพยาธิ โดยที่เซลล Eosinophils ชวยควบคุมการ
อักเสบดวยการหลั่งเอนเอนไซม เชน histamine และ leukotrienes ไปยอยสลายสารสื่อกลางทางเคมีใน
กระบวนการอกัเสบ  

 

 1.3 เบโซพิล (Basophil) มีประมาณ 0.5 – 1 % ของเม็ดเลือดขาว มีนิวเคลยีสสองกลีบ ทําหนาที่ 
สรางสารเฮปาริน (Heparin) ซึ่งเปนสารปองกันมิใหเลือดในรางกายแข็งตัว และ สรางฮีสตามิน (Histamine) 
ชวยขยายผนงัของหลอดเลือด 

 



2. เม็ดเลือดขาวชนิดไมมีแกรนูล เรียกวา อะแกรนูโลไซท (Agranulocyte) มีนิวเคลยีสใหญ คอนขาง

กลม มีกลีบเดียว สรางจากตอมน้ําเหลือง ตอมไทมัส และตอมทอนซิล มีจํานวนนอยมากที่สรางจากไขกระดูก 
แบงเปน 2 ชนิด ไดแก 

 2.1 ลิมไฟไซท (Lymphocyte) มีนิวเคลยีสใหญเกือบเต็มเซลล ทําหนาที่สรางภูมิคุมกันที่มีบทบาท
รับผิดชอบตอการตอบสนองของภูมิคุมกันแบบจําเพาะ เน่ืองจากมีความสามารถในการจดจําและแบงตวัของ 
memory cells ทําใหเกิดภูมิคุมกันตอแอนติเจนที่จําเพาะไปตลอด 

 

 2.2 โมโนไซท (Monocyte) มีนิวเคลียสใหญ รูปรางคลายเมล็ดถัว่ ทําหนาที่ทําลายเชื้อโรคทีเ่ขาสู
รางกาย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกลืนกินเซลลสูงกวา neutrophils ซึ่งสามารถยอยเชื้อจุลชีพตางๆ ไดมากกวา
ถึง 10 เทา มีความสําคัญในกระบวนการซอมแซมเน่ืองจากเปนเซลลที่ผลิตโปรตีนตางๆ ในกระบวนการ
ซอมแซมรอยแผล โปรตีนบางชนิดเปนเอนไซมยอยสลายเนื้อเยื่อ  

 

 1.3 เกร็ดเลือด (Platelets หรือ Thromocyte) 
 

 

 

 

 

 เกร็ ดเลือด   มีรูปรางกลมแบน ไมมีนิวเคลียส 
ขนาด 2-4 ไมครอน เล็กกวาเม็ดเลือดขาว และ เม็ดเลอืด
แดง ปกติจะมีเกร็ดเลือดประมาณ 250,000 – 300,000 
เซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. 
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หนาท่ีของเกร็ดเลือด   

 การรักษาความสมดุลภายในหลอดเลือด (hemostasis) และ ชวยในการอุดรอยรั่ว เม่ือเกิดการฉีกขาด
ของผนังเสนเลือดได ชวยทาํใหเลือดแข็งตัว โดยผลิตแอนไซนทรอมโบพลาสตินอ (Thromboplastin) ซึ่งเปน
สารที่ทําใหเลอืดแข็งตัว ดังนั้นการมีปริมาณของเกร็ดเลือดที่มากเกินไปทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดไดงาย 
และนําไปสูการเกิดกอนลิ่มเลือดอุดตันเสนเลือดได ในทางตรงกันขามหากมีปริมาณของเกร็ดเลือดนอยเกินไปก็
จะสงผลใหเกิดความผิดปกติในกระบวนการหามเลือด เกิดเลือดไหลหยุดชา หรือเลือดไหลไมหยุดได 

รูปแสดงกลไกการหามเลือดของรางกายเม่ือเกิดการบาดเจ็บของเสนเลือด 

      
    1. เม่ือเกิดการบาดเจ็บ

 
 

ขอ

  

 2. เกล็ดเลือดจะปลอยสารกระตุนใหเสนเลือดหดต  ชวยในการ
หามเลือด และ เกิดเปนลิม่เลือดอุดรูรัว่ หรือบริเวณที่ฉีกขาดไว 

  

ลิ่มเลือดน้ีจะอุดรูรั่วไว จนกวารางกายจะซอมแซมผนัง
เสนเลือดจนหายเปนปกติ  

 ขั้นตอนการแข็งตัวของเลือด 

ังของเสนเลือดฉีกขาด เซลลจะถูกทําลาย เกร็ดเลือดจะเคลื่อน
ังบร ะเกล็ดเลือด จะปลอยทรอมโบพลาสตินออกมา 

แหหดตัวและดึง

งเสนเลือด เกร็ดเลือดจะมาจับตวักัน 

ัว

 

   3. 

 

 

 1. เม่ือมีบาดแผลเกิดขึ้นในรางกาย ผน
มาย ิเวณที่ฉีกขาดน้ี เน้ือเยื่อที่ถูกทําลายแล
 2. ทรอมโบพลาสติน จะไปเปลี่ยนโปรทรอมบินใหเปนทรอมบินโดยใช แคลเซีย่ม 
 3. ทรอมบินจะเปลี่ยนไฟบริโนเจนในเลือดใหเปนไฟบริน ไฟบรินจะประสานกันเปนราง
ผิวบาดแผลใหชิดกัน และปดบาดแผล เลือดจะหยุดไหล  



 2. พลาสมา (Plasma) เปนสวนที่เปนของเหลวในเลือด มีสีเหลืองใส มีฤทธิเ์ปนดางเล็กนอย  

 

หนาท่ีของพลาสมา ในพลาสมามีสวนประกอบทีส่ําคัญและหนาที่ ดังนี้ 

 

 
 
 

 
สวนประกอบ หนาที ่

1. ปริมาณ 90-93% ของนํ้าเลือด - ทําละลายของอาหาร กาซ

ทั้งหมด 
 ของเสียตางๆในเลือด  

- ชวยลดความหนืดของเลอืด ทําใหเลือดไหลเวียนไดงาย 
2 ีนชน  . โปรต ิดตางๆ 6-8% 
- albumin(อัลบูมิน) - ทําใหเกิดแรงดันออสโมซสิในนํ้าเลือด รักษาปริมาตร

ของเลือด และ รักษาความสมดุลของนํ้าในรางกาย  
- globulin (แกรมมาโกลบูลิน) - เปนตัวพาสารตางๆ และ สราง antibody  
- fibrinogen ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟบริโรเจน) - ชวยทําใหเลือดแข็งตัว 
 3. โปรตีนที่ชวยควบคุมและปองกัน 

- antibody - ชวยปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
- hormone - ชวยควบคุมการทํางานของเน้ือเยื่อและอวัยวะตางๆ 
- enzyme - ชวยเรงปฏิกิริยาเคมีใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง 

4. เกลือแรตางๆ ที่สําคัญ ไดแก 

 โซเดี่ยมคลอไรด 

คลเซี่ยม 

อาหารจะ- ถาเปนของเสียจะถูกกําจัดออก ถาเปนสาร

โซเดียมคารบอเนต

และ เกลือแ

อยูในนํ้าเลือด เพื่อสงไปเลีย้งสวนตางๆ ของเซลล 

5. สารอนินทรีย เชน ยูเรีย กรดย

แอมโมเนีย กรดอะมิโน กลโูคส ไขมัน 
ูริก  

กลามเน้ือ การขนสงกาซ 

- มีความสําคัญตอความเปนกรดเปนดางของรางกาย

ความตางศักยไฟฟาที่ผนังเซลล การหดตัวของ

6. - กาซออกซิเจน - ใชในการหายใจ สวนใหญถูกลําเลียงโดย hemoglobin 
สวนนอยละลายในพลาสมา 
- ของเสียจากการหายใจ ส   - กาซคารบอน ไดออกไซด วนใหญละลายในพลาสมา 

สวนนอยละลายใน hemoglobin 



การตรวจ CBC จะบอกอะไรบาง 

 

 การตรวจ CBC จะประกอบไปดวยการตรวจตางๆ ไดแก การตรวจนบัจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว 
(White blood cell count; WBC count) การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) การตรวจหาปริมาณ
เม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit; Hct) การนับแยกชนิดของเซลลเม็ดเลือดขาว (White blood cell 

ค ซึ่งจะมี
ยะ

1. วิธีตรวจโดยนําเลือดมาตรวจบนแผนสไลด และสองกล
เพ่ือหาคาความเขมขนของเลือด(ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน) ส

ใสสไลดและสองกลองเพ่ือนับปริมาณเม็ดเลือดขาวอีกคร้ังหนึ่ง 
อดี วิธ

วามชํานาญ 

differentiation) การตรวจดสูัณฐานวิทยาหรือลักษณะรปูรางของเซลลเม็ดเลือดแดง (Red blood cell 
morphology) และ คาดการณจํานวนเกร็ดเลือด (Platelet estimation) รวมถึงความผิดปกติของเกร็ดเลือด  

ประโยชนของการตรวจ ทําใหทราบถึงสภาวะสขุภาพของรางกาย และความเสี่ยงตอการเกิดโร
ประโยชนในการปองกันและรักษาโรคตางๆ เชน การตรวจเลือดเพ่ือวินิจฉัย เพ่ือคนหาความผิดปกติในระ
แรกเร่ิมจะเปนประโยชนสําหรับการปองกัน และรักษาโรคไดทนัการ

การเก็บเลือดเพื่อตรวจ โดยเจาะเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณ
ขอแขนหรือขอมือ ใชปริมาณประมาณ 2.5 - 3 มิลลิลิตร และเก็บเลือด
ไวในหลอดแกวที่บรรจุสารกันเลือดแข็งที่เรียกวา อีดีทีเอ (EDTA) ตาม
อัตราสวนทีเ่หมาะสม เพ่ือปองกันการแข็งตัวของเลือดทีจ่ะตรวจ 

 

มีวิธีการตรวจ CBC มีดังนี้ 

 องจุลทรรศน และนําเลือดบางสวนมาปน
วนการตรวจเม็ดเลือดขาวก็นํามาผานกรรมวิธี

ทําลายเม็ดเลอืดแดงแลวจึงเอามา
ข ีนีเ้ปนวิธีที่แนนอนเปน conventional method เปนที่ยอมรับกันในวงการแพทยทั่วโลก  
ขอเสีย คือ ใชเวลา ในกรณีที่ตองตรวจเปนจํานวนมาก เชนในการตรวจสขุภาพประจําปเปนหมูคณะจะไม
สามารถกระทาํไดเพราะใชเวลาและมีรายละเอียดการทาํคอนขางมาก ตองใชบุคลากรที่มีความรูค
การวินิจฉัยบางโรคจําเปนตองใชอายุรแพทยทางโลหิตวทิยา 



 2. วิธีตรวจดวยการประมาณ เปนวิธทีี่ใชหลักการเดียวกับวิธทีี1่ แตตัดขั้นตอนทีล่ะเอียดและใชเ
ลง โดยการ นําเลือดมาปนหาคาความเขมขนของเลือด และดูจากสไลดเทาน้ัน ซึง่ปริมาณเม็ดเลือดขาวท่ีไดก็จ
เปนการกะประมาณ คาอ่ืนๆ เชน ปริมาณฮีโมโกลบินก็ไมสาม

วลา
ะ

ารถตรวจได 
อดี เพ

ยางเลือดตองตรวจมาก  
ขอดี คือ รวดเร็ว ภายใน 1 นาทีก็ไดผลแลว และแนนอน ผิดพลาดนอยมาก ใชเปนการ screening เบื้องตนได 

วยกลองจุลทรรศนเพ่ือดูรปูราง ลักษณะ 

ข ียงอยางเดียวคือประหยัดคาใชจาย  
ขอเสีย ไมสามารถเปนตวัวนิิจฉัยหรือคัดกรองได และมีโอกาสพลาดไดหากตรวจเปนจํานวนมากๆ และยังไมมี
หลักฐานวาเปนที่ยอมรับในวงการแพทย 

 3. วิธีตรวจดวยเครื่อง Fully automatic blood analyzer เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการ
ตรวจ CBC ในโรงพยาบาลใหญๆ ที่มีตวัอ

เพราะสามารถตรวจองคประกอบของเลือดไดละเอียดมากถึง 18-22 คา คือดูทุกแงทุกมุม แตก็ยังมีขอจํากัดคือ 
ถามีผลการตรวจที่ผิดปกตติองตรวจซ้ําโดยวิธีที่ 1 เพราะการตรวจด
การติดสีของเม็ดเลือดน้ัน คอมพิวเตอรยังไมสามารถทําแทนมนุษยได  
ขอเสีย คือ คาใชจายจะสูง 3-4 เทา กวา วิธีที่ 1 และ 2 

 

 ขอพิจารณาอยางหนึ่งในการตรวจ CBC คือ การตรวจนั้นจะตองกระทําใหเสร็จส้ินไมเกิน 24 ชั่วโมง 
หลังเจาะเลือดมาแลว เพราะแมวาจะมีการใสสารกันเลือดแข็งเพ่ือรักษารูปรางของเม็ดเลือดแลวก็ตาม ขนาด
ของเม็ดเลือดขาวท่ีออกมานอกรางกายจะคอยๆ เล็กลง และแตกสลายไป เม่ือมาทําการตรวจไมวาจะเปนวธิใีด 
็ตรวจไ  

 

ก ดสามารถรายงานคาไดเหมือนกัน แตคาที่ไดจะไมเปนคาที่แทจริง เทากับสูญเปลาโดยเปลาประโยชน
สาเหตุนี้เอง โรงพยาบาลทีมี่ผูตองตรวจ CBC เปนจํานวนมากจึงนิยมใชการตรวจดวยวิธทีี่ 3 เพ่ือรักษา
คุณภาพ แมวาคาใชจายจะสูงกวาหลายเทาตัวก็ตาม 

 



การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด ประกอบดวย 

 

1. การตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell Count, WBC) หรือ ปริมาณเม็ดเลือด

ขาวทุกชนิด ในเลือดรวมกนั คาปกติ จะอยู ประมาณ 5000-10000 cell/ml  
ถาจํานวน WBC ต่ํามาก อาจจะเกิดจากโรคท่ีมีภูมิตานทานต่ําบางอยาง หรือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบาง
ประเภท หรือ โรคท่ีมีการสรางเม็ดเลือดผิดปกติ เชน Aplastic Amemia หรือไขกระดูกฝอ ซึ่งจะทําใหมีการ
สรางเม็ดเลือดทุกชนิดลดลงทั้งหมด 
ถาWBC มีจํานวนสูงมาก อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรีย แตจะตองดูผล การนับแยกชนิดของเม็ด

รือ
ร

ดูกตรวจอีกคร้ัง มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) อาจจะมีจํานวนเม็ด

งันี้ 

เลือดขาว (Differential Count) ประกอบดวย แตถาจํานวน WBC สูงมากเปนหลายๆ หม่ืนเชน สี่หาหม่ืน ห
เปนแสน อันนั้นจะทําใหสงสัยพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาว แตจะตองหาดูพวกเซลลเม็ดเลือดขาว ตัวออนจากกา
แยกนับเม็ดเลอืดขาว หรือเจาะไขกระ
เลือดขาวปกต ิหรือ ต่ํากวาปกติ ก็ไดเรียกวา Aleukemic Leukemia  

2. การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential White Blood Cell Count) จะรายงานออกมา
เปน % ของเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ ดังนั้นรวมกันทั้งหมดทุกชนิดจะตองได 100 % พอดี ตัวสาํคัญหลักๆ ด

 



 

และโดยเฉพาะถา สูงและมีปริมาณWBC รวม มากกวาหม่ืนขึ้นไป จะทําใหนึกถึงภาวะมีการตดิเชื้อแบคทีเรยี  

 2.2 ลิมโฟไซต (Lymphocyte) หรือเม็ดนํ้าเหลือง มีหนาที่สรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย ตอสู

การติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรังและการติดเชื้อไวรัสเฉยีบพลนั ถาพบ Lymphocyte ในปริมาณ สัดสวนสูงขึ้นมา
มากๆ โดยเฉพาะรวมกับ ภาวะเม็ดเลือดขาว(WBC)โดยรวมต่ําลง อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ
ถามี Lymphocyte ที่รูปรางแปลกๆและตวัโตผิดปกต ิที่เรียกกันวา Atypical Lymphocyte จํานวนมากรวมกบั 
เกล็ดเลือดต่ํา และ Hct สูง จะพบไดบอยในผูที่เปนไขเลือดออก  

 2.3 โมโนไซต (Monocyte) มีหนาที่ตอตานเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคท ีขนาดใหญ ซึ่งเม็ดเลือด

ขาวชนิดอ่ืนทาํลายไมได และสามารถสรางภูมิคุมกันโรคไดดวย 

น 

ปกติไมคอยพบอาจจะพบได 1-2% จะพบมีคาสูงไดบอยในภาวะภมิูแพ หรือมีพยาธ ิ 

3. การนับจํานวนเกร็ดเลือด (Platelet count) เกร็ดเลือดเปนเซลเม็ดเลือด คลายเศษเม็ดเลือดแดง 

ยจากการนับ หรือ จากการประมาณดวย
สายตาเวลาดูสไลดที่ยอมดูเม็ดเลือด แลวประเมินปริมาณคราวออกมาดังนี้  

 - Decrease หรือ ลดลงกวาปกติ หรือต่าํกวาปกต ิมักจะพบในผูติดเชื้อพวกไวรัส เชน ไขเลือดออก 

 

 - Increase พบไดในบางภาวะเชนมีการอักเสบรุนแรง มีเน้ืองอกบางชนิดในรางกายหรือ มีการเลือด

2.1 นิวโทรฟล (Neutrophils) มีหนาที่ทําลายเชือ้แบคทีเรีย ถารางกายมีการติดเชื้อแบคทีเรีย

หรือไดรับบาดเจ็บ จะทําใหนิวโทรฟลสูงขึ้น คาปกติ ประมาณ 50-60% ถาสูงมากเชน มากกวา 80% ขี้นไป 

ี่ม

 2.4 อีโอซิโนฟล (Eosinophils) มีหนาที่ทําลายสารพิษที่ทําใหเกิดอาการแพสารของรางกาย เช

โปรตีน ฝุนละออง เกสรดอกไม เปนตน และยังชวยทําใหเลือดคงสภาพเปนของเหลวอยูตลอดเวลาไมแข็งตวั 

 2.5 เบโซฟล (Basophils) มีหนาที่สรางสารเฮปาริน (Heparin) ซึ่งเปนสารปองกันมิใหเลือดใน

รางกายแข็งตวั และ สรางฮีสตามิน(Histamine) ชวยขยายผนังของหลอดเลือด จะพบมีคาสูงในภาวะภูมิ
ตานทานมีความไวตอส่ิงกระตุน 

เปนตวัที่ชวยในการหยุดไหล ของเลือด เวลาเกิดบาดแผล จะมีจํานวนประมาณ แสนกวาเกือบสองแสน ขึ้นไป
ถึงสองแสนกวา การรายงานอาจจะรายงานเปนจํานวน cell/ml เล

 - Adequate หรือเพียงพอ หรือพอดี หรือปกติ  

หรือ มีการสรางผิดปกติ หรือ โรคเกล็ดเลอืดต่ําโดยไมทราบสาเหตุ (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
(ITP) ซึ่งทําใหมีเลือดออกงาย และเกิดจํ้าเลือดไดตามตัว 

ฉับพลัน จะมีการกระตุนใหไขกระดูกเรงสรางเกล็ดเพ่ือไปชวยทําใหเลือดหยุด และอุดบาดแผล นอกจากนี้ยังมี
พวกที่เกล็ดเลอืดสูงขึ้นมาเองโดยไมมีสิ่งกระตุน ตางๆ ก็ได เรียกวา Essential Thrombocytosis  



4. การนับจํานวนเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Count,RBC) หรือรูปรางของเม็ดเลือดแดง 
รายงานออกมาหลายรูปแบบ ตามลักษณะที่มองเห็น ซึ่งจะชวยแยกโรคไดหล

จะมี

ายอยาง เชน บอกวาเปน ธาลลาส
็กเปนตน และบางครั้ง อาจจะเห็นมาเลเรียอยูในเม็ด
ะทําลายที่มีมากหรือนอยได เชน คาที่เพ่ิมขึ้นเม่ือมี

ง 

 

 

มายเหตุ  คาในต งหองปฏิบัติการท่ีตองใชประ ินิจฉัยของแพทยรวมกับอาการทางคลินิก 

ซีเมียไดคราวๆ หรือ บอกภาวะโลหิตจาง จากการขาดเหล
เลือดแดงดวยก็ได จํานวนเม็ดเลือดแดงบอกถึงการสรางแล
เลือดไหลจากหัวใจลดลง หรือปอดมีการแลกเปลีย่นกาซไมพอ หรอืมีการสรางเม็ดเลือดแดงมาก สวนคาทีล่ดล
พบไดในผูที่ขาดวิตามินบีสบิสองหรือบีหก หรือขาดธาตุเหล็ก การตดิเชื้อเรื้อรัง การเปนโรคไตเรื้อรัง หรือเกิด
จากการกดการสรางของไขกระดูก 

5 ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit, Hct) หรือ เปอรเซนตของเม็ดเลือดแดง

อัดแนนเทียบกับปริมาตร ของเลือดทั้งหมด คาน้ีใชบอกภาวะโลหิตจาง หรือ ขน ของเลือด คาฮีมาโตคริต ที่
เพ่ิมมากขึ้นจะพบไดในภาวะช็อค ขาดน้าํอยางรุนแรง หรือในภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดเพ่ิมขึ้น และพบคาฮีมา
โตคริตต่ําไดในผูเปนโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือด หรือภาวะมีเลือดออกรุนแรง 

6. ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin,Hb) ฮีโมโกลบินมีหนาที่นําออกซิเจนจากปอดไปสูเซลล และนาํ
คารบอนไดออกไซดจากเซลลกลบัไปฟอกที่ปอด คาฮีโมโกลบินที่ลดลงอาจเกิดจากการเสียเลือด และการขาด
สารอาหาร โลหิตจาง โดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็กใชบอกภาวะโลหิตจาง เชนเดียวกันกับ Hct คาปกติของ Hb 
มักจะเปน 1/3 เทาของ Hct 

ตารางแสดงคาปกติการตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 
 รายการ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ห ารางเปนคาการตรวจทา กอบ การว

 คาปกติ 
White Blood Count (WBC) 4.5-10 x 103/uL 
Neutrophils (NE) 40-70% 
Lymphocytes (LY) 20-50% 
Monocytes (MO) 2-6% 
Eosinophils (EO) 0-6% 
Basophils (BA) 0-1% 
Red Blood cell Count (RBC) 4.2-5.5 x 106/uL 
Hemoglobin (HGB) 12-16 g/dL 
Hematocrit (HCT) 37-47% 
Mean Corpuscular Volume (MCV) 80-98 fL 
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) 27-31 pg 
Mean Corpuscular Hemoglobin 32-36 
Concentration (MCHC) 

g/dL 

Platelet Count (PLT) x 103/uL 140-400 



การแปลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คาผลการตรวจ
การตรวจ 

ต่ํา สูง 

เม็ดเลือดแดง - เสียเลือด เชน เลือดออกในระบบ

ทางเดินอาหาร ประจําเดือน 
- ไขกระดูกไมทํางาน เชน การฉายแสง

, สารพษิ, fibrosis, เน้ืองอกในไข
กระดูก 
- โรคไตวายเร้ือรัง 
- เม็ดเลือดแดงแตกงาย 
- มะเร็งเม็ดเลือด 

กรดโฟลิก folate, ว
B12, หรือ vitamin B6 

- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา 
- โรคหัวใจแตกําเนิด 
- โรคหัวใจวายเนื่องจากโรคปอด 
พังผืดในปอด 
- ขาดนํ้า เชน ทองรวงอยางแรง 
- โรคไตที่มีการสราง 
erythropoietin 

- Multiple myeloma 
- 

 
ขาดสารอาหาร เชน ธาตุเหล็ก iron, 

ิตามิน vitamin 

 
เม็ดเลือดขาว - ไขกระดูกไมทํางาน น ติด ิดเช้ือ 

- การอักเสบ ค ขออักเสบรู

ตาย เชน ไฟไหม 

 เช

ผืด 
เช้ือ - โรคต

 มะเร็ง การเกิดพัง

- มีสารพิษ 
- โรคแพภูมิ เชน SLE 

 เช

มาตอยด 
น โร

 
 มะเร็งเม็ดเลือดขาว - 

ความเครียด - - โรคตับและมาม 
- การฉายแสง 

- โลหิตจ

 
- เน้ือเยื่อมีการ

 
hemoglobin  

rythropoietin 

 ธาตุเหล็ก 

ไป 

ปอด 
อด 

- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา 

โรคหัวใจแตกําเนิด าง - 
 

- โรคไตที่ไมมีการสราง e- 

 เสียเลือด - 

 - สารตะก่ัวเปนพิษ 
- ขาดสารอาหาร เชน iron,  
กรดโฟลิก folate, วิตามิน vitamin 
B12, หรือ vitamin B6 
- ไดรับนํ้าเกลือมากเกิน

โรคหัวใจวายจากโรค

- โรคพังผืดในป

 
 
 

 

ทํางาน 

าว 
ร 

 

แตกําเนิด 

- โลหิตจาง 
- เสียเลือด 

hematocrit  
 - ไขกระดูกไม

เม็ดเลือดแดงแตก  - 

- มะเร็งเม็ดเลือดข 
- ขาดสารอาหา

- ขออักเสบ 

- ขาดนํ้าจาก ไฟไหม ทองรวง 
- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา เชน
สูบบุหร่ี โรคหัวใจพิการ

อาศัยในที่สูง 
- มีการสรางเม็ดเลือดแดงขึ้นมา

มากผิดปกต ิเชน ไขเลือดออก  
 
 



ภาวะโลหิตจาง แบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก 
1. ภาวะโลหิตจางที่ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกวาปกติ เรียกวา hypochromic microcytic 

anemia ซึ่งจะพบในผูที่มีภาวะโลหิตจางเน่ืองจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) เปนตน 
2. ภาวะโลหิตจางที่เซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติ เรียกวา normocytic anemia ซึ่งประกอบดวย 

normochromic normocytic anemia และ hypochromic normocytic anemia โดยสามารถพบไดในผูที่มีภาวะ
โลหิตจางเน่ืองจากการเสียเลือดอยางมากและฉับพลัน (acute blood loss) และในผูที่มีภาวะโลหิตจาง
เน ื้อรัง (anemia of chornic disease) เปนตน 

3. ภาวะโลหิตจางที่เซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญกวาปกติ เรียกวา macrocytic anemia สามารถพบ
ไ ูที่มีภาวะโลหิตจางเน่ืองจากการขาดวิตามินบี 12 และกรดโฟลิก (Megaloblastic anemia) 

การปองกันภาวะโลหิตจางท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก 

ความตองการธาตุเหล็กของรางกาย 

 3-4 กรัม ธาตเุหล็กสวนใหญ ประมาณ 70 % อยูในฮีโมโกลบิน 
ประมาณ

ม
เหล็กสํารอง

กว

พื่อทดแทนธาตุเหล็กที่สูญเสียไป วันละ 1-2 มิลลิกรัม แตใน
องการธาตุเหล็กเพ่ิมขึ้นดวย เชน หญิงมีครรภเม่ืออายุครรภ 3 

ือนขึ้น

ักใบเขียว 
ล็กใน

ธาตุเหล็กประมาณวนัละ 10-15 มิลลิกรัม แมวารางกายจะตองการเพียงวันละ 1-2 มิลลิกรัม 

ื่องจากโรคเร

ดในผ

 รางกายมีธาตเุหล็กอยูทั้งหมดประมาณ
 5 % อยูในองคประกอบอ่ืนในเซลล เชน ไมโอโกลบิลในกลามเน้ือ เอนไซมหลายชนิดในเซลลตางๆ มี

ธาตุเหล็กเปนสวนประกอบดวย สวนธาตเุหล็กที่เหลืออีก 25 % นั้นเก็บอยูในโปรตีนที่ทําหนาทีเ่ปนแหลงสะส
 ซึ่งจะคอยๆ ปลอยธาตเุหล็กออกมาเม่ือมีความตองการใชธาตุเหล็ก การหมุนเวียนของธาตุเหลก็

เกิดมากที่สุดในกระบวนการสรางเม็ดเลือดแดง เพราะเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน  

 รางกายมีการกําจัดเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุและมีการสรางทดแทนทุ ัน แตธาตุเหล็กในเม็ดเลอืดแดง
ที่ถูกกําจัดไมไดถูกขับออกนอกรางกาย มีกระบวนการรีไซเคิลเหลก็ที่มีประสิทธภิาพธาตุเหลก็ที่เสียไปในแตละ
วันจึงมีปริมาณนอยเพียง 0.5-1 มิลลิกรัม โดยมากเสียไปจากเซลลบุลําไสทีล่อกหลุดไปกับอุจจาระ แตผูที่มีการ
เสียเลือดจะสูญเสียธาตุเหลก็ไปกับเลือดดวย ผูหญิงจะเสียเหล็กเพ่ิมขึ้นระหวางมีเลือดประจําเดือนอีกประมาณ
วันละ 0.5-1 มิลลิกรัม รวมเปนเสียธาตุเหล็กวันละ 1-2 มิลลิกรัม 

 รางกายตองการธาตุเหล็กเพ่ิมเติมเพียงเ
ภาวะทีต่องสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น รางกายก็ต
เด ไป ทารกในครรภมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ซึ่งตองดึงสารอาหาร และธาตุเหล็กไป
จากแม หญิงมีครรภในชวงนี้ตองการธาตเุหล็กวันละประมาณ 5–6 มิลลิกรัม ทารกและเด็กเลก็ใน 2 ขวบ ปแรก
มีการเจริญเตบิโตรวดเรว็ ตองการธาตุเหล็กปริมาณสูงหากเทียบกับนํ้าหนักตัว 

ธาตุเหล็กในอาหาร  
 อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ไดแก เน้ือสัตว ตับหมู ตับววั นม ไข ถั่ว เตาหู น้ําลูกพรุน และผ
เห อาหารประเภทเนื้อสัตวถูกดูดซึมไดดีกวาประเภทพืชผัก ในนมมีเหล็กนอยและมีสารพวกฟอสเฟตทาํ
ใหดูดซึมเหล็กไดนอย เหล็กที่มีในอาหารถูกดูดซึมไดไมมาก ดังนั้นผูใหญปกติจึงควร รับประทานอาหารที่มี



 
 
 
 

ตุเหล็กในผูใหญปกติ สําหรับ
เดือนขึ้นไป ซึ่งมีความตองการธาตุเหลก็สูง ภาวะที่เสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก

ที่มา : ทนพ ย
อินเทอรเน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร , std.kku.ac.th/4831500146/narok/Patho-
Immunopathology%20I.doc , www.siamhealth.net/public_html/Health/Lab_interprete/cbc.htm , 
www.elib-online.com/doctors3/gen_lab01.html และ www.geocities.com/peng_126/story4.html 

 
 
 
 
 ปริมาณธาตุเหล็กที่มีในอาหารโดยทั่วไปมักเพียงพอตอความตองการธา
หญิงมีครรภชวงอายุครรภ 3 
ดแก ผไ ูที่มีการเสียเลือดไปมาก หรือเสียเลือดทีละนอยอยางเร้ือรัง เชน มีพยาธิปากขอในลําไส  
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