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1. บทนํา
เซลล เปนหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เปนสวนที่มีความสําคัญมากทัง้ ในพืชและ
สัตว โดยปกติแลวเซลทํางานรวมกับเซลลอื่นๆเพื่อสรางอวัยวะตางๆ (เปรียบไดกับใบไมใบหนึ่งซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของหลังคาที่ทําจากใบไม) สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบไปดวยเซลลเพียงเซลลเดียว แต
ในสิ่งมีชีวิตอื่นเชนพืชหรือคนเราประกอบดวยเซลลปนพันๆลานเซลล
สิ่งมีชีวิตที่ทําใหเกิดโรคโดยมากแลวเปนสัตวเซลลเดียวและมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะ
มองเห็นไดดวยตาเปลาตัวอยางของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ เชน yeast , malaria , protozoa และ bacteria
นอกจากสิ่งมีชีวิตดังกลาวแลว ยังมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูโดยอิสระ เรียกวา free living thing ซึ่งมี
ขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทัศนธรรมดาได เราเรียกมันวา virus ไวรัสนี้
ไมถือวาเปนเซลล สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวเหลานี้มีเพียงบางชนิดเทานั้นที่สามารถทําใหเกิดโรคในคน
ได ถึงแมวาเซลลจะมีความแตกตางกันทั้งทางรูปรางและขนาดและลักษณะการทํางาน ( function )
แตมีสวนประกอบที่เหมือนกัน ซึ่งแบงไดเปน 2 สวนคือ
1. Nucleus
2. Cytoplasm
1. NUCLEUS เปนสวนที่อยูภายในเซลล ภายใน Nucleus ประกอบดวยหนวยที่มีขนาดเล็ก
มาก เรียกวา chromatinเปรียบเสมือนสมองของเซลล
2. CYTOPLASM เปนของเหลวที่ไหลเวียนอยูรอบๆ Nucleus ซึ่งมี cell membrane อยู
ลอมรอบ หรือเรียกวา cell wall (ผนังเซลล) ภายใน Cytoplasm ประกอบดวยสวนประกอบ
หลายชนิด ซึ่งชวยให cell สามารถดํารงชีวิตอยูได

2. บททบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
BLOOD CELL ( เม็ดเลือด )

เม็ดเลือดมีลักษณะเปนของเหลวสีแดง ประกอบดวย cell ชนิดตางๆดังตอไปนี:้
1. )
2. )
3. )

เม็ดเลือดแดง (Red blood cells)
เม็ดเลือดขาว (White blood cells)
เกล็ดเลือด (Platelets)

1. The red blood cell (RBC) หรือเม็ดเลือดแดง
มีหนาที่นําพา oxygen( อากาศดี) จากปอดไปยังเซลเนื้อเยื่อทั่วรางกาย
ขนาด :
o 7 µm (micrometer หรือ micron ,1000 µm = 1 mm)
o ถามองดวย x 100 objective ขนาดที่เห็นจะประมาณ 7 mm.
รูปราง :
o

ลักษณะกลมเปน biconcave disc หรือมีลักษณะไมเรียบเสมอกัน (เวาตรงกลาง )
เม็ดเลือดแดงที่โตสมบูรณแลว(mature RBC) เปนเซลเพียงชนิดเดียวในรางกาย
ของคนเราที่ไมมี nucleus

การติดสี Giemsa (coloring by giemsa stain):
บริเวณโดยรอบเซลจะติดสีชมพูอมเทา
บริเวณตรงกลางเซลติดสีชมพูเทาออน
หรือไมมีสีเลย
2. The White Blood cell (WBC) หรือเม็ดเลือดขาว
WBC ทําหนาที่ตอสูกับสิ่งแปลกปลอมที่เขามาสูรางกายแลวทําใหเกิดโรค ( Infection )
เปรียบเสมือนเปนกองกําลังทหารของรางกายคนเรา
WBC แบงออกไดเปน 5 ชนิดซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของขนาด รูปรางของ
Nucleus การติดสีของ Cytoplasm และ granules ซึ่งอยูใน cytoplasm (granulesมีลักษณะ
เปนจุดหลายๆจุด)
o

ตอไปเปนรายละเอียดของ WBC 4 ชนิด:
2.1 Neutrophil
o ขนาด:


o

12-15 µm
สามารถมองเห็นไดประมาณ 12-15 mm ดวย x 100 objective

รูปราง:


กลม

การติดสีเมื่อยอมดวย giemsa (Coloring by giemsa stain)
o

o

o

o

o

o

o

Cytoplasm:
 สีชมพูออน pinkish
Nucleus:
 มีหลาย Lobes (2-5 lobes) เชื่อมตอกันดวย strands of chromatin
Chromatin ติดสีมวงเขม (Deep purple)
Granules:
 มีสีมวงและมีขนาดเล็กมากมีมากมายกระจัดกระจายทั่วไปในผูปวย
มาลาเรีย
ระยะรุนแรง(severe malaria) อาจพบกอนสีน้ําตาลดํา
( brownish black mass) อยูใน cytoplasm ที่เราเรียกวา malaria pigment
ได
2.2 Eosinophil
ขนาด:
 12-15 µm
รูปราง:
 กลม
การติดสีเมื่อยอมดวย Giemsa (coloring by giemsa stain)
Nucleus:
 โดยทั่วๆไปมี 2 lobes ติดสีมวงเขม
Granules:



o

ขนาด:


o

ขนาดใหญ, กลมติดสีสมมีมากมายและคอนขางหนาแนน
บางครั้งพบมีลักษณะเปนCell แตกและมี Granules กระจัดกระจายอยู
นอกเซล
2.3 Lymphocyte
7-10 µm (เปน WBC ที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับ WBCs ชนิดอื่น)

รูปราง:


กลม

การติดสีเมื่อยอมดวย Giemsa ( coloring by giemsa stain)
o

o

o

o

o

o

o

o

Nucleus:
 มีอันใหญอันเดียว มีขนาดเกือบเทา cell มองเห็น
cytoplasm เพียงนิดเดียว
Chromatin:
 ติดสีมวงเขมและมีลักษณะแนน
Cytoplasm:
 มองเห็นไดนอยมาก และติดสีซีดไมมี granules
2.4 Monocyte
ขนาด:
 15-25 µm ( เปน WBC ที่มีขนาดใหญที่สุด )
รูปราง:
 ไมกลม,ไมสม่ําเสมอ
การติดสีเมื่อยอมดวย Giemsa (coloring by giemsa stain)
Nucleus:
 มีลักษณะหลากหลายสวนมากเปนรูป kidney shape( รูปไต)
Chromatin เรียงตัวเปนมัด( arranged in strands) ติดสีมวงออน
Granules:
 ละเอียด มีลักษณะเหมือนฝุน (dust like) ติดสีฟา
Cytoplasm:
 ติดสีฟาอมเทาบางครั้งพบ vacuoles อยูภายใน

ในผูปวยมาลาเรียขั้นรุนแรง (severe malaria) อาจพบกอนติดสีน้ําตาล-ดํา (brownish –
black mass)อยูภายใน cytoplasm เราเรียกกอนนี้วา malaria pigment
3. เกล็ดเลือด (Platelets, Plt.)
เกล็ดเลือดเปนสวนหนึ่งของ Cell ซึ่งมีบทบาทอยางมากในการทําใหเลือดหยุดไหล
ถาปราศจากเกล็ดเลือด(platelets) แลวเลือดที่เกิดจากบาดแผลเล็ก ๆเชนรอยขีดขวน
ก็จะไมสามารถหยุดไหลได
o

ขนาด:


o

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

รูปราง:


มีหลากหลายรูปราง ( เชนรูปคลาย สามเหลี่ยม รูปคลายดาว รูปรี เปนตน
ความสมบูรณของเม็ดเลือด
(CBC : Complete Blood Count)

เลือด เปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งซึ่งมีสารระหวางเซลล เปนของเหลวเปนตัวกลางติดตอ
ระหวางเซลลของรางกาย และมีเม็ดเลือดเปนเซลลลองลอยอยู ในรางกายมีเลือดอยูประมาณ 7 – 8
% ของน้ําหนักตัว ปริมาณของเลือดแตกตางกันไปตาม อายุ ขนาด น้ําหนักตัว เพศ และ สภาวะของ
สุขภาพ เลือดมีสีแดงเมื่ออยูในหลอดเลือดแดง มีสีคล้ําลงเล็กนอยเมื่ออยูในหลอดเลือดดํา มีความ
หนืดกวาน้ํา 5 เทา มีอุณหภูมิประมาณ 37.8๐C มีฤทธิ์เปนดางเล็กนอย มีกลิ่นคาว
หนาที่ของเลือด 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 ไมครอนซึ่งมีขนาดเล็กกวาเซลล
อื่นๆ ของรางกายมาก
เม็ดเลือดแดงจะถูกสรางที่บริเวณไขกระดูกของรางกายตามที่ตาง ๆ ไมเทากัน ไขกระดูกที่
มีประสิทธิภาพในการสราง ไดแก ไขกระดูกหนาอก กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง และ กระดูก
กะโหลกศีรษะ อัตราการสรางเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับปริมาณออกซิเจนในเลือด ถาออกซิเจนต่ํา หรือ
รางกายสูญเสียเลือด จะมีผลเรงใหไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น

ภายในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบิลเปนสารสําคัญในการพาออกซิเจนที่รับจากปอดไปยัง
เซลลตางๆ ทั่วรางกาย ฮีโมโกบิลประกอบดวยสวนประกอบที่เรียกวา ฮีม (Heme) และสวนที่เปน
โปรตีนซึ่งเรียกวา โกบิล (Globin) ฮีมมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบสําคัญ ถารางกายขาดธาตุเหล็ก
จะทําใหสรางฮีมไดไมพอ ซึ่งสงผลตอไปยังการสรางฮีโมโกลบิน และการสรางเม็ดเลือดแดง ทําให
สรางไดปริมาณนอย และคุณภาพของเม็ดเลือดแดงดอยลง

เม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน เมื่อหมดอายุการใชงานแลวจะถูกทําลายที่มาม โดย
แยกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนธาตุเหล็กรางกายจะเก็บไวใชอีก และ สวนที่ไมใชธาตุเหล็กจะถูก
นําไปที่ตับเพื่อขับออกทางน้ําดี และบางสวนถูกขับออกทางไต จํานวนเม็ดเลือดแดงในผูชายมี
ปริมาณมากกวาผูหญิง ในผูชายมีประมาณ 5 ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. ผูหญิงมีประมาณ 4.5
ลานเซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม.
หนาที่ของเม็ดเลือดแดง
1. นําออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลทั่วรางกาย
2. นําคารบอนไดออกไซดออกจากเซลลไปสูปอด
3. ทําใหเลือดมีสีแดง โดยฮีโมโกลบินรวมกับออกซิเจน
1.2 เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell : WBC หรือleukocyte, leucocyte)

เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญกวาเซลลเม็ดเลือดแดง เปนเซลลที่มีนิวเคลียส ไมมีฮีโมโกลบิน มี
การเคลื่อนไหวแบบการคืบตัวคลายอะมีบา สามารถลอดผานผนังเลือดฝอยได จํานวนเม็ดเลือดขาว
ปกติประมาณ 5,000 – 7,000 เซลลตอเลือด 1 ลบ.ซม. จํานวนเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนแปลงไดตาม อายุ
เพศ และ สภาวะอื่นๆ เม็ดเลือดขาวมีการสรางออกมาตลอดเหมือนเม็ดเลือดแดง มีอายุประมาณ 13

วัน อวัยวะสําหรับสรางเม็ดเลือดขาว ไดแก ไขกระดูก ตอมน้ําเหลือง ตอมทอมซิล ตอมไทมัส เปน
ตน
หนาที่เม็ดเลือดขาว
ทําลายเชื้อโรค เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย เม็ดเลือดขาวจะถูกผลิตเพิ่มขึ้นโดย
อัตโนมัติ เพื่อเตรียมพรอมที่จะทําลายสิ่งแปลกปลอมโดยวิธี
1. การสะกดกลืนกิน (phagocytosis) เปนวิธีทําลายเชื้อโรคโดยการกินและยอยสลายเชื้อ
โรค
2. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (immunization) เม็ดเลือดขาวบางชนิดจะสรางสารพวก
โปรตีนที่มีคุณสมบัติตอตานสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค
เม็ดเลือดขาว แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล
2. เม็ดเลือดขาวชนิดไมมีแกรนูล
1. เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล เรียกวา แกรนูไลไซท (Granulocyte) นิวเคลียส แบงเปนกลีบ เซลล
คอนขางกลม ถูกสรางที่ไขกระดูก แบงเปน 3 ชนิด ไดแก
1.1 นิวโตรฟล (Neutrophil) มีประมาณ 60–70 % ของเม็ดเลือดขาว ทั้งหมดมีนิวเคลียส
หลายกลีบ ทําหนาที่ ทําลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมในรางกาย Neutrophils คือเซลลที่
ตอบสนองในระยะแรกของการอักเสบแบบเฉียบพลัน ซึ่งสามารถตอบสนองไดเปนจํานวนมาก
อยางรวดเร็ว Neutrophils จะถูกปลอยออกมาจากไขกระดูกสูกระแสเลือด สามารถหลั่งสารตัวกลาง
ทางเคมีที่แรงไดหลายชนิด ทําใหมีความสามารถในการตอสูหรือทําลายเชื้อจุลชีพได เชน สารพิษ
มากกวา 50 ชนิด สารอนุมูลอิสระตางๆ และเอนไซมที่ยอยโปรตีนอีกหลายชนิด ดวยเหตุนี้จึงเปน
ผลใหเนื้อเยื่อปกติอาจถูกทําลายไปดวยในระหวางกระบวนการอักเสบ

1.2 อีโอสิโนฟล (Eosinophil) มีประมาณ 1 – 6 % ของเม็ดเลือดขาว มีนิวเคลียสสองกลีบ
ทําหนาที่ เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกริยาภูมิแพ และ การติดเชื้อจากหนอนพยาธิ โดยที่เซลล
Eosinophils ชวยควบคุมการอักเสบดวยการหลั่งเอนเอนไซม เชน histamine และ leukotrienes ไป
ยอยสลายสารสื่อกลางทางเคมีในกระบวนการอักเสบ

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

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

2.2 โมโนไซท (Monocyte) มีนิวเคลียสใหญ รูปรางคลายเมล็ดถั่ว ทําหนาที่ทําลายเชื้อโรค
ที่เขาสูรางกาย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกลืนกินเซลลสูงกวา neutrophils ซึ่งสามารถยอยเชื้อจุลชีพ
ตางๆ ไดมากกวาถึง 10 เทา มีความสําคัญในกระบวนการซอมแซมเนื่องจากเปนเซลลที่ผลิตโปรตีน
ตางๆ ในกระบวนการซอมแซมรอยแผล โปรตีนบางชนิดเปนเอนไซมยอยสลายเนื้อเยื่อ

1.3 เกร็ดเลือด (Platelets หรือ Thromocyte)
เกร็ ดเลือด มีรูปรางกลมแบน ไมมีนิวเคลียส
ขนาด 2-4 ไมครอน เล็กกวาเม็ดเลือดขาว และ เม็ดเลือด
แดง ปกติจะมีเกร็ดเลือดประมาณ 250,000 – 300,000 เซลล
ตอเลือด 1 ลบ.ซม.
หนาที่ของเกร็ดเลือด
การรักษาความสมดุลภายในหลอดเลือด (hemostasis) และ ชวยในการอุดรอยรั่ว เมื่อเกิด
การฉีกขาดของผนังเสนเลือดได ชวยทําใหเลือดแข็งตัว โดยผลิตแอนไซนทรอมโบพลาสตินอ
(Thromboplastin) ซึ่งเปนสารที่ทําใหเลือดแข็งตัว ดังนั้นการมีปริมาณของเกร็ดเลือดที่มากเกินไป
ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดไดงาย และนําไปสูการเกิดกอนลิ่มเลือดอุดตันเสนเลือดได ในทาง
ตรงกันขามหากมีปริมาณของเกร็ดเลือดนอยเกินไปก็จะสงผลใหเกิดความผิดปกติในกระบวนการ
หามเลือด เกิดเลือดไหลหยุดชา หรือเลือดไหลไมหยุดได
รูปแสดงกลไกการหามเลือดของรางกายเมื่อเกิดการบาดเจ็บของเสนเลือด

1. เมื่อเกิดการบาดเจ็บของเสนเลือด เกร็ดเลือดจะมาจับ
ตัวกัน

2. เกล็ดเลือดจะปลอยสารกระตุนใหเสนเลือดหดตัว ชวยในการหามเลือด และ เกิดเปนลิ่มเลือดอุด
รูรั่ว หรือบริเวณที่ฉีกขาดไว

3. ลิ่มเลือดนี้จะอุดรูรั่วไว จนกวารางกายจะ
ซอมแซมผนังเสนเลือดจนหายเปนปกติ
ขั้นตอนการแข็งตัวของเลือด
1. เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นในรางกาย ผนังของเสนเลือดฉีกขาด เซลลจะถูกทําลาย เกร็ดเลือด
จะเคลื่อนมายังบริเวณที่ฉีกขาดนี้ เนื้อเยื่อที่ถูกทําลายและเกล็ดเลือด จะปลอยทรอมโบพลาสตินอ
อกมา
2. ทรอมโบพลาสติน จะไปเปลี่ยนโปรทรอมบินใหเปนทรอมบินโดยใช แคลเซี่ยม
3. ทรอมบินจะเปลี่ยนไฟบริโนเจนในเลือดใหเปนไฟบริน ไฟบรินจะประสานกันเปน
รางแหหดตัวและดึงผิวบาดแผลใหชิดกัน และปดบาดแผล เลือดจะหยุดไหล
2. พลาสมา (Plasma) เปนสวนที่เปนของเหลวในเลือด มีสีเหลืองใส มีฤทธิ์เปนดางเล็กนอย

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
ความเสี่ยงตอการเกิดโรค ซึ่งจะมีประโยชนในการปองกันและรักษาโรค
ตางๆ เชน การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัย เพื่อคนหาความผิดปกติในระยะ
แรกเริ่มจะเปนประโยชนสําหรับการปองกัน และรักษาโรคไดทันการการ
เก็บเลือดเพื่อตรวจ โดยเจาะเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณขอแขนหรือ
ขอมือ ใชปริมาณประมาณ 2.5 - 3 มิลลิลิตร และเก็บเลือดไวในหลอดแกว
ที่บรรจุสารกันเลือดแข็งที่เรียกวา อีดีทีเอ (EDTA) ตามอัตราสวนที่
เหมาะสม เพื่อปองกันการแข็งตัวของเลือดที่จะตรวจ
มีวิธีการตรวจ CBC มีดังนี้
1. วิธีตรวจโดยนําเลือดมาตรวจบนแผนสไลด และสองกลองจุลทรรศน และนําเลือด
บางสวนมาปนเพื่อหาคาความเขมขนของเลือด(ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน) สวนการตรวจเม็ด
เลือดขาวก็นํามาผานกรรมวิธีทําลายเม็ดเลือดแดงแลวจึงเอามาใสสไลดและสองกลองเพื่อนับ
ปริมาณเม็ดเลือดขาวอีกครั้งหนึ่ง
ขอดี วิธีนี้เปนวิธีที่แนนอนเปน conventional method เปนที่ยอมรับกันในวงการแพทยทั่วโลก
ขอเสีย คือ ใชเวลา ในกรณีที่ตองตรวจเปนจํานวนมาก เชนในการตรวจสุขภาพประจําปเปนหมู
คณะจะไมสามารถกระทําไดเพราะใชเวลาและมีรายละเอียดการทําคอนขางมาก ตองใชบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญ การวินิจฉัยบางโรคจําเปนตองใชอายุรแพทยทางโลหิตวิทยา

2. วิธีตรวจดวยการประมาณ เปนวิธีที่ใชหลักการเดียวกับวิธีท1ี่ แตตัดขั้นตอนที่ละเอียด
และใชเวลาลง โดยการ นําเลือดมาปนหาคาความเขมขนของเลือด และดูจากสไลดเทานั้น ซึ่ง
ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ไดกจ็ ะเปนการกะประมาณ คาอื่นๆ เชน ปริมาณฮีโมโกลบินก็ไมสามารถ
ตรวจได
ขอดี เพียงอยางเดียวคือประหยัดคาใชจาย
ขอเสีย ไมสามารถเปนตัววินิจฉัยหรือคัดกรองได และมีโอกาสพลาดไดหากตรวจเปนจํานวนมากๆ
และยังไมมีหลักฐานวาเปนที่ยอมรับในวงการแพทย
3. วิธีตรวจดวยเครื่อง Fully automatic blood analyzer เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับการตรวจ CBC ในโรงพยาบาลใหญๆ ที่มีตัวอยางเลือดตองตรวจมาก
ขอดี คือ รวดเร็ว ภายใน 1 นาทีก็ไดผลแลว และแนนอน ผิดพลาดนอยมาก ใชเปนการ screening
เบื้องตนได เพราะสามารถตรวจองคประกอบของเลือดไดละเอียดมากถึง 18-22 คา คือดูทุกแงทุก
มุม แตก็ยังมีขอจํากัดคือ ถามีผลการตรวจที่ผิดปกติตองตรวจซ้ําโดยวิธีที่ 1 เพราะการตรวจดวย
กลองจุลทรรศนเพื่อดูรูปราง ลักษณะ การติดสีของเม็ดเลือดนั้น คอมพิวเตอรยังไมสามารถทําแทน
มนุษยได
ขอเสีย คือ คาใชจายจะสูง 3-4 เทา กวา วิธีที่ 1 และ 2

ขอพิจารณาอยางหนึ่งในการตรวจ CBC คือ การตรวจนั้นจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นไมเกิน
24 ชั่วโมง หลังเจาะเลือดมาแลว เพราะแมวาจะมีการใสสารกันเลือดแข็งเพื่อรักษารูปรางของเม็ด
เลือดแลวก็ตาม ขนาดของเม็ดเลือดขาวที่ออกมานอกรางกายจะคอยๆ เล็กลง และแตกสลายไป เมื่อ
มาทําการตรวจไมวาจะเปนวิธีใด ก็ตรวจไดสามารถรายงานคาไดเหมือนกัน แตคาที่ไดจะไมเปน
คาที่แทจริง เทากับสูญเปลาโดยเปลาประโยชน สาเหตุนี้เอง โรงพยาบาลที่มีผูตองตรวจ CBC เปน
จํานวนมากจึงนิยมใชการตรวจดวยวิธีที่ 3 เพื่อรักษาคุณภาพ 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 อาจจะเกิดจากโรคที่มีภูมิตานทานต่ําบางอยาง หรือ เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสบางประเภท หรือ โรคที่มีการสรางเม็ดเลือดผิดปกติ เชน Aplastic Amemia หรือไขกระดูกฝอ
ซึ่งจะทําใหมีการสรางเม็ดเลือดทุกชนิดลดลงทั้งหมด
ถาWBC มีจํานวนสูงมาก อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรีย แตจะตองดูผล การนับแยกชนิด
ของเม็ดเลือดขาว (Differential Count) ประกอบดวย แตถาจํานวน WBC สูงมากเปนหลายๆ หมื่น
เชน สี่หาหมื่น หรือเปนแสน อันนั้นจะทําใหสงสัยพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาว แตจะตองหาดูพวกเซลล
เม็ดเลือดขาว ตัวออนจากการแยกนับเม็ดเลือดขาว หรือเจาะไขกระดูกตรวจอีกครั้ง มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว (Leukemia) อาจจะมีจํานวนเม็ดเลือดขาวปกติ หรือ ต่ํากวาปกติ ก็ไดเรียกวา Aleukemic
Leukemia

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

2.1 นิวโทรฟล (Neutrophils) มีหนาที่ทําลายเชื้อแบคทีเรีย ถารางกายมีการติดเชื้อแบคทีเรีย
หรือไดรับบาดเจ็บ จะทําใหนิวโทรฟลสูงขึ้น คาปกติ ประมาณ 50-60% ถาสูงมากเชน มากกวา
80% ขี้นไป และโดยเฉพาะถา สูงและมีปริมาณWBC รวม มากกวาหมื่นขึ้นไป จะทําใหนึกถึงภาวะ
มีการติดเชื้อแบคทีเรีย
2.2 ลิมโฟไซต (Lymphocyte) หรือเม็ดน้ําเหลือง มีหนาทีส่ รางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย
ตอสูการติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรังและการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน ถาพบ Lymphocyte ในปริมาณ
สัดสวนสูงขึ้นมามากๆ โดยเฉพาะรวมกับ ภาวะเม็ดเลือดขาว(WBC)โดยรวมต่ําลง อาจจะเกิดจาก
การติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะถามี Lymphocyte ที่รูปรางแปลกๆและตัวโตผิดปกติ ที่เรียกกันวา
Atypical Lymphocyte จํานวนมากรวมกับ เกล็ดเลือดต่ํา และ Hct สูง จะพบไดบอยในผูที่เปน
ไขเลือดออก
2.3 โมโนไซต (Monocyte) มีหนาที่ตอตานเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคที่มีขนาดใหญ ซึ่ง
เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นทําลายไมได และสามารถสรางภูมิคุมกันโรคไดดวย
2.4 อีโอซิโนฟล (Eosinophils) มีหนาที่ทําลายสารพิษที่ทําใหเกิดอาการแพสารของรางกาย
เชน โปรตีน ฝุนละออง เกสรดอกไม เปนตน และยังชวยทําใหเลือดคงสภาพเปนของเหลวอยู
ตลอดเวลาไมแข็งตัว ปกติไมคอยพบอาจจะพบได 1-2% จะพบมีคาสูงไดบอยในภาวะภูมิแพ หรือมี
พยาธิ
2.5 เบโซฟล (Basophils) มีหนาที่สรางสารเฮปาริน (Heparin) ซึ่งเปนสารปองกันมิใหเลือด
ในรางกายแข็งตัว และ สรางฮีสตามิน(Histamine) ชวยขยายผนังของหลอดเลือด จะพบมีคาสูงใน
ภาวะภูมิตานทานมีความไวตอสิ่งกระตุน

3. การนับจํานวนเกร็ดเลือด (Platelet count) เกร็ดเลือดเปนเซลเม็ดเลือด คลายเศษเม็ดเลือดแดง เปน
ตัวที่ชวยในการหยุดไหล ของเลือด เวลาเกิดบาดแผล จะมีจํานวนประมาณ แสนกวาเกือบสองแสน
ขึ้นไปถึงสองแสนกวา การรายงานอาจจะรายงานเปนจํานวน cell/ml เลยจากการนับ หรือ จากการ
ประมาณดวยสายตาเวลาดูสไลดที่ยอมดูเม็ดเลือด แลวประเมินปริมาณคราวออกมาดังนี้
- Adequate หรือเพียงพอ หรือพอดี หรือปกติ
- Decrease หรือ ลดลงกวาปกติ หรือต่ํากวาปกติ มักจะพบในผูติดเชื้อพวกไวรัส เชน
ไขเลือดออก หรือ มีการสรางผิดปกติ หรือ โรคเกล็ดเลือดต่ําโดยไมทราบสาเหตุ (Idiopathic
Thrombocytopenic Purpura (ITP) ซึ่งทําใหมีเลือดออกงาย และเกิดจ้ําเลือดไดตามตัว
- Increase พบไดในบางภาวะเชนมีการอักเสบรุนแรง มีเนื้องอกบางชนิดในรางกายหรือ มี
การเลือดฉับพลัน จะมีการกระตุนใหไขกระดูกเรงสรางเกล็ดเพื่อไปชวยทําใหเลือดหยุด และอุด
บาดแผล นอกจากนี้ยังมีพวกที่เกล็ดเลือดสูงขึ้นมาเองโดยไมมีสิ่งกระตุน ตางๆ ก็ได เรียกวา
Essential Thrombocytosis
4. การนับจํานวนเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Count,RBC) หรือรูปรางของเม็ดเลือดแดง จะมี
รายงานออกมาหลายรูปแบบ ตามลักษณะที่มองเห็น ซึ่งจะชวยแยกโรคไดหลายอยาง เชน บอกวา
เปน ธาลลาสซีเมียไดคราวๆ หรือ บอกภาวะโลหิตจาง จากการขาดเหล็กเปนตน และบางครั้ง
อาจจะเห็นมาเลเรียอยูในเม็ดเลือดแดงดวยก็ได จํานวนเม็ดเลือดแดงบอกถึงการสรางและทําลายที่มี
มากหรือนอยได เชน คาที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีเลือดไหลจากหัวใจลดลง หรือปอดมีการแลกเปลี่ยนกาซไม
พอ หรือมีการสรางเม็ดเลือดแดงมาก สวนคาที่ลดลง พบไดในผูที่ขาดวิตามินบีสิบสองหรือบีหก
หรือขาดธาตุเหล็ก การติดเชื้อเรื้อรัง การเปนโรคไตเรื้อรัง หรือเกิดจากการกดการสรางของไข
กระดูก
5 ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Hematocrit, Hct) หรือ เปอรเซนตของเม็ดเลือดแดงอัด
แนนเทียบกับปริมาตร ของเลือดทั้งหมด คานี้ใชบอกภาวะโลหิตจาง หรือ ขน ของเลือด คาฮีมาโตค
ริต ที่เพิ่มมากขึ้นจะพบไดในภาวะช็อค ขาดน้ําอยางรุนแรง หรือในภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น
และพบคาฮีมาโตคริตต่ําไดในผูเปนโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือด หรือภาวะมีเลือดออกรุนแรง
6. ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin,Hb) ฮีโมโกลบินมีหนาที่นําออกซิเจนจากปอดไปสูเซลล และ
นําคารบอนไดออกไซดจากเซลลกลับไปฟอกที่ปอด คาฮีโมโกลบินที่ลดลงอาจเกิดจากการเสียเลือด
และการขาดสารอาหาร โลหิตจาง โดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็กใชบอกภาวะโลหิตจาง เชนเดียวกัน
กับ Hct คาปกติของ Hb มักจะเปน 1/3 เทาของ Hct

ตารางแสดงคาปกติการตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)
รายการ
White Blood Count (WBC)
Neutrophils (NE)
Lymphocytes (LY)
Monocytes (MO)
Eosinophils (EO)
Basophils (BA)
Red Blood cell Count (RBC)
Hemoglobin (HGB)
Hematocrit (HCT)
Mean Corpuscular Volume (MCV)
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
(MCHC)
Platelet Count (PLT)

คาปกติ
4.5-10 x 103/uL
40-70%
20-50%
2-6%
0-6%
0-1%
4.2-5.5 x 106/uL
12-16 g/dL
37-47%
80-98 fL
27-31 pg
32-36 g/dL
140-400 x 103/uL

หมายเหตุ คาในตารางเปนคาการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ตองใชประกอบ การวินิจฉัยของแพทย
รวมกับอาการทางคลินิก

การแปลผล
การตรวจ
เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดขาว

hemoglobin

hematocrit

คาผลการตรวจ
ต่ํา
- 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
- ไขกระดูกไมทํางาน เชน ติดเชื้อ มะเร็ง การ

เกิดพังผืด
- มีสารพิษ
- โรคแพภูมิ เชน SLE
- โรคตับและมาม
- การฉายแสง
- โลหิตจาง
- โรคไตที่ไมมีการสราง erythropoietin
- เสียเลือด
- สารตะกั่วเปนพิษ
- ขาดสารอาหาร เชน ธาตุเหล็ก iron, กรดโฟ
ลิก folate, วิตามิน vitamin B12, หรือ vitamin B6
- ไดรับน้ําเกลือมากเกินไป
- โลหิตจาง
- เสียเลือด
- ไขกระดูกไมทํางาน
- เม็ดเลือดแดงแตก
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- ขาดสารอาหาร
- ขออักเสบ

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

- โรคติดเชื้อ
- การอักเสบ เชน โรค ขออักเสบรูมา

ตอยด
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- ความเครียด
- เนื้อเยื่อมีการตาย เชน ไฟไหม
- โรคหัวใจแตกําเนิด
- โรคหัวใจวายจากโรคปอด
- โรคพังผืดในปอด
- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา

- ขาดน้ําจาก ไฟไหม ทองรวง
- ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ํา เชน สูบ

บุหรี่ โรคหัวใจพิการแตกําเนิด อาศัยในที่
สูง
- มีการสรางเม็ดเลือดแดงขึ้นมามาก
ผิดปกติ เชน ไขเลือดออก

ภาวะโลหิตจาง แบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก
1. ภาวะโลหิตจางที่ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกวาปกติ เรียกวา hypochromic
microcytic anemia ซึ่งจะพบในผูที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency
anemia) เปนตน
2. ภาวะโลหิต จางที่เซลลเม็ด เลือดแดงมีข นาดปกติ เรียกวา normocytic anemia ซึ่ ง
ประกอบดวย normochromic normocytic anemia และ hypochromic normocytic anemia โดย
สามารถพบไดในผูที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการเสียเลือดอยางมากและฉับพลัน (acute blood
loss) และในผูที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากโรคเรื้อรัง (anemia of chornic disease) เปนตน
3. ภาวะโลหิตจางที่เซลลเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญกวาปกติ เรียกวา macrocytic anemia
สามารถพบไดในผูที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดวิตามินบี 12 และกรดโฟลิก (Megaloblastic
anemia)
การปองกันภาวะโลหิตจางที่มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก
ความตองการธาตุเหล็กของรางกาย
รางกายมีธาตุเหล็กอยูทั้งหมดประมาณ 3-4 กรัม ธาตุเหล็กสวนใหญ ประมาณ 70 % อยูใน
ฮีโมโกลบิน ประมาณ 5 % อยูในองคประกอบอื่นในเซลล เชน ไมโอโกลบิลในกลามเนื้อ เอนไซม
หลายชนิดในเซลลตางๆ มีธาตุเหล็กเปนสวนประกอบดวย สวนธาตุเหล็กที่เหลืออีก 25 % นั้นเก็บ
อยูในโปรตีนที่ทําหนาที่เปนแหลงสะสมเหล็กสํารอง ซึ่งจะคอยๆ ปลอยธาตุเหล็กออกมาเมื่อมี
ความตองการใชธาตุเหล็ก การหมุนเวียนของธาตุเหล็กเกิดมากที่สุดในกระบวนการสรางเม็ดเลือด
แดง เพราะเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน
รางกายมีการกําจัดเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุและมีการสรางทดแทนทุกวัน แตธาตุเหล็กใน
เม็ดเลือดแดงที่ถูกกําจัดไมไดถูกขับออกนอกรางกาย มีกระบวนการรีไซเคิลเหล็กที่มีประสิทธิภาพ
ธาตุเหล็กที่เสียไปในแตละวันจึงมีปริมาณนอยเพียง 0.5-1 มิลลิกรัม โดยมากเสียไปจากเซลลบุลําไส
ที่ลอกหลุดไปกับอุจจาระ แตผูที่มีการเสียเลือดจะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเลือดดวย ผูหญิงจะเสีย
เหล็กเพิ่มขึ้นระหวางมีเลือดประจําเดือนอีกประมาณวันละ 0.5-1 มิลลิกรัม รวมเปนเสียธาตุเหล็กวัน
ละ 1-2 มิลลิกรัม
รางกายตองการธาตุเหล็กเพิ่มเติมเพียงเพื่อทดแทนธาตุเหล็กที่สูญเสียไป วันละ 1-2
มิลลิกรัม แตในภาวะที่ตองสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น รางกายก็ตองการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นดวย เชน
หญิงมีครรภเมื่ออายุครรภ 3 เดือนขึ้นไป ทารกในครรภมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ซึ่งตองดึงสารอาหาร และธาตุเหล็กไปจากแม หญิงมีครรภในชวงนี้ตองการธาตุเหล็กวันละ

ประมาณ 5–6 มิลลิกรัม ทารกและเด็กเล็กใน 2 ขวบ ปแรกมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการธาตุ
เหล็กปริมาณสูงหากเทียบกับน้ําหนักตัว
การเสื่อมสภาพ และการตายของเซลล (Cellular degeneration and necrosis)
การเสื่อม (degenaration)
การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อ (Pathologic Calcification)
- Dystrophic Calcification
- Metastatic Calcification
การสะสมเกลือยูเรต
การตายของเนื้อเยื่อ (Necrosis)
ชนิดของ necrosis
การเปลี่ยนแปลงของเซลล และเนื้อเยื่อภายหลังตาย (Postmortem changes)
- 1. ตัวเย็นลง (Algor mortis)
- 2. สภาพกลามเนื้อเกร็งหลังสัตวตาย (Rigor mortis)
- 3. การเกิดสีสรรหลังตาย (Post mortem staining หรือ Discoloration)
- 4. ซากเปอยยุยหลังตาย
- 5. การมีกาซสะสมอยูในกระเพาะและลําไส และการอยูผิดที่ของอวัยวะ
- 6. การเปอนสีน้ําดี (P.M.bile imbibition)
- 7. เลือดคั่งในอวัยวะที่อยูสวนต่ํา (Hypostotic congestion)
- 8. การแข็งตัวของเลือดหลังสัตวตาย (Post mortem clotting of blood)
ระยะการเปลี่ยนแปลงตามลําดับภายหลังสัตวตาย

Introduction
ในขบวนการดํารงชีวิตทั้งหมดของรางกาย จะดําเนินการภายใตการทํางานของเซลลหรือ
เนื้อเยื่อตาง ๆ ในรางกาย เมื่อมีรางกายไดรับอันตราย (injury) มากระทบเซลลซึ่งอาจจําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย หรือใหเกิดพยาธิสภาพเกิดขึ้นแกเซลล เซลลจะมีการปรับตัว
(cellular adaptation) แตระดับความสามารถในการปรับตัวของเซลล มีขอบเขตจํากัด ถาสิ่งที่มาชัก
นําหรืออันตรายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นไมถูกกําจัดออกไป หรือมีความรุนแรง เซลลจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสูภาวะที่เปนอันตรายของเซลล ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ใหญคือ เมื่อเซลล
ไดรับอันตราย ซึ่งมีความรุนแรงไมถึงกับการตายของเซลล และยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมของ
เซลลปกติได ถาสาเหตุการเกิดนั้น ถูกกําจัดออกไป (reversible change) เรียกวา เกิดการเสื่อมสภาพ
( cellular degenerate) สวนพวกที่สอง คือ กลุมเซลลที่ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม แมจะสามารถ
จะกําจัดอันตรายออกไปได เซลลพวกนี้จะตาย (cell death) หรือเรียกวา necrosis แตถาการตายเกิด
จากการยอมสลายตัวเอง (self digestion) โดยเอ็นไซมของเนื้อเยื่อ (intracellular catalytic enzyme)
จะเรียกวา autolysis
การเสื่อม (degenaration)
การเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของเซลล เมื่อไดรับอันตราย ซึ่งมีความรุนแรงไมถึงกับการตายของ
เซลล และยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมของเซลลปกติได ถาสาเหตุการเกิดนั้น ถูกกําจัดออกไป จะ
พบการเปลี่ยนแปลงใหเห็นได
1. เซลลบวม (Cellular swelling)
2. การเสื่อมของเซลลที่เกี่ยวของกับไขมัน (Fatty change)
3. การมีบางอยางที่ผิดปกติในเซลล (Intracellular inclutions)
1. เซลลบวม (Cellular swelling)
เปนการเปลี่ยนแปลงที่พบบอยที่สุด เมื่อเซลลไดรับอันตราย การบวมของเซลลจะเกิดขึ้น เมื่อเซลล
ไมสามารถรักษาสมดุลยของน้ํา และสารละลายเกลือแรภายใน และภายนอกเซลล ทําใหมีน้ําเขามา
คั่งในเซลลเปนการเปลี่ยนแปลงของ mild injury อาจพบการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา vacuolar
degeneration หรือ hydropic degeneration หรือบางครั้งเรียกวา ballooning degeneration ซึ่ง

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

2. การเสื่อมของเซลลที่เกี่ยวของกับไขมัน (Fatty change)
เปนการเปลี่ยนแปลงที่จะพบไดในเซลลบางชนิด และจากอันตรายบางอยาง รวมถึงการเกิด fatty
degenerate (เปนการสะสมไขมันภายในเซลลที่ผิดปกติ) และ fatty infiltrate (เปนการสะสมไขมัน
ผิดปกติภายในเซลลที่ปกติ) ซึ่งลักษณะพยาธิสภาพที่พบของทั้ง 2 ลักษณะคลายคลึงกันมาก แยก
ออกจากหันยาก จึงนิยมรวมเรียกวา fatty change มักพบที่ตับ หัวใจ และไต

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

3. การมีบางอยางที่ผิดปกติในเซลล (Intracellular inclutions)
เปนความผิดปกติของเซลลที่มีการสะสมบางสิ่งบางอยางภายในเซลล ซึ่งพบในลักษณะ
- hyaline droplets เปนโครงสรางที่ติดสีแดง (eosinophilia) ภายในไซโตพลาสมของเซลล
มักพบกับเซลลที่ทําหนาที่ชดเชยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้บางครั้งเรียกวา hyaline droplet degeneration
ดังนั้นหากพบจะแสดงวาเปนเซลลที่ทํางานมากเกิน หรือเซลลไดรับอันตรายจากสารพิษ
- myelin bodies เปนลักษณะที่เกิดจากโครงสรางเยื่อหุมของสวนเอ็นโตพลาสมิค เรติคูลั่มมวนผับ
เปนวง ทําใหพบลักษณะคลายลายนิ้วมือในไซโตพลาสม
- Inclusion เปนโครงสรางผิดปกติที่เพิ่มขึ้นในเซลล ซึ่งอาจพบ inclusion ทั้งภายหรือในนิวเคลียส
หรือในไซโตพลาสม ซึ่งถือเปนลักษณะวิการจําเพาะ(pathognomonic lesion) ของโรคไวรัส

การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อ (Pathologic Calcification)
โดยทั่วไปรางกายสะสมเกลือแคลเซียมตามปกติในกระดูก ซึ่งอยูในรูปแคลเซียมคารบอเนต เกลือ
แคลเซียมฟอสเฟต หรือแมกระทั่งในรูปที่คลายคลึงกับกระดูกทั่วไป (Hydroxyapatite) ซึ่งเปนความ
ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่เกิดการสะสมเอาหรือเกี่ยวเนื่องกับปริมาณหรือขบวนการเมตาบอลิสมของ
แคลเซียมในรางกาย ดังนั้นจึงจําแนกไดเปน Dystrophic Calcification และ Metacistatic
Calaficatioin หรือแบบไมจําเพาะ คือ Calcinosis Circumscripta

Dystrophic Calcification
เปนการสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อที่เกิดจากความเสื่อมของเซลลหรือเนื้อเยื่อ (denaturation of protein
in tissue) หรือในเนื้อเยื่อที่ตายไป (dead or degeneration tissues) โดยที่ระดับของแคลเซียมในเลือด
อยูในระดับปกติ (10 mg/100 ml) จะพบเปนบางแหงในอวัยวะ
สาเหตุ
ปจจัยสําคัญคือ ความเปนดางของเนื้อเยื่อ (Local alkalinity) ในเนื้อเยื่อที่เกิดการตาย หรือเกิดจาก
ขบวนการ Saponification ซึ่งตองดึงเอาปริมาณแคลเซียมจํานวนมากมาทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน
(Fatty acid) ตอมาจะมี phosphate และ carbornate เขามาแทนที่ ในกรรีที่มีขอสังเกตวาระดับของ
เอ็นไซม Alkaline phosphatase เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกลไกการเกิดยังไมชัดเจนตัวอยางเชน การสะสม
แคลเซียมในตุมหนองในวัณโรค ยกเวนในกรณีสัตวปก การเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก Caseous center of
tubercle หรือสะสมในบริเวณ Caseous areas ใน Granulomatous อื่นๆ หรือใน ensheathed colories
ของ Actinomycosis และ Staphylococci granuloma botryomycosis, old thrombi, degeneration
tumors old scarring, encaysulated parasites encysted, worm larvae, demodectic unites
ความสําคัญตอสัตว
เมื่อเกิดขึ้นแลวคงอยูตลอดไป ไมมีอันตรายหรือมีอันตรายนอยมาก ทั้งนี้ขึ้นกับอวัยวะที่เกิดการ
สะสม รบกวนการทําหนาทีข่ องอวัยวะนั้นๆ และบางครั้งเกิดรวมไปกับพยาธิสภาพของการสราง
กระดูก(Ossification)
Metastatic Calcification
การสะสมหินปูนในเนื้อเยื่อเกิดจากระดับของแคลเซียมในกระแสเลือด อยูในระดับสูงเปนเวลานาน
อาจรวมกับภาวะมีไวตามิน D สูง หรือสัตวที่มีภาวะ Hyperparathyroidism โดยเนื้อเยื่อไมเกิดการ

ทําลาย การสะสมพบใน basement membrane และ elastic fibers โดยเฉพาะในเสนเลือดแดง ซึ่งอาจ
ทําใหผนังเสนเลือดอาจเรียบหรือขรุขระก็ได ซึ่งหากพบสะสมในเซลล โดยเกิดที่ mitochondria จะ
เรียกวา Calcinosis ซึ่งหมายถึง การกอเกิดผลึกของเกลือแคลเซียม
สาเหตุ เกิดไดจากหลายสาเหตุดังนี้
1. primary hyperparathysoidism มักไมคอยพบในสัตว
2. Renal failure เปนผลจากฟอสเฟตถูกขับออกลดลง ทําใหระดับของฟอสเฟตในกระแสเลือด
เพิ่มขึ้น (Serum inorganic phosphate increased) ทําใหเสียสมดุลแคลเซียมฟอสฟอรัสในกระแส
เลือด ผลทําใหเกิดการสลายกระดูกเพื่อถึงแคลเซียมออกมาซึ่งอาจทําใหเกิด secondary
hyperparathyroidism ขึ้นได ซึ่งในกรณีที่เกิดภาวะ ปสสาวะเปนพิษในเลือด (uremia) ขึ้น จะทําให
การพิจารณาสาเหตุการเกิดสะสมหินปูนแบบ Dystrophic calcification กับ Metastatic calcification
ออกจากกันไดยาก จึงตองพิจารณาลําดับการเกิดใหได
3. Hypercalcemia associated excessed vitamin D ออกไดในสัตวที่เสริมไวตามินดีมากเกินไป ซึ่ง
การสะสมหินปูนที่ผนังเสนเลือด และในอวัยวะอื่นๆ อยางกวางขวาง เชนในโค แพะ แกะ ในหนู
แรท จะพบการสะสมหินปูนที่ไต (Renal calcification) ทีเ่ กิดภาวะ hypervitaminosis D
ในกรณีมีไวตามิน D มากเกินไป มักพบระดับของฟอสฟอรัสสูงขึ้นตามไปดวย หากมีการสะสมที่
ผนังถุงลมปอดจะสามารถพัฒนาเปนการสรางกระดูกได (Ossification) สุนัขที่มีภาวะ
hyperadrenocorticism จะพบหินปูนสะสมในหลายอวัยวะ แตไมพบในผิวหนัง ปอด กลามเนื้อลาย
ลักษณะที่เห็นดวยตาเปลา จะพบหยอมสีขาว เมื่อกรีดดวยของมีคมจะเกิด Crack sound ซึ่งเมื่อยอม
ดวย H&E จะเห็นเกลือแคลเซียมมีสีมวง (Basophilic stain) เปนเนื้อเดียวกัน

การสะสมเกลือยูเรต
เปนการสะสมผลึกของ Uric acid หรือ Urates ที่สะสมมากไป ซึ่งถาสะสมตามขอตอรางกาย
เรียกวา Gout ซึ่งพบไดในคน นก งู ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในขบวนการเมตาบอลิสมของกรดอะมิ
โนพิวรีน โดยอาจมีเมตาบอลิสมลดลงหรือไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดการสราง กรดยูริก มากเกินไป
หรือขบวนการขับออกไมสมบูรณ ลักษณะของผลึกเปนผงละเอียดสีขาว คลายชอลก เรียกวา trophi
สะสมไดทั้งในเนื้อเยื่อ (internal organs) และขอตอ (articular & periarticular tissue) ซึ่งจะทําให

เกิดปฏิกิริยาการอักเสบของเนื้อเยื่อนั้น(Local inflammatory reaction) ผลึกของกรดยูริก ซึ่งเปนสิ่ง
แปลกปลอม จะทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหเกิดอาการเจ็บปวดจากการเกิดการอักเสบเฉียบพลัน
ไดบอยๆในสัตวปก พบลักษณะการเกิดได 2 แบบ คือ การสะสมเกลือยูเรตในบริเวณขอตอเรียกวา
Articular gout และการสะสมเกลือยูเรตในอวัยวะภายในรางกาย เรียกวา Visceral gout แมวาจะมี
ความสามารถขับกรดยูริคไดในปริมาณมาก Visceral gout พบไดบอยๆ เปนผลจากระดับของกรดยู
ริคในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหเกิดเกลือยูเรตสะสมในไต ตับ ขอตอ และหัวใจชั้นนอก ซึ่ง
อาจเกิดไดเมื่อสัตวเกิดการขาดน้ํา Articular gout เกิดการสะสมในบริเวณ Synoviae และ Tendon
sheaths ของขอตอ โดยเฉพาะที่ขอเทา และขอนิ้วซึ่งการเกิดทั้ง 2 แบบ สามารถเกิดจากภาวะไต
ลมเหลว (Renal failure) ได เนื่องจากความสามารถในการขับกรดยูริคลดลง หากสัตวมีภาวะขาดน้ํา
รวมดวย ประกอบกับไดรับปริมาณโปรตีนในอาหารสูง จะทําใหสัตวมีอัตราเสี่ยงตอโรคสูงขึ้น แต
ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอัตราการเกิด gout ไดแก ความแตกตางทางพันธุกรรม (Hereditary
variation) สารเคมีที่เปนพิษตอไต (Nephrotoxic agents) และการขาดไวตามินเอ และไดรับ
แคลเซียมปริมาณสูงสวนในสัตวชนิดอื่นที่สามารถพบ gout ไดแก mink เปนผลจากความบกพรอง
ของขบวนการเมตาบอลิสมที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม งู พบไดในกรณี nephrotoxicosis: antibiotic
gentamicin ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค gout เพิ่มขึ้น สุนัข พบไดในพันธุ Dalmatian เนื่องจาก
มีปริมาณของ urecase ประมาณ 1 ใน 2 ของสุนัขทั่วไป ทําใหการเปลี่ยนแปลงอัลลันตอยดเปนกรด
ยูริกในตับ

การตายของเนื้อเยื่อ (Necrosis)
เปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลลที่พบเกิดหลังตายของเซลล จะพบการติดสีของเซลล และ
เนื้อเยื่อ คอนขางไปทางสีแดง (eosinophilia) จากการติดสี eosin ของพวก denatured protein ภายใน
เซลล และการลดต่ําของ pH เซลลอาจใสขึ้นติดสีเรียบเสมอกวาปกติ เนื่องจากสวนประกอบตาง ๆ
ถูกยอยทําลายไป อาจพบมีการตกตะกอนของเกลือแคลเซียมในเนื้อเยื่อที่ตายแลว (calcification)
ลักษณะที่สําคัญที่จะบงบอกถึงการมีภาวะการตายของเซลลและเนื้อเยื่อ ( necrosis) คือลักษณะของ
นิวเคลียส 3 ลักษณะ คือ
- nuclear pyknosis จะพบมีการจับกลุมรวมตัวโครมาตินเปนกระจุกเนื้อเดียวกัน มีสีเขมขึ้นขนาด
เล็กกวานิวเคลียสปกติ
- karyorrhexis นิวเคลียสจะ แตกเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอยๆ กระจัดกระจาย มากมาย

- karyolysis โครมาตินในนิวเคลียสจะถูกยอยทําลายไป หรือเกิดเปนชองวางของนิวเคลียส ซึ่ง
ลักษณะ karyolysis อาจเกิดขึ้นภายหลังเกิด pyknosis และ karyorhexis แลว หรืออาจเกิดขึ้นเองโดย
ไมผานทั้ง 2 ลักษณะก็ได

ดังนั้นในวิการที่เกิดภาวะการตาย (necrosis) อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
นิวเคลียสตามที่กลาวมาก็ได หรือพบทั้ง 3 ลักษณะรวมกันก็ไดเชนกัน และโดยเฉพาะในลักษณะ
karyorrhexis จะเปนลักษณะที่บงบอกถึงสาเหตุที่ทําใหเซลลตายนั้น เปนสาเหตุที่รุนแรง และ
เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันแตอยางไรก็ตามการพบการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส หรือ นิวเคลียส
หายไปนั้น ที่จริงไมไดเปนการบงบอกถึงการตายของเซลลไดเสมอไป เพราะเซลลอาจยังมีชีวิตอยู
ตอไป ไดอีกเชน ชวงเวลาหนึ่ง โดยไมมีนิวเคลียส เซลลเม็ดเลือดแดง ลักษณะของเนื้อเยื่อตายที่
ตรวจพบ จะพบวามีสีเปลี่ยนไปจากปกติ โดยสวนมากจะมีสีซีดลงกวาปกติ แตถาหากเกิดมีเลือดคั่ง
หรือ เลือดออก อาจจะพบมีสีแดงคลาก็ได นอกจากยังพบวาเนื้อเยื่อจะมีลักษณะออนนิ่ม หรือเปอย
ยุยกวาปกติและเห็นขอบเขตชัดเจนแยก ระหวางเนื้อปกติและเนื้อเยื่อที่ตายแลว
ชนิดของ necrosis จากการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงของการเนาเปอยในระดับของเซลล โดย
กลองจุลทรรศน จะแบงออกไดเปน
1 Coagulative necrosis จะมีลักษณะของ coagulative protein ในไซโตพลาสซึม ติดสีแดง
(eosinophilia) พอเห็นขอบเขตของเซลลได การเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสเปน nuclear pyknosis
หรือ karyorrhexia หรือ karyolysis สวนใหญจะเกิดจากสาเหตุเซลลขาดเลือด (ischemia) เชนเกิด
infarction ของกลามเนื้อหัวใจ และไต หรือไดรับสารพิษที่รุนแรง และเฉียบพลัน (acute toxicity)

2. Liquefactive necrosis เปนบริเวณเนื้อตายที่มีลักษณะเปนกอนกึง่ แข็งกึ่งเหลวแลว มีการแตก
หรือการฉีกขาดของเซลลเปนเศษเซลล ไมเห็นขอบเขตของเซลล อาจเห็น แตชิ้นสวนของเซลล
หรือตะกอนของเซลลเปน granular ติดสีแดง ๆ เชน ฝหนอง (abscess) เซลลของเนื้อเยื่อเดิมจะถูก
ทําลาย ตายและสลายไป และจะพบเซลลเม็ดเลือดขาว ซึ่งมาเก็บกิน และปลอยเอ็นไซมออกมายอม
ทําลายเซลล และการตายของเซลลเม็ดเลือดขาวเอง เปนตะกอนของเซลลตายทับถมในบริเวณนั้น
ทําใหไมเห็นขอบเขตของเซลลของเนื้อเยื่อเดิม และเซลลที่ตายแลว (necrotic neutrophils)
ถาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเนาเปอยที่เกิดขึ้นในระดับเนือ้ เยื่อจะแบงออกไดเปน
2.1 Enzymatic necrosis มีการยอยทําลายเนื้อเยื่อจากเอ็นไซมที่สรางขึ้นในเนื้อเยื่อนั้น หรือ ใน
เนื้อเยื่อขางเคียง เชน pancreatic enzyme จากตับออนซึ่งมี 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 เปนผลจากการอักเสบติดเชื้อของพวก microorganism บางตัว เชน วัณโรค
(TB) และเชื้อรา จะมีลักษณะเปน granular amorphus eosinophilic material ขอบเขตของการเนาเปอ
ยของเนื้อเยื่อพอเห็นได ลักษณะเนื้อเยื่อขาวขุนเหมือนเนย

บางครั้งลักษณะการเนาของเนื้อเยื่อจะเปนผลรวมจากการตายของเนื้อเยื่อหลายชนิด หรือจากหลาย
สาเหตุรวมกันในอวัยวะนั้น ทําใหมีลักษณะตางออกไปได เชน
2.2.1 Hemorrhegic necrosis เปนการเนาของเนื้อเยื่อที่มีหลอดเลือดถูกทําลาย หรือมีการอุดตัน
ของหลอดเลือดรวมดวย ทําใหมีสวนของเลือดออกมาในเนื้อเยื่อที่เนานั้น เชน อาจพบลักษณะของ
coagulation รวมกับ hemorrhagic ของเนื้อเยื่อ

2.2.2 Gangronous necrosis เปนลักษณะการตายเนาของเนื้อเยื่อจากการพิจารณา gross ซึ่งเกิดจาก
ผลการขาดเลือดของเนื้อเยื่อนั้น ทําใหเนื้อเยื่อนั้นตาย infarction เปนแบบ coagulative และมีการติด
เชือ้ รวมดวย ทําใหเกิดมีการตายเนาเหม็นของเนื้อเยื่อนั้น สวนมากจะเกิดรวมกับพวก anaerotic
bacteria เชนการเกิด necrosis ที่เกิดที่ลําไส หรือไสติ่ง

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

การเปลี่ยนแปลงของเซลล และเนื้อเยื่อภายหลังตาย (Postmortem changes)
ในการวินิจฉัยโรคมีความจําเปนตองแยกออกจากรอยโรคที่เกิดขึ้นกอนที่สัตวจะตาย (antimortem
lesions) เพื่อใหการวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น และใหเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย
นอยที่สุด
Autolysis หมายถึง การเนาเปอยของเซลลหรือรางกายโดย enzymes ที่มีอยูในเซลล ภายหลังจาก
สัตวตายแลว enzymes ที่พบในแตละเนื้อเยื่ออาจพบไดตางกัน เชน proteolytic enzyme และ acid
hydrolases จะทําลายเซลลตัวเองและเซลลขางเคียง ทําใหเกิดลักษณะคลายการเกิดเนื้อตาย
(necrosis) ในขณะที่สัตวยังคงมีชีวิตอยู
ขอแตกตางที่ใชแยก autolysis และ necrosis เมื่อดูชิ้นเนื้อทางกลองจุลทรรศน คือ

1. Autolysis จะพบการเปลี่ยนแปลงแบบการเกิดเนื้อตายทั้ง section โดยสม่ําเสมอ หรือ
กระจายทั่วทั้งแผน
2. Autolysis ไมพบปฏิกิริยาการอักเสบโดยรอบเนื้อตายนั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
นิวเคลียส และไซโตปลาสม เปนแบบ Coagulative necrosis

การเปลี่ยนแปลงหลังตายจะทําใหอวัยวะหรือรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา และอุณหภูมิ
ดังนั้น เมื่อมีการผาพิสูจนซาก จะตองเก็บรักษาสภาพหรือแช (fixation) ชิ้นเนื้อในน้ํายาฟอรมาลิน
10% ทันที เพื่อรักษาสภาพของรอยโรคในอวัยวะตางๆ เพราะฉะนั้น หากเปนไปไดเมื่อตองมีการ
ชันสูตรผาซากควรรีบทําทันทีภายหลังสัตวตาย อวัยวะที่เกิดการเนาเปอยเร็วจะตองเก็บรักษาไวให
เร็วที่สุด ไดแก ตับ ตับออน ไต retina seminiferous tubules intestine สมอง สวนอวัยวะที่มีการเนา
สลายชาที่สุด คือ กลามเนื้อ
การเปลี่ยนแปลงหลังสัตวตายจะสังเกตไดจากสิ่งตอไปนี้
1. ตัวเย็นลง (Algor mortis)
หลังจากสัตวตาย อุณหภูมิรางกายจะลดลง (Gradual cooling of the body after death) เนื่องจากเมตา
บอลิสมในรางกายหยุดไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากสัตวตายจะชาหรือเร็ว จะขึ้นกับอัตราการ
เย็นตัวลงในสัตว ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
1. อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ถาอุณหภูมิสูงจะไปเรงขบวนการเนาใหเกิดเร็วขึ้น การแชแข็ง
ซากสัตวจะชวยชะลอหรือยับยั้งการทํางานของ enzyme และการเจริญของแบคทีเรียได
2. สภาพของสัตวกอนตาย ถาอุณหภูมิสูงกอนตายจะเนาเร็ว
3. สภาพการทํางานของกลามเนื้อกอนสัตวตาย ถาสัตวใชกลามเนื้อมากกอนตาย จะทําใหมี
Lactic acid สะสมในเซลลทําใหเนาเร็วขึ้น
4. ขนาดลําตัวของสัตว สัตวขนาดใหญลําตัวหนาทําใหความรอนสะสมนานจึงเนาเร็ว

5. ขนและหนัง สิ่งปกคลุม ถามีขนหรือหนังหนาจะทําใหเกิดฉนวนกันความรอนขึ้นมีผลทํา
ใหซากเนาเร็วขึ้น
6. ความอวน ผอม สัตวอวนมีไขมันมากทําใหสะสมความรอนไวไดดี จึงเกิดการเนาไดเร็ว
7. การติดเชื้อ มีไข สัตวที่ตายเพราะการติดเชื้อ จะทําใหเกิดการเนาเนื่องจากเชื้อนั้นไดเร็วกวา
การตายดวยสาเหตุอื่นๆ
2. สภาพกลามเนื้อเกร็งหลังสัตวตาย (Rigor mortis)
เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหซากสัตวแข็งทื่อ (Stiffening of all muscles after death)
กลามเนื้อที่เกร็งจะเกิดกับกลามเนื้อที่ทํางานมากๆ ไดแก กลามเนื้อหัวใจ เปลือกตา กลามเนื้อที่หาง
จากนั้นจะเกิดที่กลามเนื้อหัว ขา แขน ลําตัว ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 1-6 ชั่วโมงหลังตาย อาจกินเวลา
ประมาณ 1-2 วัน แตโดยเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณ 20-30 ชั่วโมงหรือจนตาย เนื่องจาก
ขบวนการ autolysis การเกร็งของกลามเนือ้ จะเกิดจากการสลาย ATP ในกลามเนื้อ สัตวที่กอนตาย
มีสภาพสมบูรณ และอยูที่เย็น อุณหภูมิต่ํา จะเกิดการเกร็งของกลามเนื้อชา รวมถึงสัตวที่มีภาวะ
โภชนาการดี สวนในสัตวที่ผอมโซขาดอาหารจะทําใหกลามเนื้อเกร็งเร็วกวา

3. การเกิดสีสันหลังตาย(Post mortem staining หรือ Discoloration)
หลังจากสัตวตาย เม็ดเลือดแดงจะแตก (hemolysis) ทําใหฮีโมโกลบิน (Hb) มีสีแดงคล้ําติดอยูท ี่ผนัง
หลอดเลือดทั่วไป และการเจริญของแบคทีเรีย ทําใหเกิดการเนาและเกิดกาซไขเนา (H2S) ขึ้น
โดยเฉพาะตรงบริเวณลําไสหรือบริเวณที่ติดกับลําไส H2S จะรวมตัวกับ Hb ซึ่งมีเหล็กเปน
องคประกอบ จึงไดสารประกอบสีดําของเหล็กซัลไฟด (Fe2S) บริเวณดังกลาว จึงมีสีดํา หรือเขียว
ปนแดง (blue green and purple) สภาพสีที่เกิดขึ้นเรียก การเกิดรงควัตถุเมลานินเทียม
(Pseudomelanosis) นอกจากนี้ยังอาจพบ Red or red clear edema fluid ใตผิวหนังซึ่งอาจพบไดใน
โรค Black leg, Malignant edema เปนผลจากการสราง gas และเกิด hemorrhage

4. ซากเปอยยุยหลังตาย(Post mortem softening)
เกิดจากการเนาเปอยเนื่องจากขบวนการทํางานของ proteolytic enzyme ในเซลล และเกิดจาก
แบคทีเรียทําใหเกิดสภาพเปอยยุยของอวัยวะทั้งซากสัตว แบคทีเรียนี้ไดแกพวก Normal floron และ
Saphrophytic bacteria ของเนื้อเยื่อนั้นๆ เชนในตับ ไต ตับออน ซึ่งจะเนาไดเร็วในวันที่มีอากาศรอน
และตับออนจะเนา เปอยยุย ไดเร็ว เนื่องจากการทํางานของเอ็นไซมภายในตับออนนั่นเอง การเปอย
ยุยของซากและอวัยวะตองแยกออกจากสภาพเนื้อเยื่อของสัตวกอนตาย เชน กระเพาะอาจยุยและ
บาง หรือทะลุเปนรู น้ํายอยจากตับออนจะยอยไขมันที่อยูโดยรอบ และผนังลําไสจะพบการลอก
หลุดจากเยื่อเมือก (mucosa)
5. การมีกาซสะสมอยูใ นกระเพาะและลําไส และการอยูผิดที่ของอวัยวะ
(Distention or P.M. tympany and P,M. displacement)
การมีกาซสะสมเนื่องจากเกิดการเนา แลวเกิดกาซไขเนา (H2S) ขึ้นในกระเพาะลําไส โดยเฉพาะใน
กระเพาะ Rumen ของ Ruminant หรือในลําไสตัน (cecum) หรือลําไสใหญ (colon) ของมา ทําให
เกิดแรงกดไปที่อวัยวะภายในชองทอง จึงอาจทําใหกระเพาะหรือกระบังลม (diaphragm) แตกได
หรือ กลามเนื้อชองทองฉีก เกิดภาวะ hernia ได แรงดันที่เกิดขึ้นและกดอวัยวะขางเคียง ทําใหสี
อวัยวะนั้นซีด เนื่องจากเลือดเขาไปในบริเวณกดทับไดนอยลง ลําไสที่ขดไปมาและกดทับอวัยวะอื่น
โดยเฉพาะตับจะทําใหมีเลือดซึมไปติดที่อวัยวะอื่นๆ และมีรองรอยขอบเขตของการกดทับชัดเจน
บางครั้งที่กลามเนื้อหัวใจจะพบพื้นที่ที่มีสีซีดเปนบริเวณกวาง เนือ่ งจากเกิดแรงกด และอาจพบใน
กลามเนื้อสวนอื่นๆ เมื่อตัดดูหนาตัดจะพบสีคลายการเกิดเนื้อตาย (necrosis) แตจะไมมีรูปแบบที่
แนนอน ในบริเวณนี้ อาจเปนฟองอากาศภายในเนื้ออวัยวะ (Gas bubbles) ทําใหวินิจฉัยผิดพลาดได

บางครั้งการมีกาซสะสมมากในอวัยวะทําใหเกิดการขยายตัวและเกิดการบิดหมุนของอวัยวะ เชน
ลําไสบิดหมุน (volvulus) หรือเกิดลําไสกลืนกันหรือไสสวม (intussusception) หรือเกิดไสเลื่อน
(hernia) ซึง่ ตองวินิจฉัย หรือแยกออกจากลําไสบิดหรือไสสวมกอนตาย (antemortem volvulus or
intussusception) โดยดูจากปฏิกิริยาการอักเสบเปนเกณฑ
บางครั้งอวัยวะอยูผิดที่ ทําใหเกิดการฉีกหรือแตกของอวัยวะดวย ทําใหมีรอยเลือดออกบริเวณขอบ
ของรอยโรค เมื่อเกิดรอยโรคขึ้นกอนตาย แตถาเกิดหลังตายจะไมปรากฎรอยเลือดออกแตอยางใด
ในกรณี สุกร มา และโค ที่ตายอยางรวดเร็วจากภาวะ shock เมื่อเกิด torsion บริเวณขั้ว (entire root
of the mesentery) ของ mesentery การเปลี่ยนแปลงของสีจะเกิดเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ยังจะพบ
การลอกหลุดของ luminal mucosa ของลําไส และมีการสะสมเซล และเมือกในทอลําไสดวย ทําให
สับสนกับการอักเสบได
6. การเปอนสีน้ําดี (P.M.bile imbibition)
ในอวัยวะที่อยูใกลเคียงกับถุงน้ําดี จะติดสีเขียวเหลืองของน้ําดี เชน ตับ กระเพาะอาหาร mesentery
fat และลําไส นอกจากการเปอนสีน้ําดีแลว ยังเกิด P.M. hemoglobin imbibitioin เกิดการแพรผาน
ของ Hb พรอมๆ กับของเหลวจากเสนเลือดหลังสัตวตายทําใหอวัยวะนั้นมีสีแดงเปอนสีของเลือด
โดยเกิดจากกอนที่จะเกิดเม็ดเลือดแดงแตก Hb จะถูกปลอยเขาสู blood plasma ขณะเดียวกับที่ผนัง
เสนเลือดจะมีความสามารถปลอยผานน้ําเพิ่มขึ้น ทําให plasma มีสีแดงเรื่อๆ และซึมเขาสูเนื้อเยื่อ
รอบๆ หรือแผกระจายไป (imbied) จึงเกิดสีแดงคล้ํา (Dark red) เปนแนวยาว ตลอดหลอดเลือดขึ้น
โดยเฉพาะใน Mesentery และ Omentum

7. เลือดคั่งในอวัยวะที่อยูสวนต่ํา (Hypostotic congestion)
เกิดการคั่งในสวนที่อยูดานลางตามแรงโนมถวงของโลก เชนสัตวที่นอนตะแคงดานซายตาย จะเกิด
เลือดคั่งสีแดงคล้ําในปอด ตับ และ ไต ซีกซาย เปนตน

8. การแข็งตัวของเลือดหลังสัตวตาย(Post mortem clotting of blood)
หลังสัตวตายเซลลบุผนังหลอดเลือดจะเสื่อม(degenerated endothelial cell or degenerated epithelial
lining of vessels) จากภาวะขาดออกซิเจนทําใหเกิดการปลอยสาร Thromboplastin ออกมา และเม็ด
เลือดขาวที่สลายตัวจะปลอย thromboplastin ออกมาเชนเดียวกัน ทําใหไฟบริโนเจนเปลี่ยนแปลงไป
เปนไพบริน ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดขึ้น
นอกจากการตายโดยภาวะ Septicemia และ Anoxic condition เลือดสวนใหญจะจับกันเปนกอนใน
Venous system หลังจากสัตวตายอยางรวดเร็ว เนื่องจากขณะเกิด Rigor mortis นั้นเสนเลือดแดงเกิด
การหดตัว

ลักษณะที่เห็นดวยตาเปลา กอนเลือดจะมีสีแดงคล้ํา หรือเขม (dark-red) ผิวเรียบมันวาว (Smooth &
shiny on outside) มีความนุมหยุน คลาย jelly ไมยึดเกาะกับผนังเสนเลือด เรียกวา Current jelly clot
ถาดูดวยจุลทรรศนจะพบการเรียงตัวของเม็ดเลือดในกอนเลือดนั้น โดยพบ RBC อยูชั้นลางสุด
ตอมาจะเปน WBC และ protein ใน Plasma ไดแก fibrin และโปรตีนตกตะกอน ( precipitated
protein ; albumin )ในชั้นตางๆ จะคลายกับกอน thrombus
สวนกรณีที่สัตวเปนโรคเรื้อรังตายอยางชาๆ การไหลของเลือดชาลงกอนสัตวตาย ทําใหเม็ดเลือด
แดงตกตะกอนแยกชั้นลงมาอยูขางลางตามแรงโนมถวงของโลกกอน แตจะเกิดขึ้นอยางชาๆ และ
ชั้นบนจะเปนชั้นหนาของ plasma ซึ่งมีสีขาว เมื่อสัตวตายลงกอนเลือดที่แข็งตัวจะเห็นเปนชั้นสีขาว
แดงแยกกันชัดเจน ลักษณะการแข็งตัวของเลือดแบบนี้เรียกวา chicken fat clot ซึ่งเปนลักษณะ
เดียวกับ postmortem autolysis ดวย ขบวนการเกิด chicken fat clot และ current jelly clot จะ
คลายกัน แต chicken fat clot จะมีชั้นสีเหลืองของ plasma ชัดเจน ในสัตวที่ตายอยางชาๆ จึงมี
โอกาสพบ current jelly clot และ chicken fat clot ได

การเกิดการแข็งตัวของเลือดกอนสัตวตาย (Antemortem blood clot) และหลังสัตวตายจะแตกตาง
กันโดยพิจารณาคุณลักษณะตามตารางดังนี้
กรณีสัตวที่ตายดวยโรคบางชนิด เชน โรคกาลี (Anthrax) เลือดจะไมแข็งตัว เพราะมีสารไฟบริ
โนไลซิน (fibrinolysin) ที่แบคทีเรียสรางขึ้น ทําใหไฟบรินสลายไป โรคหรือสารพิษที่ทําใหตับ

เสียหาย เลือดจะไมแข็งตัว เนื่องจากขาด prothrombin เนื่องจากเซลลตับเสียหาย การเปลี่ยนแปลง
หลังสัตวตายอาจสรุปไดดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ 1 แสดงระยะการเปลี่ยนแปลงตามลําดับภายหลังสัตวตาย
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
ไดทําการศึกษาจากบทความดังนี้

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในตัวอยางเลือดที่มีการเก็บรวบรวมจาก 10 ศพที่ไมแชเย็น (กลุม
ทดลอง) รูเวลาที่ตาย และผูอายุระหวาง 20 และ 40 โดยไมมีโรคมะเร็ง,โรคทางโลหิตวิทยา หรือติด
เชื้อ, และ 40 ผูปวยในโรงพยาบาล (กลุมควบคุม) ในวัยเดียวกัน
ตัวอยางเลือดละ 2 มิลลิลิตร จากศพที่ไมแชเย็น, ตัวอยางเลือดสามารถรักษาสภาพภายใน
21 ชั่วโมงของชวงเวลาการชันสูตรศพพบวา มาจากเสนเลือด jugular vein,และผูปวยโรงพยาบาล
เจาะเสนเลือดดํา vena cava cubiti,และใสในขวดแกวปราศจากเชื้อปดดวยจุกยางที่ 0.2 มิลลิลิตร
ของ 10%solution ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) K3 เพิ่มเปนสารกันเลือดแข็ง ตัวอยาง
ที่ไดมาจากผูปวยโรงพยาบาลตองเขียนฉลาก จํานวน และเก็บรักษาที่ 24-26 °C ที่ RT ซึ่งคลายกับ
อุณหภูมิหองของศพ(กลุมทดลอง) ไดถูกเก็บไวสําหรับระยะเวลา 0-21 h. ดังนั้นศพไมสามารถเก็บ
ไวมากกวา 21h. ในหลอดทดลองและตัวอยางเลือดจากศพถูกจัดเก็บในขณะที่ปายสไลดเลือด
เตรียมยอมกอนจนกวาเก็บรักษาในหลอดทดลองดวยระบุฉลากของชวงการชันสูตรศพ ปายสไลด
เลือดของกลุมศพไดจัดทําทันที และมีฉลาก ตามระยะเวลาของการตายของศพ ผลจะเปรียบเทียบ
กับการคนหาของชวงเดียวกันในหลอดทดลองของกลุมควบคุม ตัวอยางยอยจะมาจากตัวอยางเลือด
ของทั้งสองกลุมหลังจาก 0,3,6,9,12,18,24,36,48,60,72,84,96 และ 120h.ของการเก็บรักษา และ
เลือดที่ปายสไลดทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดเตรียมสียอม May-Grunwald และ Giemsa
ผูวิจัยลางดวยน้ํากลั่นทําใหมหลัง 15 นาทีและทิ้งใหแหง สไลดเลือดมีการตรวจสอบภายใตกลอง
จุลทรรศนในพื้นที่ 1cm x 2cm ซึ่งสันนิษฐานวามีประมาณ 100 เซลล บันทึกการเปลี่ยนแปลง
รูปรางของเซลลเม็ดเลือดขาว ไซโตรพลาสซึมนิวเคลียส ยอมสไลดและหาเซลลในตารางสี่เหลี่ยม
ตรวจสอบโดยผูใหคําปรึกษาทางโลหิตวิทยา การเปลี่ยนแปลงเซลลของตัวอยางยอยเลือดของศพ
และผูวิจัยไดเขียนฉลากโดยเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาในหลอดทดลอง เพื่อการชันสูตรศพ
ชวงเวลาที่กําหนด ผลการวิจัยแสดงในตารางและรูปภาพการเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดย
แบงเปนระดับจากการเตรียม

4. ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรูปรางดังปรากฏใน Table1 และ 2 เปนผลจากการตรวจสอบสไลด
เลือดจากศพที่ไมแชเย็นและผูปวยในโรงพยาบาลเปนระยะในชวง 21h. และการเก็บรักษาเวลา
ทั้งหมด 120h. ระบุการเสื่อมสภาพของ neutrophils,eosinophils และ monocytes มีการ
ตรวจสอบกอนที่ 6h. สําหรับทั้งสองกลุมและผลการชันสูตรศพและในชวงเวลาเก็บหลอด
ทดลองไดเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมลงของ lymphocytes เริ่มหลังจาก 24h. การเก็บ
รักษาในหลอดทดลองและผลการจับคูใหทั้งสองกลุม 21h. แรกของตัวอยางเลือดที่สามารถ
รักษาจากศพที่ไมแชเย็นที่มีชวงการชันสูตรศพที่กําหนด การเปลี่ยนแปลงของเซลลไดนําไปสู
ผลในตัวอยางยอยของกลุมศพที่ไดในหลอดทดลอง การเสื่อมลงของ neutrophils ไมสามารถ
แยกแยะเวลาที่เกิน 96h. ในหลอดทดลอง, และ eosinophils และ monocytes ไมสามารถ
แยกแยะเวลาเกิน 72h.หลังการเก็บรักษาในหลอดทดลอง Lymphocytes ยังสามารถแยกแยะ
เกิน 120h. และตอจากนั้นในหลอดทดลองเก็บตัวอยางเลือดที่ไดจากศพถูกเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุม และผลการวิจัยพบคลายกันสําหรับ 120h. ในหลอดทดลองที่ติดตามของทั้ง
สองกลุม basophilsไมคํานึงในการศึกษาวิจัยนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของรูปราง การ
เปลี่ยนแปลงของรูปราง (b-e) ที่ไดเห็นใน neutrophils,eosinophils,monocytesและ
lymphocytes จะแสดงใน( Figs 1-4) การเปลี่ยนแปลงของรูปรางซึ่งไดรับการปฏิบัตใิ นการ
จัดเก็บในหลอดทดลองถูกทําเครื่องหมายที่การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดยแบงเปน
ระดับในความสัมพันธของระยะเวลา และผลเหลานี้แสดงใน( Fig 5)การเปลี่ยนแปลงของเซลล
เม็ดเลือดแบงระดับโดยจุดที่ออกในการเปลี่ยนแปลงรูปรางในหลอดทดลอง อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงการชันสูตรศพของตัวอยางเลือดศพตรงกับการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลอง และ
ติดตามการศึกษาในตัวอยางเลือดจากศพตามฉลาก(ตามชั่วโมง)จากการคํานวณ PMI+ ชวง
ระหวางการตายที่ไดเก็บรักษาในหลอดทดลอง พบวายังมีผลคลายกับกลุมควบคุม

4. อภิปรายผล
เชน เซลลเนื้อเยื่ออื่นๆ เซลลเม็ดเลือดยังเสียรูปรางปกติเปนผลจากการชันสูตรศพ การสลายอัตโนมัติและเนา
เปอย และในระยะสุดทายไมสามารถแยกแยะออก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรูปรางที่แยกไมออก 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. และมีทุกสิ่งผิดปกติและยากที่จะวินิจฉัยในลักษณะของรูปราง[11]
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสังเกตการณการตายของcell หลังจาก 6h.แรก และ cytoplasmic และ nuclear
vacuolation หลังจาก 12h. ใน neutrophils,eosinphilและ monocytes Nuclear fragmention เริ่มหลังจาก 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
เปลี่ยนแปลงการเสื่อมลงของเซลล ระบุเบื้องตนและไมสามารถแยกแยะในเวลาตอมา ไดอธิบายพื้นฐานของ
การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดดวยการเปลี่ยนแปลงแตละระดับเปนปจจัยพื้นฐาน การประมาณการเก็บ
รักษาในหลอดทดลอง สามารถทําไดโดยใชการแบงเปนระดับ ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงเซลลในเลือดจากกลุม
ทั้งสองและในรายงานปจจุบันการเปรียบเทียบการศึกษาในกลุมใหญของศพที่ไมไดแชเย็นกับชวงระยะเวลาการ
ตายที่ยาวนานประยุกตแบงเปนระดับเพื่อกําหนดชวงระหวางการตาย(Fig5) การศึกษาในรูปรางและทางเคมี
ประเมินชวงระวางการตาย แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงหลังการตายทั้งหมดจะแตกตางกันอยางรวดเร็ว ใน
เงื่อนไขการพึ่งพาของการเก็บรักษาระหวางชวงการตาย[12-15] ควรบันทึก,รายงานความแตกตางของเซลล
ทั้งหมด และเวลาที่ถูกตองเปนปจจัยสําคัญ[12-16] ถึงแมวาวิธีการประมาณเวลาการตายทางนิติเวชไมสามารถ
เชื่อถือไดในตัวของมัน ดวยเหตุนี้,วิธีใชประโยชนและประยุกตเขาดวยกันและความเปนไปไดในการประมาณ
เวลาที่ถูกตอง การประมาณระยะเวลาของการตายสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในเม็ดเลือดขาวควรจะรับคํา
อรรถาธิบายตอ

การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในเซลลเม็ดเลือดขาวหลังจากการตายและ
เก็บรักษาเลือดในหลอดเลือดเพื่อประมาณชวงเกิดขึ้นหลังตาย

Comparison of morphological changes in white blood cells after
death and in vitro storage of blood for the estimation of
postmortem interval
บทคัดยอ
การประมาณเวลาการตายเปนหนึ่งของปญหาสําคัญหลักของนิติเวชและกฎหมาย เกี่ยวกับรางกาย
และสารเคมี การเปลี่ยนแปลงหลังตายเปนการประเมินคาไวดวยกันระหวางการประมาณการตาย
ในการศึกษา,การเก็บรักษาในหลอดทดลองและการเปลี่ยนแปลงหลังตายของเซลลเม็ดเลือดขาวเปน
จุดมุงหมายในการเปรียบเทียบภายในชวงเกิดขึ้นหลังตายและติดตามการศึกษาทําใหสําเร็จ เลือดที่สเมียรที่
ไดรับจาก 10 ศพที่ไมแชเย็น(กลุมการทดลอง) และจาก 40 คนไขโรงพยาบาล (กลุมควบคุม) มีการประเมินคา
และเปรียบเทียบระหวางในหลอดทดลองและโดยดูจากรูปรางการเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดขาวที่เสื่อมลง
หลังตายที่ไดรับตั้งแตตนจนจบชวงที่เกิดขึ้นหลังตาย ตัวอยางที่ทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศน และเซลลเม็ด
เลือดที่จําแนกความแตกตางโดยฟลมเลือดกับสียอม May-Grunwald ตามดวยสียอม Giemsa จําแนกและ
แยกแยะเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils และเม็ดเลือดขาวชนิด monocytes ที่เสื่อมลงเปนหนึ่งการทดสอบใน 6
ชั่วโมงของการตายและการเก็บรักษาในหลอดทดลอง และผูวิจัยแยกแยะไมออกในการเก็บรักษาในชั่วโมงที่ 72
การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ที่เสื่อมลงในการทดสอบที่ 6 ชั่วโมงแรก ของการตายและและในการ
เก็บรักษาแยกแยะไมออกในชั่วโมงที่ 96 การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes ที่เสื่อมลงในการทดสอบ
ครั้งแรกที่ 24 ชั่วโมง ของการตายและผูวิจัยยังคงวินิจฉัยแยกแยะไดจนถึง 120 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดขาวสามารถใชเวลาใน 6-120 ชั่วโมง จากประมาณเวลาในการ
เก็บรักษาในหลอดทดลอง และการตรวจสอบของทั้งคูระหวางเวลา 21 ชั่วโมงแรกจากทั้งสองอยางของกลุมการ
ทดลองและกลุมควบคุม ในที่สุดการติดตามการศึกษาและเปรียบเทียบไวดวยกันไดสําเร็จจากชวงที่เกิดขึ้นหลัง
ตาย และสมมติฐานอื่นๆ นี้ไดอธิบายที่การเปลี่ยนแปลงของเซลลในเนื้อเยื่อมากกวาเลือดกับเวลาการตาย
นับตั้งแตนั้นมา หลากหลายจุดประสงคเปนสิ่งที่ตองการศึกษา
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1.บทนํา
ลักษณะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับวิธีการประมาณเวลาการตายถูกใชไดงายและไมละเมิดสิทธิ งาย
เพื่อใหไดตัวอยางเลือดภายหลังตายไดที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุและจะใชเวลาไมเกิด 2-3 นาที ปญหาหลักคือ
เพื่อใหวิธีการที่เชื่อถือไดซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับการวิเคราะหเลือด กรณีศึกษาการประเมินชวงการชันสูตรศพ
Querido พบวาหลอดทดลองสูญเสียโพแทสเซียมจากเม็ดเลือดแดงและเพิ่มความเขมขนของโพแทสเซียมในซีรั่ม
เปนของมัน, ความสัมพันธเชิงเสนระหวางความเขมขนของโซเดียมและโพแทสเซียม, และกําหนดฮอรโมนในซีรั่ม
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,การเปลี่ยนแปลงของรูปรางพบในเม็ดเลือดขาว จากผลการสลายอัตโนมัติและเนาเปอย
,และความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้กับชวงการชันสูตรศพที่กําหนด ตามการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมลง
จะกลาวโดยทบทวนวรรณกรรม รายงานสรุปการศึกษานี้ไดปรากฎในรูปแบบนามธรรม[9]
2.วัสดุและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในตัวอยางเลือดที่มีการเก็บรวบรวมจาก 10 ศพที่ไมแชเย็น (กลุมทดลอง) รู
เวลาที่ตาย และผูอายุระหวาง 20 และ 40 โดยไมมีโรคมะเร็ง,โรคทางโลหิตวิทยา หรือติดเชื้อ, และ 40 ผูปวยใน
โรงพยาบาล (กลุมควบคุม) ในวัยเดียวกัน
ตัวอยางเลือดละ 2 มิลลิลิตร จากศพที่ไมแชเย็น, ตัวอยางเลือดสามารถรักษาสภาพภายใน 21 ชั่วโมง
ของชวงเวลาการชันสูตรศพพบวา มาจากเสนเลือด jugular vein,และผูปวยโรงพยาบาลเจาะเสนเลือดดํา vena
cava cubiti,และใสในขวดแกวปราศจากเชื้อปดดวยจุกยางที่ 0.2 มิลลิลิตร ของ 10%solution ethylene diamine
tetraacetic acid (EDTA) K3 เพิ่มเปนสารกันเลือดแข็ง ตัวอยางที่ไดมาจากผูปวยโรงพยาบาลตองเขียนฉลาก
จํานวน และเก็บรักษาที่ 24-26 °C ที่ RT ซึ่งคลายกับอุณหภูมิหองของศพ(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 ผูวิจัยลางดวยน้ํากลั่นทําใหมหลัง 15 นาที
และทิ้งใหแหง สไลดเลือดมีการตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนในพื้นที่ 1cm x 2cm ซึ่งสันนิษฐานวามีประมาณ
100 เซลล บันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลเม็ดเลือดขาว ไซโตรพลาสซึมนิวเคลียส ยอมสไลดและหาเซลล
ในตารางสี่เหลี่ยมตรวจสอบโดยผูใหคําปรึกษาทางโลหิตวิทยา การเปลี่ยนแปลงเซลลของตัวอยางยอยเลือดของ
ศพและผูวิจัยไดเขียนฉลากโดยเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาในหลอดทดลอง เพื่อการชันสูตรศพชวงเวลาที่
กําหนด ผลการวิจัยแสดงในตารางและรูปภาพการเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดโดยแบงเปนระดับจากการ
เตรียม

3.ผลการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงรูปรางดังปรากฏใน Table1 และ 2 เปนผลจากการตรวจสอบสไลดเลือดจากศพที่ไม
แชเย็นและผูปวยในโรงพยาบาลเปนระยะในชวง 21h. และการเก็บรักษาเวลาทั้งหมด 120h. ระบุการเสื่อมสภาพ
ของ neutrophils,eosinophils และ monocytes มีการตรวจสอบกอนที่ 6h. สําหรับทั้งสองกลุมและผลการชันสูตร
ศพและในชวงเวลาเก็บหลอดทดลองไดเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมลงของ lymphocytes เริ่มหลังจาก
24h. การเก็บรักษาในหลอดทดลองและผลการจับคูใหทั้งสองกลุม 21h. แรกของตัวอยางเลือดที่สามารถรักษา
จากศพที่ไมแชเย็นที่มีชวงการชันสูตรศพที่กําหนด การเปลี่ยนแปลงของเซลลไดนําไปสูผลในตัวอยางยอยของ
กลุมศพที่ไดในหลอดทดลอง การเสื่อมลงของ neutrophils ไมสามารถแยกแยะเวลาที่เกิน 96h. ในหลอดทดลอง,
และ eosinophils และ monocytes ไมสามารถแยกแยะเวลาเกิน 72h.หลังการเก็บรักษาในหลอดทดลอง
Lymphocytes ยังสามารถแยกแยะเกิน 120h. และตอจากนั้นในหลอดทดลองเก็บตัวอยางเลือดที่ไดจากศพถูก
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม และผลการวิจัยพบคลายกันสําหรับ 120h. ในหลอดทดลองที่ติดตามของทั้งสอง

กลุม basophilsไมคํานึงในการศึกษาวิจัยนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของรูปราง การเปลี่ยนแปลงของรูปราง (b-e) ที่
ไดเห็นใน neutrophils,eosinophils,monocytesและ lymphocytes จะแสดงใน( Figs 1-4) การเปลี่ยนแปลงของ
รูปรางซึ่งไดรับการปฏิบัติในการจัดเก็บในหลอดทดลองถูกทําเครื่องหมายที่การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือด
โดยแบงเปนระดับในความสัมพันธของระยะเวลา และผลเหลานี้แสดงใน( Fig 5)การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ด
เลือดแบงระดับโดยจุดที่ออกในการเปลี่ยนแปลงรูปรางในหลอดทดลอง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการ
ชันสูตรศพของตัวอยางเลือดศพตรงกับการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลอง และติดตามการศึกษาในตัวอยางเลือด
จากศพตามฉลาก(ตามชั่วโมง)จากการคํานวณ PMI+ ชวงระหวางการตายที่ไดเก็บรักษาในหลอดทดลอง พบวา
ยังมีผลคลายกับกลุม ควบคุม
4.อภิปรายและสรุป
เชน เซลลเนื้อเยื่ออื่นๆ เซลลเม็ดเลือดยังเสียรูปรางปกติเปนผลจากการชันสูตรศพ การสลายอัตโนมัติ
และเนาเปอย และในระยะสุดทายไมสามารถแยกแยะออก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรูปรางที่แยกไมออก
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. และมีทุกสิ่งผิดปกติและยากที่จะวินิจฉัยในลักษณะของรูปราง[11]
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสังเกตการณการตายของcell หลังจาก 6h.แรก และ cytoplasmic และ nuclear
vacuolation หลังจาก 12h. ใน neutrophils,eosinphilและ monocytes Nuclear fragmention เริ่มหลังจาก 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
เปลี่ยนแปลงการเสื่อมลงของเซลล ระบุเบื้องตนและไมสามารถแยกแยะในเวลาตอมา ไดอธิบายพื้นฐานของ
การเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ดเลือดดวยการเปลี่ยนแปลงแตละระดับเปนปจจัยพื้นฐาน การประมาณการเก็บ
รักษาในหลอดทดลอง สามารถทําไดโดยใชการแบงเปนระดับ ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงเซลลในเลือดจากกลุม
ทั้งสองและในรายงานปจจุบันการเปรียบเทียบการศึกษาในกลุมใหญของศพที่ไมไดแชเย็นกับชวงระยะเวลาการ
ตายที่ยาวนานประยุกตแบงเปนระดับเพื่อกําหนดชวงระหวางการตาย(Fig5) การศึกษาในรูปรางและทางเคมี
ประเมินชวงระวางการตาย แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงหลังการตายทั้งหมดจะแตกตางกันอยางรวดเร็ว ใน
เงื่อนไขการพึ่งพาของการเก็บรักษาระหวางชวงการตาย[12-15] ควรบันทึก,รายงานความแตกตางของเซลล
ทั้งหมด และเวลาที่ถูกตองเปนปจจัยสําคัญ[12-16] ถึงแมวาวิธีการประมาณเวลาการตายทางนิติเวชไมสามารถ
เชื่อถือไดในตัวของมัน ดวยเหตุนี้,วิธีใชประโยชนและประยุกตเขาดวยกันและความเปนไปไดในการประมาณ

เวลาที่ถูกตอง การประมาณระยะเวลาของการตายสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในเม็ดเลือดขาวควรจะรับคํา
อรรถาธิบายตอ

บรรณานุกรม
http://www.shoklo-unit.com/lab.shoklo-unit.com/labman/labman_t.html
http://healthcaretips.psyphil.com/low-white-blood-count
http://web.sut.ac.th/sutnew/news/check03.doc
http://iamblueblood.exteen.com/20080821/entry1
http://www.thailabonline.com/staining.htm#Wright-Giemsa

ภาคผนวก
- Journal
- Power point
- คําถามหลังสัมมนา

Comparison of morphological changes in white
blood cells after death and in vitro storage of blood
for the estimation of postmortem interval
Forensic science International 124(2001)25-31.

Napatharanan Nisaichon
Student ID. 52312307
510701 SEMINAR IN FORENSIC SCIENCE I

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

ในไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือด
ขาวทุกชนิดมีแกรนูลธรรมดา
จัดเปนแกรนูลประเภท
(azurophil)
1

ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.36

Monocyte 9-12 ไมครอน
พบประมาณ 3-8 %

Lymphocyte
6-8 ไมครอน
มี 20-45 %
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.27

2

Neutrophil 12 ไมครอน
มีประมาณ 50-70 %
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.22

3

Eosinophil 10-14 ไมครอน
มีประมาณ 1-4 %

Basophil 12 ไมครอน
มีประมาณ 0.5-1 %
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.22

4

10 non-refrigerated cadavers
(experimental group)

2. Methods

40 hosipital patients
(control group)

*Whose time of death was known*

Age 20 and 40
Without oncological, hematological,
infectious disease
2 ml. of EDTA

2 ml. of EDTA

(Jugular vein)

(vena cava cubiti)

5

Labeled, numbered, kept at 24-26°C (RT)
10 non-refrigerated cadavers
PMI 0, 3, 6, 9, 12, 18, 21h.

Blood sample after 0, 3, 6, 9,
12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
and 120h. Of storage

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

6

Tray
Fix absolute methanol 5 min

Couplin Jar
1

W-MG 5 min

2

W-G 10 min

3

Wash buffered water
2-5 min , dry

7

Contain approximately
100 cells

Record and cross-checked by
consultant haematologists
ที่มารูปภาพ ; http://web.sut.ac.th/sutnew/news/checks03.doc

8

3. Results & Conclusion

Table 1 Morphological changes of leukocytes in a unit arae of blood smear of the
experimental and experimental and control subjects
Cell types

Cell changes

Time (h)

Neutrophils

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

>6
>12
>18
48-96

Eosinophils

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

>6
>12
>18
48-72

Monocytes

Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

>6
>12
>24
48-72

Lymphocytes

Nucleus swollen, cytoplasm and membrane indistinct
Pyknosis
Nuclear fragmentation
Disintegration

>24
>36
>72
96

9

10

11

Fig. 1. Degenerative morphological changes of neutrophils.

(c)Cytoplasm &
nuclear vacuolation

(a) Normal
(b)Pyknosis

(d)Nuclear fragmentation

(e)Disintegration
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.22,50

12

Fig. 2. Degenerative morphological changes of eosinophils.

(c)Cytoplasm &
nuclear vacuolation

(a) Normal
(b)Pyknosis

(d)Nuclear fragmentation

(e)Disintegration

13

ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.23,50

Fig. 3. Degenerative morphological changes of monocytes.

(a) Normal

(d)Nuclear fragmentation

(c)Cytoplasm &
nuclear vacuolation

(b)Pyknosis

(e)Disintegration
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.26,52

14

Fig. 4. Degenerative morphological changes of lymphocytes.

(a) Normal

(b)Nucleus swollen, cytoplasm
& cell membrane indistinct

(c)Pyknosis

(e)Disintegration

(d)Nuclear fragmentation
ที่มาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเชื้อ,น.26,54

15

4. Discussion
 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
16
accept in this context.

รูปแสดง Internal jugular vein
ที่มารูปภาพ ; http://www.nawama.ac.th/offline/offline/RajBangKaew

17

รูปภาพแสดง vena cava cubiti

ที่มารูปภาพ ;
http://education.yahoo.com/reference/gray/illustratio
ns/figure?id=574

18
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คําถามหลังสัมมนา
- ทําไมเลือดถึงเปนสีดํา ?
ตอบ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจาะเลือดเสร็จแลวนั่งมองผลิตผลของตัวเอง จากสามัญสํานึกของ
มนุษย เลือดมันตองเปนสีแดง ใชหรือไม) ในการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการนั้น สวนใหญจะ
เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา ซึ่งเลือดที่อยูในระบบเสนเลือดดําจะเปนเลือดที่ผานการโขกสับหรือใช
มาแลว ปริมาณออกซิเจนที่นอยลงทําใหเลือดมีสีคล้ําขึ้น
-ทําไมถึงเจาะจากเสนเลือดดํา ?
ตอบ เพราะวาเสนเลือดดําอยูติ้นกวาเสนเลือดแดง เสนใหญกวา ความดันเลือดต่ํากวา จึงสามารถเจาะไดอยาง

ไมยากนัก (ไมนับพวกเสนเล็กเสนฝอย เสนฝงลึก สรางความปวดเฮดเจ็บกบาลใหคนเจาะเลือด) เลยถือเปน
มาตรฐานของการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการ แตการเจาะตรวจจากเสนเลือดแดง ใชวาจะไมมี ตัวอยางคือ
การตรวจ Blood gas ซึ่งตองเจาะจากเสนเลือดแดงและแพทยเปนผูกระทําเทานั้น

-จาก JOURNAL นี้ใช สารกันเลือดแข็งอะไร ?
ตอบ EDTA
-การยอมติดสีของเม็ดเลือดขาว มีการติดสีที่ใด ?
ตอบ แกรนูล
-จะดูเวลาการตายของตัวควบคุมและกลุมการทดลองอยางไร ?
ตอบ เปนเวลาการตายที่แนนอน ซึ่งตัวควบคุมมาจากศพที่ไมแชเย็นซึ่งตายในชวงเวลาตางๆกัน
สวนกลุมการทดลองมาจากคนปกติเจาะเลือดในชวงเวลาตางๆกัน ความตางก็คือศพมีเวลาการตายที่
นํามาทดลองไมหลากหลาย ซึ่งอาจมาจากหาศพที่ตายแลวรูเวลาที่แนนอนยาก

