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มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia) จัดเป็น clonal disorder มีจุดเร่ิมต้นความผิดปกติ
เกิดขึ้นที่เซลล์ต้นก าเนิด (stem cell) หรือ progenitor cell ในไขกระดูก แบ่งตัวเพิ่มจ านวน (proliferation) ได้เป็น
เซลล์มะเร็งที่มีลักษณะกลายพนัธุ์เหมือนกันเป็นจ านวนมาก ไมส่ามารถควบคุมได้ ซึ่งต่อมาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
จะถูกปล่อยออกมาในกระแสเลือด (peripheral blood) ท าให้สามารถตรวจพบเซลล์ดังกลา่วได้ในสเมียร์เลือด[1] โดยการ
ตรวจประเมินเม็ดเลือดขาวในสเมียร์เลือดส าหรับวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันนั้น ตามเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก ก าหนดให้ต้องประเมินจากเม็ดเลือดขาวอย่างน้อย 200 ตัว[2] ส าหรับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
ระยะ blast ที่พบได้บ่อยในสเมียรม์ะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ได้แก ่myeloblast lymphoblast และ monoblast มี
ลักษณะส าคัญดังนี้[3] 

Myeloblast เซลล์มีขนาดประมาณ 12–20 µM มีอัตราส่วนของ nucleus ต่อ cytoplasm (N:C ratio) สูง 
nucleus กลม รี มี chromatin เล็กละเอียด ส่วนใหญ่เห็น nucleoli ได้ชัดเจน จ านวน 1 อันหรือมากกว่าใน nucleus    
ส่วน cytoplasm ติดสีน้ าเงิน และอาจพบ granule เล็กๆ สีแดงอมม่วงกระจายอยู่ใน cytoplasm จ านวนเล็กน้อย หรือ
บางครั้งรวมตัวเปน็ Auer rod ซึ่งมีลักษณะเปน็แท่ง คลา้ยเข็ม เมื่อตรวจพบเซลล์ชนิดนี้ในสเมยีร์เลือด แนะน าให้รายงาน
เป็นร้อยละของ blast cells และรายงานวา่พบ Auer rod หรือไม่ (ตารางที่ 1) 

Lymphoblast เซลล์มีขนาดประมาณ 8–20 µM มี N:C ratio สูง nucleus กลม ร ีchromatin ละเอียด แต่
ค่อนข้างทึบ เห็น nucleoli ไดย้ากไม่ชัดเจนและส่วนใหญ่พบเพียง 1-2 อัน เซลล์มีปริมาณ cytoplasm น้อย ติดสีน้ าเงิน
เข้มและไม่มี granule ในผู้ป่วยบางรายเซลล์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเซลล์ตวัอ่อนชนิด undifferentiated หรือ minimally 
differentiated myeloblast และเซลล์ lymphoma ท าให้ประเมินแยกได้ยาก ดังนั้น เมื่อตรวจพบเซลล์ชนิดนี้ในสเมียร์เลือด 
แนะน าให้รายงานเป็นร้อยละของ blast cells และบรรยายลกัษณะเพิ่มเติม (ตารางที่ 1) 

Monoblast เซลล์มีขนาดใหญ่ ประมาณ 20–30 µM nucleus กลม รี มี chromatin ละเอียด โปร่ง  ส่วนใหญ่
พบ nucleoli 1-2 อัน cytoplasm ติดสีน้ าเงิน มักไม่ม ี granule เมื่อตรวจพบเซลล์ชนิดนี้ในสเมียร์เลือด แนะน าให้
รายงานเป็นร้อยละของ blast cells และบรรยายลักษณะเพิ่มเติม (ตารางที่ 1) 

จากลักษณะส าคัญของ myeloblast  lymphoblast และ monoblast ที่กล่าวข้างตน้ เราสามารถใช้ความ
แตกต่างของขนาดเซลล์ ลักษณะ nucleus และ chromatin ตลอดจนลักษณะของ cytoplasm และ granule แยกชนิด
ของ blast ทั้ง 3 ชนิดได้ดังนี้ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบขนาด blast cells แต่ละชนิดกับ small lymphocyte พบว่า 
โดยทั่วไป lymphoblast จะมีขนาดเล็กที่สุด ประมาณ 2–3 เท่าของ lymphocyte ในขณะที่ myeloblast มีขนาดปานกลาง 
ประมาณ 3–5 เท่าของ lymphocyte และ monoblast จะมขีนาดใหญ่ที่สุด ประมาณ 4–7 เท่าของ lymphocyte ซึ่งขนาด
ของเซลล์จะสัมพนัธ์กับปริมาณ cytoplasm โดยทัว่ไป lymphoblast เปน็เซลล์ที่มปีริมาณ cytoplasm น้อยเพียง 10–20% 
ของพื้นที่เซลล์ทั้งหมด ในขณะที่ myeloblast มีปริมาณ cytoplasm ประมาณ 20–30% และ monoblast มีปริมาณ 
cytoplasm มากกว่า 30% ของพื้นที่เซลลท์ั้งหมด เมื่อพิจารณาลักษณะของ nucleus พบวา่ myeloblast มีขนาดเส้นใย 
chromatin ที่เล็กและละเอียดที่สุด อีกทั้งยังสามารถเห็น nucleoli ได้งา่ย ชัดเจน และมักมีจ านวน nucleoli มากต่อ
เซลล์ ส าหรับ lymphoblast มักมีขนาดเส้นใย chromatin ทีห่นามากกว่า สานกันแนน่และทึบ สามารถเห็น nucleoli ได้
ยากกว่า myeloblast ส่วนใหญ่พบเพียง 1-2 อันต่อเซลล์ ในขณะที่ monoblast เส้นใย chromatin หนาเช่นกนั แต่จะ
สานกนัหลวมๆ ท าให้ nucleus มีลักษณะโปร่ง สามารถเห็น nucleoli ได้ 1–2 ต่อเซลล์ นอกจากนี้ myeloblast ยัง
สามารถพบ Auer rod ได้บ่อย ซึ่งไม่พบใน lymphoblast อีกด้วย 



ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบลักษณะ ของ blast cells แต่ละชนิด 

ลักษณะ Lymphoblast Myeloblast Monoblast 
ขนาดเซลล ์** 
(เทียบกับขนาดของ small 
lymphocyte) 

2-3 เท่า 3-5 เท่า 4-7 เท่า 

ลักษณะ chromatin เส้น chromatin ใหญ่  
สานกนัแน่น ทึบ  

เส้น chromatin เล็ก 
ละเอียด 

เส้น chromatin ใหญ่ สานกับ
หลวมๆ โปร่ง 

ลักษณะและจ านวน 
nucleoli 

เห็นได้ยาก ส่วนใหญ่มีจ านวน 
1-2 อันต่อเซลล ์

เห็นชัดเจน มีจ านวนมากต่อ
เซลล์ 

ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-2 อันต่อ
เซลล์ 

ปริมาณ cytoplasm 
(เทียบกับขนาดของเซลล์) 

10–20% 20–30% > 30% 

granule ใน cytoplasm ไม่พบ Auer rod พบ Auer rod  ได ้ ส่วนใหญ่มักไม่พบ Auer rod  

 
** small lymphocyte  

  
 

การตรวจแยกชนิดของ blast เซลล์มะเร็งเลือดขาวในสเมียร์เลือดนั้น มีสว่นชว่ยอย่างยิ่งในการวินจิฉัยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการตรวจเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น immunophenotype, 
cytogenetic เพ่ือยืนยันการวินจิฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉยีบพลันต่อไป 
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