
การรายงาน 

RBC Morphology 

จดัท าโดย  
นางสาวนิภาพร อ่ินแกว้ 
ต าแหน่ง นกัเทคนิคการแพทย ์



Red Blood Cell 

• เมด็เลือดแดงปกติรูปร่างกลมและเวา้ตรงกลางคลา้ยโดนทั มีขนาดเส้นผา่น ศูนยก์ลางประมาณ 6.2-8.5µm  

ถูกสร้างจากไขกระดูก (bone marrow) ตวัอ่อนระยะแรกสุดในสายพฒันาการ คือ Pronormoblast และ 

จะเจริญเติบโตไปเป็นเมด็เลือดแดงตามล าดบัคือ basophilic normoblast, polychromatic 

 normoblast, orthochromatic normoblast และ mature red cell หรือ erythrocyte 



ระยะ Pronormoblast 

        ระยะ Pronormoblast มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 14-25 µm 
ขนาดของ nucleus ใหญ่เกือบเตม็เซลล ์มี nuclear chromatin หนาและ
หยาบเม่ือเทียบกบั myeloblast ยงัมี nucleolus มี cytoplasm ท่ีมีปริมาณ
นอ้ยและติดสีน ้าเงินเขม้กวา่ myeloblast  
 
ขอ้ควรรู้ : Pronormoblast เป็นเซลลข์นาดใหญ่ท่ีมีchromatin หนาและ
หยาบ กวา่ รวมทั้งมี cytoplasm ปริมาณนอ้ยและติดสีน ้าเงินเขม้กวา่ 
myeloblast 



ระยะ Basophilic normoblast 

 ระยะ Basophilic normoblast มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ 12-18 µm ขนาดเซลลล์ดลง แต่มี chromatin หยาบ
ข้ึนและยงัเห็น nucleolous แต่จะมี cytoplasm ท่ีติดสีน ้าเงินจดั
กวา่ระยะอ่ืนๆ  
 
ขอ้ควรรู้ : Basophilic normoblast เป็นระยะท่ีมี cytoplasm ท่ีติด
สีน ้าเงินจดักวา่ ระยะอ่ืนๆ 



ระยะ Polychromatic normoblast 

 ระยะ Polychromatic normoblast เป็นระยะท่ีเซลลเ์ลก็ลง มี
เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 9-15 µm มี chromatic เป็นป้ืนๆ  
(Large clumped chromatin) ไม่มี nucleolus และ เร่ิมมี hemoglobin 
ท่ีติดสีชมพู มาปนใน cytoplasm ท าให ้เห็น cytoplasm ติดสีม่วง
และมีปริมาณ cytoplasm มากข้ึน  
 
ขอ้ควรรู้ : Polychromatic normoblast ไม่ม nucleolus แต่มี 
cytoplasm ติดสีม่วงจากเร่ิมมี hemoglobin ท่ีติดสีชมพู มาปนใน 
cytoplasm 



ระยะ Orthrochromatic normoblast 

 ระยะ Orthrochromatic normoblast ขนาดเซลลเ์ล็กลงอีกมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 7-12 µm ยงัมี nucleus ท่ีมี chromatin หยาบและอดั
แน่นจนเห็นเป็นกอ้นสีม่วงเขม้ ท่ี nucleus อยูค่่อนไปดา้นใดดา้นหน่ึงของ
เซลลไ์ม่อยูต่รงกลาง (Eccentric nucleus) ท่ีต่อมานิวเคลียสจะถูกดนัให้
หลุดและถูก recticuloendothelial cell ในไขกระดกจบักินและท าลาย  
มี cytoplasm สีชมพแูละมีปริมาณมาก  
 
ขอ้ควรรู้ : Orthrochromatic normoblast จะมี eccentric nucleus ท่ีมี 
chromatin หยาบและอดัแน่นจนเห็นเป็นกอ้นสีม่วงเขม้ เรียกเมด็เลือดแดง
ระยะน้ีไดอี้กวา่ Nucleated red cell ( NRC ) 



ระยะ Recticulocyte 

 ระยะ Recticulocyte มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  
8-10 µm เป็นระยะท่ี เมด็เลือดแดงไม่มี nucleus แต่ยงัมี RNA 
เหลือในเซลล ์ยงัสามารถสร้างฮีโมโกลบินได ้ 
 
ขอ้ควรรู้ : Recticulocyte ติดสีม่วงอ่อนเม่ือยอ้ม wright stain จึง
เรียกวา่ Polychromasia แต่จะมีลกัษณะเห็นเป็นร่างแห 
(Rectuculum) ของ RNA จึงเรียกวา่ Rectuculocyte เม่ือยอ้มสีใน
ขณะท่ีเซลลย์งัมีชีวติอยูท่ี่เรียกวา่ Supravital staining ดว้ย 
brilliant cresyl blue หรือ new methylene blue 



ระยะ Mature red blood cell  

 ระยะ Mature red blood cell หรือ erythrocyte เป็นระยะท่ี
เมด็เลือดแดง เจริญสมบูรณ์ มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 6.2-8.5 
µm ไม่มี nucleus ติดสีชมพู มีลกัษณะกลมแต่มีหว  าตรงกลาง เป็น 
biconcave shape ท่ีตรงกลางเซลล ์ไม่ติดสี (Central paler)  
 
ขอ้ควรรู้ : Mature red blood cell ไม่มี nucleus ติดสีชมพูและมี 
ลกัษณะ biconcave shape และ central paler 



ความผดิปกติของเมด็เลือดแดง 

ความผิดปกติของเมด็เลือดแดงท่ีพบในสเมียร์เลือด แบ่งออกไดเ้ป็น  
1. Abnormal shape : รูปร่างผิดปกติ 
2. Abnormal size : ขนาดผิดปกติ  
3. Abnormal color: ติดสีผิดปกติ  
4. Abnormal inclusion : inclusion ผิดปกติ  
5. ความผิดปกติอ่ืนๆ เช่น การเรียงตวัของ RBC, การเกิดเมด็เลือดแดงแตก, การติดเช้ือโรคใน 
RBC เป็นตน้ 



เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดบัความผดิปกติ 

 ตรวจสเมียร์เลือดดว้ยเลนส์ใกลว้ตัถุ(objective lens) ก าลงัขยาย 100X  อยา่งนอ้ย 10 oil-power fields (OPF)  
ในบริเวณท่ีเหมาะสม (examination area) ท่ีมีเมด็เลือดแดงเรียงตวัเป็นชั้นเดียวไม่ซอ้นทบักนั หรือซอ้นทบักนัเพียงเล็กนอ้ย  
หรือมีเมด็เลือดแดงประมาณ 200 เซลล ์ต่อ OPF แลว้ประมาณเป็นร้อยละของเมด็เลือดแดงท่ีผิดปกติ(% abnormal RBC)  
โดยมีเกณฑก์ารรายงาน ดงัต่อไปน้ี 



ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง 
(Abnormal shape) 

Target cell : เมด็เลือดแดงรูปเป้า ติดสีตรงกลางเซลล ์คลายเบา้
ตาววั พบในผูป่้วยท่ีมี Hb E,โรคตบั,หลงัตดัมา้ม 

Schistocyte : เป็นเศษเมด็เลือดแดงรูปร่างไม่แน่นอน  
พบในภาวะท่ีมี การท าลาย RBC เช่น Disseminated intravascular 
coagulation (DIC),Thrombotic thrombocytopenic purpura 
(TTP),Microangiopathic hemolytic anemia,Thalassemi 



ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง 
(Abnormal shape) 

Tear drop cell : เมด็เลือดแดงรูปหยดน ้า พบไดใ้น Myelofibrosis  
และ Thalassemia เป็นตน้ 

Spherocyte: เมด็เลือดแดงท่ีดูขนาดเลก็กวา่เมด็เลือดแดงปกติ  
รูปร่างกลม ติดสีทึบเตม็เซลล ์ไม่มี Central pallor  
พบใน Hereditary spherocytosis,Autoimmune hemolytic anemia, 
Severe burn และ Thalassemia 



ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง 
(Abnormal shape) 

Ovalocyte: RBC รูปไข่ พบมากใน Hereditary ovalocytosis พบเลก็นอ้ยใน 
Hemolytic anemia 

Stomatocyte: RBC รูปปาก ติดสีจางเป็นเส้นตรงกลางเซลล ์ 
พบไดใ้น Hereditarystomatocytosis, โรคตบ 



ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง 
(Abnormal shape) 

Bite cell : เมด็เลือดแดงแหวง่ คลา้ยถูกกดั พบใน G6PD deficiency 

Ghost cell : RBC ท่ีมี Hb ร่ัวออกนอกเซลลจ์นหมด พบใน G6PD 
deficiency 



ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง 
(Abnormal shape) 

วธีิการรายงานความผิดปกติของรูปร่างของเมด็เลือดแดง  
1. จดัระดบัความผิดปกติของรูปร่างของเมด็เลือดแดงในภาพรวมของสมียร์

เลือดก่อนวา่มี poikilocytosis ในระดบัใด (4+, 3+, 2+, 1+, few)  
 
2. แจกแจงวา่มี poikilocytosis จากชนิดใดบา้ง ในระดบัใด โดยมีระดบั  
 ความผิดปกติของรูปร่าง รวมแลว้ ไม่เกินระดบัของ poikilocytosis ในขอ้ 1 



ความผดิปกติของขนาดเมด็เลือดแดง 
(Abnormal size) 

• หากเมด็เลือดแดงมีขนาดปกติทั้งหมดหรือมากกวา่ 95% ใหร้ายงานวา่ normocytosis 
• หากเมด็เลือดแดงมีขนาดผิดปกติมากกวา่ 5% ใหร้ายงานวา่ anisocytosis โดยมีไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี  
 1. ในสเมียร์เลือดมีทั้ง normocyte และ microcyte  
 2. ในสเมียร์เลือดมีทั้ง normocyte และ macrocyte  
 3. ในสเมียร์เลือดมีทั้ง normocyte, microcyte และ macrocyte  
 4. ในสเมียร์เลือดมีเมด็เลือดแดงท่ีมีรูปร่างผิดปกติท่ีเป็น microcyteและ/หรือเป็น macrocyte ดว้ย 



ความผดิปกติของขนาดเมด็เลือดแดง 
(Abnormal size) 

วธีิการรายงานความผิดปกติของขนาดของเมด็เลือดแดง (size)  
 1. จดัระดบัความผิดปกติของขนาดของเมด็เลือดแดง ในภาพรวมของสมียร์เลือดก่อนวา่มี anisocytosis 
ในระดบัใด (4+, 3+, 2+, 1+, few)  
 2. แจกแจงวา่ anisocytosis จาก microcyte และ/หรือ macrocyte โดย มีระดบัความผิดปกติ รวมแลว้ 
ไม่เกินระดบัของ anisocytosis ในขอ้ 1 



ความผดิปกติการติดสีของเมด็เลือดแดง 
(Abnormal color) 

Hypochromia : เมด็เลือดแดงติดสีจาง คือมี Central pallor  > 1/3 
ของเส้นผา่นศูนยก์ลางเซลล ์ 
พบใน Iron deficiency anemia , Thalassemia 



ความผดิปกติการติดสีของเมด็เลือดแดง 
(Abnormal color) 

วธีิการรายงานความผิ ดปกติของการติดสีของเมด็เลือดแดง  
เกณฑม์าตรฐานการจดัระดบัความผิดปกติโดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
 hypochromia Few (พบ เมด็เลือดแดงท่ีมี central pallor > 1/3 ประมาณ 5-10 %)  
 hypochromia 1+   (พบ เมด็เลือดแดงท่ีมี central pallor > 1/3 ประมาณ 11-25 %)  
 hypochromia 2+   (พบ เมด็เลือดแดงท่ีมี central pallor > 1/3 ประมาณ 26-50 %) 
 hypochromia 3+   (พบ เมด็เลือดแดงท่ีมี central pallor > 1/3 ประมาณ 51-75%) 



Abnormal inclusion 

Inclusion ท่ีพบในเมด็เลือดแดง ไดแ้ก่  
 - Howell jolly bodies  
 - basophilic stippling  
 - Cabot ring - Pappenheimer’s body  
รายงานโดยการจดัระดบัความผิดปกติเป็นจ านวนท่ีพบ inclusion ชนิดนั้นๆ ต่อ OPF  
  < 1 เซลล ์/ OPF (กรณีท่ีไม่พบทุก field) – 
 1-5 เซลล ์/ OPF  
 > 5 เซลล ์/ OPF 



Abnormal inclusion 



ความผดิปกติของการเรียงตัวของเมด็เลือดแดง 

การกระจายตวัผิดปกติของเมด็เลือดแดงในสเมียร์เลือดมี2 แบบ ไดแ้ก่  
 - rouleaux formation  
 - agglutination  
หากพบใหร้ายงานวา่ seen หรือ found โดยไม่ตอ้งจดัระดบั 

rouleaux formation agglutination 


