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 Lymphoid cells เป็นเซลล์ในระบบเลือดและน ้ำเหลือง มีบทบำทส้ำคัญในกำรท้ำงำนของระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่ำงกำย มีต้นก้ำเนิดมำจำก common lymphoid progenitor ซึ่งเจริญมำจำก hematopoietic stem cell ในไขกระดูก  
ส้ำหรับเซลล์ใน lymphocytic series หมำยถึง เซลล์ในระยะต่ำงๆ ของกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำ lymphocyte จนได้
เซลล์ T lymphocyte, B lymphocyte และ natural killer cell   เซลล์ใน lymphocytic series แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ lymphoblast, prolymphocyte และ lymphocyte   lymphoid cells บำงชนิดสำมำรถพบได้ในสเมียร์เลือดของ
คนปกติแต่บำงชนิดหำกพบแล้วจะช่วยบ่งชี โรคบำงโรคได้  ซึ่งลักษณะและควำมส้ำคัญของเซลล์แต่ละชนิดมีดังนี  

Lymphoblast เป็นตัวอ่อนท่ีมีขนำดค่อนข้ำงเล็กเมื่อเทียบกับ myeloblast และ monoblast  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ 9–20 ไมโครเมตร  นิวเคลียสกลมหรือรูปไข่ขนำดใหญ่เกือบเต็มเซลล์  อัตรำส่วนของนิวเคลียสต่อไซโทพลำซึม 
(N:C ratio) ประมำณ 6:1–4:1  อำจพบนิวเคลียสมีลักษณะเว้ำหรือมีรอยพับหยักได้บ้ำง  โครมำตินหยำบกว่ำเซลล์ตัวอ่อน
เม็ดเลือดขำวชนิดอื่น พบนิวคลีโอลัสได้ 1–2 อัน  ไซโทพลำซึมมีปริมำณน้อยย้อมติดสีฟ้ำ  มักไม่พบแกรนูล (รูป A)  
โดยท่ัวไปไม่พบ lymphoblast ในสเมียร์เลือดของคนปกติ แต่อำจพบได้ในเลือดของทำรกแรกคลอด โดยเฉพำะทำรกท่ี
คลอดก่อนก้ำหนด และพบมำกในเลือดและไขกระดูกของผู้ป่วย acute lymphoblastic leukemia (ALL) และ lymphoid 
blast crisis ในผู้ป่วย chronic myeloid leukemia (CML) 

Prolymphocyte เป็นเซลล์ท่ีเจริญต่อจำก lymphoblast มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 12–20 ไมโครเมตร  
นิวเคลียสกลมหรือรูปไข่อยู่กลำงเซลล์ โดยท่ัวไปมี N:C ratio ประมำณ 5:1–3:1 แต่อำจพบเซลล์ท่ีมีปริมำณไซโทพลำซึม
มำกเกือบเท่ำนิวเคลียสได้  โครมำตินขดแน่นขึ นหยำบกว่ำ lymphoblast  ไม่พบ parachromatin  และมักพบนิวคลีโอลัส
เห็นได้ชัดเจน 1 อัน  ไซโทพลำซึมย้อมติดสีฟ้ำ  มีปริมำณมำกกว่ำ lymphoblast บำงครั งอำจพบ azurophilic granule   
สีชมพูจ้ำนวนเล็กน้อยในไซโทพลำซึมได้ด้วย (รูป B)  ไม่พบ prolymphocyte ในสเมียร์เลือดของคนปกติ แต่อำจจะพบใน 
สเมียร์เลือดและไขกระดูกของผู้ป่วย chronic lymphocytic leukemia (CLL) และ prolymphocytic leukemia (PLL) 

Lymphocyte เป็นเซลล์ตัวแก่ท่ีพัฒนำมำจำก prolymphocyte สำมำรถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิดตำมขนำดของ
เซลล์ คือ small lymphocyte ซึ่งเซลล์มีขนำดเล็ก เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 7–12 ไมโครเมตร นิวเคลียสกลมหรือรี
ขนำดใกล้เคียงกับขนำดของเม็ดเลือดแดง อำจพบรอยเว้ำหยักได้  โครมำตินหยำบแน่น เห็น parachromatin ได้ แต่มักไม่
พบนิวคลีโอลัส  ไซโทพลำซึมมีปริมำณน้อยมำกย้อมติดสีฟ้ำ  (รูป C)  ส้ำหรับเซลล์ lymphocyte ขนำดใหญ่หรือ        
large lymphocyte มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 12–16 ไมโครเมตร นิวเคลียสกลมหรือรี พบรอยเว้ำหยักได้ โครมำติน
โปร่งกว่ำ small lymphocyte เล็กน้อย  ไซโทพลำซึมมีปริมำณมำกย้อมติดสีฟ้ำอ่อน (รูป D)  อัตรำส่วนของนิวเคลียสต่อ 
ไซโทพลำซึม (N:C ratio) ของ lymphocyte จะอยู่ระหว่ำง 5:1–2:1 โดย small lymphocyte จะมี N:C ratio ค่อนข้ำงสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับ large lymphocyte  สำมำรถพบ azurophilic granule ได้บ้ำงโดยเฉพำะใน large lymphocyte   
ซึ่ง large granular lymphocyte นี เมื่อย้อมพิสูจน์ทำงอิมมูโนแล้วอำจเป็นได้ทั ง cytotoxic T lymphocyte หรือ natural 
killer cell  โดยท่ัวไปในสเมียร์เลือดคนปกติจะพบจ้ำนวน small lymphocyte มำกกว่ำ large lymphocyte  โดยจะพบ 
small lymphocyte ประมำณ 90% และ large lymphocyte ประมำณ 10% แต่กำรรำยงำนผลสเมียร์เลือดไม่จ้ำเป็นต้อง
นับแยก lymphocyte ทั งสองชนิด  นอกจำกนี พบว่ำ lymphocyte ของทำรกแรกคลอดจะมีขนำดใหญ่และค่อนข้ำงอ่อน
กว่ำท่ีพบในผู้ใหญ่  จ้ำนวน lymphocyte ตัวแก่ในเลือดสูง หรือภำวะ lymphocytosis เกี่ยวข้องกับควำมผิดปกติทำง
คลินิกหลำยอย่ำง เช่น กำรติดเชื อไวรัส กำรอักเสบเรื อรัง ภำวะเครียด กำรสูบบุหรี่ รวมถึง chronic lymphoproliferative 
disorders 

นอกจำกเซลล์ท่ีอยู่ใน lymphocytic series ปกติแล้ว ยังมี lymphoid cells อีกหลำยชนิดท่ีเกิดจำกกำรกระตุ้น
ของสิ่งเร้ำภำยนอก เช่น เชื อไวรัส แบคทีเรีย สำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ท้ำให้เซลล์มีกำรเพิ่มจ้ำนวนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
องค์ประกอบภำยในเซลล์เพื่อท้ำหน้ำท่ีจ้ำเพำะ ตัวอย่ำงของเซลล์ดังกล่ำว ได้แก่ 

Atypical lymphocyte หรือ reactive lymphocyte คือ lymphocyte ท่ีถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจน  มักมีขนำด
ใหญ่กว่ำ lymphocyte ปกติเล็กน้อย  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 10–25 ไมโครเมตร  เซลล์มีรูปร่ำงกลมหรือรูปไข่   
ขนำดและรูปร่ำงของนิวเคลียสค่อนข้ำงหลำกหลำย  โครมำตินหยำบเล็กน้อยไปจนถึงมำก  ไซโทพลำซึมมีปริมำณมำกย้อม



ติดสีน ้ำเงิน  N:C ratio ประมำณ 2:1–1:2  บำงครั งพบ vacuole หรือ azurophilic granule ในไซโทพลำซึมได้ (รูป E)  
พบ atypical lymphocyte ในสเมียร์เลือดของคนปกติได้ โดยพบในผู้ใหญ่ไม่เกิน 5%  ในเด็กไม่เกิน 9%  และพบมำกขึ น
ใน ผู้ ป่ ว ย  cytomegalovirus infection, viral hepatitis, dengue hemorrhagic fever แ ล ะ ติ ด เ ชื อ ไ ว รั ส อื่ น ๆ      
atypical lymphocyte ท่ีพบใน infectious mononucleosis (Epstein-Barr virus infection) มักมีไซโทพลำซึมมำก 
และมีรูปร่ำงโค้งเว้ำไปตำมขอบของเม็ดเลือดแดง เรียกว่ำ Ballerina skirt cell หรือ Downey cell (รูป F) 

Plasma cell พัฒนำมำจำก B lymphocyte สำมำรถสร้ำงและหลั่งแอนติบอดีปริมำณมำกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ
ทำงภูมิคุ้มกัน  เซลล์มีขนำดประมำณ 8–20 ไมโครเมตร  นิวเคลียสกลมหรือรูปไข่เอียงไปชิดขอบเซลล์ด้ำนหน่ึง  โครมำติน
หยำบเป็นก้อนชัดเจนมองคล้ำยล้อเกวียนหรือหน้ำปัดนำฬิกำ (cartwheel or clock face arrangement)  ไซโทพลำซึม
ย้อมติดสีน ้ำเงินเข้ม บริเวณรอบนิวเคลียสมี Golgi bodies มำกจึงย้อมไม่ติดสีเรียกว่ำ perinuclear halo (รูป G)    
plasma cell เป็นเซลล์ท่ีอยู่ในเนื อเยื่อจึงไม่พบในสเมียร์เลือดของคนปกติ แต่อำจพบได้ในผู้ป่วย multiple myeloma 
และ plasma cell leukemia 

Hairy cell เป็น B lymphocyte ท่ีผิดปกติ  เซลล์กลมหรือรูปไข่  โครมำตินละเอียด  ไซโทพลำซึมย้อมติดสีฟ้ำ  
อมเทำ  ขอบไซโทพลำซึมไม่เรียบมองดูคล้ำยเส้นขน  (รูปท่ี 1H)  กำรพบ hairy cell ในสเมียร์เลือดสัมพันธ์กับโรค       
hairy cell leukemia 
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