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การตรวจวิเคราะหสวนประกอบของเลือดในทางโลหิตวิทยาหรือ 

complete blood count (CBC) ประกอบไปดวยการตรวจวิเคราะหหา

ปริมาณของสวนประกอบตางๆ ของเลือด การตรวจสอบจำานวนและ

แยกชนิดของเม็ดเลือดขาว และการตรวจสอบรูปรางลักษณะของเม็ด

เลือดแดงและเกล็ดเลือด ในปจจุบันการตรวจวิเคราะหโดยเครื่อง 

อัตโนมัติถือเปนความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทำาใหลดขั้นตอนตางๆ 

ลง ไดแก การเจือจางเลือด การนับจำานวนเม็ดเลือด การไถและการ

ยอม blood smear เปนตน จึงทำาใหสามารถวิเคราะหตัวอยางไดอยาง

รวดเร็วโดยในเครื่องบางรุน (model) อาจวิเคราะหคาตางๆ ไดในเวลา 

นอยกวา 1 นาที ตอ 1 ตัวอยาง และบางรุนจะมีสวนที่ smear 

และยอม slide เปน option ของเครื่อง

เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติทางโลหิตวิทยาประกอบไปดวยเครื่อง

หลายชนิดและในแตละชนิดยังมีหลายรุน ซึ่งนอกจากจะสามารถ

วิเคราะหสวนประกอบที่เปนพื้นฐานในทางโลหิตวิทยาหรือ CBC 

แลว ยังสามารถตรวจสอบและรายงาน parameters อื่นๆ ไดแก 

เม็ดเลือดแดงตัวออนระยะ reticulocyte และเม็ดเลือดแดงตัวออน 

ที่มีนิวเคลียส (nucleated red blood cells; NRBC) และยังสามารถ

ตรวจสอบ parameters อื่น เชน red cell distribution width 

(RDW), platelet distribution width (PDW) และ neutrophil 

volume distribution width (NDW) เปนตน 

เครื่องวิเคราะหและแยกชนิดของเม็ดเลือดในปจจุบันจะใช 

เทคโนโลยีหลายอยางรวมกัน ไดแก การใชคอมพิวเตอรมาชวย 

ในการวิเคราะหและคำานวณผล การใชแสงเลเซอรและคลื่นวิทยุ 

มาชวยในการตรวจวิเคราะห เปนตน สำาหรับคุณสมบัติพื้นฐาน 

ของเซลลที่นำามาใชในการวิเคราะหโดยเครื่องอัตโนมัตินั้นจะอาศัย 

คุณสมบัติตางๆ ไดแก คุณสมบัติทางดานเคมีของเซลล (cyto- 

chemistry) การกระจายแสงของเซลล (cell light scatter) และ 

การเปนสื่อนำาไฟฟาของเซลล (cell conductivity) โดยใชอยางใด 

อยางหนึ่งหรือใชรวมกัน ทำาใหไดขอมูลจากการวิเคราะหเซลลเม็ด

เลือดไดมากขึ้น  Parameters เหลานี้สามารถนำาไปใชประโยชนทั้ง

ในสวนของการวินิจฉัยแยกชนิดของโรค การติดตามผลการรักษา

ตลอดจนการวิจัย 

หลักการของเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ(Principlesof

automatedhematologyanalyzer)

เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ มีการนำาหลักการหลายอยาง 

มาใชรวมกันเพื่อใหสามารถทำาการวิเคราะหคาตางๆ ไดหลากหลาย 

มีความแมนยำาและถูกตอง ปจจุบันหลักการตางๆที่นำามาใชในเครื่อง

วิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติไดแก

1. HydrodynamicFocusing

หลักการนี้คือ เมื่อเลือดถูกเจือจางดวยน้ำายาแลวถูกสงไปยังชอง 

นับเม็ดเลือด ขณะที่เซลลผานไปยัง aperture เซลลเม็ดเลือด 

จะถูกบังคับใหไหลเรียงเดี่ยวดวยการใชน้ำายาที่มีความเขมขน 

และแรงดันที่แตกตางกัน หรือที่เรียกวา front sheath ดังนั้นเซลล 

แตละตัวจะถูกนับทีละเซลล และเมื่อเซลลถูกนับและผาน aperture 

ไปแลว เซลลที่ถูกนับแลวจะถูกบังคับใหไหลเรียงเดี่ยวออกไป 

ดวยการใชน้ำายาที่มีความเขมขนและแรงดันที่แตกตางกันเรียกวา 

back sheath ดวยหลักการนี้ทำาใหการวิเคราะหเม็ดเลือดถูกตอง

และแมนยำา เนื่องจากแตละเซลลจะถูกนับเพียงครั้งเดียวเทานั้นไมมี 

เซลลใดถูกนับซ้ำา เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติสวนใหญจะนำาหลักการนี้มาใช 

รวมกับหลักการอื่น

2. ImpedanceCellCountingandSizing

การวัดการเปลี่ยนแปลงของการตานกระแสไฟฟาของเม็ดเลือด 

(electrical resistance) เมื่อไหลผาน aperture ที่มีไฟฟากระแส 

ตรง (direct current) ไหลผาน สามารถบอกจำานวนเซลลที่นับ 

ได และขณะเดียวกันก็สามารถบอกขนาดหรือปริมาตรของเซลล 

ได โดยอาศัยหลักการวาอัตราการลดของกระแสไฟฟาที่เซลลเขา

ไปขัดขวางทางผานจะเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาตรของเซลล 

3. Light-Scatter

หลักการนี้อาศัยคุณสมบัติของเซลลเม็ดเลือดที่มีดัชนีการ

บทบรรณาธิการ

วิทยาการกาวหนาของเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ

(AdvancedTechnologyinAutomatedBloodCellAnalyzer)
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หักเหแสง (refractive index) แตกตางกัน เมื่อฉายลำาแสง (light 

beam) ไดแก laser ที่ปรับใหเล็กลงและโฟกัสไปที่เซลล เซลลจะ 

หักเหแสงใหกระจาย (scattered) ออกไป และโดยการบันทึก 

ปริมาณของ light scatter ที่มุมตางองศาโดยการบันทึกที่มุมต่ำา 

(low angle) จะไดขอมูลที่เกี่ยวของกับขนาดของเซลล สวนการ

บันทึกที่มุมสูง (high angle) จะไดขอมูลที่เกี่ยวของกับความเขมขน 

ของสารที่อยูภายในเซลลนั้น ตลอดจน structural complexity 

ที่อยูในเซลล ไดแก granules และ nuclear shape เปนตน 

4. LightAbsorption

หลักการนี้อาศัยการยอมเซลลโดยปฏิกิริยาเคมีตอเซลล 

(cytochemistry) โดยจะยอมสวนแกรนูลของเม็ดเลือดขาวใน

การติดสี peroxidase เพื่อใชในการแยกชนิดตางๆ ของเม็ด

เลือดขาวใหครบ 5 ชนิด และนอกจากนี้ยังใชในการตรวจสอบ 

hemoglobin concentration 

5.ElectricalConductivity

ใชวัดความเปนสื่อนำากระแสไฟฟาของเซลลเมื่ออยูในสนาม

ไฟฟาที่มีความถี่สูงโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic 

wave) ชนิดที่มีความถี่สูงในการตรวจคุณสมบัติการนำากระแส

ไฟฟาของเซลล  คลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถผานเยื่อหุมเซลล 

ไดดี แตผานสิ่งตางๆ ภายในเซลล เชน แกรนูล นิวเคลียส  และ

สารองคประกอบทางเคมีอื่นๆ ไดไมดี เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะสำาหรับ

ใชเพื่อแยกชนิดของ granulocytes 

6. RadioFrequency

เปนวิธีการที่ใชคลื่นวิทยุเขาไปตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล เพื่อ

ชวยในการแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว  หลักการคือ คลื่นวิทยุนี้

สามารถจะเคลื่อนตัวผานเยื่อหุมเซลล และ cytoplasm ได แตเมื่อ

ถึงนิวเคลียสคลื่นวิทยุจะถูกขัดขวางไว โดยการขัดขวางนี้จะขึ้น

อยูกับขนาดและความหนาแนนของนิวเคลียส โดยนิวเคลียสที่มี

ขนาดใหญและมีความหนาแนนสูงจะขัดขวางคลื่นวิทยุไดมากและ

จะสรางสัญญาณสูง หลักการนี้จะทำาใหสามารถแยกชนิดของเม็ด

เลือดขาวที่มีขนาดใกลเคียงกันแตมีความแตกตางของแกรนูล และ

นิวเคลียสออกจากกันได โดยเฉพาะการแยก granulocyte ออก

จาก monocyte 

7.LightscatteringและMulti-anglepolarized

scatterseparation(M.A.P.S.S.)

เปนหลักการวัดการกระจายแสง laser จากเซลล โดยมี

ตัวรับแบบแบงแยกหลายมุม วิธีการคือโดยการยิงแสง laser 

ไปที่เซลลขณะไหลผาน flow cell แบบเรียงเดี่ยว ขณะเดียวกัน

เมื่อเซลลกระจายแสง เครื่องจะมีตัวตรวจรับ (detector) ตั้งที่มุม

ตางกัน โดยขอมูลที่ไดรับจาก detector ทั้งหมดจะสามารถนำาไป

วิเคราะหและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวไดทั้ง 5 ชนิด 

8. Fluorescence

เครื่องวิเคราะหรุนใหมจะนำา fluorescence มาใชในการวิเคราะห 

ปริมาณของ RNA  ซึ่งใชในการวิเคราะห reticulocytes และ 

“reticulated” platelets และวิเคราะหปริมาณของ DNA  เพื่อ

การวิเคราะห nucleated red blood cells ตลอดจนวิเคราะห 

cell surface markers ไดแก CD4 และอื่นๆ

การประเมินคาparametersทางโลหิตวิทยาโดยเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องอัตโนมัติจะทำาการวิเคราะหคาตางๆ โดยการแยกวิเคราะห 

เปนสวนๆ โดยเครื่องจะแบงตัวอยางเลือดบางสวนไปทำาใหเกิดการ 

lysis เพื่อวัด Hb และวิเคราะหเม็ดเลือดขาว แตบางสวนจะถูก

นำาไปเจือจางโดยไมเกิด lysis เพื่อวิเคราะห RBC และ PLT คา

ที่ไดบางคาไดจากการวิเคราะหโดยตรงตามหลักการที่กลาวมาแลว 

บางคาไดจากการคำานวณจาก primary data เชน Hct, MCH 

และ MCHC เปนตน ทำาใหไดคาการวิเคราะหประมาณ 20 ถึง 

30 parameters 

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทำาใหผลการวิเคราะหเปนที่

นาเชื่อถือ การใชหลักการหลายอยางรวมกันนี้ ทำาใหสามารถ

วิเคราะหแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวไดครบทั้ง 5 ชนิดไดแก 

neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte และ lymphocyte 

เทคโนโลยีใหมที่ใชในการวิเคราะหเปนลิขสิทธิ์ของแตละบริษัทที่ผลิต 

ซึ่งมีหลักการตางๆ ดังนี้

ElectricalimpedanceและVolumeConductivityScatter

(VCS)

เปนการวิเคราะหแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยอาศัยหลัก

การของ cell volume รวมกับ cell conductivity และ cell 

light scatter รวมกันอยูใน single integrated system เรียกวา 

VCS technology ทำาใหสามารถวิเคราะหแยกชนิดของเม็ดเลือด

ขาวจำานวน 5 ชนิดได โดยกลุมของเซลลที่แสดงจะแยกออกเปน 

neutrophil, eosinophil, monocyte และ lymphocyte หรือ 

basophil  เมื่อวิเคราะหระหวาง volume และ scatter และเมื่อ

วิเคราะหระหวาง volume และ conductivity จะสามารถแยก 

lymphocyte ออกไปได และจากการวิเคราะห volume รวมกับ 

conductivity/scatter จะทำาใหสามารถแยก basophil ออกไป

ได จึงวิเคราะหเม็ดเลือดขาวไดครบทั้ง 5 ชนิด  เทคโนโลยีนี้เปน 

ของบริษัท Coulter ไดแก Model STKS และ MAXM

LightscatteringและCytochemicalanalysis

เปนการแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยเม็ดเลือดขาวจะถูก

ยอมดวย peroxidase ใน chamber ที่มีความรอนสูงเพื่อใหเม็ด

เลือดแดงและเกล็ดเลือดแตก โดยใช light scatter ในการวัด
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ขนาดของเม็ดเลือดขาว และใช tungsten light optics ในการ

วัด peroxidase activity  สำาหรับ marker ที่ใชในการแยกเม็ด

เลือดขาวชนิด granulocytes จะใช enzyme myeloperoxidase 

ซึ่งจะพบวามีอยูในระดับที่แตกตางกันใน neutrophil, eosinophil 

และ monocyte แตจะไมพบใน basophil, lymphocyte และ 

blast cell

สำาหรับการวิเคราะห basophil นั้นจะใชน้ำายาพิเศษทำาปฏิกิริยา

กับเยื่อหุมเซลลซึ่งจะทำาใหเกิดการแตกของเม็ดเลือดขาวทุกชนิด 

ยกเวน basophil โดยเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นจะแตกสลายเหลือ

แตสวนนิวเคลียส ในขณะที่ basophil จะยังอยูในสภาพปกติ 

เมื่อเซลลเหลานี้ผานไปที่ flow cell ที่มีแสง laser ผานก็จะถูก

วิเคราะหวาเปน mononuclear cell หรือ polymorphonuclear 

cell ในขณะที่ basophil จะยังคงมีขนาดใหญกวานิวเคลียสอื่น

จึงสามารถกระจายแสงไดมากกวา และปรากฏใน  scattergram 

สวนบนของแกนตั้ง ในขณะที่สวนลางของ scattergram จะแสดง

ลักษณะของนิวเคลียส ของเม็ดเลือดขาวชนิดอื่น 

การวิเคราะหเม็ดเลือดขาวโดยวิธีนี้ยังสามารถรายงานความ

ผิดปกติอื่นๆ ไดแก กลุมที่มี high myeloperoxidase (HPX 

fraction) และกลุมของ large unstained cells (LUC) โดย

การมี increased myeloperoxidase activity จะเกี่ยวของกับ 

reactive stages หรือการมี hyperproliferative granulopoiesis 

ในขณะที่การมีจำานวนของ LUC สูงขึ้นจะสะทอนถึงการมี atypical 

lymphocytes และ blast cells เทคโนโลยีนี้ใชกับเครื่อง ADVIA 

120 และ ADVIA 2120 เปนตน 

RadioFrequencyและDirectCurrent(RF/DC)

เปนการวิเคราะหแยกชนิดและปริมาณของเม็ดเลือดขาวโดย

ใชไฟฟากระแสตรงและคลื่นวิทยุ ซึ่งจะสะทอนขอมูลดานขนาด 

และความหนาแนนของนิวเคลียส ทำาใหสามารถแยกเม็ดเลือดขาว

ชนิดตางๆ ออกเปน granulocyte, monocyte และ lymphocyte 

โดยคลื่นวิทยุจะตรวจความหนาแนนและขนาดของนิวเคลียสจาก 

lyse-treated cells ในขณะที่ไฟฟากระแสตรงจะตรวจนิวเคลียส 

และ cytoplasm จากเซลลที่สมบูรณ โดยสัญญาณจะแสดงใน 

ลักษณะ three-dimensional WBC scattergram สวน eosinophil 

จะถูกแยกออกจากกลุม granulocytes ดวยน้ำายาจำาเพาะ โดย

อาศัยคุณสมบัติที่ eosinophil จะทนตอน้ำายาที่มีฤทธิ์เปนดาง

ไดดีกวาเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นและในทำานองเดียวกันก็สามารถ

แยก basophil ไดดวยหลักการที่ basophil มีความคงทนตอ

น้ำายาที่มีฤทธิ์เปนกรดไดดีกวาเม็ดเลือดขาวชนิดอื่น นอกจากนี้เม็ด

เลือดที่ผิดปกติอื่นๆ ไดแก immature granulocytes (shift to 

the left), blasts cells, atypical lymphocytes, nucleated 

RBCs และ platelet clumping ก็สามารถตรวจไดจาก WBC 

scattergram

หลักการ RF/DC นี้ ยังสามารถวิเคราะหเม็ดเลือดขาวตัวออน

ได โดยใชน้ำายาพิเศษ โดยอาศัยคุณสมบัติทางชีวเคมีที่วา ผนัง

เซลลของเม็ดเลือดขาวตัวออนจะประกอบดวยโปรตีนมากกวา 

ไขมัน น้ำายานี้จะทำาลายเม็ดเลือดขาวตัวแกทั้งหมด ทำาใหแยกเม็ด

เลือดขาวตัวออน (hematopoietic progenitor cells; HPC) ออก

มาได เทคโนโลยีนี้เปนของบริษัท Sysmex ไดแกรุน XE series 

และรุน SE-9000, SE-9500 เปนตน 

Light scattering และ Multi-Angle Polarized Scatter

Separation(M.A.P.S.S.)

หลักการนี้คือ เมื่อเม็ดเลือดขาวไหลผาน flow cell ที่มีแสง

เลเซอรยิงผาน เม็ดเลือดขาวแตละชนิดจะมีคุณสมบัติในการกระ

จายแสงแตกตางกัน และการกระจายแสงเลเซอรจากเซลลตางๆ จะ

ถูกตรวจดวยตัวรับ (detector) ที่มุมตางกันไดแก ที่ 0 องศา จะ 

detect ขนาดของเซลล ที่ 7 หรือ 10 องศา จะ detect complexity 

ภายในเซลล ที่ 90 องศา polarized จะ detect lobularity ของ

นิวเคลียส และที่ 90 องศา depolarized จะ detect แกรนูล

ของ eosinophil โดยขอมูลที่ไดรับจาก detector ทั้งหมดจะปรับ

เปลี่ยนเปนสัญญาณทางไฟฟาเพื่อนำาไปวิเคราะหแยกชนิดโดย 

เครื่องคอมพิวเตอร  โดยการวิเคราะหจะเปนแบบ two angle 

analysis ไดแก ที่ 7 และ 90 องศา จะแยกระหวาง polymorpho 

nuclear และ mononuclear cells ที่ 90 องศา (polarized และ 

depolarized) จะแยกระหวาง neutrophil และ eosinophil ที่ 0 

และ 7 องศา จะแยก basophil, lymphocyte และ monocyte 

และจากหลักการดังกลาวทำาใหนับแยกประเภทเม็ดเลือดขาว 

ไดครบทั้ง 5 ชนิด เทคโนโลยีนี้เปนของบริษัท Abbott  เชน CELL 

DYN รุน 3700 และ 4000 เปนตน

Parametersอื่นๆที่เกี่ยวของกับWBC

เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่

สามารถวิเคราะห parameters อื่นนอกเหนือจากการนับแยกชนิด

และปริมาณของเม็ดเลือดขาว 5 ชนิด ซึ่งสามารถนำาไปใชในการ

แปลผลการวิเคราะหเพื่อวินิจฉัย บางคาสามารถนำาไปใชในการวิจัย

และพัฒนา หรือติดตามการรักษาได  parameters ดังกลาวไดแก

Largeunstainedcell(LUC)หมายถึงกลุมเซลลที่มีขนาด

ใหญและไมติดสี peroxidase ที่ใชยอมเซลล ไดแก atypical 

lymphocyte, large lymphocyte และ blast cell เปนตน ซึ่ง

หากคานี้สูงผิดปกติ จำาเปนตองตรวจสอบ blood smear คานี้มี

รายงานในเครื่อง Technicon H*1, H*2, H*3, ADVIA 120  

และ ADVIA 2120 คาปกติของ LUC อยูระหวาง 0-3.7%
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Meanperoxidaseactivityindex(MPXI)เปนคาดัชนี

เฉลี่ยของกลุมเซลลที่ติดสี peroxidase คานี้เปนคาที่ใชในการ

ศึกษาการทำางานของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil วามีระดับ

เฉลี่ยของเอนไซม myeloperoxidase ปกติหรือไม ซึ่งคาสูงพบ

ไดในกรณีที่มีเซลลตัวออนของเม็ดเลือดขาว เพิ่มขึ้นมากกวาปกติ 

(shift to the left) คานี้มีรายงานในเครื่อง Technicon H*1, 

H*2, H*3, ADVIA 120 และ ADVIA 2120 คาปกติของ MPXI 

อยูระหวาง -10 ถึง 10

Immature granulocyte (IG) เปนคาที่รายงานในเครื่อง

วิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติขนาดใหญ เชน เครื่อง Sysmex 

XE-2100 และเครื่อง Cell-Dyn 4000 โดยรายงานคาเปนรอยละ 

(%) หรือคาสัมบูรณ (absolute value) ซึ่งในภาวะปกติไมควร

พบโดยคา IG จะเทากับ 0 คาของ IG จะสูงขึ้นในภาวะที่ผิดปกติ 

เชนมี shift to the left หรือ leukemia เปนตน

Lobularity index (LI) เปนคาที่เกิดจากการวิเคราะหหา

จำานวนของ basophil โดยหลักการของบริษัท Technicon โดย 

วิเคราะหจากกลุมเซลลที่มีนิวเคลียสหลาย lobe (polymorphonuclear; 

PMN) เปรียบเทียบกับกลุมเซลลที่มีนิวเคลียส lobe เดียว (mono- 

nuclear; MN) ใน basophil/ lobularity cytogram คาที่ต่ำากวา

ปกติแสดงถึง การมี shift to the left ในขณะที่คาสูงขึ้นแสดง

ถึง การมี shift to the right โดยคาปกติจะเทากับ 1.90-3.00

Hematopoieticprogenitorcell(HPC) เปนคาวิเคราะหเซลล

ตนกำาเนิดของเม็ดเลือด โดยเครื่องรุนใหมของบริษัท Sysmex 

ไดแก Sysmex XE-2100ไดพัฒนาการวิเคราะหคาเซลลดังกลาว 

ซึ่งเปนคาที่สามารถนำามาใชในทางคลินิกได 

CD4/CD8 เปนคาที่เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดบางรุนสามารถ

วิเคราะหได เชนเครื่อง Coulter STKS, GENS และเครื่อง Cell-

Dyn 4000 เปนตน คา CD4/ CD8 เปนคาวิเคราะหปริมาณของ

เม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte  คือ T-helper (CD4+) และ 

T-suppressor (CD8+) ซึ่งจะชวยในการติดตามการรักษาผูปวย

ที่มีปญหาทางดานภูมิคุมกันเชนโรคเอดส  คาปกติของ T-helper 

(CD4+) 600-1500 cells/mL และ T-suppressor (CD8+) 300-

1000 cells/mL ซึ่งโดยคาปกติของ CD4/CD8  จะมากกวา 1.0

Neutrophilvolumedistributionwidth(NDW)เปนคาที่

ใชเปน indicator เพื่อชวยในการวินิจฉัย acute infection เปนคา

ที่ไดจากการวิเคราะหโดยเครื่อง Coulter LH 750 โดยวิธี VCS 

เทคโนโลยีโดยพบวาคา NDW จะสูงขึ้นในผูปวยที่มีการติดเชื้อ

แบคทีเรียซึ่งแสดงถึงการมี neutrophil size variability

Parametersอื่นๆที่เกี่ยวของกับplatelets

Meanplateletvolume(MPV) คือคาเฉลี่ยปริมาตรของ

เกล็ดเลือด จะเปนคาที่บงบอกถึงขนาดของเกล็ดเลือด ซึ่ง MPV จะ 

equivalent กับ MCV โดยคาที่เพิ่มขึ้นของ MPV จะทำาใหสามารถ

แยกระหวาง normal และ abnormal platelet populations 

MPV มีหนวยเปน fL  โดยคาปกติของ MPV คือ 7.2-11.1 fL

Platelet distribution width (PDW) คือคาความกวาง

ของการกระจายตัวของปริมาตรเกล็ดเลือด จะเปนคาที่บงบอกถึง

ความแตกตางของขนาดของเกล็ดเลือด ซึ่ง PDW จะ equivalent 

กับ RDW โดยพบวาการเพิ่มขึ้นของ PDW จะทำาใหสามารถแยก 

ระหวาง normal และ abnormal platelet populations เชน

เดียวกันPDW มีหนวยเปนรอยละ (%)

Plateletcrit(PCT)คือคาปริมาตรอัดแนนเกล็ดเลือดเปน

คาที่ equivalent กับ Hct แตเปนคาที่ยังไมทราบประโยชนแนชัด 

คาปกติอาจแตกตางกันไดตามเทคโนโลยีที่ใชวิเคราะห PCT มี

หนวยเปนรอยละ (%)

Plateletlargecellratio(P-LCR) เปนคาอัตราสวนระหวาง

เกล็ดเลือดที่มีขนาดนอยกวา 12 fL และที่มีขนาดมากกวา 12 fL 

ซึ่งหากต่ำากวาปกติใชเตือนการเกิดการเกาะกลุมกันของเกล็ดเลือด 

สามารถนำามาใชติดตามสภาวะการสรางเกล็ดเลือด

Parametersที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเม็ดเลือดแดงตัวออน

Nucleatedredbloodcell(NRBC)คือคาจำานวนของเม็ด

เลือดแดงตัวออนที่มีนิวเคลียส เปนคาที่วิเคราะหไดโดยเครื่อง

อัตโนมัติรุนใหม ไดแกเครื่อง Sysmex XE-2100, Cell-Dyn 

4000 และ coulter LH 750 หลักการวิเคราะหในแตละเครื่องจะ

แตกตางกันไป ไดแกโดยการสลายเม็ดเลือดแดงทั้งหมดโดยน้ำายา

เฉพาะ ซึ่งทำาให NRBC เหลือแตนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กกวาเม็ด

เลือดขาว ทำาใหสามารถนับ NRBC ได หรือโดยใชหลักการของ 

Flow cytometry โดยการยอมดวย CD45 และ propidium 

iodide (PI) โดย NRBC จะใหผลเปน CD45-/PI+  NRBC 

เปนคาที่มีประโยชนในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผูปวย

โรคโลหิตจางบางชนิด ไดแก โรคธาลัสซีเมีย NRBC มีหนวยเปน 

รอยละ (%) หรือคาสัมบูรณ (cells/mL) คาปกติคือ NRBC = 0

Reticulocytescount(RETcount)เปนคานับจำานวนเม็ด

เลือดแดงตัวออนที่ไมมีนิวเคลียส การวิเคราะหโดยหลักการของ 

Sysmex จะยอม reticulocyte ดวย Auramine O (ยอม nucleic 

acid) ซึ่งเปนสวนประกอบของ DNA และ RNA หลักการคือใหเซลล 

ไหลเรียงเดี่ยวไปยัง flow cell โดยยิงแสงเลเซอรชนิด Argon 

ทำาใหเซลลเกิดการกระจายแสงตามคุณสมบัติสองประการคือ ขนาด

ของเซลล และความเขมขนของการติดสีเรืองแสง โดยเซลลที่ถูก

ยอมดวยสีเรืองแสงจะปลอยแสงเรืองออกมาเมื่อกระทบ laser แสง

เรืองที่ออกมาจะถูกวัดดวย photomultiplier โดยที่ reticulocyte 
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จะมี nucleic acid ชนิด RNA เหลืออยูจึงกระจายแสง สำาหรับ 

NRBC จะติดสีเขมมากเพราะมี nucleic acid ในนิวเคลียสสูง 

จะถูกแยกออกไป สำาหรับการวิเคราะหโดยเครื่อง H*3 RTC/RTX 

และ ADVIA จะยอม nucleic acid ใน reticulocyte ดวยสี 

OXAZINE 750 รวมกับการใชน้ำายา Zwitterionic detergent ที่

ทำาใหเซลลมีรูปรางกลมโดยคงปริมาตรไว (isovolumetric sphere)  

การนับจำานวน reticulocyte นอกจากจะวัดจำานวนไดอยาง

ถูกตองแลว ยังสามารถตรวจสอบ maturity ของ reticulocyte 

ไดโดยการตรวจสอบปริมาณของ RNA คา RET count และ 

RET maturity index ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการตรวจวินิจฉัย

และติดตามการรักษาภาวะโลหิตจางจากสาเหตุตางๆ เพราะสามารถ 

บงบอกถึงการทำางานของไขกระดูก RET count มีหนวยเปน 

รอยละ (%) หรือคาสัมบูรณ (x103/mL) 

Parametersอื่นที่เกี่ยวกับreticulocytes

Lowfluorescenceratio(LFR)คือคาของเม็ดเลือดแดง

ตัวออนที่ยอมติดสีฟลูออเรสเซนตในปริมาณต่ำา 

Middleormediumfluorescenceratio(MFR) คือคา

ของเม็ดเลือดแดงตัวออนที่ยอมติดสีฟลูออเรสเซนตในปริมาณ 

ปานกลาง 

Highfluorescenceratio(HFR) คือคาของเม็ดเลือดแดง

ตัวออนที่ยอมติดสีฟลูออเรสเซนตในปริมาณสูง 

Immaturereticulocytefraction(IRF) เปนคาที่ประกอบ

ดวยกลุม HFR และ MFR สามารถนำามาใชในการศึกษาพยาธิ 

สรีระของการสรางเม็ดเลือดแดง คา IRF รายงานไดจากเครื่อง 

วิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติที่ผลิตออกมาในรุนปจจุบัน ไดแก 

เครื่อง Sysmex 2100 และ Cell-Dyn 4000 เปนตน คา IRF 

สามารถนำามาใชในการติดตามการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางได

Reticulocytemeancorpuscularvolume(MCVr)คือคา

เฉลี่ยของปริมาตรเม็ดเลือดแดงตัวออน (reticulocyte) มีหนวยเปน fL

Reticulocyte mean corpuscular hemoglobin

concentration (CHCMr) คือคาเฉลี่ยความเขมขนของ

ฮีโมโกลบินภายในเม็ดเลือดแดงตัวออน (reticulocyte)มีหนวย 

เปน g/dL

Reticulocytehemoglobincontent(CHr)คือคาความ

เขมขนของฮีโมโกลบินภายในเม็ดเลือดแดงตัวออน (reticulocyte) 

มีหนวยเปน pg

Reticulocytehemoglobindistributionwidth(HDWr) 

คือคาความกวางของการกระจายตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

ตัวออน(reticulocyte) มีหนวยเปน g/dL

Reticulocytedistributionwidth(RDWr) คือคาความ

กวางของการกระจายตัวของปริมาตรเม็ดเลือดแดงตัวออน 

(reticulocyte) มีหนวยเปนรอยละ (%)

การตรวจวิเคราะหทางดานโลหิตวิทยาเปนการตรวจพื้นฐานที่

สำาคัญทั้งในดานการตรวจเพื่อวินิจฉัย และติดตามการรักษาผูปวย 

ในปจจุบันเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติไดรับการพัฒนาจนมี

ความถูกตองและแมนยำาสูง และมีความสะดวกรวดเร็ว การเขาใจ

หลักการวิเคราะหจะทำาใหผูวิเคราะหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามการวิเคราะหโดยเครื่องอัตโนมัติก็ยัง

คงมีขอจำากัดบางประการในการบงชี้ถึงความผิดปกติของตัวอยาง

ที่นำามาตรวจ ดังนั้นการผสมผสานเทคโนโลยีเครื่องตรวจวิเคราะห 

อัตโนมัติรวมกับการตรวจ blood smear ก็จะทำาใหไดผลการตรวจ

วิเคราะหที่ถูกตองแมนยำาขึ้นโดยเครื่องบางรุนจะมีสวนที่ smear 

และยอม slide เปน option ของเครื่องไดแก Coulter LH 785 

และ LH 780 เปนตน นอกจากนี้ขบวนการในการควบคุมคุณภาพ 

(quality control) และการปรับแตง (calibration) ของเครื่อง

ก็เปนสวนที่มีความสำาคัญอยางยิ่งสำาหรับเครื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อ

ใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยำาและนาเชื่อถือ 

อยางไรก็ตามหลักการสำาหรับเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติเหลา

นี้ blood cells ก็คือ particles ที่มีความแตกตางกันของขนาด 

impedance และ light scatter ที่เครื่องกำาหนดความถูกตองใน

การวิเคราะหแตในความเปนจริงอาจมีขอจำากัดในการวิเคราะหจึง

อาจพบขอผิดพลาดของผลการวิเคราะหได ซึ่งความผิดพลาดอาจ

เกิดไดจาก 2 สาเหตุคือจากหลักการของเครื่องหรือเทคโนโลยีที่

ใชวิเคราะหนั้นโดยมีผูรายงานไววาเครื่องแตละชนิดจะมีขอผิดพลาด

ไดอยางนอย 1 สวน อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพยาธิสภาพของผูปวยที่

สงผลตอตัวอยางที่เก็บและมีผลตอการวิเคราะหซึ่งสามารถสรุป

ไดดังตาราง
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SpuriouslyLowPLTCount PLT agglutination (in EDTA) Septicemia, TTP

 PLT satellitism (in EDTA) Autoimmune antibody

     Around PMN, Around other cells Chronic myelocytic leukemia

 PLT-neutrophil agglutination

SpuriouslyElevatedPLTCount Fragmented RBC (schistocyte) Severe iron deficiency anemia

 Cytoplasmic fragment of nucleated cells Leukemia, Lymphoma Infection, Candida

 Microorganism (Bacteria, Fungi) Hyperchylomicronemia

 Lipids 

SpuriouslyLowWBCCount Polymorphonuclear  aggregation Acute / chronic inflammation

  Liver disease, integrin expression

 Aggregation ของ WBC อื่นๆ

     Cluster of normal lymphocytes Urinary tract infection, CLL, Lymphoma

 Aggregation ของ WBC ทุกชนิด Alcoholic cirrhosis

 Nature and amount of anticoagulant Sample contains excess of K3 EDTA

SpuriouslyHighWBCCount PLT aggregates and large PLTs Myeloproliferative/ Myelodysplastic disorders

 Nucleated red blood cells (NRBC) Physiological (newborns)

  Pathological (Thalassemia)

 Red blood cells resistant to lysis Physiological (neonates)

  Pathological (Abnormal HbC, CC, CS)

  Liver disease, Uremia, chemotherapy

 Cryoglobulins Cryoglobulinemia

SpuriouslyElevatedHb Lipids and hyperchylomicronemia Severe/ acquired hypertryglyceridemia

 High WBC counts WBC > 50 หรือ 100x109/L

 Immunoglobulins Multiple myeloma

 Hemolysis, Bilirubin>250-300 mg/L Major intravascular hemolysis

  จาก chemical, mechanical hemolysis,

  hemolytic anamia

SpuriouslyDecreasedHb Coagulation within the sample

 Sulfhemoglobin 

SpuriouslyelevatedRBCcounts High WBC count, Giant platelets Anemia

SpuriouslydecreasedRBCcounts Cold agglutinins Cold agglutinins aggregate RBC

 Warm autoimmune hemolytic anemia

 Very small RBC and discrimination

 with PLT

Possibleinterference Intraerythrocytic particles: Howell-Jolly Thalassemia, hemolytic anemia

Reticulocyteanalysis bodies, Pappenheimer bodies, basophilic

 stippling, Heinz bodies etcs

ขอผิดพลาดของผลการวิเคราะหโดยเครื่องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา

Spuriouscountsandspuriousresultsonhematologyanalyzers

Situationsleadingto สาเหตุ โรคที่พบ
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