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เลือดเปนสารชีวภาพจากรางกายที่มีความสําคัญย่ิง โดยทําหนาที่ลําเลียง
ขนถายออกซิเจน คารบอนไดออกไซด สารอาหาร สารเคมี ไปยังสวนตางๆ ของ
รางกาย ตลอดจนลําเลียงของเสียตางๆ เพ่ือไปขับถายตอไป ในเลือดนั้นแบงได
เปน 2 สวน คือ สวนที่เปนของเหลวที่เรียกกันวา “น้ําเลือด” หรือ “พลาสมา” และ 
สวนที่เปนของแข็งซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนเซลลตางๆ เชน เม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว และเกร็ดเลือด 

 
ความสําคัญของเม็ดเลือด 

ส่ิงที่มีมากที่สุดในเลือดคือเม็ดเลือดแดง ซึ่งเปนเซลลที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง โดยทําหนาที่ขนสงออกซิเจนไปเล้ียงอวัยวะตางๆ ทั่วรางกาย และนํา
คารบอนไดออกไซดออกจากเนื้อเย่ือตางๆ เม็ดเลือดแดงมีรูปรางเปนเม็ดๆ คลาย
เลนสเวา โดยมีลักษณะขอบหนากวาศูนยกลาง ลักษณะเชนนี้เปนการเพิ่มพ้ืนที่ผิว
ในการสัมผัสออกซิเจนไดมากกวารูปทรงกลม โดยในแตละเม็ดเลือดแดงมีสารสี
แดงที่ เรียกวาฮี โมโกลบินเปนตัวทําหนาที่จับกับกาซออกซิ เจนและกาซ
คารบอนไดออกไซดในกระแสเลือดของคนเรา  

เม็ดเลือดที่มีรองลงมาคือเม็ดเลือดขาว มีปริมาณนอยกวาเม็ดเลือดแดง
มาก เม็ดเลือดขาวทําหนาที่กําจัดส่ิงแปลกปลอม เชน เชื้อโรคที่เขามาสูรางกาย
ของคนเรา เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดดวยกัน แตละตัวจะทํางานประสานกันเพ่ือ
ปองกันรางกายใหปลอดภัยจากเชื้อโรคที่พยายามเขาสูรางกายเรา  

เมื่อเกิดบาดแผลจะมีเกร็ดเลือดมาคอยอุดบาดแผล เกร็ดเลือดนี้มีหนาที่
หลักในการรักษาความสมดุลภายในหลอดเลือด ชวยในการอุดรอยรั่วเมื่อเกิดการ
ฉีกขาดของเสนเลือด ภายในมีสารโปรตีนที่ชวยทําใหเลือดแข็งตัวตางๆ อยูเปน
จํานวนมาก  
 
 



ชนิดและหนาที่ของเม็ดเลือดขาว 
เม็ดเลือดขาวมีความสําคัญตอรางกาย เปรียบเสมือนเปนทหารคอย

ปองกันขาศึกที่มารุกราน ขาศึกศัตรูเหลานี้ไดแก เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือ
หนอนพยาธิตางๆ  โดยทหารเม็ดเลือดแบงยอยใหพอเขาใจไดเปน ๕  ชนิด ไดแก 
นิวโตรฟวส (neutrophils) ลิมโฟไซต (lymphocytes) โมโนไซต (monocytes) เบ
โซฟลส (basophils) และ อีโอสิโนฟลส (eosinophils) 

การเรียกชื่อเม็ดเลือดขาวเหลานี้มีที่มา เมื่อกอนนี้เวลาดูเม็ดเลือดขาวจะ
ใชกลองจุลทรรศนในการตรวจดู โดยนําเลือดมาปายลงบนแผนกระจกที่เรียกวา
แผนสไลด แลวนําแผนสไลดไปยอมสีเพ่ือใหดูงายขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของเม็ด
เลือดขาวแตละตัวมีสารที่มีความเปนกรดดางแตกตางกัน เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตร
ฟวสนั้นภายในตัวมีคุณสมบัติเปนกลางหรือเรียกวานิวทรัล (neutral) จึงไดชื่อ
วานิวโตรฟวส สวนเม็ดเลือดขาวที่ยอมสีแลวติดสีที่เปนดาง (base) มากๆ คือเบ
โซฟลส ซึ่งหมายถึงพวกที่ยอมติดสีดางหรือเบส สวนอีกชนิดติดสีที่เปนกรดมาก สี
ที่ใชยอมมีสารชนิดหนึ่งคือ เอซิด อีโอซิน (acid eosin) เพราะฉะนั้นจึงเรียกกันวา
อีโอสิโนฟลส สวนเม็ดเลือดขาวที่มักอยูตามตอมน้ําเหลือง หรือ ลิมฟโนด (lymph 
node) ชื่อที่ไดจึงเรียกวาลิมโฟไซต 

เม็ดเลือดขาวชนิดที่มีมากที่สุดคือนิวโตรฟวส ในคนปกติมีประมาณรอย
ละ ๕๕ – ๗๕ ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด เวลาที่เราไดรับเชื้อแบคทีเรีย พวกนี้จะ
เปนดานแรกที่มาคอยจับกินทําลาย เม็ดเลือดขาวที่พบรองลงมาเปนอันดับสองคือ
ลิมโฟไซต ซึ่งมีประมาณ รอยละ ๒๐ - ๓๕ ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด เม็ดเลือด
ชนิดนี้มีสวนชวยรางกายตอตานการรุกรานของเชื้อโรคในกลุมของเชื้อไวรัสตางๆ 
เซลลลิมโฟไซตนั้นเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย พวกที่เปนโรค
ภูมิคุมกันบกพรองจะมีเม็ดเลือดขาวชนิดนี้นอยลง  

เม็ดเลือดขาวตัวตอมาทําหนาที่เสมือนเปนรถเทศบาลกําจัดขยะในระบบ
เสนเลือดคือโมโนไซต เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ชวยเสริมการทํางานของพวกนิวโตร
ฟวส แลวคอยจับกินเศษซากของเซลลตางๆ ในเสนเลือด เม็ดเลือดขาวทุก ๑๐๐ 
เซลล จะมีเซลลนี้ประมาณ ๒ – ๖ เซลลเทานั้น 

ถาหากเรามีอาการแพตางๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนัง การแพนั้นสวนหน่ึงอาจ
เกิดจากปฏิกิริยาของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟลส ในเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มี
สารเกี่ยวของกับการเกิดอาการแพ ในคนปกติพบเบโซฟลสไดนอยที่สุดในกลุมเม็ด
เลือดขาว โดยพบประมาณรอยละ ๐ – ๑ ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด 
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เม็ดเลือดขาวตัวสุดทายคืออีโอสิโนฟลส เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ไมไดมี
หนาที่หลักในการจัดการกินแบคทีเรียเหมือนนิวโตรฟวสแตทําหนาที่จัดการกับ
ปรสิตและหนอนพยาธิตางๆ ในกระแสเลือดมีปริมาณอีโอสิโนฟลสนอยมาก พบ
ประมาณรอยละ ๑ – ๓ ในเม็ดเลือดขาวเทานั้น 

 
การตรวจเลือด 

ในการตรวจความผิดปกติของเลือดนั้น ผูที่ทําหนาที่ตรวจเลือดคือนัก
เทคนิคการแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะในสาขาเทคนิคการแพทย โดยนัก
เทคนิคการแพทยจะทําการเจาะเลือดไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในการเจาะ
เลือดนั้น บางทานอาจสังเกตเห็นวาแตละครั้งเจาะเลือดไมเทากัน ใชหลอดที่มีจุกสี
ตางชนิดกัน หรืออาจใชเข็มเจาะเลือดขนาดแตกตางกัน ในบางแหงเจาะเลือดดวย
เข็มเหมือนเข็มฉีดยาที่เรียกวาไซริงก (syringe) ในขณะที่บางแหงใชการเจาะเลือด
แบบสุญญากาศ (vacuum system)โดยใชหลอดเลือดแบบสุญญากาศ (vacuum 
tube) 

สําหรับระบบไซริงกนั้น นักเทคนิคการแพทยจะดูดเลือดจากแขนผูปวย
เขาตัวไซริงกแลวนําเลือดมาแบงใสหลอดตางๆ โดยแตละหลอดจะมีจุกยางปดในสี
ตางๆกัน ซึ่งแตละหลอดจุกสีตางๆนั้นภายในหลอดจะมีสารเคมีที่เหมาะสมสําหรับ
การนําเลือดไปวิเคราะหสารตางๆในเลือดที่แตกตางกัน  

สําหรับระบบใหมที่ใชที่นิยมใชมากในปจจุบัน เปนระบบการเจาะเลือด
แบบสุญญากาศนั้น นักเทคนิคการแพทยผูเจาะจะใชหลอดเลือดสุญญากาศเจาะ
เลือดโดยใชเข็มที่มีปลายแหลมทั้ง 2 ดานที่เรียกวาเข็ม 2 ปลาย เมื่อปลายแทงเข็ม
ดานหน่ึงเขาที่บริเวณขอพับแขนของผูปวยแลว นักเทคนิคการแพทยก็จะแทง
หลอดเขาที่เข็มอีกดานหนึ่ง ในหลอดซึ่งเปนสุญญากาศจะดึงเลือดจากแขนเขาสู
หลอดเก็บเลือดเองโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้เปนวิธีการที่สะดวก ปลอดภัยและ
ประหยัดเวลากวาวิธีเดิม  

หลังจากนั้นนักเทคนิคการแพทยจะนําเลือดไปตรวจวิเคราะหความ
สมบูรณของเลือดดวยเครื่องมือวิเคราะหที่เปนระบบอัตโนมัติ ในอดีตนักเทคนิค
การแพทยนําเลือดมาทําการเจือจางเพื่อใหงายตอการนับ แลวนับเม็ดเลือดแต
ละเม็ดดวยกลองจุลทรรศน แตในปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาขึ้นมาก นัก
เทคนิคการแพทยจะใชเครื่องมือวิเคราะหที่เปนระบบอัตโนมัติ โดยเครื่องจะทําการ
เจือจางเลือดแลวนับเม็ดเลือดใหอัตโนมัติ แตอยางไรก็ตามนักเทคนิคการแพทยก็
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ยังคงตองนําเลือดมาปายลงบนสไลดกระจกแลวนําไปยอมดูรูปรางเซลลเม็ดเลือด 
เพ่ือยืนยันเพ่ือความถูกตองดวยตาอีกครั้ง และออกใบรายงานผลเพื่อใหแพทย
นําไปวินิจฉัยตอไป 
 
ขอแนะนํากอนการไปตรวจเลือด 
 โดยปกติแลวถาหากไปตรวจความสมบูรณของเลือด (Complete Blood 
Count) หรือ CBC เพียงอยางเดียว สามารถตรวจไดทุกเวลา แตถาจะไปตรวจ
ระดับน้ําตาลหรือไขมันตางๆ ในเลือดนั้นจะตองงดอาหารหลังเที่ยงคืนจนถึงเวลาที่
จะมาเจาะเลือดในชวงเชา แตสามารถดื่มน้ําเปลาไดตามปกติ แตหามดื่มน้ําผลไม 
ชา หรือกาแฟ เพราะส่ิงเหลานี้จะรบกวนการตรวจ ทาํใหคาที่ไดไมถูกตอง 
 
การเจาะเลือดจากปลายนิ้วและการเจาะที่ขอพับของแขนแตกตาง
กันอยางไร? 
 การเจาะเลือดในผูใหญโดยท่ัวไปมี ๒ วิธีการ คือการเจาะปลายนิ้ว และ
การเจาะที่ขอพับของแขน โดยการเจาะทั้งสองแบบนี้จะไดเลือดในปริมาณที่
แตกตางกัน การเจาะที่ปลายนิ้วไดเลือดในปริมาณนอย สวนมากใชสําหรับการ
นํามาดูรูปรางของเลือดบนแผนกระจก เชน การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย การตรวจ
ความเขมจางของเลือด และการตรวจเพื่อหาระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองใน
ผูปวยเบาหวาน สวนการเจาะเลือดที่ขอพับของแขนนั้น จะไดเลือดในปริมาณที่
มากกวา และสามารถนําไปวิเคราะหไดหลากหลาย สามารถตรวจไดทั้ง CBC ครบ
ชุด ระดับน้ําตาล ไขมัน และสารเคมีอื่นในกระแสเลือด 
 
ทําไมบางคนเจาะเลือดหลอดเดียว  บางคนเจาะเลือดหลาย
หลอด? 
 จํานวนหลอดเลือดที่เจาะนั้นขึ้นอยูกับความตองการตรวจวิเคราะหสารใด
ในเลือด เชน ถาตองการวิเคราะห CBC อยางเดียว ก็เจาะแคหลอดเดียว แตถามี
การวิเคราะหน้ําตาลในเลือดก็ตองเพ่ิมหลอดที่เหมาะสําหรับใชวิเคราะหน้ําตาล
เพ่ิมขึ้นอีกหลอด บางคนตองการตรวจไขมันเพ่ิม เชน โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอ
ไรด แอลดีแอล และ เอชดีแอล ในบางรายตองการตรวจเอ็นไซมตางๆ ในเลือด 
รวมถึงตรวจหาไวรัสตับอักเสบ แตปรากฏวาเจาะเลือดเพียงแคหลอดเดียว ที่เปน
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เชนนั้นเพราะวาสารที่ตองการหาทั้งหมดนั้นอยูในสวนที่เปนน้ําเลือด ที่คนทั่วไป
เรียกวาน้ําเหลือง (serum) สามารถแบงมาใชทดสอบไดทั้งหมดจากหลอดเดียว 
แตการตรวจ CBC นั้น เปนการตรวจในเซลลเม็ดเลือดไมใชน้ําเหลืองจึงตองเจาะ
เลือดเพิ่มในอีกหลอดซึ่งมีสารที่เหมาะสมตอการตรวจวิเคราะหนั้นๆ อยู 
 
การตรวจวิเคราะหความสมบูรณของเลือด 
 การตรวจวิเคราะหความสมบูรณของเลือดมีศัพททางเทคนิคเรียกวา “ซีบี
ซี” (CBC; Complete Blood Count) ซึ่งเปนการตรวจนับเม็ดเลือดแตละชนิด คือ
นับจํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด การตรวจแยกชนิดของเม็ดเลือด
ขาวแตละชนิดดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน รวมถึงการดูความเขมจางของเม็ดเลือด
ที่สามารถบงบอกถึงภาวะโลหิตจางของผูปวย และการดูลักษณะรูปรางของเม็ด
เลือดแดงวามีขนาดและรูปรางผิดปกติหรือไม การดูรูปรางและปริมาณของเม็ด
เลือดแดงจะชวยในเรื่องของภาวะซีดของผูปวย การที่มีรูปรางเม็ดเลือดแดง
ผิดปกติบอกถึงภาวะเลือดจาง เชน ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) นอกจากนั้นการดู
เม็ดเลือดแดงยังทําใหทราบถึงการติดเชื้อมาลาเรียซึ่งไปอยูภายในเม็ดเลือดแดงได
อีกดวย 
 
ใบรายงานผล CBC บอกอะไรไดบาง? 
 ในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหความสมบูรณของเลือดนั้น บงบอก
ความผิดปกติของเลือดไดดังนี้ 

๑. RBC (red blood cells) คือ คาจํานวนของเม็ดเลือดแดง  
๒. WBC (white blood cells) คือ คาจํานวนของเม็ดเลือดขาว  
๓. HGB (hemoglobin) คือ คาความเขมของเลือด ในเม็ดเลือดแดงจะ

มีฮีโมโกลบินซึ่งเปนสารที่ทําใหเม็ดเลือดมีสีแดง สารสีแดงนี้ทํา
หนาที่จับออกซิเจนและนําไปยังเนื้อเย้ือตางๆ ของรางกาย แลวนํา
คารบอนไดออกไซดจากเนื้อเย้ือกลับไปยังปอดเพื่อฟอกเลือดใหมี
ออกซิเจน ทําใหเซลลในรางกายยังมีชีวิตอยูได 

๔. Hct (hematocrit) คือ คาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแนน เปนคาที่
สอดคลองสัมพันธกับคา HGB เปนการนําเม็ดเลือดแดงมาวางซอน
อัดกันโดยเทียบกับปริมาณเลือดทั้งหมด เพ่ือบอกวาเลือดมีความ
เขมขนเพียงพอหรือไม ถามีนอยบงบอกวาเลือดจางเกินไป 
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๕. ชนิดของเม็ดเลือดขาว ๕ ชนิดดังที่กลาวมาแลวขางตน คือ 
neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils และ 
basophils 

 
หากจํานวนเม็ดเลือดขาวผิดปกติ บงบอกอะไรไดบาง? 

โดยปกติเม็ดเลือดขาวจะเปนตัวคอยปกปองคุมครองรางกายใหรอดพน
จากเชื้อโรคที่มาบุกรุกตางๆ แตบางครั้งกระบวนการการทํางานในรางกายอาจ
ผิดพลาดได เชน มีการสรางเม็ดเลือดในปริมาณที่มากผิดปกติ  การตรวจ CBC 
จะทําใหทราบวาเม็ดเลือดมีปริมาณและชนิดในระดับที่ปกติดีอยูหรือไม การที่มี
เม็ดเลือดขาวมากผิดปกติ เมื่อทําการตรวจดูชนิดเม็ดเลือดขาวอยางละเอียดวา
เปนชนิดใด คาผลเลือดแตตัวมีคาในคนปกติสําหรับเปรียบเทียบอยู หากผลการ
ตรวจมีคามากหรือนอยไป อาจจะตองดูลักษณะอาการของคนไขเปนรายๆ ไป 
การซักประวัติและการตรวจรางกายของแพทยรวมกับผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการจะชวยวินิจฉัยได  

ถาพบเม็ดเลือดขาวชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๕ ชนิดที่กลาวมาแลวรวมกับ
อาการของผูปวยแตละคน ก็พอจะบอกไดวาผูปวยเปนอยางไร เชน อาจไดรับเชื้อ
ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เปนไข หรือเปนหวัด อยางไรก็ตาม ในบางครั้งการที่พบเม็ด
เลือดขาวตัวออนในกระแสเลือด ซึ่งปกติจะอยูที่ตนกําเนิดคือไขกระดูกไมออกมา
ในกระแสเลือด แตถาพบ อาจบงบอกความผิดปกติในสายของเม็ดเลือดขาวนั้นๆ 
อาจเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เรียกวาลูคีเมีย (leukemia) การตรวจพบแตเนิ่นๆ จะ
ชวยใหแพทยใหการรักษาไดทันทวงที โดยแพทยผูเชี่ยวชาญจะทําการดูและ
ตรวจหาชนิดของเม็ดเลือดขาวตัวออนที่ออกมานั้นๆ เพ่ือทําการรักษาอยาง
ถูกตองตอไป 
 
การตรวจสารอื่นๆ ในเลือด 
 เลือดของคนเราแบงเปนสวนของเหลวและของแข็ง สวนของแข็งไดกลาว
ไปแลวขางตน คือ เม็ดเลือดตางๆ สวนของเหลวน้ันเรียกวาน้ําเหลือง แตกอน
พบวาเมื่อมีเลือดออกมานอกรางกายสักพักเลือดจะจับแข็งเปนกอน แลวมีสวนที่
เปนน้ําสีเหลืองใส คนสมัยกอนจึงเรียกวาเปนน้ําเหลือง หรือ ซีรั่ม (serum) ใน
น้ําเหลืองมีสารเคมีตางๆ มากมายหลายชนิด โดยมีน้ําเปนสวนประกอบมากกวา
รอยละ ๙๐ ของเลือดทั้งหมด น้ําเหลืองมีสารเคมีที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
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คนเรามากมายเชน น้ําตาล ไขมัน โปรตีน เกลือแร รวมถึงเอ็นไซมหรือตัวเรง
ปฏิกิริยาในการทํางานของรางกายในการสลายอาหารและการสรางพลังงานที่
จําเปนในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อไดอีก
ดวย เชน ถาเราเคยฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ เมื่อรางกายสราง
ภูมิคุมกันเพ่ือมาตอตานเชื้อไวรัสตับอักเสบ เวลาตรวจหาภูมิตอเชื้อ ก็จะพบไดใน
สวนที่เปนน้ําเหลือง 
 
ผลการตรวจเลือดจากเครื่องมือมีความถูกตองหรือไม? 
 โดยปกติแลวแตละเครื่องจะมีระบบประกันคุณภาพ โดยมีการใสสารที่
เปนเลือดมาตรฐานที่ทราบความเขมขน ชนิด และปริมาณที่แนนอนลงไป เพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานของเครื่องอัตโนมัตินั้นๆ ในขณะเดียวกันนักเทคนิค
การแพทยจะคอยทําการตรวจเช็คดวยตาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น โดยทั่วไป
หองปฏิบัตกิารสวนใหญจะมีการทําระบบประกันคุณภาพ ISO กันอยูแลว 
 
ตรวจสุขภาพประจําป 
 ผูที่อายุ ๓๕ ปขึ้นไป ควรตรวจเลือดเปนประจําทุกป แตในผูที่อายุยังไม
ถึง ๓๕ ป อาจไมจําเปนตองตรวจเลือดครบชุดก็ได ถายังไมมีอาการผิดปกติใดๆ 
ไมอวน กินอาหารครบ ๕ หมู และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ แตเมื่ออายุเขา 
๓๕ ป การเผาผลาญอาหาร การใชพลังงานของเราไมดีเทาเมื่ออายุยังไมมาก จึง
ควรตรวจหาสารเคมีในเลือดเพื่อหาความผิดปกติตางๆ ซึ่งเปนการปองกันดีกวา
การรักษาซึ่งเสียคาใชจายสูงกวามาก 

 
 

 
 
จากบทสัมภาษณรายการคลินิก ๑๐๑.๕  วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘  
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