
ช่ือผลงาน  Buffy  coat …Code 30110 ท่ีไมตองส่ัง 

ช่ือหนวยงาน นางสาววาสนา  ขยันการนา นักเทคนิคการพทย 

กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุทัยธานี 

ประเด็นปญหา แนวคิดการพัฒนา  

 การตรวจComplete Blood Count :CBC เปนการตรวจ Routine labของผูปวยเพ่ือหาความ

ผิดปกติ ซ่ึงจะมีการรายงานการนับเม็ดเลือดขาว การนับเม็ดเลือดแดง การนับเกล็ดเลือด รายงานชนิดของเม็ด

เลือดขาว ปริมาณเกล็ดเลือดและลักษณะรูปรางของเกล็ดเลือด ลักษณะรูปรางเม็ดเลือดแดง รวมท้ังความ

ผิดปกติอ่ืนๆ โดยทางงานโลหิตวิทยา จะทําการตรวจวิเคราะหโดยเครื่องตรวจวิเคราะห XN - 2000 และทํา

การตรวจดู blood smear การตรวจCBC ของผูปวยจะถูกตรวจโดยเจาหนาท่ีโดย manual และ Automate 

ควบคูกันทุกcase และกรณีพบผูปวยท่ีมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ํา หองปฏิบัติการจะตรวจหาความผิดปกติโดย 

buffy coat smear จะพบความผิดปกติหรือสาเหตุของเม็ดเลือดขาวต่ําประมาณ 80 % เชน พบเม็ดเลือด

ขาวตัวออน (Blast cell) , plasma cell เชื้อราในเม็ดเลือดขาวเปนตน และทางหองปฏิบัติการดําเนินแจง

ขอมูลท่ีพบใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ 

ในปจจุบันมีปริมาณการตรวจ CBC เฉลี่ยวันละ 150-200 รายตอวัน พบมีอุบัติการณโรคเลือดสูงข้ึน 

รวมท้ังภาวะผูปวยท่ีมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําในผูปวยDHF , Unknown fever , Anemia with 

pancytopenia และ aplastic anemia เปนตน การตรวจผูปวยท่ีมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําหรือสงสัยความ

ผิดปกติบางอยางดวยการทํา Buffy coat smear จึงเปนการแกปญหาท่ีจุดท่ีพบปญหาและเห็นปญหาท่ีทาง

หองปฏิบัติการดําเนินการมาตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน และสามารถเปนตนแบบของโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลท่ัวไป หรือโรงพยาบาลท่ีมิใชโรงเรียนแพทยในการตรวจ CBC รวมกับการทํา Buffy coat smear

เพ่ือรายงานผลการตรวจวิเคราะหท่ีนาเชื่อถือใหกับผูปวย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือหาความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาวหรือเซลลผิดปกติอ่ืนๆในผูปวยท่ีมีเม็ดเลือดขาวปริมาณ

นอย (White Blood cells) 

2. เพ่ือชวยยืนยันการรายเม็ดเลือดขาวตัวออน (Blast Cell)ท่ีมีปริมาณนอย 

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสของการพบความผิดปกติของผูปวยโรคเลือด เชน plasma cell, เชื้อรา , faggot cell 

ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนตน 

4. เพ่ือลดคาใชจายในการสงตรวจ CBC ซํ้าๆ และเพ่ิมความรวดเร็วในการวินิจฉัยใหกับแพทยอีกทาง

หนึ่ง 

 



 

วิธีดําเนินการ 

1. แพทยสั่งตรวจวิเคราะห CBC  

2. หองปฏิบัติหรือหอผูปวยเจาะเก็บโลหิต ใส Tube EDTA K3  

3. งานโลหิตวิทยา ตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการรับตรวจและการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 

4. ในกรณีท่ีพบปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําหรือพบสิ่งตองสงสัยหรือพบเม็ดขาวตัวออน จะทํา Buffy coat 

smear ดังนี้ ดูดเลือดจาก Tube EDTA K3 ใส wintrobe tube แลวปนท่ีความเร็ว 300 rpm 

ประมาณ 5 นาที จากนั้นดูดเอาชั้นเม็ดเลือดขาวมาทําสเมียรและยอมสี Wright Giemsa stain แลว

นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว หรือคนหาความผิดปกติท่ีสงสัย พรอมใหบรรยายลายละเอียดท่ีพบ 

(comment)ใหผูท่ีเก่ียวของทราบหรือแจงทางโทรศัพทใหแพทยทราบ 

5. กรณีท่ีทํา Buffy coat smear แลวไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากความยากหรือความซับซอน

ของ Case จะถายรูปปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางดานโลหิตวิทยา เชน อาจารยภาคโลหิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยานเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผลการดําเนินการ 

ขอมูลการทํา Buffy coat smear ป 2560 – 2562 

ป พ.ศ. 2560 2561 2562 
Buffy coat smear 

(ราย) 
36 55 26 

 

ตัวอยางCASEศึกษา 

Case ท่ี 1  

    

กอนทําbuffy coat สงสัย atypical lymphocyte / plasma cell ทําbuffy coat พรอมปรกึษาอาจารย คือ

plasma cell และLymphoplasmacytic cell 



 

Case ท่ี 2 

             

Caseนี้มีปญหาเกล็ดเลือดต่ําอยางเดียวนับแยกจากsmear แลวพบเซลลคลาย Blast ทํา Buffy coat แลว

รายงาน Blast 3 % 

Case ท่ี 3 

      

Caseนี้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําพบ bacteria เลยทํา buffy coat เพ่ือหา  intracellular  bacteria แตพบ

เชื้อราในเม็ดเลือดขาว (round yeast cells intracellular wbcs were seen) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. การตรวจCBCและการทําbuffy coat smear เปนวิธีการแกปญหาและดําเนินการท่ีเปน Routine 

method ของงานโลหิตวิทยาท่ีเจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ 

2. เกิดเครือขายการเรียนรูเก่ียวกับเซลลเม็ดเลือดในกลุมงานและเครือขายทางหองปฏิบัติกาท่ีกวางขวาง

ข้ึน 



3. เปนแหลงศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆและขอตัวอยางเคสท่ีหายากไปศึกษาและสอนนักศึกษา เชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยลิมพระเกียรติ

หัวเฉียว เปนตน 

4. เกิดความเชื่อม่ันและความถูกตองในการรายงานผลของเจาหนาท่ีทุกคน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. แนวคิดท่ีจะเพ่ิมคุณคาของใบรายงานผลทางหองปฏิบัติการกับการรักษาและดูแลผูปวย 

2. ใชเทคโนโลยี(โทรศัพทมือถือ)และระบบสารสนเทศ(application line , facebook) ใหเกิดประโชน 

3. ทีมเวิรคทําใหทํางานท่ีทาทาย งานสรางสรรคและงานยากไดสามารถทําไดงายข้ึน จากการแบงงานท่ี

ถนัด การใหกําลังใจและการระดมสมอง   

4. การเชื่องโยงขอมูลและความรูของบุคลากรทางการแพทย เชน labกับเครือขายlab , labกับพยาบาล 

, labกับแพทย และ labกับอาจารยของมหาวิทยาลัยตางๆ 

 

 

คุณคาของคน (ทํางานLAB) อยูท่ีผลของงาน (ผลงานท่ีเกิดคุณคากับผูปวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ 

Buffy  coat …Code 30110 ท่ีไมตองส่ัง 

ประเด็นปญหา แนวคิดการพัฒนา  

 การตรวจComplete Blood Count :CBC เปนการตรวจ Routine labของผูปวยในปจจุบันมี

ปริมาณการตรวจ CBC เฉลี่ยวันละ 150-200 รายตอวัน โดยทางงานโลหิตวิทยา จะทําการตรวจวิเคราะห

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห XN - 2000 และทําการตรวจดู blood smear การตรวจCBC ของผูปวยจะถูก

ตรวจโดยเจาหนาท่ีโดย manual และ Automate ควบคูกันทุกcase การทํา Buffy coat smear จึงเปนการ

แกปญหาในเคสท่ีพบกรณีผิดปกติทางโรคเลือด โดยทางหองปฏิบัติการไดดําเนินการมาตั้งแตป 2559 จนถึง

ปจจุบัน  

วัตถุประสงค 

เพ่ือหาความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดขาวหรือเซลลผิดปกติอ่ืนๆในผูปวยท่ีมีเม็ดเลือดขาว

ปริมาณนอย (White Blood cells) ยืนยันการรายเม็ดเลือดขาวตัวออน (Blast Cell)ท่ีมีปริมาณนอยและเพ่ิม

โอกาสของการพบความผิดปกติของผูปวยโรคเลือดและลดคาใชจายในการสงตรวจ CBC ซํ้า 

วิธีดําเนินการ 

 กรณีท่ีสงตรวจแลวพบสิ่งผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ CBC เชนพบปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําหรือพบสิ่ง

ตองสงสัยหรือพบเม็ดขาวตัวออน จะทํา Buffy coat smear ดูดเอาชั้นเม็ดเลือดขาวมาทําสเมียรและยอมสี 

Wright Giemsa stain แลวนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาว หรือคนหาความผิดปกติท่ีสงสัย หรือถายรูปปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญทางดานโลหิตวิทยา รอมใหบรรยายลายละเอียดท่ีพบ (comment)ใหผูท่ีเก่ียวของทราบหรือแจง

ทางโทรศัพทใหแพทยทราบ 

ผลการดําเนินการ 

ขอมูลการทํา Buffy coat smear ป 2560 – 2562 

ป พ.ศ. 2560 2561 2562 
Buffy coat smear (ราย) 36 55 26 

ประโยชนท่ีไดรับ 

การตรวจCBCและการทําbuffy coat smear เปนวิธีการแกปญหาและดําเนินการท่ีเปน 

Routine method ของงานโลหิตวิทยาท่ีเจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ เกิดเครือขายการเรียนรูเก่ียวกับเซลลเม็ด

เลือด เปนแหลงฝกศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ 

 


