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เปนที่ทราบกันดีวาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ ใหม 2019 (coronavirus
disease 2019, COVID-19) เปนโรคติดเชื้อที่มีการระบาดใหญ (pandemic) และ
สงผลกระทบเปนวงกวางไปทั่วโลกโดยยังไมมีทีทาวาการระบาดจะยุติลงเมื่อใด
ขณะนีม้ ผี ตู ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ และมีผเู สียชีวติ เปนจำนวนมาก โดยสาเหตุของโรคนีเ้ กิดจาก
การติดเชือ้ ไวรัส severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
การแพรระบาดจะติดจากคนสูคน ผานทางการสัมผัสละอองฝอยทางเดินหายใจ
(respiratory droplet) ของผูป ว ยเขาสูร ะบบทางเดินหายใจของผูส มั ผัสเชือ้ โดยผูส มั ผัส
เชื้ออาจไมแสดงอาการใด ๆ หรืออาจมีอาการไข, ไอ, เจ็บคอ, ปวดเมื่อยตามตัว
บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินอาหาร เชน เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส ถายอุจจาระเหลว
หากอาการรุนแรง จะมีการดำเนินโรคเปนปอดอักเสบ ตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือหนวยอภิบาล อาจจะมีการลมเหลวของระบบ
ทางเดินหายใจและระบบอื่น ๆ ตามมา รวมถึงอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได [1,2]
จะเห็นไดวา พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชือ้ จะเดนในระบบทางเดินหายใจ แตการอักเสบจากโรคอาจสงผลกระทบกับการทำงาน
ของอวัยวะอื่น ๆ ดวย ระบบเลือดเปนระบบหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไดบอยในผูปวย COVID-19 โดยการติดเชื้ออาจจะกระทบสวนของ
เม็ดเลือด และ/หรือระบบการหามเลือด [3] ในบทความนี้ ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลความผิดปกติของผลการตรวจเลือดในผูปวย COVID-19
โดยมุง เนนไปทีผ่ ลการตรวจเลือดพืน้ ฐาน คือ complete blood count (CBC) เนือ่ งจากเปนการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารที่ ใชบอ ยในการวินจิ ฉัย
โรคเมื่อผูปวยมาดวยอาการไขเฉียบพลัน ซึ่งใน COVID-19 ผลการตรวจ CBC ยังชวยบอกความรุนแรงและการพยากรณ โรค ดังนั้น
บุคลากรทางการแพทยจึงควรเขาใจ และทราบประโยชนของผลการตรวจ CBC ในผูปวย COVID-19 เพื่อประโยชน ในการดูแลรักษาผูปวย

Complete Blood Count
in COVID-19
การศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของผลการตรวจ CBC ในผูปวย COVID-19 มักจะเกี่ยวของกับสวนของเม็ดเลือดขาวและ
เกล็ดเลือด โดยมีขอมูลดังแสดงในตาราง

คณะผูทำการศึกษา
และกลุมประชากร
Guan และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 1,099 ราย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน [4]

ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
และผลตอผูปวย
ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมของผูปวยที่มีอาการ
รุนแรง จะต่ำกวาผูปวยที่อาการไมรุนแรง
(คามัธยฐาน 3,700 เปรียบเทียบกับ 4,200
เซลลต อลู ก บาศกม ิ ล ลิเ มตร) แต ผ ู  ป ว ยที ่ ม ี
อาการหนัก (ตามคำจำกัดความของงานวิจัยนี้
คือ ผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล,
ผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ และผูปวย
ทีเ่ สียชีวติ ) จะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมสูงกวา
ผูปวยที่ ไมเขาขายอาการหนัก (คามัธยฐาน
6,100 เปรียบเทียบกับ 4,700 เซลลตอ ลูกบาศก
มิลลิเมตร)
ผูปวยรอยละ 83.2 มีภาวะ lymphopenia
(lymphopenia ในการศึกษานี้คือปริมาณ
lymphocyte นอยกวา 1,500 เซลลตอ ลูกบาศก
มิลลิเมตร)

ความผิดปกติของเกล็ดเลือด
และผลตอผูปวย
ผู  ป  ว ยร อ ยละ 36.2 มี ภ าวะเกล็ ด เลื อ ดต่ ำ
(เกล็ดเลือดต่ำในการศึกษานี้คือปริมาณเกล็ด
เลื อ ดน อ ยกว า 150,000 ตั ว ต อ ลู ก บาศก
มิ ล ลิ เ มตร)
ผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
บอยกวาผูป ว ยทีอ่ าการไมรนุ แรง (รอยละ 57.7
เปรียบเทียบกับรอยละ 31.6)
ผูปวยที่มีอาการหนัก (ตามคำจำกัดความของ
งานวิจัยนี้ คือ ผูปวยที่เขารับการรักษาใน
หน ว ยอภิ บ าล, ผู  ป  ว ยที ่ ต  อ งใช เ ครื ่ อ งช ว ย
หายใจ และผู  ป  ว ยที ่ เ สี ย ชี ว ิ ต ) จะมี ภ าวะ
เกล็ ด เลื อ ดต่ ำ บ อ ยกว า ผู  ป  ว ยที ่ ไม เ ข า ข า ย
อาการหนัก (รอยละ 46.6 เปรียบเทียบกับ
รอยละ 35.5)

ผูป ว ยทีม่ อี าการรุนแรงจะมีภาวะ lymphopenia
บอยกวาผูป ว ยทีอ่ าการไมรนุ แรง (รอยละ 96.1
เปรียบเทียบกับรอยละ 80.4)
ผูปวยที่มีอาการหนักรอยละ 93 จะมีภาวะ
lymphopenia ในขณะที่ผูปวยที่ ไมเขาขาย
อาการหนักรอยละ 83 จะมีภาวะ lymphopenia
Huang และคณะ ศึกษาผูป ว ย
จำนวน 41 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [5]

ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดขาวรวม และ ปริ ม าณ
neutrophil ของผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษาในหนวย
อภิบาลจะสูงกวาผูป ว ยที่ ไมตอ งเขารับการรักษา
ในหนวยอภิบาล (คามัธยฐาน 11,300 เปรียบเทียบ
กับ 5,700 เซลลตอ ลูกบาศกมลิ ลิเมตร สำหรับ
ปริ ม าณเม็ ด เลื อ ดขาวรวม และ 10,600
เปรียบเทียบกับ 4,400 เซลลตอ ลูกบาศกมลิ ลิเมตร
สำหรับปริมาณ neutrophil)
ผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล จะมี
ภาวะ lymphopenia บอยกวาผูปวยที่ ไมตอง
เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล (รอยละ 96.1
เปรียบเทียบกับรอยละ 80.4) (lymphopenia
ในการศึกษานีค้ อื ปริมาณ lymphocyte นอยกวา
1,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร)

ผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล จะมี
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำบอยกวาผูปวยที่ ไมตองเขา
รับการรักษาในหนวยอภิบาล แต ไมแตกตางกัน
อย า งมี น ั ย ยะสำคั ญ ทางสถิ ต ิ (ร อ ยละ 8
เปรียบเทียบกับ รอยละ 4) (เกล็ดเลือดต่ำใน
การศึ ก ษานี ้ ค ื อ ปริ ม าณเกล็ ด เลื อ ดน อ ยกว า
100,000 ตัวตอลูกบาศกมิลลิเมตร)
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คณะผูทำการศึกษา
และกลุมประชากร
Wang และคณะ ศึกษาผูป ว ย
จำนวน 138 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [6]

ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
และผลตอผูปวย
ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมและปริมาณ neutrophil
ของผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล
จะสูงกวาผูปวยที่ ไมตองเขารับการรักษาใน
หนวยอภิบาล (คามัธยฐาน 6,600 เปรียบเทียบ
กับ 4,300 เซลลตอ ลูกบาศกมลิ ลิเมตร สำหรับ
ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม และ 4,600 เปรียบเทียบ
กับ 2,700 เซลลตอ ลูกบาศกมลิ ลิเมตร สำหรับ
ปริมาณ neutrophil)

ความผิดปกติของเกล็ดเลือด
และผลตอผูปวย
ปริมาณเกล็ดเลือดของผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษา
ในหนวยอภิบาลจะต่ำกวาผูปวยที่ ไมตองเขา
รับการรักษาในหนวยอภิบาล แต ไมแตกตางกัน
อย างมี น ัย ยะสำคัญทางสถิ ต ิ (ค า มัธ ยฐาน
142,000 เปรียบเทียบกับ 165,000 ตัวตอลูกบาศก
มิลลิเมตร)

ผูปวยที่ตองเขารับการรักษาในหนวยอภิบาล
จะมีปริมาณ lymphocyte ต่ำกวาผูปวยที่ ไม
ตองเขารับการรักษาในหนวยอภิบาล (คามัธยฐาน
800 เปรียบเทียบกับ 900 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร)
ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม และ neutrophil
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เมือ่ ติดตามในผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ
ในขณะทีป่ ริมาณ lymphocyte มีแนวโนมลดลง
Wu และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 201 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [7]

ผูปวยที่มีภาวะ acute respiratory distress
syndrome (ARDS) ซึ่งเปนภาวะระบบทาง
เดินหายใจลมเหลว จะมีปริมาณเม็ดเลือดขาว
รวมและ neutrophil สูงกวา แตจะมีปริมาณ
lymphocyte ต่ ำ กว า เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ผูปวยที่ ไมมีภาวะ ARDS

ปริมาณเกล็ดเลือดของผูปวยที่มีภาวะ ARDS
ไมแตกตางจากผูปวยที่ ไมมีภาวะ ARDS
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติของปริมาณเกล็ดเลือดระหวางผูปวย
ARDS ทีร่ อดชีวติ และผูป ว ย ARDS ทีเ่ สียชีวติ

ผูปวยที่มีภาวะ ARDS แลว พบวาปริมาณ
lymphocyte เทานั้นที่แตกตางกันระหวาง
ผูปวยที่รอดชีวิตและเสียชีวิต (คามัธยฐาน
800 เปรียบเทียบกับ 590 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร)
Fan และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 69 รายในสาธารณ
รัฐสิงคโปร [8]

ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมและปริมาณ neutrophil
ของผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยอภิบาล
ไม แ ตกต า งอย า งมี น ั ย ยะสำคั ญ ทางสถิ ต ิ
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู  ป  ว ยที ่ ไม ต  อ งเข า รั บ
การรักษาในหนวยอภิบาล
ผูปวยที่มภี าวะ lymphopenia เมื่อแรกรับและ
ระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล จะมีความสัมพันธ
กั บ การเข า รั บ การรั ก ษาในหน ว ยอภิ บ าล
(lymphopenia ในการศึ ก ษานี ้ ค ื อ ปริ ม าณ
lymphocyte นอยกวา 500 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร)

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำเมือ่ แรกรับ และระหวางรักษา
ตัวในโรงพยาบาล ไมสัมพันธกับการเขารับ
การรักษาในหนวยอภิบาล (เกล็ดเลือดต่ำใน
การศึ ก ษานี ้ ค ื อ ปริ ม าณเกล็ ด เลื อ ดน อ ยกว า
100,000 ตัวตอลูกบาศกมิลลิเมตร)
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in COVID-19
คณะผูทำการศึกษา
และกลุมประชากร
Yang และคณะ ศึกษาผูปวย
ที่อยู ในภาวะวิกฤติจำนวน 52
ราย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
[9]

Bhatraju และคณะ ศึกษา
ผูป ว ยทีร่ กั ษาตัวในหนวยอภิบาล
จำนวน 24 ราย ในสหรัฐอเมริกา
[10]

ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
และผลตอผูปวย
ผูปวยรอยละ 85 มีภาวะ lymphopenia
ผูปวยที่รอดชีวิตจะมีปริมาณ lymphocyte
สูงกวาผูปวยที่เสียชีวิต (คามัธยฐาน 740
เปรี ยบเทียบกับ 620 เซลล ต อ ลู กบาศก
มิลลิเมตร)
ผู  ป  ว ยร อ ยละ 75 มี ภ าวะ lymphopenia
(lymphopenia ในการศึกษานี้ คือ ปริมาณ
lymphocyte นอยกวา 1,500 เซลลตอ ลูกบาศก
มิลลิเมตร)

ความผิดปกติของเกล็ดเลือด
และผลตอผูปวย
ผูปวยที่รอดชีวิตจะมีปริมาณเกล็ดเลือดต่ำกวา
ผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ (คามัธยฐาน 164,000 เปรียบเทียบ
กับ 191,000 ตัวตอลูกบาศกมิลลิเมตร)

ค า มั ธ ยฐานต่ ำ ที ่ ส ุ ด ของเกล็ ด เลื อ ดเท า กั บ
180,000 ตัวตอลูกบาศกมิลลิเมตร โดยจะพบ
ในชวง 3 วันแรกของการรักษา

คามัธยฐานของ lymphocyte เทากับ 720
เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
Zhou และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 191 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [11]

ผูปวยที่เสียชีวิตมีปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม
สูงกวา และปริ ม าณ lymphocyte ต่ ำ กว า
เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป ว ยทีร่ อดชีวติ (คามัธยฐาน
9,800 เปรียบเทียบกับ 5,200 เซลลตอ ลูกบาศก
มิลลิเมตร สำหรับปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม และ
600 เปรียบเทียบกับ 1,100 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร สำหรับปริมาณ lymphocyte)

ผูปวยที่เสียชีวิตจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำบอย
กวาผูปวยที่รอดชีวิต (รอยละ 20 เปรียบเทียบ
กับรอยละ 1) (เกล็ดเลือดต่ำในการศึกษานี้ คือ
ปริมาณเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 ตัวตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร)

Deng และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 225 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [12]

ผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ มีปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมสูงกวา
และ lymphocyte ต่ำกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูปวยที่รอดชีวิต

(ไมมีรายงานเกี่ยวกับจำนวนเกล็ดเลือด)

ผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะมีปริมาณรอยละของ
lymphocyte ลดลงระหวางการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และคานี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออาการ
ดีขึ้นและหายจากโรค
Tan และคณะ ศึกษาผูปวย
จำนวน 90 ราย ในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน [13]

หลังผูป ว ยแสดงอาการ 10 ถึง 12 วัน ผูป ว ยทีม่ ี
ระดับ lymphocyte มากกวารอยละ 20 จะ
ฟน ตัวได ในขณะทีผ่ ปู ว ยทีม่ รี ะดับ lymphocyte
นอยกวารอยละ 20 จะเปนผูที่มีอาการรุนแรง
หลังผูปวยแสดงอาการ 17 ถึง 19 วัน ผูปวย
ที่มีระดับ lymphocyte มากกวารอยละ 20
จะหายจากโรค หากระดั บ lymphocyte
นอยกวารอยละ 5 จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง
หากระดับ lymphocyte อยูระหวางรอยละ 5
และ 20 จะเปนผูปวยที่ตองการการเฝาระวัง
ใกลชิด

(ไม ไดศึกษาเกี่ยวกับจำนวนเกล็ดเลือด)

Complete Blood Count
in COVID-19
จากขอมูลขางตนสรุปวา ผูป ว ย COVID-19 ทีม่ อี าการรุนแรงมักจะมีภาวะ lymphopenia โดยไมวา จะเปนจำนวนรวม (absolute
count) หรือเปนปริมาณรอยละของ lymphocyte ทีต่ ำ่ จะสัมพันธกบั ความรุนแรงของโรคทีม่ ากขึน้ , การเขารับการรักษาในหนวยอภิบาลทีม่ ากขึน้
และอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณ lymphocyte ยังชวยในการติดตามผูปวยและบอกการพยากรณ โรคได โดยสมมติฐาน
เชื่อวา ปริมาณ lymphocyte เปนตัวสะทอนการทำงานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย ซึ่งปริมาณ lymphocyte ต่ำจะแสดงถึงระบบ
ภูมิคุมกันที่ ไมเพียงพอตอการตอตานและทำลายเชื้อโรค สวนความผิดปกติของปริมาณเม็ดเลือดขาวรวมและปริมาณ neutrophil ก็มักจะ
พบวาสูงขึ้นสัมพันธ ไปกับอาการที่รุนแรงและการเขารับการรักษาในหนวยอภิบาล แตบางการศึกษาก็ ไมพบความสัมพันธนี้ สวนการศึกษา
เกี่ยวกับปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดอื่น เชน monocyte, eosinophil กับ COVID-19 ยังมีจำกัดและผลยังแตกตางกัน นอกจากการศึกษา
เกี่ยวกับคาเม็ดเลือดขาวรวมและเม็ดเลือดขาวแตละชนิดกับ COVID-19 ยังมีการศึกษาที่ ใชผลการคำนวณของเม็ดเลือดขาวมากกวา
หนึ่งชนิด ไดแก neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) เพื่อบอกความรุนแรงของโรค พบวาผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะมี NLR สูงกวา
ผูปวยที่อาการไมรุนแรง (5.5 เปรียบเทียบกับ 3.2) อยางไรก็ตาม ไมมีการกำหนดคาอางอิงของ NLR ในการศึกษานี้ [14]
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำมักสัมพันธกับอาการของโรค COVID-19 ที่รุนแรง ซึ่งมีสมมติฐานวาจำนวนเกล็ดเลือดที่ต่ำลงนาจะ
สัมพันธกับการใช ไปของเกล็ดเลือด จากกระบวนการ consumptive coagulopathy ที่เกิดในภาวะ disseminated intravascular
coagulation (DIC) อยางไรก็ตาม บางการศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางภาวะเกล็ดเลือดต่ำและความรุนแรงของโรค ซึ่งอาจจะเกิด
จากความแตกตางกันในรูปแบบของการศึกษา หรือคำจำกัดความของความผิดปกติที่ ใช Lippi และคณะ จึงไดวิเคราะหอภิมาน
(meta-analysis) งานวิจัยตาง ๆ กอนหนานี้ 9 งานวิจัยพบวา จากผูปวย COVID-19 จำนวน 1,779 ราย มีผูปวยรอยละ 22.4
ที่มีอาการรุนแรง โดยผูปวยที่อาการรุนแรงจะมีปริมาณเกล็ดเลือดต่ำกวาผูปวยที่อาการไมรุนแรง และเกล็ดเลือดที่ต่ำจะสัมพันธกับ
อัตราตายที่สูงขึ้น [15]
ในสวนเม็ดเลือดแดงนัน้ จากรายงานกอนหนานีพ้ บวา ผูป ว ยมักจะมีระดับ
hemoglobin (Hb) ผิดปกติไมมากนัก โดย Guan และคณะพบวาคามัธยฐานของ Hb
ของผูปวย COVID-19 เทากับ 13.4 กรัมตอเดซิลิตร โดยระดับ Hb ของผูปวยที่มีอาการ
รุนแรง จะต่ำกวาผูป ว ยทีอ่ าการไมรนุ แรง (12.8 เปรียบเทียบกับ 13.5 กรัมตอเดซิลติ ร) [3]
Fan และคณะ พบขอมูลเกี่ยวกับระดับ Hb ในลักษณะเดียวกัน โดยคามัธยฐาน ของ Hb
ของผูป ว ยเทากับ 14 กรัมตอเดซิลติ ร และระดับ Hb ของผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษาในหนวย
อภิบาล จะต่ำกวาของผูป ว ยที่ ไมตอ งเขารับการรักษาในหนวยอภิบาล ( 13.2 เปรียบเทียบ
กับ 14.2 กรัมตอเดซิลติ ร) แตความแตกตางกันนี้ ไมมนี ยั ยะสำคัญทางสถิติ [6] ในปจจุบนั ยัง
ไมมีรายงานความสัมพันธจำเพาะระหวางดัชนีเม็ดเลือดแดงกับความรุนแรงของโรค
COVID-19 โดยตรง
สำหรับความผิดปกติของผลการตรวจสเมียรเลือด (peripheral blood smear examination) นั้น ไม ไดถูกแสดงในงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับผูปวย COVID-19 โดยตรง มีรายงานผูปวย COVID-19 ที่พบ leucoerythroblastic blood picture (พบเซลลตัวออนของกลุม
erythroid และ myeloid ในกระแสเลือด) ซึง่ มักจะพบความผิดปกติน้ี ในผูป ว ยทีม่ ี โรคของไขกระดูก,ผูป ว ยโรค myeloproliferative neoplasms
หรือผูปวยที่มีมะเร็งแพรกระจายเขาไขกระดูก แตมักจะไมพบในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัส อยางไรก็ตาม การพบนี้เปนเพียงรายงานผูปวย และ
ยังไมสามารถอธิบายสาเหตุไดชดั เจน [16] ถึงแมการตรวจสเมียรเลือดจะไม ไดผดิ ปกติชดั เจนใน COVID-19 แตการตรวจสเมียรเลือดยังคง
เปนการตรวจสำคัญที่ควรปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อผลการตรวจ CBC ผิดปกติและเขาเกณฑการตรวจสเมียรเลือดที่แตละสถาบันกำหนดไว
ประโยชนของการตรวจนี้ ไดแก ทำไดงา ย, คาใชจา ยไมสงู และอาจทำใหพบความผิดปกติรว ม เชน การพบ toxic granulation ใน neutrophil
อาจจะสัมพันธกับการติดเชื้อแบคทีเรียรวม, การพบ schistocyte ปริมาณมากอาจสัมพันธกับภาวะ DIC รวม
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ดังจะเห็นไดวา ขอมูลเกีย่ วกับผลการตรวจ CBC ในผูป ว ย COVID-19 มีปริมาณมาก เนือ่ งจาก
การตรวจนี้เปนการตรวจพื้นฐานที่แพทยมักจะสงตรวจในผูปวยแทบทุกราย แตยังมีขอจำกัดในการแปลผล
ขอมูลตาง ๆ เนือ่ งจากโรค COVID-19 เปนโรคใหม รูปแบบการศึกษาจึงมักออกแบบในลักษณะการสังเกตการณ
คำจำกัดความของความผิดปกติในแตละการศึกษามีความแตกตางกัน ทำใหผลการศึกษามีทั้งที่สอดคลอง
และไมสอดคลองกัน บทความนี้เปนการรวบรวมขอมูลหลังจากการระบาดของโรคมาประมาณ 4 เดือน
(เขียน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ผูเขียนจึงเชื่อวาจะมีงานวิจัยใหม ๆ ที่ออกแบบอยางรัดกุมยิ่งขึ้น
มีการกำหนดมาตรฐานการวิจัยเดียวกัน และ มีแงมุมในการประยุกต ใชผลการตรวจ CBC ที่กวางขวางขึ้น
เพื่อประโยชนตอการดูแลรักษาผูปวย ซึ่งตองติดตามกันตอไป
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