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ค าน า 
 

หนังสือ “โลหิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Hematology)” ชุดนี้ ได้เรียบ
เรียงเนื้อหาด้านเลือด โดยเป็นการเรียบเรียงเพิ่มเติมทั้งข้ันตอนวิธีการตรวจหาค่าต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ 
และการวิเคราะห์ แปลผลค่าที่ตรวจได้ในสัตว์ พร้อมเหตุผลในการอธิบายในส่ วนต่างๆ ของเลือดในสัตว์ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ในรายวิชาพยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ และคลินิก
ปฏิบัติของนักศึกษาสัตวแพทย์ ซึ่งจะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการแปลผลทางโลหิตวิทยา การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา กระบวนการสร้างเม็ดเลือด รวมทั้งการตอบสนองของเม็ดเลือดที่
ร่างกายสร้างขึ้นต่อภาวะโรคต่าง ๆ ทั้งในส่วนของเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว รวมถึงกลไกการท างาน
ของไขกระดูก กระบวนการห้ามเลือดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในสัตว์ต่างๆ โดยพยายามสื่อลักษณะรูปร่างของ
เม็ดเลือดด้วยภาพวาด เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ จะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานในการน าความรู้นี้ไปใช้ใน
การเรียนคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสัตว์ต่อไป 

ส าหรับเนื้อหาของหนังสือชุดนี้ ผู้เขียนเน้นในหัวข้อที่มีการเรียนการสอน และหัวข้อที่นักศึกษา
สัตวแพทย์จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยมา
ล่วงหน้า และจะขอน าไปแก้ไขในโอกาสต่อไป สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่า หนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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รูปที่ 1-1 ชุดอุปกรณ์เจาะเก็บเลือด ประกอบด้วยกระบอกฉีดยา เข็ม และหลอดเก็บเลือดแบบ

ต่างๆ และส าลีแอลกอฮอล์  
 

 
รูปที่ 1-2 ต าแหน่งบริเวณที่นิยมเก็บเลือดในสัตว์ชนิดต่างๆ (a) สุนัข Cephalic vein (b) สุนัข 
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vein (g) ม้า Jugular vein (h) สุกร Ear vein (i) สุกร Anterior vena cava 
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      รูปที่ 1-3 แผ่นแก้วนับเม็ดเลือด   

                                              

รูปที่ 1-4 ปิเปตต์นับเม็ดเลือดขาว และปิเปตต์นับเม็ดเลือดแดง   
 

 
รูปที่ 3-7 ลักษณะของ toxic neutrophil (a) Dohle bodies (b)cytoplasmic vacuolization 
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รูปที่ 4-6 ขั้นตอนและ ภาพสเกลของ refractometer ใช้วัดค่าพลาสมาโปรตีน 

 

 
รูปที่ 4-7 ขั้นตอนการตรวจหาเรติคูโลไซต ์
 
 

3. น า refractometer ไปส่องวัดค่าพลาสมา

Plasm

Erythrocy

Buffy coat 

    1. ดูดสี NMB 1  สว่น ผสมกับเลือด 1 ส่วน  

2. ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ 
   5-10 นาที  

  3. น าไปท าการสเมียร์ และตรวจดูด้วยกล้อง  
Vet.Path.KKU.SN. 

2. หยดพลาสมาใน 
refractometer แล้วปิดฝา 

1. หลังวัดค่า PCV น าหลอดที่วัดแล้ว 
มาหักเหนือเซลล์ เพื่อเอาส่วนพลาสมา 

Vet.Path.KKU.SN. 
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รูปที่ 4-12 ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และลักษณะสีของพลาสมาในการบ่งบอกความผิดปกติ ที่มา 

ดัดแปลงจาก Maxime, 1981 
 
 
 
 
 

PCV 

normal 
Plasma 

Normal     Erythrocytosis   Hemorrhagic  Bone marrow  Hemolytic    Liver disease     Lipemia   
 anemia     depression         anemia 
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จ านวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเครียด (Stress leukocytosis) 
รูปแบบค่าเลือดที่ตรวจพบ leukocytosis, neutrophilia without shift to the left, 

monocytosis และ lymphocytopenia ส่วน eosinopenia (อาจจะพบหรือไม่ก็ได้) และเรียกว่าเป็น
กลุ่ม corticosteroid induce หรือ stress leukogram 

มักพบในสัตว์ที่เกิดภาวะเครียด ในรายที่ได้รับความเจ็บปวด การได้รับยาสลบ การท าศัลยกรรม 
การบาดเจ็บ การถูกพิษ ต่อมหมวกไตท าหน้าที่เกินเป็นต้น หรือได้รับสารกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์เพ่ิมมาก
ขึ้นที่เกิดจากความผิดปกติของตัวสัตว์ อย่าง hyperadrenocorticism หรือ Cushing disease หรือการ
ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ ปริมาณมากและยาวนาน 

สัตว์ที่อยู่ในภาวะดังกล่าว ซึ่งเป็นผลจากการหลั่งคอร์ติโคสเตียรอยด์ของร่างกาย หรืออาจเกิด
จากการได้รับยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ก็จะส่งผลเช่นเดียวกัน จะพบว่าจ านวนเม็ดเลือดขาวรวมเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะนิวโทรฟิล โดยคอร์ติโคสเตียรอยด์จะท าให้มีความเหนียวหนืดของผิวเซลล์นิวโทรฟิลลดลง และ
เป็นผลท าให้กลุ่มนิวโทรฟิลที่ผนังหลอดเลือด (MNP) เคลื่อนย้ายเข้าสู่กลุ่มนิวโทรฟิลที่ไหลเวียนในกระ
เลือด (CNP) มากขึ้น อีกทั้งคอร์ติโคสเตียรอยด์ จะท าให้ประสิทธิภาพของนิวโทรฟิลต่อเชื้อโรคลดลง 
เนื่องจากความสามารถเก็บกินการเคลื่อนที่การสลายกลูโคสลดลงโดยท าให้นิวโทรฟิลมีการเคลื่อนย้ายสู่
เนื้อเยื่อลดลงและอยู่ในกระแสเลือดนานขึ้น ดังนั้นจึงมักจะพบไฮเปอร์เซกเมนต์นิวโทรฟิล ในกระแสเลือด 

ไฮเปอร์เซ็กเมนต์นิวโทรฟิล คือเซลล์นิวโทรฟิลที่มีอายุมากอยู่ในกระแสเลือดนาน โดยจะพบว่า
เป็นนิวโทรฟิลที่มีนิวเคลียส์มากกว่า 5 ก้อนในกระแสเลือด ท าให้นิวโทรฟิลมีขนาดใหญ่ขึ้น และมักเกิด
ร่วมกับภาวะเลือดจางเนื่องมาจากการขาดวิตามิน บี 12 แบบ macrocytic normochromic anemia 
ซึ่งพบเกิดในรายเครียดหรือได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือในรายการอักเสบเรื้ อรัง นอกจากนี้เลือดที่เก็บ
มานานๆ หรือแผ่นกระจกสเมียร์เลือดที่ทิ้งไว้นานๆ ก็จะพบให้นิวโทรฟิลที่มีหลายเซ็กเมนต์ ซึ่งจะถือว่า
เป็น ลักษณะเทียม (artifact) 

จ านวนโมโนไซต์เพ่ิมข้ึน กลไกคล้ายกับการเพิ่มของนิวโทรฟิล 
ส่วนลิมโฟไซต์ลดลง เนื่องจากคอร์ติโคสเตียรอยด์ จะไปท าลาย ระงับการสร้าง การปล่อยและ

เปลี่ยนที่อยู่ของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ รวมทั้งท าลายลิมโฟไซต์ในเนื้อเยื่อน้ าเหลืองจึงท าให้จ านวนใน
กระแสเลือดลดลง เมื่อการได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ระยะเวลานาน คอร์ติโคสเตียรอยด์ ยังมีคุณสมบัติ
ท าลายฤทธิ์ฮีสตามิน จึงเป็นผลท าให้อีโอซิโนฟิลลดลง แต่ถ้าได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ ระยะเวลาไม่นานจะ
ไปปิดกั้นการไหลเวียนของอีโอซิโนฟิล จากกลุ่มเซลล์อีโอซิโนฟิลที่ผนังหลอดเลือด เข้าสู่กลุ่มเซลล์อีโอซิโน
ฟิลไหลเวียน 
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