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1. บทนํา 
 

เซลล  เปนหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เปนสวนท่ีมีความสําคัญมากท้ังในพืชและ
สัตว โดยปกติแลวเซลทํางานรวมกับเซลลอ่ืนๆเพ่ือสรางอวัยวะตางๆ (เปรียบไดกับใบไมใบหนึ่งซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของหลังคาท่ีทําจากใบไม) ส่ิงมีชีวิตบางชนิดประกอบไปดวยเซลลเพียงเซลลเดียว แต
ในส่ิงมีชีวิตอ่ืนเชนพืชหรือคนเราประกอบดวยเซลลปนพันๆลานเซลล 

ส่ิงมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรคโดยมากแลวเปนสัตวเซลลเดียวและมีขนาดเล็กเกินกวาท่ีจะ
มองเห็นไดดวยตาเปลาตัวอยางของส่ิงมีชีวิตเหลานี ้เชน yeast , malaria , protozoa และ bacteria
นอกจากส่ิงมีชีวิตดังกลาวแลว ยังมีส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูโดยอิสระ เรียกวา free living thing ซ่ึงมี
ขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทัศนธรรมดาได เราเรียกมันวา virus ไวรัสนี้
ไมถือวาเปนเซลล  ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวเหลานี้มีเพียงบางชนิดเทานั้นท่ีสามารถทําใหเกิดโรคในคน
ได ถึงแมวาเซลลจะมีความแตกตางกันท้ังทางรูปรางและขนาดและลักษณะการทํางาน ( function ) 
แตมีสวนประกอบท่ีเหมือนกัน ซ่ึงแบงไดเปน 2 สวนคือ  

1. Nucleus  
2. Cytoplasm  

1. NUCLEUS เปนสวนท่ีอยูภายในเซลล ภายใน Nucleus ประกอบดวยหนวยท่ีมีขนาดเล็ก
มาก เรียกวา chromatinเปรียบเสมือนสมองของเซลล  

2. CYTOPLASM เปนของเหลวท่ีไหลเวียนอยูรอบๆ Nucleus ซ่ึงมี cell membrane อยู
ลอมรอบ หรือเรียกวา cell wall (ผนังเซลล) ภายใน Cytoplasm ประกอบดวยสวนประกอบ
หลายชนิด ซ่ึงชวยให cell สามารถดํารงชีวิตอยูได  

 
 

 
 



2. บททบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 BLOOD CELL ( เม็ดเลือด ) 

เม็ดเลือดมีลักษณะเปนของเหลวสีแดง ประกอบดวย cell ชนิดตางๆดังตอไปนี:้  

1. )        เม็ดเลือดแดง (Red blood cells)  
2. )        เม็ดเลือดขาว (White blood cells)  
3. )        เกล็ดเลือด (Platelets)  

1. The red blood cell (RBC) หรือเม็ดเลือดแดง 
มีหนาท่ีนําพา oxygen( อากาศด)ี จากปอดไปยังเซลเนื้อเยื่อท่ัวรางกาย 
ขนาด :  

o 7 µm (micrometer หรือ micron ,1000 µm = 1 mm)  
o ถามองดวย x 100 objective ขนาดท่ีเห็นจะประมาณ 7 mm.  

รูปราง :  

o ลักษณะกลมเปน biconcave disc หรือมีลักษณะไมเรียบเสมอกัน (เวาตรงกลาง ) 
เม็ดเลือดแดงท่ีโตสมบูรณแลว(mature RBC) เปนเซลเพียงชนิดเดียวในรางกาย 
ของคนเราท่ีไมมี nucleus  

การติดสี Giemsa (coloring by giemsa stain):  

o บริเวณโดยรอบเซลจะติดสีชมพูอมเทา 
บริเวณตรงกลางเซลติดสีชมพูเทาออน 
หรือไมมีสีเลย  

2. The White Blood cell (WBC) หรือเม็ดเลือดขาว 
WBC ทําหนาท่ีตอสูกับส่ิงแปลกปลอมท่ีเขามาสูรางกายแลวทําใหเกิดโรค ( Infection ) 
เปรียบเสมือนเปนกองกําลังทหารของรางกายคนเรา 
WBC แบงออกไดเปน 5 ชนดิซ่ึงมีความแตกตางกันท้ังในเรื่องของขนาด รูปรางของ 
Nucleus การติดสีของ Cytoplasm และ granules ซ่ึงอยูใน cytoplasm (granulesมีลักษณะ
เปนจุดหลายๆจุด) 
 



ตอไปเปนรายละเอียดของ WBC 4 ชนิด: 
 
2.1 Neutrophil  

o ขนาด:  
 12-15 µm 

สามารถมองเห็นไดประมาณ 12-15 mm ดวย x 100 objective  
o รูปราง:  

 กลม  

 
การติดสีเม่ือยอมดวย giemsa (Coloring by giemsa stain) 

o Cytoplasm:  
 สีชมพูออน pinkish  

o Nucleus:  
 มีหลาย Lobes (2-5 lobes) เช่ือมตอกันดวย strands of chromatin 

Chromatin ติดสีมวงเขม (Deep purple)  
o Granules:  

 มีสีมวงและมีขนาดเล็กมากมีมากมายกระจัดกระจายท่ัวไปในผูปวย
มาลาเรีย 
ระยะรุนแรง(severe malaria) อาจพบกอนสีน้ําตาลดํา 
( brownish black mass) อยูใน cytoplasm ท่ีเราเรียกวา malaria pigment 
ได  
2.2 Eosinophil  

o ขนาด:  
 12-15 µm  

o รูปราง:  
 กลม  

การติดสีเม่ือยอมดวย Giemsa (coloring by giemsa stain) 
o Nucleus:  

 โดยท่ัวๆไปมี 2 lobes ติดสีมวงเขม  
o Granules:  



 ขนาดใหญ, กลมติดสีสมมีมากมายและคอนขางหนาแนน 
บางครั้งพบมีลักษณะเปนCell แตกและมี Granules กระจัดกระจายอยู
นอกเซล  
2.3 Lymphocyte  

o ขนาด:  
 7-10 µm (เปน WBC ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดเม่ือเทียบกับ WBCs ชนิดอ่ืน)  

o รูปราง:  
 กลม  

 
การติดสีเม่ือยอมดวย Giemsa ( coloring by giemsa stain)  

o Nucleus:  
 มีอันใหญอันเดียว มีขนาดเกือบเทา cell มองเห็น  

cytoplasm เพียงนิดเดียว  
o Chromatin:  

 ติดสีมวงเขมและมีลักษณะแนน  
o Cytoplasm:  

 มองเห็นไดนอยมาก และติดสีซีดไมมี granules 
2.4 Monocyte  

o ขนาด:  
 15-25 µm ( เปน WBC ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด )  

o รูปราง:  
 ไมกลม,ไมสมํ่าเสมอ  

การติดสีเม่ือยอมดวย Giemsa (coloring by giemsa stain)  
o Nucleus:  

 มีลักษณะหลากหลายสวนมากเปนรูป kidney shape( รูปไต) 
Chromatin เรียงตัวเปนมัด( arranged in strands) ติดสีมวงออน  

o Granules:  
 ละเอียด มีลักษณะเหมือนฝุน (dust like) ติดสีฟา  

o Cytoplasm:  
 ติดสีฟาอมเทาบางครั้งพบ vacuoles อยูภายใน  



 
ในผูปวยมาลาเรียขั้นรุนแรง (severe malaria) อาจพบกอนติดสีน้ําตาล-ดํา (brownish – 
black mass)อยูภายใน cytoplasm เราเรียกกอนนี้วา malaria pigment 

3. เกล็ดเลือด (Platelets, Plt.) 
เกล็ดเลือดเปนสวนหนึ่งของ Cell ซ่ึงมีบทบาทอยางมากในการทําใหเลือดหยุดไหล 
ถาปราศจากเกล็ดเลือด(platelets) แลวเลือดท่ีเกิดจากบาดแผลเล็ก ๆเชนรอยขีดขวน 
ก็จะไมสามารถหยุดไหลได 

o ขนาด:  
 1-4 µm ( มองเห็นมีขนาด 1- 4 mm ดวย x 100 objective)  

o รูปราง:  
 มีหลากหลายรูปราง ( เชนรูปคลาย สามเหล่ียม รูปคลายดาว รูปรี เปนตน 

ความสมบูรณของเม็ดเลือด 
(CBC : Complete Blood Count) 

 
 เลือด เปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งซ่ึงมีสารระหวางเซลล เปนของเหลวเปนตัวกลางติดตอ
ระหวางเซลลของรางกาย และมีเม็ดเลือดเปนเซลลลองลอยอยู ในรางกายมีเลือดอยูประมาณ 7 – 8 
% ของน้ําหนักตัว ปริมาณของเลือดแตกตางกันไปตาม อายุ ขนาด น้ําหนักตัว เพศ และ สภาวะของ
สุขภาพ เลือดมีสีแดงเม่ืออยูในหลอดเลือดแดง มีสีคลํ้าลงเล็กนอยเม่ืออยูในหลอดเลือดดํา มีความ
หนืดกวาน้ํา 5 เทา มีอุณหภูมิประมาณ 37.8๐C มีฤทธ์ิเปนดางเล็กนอย มีกล่ินคาว 
 หนาท่ีของเลือด  คือ 
1. ระบบการขนสง ออกซิเจน อาหาร ภูมิตานทน โปรตีน ระบบปองกันตัวเอง การทําลายของเสีย  



2. ระบบปองกันดวยระบบภูมิคุมกัน  
3. ควบคุมความสมดุลของรางกาย โดยการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
 เลือดมีองคประกอบ 2 สวน  คือ 
       1. เม็ดเลือด (Blood cell) มี45 % 
       2.พลาสมา(Plasma) มี 55 % 
 
 
 1. เม็ดเลือด (Blood cell) ประกอบดวย เม็ดเลือดแดง  

 
 1.1 เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell : RBC หรือ Erythrocyte) 



 

 เม็ดเลือดแดงมีรูปรางดานหนาเปนรูปกลมคลายจาน ตรงกลางมีรอยบุมลึกลงไปคลาย
โดนัท แตไมมีรูทะลุถึงกัน มีเสนผาศูนยกลาง ขนาดประมาณ 7 ไมครอนซ่ึงมีขนาดเล็กกวาเซลล
อ่ืนๆ ของรางกายมาก 

 เม็ดเลือดแดงจะถูกสรางท่ีบริเวณไขกระดูกของรางกายตามท่ีตาง ๆ ไมเทากัน ไขกระดูกท่ี
มีประสิทธิภาพในการสราง ไดแก ไขกระดูกหนาอก กระดูกซ่ีโครง กระดูกสันหลัง และ กระดูก
กะโหลกศีรษะ อัตราการสรางเปล่ียนแปลงไดขึ้นกับปริมาณออกซิเจนในเลือด ถาออกซิเจนต่ํา หรือ
รางกายสูญเสียเลือด จะมีผลเรงใหไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงเพ่ิมขึ้น 

 
 ภายในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบิลเปนสารสําคัญในการพาออกซิเจนท่ีรับจากปอดไปยัง
เซลลตางๆ ท่ัวรางกาย ฮีโมโกบิลประกอบดวยสวนประกอบท่ีเรียกวา ฮีม (Heme) และสวนท่ีเปน
โปรตีนซ่ึงเรียกวา โกบิล (Globin) ฮีมมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบสําคัญ ถารางกายขาดธาตุเหล็ก 
จะทําใหสรางฮีมไดไมพอ ซ่ึงสงผลตอไปยังการสรางฮีโมโกลบิน และการสรางเม็ดเลือดแดง ทําให
สรางไดปริมาณนอย และคุณภาพของเม็ดเลือดแดงดอยลง  



 เม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน เม่ือหมดอายุการใชงานแลวจะถูกทําลายท่ีมาม โดย
แยกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนธาตุเหล็กรางกายจะเก็บไวใชอีก และ สวนท่ีไมใชธาตุเหล็กจะถูก
นําไปท่ีตับเพ่ือขับออกทางน้ําดี และบางสวนถูกขับออกทางไต จํานวนเม็ดเลือดแดงในผูชายมี
ปริมาณมากกวาผูหญิง ในผูชายมีประมาณ 5 ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. ผูหญิงมีประมาณ 4.5 
ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. 
 หนาท่ีของเม็ดเลือดแดง 
 1. นําออกซิเจนไปเล้ียงเซลลท่ัวรางกาย  
 2. นําคารบอนไดออกไซดออกจากเซลลไปสูปอด  
 3. ทําใหเลือดมีสีแดง โดยฮีโมโกลบินรวมกับออกซิเจน 
 1.2 เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell : WBC หรือleukocyte, leucocyte) 

 

 
 เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญกวาเซลลเม็ดเลือดแดง เปนเซลลท่ีมีนิวเคลียส ไมมีฮีโมโกลบิน มี
การเคล่ือนไหวแบบการคืบตัวคลายอะมีบา สามารถลอดผานผนังเลือดฝอยได จํานวนเม็ดเลือดขาว
ปกติประมาณ 5,000 – 7,000 เซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. จํานวนเม็ดเลือดขาวเปล่ียนแปลงไดตาม อายุ 
เพศ และ สภาวะอ่ืนๆ เม็ดเลือดขาวมีการสรางออกมาตลอดเหมือนเม็ดเลือดแดง มีอายุประมาณ 13 



วัน อวัยวะสําหรับสรางเม็ดเลือดขาว ไดแก ไขกระดูก ตอมน้ําเหลือง ตอมทอมซิล ตอมไทมัส เปน
ตน 
 หนาท่ีเม็ดเลือดขาว 
 ทําลายเช้ือโรค เม่ือมีส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย เม็ดเลือดขาวจะถูกผลิตเพ่ิมขึ้นโดย
อัตโนมัติ เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะทําลายส่ิงแปลกปลอมโดยวิธี 

1. การสะกดกลืนกิน (phagocytosis) เปนวิธีทําลายเช้ือโรคโดยการกินและยอยสลายเช้ือ
โรค  
2. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (immunization) เม็ดเลือดขาวบางชนิดจะสรางสารพวก
โปรตีนท่ีมีคุณสมบัติตอตานส่ิงแปลกปลอมและเช้ือโรค  

 เม็ดเลือดขาว แบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 
 1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล 
 2. เม็ดเลือดขาวชนิดไมมีแกรนูล 
1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล เรียกวา แกรนูไลไซท (Granulocyte) นิวเคลียส แบงเปนกลีบ เซลล
คอนขางกลม ถูกสรางท่ีไขกระดูก แบงเปน 3 ชนิด ไดแก 
 1.1 นิวโตรฟล (Neutrophil) มีประมาณ 60–70 % ของเม็ดเลือดขาว ท้ังหมดมีนิวเคลียส
หลายกลีบ ทําหนาท่ี ทําลายเช้ือโรค และส่ิงแปลกปลอมในรางกาย Neutrophils คือเซลลท่ี
ตอบสนองในระยะแรกของการอักเสบแบบเฉียบพลัน ซ่ึงสามารถตอบสนองไดเปนจํานวนมาก
อยางรวดเร็ว Neutrophils จะถูกปลอยออกมาจากไขกระดูกสูกระแสเลือด สามารถหล่ังสารตัวกลาง
ทางเคมีท่ีแรงไดหลายชนิด ทําใหมีความสามารถในการตอสูหรือทําลายเช้ือจุลชีพได เชน สารพิษ
มากกวา 50 ชนิด สารอนุมูลอิสระตางๆ และเอนไซมท่ียอยโปรตีนอีกหลายชนิด ดวยเหตุนี้จึงเปน
ผลใหเนื้อเยื่อปกติอาจถูกทําลายไปดวยในระหวางกระบวนการอักเสบ 

 
 1.2 อีโอสิโนฟล  (Eosinophil) มีประมาณ 1 – 6 % ของเม็ดเลือดขาว มีนิวเคลียสสองกลีบ 
ทําหนาท่ี เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกริยาภูมิแพ และ การติดเช้ือจากหนอนพยาธิ โดยท่ีเซลล 
Eosinophils ชวยควบคุมการอักเสบดวยการหล่ังเอนเอนไซม เชน histamine และ leukotrienes ไป
ยอยสลายสารส่ือกลางทางเคมีในกระบวนการอักเสบ  



 
 1.3 เบโซพิล (Basophil) มีประมาณ 0.5 – 1 % ของเม็ดเลือดขาว มีนิวเคลียสสองกลีบ ทํา
หนาท่ี สรางสารเฮปาริน (Heparin) ซ่ึงเปนสารปองกันมิใหเลือดในรางกายแข็งตัว และ สรางฮีสตา
มิน (Histamine) ชวยขยายผนังของหลอดเลือด 

 
2. เม็ดเลือดขาวชนิดไมมีแกรนูล เรียกวา อะแกรนูโลไซท (Agranulocyte) มีนิวเคลียสใหญ 
คอนขางกลม มีกลีบเดียว สรางจากตอมน้ําเหลือง ตอมไทมัส และตอมทอนซิล มีจํานวนนอยมากท่ี
สรางจากไขกระดูก แบงเปน 2 ชนิด ไดแก 
 2.1 ลิมไฟไซท (Lymphocyte) มีนิวเคลียสใหญเกือบเต็มเซลล ทําหนาท่ีสรางภูมิคุมกันท่ีมี
บทบาทรับผิดชอบตอการตอบสนองของภูมิคุมกันแบบจําเพาะ เนื่องจากมีความสามารถในการ
จดจําและแบงตัวของ memory cells ทําใหเกิดภูมิคุมกันตอแอนติเจนท่ีจําเพาะไปตลอด 

 
 2.2 โมโนไซท (Monocyte) มีนิวเคลียสใหญ รูปรางคลายเมล็ดถ่ัว ทําหนาท่ีทําลายเช้ือโรค
ท่ีเขาสูรางกาย ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกลืนกินเซลลสูงกวา neutrophils ซ่ึงสามารถยอยเช้ือจุลชีพ
ตางๆ ไดมากกวาถึง 10 เทา มีความสําคัญในกระบวนการซอมแซมเนื่องจากเปนเซลลท่ีผลิตโปรตีน
ตางๆ ในกระบวนการซอมแซมรอยแผล โปรตีนบางชนิดเปนเอนไซมยอยสลายเนื้อเยื่อ  



 
 1.3 เกร็ดเลือด (Platelets หรือ Thromocyte) 

 
 
 
 
 
 หนาท่ีของเกร็ดเลือด  
 การรักษาความสมดุลภายในหลอดเลือด (hemostasis) และ ชวยในการอุดรอยรั่ว เม่ือเกิด
การฉีกขาดของผนังเสนเลือดได ชวยทําใหเลือดแข็งตัว โดยผลิตแอนไซนทรอมโบพลาสตินอ 
(Thromboplastin) ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหเลือดแข็งตัว ดังนั้นการมีปริมาณของเกร็ดเลือดท่ีมากเกินไป
ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดไดงาย และนําไปสูการเกิดกอนล่ิมเลือดอุดตันเสนเลือดได ในทาง
ตรงกันขามหากมีปริมาณของเกร็ดเลือดนอยเกินไปก็จะสงผลใหเกิดความผิดปกติในกระบวนการ
หามเลือด เกิดเลือดไหลหยุดชา หรือเลือดไหลไมหยุดได 

รูปแสดงกลไกการหามเลือดของรางกายเม่ือเกิดการบาดเจ็บของเสนเลือด 

      

    1. เม่ือเกิดการบาดเจ็บของเสนเลือด เกร็ดเลือดจะมาจับ
ตัวกัน 

 
 

  

 เกร็ ดเลือด   มีรูปรางกลมแบน ไมมีนิวเคลียส 
ขนาด 2-4 ไมครอน เล็กกวาเม็ดเลือดขาว และ เม็ดเลือด
แดง ปกตจิะมีเกร็ดเลือดประมาณ 250,000 – 300,000 เซลล
ตอเลือด 1 ลบ.ซม.  



 2. เกล็ดเลือดจะปลอยสารกระตุนใหเสนเลือดหดตัว ชวยในการหามเลือด และ เกิดเปนล่ิมเลือดอุด
รูรั่ว หรือบริเวณท่ีฉีกขาดไว 

  

 

   3. ล่ิมเลือดนี้จะอุดรูรั่วไว จนกวารางกายจะ
ซอมแซมผนังเสนเลือดจนหายเปนปกต ิ 

 
 ขั้นตอนการแข็งตัวของเลือด 
 1. เม่ือมีบาดแผลเกิดขึ้นในรางกาย ผนังของเสนเลือดฉีกขาด เซลลจะถูกทําลาย เกร็ดเลือด
จะเคล่ือนมายังบริเวณท่ีฉีกขาดนี้ เนื้อเยื่อท่ีถูกทําลายและเกล็ดเลือด จะปลอยทรอมโบพลาสตินอ
อกมา 
 2. ทรอมโบพลาสติน จะไปเปล่ียนโปรทรอมบินใหเปนทรอมบินโดยใช แคลเซ่ียม 
 3. ทรอมบินจะเปล่ียนไฟบริโนเจนในเลือดใหเปนไฟบริน ไฟบรินจะประสานกันเปน
รางแหหดตัวและดึงผิวบาดแผลใหชิดกัน และปดบาดแผล เลือดจะหยุดไหล  
 2. พลาสมา (Plasma) เปนสวนท่ีเปนของเหลวในเลือด มีสีเหลืองใส มีฤทธ์ิเปนดางเล็กนอย  

 

 

 



การตรวจ CBC จะบอกอะไรบาง 

 
 การตรวจ CBC จะประกอบไปดวยการตรวจตางๆ ไดแก การตรวจนับจํานวนเซลลเม็ด
เลือดขาว (White blood cell count; WBC count) การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) 
การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit; Hct) การนับแยกชนิดของเซลลเม็ดเลือด
ขาว (White blood cell differentiation) การตรวจดูสัณฐานวิทยาหรือลักษณะรูปรางของเซลลเม็ด
เลือดแดง (Red blood cell morphology) และ คาดการณจํานวนเกร็ดเลือด (Platelet estimation) 
รวมถึงความผิดปกติของเกร็ดเลือด  
ประโยชนของการตรวจ ทําใหทราบถึงสภาวะสุขภาพของรางกาย และ
ความเส่ียงตอการเกิดโรค ซ่ึงจะมีประโยชนในการปองกันและรักษาโรค
ตางๆ เชน การตรวจเลือดเพ่ือวินิจฉัย เพ่ือคนหาความผิดปกติในระยะ
แรกเริ่มจะเปนประโยชนสําหรับการปองกัน และรักษาโรคไดทันการการ
เก็บเลือดเพ่ือตรวจ โดยเจาะเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณขอแขนหรือ
ขอมือ ใชปริมาณประมาณ 2.5 - 3 มิลลิลิตร และเก็บเลือดไวในหลอดแกว
ท่ีบรรจุสารกันเลือดแข็งท่ีเรียกวา อีดีทีเอ (EDTA) ตามอัตราสวนท่ี
เหมาะสม เพ่ือปองกันการแข็งตัวของเลือดท่ีจะตรวจ 
 
มีวิธีการตรวจ CBC มีดังนี ้
 1. วิธีตรวจโดยนําเลือดมาตรวจบนแผนสไลด และสองกลองจุลทรรศน และนําเลือด
บางสวนมาปนเพ่ือหาคาความเขมขนของเลือด(ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน) สวนการตรวจเม็ด
เลือดขาวก็นํามาผานกรรมวิธีทําลายเม็ดเลือดแดงแลวจึงเอามาใสสไลดและสองกลองเพ่ือนับ
ปริมาณเม็ดเลือดขาวอีกครั้งหนึ่ง 
ขอด ีวิธีนี้เปนวิธีท่ีแนนอนเปน conventional method เปนท่ียอมรับกันในวงการแพทยท่ัวโลก  
ขอเสีย คือ ใชเวลา ในกรณีท่ีตองตรวจเปนจํานวนมาก เชนในการตรวจสุขภาพประจําปเปนหมู
คณะจะไมสามารถกระทําไดเพราะใชเวลาและมีรายละเอียดการทําคอนขางมาก ตองใชบุคลากรท่ีมี
ความรูความชํานาญ การวินิจฉัยบางโรคจําเปนตองใชอายุรแพทยทางโลหิตวิทยา 



 2. วิธีตรวจดวยการประมาณ เปนวิธีท่ีใชหลักการเดียวกับวิธีท่ี1 แตตัดขั้นตอนท่ีละเอียด
และใชเวลาลง โดยการ นําเลือดมาปนหาคาความเขมขนของเลือด และดูจากสไลดเทานั้น ซ่ึง
ปริมาณเม็ดเลือดขาวท่ีไดกจ็ะเปนการกะประมาณ คาอ่ืนๆ เชน ปริมาณฮีโมโกลบินก็ไมสามารถ
ตรวจได 
ขอด ีเพียงอยางเดียวคือประหยัดคาใชจาย  
ขอเสีย ไมสามารถเปนตัววินิจฉัยหรือคัดกรองได และมีโอกาสพลาดไดหากตรวจเปนจํานวนมากๆ 
และยังไมมีหลักฐานวาเปนท่ียอมรับในวงการแพทย 
 3. วิธีตรวจดวยเครื่อง Fully automatic blood analyzer เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับการตรวจ CBC ในโรงพยาบาลใหญๆ ท่ีมีตัวอยางเลือดตองตรวจมาก  
ขอด ีคือ รวดเร็ว ภายใน 1 นาทีก็ไดผลแลว และแนนอน ผิดพลาดนอยมาก ใชเปนการ screening 
เบ้ืองตนได เพราะสามารถตรวจองคประกอบของเลือดไดละเอียดมากถึง 18-22 คา คือดูทุกแงทุก
มุม แตก็ยังมีขอจํากัดคือ ถามีผลการตรวจท่ีผิดปกติตองตรวจซํ้าโดยวิธีท่ี 1 เพราะการตรวจดวย
กลองจุลทรรศนเพ่ือดูรูปราง ลักษณะ การติดสีของเม็ดเลือดนั้น คอมพิวเตอรยังไมสามารถทําแทน
มนุษยได  
ขอเสีย คือ คาใชจายจะสูง 3-4 เทา กวา วิธีท่ี 1 และ 2 

 
 ขอพิจารณาอยางหนึ่งในการตรวจ CBC คือ การตรวจนั้นจะตองกระทําใหเสร็จส้ินไมเกิน 
24 ช่ัวโมง หลังเจาะเลือดมาแลว เพราะแมวาจะมีการใสสารกันเลือดแข็งเพ่ือรักษารูปรางของเม็ด
เลือดแลวก็ตาม ขนาดของเม็ดเลือดขาวท่ีออกมานอกรางกายจะคอยๆ เล็กลง และแตกสลายไป เม่ือ
มาทําการตรวจไมวาจะเปนวิธีใด ก็ตรวจไดสามารถรายงานคาไดเหมือนกัน แตคาท่ีไดจะไมเปน
คาท่ีแทจริง เทากับสูญเปลาโดยเปลาประโยชน สาเหตุนี้เอง โรงพยาบาลท่ีมีผูตองตรวจ CBC เปน
จํานวนมากจึงนิยมใชการตรวจดวยวิธีท่ี 3 เพ่ือรักษาคุณภาพ แมวาคาใชจายจะสูงกวาหลายเทาตัวก็
ตาม 



 
 
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด ประกอบดวย 

 
1. การตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell Count, WBC) หรือ ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ทุกชนิด ในเลือดรวมกัน คาปกติ จะอยู ประมาณ 5000-10000 cell/ml  
ถาจํานวน WBC ต่ํามาก อาจจะเกิดจากโรคท่ีมีภูมิตานทานต่ําบางอยาง หรือ เกิดจากการติดเช้ือ
ไวรัสบางประเภท หรือ โรคท่ีมีการสรางเม็ดเลือดผิดปกติ เชน Aplastic Amemia หรือไขกระดูกฝอ 
ซ่ึงจะทําใหมีการสรางเม็ดเลือดทุกชนิดลดลงท้ังหมด 
ถาWBC มีจํานวนสูงมาก อาจจะเกิดจากการติดเช้ือพวกแบคทีเรีย แตจะตองดูผล การนับแยกชนิด
ของเม็ดเลือดขาว (Differential Count) ประกอบดวย แตถาจํานวน WBC สูงมากเปนหลายๆ หม่ืน
เชน ส่ีหาหม่ืน หรือเปนแสน อันนั้นจะทําใหสงสัยพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาว แตจะตองหาดูพวกเซลล
เม็ดเลือดขาว ตัวออนจากการแยกนับเม็ดเลือดขาว หรือเจาะไขกระดูกตรวจอีกครั้ง มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว (Leukemia) อาจจะมีจํานวนเม็ดเลือดขาวปกติ หรือ ต่ํากวาปกติ ก็ไดเรียกวา Aleukemic 
Leukemia  



2. การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential White Blood Cell Count) จะรายงานออกมาเปน % 
ของเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ ดังนัน้รวมกันท้ังหมดทุกชนิดจะตองได 100 % พอดี ตัวสําคัญหลักๆ ดั 

 
 2.1 นิวโทรฟล (Neutrophils) มีหนาท่ีทําลายเช้ือแบคทีเรีย ถารางกายมีการติดเช้ือแบคทีเรีย
หรือไดรับบาดเจ็บ จะทําใหนิวโทรฟลสูงขึ้น คาปกติ ประมาณ 50-60% ถาสูงมากเชน มากกวา 
80% ขี้นไป และโดยเฉพาะถา สูงและมีปริมาณWBC รวม มากกวาหม่ืนขึ้นไป จะทําใหนึกถึงภาวะ
มีการติดเช้ือแบคทีเรีย  
 2.2 ลิมโฟไซต (Lymphocyte) หรือเม็ดน้ําเหลือง มีหนาท่ีสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย 
ตอสูการติดเช้ือแบคทีเรียเรื้อรังและการติดเช้ือไวรัสเฉียบพลัน ถาพบ Lymphocyte ในปริมาณ 
สัดสวนสูงขึ้นมามากๆ โดยเฉพาะรวมกับ ภาวะเม็ดเลือดขาว(WBC)โดยรวมต่ําลง อาจจะเกิดจาก
การติดเช้ือไวรัส โดยเฉพาะถามี Lymphocyte ท่ีรูปรางแปลกๆและตัวโตผิดปกติ ท่ีเรียกกันวา 
Atypical Lymphocyte จํานวนมากรวมกับ เกล็ดเลือดต่ํา และ Hct สูง จะพบไดบอยในผูท่ีเปน
ไขเลือดออก  
 2.3 โมโนไซต (Monocyte) มีหนาท่ีตอตานเช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือโรคท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึง
เม็ดเลือดขาวชนิดอ่ืนทําลายไมได และสามารถสรางภูมิคุมกันโรคไดดวย 
 2.4 อีโอซิโนฟล (Eosinophils) มีหนาท่ีทําลายสารพิษท่ีทําใหเกิดอาการแพสารของรางกาย 
เชน โปรตีน ฝุนละออง เกสรดอกไม เปนตน และยังชวยทําใหเลือดคงสภาพเปนของเหลวอยู
ตลอดเวลาไมแข็งตัว ปกติไมคอยพบอาจจะพบได 1-2% จะพบมีคาสูงไดบอยในภาวะภูมิแพ หรือมี
พยาธิ  
 2.5 เบโซฟล (Basophils) มีหนาท่ีสรางสารเฮปาริน (Heparin) ซ่ึงเปนสารปองกันมิใหเลือด
ในรางกายแข็งตัว และ สรางฮีสตามิน(Histamine) ชวยขยายผนังของหลอดเลือด จะพบมีคาสูงใน
ภาวะภูมิตานทานมีความไวตอส่ิงกระตุน 



3. การนับจํานวนเกร็ดเลือด (Platelet count) เกร็ดเลือดเปนเซลเม็ดเลือด คลายเศษเม็ดเลือดแดง เปน
ตัวท่ีชวยในการหยุดไหล ของเลือด เวลาเกิดบาดแผล จะมีจํานวนประมาณ แสนกวาเกือบสองแสน 
ขึ้นไปถึงสองแสนกวา การรายงานอาจจะรายงานเปนจํานวน cell/ml เลยจากการนับ หรือ จากการ
ประมาณดวยสายตาเวลาดูสไลดท่ียอมดูเม็ดเลือด แลวประเมินปริมาณคราวออกมาดังนี้  
 - Adequate หรือเพียงพอ หรือพอดี หรือปกติ  
 - Decrease หรือ ลดลงกวาปกติ หรือต่ํากวาปกติ มักจะพบในผูติดเช้ือพวกไวรัส เชน 
ไขเลือดออก หรือ มีการสรางผิดปกติ หรือ โรคเกล็ดเลือดต่ําโดยไมทราบสาเหตุ (Idiopathic 
Thrombocytopenic Purpura (ITP) ซ่ึงทําใหมีเลือดออกงาย และเกิดจ้ําเลือดไดตามตัว 
 - Increase พบไดในบางภาวะเชนมีการอักเสบรุนแรง มีเนื้องอกบางชนิดในรางกายหรือ มี
การเลือดฉับพลัน จะมีการกระตุนใหไขกระดูกเรงสรางเกล็ดเพ่ือไปชวยทําใหเลือดหยุด และอุด
บาดแผล นอกจากนี้ยังมีพวกท่ีเกล็ดเลือดสูงขึ้นมาเองโดยไมมีส่ิงกระตุน ตางๆ ก็ได เรียกวา 
Essential Thrombocytosis  
4. การนับจํานวนเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Count,RBC) หรือรูปรางของเม็ดเลือดแดง จะมี
รายงานออกมาหลายรูปแบบ ตามลักษณะท่ีมองเห็น ซ่ึงจะชวยแยกโรคไดหลายอยาง เชน บอกวา
เปน ธาลลาสซีเมียไดคราวๆ หรือ บอกภาวะโลหิตจาง จากการขาดเหล็กเปนตน และบางครั้ง 
อาจจะเห็นมาเลเรียอยูในเม็ดเลือดแดงดวยก็ได จํานวนเม็ดเลือดแดงบอกถึงการสรางและทําลายท่ีมี
มากหรือนอยได เชน คาท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือมีเลือดไหลจากหัวใจลดลง หรือปอดมีการแลกเปล่ียนกาซไม
พอ หรือมีการสรางเม็ดเลือดแดงมาก สวนคาท่ีลดลง พบไดในผูท่ีขาดวิตามินบีสิบสองหรือบีหก 
หรือขาดธาตุเหล็ก การติดเช้ือเรื้อรัง การเปนโรคไตเรื้อรัง หรือเกิดจากการกดการสรางของไข
กระดูก 
5 ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit, Hct) หรือ เปอรเซนตของเม็ดเลือดแดงอัด
แนนเทียบกับปริมาตร ของเลือดท้ังหมด คานี้ใชบอกภาวะโลหิตจาง หรือ ขน ของเลือด คาฮีมาโตค
ริต ท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะพบไดในภาวะช็อค ขาดน้ําอยางรุนแรง หรือในภาวะท่ีมีจํานวนเม็ดเลือดเพ่ิมขึ้น 
และพบคาฮีมาโตคริตต่ําไดในผูเปนโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือด หรือภาวะมีเลือดออกรุนแรง 
6. ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin,Hb) ฮีโมโกลบินมีหนาท่ีนําออกซิเจนจากปอดไปสูเซลล และ
นําคารบอนไดออกไซดจากเซลลกลับไปฟอกท่ีปอด คาฮีโมโกลบินท่ีลดลงอาจเกิดจากการเสียเลือด 
และการขาดสารอาหาร โลหิตจาง โดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็กใชบอกภาวะโลหิตจาง เชนเดียวกัน
กับ Hct คาปกติของ Hb มักจะเปน 1/3 เทาของ Hct 

 
 



ตารางแสดงคาปกติการตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ คาในตารางเปนคาการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีตองใชประกอบ การวินิจฉัยของแพทย
รวมกับอาการทางคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 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 Concentration 
(MCHC) 

32-36 g/dL 

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



การแปลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจ 
คาผลการตรวจ 

ต่ํา สูง 
เม็ดเลือดแดง - เสียเลือด เชน เลือดออกในระบบทางเดิน

อาหาร ประจําเดือน 
- ไขกระดูกไมทํางาน เชน การฉายแสง, 
สารพิษ, fibrosis, เนื้องอกในไขกระดูก 
- โรคไตวายเรื้อรัง 
- เม็ดเลือดแดงแตกงาย 
- มะเร็งเม็ดเลือด 
- Multiple myeloma 
- ขาดสารอาหาร เชน ธาตุเหล็ก iron, กรดโฟ
ลิก folate, วิตามิน vitamin B12, หรือ vitamin B6 

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

เม็ดเลือดขาว - ไขกระดูกไมทํางาน เชน ติดเช้ือ มะเร็ง การ
เกิดพังผืด 
- มีสารพิษ 
- โรคแพภูมิ เชน SLE 
- โรคตับและมาม 
- การฉายแสง 

- โรคติดเช้ือ 
- การอักเสบ เชน โรค ขออักเสบรูมา
ตอยด 
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
- ความเครียด 
- เนื้อเยื่อมีการตาย เชน ไฟไหม 

hemoglobin - โลหิตจาง 
- โรคไตที่ไมมีการสราง erythropoietin 
- เสียเลือด 
- สารตะก่ัวเปนพิษ 
- ขาดสารอาหาร เชน ธาตุเหล็ก iron, กรดโฟ
ลิก folate, วิตามิน vitamin B12, หรือ vitamin B6 
- ไดรับน้ําเกลือมากเกินไป 

- โรคหัวใจแตกําเนิด 
- โรคหัวใจวายจากโรคปอด 
- โรคพังผืดในปอด 
- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา 

hematocrit  - โลหิตจาง 
- เสียเลือด 
- ไขกระดูกไมทํางาน 
- เม็ดเลือดแดงแตก 
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
- ขาดสารอาหาร 
- ขออักเสบ 

- ขาดน้ําจาก ไฟไหม ทองรวง 
- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา เชน สูบ
บุหรี่ โรคหัวใจพิการแตกําเนิด อาศัยในที่
สูง 
- มีการสรางเม็ดเลือดแดงขึ้นมามาก
ผิดปกติ เชน ไขเลือดออก 

 



 
ภาวะโลหิตจาง แบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก 

1. ภาวะโลหิตจางท่ีทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกวาปกติ เรียกวา hypochromic 
microcytic anemia ซ่ึงจะพบในผูท่ีมีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency 
anemia) เปนตน 

2. ภาวะโลหิตจางท่ีเซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติ เรียกวา normocytic anemia ซ่ึง
ประกอบดวย normochromic normocytic anemia และ hypochromic normocytic anemia โดย
สามารถพบไดในผูท่ีมีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการเสียเลือดอยางมากและฉับพลัน (acute blood 
loss) และในผูท่ีมีภาวะโลหิตจางเนื่องจากโรคเรื้อรัง (anemia of chornic disease) เปนตน 

3. ภาวะโลหิตจางท่ีเซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญกวาปกติ เรียกวา macrocytic anemia 
สามารถพบไดในผูท่ีมีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดวิตามินบี 12 และกรดโฟลิก (Megaloblastic 
anemia) 
การปองกันภาวะโลหิตจางท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก 
ความตองการธาตุเหล็กของรางกาย 
 รางกายมีธาตุเหล็กอยูท้ังหมดประมาณ 3-4 กรัม ธาตุเหล็กสวนใหญ ประมาณ 70 % อยูใน
ฮีโมโกลบิน ประมาณ 5 % อยูในองคประกอบอ่ืนในเซลล เชน ไมโอโกลบิลในกลามเนื้อ เอนไซม
หลายชนิดในเซลลตางๆ มีธาตุเหล็กเปนสวนประกอบดวย สวนธาตุเหล็กท่ีเหลืออีก 25 % นั้นเก็บ
อยูในโปรตีนท่ีทําหนาท่ีเปนแหลงสะสมเหล็กสํารอง ซ่ึงจะคอยๆ ปลอยธาตุเหล็กออกมาเม่ือมี
ความตองการใชธาตุเหล็ก การหมุนเวียนของธาตุเหล็กเกิดมากท่ีสุดในกระบวนการสรางเม็ดเลือด
แดง เพราะเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน  
 รางกายมีการกําจัดเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุและมีการสรางทดแทนทุกวัน แตธาตุเหล็กใน
เม็ดเลือดแดงท่ีถูกกําจัดไมไดถูกขับออกนอกรางกาย มีกระบวนการรีไซเคิลเหล็กท่ีมีประสิทธิภาพ
ธาตุเหล็กท่ีเสียไปในแตละวันจึงมีปริมาณนอยเพียง 0.5-1 มิลลิกรัม โดยมากเสียไปจากเซลลบุลําไส
ท่ีลอกหลุดไปกับอุจจาระ แตผูท่ีมีการเสียเลือดจะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเลือดดวย ผูหญิงจะเสีย
เหล็กเพ่ิมขึ้นระหวางมีเลือดประจําเดือนอีกประมาณวันละ 0.5-1 มิลลิกรัม รวมเปนเสียธาตุเหล็กวัน
ละ 1-2 มิลลิกรัม 
 รางกายตองการธาตุเหล็กเพ่ิมเติมเพียงเพ่ือทดแทนธาตุเหล็กท่ีสูญเสียไป วันละ 1-2 
มิลลิกรัม แตในภาวะท่ีตองสรางเม็ดเลือดแดงเพ่ิมขึ้น รางกายก็ตองการธาตุเหล็กเพ่ิมขึ้นดวย เชน 
หญิงมีครรภเม่ืออายุครรภ 3 เดือนขึ้นไป ทารกในครรภมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
ซ่ึงตองดึงสารอาหาร และธาตุเหล็กไปจากแม หญิงมีครรภในชวงนี้ตองการธาตุเหล็กวันละ



ประมาณ 5–6 มิลลิกรัม ทารกและเด็กเล็กใน 2 ขวบ ปแรกมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการธาตุ
เหล็กปริมาณสูงหากเทียบกับน้ําหนักตัว 
 
การเส่ือมสภาพ และการตายของเซลล (Cellular degeneration and necrosis)  

การเส่ือม (degenaration) 

การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อ (Pathologic Calcification) 

  - Dystrophic Calcification 

  - Metastatic Calcification 

การสะสมเกลือยูเรต 

การตายของเนื้อเยื่อ (Necrosis) 

ชนิดของ necrosis 

การเปล่ียนแปลงของเซลล และเนื้อเยื่อภายหลังตาย (Postmortem changes) 

  - 1. ตัวเย็นลง (Algor mortis) 

  - 2. สภาพกลามเนื้อเกร็งหลังสัตวตาย (Rigor mortis) 

  - 3. การเกิดสีสรรหลังตาย (Post mortem staining หรือ Discoloration) 

  - 4. ซากเปอยยุยหลังตาย   

  - 5. การมีกาซสะสมอยูในกระเพาะและลําไส และการอยูผิดท่ีของอวัยวะ 

  - 6. การเปอนสีน้ําดี (P.M.bile imbibition) 

  - 7. เลือดคั่งในอวัยวะท่ีอยูสวนต่ํา (Hypostotic congestion) 

  - 8. การแข็งตัวของเลือดหลังสัตวตาย (Post mortem clotting of blood) 

ระยะการเปล่ียนแปลงตามลําดับภายหลังสัตวตาย 



 

Introduction 

               ในขบวนการดํารงชีวิตท้ังหมดของรางกาย จะดําเนินการภายใตการทํางานของเซลลหรือ
เนื้อเยื่อตาง ๆ ในรางกาย เม่ือมีรางกายไดรับอันตราย (injury) มากระทบเซลลซ่ึงอาจจําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย หรือใหเกิดพยาธิสภาพเกิดขึ้นแกเซลล เซลลจะมีการปรับตัว 
(cellular adaptation) แตระดับความสามารถในการปรับตัวของเซลล  มีขอบเขตจํากัด ถาส่ิงท่ีมาชัก
นําหรืออันตรายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้นไมถูกกําจัดออกไป หรือมีความรุนแรง เซลลจะมีการ
เปล่ียนแปลงสูภาวะท่ีเปนอันตรายของเซลล ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ใหญคือ เม่ือเซลล
ไดรับอันตราย ซ่ึงมีความรนุแรงไมถึงกับการตายของเซลล และยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมของ
เซลลปกติได ถาสาเหตุการเกิดนั้น ถูกกําจัดออกไป (reversible change) เรียกวา เกิดการเส่ือมสภาพ 
( cellular degenerate) สวนพวกท่ีสอง คือ กลุมเซลลท่ีไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม แมจะสามารถ
จะกําจัดอันตรายออกไปได เซลลพวกนี้จะตาย (cell death) หรือเรียกวา necrosis แตถาการตายเกิด
จากการยอมสลายตัวเอง (self digestion) โดยเอ็นไซมของเนื้อเยื่อ (intracellular catalytic enzyme) 
จะเรียกวา autolysis 

การเส่ือม (degenaration) 

การเปล่ียนแปลงรูปรางลักษณะของเซลล เม่ือไดรับอันตราย ซ่ึงมีความรุนแรงไมถึงกับการตายของ
เซลล และยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมของเซลลปกติได ถาสาเหตุการเกิดนั้น ถูกกําจัดออกไป จะ
พบการเปล่ียนแปลงใหเห็นได 

1. เซลลบวม (Cellular swelling) 

2. การเส่ือมของเซลลท่ีเกี่ยวของกับไขมัน (Fatty change) 

3. การมีบางอยางท่ีผิดปกติในเซลล (Intracellular inclutions)  

1. เซลลบวม (Cellular swelling) 

เปนการเปล่ียนแปลงท่ีพบบอยท่ีสุด เม่ือเซลลไดรับอันตราย การบวมของเซลลจะเกิดขึ้น เม่ือเซลล
ไมสามารถรักษาสมดุลยของน้ํา และสารละลายเกลือแรภายใน และภายนอกเซลล ทําใหมีน้ําเขามา
คั่งในเซลลเปนการเปล่ียนแปลงของ mild injury อาจพบการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา vacuolar 
degeneration หรือ hydropic degeneration หรือบางครั้งเรียกวา ballooning degeneration ซ่ึง



โดยเฉพาะรอยโรคในระบบผิวหนังและทางเดินอาหารนิยมใชเรียก โดยจะพบวามีการขังของน้ํา
เปนชองวาง ๆ ภายในไซโตพลาสม (clear vacuole) เซลลจะบวมมีขนาดใหญขึ้น ทําใหเนื้อเยื่อ และ
อวัยวะโต แลวมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นกวาเดิม แตจะมีสีซีดลง 

             

2. การเส่ือมของเซลลท่ีเกี่ยวของกับไขมัน (Fatty change) 

เปนการเปล่ียนแปลงท่ีจะพบไดในเซลลบางชนดิ และจากอันตรายบางอยาง รวมถึงการเกิด fatty 
degenerate (เปนการสะสมไขมันภายในเซลลท่ีผิดปกต)ิ และ fatty infiltrate (เปนการสะสมไขมัน
ผิดปกติภายในเซลลท่ีปกต)ิ ซ่ึงลักษณะพยาธิสภาพท่ีพบของท้ัง 2 ลักษณะคลายคลึงกันมาก แยก
ออกจากหันยาก จึงนิยมรวมเรียกวา fatty change มักพบท่ีตับ หัวใจ และไต 

     

 ดังนั้นเม่ือเซลลไดรับอันตราย เกิดขึ้นจากมีความผิดปกติของ fat metabolism เชน การเกิดอันตราย
ของเซลลตับ หรือเซลลกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเกิดมีการสะสมชองไขมันในเซลลเปน fatty vacuoles 
ใสขอบเรียบ ซ่ึงจะสามารถแยกจากการสะสมของน้ํา หรือ hydropic vacuoles ในเซลลโดยการยอม
ดูดวยสีพิเศษ เชน Oil Red O หรือ Sudan IV สวนของไขมันจะติดสีแดง 



     

3. การมีบางอยางท่ีผิดปกติในเซลล (Intracellular inclutions) 

เปนความผิดปกติของเซลลท่ีมีการสะสมบางส่ิงบางอยางภายในเซลล ซ่ึงพบในลักษณะ 

- hyaline droplets เปนโครงสรางท่ีติดสีแดง (eosinophilia) ภายในไซโตพลาสมของเซลล 

มักพบกับเซลลท่ีทําหนาท่ีชดเชยเพ่ิมมากขึ้น ดังนี้บางครั้งเรียกวา hyaline droplet degeneration 
ดังนั้นหากพบจะแสดงวาเปนเซลลท่ีทํางานมากเกิน หรือเซลลไดรับอันตรายจากสารพิษ 

- myelin bodies เปนลักษณะท่ีเกิดจากโครงสรางเยื่อหุมของสวนเอ็นโตพลาสมิค เรติคูล่ัมมวนผับ
เปนวง ทําใหพบลักษณะคลายลายนิ้วมือในไซโตพลาสม 

- Inclusion เปนโครงสรางผิดปกติท่ีเพ่ิมขึ้นในเซลล ซ่ึงอาจพบ inclusion ท้ังภายหรือในนิวเคลียส 
หรือในไซโตพลาสม ซ่ึงถือเปนลักษณะวิการจําเพาะ(pathognomonic lesion) ของโรคไวรัส 

 

 การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อ (Pathologic Calcification)  

โดยท่ัวไปรางกายสะสมเกลือแคลเซียมตามปกติในกระดูก ซ่ึงอยูในรูปแคลเซียมคารบอเนต เกลือ
แคลเซียมฟอสเฟต หรือแมกระท่ังในรูปท่ีคลายคลึงกับกระดูกท่ัวไป (Hydroxyapatite) ซ่ึงเปนความ
ผิดปกติของเนื้อเยื่อท่ีเกิดการสะสมเอาหรือเกี่ยวเนื่องกับปริมาณหรือขบวนการเมตาบอลิสมของ
แคลเซียมในรางกาย ดังนั้นจึงจําแนกไดเปน Dystrophic Calcification และ Metacistatic 
Calaficatioin หรือแบบไมจําเพาะ คือ Calcinosis Circumscripta 



     

Dystrophic Calcification 

เปนการสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อท่ีเกิดจากความเส่ือมของเซลลหรือเนื้อเยื่อ (denaturation of protein 
in tissue) หรือในเนื้อเยื่อท่ีตายไป (dead or degeneration tissues) โดยท่ีระดับของแคลเซียมในเลือด
อยูในระดับปกติ (10 mg/100 ml) จะพบเปนบางแหงในอวัยวะ 

สาเหต ุ

ปจจัยสําคัญคือ ความเปนดางของเนื้อเยื่อ (Local alkalinity) ในเนื้อเยื่อท่ีเกิดการตาย หรือเกิดจาก
ขบวนการ Saponification ซ่ึงตองดึงเอาปริมาณแคลเซียมจํานวนมากมาทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน 
(Fatty acid) ตอมาจะมี phosphate และ carbornate เขามาแทนท่ี ในกรรีท่ีมีขอสังเกตวาระดับของ
เอ็นไซม Alkaline phosphatase เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงกลไกการเกิดยังไมชัดเจนตัวอยางเชน การสะสม
แคลเซียมในตุมหนองในวัณโรค ยกเวนในกรณีสัตวปก การเปล่ียนแปลงเริ่มจาก Caseous center of 
tubercle หรือสะสมในบริเวณ Caseous areas ใน Granulomatous อ่ืนๆ หรือใน ensheathed colories 
ของ Actinomycosis และ Staphylococci granuloma botryomycosis, old thrombi, degeneration 
tumors old scarring, encaysulated parasites encysted, worm larvae, demodectic unites 

ความสําคัญตอสัตว  

เม่ือเกิดขึ้นแลวคงอยูตลอดไป ไมมีอันตรายหรือมีอันตรายนอยมาก ท้ังนี้ขึ้นกับอวัยวะท่ีเกิดการ
สะสม รบกวนการทําหนาท่ีของอวัยวะนั้น  ๆและบางครั้งเกิดรวมไปกับพยาธิสภาพของการสราง
กระดูก(Ossification) 

Metastatic Calcification 

การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อเกิดจากระดับของแคลเซียมในกระแสเลือด อยูในระดับสูงเปนเวลานาน 
อาจรวมกับภาวะมีไวตามิน D สูง หรือสัตวท่ีมีภาวะ Hyperparathyroidism โดยเนื้อเยื่อไมเกิดการ



ทําลาย การสะสมพบใน basement membrane และ elastic fibers โดยเฉพาะในเสนเลือดแดง ซ่ึงอาจ
ทําใหผนังเสนเลือดอาจเรียบหรือขรุขระก็ได ซ่ึงหากพบสะสมในเซลล โดยเกิดท่ี mitochondria จะ
เรียกวา Calcinosis ซ่ึงหมายถึง การกอเกิดผลึกของเกลือแคลเซียม 

สาเหตุ เกิดไดจากหลายสาเหตุดังนี ้

1. primary hyperparathysoidism มักไมคอยพบในสัตว  

2. Renal failure เปนผลจากฟอสเฟตถูกขับออกลดลง ทําใหระดับของฟอสเฟตในกระแสเลือด
เพ่ิมขึ้น (Serum inorganic phosphate increased) ทําใหเสียสมดุลแคลเซียมฟอสฟอรัสในกระแส
เลือด ผลทําใหเกิดการสลายกระดูกเพ่ือถึงแคลเซียมออกมาซ่ึงอาจทําใหเกิด secondary 
hyperparathyroidism ขึ้นได ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดภาวะ ปสสาวะเปนพิษในเลือด (uremia) ขึ้น จะทําให
การพิจารณาสาเหตุการเกิดสะสมหินปูนแบบ Dystrophic calcification กับ Metastatic calcification 
ออกจากกันไดยาก จึงตองพิจารณาลําดับการเกิดใหได 

3. Hypercalcemia associated excessed vitamin D ออกไดในสัตวท่ีเสริมไวตามินดีมากเกินไป ซ่ึง
การสะสมหินปูนท่ีผนังเสนเลือด และในอวัยวะอ่ืนๆ อยางกวางขวาง เชนในโค แพะ แกะ ในหนู
แรท จะพบการสะสมหินปูนท่ีไต (Renal calcification) ท่ีเกิดภาวะ hypervitaminosis D 

 ในกรณีมีไวตามิน D มากเกินไป มักพบระดับของฟอสฟอรัสสูงขึ้นตามไปดวย หากมีการสะสมท่ี
ผนังถุงลมปอดจะสามารถพัฒนาเปนการสรางกระดูกได (Ossification) สุนัขท่ีมีภาวะ 
hyperadrenocorticism จะพบหินปูนสะสมในหลายอวัยวะ แตไมพบในผิวหนัง ปอด กลามเนื้อลาย 

ลักษณะท่ีเห็นดวยตาเปลา จะพบหยอมสีขาว เม่ือกรีดดวยของมีคมจะเกิด Crack sound ซ่ึงเม่ือยอม
ดวย H&E จะเห็นเกลือแคลเซียมมีสีมวง (Basophilic stain) เปนเนื้อเดียวกัน 

 

 การสะสมเกลือยูเรต 

เปนการสะสมผลึกของ Uric acid หรือ Urates ท่ีสะสมมากไป ซ่ึงถาสะสมตามขอตอรางกาย 
เรียกวา Gout ซ่ึงพบไดในคน นก งู ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติในขบวนการเมตาบอลิสมของกรดอะมิ
โนพิวรีน โดยอาจมีเมตาบอลิสมลดลงหรือไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดการสราง กรดยูริก มากเกินไป 
หรือขบวนการขับออกไมสมบูรณ ลักษณะของผลึกเปนผงละเอียดสีขาว คลายชอลก เรียกวา trophi 
สะสมไดท้ังในเนื้อเยื่อ (internal organs) และขอตอ (articular & periarticular tissue) ซ่ึงจะทําให



เกิดปฏิกิริยาการอักเสบของเนื้อเยื่อนั้น(Local inflammatory reaction) ผลึกของกรดยูริก ซ่ึงเปนส่ิง
แปลกปลอม จะทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหเกิดอาการเจ็บปวดจากการเกิดการอักเสบเฉียบพลัน
ไดบอยๆในสัตวปก พบลักษณะการเกิดได 2 แบบ คือ การสะสมเกลือยูเรตในบริเวณขอตอเรียกวา 
Articular gout และการสะสมเกลือยูเรตในอวัยวะภายในรางกาย เรียกวา Visceral gout แมวาจะมี
ความสามารถขับกรดยูริคไดในปริมาณมาก Visceral gout พบไดบอยๆ เปนผลจากระดับของกรดยู
ริคในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้น จึงทําใหเกิดเกลือยูเรตสะสมในไต ตับ ขอตอ และหัวใจช้ันนอก ซ่ึง
อาจเกิดไดเม่ือสัตวเกิดการขาดน้ํา Articular gout  เกิดการสะสมในบริเวณ Synoviae และ Tendon 
sheaths ของขอตอ โดยเฉพาะท่ีขอเทา และขอนิ้วซ่ึงการเกิดท้ัง 2 แบบ สามารถเกิดจากภาวะไต
ลมเหลว (Renal failure) ได เนื่องจากความสามารถในการขับกรดยูริคลดลง หากสัตวมีภาวะขาดน้ํา
รวมดวย ประกอบกับไดรับปริมาณโปรตีนในอาหารสูง จะทําใหสัตวมีอัตราเส่ียงตอโรคสูงขึ้น แต
ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับอัตราการเกิด gout ไดแก ความแตกตางทางพันธุกรรม (Hereditary 
variation)  สารเคมีท่ีเปนพิษตอไต (Nephrotoxic agents) และการขาดไวตามินเอ และไดรับ
แคลเซียมปริมาณสูงสวนในสัตวชนิดอ่ืนท่ีสามารถพบ gout ไดแก mink เปนผลจากความบกพรอง
ของขบวนการเมตาบอลิสมท่ีเกี่ยวของกับพันธุกรรม งู พบไดในกรณ ีnephrotoxicosis: antibiotic 
gentamicin ทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดโรค gout เพ่ิมขึ้น สุนัข พบไดในพันธุ Dalmatian เนื่องจาก
มีปริมาณของ urecase ประมาณ 1 ใน 2 ของสุนัขท่ัวไป ทําใหการเปล่ียนแปลงอัลลันตอยดเปนกรด
ยูริกในตับ  

 

การตายของเนื้อเยื่อ (Necrosis) 

เปนลักษณะการเปล่ียนแปลงของเซลลท่ีพบเกิดหลังตายของเซลล จะพบการติดสีของเซลล และ
เนื้อเยื่อ คอนขางไปทางสีแดง (eosinophilia) จากการติดสี eosin ของพวก denatured protein ภายใน
เซลล และการลดต่ําของ pH เซลลอาจใสขึ้นติดสีเรียบเสมอกวาปกติ เนื่องจากสวนประกอบตาง ๆ 
ถูกยอยทําลายไป อาจพบมีการตกตะกอนของเกลือแคลเซียมในเนื้อเยื่อท่ีตายแลว (calcification) 

ลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะบงบอกถึงการมีภาวะการตายของเซลลและเนื้อเยื่อ ( necrosis) คือลักษณะของ
นิวเคลียส 3 ลักษณะ คือ 

- nuclear pyknosis จะพบมีการจับกลุมรวมตัวโครมาตินเปนกระจุกเนื้อเดียวกัน มีสีเขมขึ้น ขนาด
เล็กกวานิวเคลียสปกต ิ

- karyorrhexis นิวเคลียสจะ แตกเปนช้ินเล็ก ช้ินนอย  ๆกระจัดกระจาย มากมาย 



- karyolysis โครมาตินในนิวเคลียสจะถูกยอยทําลายไป หรือเกิดเปนชองวางของนิวเคลียส ซ่ึง
ลักษณะ karyolysis อาจเกิดขึ้นภายหลังเกิด pyknosis และ karyorhexis แลว หรืออาจเกิดขึ้นเองโดย
ไมผานท้ัง 2 ลักษณะก็ได 

     

ดังนั้นในวิการท่ีเกิดภาวะการตาย (necrosis) อาจจะพบการเปล่ียนแปลงลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
นิวเคลียสตามท่ีกลาวมาก็ได หรือพบท้ัง 3 ลักษณะรวมกันก็ไดเชนกัน และโดยเฉพาะในลักษณะ 
karyorrhexis จะเปนลักษณะท่ีบงบอกถึงสาเหตุท่ีทําใหเซลลตายนั้น เปนสาเหตุท่ีรุนแรง และ
เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันแตอยางไรก็ตามการพบการเปล่ียนแปลงของนิวเคลียส หรือ นิวเคลียส
หายไปนั้น ท่ีจริงไมไดเปนการบงบอกถึงการตายของเซลลไดเสมอไป เพราะเซลลอาจยังมีชีวิตอยู
ตอไป ไดอีกเชน ชวงเวลาหนึ่ง โดยไมมีนิวเคลียส เซลลเม็ดเลือดแดง ลักษณะของเนื้อเยื่อตายท่ี
ตรวจพบ จะพบวามีสีเปล่ียนไปจากปกต ิโดยสวนมากจะมีสีซีดลงกวาปกติ แตถาหากเกดิมีเลือดคั่ง 
หรือ เลือดออก อาจจะพบมีสีแดงคลาก็ได นอกจากยังพบวาเนื้อเยื่อจะมีลักษณะออนนิ่ม หรือเปอย
ยุยกวาปกติและเห็นขอบเขตชัดเจนแยก ระหวางเนื้อปกติและเนื้อเยื่อท่ีตายแลว 

 ชนิดของ necrosis จากการพิจารณา การเปล่ียนแปลงของการเนาเปอยในระดับของเซลล โดย
กลองจุลทรรศน จะแบงออกไดเปน 

1 Coagulative necrosis จะมีลักษณะของ coagulative protein ในไซโตพลาสซึม ติดสีแดง 
(eosinophilia) พอเห็นขอบเขตของเซลลได การเปล่ียนแปลงของนิวเคลียสเปน nuclear pyknosis 
หรือ karyorrhexia หรือ karyolysis สวนใหญจะเกิดจากสาเหตุเซลลขาดเลือด (ischemia) เชนเกิด 
infarction ของกลามเนื้อหัวใจ และไต หรือไดรับสารพิษท่ีรุนแรง และเฉียบพลัน (acute toxicity) 



      

     

2. Liquefactive necrosis เปนบริเวณเนื้อตายท่ีมีลักษณะเปนกอนกึง่แข็งกึ่งเหลวแลว มีการแตก
หรือการฉีกขาดของเซลลเปนเศษเซลล ไมเห็นขอบเขตของเซลล อาจเห็น แตช้ินสวนของเซลล 
หรือตะกอนของเซลลเปน granular ติดสีแดง ๆ เชน ฝหนอง (abscess) เซลลของเนื้อเยื่อเดิมจะถูก
ทําลาย ตายและสลายไป และจะพบเซลลเม็ดเลือดขาว ซ่ึงมาเกบ็กิน และปลอยเอ็นไซมออกมายอม
ทําลายเซลล และการตายของเซลลเม็ดเลือดขาวเอง เปนตะกอนของเซลลตายทับถมในบริเวณนั้น 
ทําใหไมเห็นขอบเขตของเซลลของเนื้อเยื่อเดิม และเซลลท่ีตายแลว (necrotic neutrophils) 

ถาพิจารณาการเปล่ียนแปลงการเนาเปอยท่ีเกิดขึ้นในระดับเนือ้เยื่อจะแบงออกไดเปน 

2.1 Enzymatic necrosis มีการยอยทําลายเนื้อเยื่อจากเอ็นไซมท่ีสรางขึ้นในเนื้อเยื่อนั้น หรือ ใน
เนื้อเยื่อขางเคียง เชน pancreatic enzyme จากตับออนซ่ึงมี lipasem, elaatase มี injury ของ pancrease 
หรือ soft tissue ขางเคียง 

ทําใหการเนาสลายของเนื้อเยื่อเปนปน ติดสีจะคอนไปทางสีฟา เนื่องจากบริเวณนั้นเปน fatty tissue 
จะมีการตกตะกอนเกิด saponification ติดสีไปทางดางมากขึ้น ถามีการยอมสลายหลอดเลือดใน
บริเวณนั้นเกิดขึ้นดวย ก็จะทําใหเกิดมีเลือดออกมาในเนื้อเยื่อนั้นดวย (hemorrhage) 



2.2 Caseous necrosis เปนผลจากการอักเสบติดเช้ือของพวก microorganism บางตัว เชน วัณโรค 
(TB) และเช้ือรา จะมีลักษณะเปน granular amorphus eosinophilic material ขอบเขตของการเนาเปอ
ยของเนื้อเยื่อพอเห็นได ลักษณะเนื้อเยื่อขาวขุนเหมือนเนย 

     

บางครั้งลักษณะการเนาของเนื้อเยื่อจะเปนผลรวมจากการตายของเนื้อเยื่อหลายชนิด หรือจากหลาย
สาเหตุรวมกันในอวัยวะนั้น ทําใหมีลักษณะตางออกไปได เชน 

2.2.1 Hemorrhegic necrosis เปนการเนาของเนื้อเยื่อท่ีมีหลอดเลือดถูกทําลาย หรือมีการอุดตัน
ของหลอดเลือดรวมดวย ทําใหมีสวนของเลือดออกมาในเนื้อเยื่อท่ีเนานั้น เชน อาจพบลักษณะของ 
coagulation รวมกับ hemorrhagic ของเนื้อเยื่อ 

   

2.2.2 Gangronous necrosis เปนลักษณะการตายเนาของเนื้อเยื่อจากการพิจารณา gross ซ่ึงเกิดจาก
ผลการขาดเลือดของเนื้อเยื่อนั้น ทําใหเนื้อเยื่อนั้นตาย infarction เปนแบบ coagulative และมีการติด
เช้ือรวมดวย ทําใหเกิดมีการตายเนาเหม็นของเนื้อเยื่อนั้น สวนมากจะเกิดรวมกับพวก anaerotic 
bacteria เชนการเกิด necrosis ท่ีเกิดท่ีลําไส หรือไสติ่ง 



     

  2.2.3 Fibrinoid necrosis ท่ีจริงไมไดเปน necrosis จากการเนาเปอยของเนื้อเยื่อนั้นโดยตรง แต
เปนการสะสมของสารบางอยาง เชน โกลบูลิน (globulin) และไฟบริน (fibrin) รวมดวย จะเห็นเปน
ตะกอนสีชมพูในเนื้อเยื่อท่ีตายนั้น มักเกิดจาก injury ของระบบภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อ เชน fibrinoid 
necrosis ของกลามเนื้อหัวใจใน  rheumatic heart  เปนตน 

   

 

การเปล่ียนแปลงของเซลล และเนื้อเยื่อภายหลังตาย (Postmortem changes) 

ในการวินิจฉัยโรคมีความจําเปนตองแยกออกจากรอยโรคท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีสัตวจะตาย (antimortem 
lesions) เพ่ือใหการวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น และใหเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย
นอยท่ีสุด 

  Autolysis หมายถึง การเนาเปอยของเซลลหรือรางกายโดย enzymes ท่ีมีอยูในเซลล ภายหลังจาก
สัตวตายแลว enzymes ท่ีพบในแตละเนื้อเยื่ออาจพบไดตางกัน เชน proteolytic enzyme และ acid 
hydrolases จะทําลายเซลลตัวเองและเซลลขางเคียง ทําใหเกิดลักษณะคลายการเกิดเนื้อตาย 
(necrosis) ในขณะท่ีสัตวยังคงมีชีวิตอยู 

 ขอแตกตางท่ีใชแยก autolysis และ necrosis เม่ือดูช้ินเนื้อทางกลองจุลทรรศน คือ 



1. Autolysis จะพบการเปล่ียนแปลงแบบการเกิดเนื้อตายท้ัง section โดยสมํ่าเสมอ หรือ
กระจายท่ัวท้ังแผน  

2. Autolysis ไมพบปฏิกิริยาการอักเสบโดยรอบเนื้อตายนั้น โดยจะมีการเปล่ียนแปลงของ
นิวเคลียส และไซโตปลาสม เปนแบบ Coagulative necrosis  

   

การเปล่ียนแปลงหลังตายจะทําใหอวัยวะหรือรางกายเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา และอุณหภูมิ 
ดังนั้น เม่ือมีการผาพิสูจนซาก จะตองเก็บรักษาสภาพหรือแช (fixation) ช้ินเนื้อในน้ํายาฟอรมาลิน 
10% ทันที เพ่ือรักษาสภาพของรอยโรคในอวัยวะตางๆ เพราะฉะนั้น หากเปนไปไดเม่ือตองมีการ
ชันสูตรผาซากควรรีบทําทันทีภายหลังสัตวตาย อวัยวะท่ีเกิดการเนาเปอยเร็วจะตองเก็บรักษาไวให
เร็วท่ีสุด ไดแก ตับ ตับออน ไต retina seminiferous tubules intestine สมอง สวนอวัยวะท่ีมีการเนา
สลายชาท่ีสุด คือ กลามเนื้อ 

การเปล่ียนแปลงหลังสัตวตายจะสังเกตไดจากส่ิงตอไปนี ้

1. ตัวเย็นลง (Algor mortis) 

หลังจากสัตวตาย อุณหภูมิรางกายจะลดลง (Gradual cooling of the body after death) เนื่องจากเมตา
บอลิสมในรางกายหยุดไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงหลังจากสัตวตายจะชาหรือเร็ว จะขึ้นกับอัตราการ
เย็นตัวลงในสัตว ซ่ึงมีองคประกอบดังนี ้

1. อุณหภูมิของส่ิงแวดลอม ถาอุณหภูมิสูงจะไปเรงขบวนการเนาใหเกิดเร็วขึ้น การแชแข็ง
ซากสัตวจะชวยชะลอหรือยับยั้งการทํางานของ enzyme และการเจริญของแบคทีเรียได  

2. สภาพของสัตวกอนตาย ถาอุณหภูมิสูงกอนตายจะเนาเร็ว  
3. สภาพการทํางานของกลามเนื้อกอนสัตวตาย ถาสัตวใชกลามเนื้อมากกอนตาย จะทําใหมี 

Lactic acid สะสมในเซลลทําใหเนาเร็วขึ้น  
4. ขนาดลําตัวของสัตว สัตวขนาดใหญลําตัวหนาทําใหความรอนสะสมนานจึงเนาเร็ว  



5. ขนและหนัง ส่ิงปกคลุม ถามีขนหรือหนังหนาจะทําใหเกิดฉนวนกันความรอนขึ้นมีผลทํา
ใหซากเนาเร็วขึ้น  

6. ความอวน ผอม สัตวอวนมีไขมันมากทําใหสะสมความรอนไวไดด ีจึงเกิดการเนาไดเร็ว  
7. การติดเช้ือ มีไข สัตวท่ีตายเพราะการติดเช้ือ จะทําใหเกิดการเนาเนื่องจากเช้ือนั้นไดเร็วกวา

การตายดวยสาเหตุอ่ืนๆ  

  2. สภาพกลามเนื้อเกร็งหลังสัตวตาย (Rigor mortis) 

เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหซากสัตวแข็งท่ือ (Stiffening of all muscles after death) 
กลามเนื้อท่ีเกร็งจะเกิดกับกลามเนื้อท่ีทํางานมากๆ ไดแก กลามเนื้อหัวใจ เปลือกตา กลามเนื้อท่ีหาง 
จากนั้นจะเกิดท่ีกลามเนื้อหัว ขา แขน ลําตัว ซ่ึงจะเกิดขึ้นภายใน 1-6 ช่ัวโมงหลังตาย อาจกินเวลา
ประมาณ 1-2 วัน แตโดยเฉล่ียจะอยูท่ีประมาณ 20-30 ช่ัวโมงหรือจนตาย เนื่องจาก
ขบวนการ  autolysis การเกร็งของกลามเนือ้จะเกิดจากการสลาย ATP ในกลามเนื้อ สัตวท่ีกอนตาย
มีสภาพสมบูรณ และอยูท่ีเย็น อุณหภูมิต่ํา จะเกิดการเกร็งของกลามเนื้อชา รวมถึงสัตวท่ีมีภาวะ
โภชนาการด ีสวนในสัตวท่ีผอมโซขาดอาหารจะทําใหกลามเนื้อเกร็งเร็วกวา 

     

3. การเกิดสีสันหลังตาย(Post mortem staining หรือ Discoloration) 

หลังจากสัตวตาย เม็ดเลือดแดงจะแตก (hemolysis) ทําใหฮีโมโกลบิน (Hb) มีสีแดงคลํ้าติดอยูท่ีผนัง
หลอดเลือดท่ัวไป และการเจริญของแบคทีเรีย ทําใหเกิดการเนาและเกิดกาซไขเนา (H2S) ขึ้น 
โดยเฉพาะตรงบริเวณลําไสหรือบริเวณท่ีติดกับลําไส H2S จะรวมตัวกับ Hb ซ่ึงมีเหล็กเปน
องคประกอบ จึงไดสารประกอบสีดําของเหล็กซัลไฟด (Fe2S) บริเวณดังกลาว จึงมีสีดํา หรือเขียว
ปนแดง (blue green and purple) สภาพสีท่ีเกิดขึ้นเรียก การเกิดรงควัตถุเมลานินเทียม 
(Pseudomelanosis) นอกจากนี้ยังอาจพบ Red or red clear edema fluid ใตผิวหนังซ่ึงอาจพบไดใน
โรค Black leg, Malignant edema เปนผลจากการสราง gas และเกิด hemorrhage  



   

  4. ซากเปอยยุยหลังตาย(Post mortem softening) 

เกิดจากการเนาเปอยเนื่องจากขบวนการทํางานของ proteolytic enzyme ในเซลล และเกิดจาก
แบคทีเรียทําใหเกิดสภาพเปอยยุยของอวัยวะท้ังซากสัตว แบคทีเรียนี้ไดแกพวก Normal floron และ 
Saphrophytic bacteria ของเนื้อเยื่อนั้นๆ เชนในตับ ไต ตับออน ซ่ึงจะเนาไดเร็วในวันท่ีมีอากาศรอน 
และตับออนจะเนา เปอยยุย ไดเร็ว เนื่องจากการทํางานของเอ็นไซมภายในตับออนนั่นเอง การเปอย
ยุยของซากและอวัยวะตองแยกออกจากสภาพเนื้อเยื่อของสัตวกอนตาย เชน กระเพาะอาจยุยและ
บาง หรือทะลุเปนร ูน้ํายอยจากตับออนจะยอยไขมันท่ีอยูโดยรอบ และผนังลําไสจะพบการลอก
หลุดจากเยื่อเมือก (mucosa) 

  5. การมีกาซสะสมอยูในกระเพาะและลําไส และการอยูผิดท่ีของอวัยวะ 

(Distention or P.M. tympany and P,M. displacement) 

การมีกาซสะสมเนื่องจากเกิดการเนา แลวเกิดกาซไขเนา (H2S)  ขึ้นในกระเพาะลําไส โดยเฉพาะใน 
กระเพาะ Rumen ของ Ruminant หรือในลําไสตัน (cecum) หรือลําไสใหญ (colon) ของมา ทําให
เกิดแรงกดไปท่ีอวัยวะภายในชองทอง จึงอาจทําใหกระเพาะหรือกระบังลม (diaphragm)  แตกได 
หรือ กลามเนื้อชองทองฉีก เกิดภาวะ hernia ได แรงดันท่ีเกิดขึ้นและกดอวัยวะขางเคียง ทําใหสี
อวัยวะนั้นซีด เนื่องจากเลือดเขาไปในบริเวณกดทับไดนอยลง ลําไสท่ีขดไปมาและกดทับอวัยวะอ่ืน
โดยเฉพาะตับจะทําใหมีเลือดซึมไปติดท่ีอวัยวะอ่ืนๆ และมีรองรอยขอบเขตของการกดทับชัดเจน 
บางครั้งท่ีกลามเนื้อหัวใจจะพบพ้ืนท่ีท่ีมีสีซีดเปนบริเวณกวาง เนือ่งจากเกิดแรงกด และอาจพบใน
กลามเนื้อสวนอ่ืนๆ เม่ือตัดดูหนาตัดจะพบสีคลายการเกิดเนื้อตาย (necrosis) แตจะไมมีรูปแบบท่ี
แนนอน ในบริเวณนี้ อาจเปนฟองอากาศภายในเนื้ออวัยวะ (Gas bubbles) ทําใหวินิจฉัยผิดพลาดได 



   

บางครั้งการมีกาซสะสมมากในอวัยวะทําใหเกิดการขยายตัวและเกิดการบิดหมุนของอวัยวะ เชน 
ลําไสบิดหมุน (volvulus) หรือเกิดลําไสกลืนกันหรือไสสวม (intussusception) หรือเกิดไสเล่ือน 
(hernia) ซ่ึงตองวินิจฉัย หรือแยกออกจากลําไสบิดหรือไสสวมกอนตาย (antemortem volvulus or 
intussusception) โดยดูจากปฏิกิริยาการอักเสบเปนเกณฑ 

บางครั้งอวัยวะอยูผิดท่ี ทําใหเกิดการฉีกหรือแตกของอวัยวะดวย ทําใหมีรอยเลือดออกบริเวณขอบ
ของรอยโรค เม่ือเกิดรอยโรคขึ้นกอนตาย แตถาเกิดหลังตายจะไมปรากฎรอยเลือดออกแตอยางใด 
ในกรณี สุกร มา และโค ท่ีตายอยางรวดเร็วจากภาวะ shock เม่ือเกิด torsion บริเวณขั้ว (entire root 
of the mesentery) ของ mesentery การเปล่ียนแปลงของสีจะเกิดเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ยังจะพบ
การลอกหลุดของ luminal mucosa ของลําไส และมีการสะสมเซล และเมือกในทอลําไสดวย ทําให
สับสนกับการอักเสบได 

  6. การเปอนสีน้ําดี (P.M.bile imbibition) 

ในอวัยวะท่ีอยูใกลเคียงกับถุงน้ําด ีจะติดสีเขียวเหลืองของน้ําดี เชน ตับ กระเพาะอาหาร mesentery 
fat และลําไส นอกจากการเปอนสีน้ําดีแลว ยังเกิด P.M. hemoglobin imbibitioin เกิดการแพรผาน
ของ Hb พรอมๆ กับของเหลวจากเสนเลือดหลังสัตวตายทําใหอวัยวะนั้นมีสีแดงเปอนสีของเลือด 
โดยเกิดจากกอนท่ีจะเกิดเม็ดเลือดแดงแตก Hb จะถูกปลอยเขาสู blood plasma ขณะเดียวกับท่ีผนัง
เสนเลือดจะมีความสามารถปลอยผานน้ําเพ่ิมขึ้น ทําให plasma มีสีแดงเรื่อๆ และซึมเขาสูเนื้อเยื่อ
รอบๆ หรือแผกระจายไป (imbied) จึงเกิดสีแดงคลํ้า (Dark red) เปนแนวยาว ตลอดหลอดเลือดขึ้น 
โดยเฉพาะใน Mesentery และ Omentum 



   

7. เลือดคั่งในอวัยวะท่ีอยูสวนต่ํา (Hypostotic congestion) 

เกิดการคั่งในสวนท่ีอยูดานลางตามแรงโนมถวงของโลก เชนสัตวท่ีนอนตะแคงดานซายตาย จะเกิด
เลือดคั่งสีแดงคลํ้าในปอด ตับ และ ไต ซีกซาย เปนตน  

    

8. การแข็งตัวของเลือดหลังสัตวตาย(Post mortem clotting of blood) 

หลังสัตวตายเซลลบุผนังหลอดเลือดจะเส่ือม(degenerated endothelial cell or degenerated epithelial 
lining of vessels) จากภาวะขาดออกซิเจนทําใหเกิดการปลอยสาร Thromboplastin ออกมา และเม็ด
เลือดขาวท่ีสลายตัวจะปลอย thromboplastin ออกมาเชนเดียวกัน ทําใหไฟบริโนเจนเปล่ียนแปลงไป
เปนไพบริน ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดขึ้น 

 นอกจากการตายโดยภาวะ Septicemia และ Anoxic condition เลือดสวนใหญจะจับกันเปนกอนใน 
Venous system หลังจากสัตวตายอยางรวดเร็ว เนื่องจากขณะเกิด Rigor mortis นั้นเสนเลือดแดงเกิด
การหดตัว 



 ลักษณะท่ีเห็นดวยตาเปลา กอนเลือดจะมีสีแดงคลํ้า หรือเขม (dark-red) ผิวเรียบมันวาว (Smooth & 
shiny on outside) มีความนุมหยุน คลาย  jelly ไมยึดเกาะกับผนังเสนเลือด เรียกวา Current jelly clot 
ถาดูดวยจุลทรรศนจะพบการเรียงตัวของเม็ดเลือดในกอนเลือดนั้น โดยพบ RBC อยูช้ันลางสุด 
ตอมาจะเปน WBC และ protein ใน Plasma ไดแก fibrin และโปรตีนตกตะกอน ( precipitated 
protein ; albumin )ในช้ันตางๆ จะคลายกับกอน thrombus 

สวนกรณีท่ีสัตวเปนโรคเรื้อรังตายอยางชา  ๆการไหลของเลือดชาลงกอนสัตวตาย ทําใหเม็ดเลือด
แดงตกตะกอนแยกช้ันลงมาอยูขางลางตามแรงโนมถวงของโลกกอน แตจะเกิดขึ้นอยางชาๆ และ
ช้ันบนจะเปนช้ันหนาของ plasma ซ่ึงมีสีขาว เม่ือสัตวตายลงกอนเลือดท่ีแข็งตัวจะเห็นเปนช้ันสีขาว
แดงแยกกันชัดเจน ลักษณะการแข็งตัวของเลือดแบบนี้เรียกวา chicken fat clot ซ่ึงเปนลักษณะ
เดียวกับ postmortem autolysis ดวย ขบวนการเกิด chicken fat clot และ current jelly clot จะ
คลายกัน แต chicken fat clot จะมีช้ันสีเหลืองของ plasma ชัดเจน ในสัตวท่ีตายอยางชาๆ จึงมี
โอกาสพบ current jelly clot และ chicken fat clot ได 

     

   

 การเกิดการแข็งตัวของเลือดกอนสัตวตาย (Antemortem blood clot) และหลังสัตวตายจะแตกตาง
กันโดยพิจารณาคุณลักษณะตามตารางดังนี ้

 กรณีสัตวท่ีตายดวยโรคบางชนิด เชน โรคกาลี (Anthrax) เลือดจะไมแข็งตัว เพราะมีสารไฟบริ
โนไลซิน (fibrinolysin) ท่ีแบคทีเรียสรางขึ้น ทําใหไฟบรินสลายไป โรคหรือสารพิษท่ีทําใหตับ



เสียหาย เลือดจะไมแข็งตัว เนื่องจากขาด prothrombin เนื่องจากเซลลตับเสียหาย การเปล่ียนแปลง
หลังสัตวตายอาจสรุปไดดังตารางขางลางนี ้

ตารางท่ี 1 แสดงระยะการเปล่ียนแปลงตามลําดับภายหลังสัตวตาย 

P.M. changes Pathologic changes 

Algormortis (cooling) Aids in estimating time of death 

Rigor mortis (Rigidity) Begins 2 - 4 hours after death 

Postmortem clotting Thrombi and antimortem 

Postmortem imbibition Hemorrhagic staining 

Hypostatic congestion (Dependent lividity deu to 
gravity) 

  

Pseudomelanosis - Fe+S = FeS Tissue giving shades of green and black 

Autolysis Involves no inflammatory response 

Putrefaction Rupture and displacement of organs 

Emphysema (Deu to gas – producing bacteria many 
cause rupture of organs ) 

  

Biliary imbibition   

 

 

 

 

 



3. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 
ไดทําการศึกษาจากบทความดังนี ้

 
 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในตัวอยางเลือดท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก 10 ศพท่ีไมแชเย็น (กลุม
ทดลอง) รูเวลาท่ีตาย และผูอายุระหวาง 20 และ 40 โดยไมมีโรคมะเร็ง,โรคทางโลหิตวิทยา หรือติด
เช้ือ, และ 40 ผูปวยในโรงพยาบาล (กลุมควบคุม) ในวัยเดียวกัน 
 ตัวอยางเลือดละ 2 มิลลิลิตร จากศพท่ีไมแชเย็น, ตัวอยางเลือดสามารถรักษาสภาพภายใน 
21 ช่ัวโมงของชวงเวลาการชันสูตรศพพบวา มาจากเสนเลือด jugular vein,และผูปวยโรงพยาบาล
เจาะเสนเลือดดํา vena cava cubiti,และใสในขวดแกวปราศจากเช้ือปดดวยจุกยางท่ี 0.2 มิลลิลิตร 
ของ 10%solution ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) K3  เพ่ิมเปนสารกันเลือดแข็ง ตัวอยาง
ท่ีไดมาจากผูปวยโรงพยาบาลตองเขียนฉลาก จํานวน และเก็บรักษาท่ี 24-26 °C ท่ี RT ซ่ึงคลายกบั
อุณหภูมิหองของศพ(กลุมทดลอง) ไดถูกเก็บไวสําหรับระยะเวลา 0-21 h. ดังนั้นศพไมสามารถเก็บ
ไวมากกวา 21h. ในหลอดทดลองและตัวอยางเลือดจากศพถูกจัดเก็บในขณะท่ีปายสไลดเลือด 
เตรียมยอมกอนจนกวาเก็บรักษาในหลอดทดลองดวยระบุฉลากของชวงการชันสูตรศพ ปายสไลด
เลือดของกลุมศพไดจัดทําทันที และมีฉลาก ตามระยะเวลาของการตายของศพ ผลจะเปรียบเทียบ
กับการคนหาของชวงเดียวกันในหลอดทดลองของกลุมควบคุม ตัวอยางยอยจะมาจากตัวอยางเลือด
ของท้ังสองกลุมหลังจาก 0,3,6,9,12,18,24,36,48,60,72,84,96 และ 120h.ของการเก็บรักษา และ
เลือดท่ีปายสไลดท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดเตรียมสียอม May-Grunwald และ Giemsa  
ผูวิจัยลางดวยน้ํากล่ันทําใหมหลัง 15 นาทีและท้ิงใหแหง สไลดเลือดมีการตรวจสอบภายใตกลอง
จุลทรรศนในพ้ืนท่ี 1cm x 2cm ซ่ึงสันนิษฐานวามีประมาณ 100 เซลล บันทึกการเปล่ียนแปลง
รูปรางของเซลลเม็ดเลือดขาว ไซโตรพลาสซึมนิวเคลียส ยอมสไลดและหาเซลลในตารางส่ีเหล่ียม
ตรวจสอบโดยผูใหคําปรึกษาทางโลหิตวิทยา การเปล่ียนแปลงเซลลของตัวอยางยอยเลือดของศพ
และผูวิจัยไดเขียนฉลากโดยเพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษาในหลอดทดลอง เพ่ือการชันสูตรศพ
ชวงเวลาท่ีกําหนด ผลการวิจัยแสดงในตารางและรูปภาพการเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดย
แบงเปนระดับจากการเตรียม 

 
 



4. ผลการศึกษา 
 

การเปล่ียนแปลงรูปรางดังปรากฏใน Table1 และ 2 เปนผลจากการตรวจสอบสไลด
เลือดจากศพท่ีไมแชเย็นและผูปวยในโรงพยาบาลเปนระยะในชวง 21h. และการเก็บรักษาเวลา
ท้ังหมด 120h. ระบุการเส่ือมสภาพของ neutrophils,eosinophils และ monocytes มีการ
ตรวจสอบกอนท่ี 6h. สําหรับท้ังสองกลุมและผลการชันสูตรศพและในชวงเวลาเก็บหลอด
ทดลองไดเหมือนกัน การเปล่ียนแปลงท่ีเส่ือมลงของ lymphocytes เริ่มหลังจาก 24h. การเก็บ
รักษาในหลอดทดลองและผลการจับคูใหท้ังสองกลุม 21h. แรกของตัวอยางเลือดท่ีสามารถ
รักษาจากศพท่ีไมแชเย็นท่ีมีชวงการชันสูตรศพท่ีกําหนด การเปล่ียนแปลงของเซลลไดนําไปสู
ผลในตัวอยางยอยของกลุมศพท่ีไดในหลอดทดลอง การเส่ือมลงของ neutrophils ไมสามารถ
แยกแยะเวลาท่ีเกิน 96h. ในหลอดทดลอง, และ eosinophils และ monocytes ไมสามารถ
แยกแยะเวลาเกิน 72h.หลังการเก็บรักษาในหลอดทดลอง  Lymphocytes ยังสามารถแยกแยะ
เกิน 120h. และตอจากนั้นในหลอดทดลองเก็บตัวอยางเลือดท่ีไดจากศพถูกเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุม และผลการวิจัยพบคลายกันสําหรับ 120h. ในหลอดทดลองท่ีติดตามของท้ัง
สองกลุม basophilsไมคํานึงในการศึกษาวิจัยนี้ จากการเปล่ียนแปลงของรูปราง  การ
เปล่ียนแปลงของรูปราง (b-e) ท่ีไดเห็นใน neutrophils,eosinophils,monocytesและ 
lymphocytes จะแสดงใน( Figs 1-4) การเปล่ียนแปลงของรูปรางซ่ึงไดรับการปฏิบัตใินการ
จัดเก็บในหลอดทดลองถูกทําเครื่องหมายท่ีการเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดยแบงเปน
ระดับในความสัมพันธของระยะเวลา และผลเหลานี้แสดงใน( Fig 5)การเปล่ียนแปลงของเซลล
เม็ดเลือดแบงระดับโดยจุดท่ีออกในการเปล่ียนแปลงรูปรางในหลอดทดลอง อยางไรก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงการชันสูตรศพของตัวอยางเลือดศพตรงกับการเปล่ียนแปลงในหลอดทดลอง และ
ติดตามการศึกษาในตัวอยางเลือดจากศพตามฉลาก(ตามช่ัวโมง)จากการคํานวณ PMI+ ชวง
ระหวางการตายท่ีไดเก็บรักษาในหลอดทดลอง พบวายังมีผลคลายกับกลุมควบคุม 

 
4. อภิปรายผล 

 
เชน เซลลเนื้อเย่ืออื่นๆ เซลลเม็ดเลือดยังเสียรูปรางปกติเปนผลจากการชันสูตรศพ การสลายอัตโนมัติและเนา
เปอย และในระยะสุดทายไมสามารถแยกแยะออก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางรูปรางที่แยกไมออก ระยะเวลา
อาจเปนประโยชนสําหรับเกณฑการประเมินชวงการชันสูตรศพ[10] 
 ในการศึกษานี้ ผลการวิจัยพบวา neutrophils,monocytes,eosinophils และไมเสียรูปรางปกติในชวง 6h.
แรก และไมไดเสียรูปรางของ lymphocytes ใน 24 h.แรก  Babapulle and Jayasundera รายงานวา เซลลของ



ตัวอยางเลือดที่ผูวิจัยทําการทดสอบจาก 144 h. โดยปกติใน 6h.แรก มีทั้งความปกติและผิดปกติระหวาง 6 และ 
72 h. และมีทุกส่ิงผิดปกติและยากที่จะวินิจฉัยในลักษณะของรูปราง[11]  
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสังเกตการณการตายของcell หลังจาก 6h.แรก และ cytoplasmic และ nuclear 
vacuolation หลังจาก 12h. ใน neutrophils,eosinphilและ monocytes  Nuclear fragmention เร่ิมหลังจาก 18h.ใน
neutrophilsและeosinphil และหลังจาก 24h. ใน monocytes ชวงระหวาง 48 และ 96h. ใน neutrophils จะไมชัดเจน 
ระหวาง 48 และ 72h.ในeosinphilsและ monocytesไมชัดเจนเชนกัน  ในlymphocytes มีnuclear บวมและไมชัดเจน
ใน cytoplasmic cell membrane ไดรับหลังจาก 24h. ระหวาวการตายของ cell ,nuclear fragmentation และการ
สลายหลังจาก 36,72 และ 96h.ตามลําดับ  lymphocytesสามารถวินิจฉัยจนถึง 120h. และตอไป(Table 1,Figs1-4) 
 กลุมทดลองผลสรุปเหมือนกัน ผลการทดลองในตัวอยางเลือดที่เก็บรักษา ระหวาง 21h.แรก และการ
เก็บรักษาในหลอดทดลองผลของกลุมคลายกันติดตามกัน ขอเท็จจริงนี้เซลลตองเก็บในระยะที่แนนอนและดูการ
เปล่ียนแปลงการเส่ือมลงของเซลล  ระบุเบื้องตนและไมสามารถแยกแยะในเวลาตอมา ไดอธิบายพื้นฐานของ
การเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดดวยการเปล่ียนแปลงแตละระดับเปนปจจัยพื้นฐาน   การประมาณการเก็บ
รักษาในหลอดทดลอง สามารถทําไดโดยใชการแบงเปนระดับ ถึงแมวาการเปล่ียนแปลงเซลลในเลือดจากกลุม
ทั้งสองและในรายงานปจจุบันการเปรียบเทียบการศึกษาในกลุมใหญของศพที่ไมไดแชเย็นกับชวงระยะเวลาการ
ตายที่ยาวนานประยุกตแบงเปนระดับเพื่อกําหนดชวงระหวางการตาย(Fig5) การศึกษาในรูปรางและทางเคมี 
ประเมินชวงระวางการตาย แสดงใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงหลังการตายทั้งหมดจะแตกตางกันอยางรวดเร็ว ใน
เง่ือนไขการพึ่งพาของการเก็บรักษาระหวางชวงการตาย[12-15] ควรบันทึก,รายงานความแตกตางของเซลล
ทั้งหมด และเวลาที่ถูกตองเปนปจจัยสําคัญ[12-16] ถึงแมวาวิธีการประมาณเวลาการตายทางนิติเวชไมสามารถ
เช่ือถือไดในตัวของมัน ดวยเหตุนี้,วิธีใชประโยชนและประยุกตเขาดวยกันและความเปนไปไดในการประมาณ
เวลาที่ถูกตอง  การประมาณระยะเวลาของการตายสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในเม็ดเลือดขาวควรจะรับคํา
อรรถาธิบายตอ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในเซลลเม็ดเลือดขาวหลังจากการตายและ
เก็บรักษาเลือดในหลอดเลือดเพ่ือประมาณชวงเกิดข้ึนหลังตาย 

Comparison   of  morphological  changes   in  white  blood  cells  after  
death  and  in vitro  storage  of  blood  for   the  estimation  of  

postmortem   interval 
บทคัดยอ 
 การประมาณเวลาการตายเปนหนึ่งของปญหาสําคัญหลักของนิติเวชและกฎหมาย  เก่ียวกับรางกาย
และสารเคมี   การเปล่ียนแปลงหลังตายเปนการประเมินคาไวดวยกันระหวางการประมาณการตาย 
              ในการศึกษา,การเก็บรักษาในหลอดทดลองและการเปล่ียนแปลงหลังตายของเซลลเม็ดเลือดขาวเปน
จุดมุงหมายในการเปรียบเทียบภายในชวงเกิดขึ้นหลังตายและติดตามการศึกษาทําใหสําเร็จ    เลือดที่สเมียรที่
ไดรับจาก  10  ศพที่ไมแชเย็น(กลุมการทดลอง)  และจาก  40 คนไขโรงพยาบาล (กลุมควบคุม)  มีการประเมินคา
และเปรียบเทียบระหวางในหลอดทดลองและโดยดูจากรูปรางการเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดขาวที่เส่ือมลง
หลังตายที่ไดรับต้ังแตตนจนจบชวงที่เกิดขึ้นหลังตาย  ตัวอยางที่ทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศน  และเซลลเม็ด
เลือดที่จําแนกความแตกตางโดยฟลมเลือดกับสียอม  May-Grunwald  ตามดวยสียอม Giemsa จําแนกและ
แยกแยะเม็ดเลือดขาวชนิด  eosinophils และเม็ดเลือดขาวชนิด  monocytes  ที่เส่ือมลงเปนหนึ่งการทดสอบใน  6  
ช่ัวโมงของการตายและการเก็บรักษาในหลอดทดลอง  และผูวิจัยแยกแยะไมออกในการเก็บรักษาในช่ัวโมงที่  72   
การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวชนิด  neutrophils  ที่เส่ือมลงในการทดสอบที่  6 ช่ัวโมงแรก ของการตายและและในการ
เก็บรักษาแยกแยะไมออกในช่ัวโมงที่  96   การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวชนิด  lymphocytes  ที่เส่ือมลงในการทดสอบ
คร้ังแรกที่  24  ช่ัวโมง ของการตายและผูวิจัยยังคงวินิจฉัยแยกแยะไดจนถึง  120 ช่ัวโมง 
 การเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดขาวสามารถใชเวลาใน  6-120 ช่ัวโมง  จากประมาณเวลาในการ
เก็บรักษาในหลอดทดลอง  และการตรวจสอบของทั้งคูระหวางเวลา 21 ช่ัวโมงแรกจากทั้งสองอยางของกลุมการ
ทดลองและกลุมควบคุม  ในที่สุดการติดตามการศึกษาและเปรียบเทียบไวดวยกันไดสําเร็จจากชวงที่เกิดขึ้นหลัง
ตาย  และสมมติฐานอื่นๆ  นี้ไดอธิบายที่การเปล่ียนแปลงของเซลลในเนื้อเย่ือมากกวาเลือดกับเวลาการตาย
นับต้ังแตนั้นมา  หลากหลายจุดประสงคเปนส่ิงที่ตองการศึกษา  
 
Keywords: Postmortem interval ; Cellular changes; Leukocyte 
 
1.บทนํา 

ลักษณะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับวิธีการประมาณเวลาการตายถูกใชไดงายและไมละเมิดสิทธิ งาย
เพื่อใหไดตัวอยางเลือดภายหลังตายไดที่ต้ังของสถานที่เกิดเหตุและจะใชเวลาไมเกิด 2-3 นาที ปญหาหลักคือ
เพื่อใหวิธีการที่เช่ือถือไดซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับการวิเคราะหเลือด กรณีศึกษาการประเมินชวงการชันสูตรศพ  
Querido พบวาหลอดทดลองสูญเสียโพแทสเซียมจากเม็ดเลือดแดงและเพิ่มความเขมขนของโพแทสเซียมในซีร่ัม
เปนของมัน, ความสัมพันธเชิงเสนระหวางความเขมขนของโซเดียมและโพแทสเซียม, และกําหนดฮอรโมนในซีร่ัม
ยังไดดําเนินการออก[1-4]  กลูโคสในเลือด,lactic acid,non-protein nitrogen,แอมโมเนีย,คลอเลสเตอรอล,ไขมัน



และโปรตีน,อิเล็กโตรไลท,ฮอรโมน,ALP,transaminase,อะไมเลส และสารเคมีอื่นๆ ที่มีการสืบคน[5,6] งานวิจัยที่
จัดขึ้นสําหรับอัตราการแยกองคประกอบที่สามอยางสมบูรณ[7,8] ไมมีวิธีการเหลานี้พบวามีประโยชนเพียงอยาง
เดียวในทางนิติวิทยาศาสตร 
 ในการศึกษานี้,การเปล่ียนแปลงของรูปรางพบในเม็ดเลือดขาว จากผลการสลายอัตโนมัติและเนาเปอย
,และความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงเหลานี้กับชวงการชันสูตรศพที่กําหนด ตามการเปล่ียนแปลงที่เส่ือมลง 
จะกลาวโดยทบทวนวรรณกรรม รายงานสรุปการศึกษานี้ไดปรากฎในรูปแบบนามธรรม[9] 
 
2.วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการในตัวอยางเลือดที่มีการเก็บรวบรวมจาก 10 ศพที่ไมแชเย็น (กลุมทดลอง) รู
เวลาที่ตาย และผูอายุระหวาง 20 และ 40 โดยไมมีโรคมะเร็ง,โรคทางโลหิตวิทยา หรือติดเช้ือ, และ 40 ผูปวยใน
โรงพยาบาล (กลุมควบคุม) ในวัยเดียวกัน 
 ตัวอยางเลือดละ 2 มิลลิลิตร จากศพที่ไมแชเย็น, ตัวอยางเลือดสามารถรักษาสภาพภายใน 21 ช่ัวโมง
ของชวงเวลาการชันสูตรศพพบวา มาจากเสนเลือด jugular vein,และผูปวยโรงพยาบาลเจาะเสนเลือดดํา vena 
cava cubiti,และใสในขวดแกวปราศจากเช้ือปดดวยจุกยางที่ 0.2 มิลลิลิตร ของ 10%solution ethylene diamine 
tetraacetic acid (EDTA) K3  เพิ่มเปนสารกันเลือดแข็ง ตัวอยางที่ไดมาจากผูปวยโรงพยาบาลตองเขียนฉลาก 
จํานวน และเก็บรักษาที่ 24-26 °C ที่ RT ซ่ึงคลายกับอุณหภูมิหองของศพ(กลุมทดลอง) ไดถูกเก็บไวสําหรับ
ระยะเวลา 0-21 h. ดังนั้นศพไมสามารถเก็บไวมากกวา 21h. ในหลอดทดลองและตัวอยางเลือดจากศพถูกจัดเก็บ
ในขณะที่ปายสไลดเลือด เตรียมยอมกอนจนกวาเก็บรักษาในหลอดทดลองดวยระบุฉลากของชวงการชันสูตรศพ 
ปายสไลดเลือดของกลุมศพไดจัดทําทันที และมีฉลาก ตามระยะเวลาของการตายของศพ ผลจะเปรียบเทียบกับ
การคนหาของชวงเดียวกันในหลอดทดลองของกลุมควบคุม ตัวอยางยอยจะมาจากตัวอยางเลือดของทั้งสอง
กลุมหลังจาก 0,3,6,9,12,18,24,36,48,60,72,84,96 และ 120h.ของการเก็บรักษา และเลือดที่ปายสไลดทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไดเตรียมสียอม May-Grunwald และ Giemsa  ผูวิจัยลางดวยน้ํากล่ันทําใหมหลัง 15 นาที
และทิ้งใหแหง สไลดเลือดมีการตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนในพื้นที่ 1cm x 2cm ซ่ึงสันนิษฐานวามีประมาณ 
100 เซลล บันทึกการเปล่ียนแปลงรูปรางของเซลลเม็ดเลือดขาว ไซโตรพลาสซึมนิวเคลียส ยอมสไลดและหาเซลล
ในตารางส่ีเหล่ียมตรวจสอบโดยผูใหคําปรึกษาทางโลหิตวิทยา การเปล่ียนแปลงเซลลของตัวอยางยอยเลือดของ
ศพและผูวิจัยไดเขียนฉลากโดยเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาในหลอดทดลอง เพื่อการชันสูตรศพชวงเวลาที่
กําหนด ผลการวิจัยแสดงในตารางและรูปภาพการเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดยแบงเปนระดับจากการ
เตรียม 



 

 
 
3.ผลการทดลอง 
 การเปล่ียนแปลงรูปรางดังปรากฏใน Table1 และ 2 เปนผลจากการตรวจสอบสไลดเลือดจากศพที่ไม
แชเย็นและผูปวยในโรงพยาบาลเปนระยะในชวง 21h. และการเก็บรักษาเวลาทั้งหมด 120h. ระบุการเส่ือมสภาพ
ของ neutrophils,eosinophils และ monocytes มีการตรวจสอบกอนที่ 6h. สําหรับทั้งสองกลุมและผลการชันสูตร
ศพและในชวงเวลาเก็บหลอดทดลองไดเหมือนกัน การเปล่ียนแปลงที่เส่ือมลงของ lymphocytes เร่ิมหลังจาก 
24h. การเก็บรักษาในหลอดทดลองและผลการจับคูใหทั้งสองกลุม 21h. แรกของตัวอยางเลือดที่สามารถรักษา
จากศพที่ไมแชเย็นที่มีชวงการชันสูตรศพที่กําหนด การเปล่ียนแปลงของเซลลไดนําไปสูผลในตัวอยางยอยของ
กลุมศพที่ไดในหลอดทดลอง การเส่ือมลงของ neutrophils ไมสามารถแยกแยะเวลาที่เกิน 96h. ในหลอดทดลอง, 
และ eosinophils และ monocytes ไมสามารถแยกแยะเวลาเกิน 72h.หลังการเก็บรักษาในหลอดทดลอง  
Lymphocytes ยังสามารถแยกแยะเกิน 120h. และตอจากนั้นในหลอดทดลองเก็บตัวอยางเลือดที่ไดจากศพถูก
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม และผลการวิจัยพบคลายกันสําหรับ 120h. ในหลอดทดลองที่ติดตามของทั้งสอง



กลุม basophilsไมคํานึงในการศึกษาวิจัยนี้ จากการเปล่ียนแปลงของรูปราง  การเปล่ียนแปลงของรูปราง (b-e) ที่
ไดเห็นใน neutrophils,eosinophils,monocytesและ lymphocytes จะแสดงใน( Figs 1-4) การเปล่ียนแปลงของ
รูปรางซ่ึงไดรับการปฏิบัติในการจัดเก็บในหลอดทดลองถูกทําเคร่ืองหมายที่การเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือด
โดยแบงเปนระดับในความสัมพันธของระยะเวลา และผลเหลานี้แสดงใน( Fig 5)การเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ด
เลือดแบงระดับโดยจุดที่ออกในการเปล่ียนแปลงรูปรางในหลอดทดลอง อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงการ
ชันสูตรศพของตัวอยางเลือดศพตรงกับการเปล่ียนแปลงในหลอดทดลอง และติดตามการศึกษาในตัวอยางเลือด
จากศพตามฉลาก(ตามช่ัวโมง)จากการคํานวณ PMI+ ชวงระหวางการตายที่ไดเก็บรักษาในหลอดทดลอง พบวา
ยังมีผลคลายกับกลุมควบคุม 
 
4.อภิปรายและสรุป 
 เชน เซลลเนื้อเย่ืออื่นๆ เซลลเม็ดเลือดยังเสียรูปรางปกติเปนผลจากการชันสูตรศพ การสลายอัตโนมัติ
และเนาเปอย และในระยะสุดทายไมสามารถแยกแยะออก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางรูปรางที่แยกไมออก 
ระยะเวลาอาจเปนประโยชนสําหรับเกณฑการประเมินชวงการชันสูตรศพ[10] 
 ในการศึกษานี้ ผลการวิจัยพบวา neutrophils,monocytes,eosinophils และไมเสียรูปรางปกติในชวง 6h.
แรก และไมไดเสียรูปรางของ lymphocytes ใน 24 h.แรก  Babapulle and Jayasundera รายงานวา เซลลของ
ตัวอยางเลือดที่ผูวิจัยทําการทดสอบจาก 144 h. โดยปกติใน 6h.แรก มีทั้งความปกติและผิดปกติระหวาง 6 และ 
72 h. และมีทุกส่ิงผิดปกติและยากที่จะวินิจฉัยในลักษณะของรูปราง[11]  
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสังเกตการณการตายของcell หลังจาก 6h.แรก และ cytoplasmic และ nuclear 
vacuolation หลังจาก 12h. ใน neutrophils,eosinphilและ monocytes  Nuclear fragmention เร่ิมหลังจาก 18h.ใน
neutrophilsและeosinphil และหลังจาก 24h. ใน monocytes ชวงระหวาง 48 และ 96h. ใน neutrophils จะไมชัดเจน 
ระหวาง 48 และ 72h.ในeosinphilsและ monocytesไมชัดเจนเชนกัน  ในlymphocytes มีnuclear บวมและไมชัดเจน
ใน cytoplasmic cell membrane ไดรับหลังจาก 24h. ระหวาวการตายของ cell ,nuclear fragmentation และการ
สลายหลังจาก 36,72 และ 96h.ตามลําดับ  lymphocytesสามารถวินิจฉัยจนถึง 120h. และตอไป(Table 1,Figs1-4) 
 กลุมทดลองผลสรุปเหมือนกัน ผลการทดลองในตัวอยางเลือดที่เก็บรักษา ระหวาง 21h.แรก และการ
เก็บรักษาในหลอดทดลองผลของกลุมคลายกันติดตามกัน ขอเท็จจริงนี้เซลลตองเก็บในระยะที่แนนอนและดูการ
เปล่ียนแปลงการเส่ือมลงของเซลล  ระบุเบื้องตนและไมสามารถแยกแยะในเวลาตอมา ไดอธิบายพื้นฐานของ
การเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือดดวยการเปล่ียนแปลงแตละระดับเปนปจจัยพื้นฐาน   การประมาณการเก็บ
รักษาในหลอดทดลอง สามารถทําไดโดยใชการแบงเปนระดับ ถึงแมวาการเปล่ียนแปลงเซลลในเลือดจากกลุม
ทั้งสองและในรายงานปจจุบันการเปรียบเทียบการศึกษาในกลุมใหญของศพที่ไมไดแชเย็นกับชวงระยะเวลาการ
ตายที่ยาวนานประยุกตแบงเปนระดับเพื่อกําหนดชวงระหวางการตาย(Fig5) การศึกษาในรูปรางและทางเคมี 
ประเมินชวงระวางการตาย แสดงใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงหลังการตายทั้งหมดจะแตกตางกันอยางรวดเร็ว ใน
เง่ือนไขการพึ่งพาของการเก็บรักษาระหวางชวงการตาย[12-15] ควรบันทึก,รายงานความแตกตางของเซลล
ทั้งหมด และเวลาที่ถูกตองเปนปจจัยสําคัญ[12-16] ถึงแมวาวิธีการประมาณเวลาการตายทางนิติเวชไมสามารถ
เช่ือถือไดในตัวของมัน ดวยเหตุนี้,วิธีใชประโยชนและประยุกตเขาดวยกันและความเปนไปไดในการประมาณ



เวลาที่ถูกตอง  การประมาณระยะเวลาของการตายสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในเม็ดเลือดขาวควรจะรับคํา
อรรถาธิบายตอ 
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1. Introduction

1

  เม็ดเลือดขาว (Leukocytes) แบงออกเปน 2 พวก ไดแก 
1) Agranulocyte               lymphocyte , monocyte
2) Granulocyte                 neutrophil, eosinophil
 และ basophil

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.36

ในไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือด
ขาวทุกชนิดมีแกรนูลธรรมดา 

จัดเปนแกรนูลประเภท 
(azurophil)

 
 
 
 
 

2

Monocyte 9-12 ไมครอน 
พบประมาณ 3-8 % 

Lymphocyte
6-8  ไมครอน
มี 20-45 %

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.27

 
 



3

Neutrophil 12 ไมครอน 

มีประมาณ 50-70 %

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.22
 

 
 
 
 

4ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.22

Eosinophil 10-14 ไมครอน
มีประมาณ 1-4 %

Basophil 12 ไมครอน 
มีประมาณ 0.5-1 %
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2. Methods10 non-refrigerated cadavers 
(experimental group)

*Whose time of death was known*

40 hosipital patients

(control group)

Age 20 and 40

Without oncological, hematological, 
infectious disease

2 ml. of EDTA

(Jugular vein)

2 ml. of EDTA

(vena cava cubiti)
 

 
 
 
 

6

Labeled, numbered, kept at 24-26°C (RT)

Blood sample after 0, 3, 6, 9, 
12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

and 120h. Of storage

ท่ีมารูปภาพ ; http://web.sut.ac.th/sutnew/news/checks03.doc

10 non-refrigerated cadavers 
PMI 0, 3, 6, 9, 12, 18, 21h.

 
 



Tray

Fix absolute methanol 5 minFix absolute methanol 5 min

Couplin Jar
1 2 3

W-MG 5 min W-G 10 min Wash buffered water 
2-5 min , dry 7

 
 
 
 
 

Contain approximately 
100 cells

Record and cross-checked by 
consultant haematologists

8ท่ีมารูปภาพ ; http://web.sut.ac.th/sutnew/news/checks03.doc  
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3. Results & Conclusion
Table 1 Morphological changes of leukocytes in a unit arae of blood smear of  the     
experimental and experimental and control subjects

>24
>36
>72

96

Nucleus swollen, cytoplasm and membrane indistinct
Pyknosis
Nuclear fragmentation
Disintegration

Lymphocytes

> 6
>12
>24
48-72

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

Monocytes

> 6
>12
>18

48-72

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

Eosinophils

> 6
>12
>18

48-96

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

Neutrophils

Time (h)Cell changesCell types
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Fig. 1. Degenerative morphological  changes of neutrophils.

(a) Normal

(b)Pyknosis

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation

(d)Nuclear fragmentation (e)Disintegration
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.22,50
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Fig. 2. Degenerative morphological  changes of eosinophils.

(a) Normal

(b)Pyknosis

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation

(d)Nuclear fragmentation (e)Disintegration

ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.23,50  
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Fig. 3. Degenerative morphological  changes of monocytes.

(e)Disintegration(d)Nuclear fragmentation

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation(b)Pyknosis(a) Normal

ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.26,52  
 



Fig. 4. Degenerative morphological  changes of lymphocytes.

(c)Pyknosis

(d)Nuclear fragmentation

(a) Normal (b)Nucleus swollen, cytoplasm 
& cell membrane indistinct

(e)Disintegration
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.26,54
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4. Discussion 

16

 Babapulle and Jayasundera  difficult to identify in 
morphology. 
 This fact must be kept in a cell time course.
 It is quite difficult to report the exact time of death 
because of many factor.
 The estimation of the time of death according to 
the morphological changes in leukocytes should be 
accept in this context.  

 



ท่ีมารูปภาพ ; http://www.nawama.ac.th/offline/offline/RajBangKaew

รูปแสดง Internal jugular vein
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ท่ีมารูปภาพ ;
http://education.yahoo.com/reference/gray/illustratio
ns/figure?id=574

รูปภาพแสดง vena cava cubiti
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คําถามหลังสัมมนา 
 

- ทําไมเลือดถึงเปนสีดํา ? 
ตอบ   กรณีนี้เกิดขึ้นเม่ือเจาะเลือดเสร็จแลวนั่งมองผลิตผลของตัวเอง  จากสามัญสํานึกของ
มนุษย  เลือดมันตองเปนสีแดง ใชหรือไม) ในการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการนั้น  สวนใหญจะ
เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา ซ่ึงเลือดท่ีอยูในระบบเสนเลือดดําจะเปนเลือดท่ีผานการโขกสับหรือใช
มาแลว  ปริมาณออกซิเจนท่ีนอยลงทําใหเลือดมีสีคลํ้าขึ้น 
 
-ทําไมถึงเจาะจากเสนเลือดดํา ? 

ตอบ  เพราะวาเสนเลือดดําอยูต้ินกวาเสนเลือดแดง เสนใหญกวา  ความดันเลือดตํ่ากวา  จึงสามารถเจาะไดอยาง
ไมยากนัก (ไมนับพวกเสนเล็กเสนฝอย เสนฝงลึก สรางความปวดเฮดเจ็บกบาลใหคนเจาะเลือด)  เลยถือเปน
มาตรฐานของการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการ  แตการเจาะตรวจจากเสนเลือดแดง ใชวาจะไมมี  ตัวอยางคือ 
การตรวจ Blood gas ซึ่งตองเจาะจากเสนเลือดแดงและแพทยเปนผูกระทําเทานั้น 
 



-จาก JOURNAL นี้ใช สารกันเลือดแข็งอะไร ? 
ตอบ EDTA 
 
-การยอมติดสีของเม็ดเลือดขาว มีการติดสีท่ีใด ? 
ตอบ   แกรนูล 
 
-จะดูเวลาการตายของตัวควบคุมและกลุมการทดลองอยางไร ? 
ตอบ    เปนเวลาการตายท่ีแนนอน ซ่ึงตัวควบคุมมาจากศพท่ีไมแชเย็นซ่ึงตายในชวงเวลาตางๆกัน 
สวนกลุมการทดลองมาจากคนปกติเจาะเลือดในชวงเวลาตางๆกัน ความตางก็คือศพมีเวลาการตายท่ี
นํามาทดลองไมหลากหลาย ซ่ึงอาจมาจากหาศพท่ีตายแลวรูเวลาท่ีแนนอนยาก 
 
 


