การตรวจนา้ ไขสั นหลัง (Cerebrospinal Fluid Examination)
รศ.ดร. ดลินา ตันหยง
น้ ำไขสันหลังสร้ำงจำกกลุ่มหลอดเลือดฝอย (Choroid plexus) ในโพรงสมองและอยูใ่ นช่องว่ำงระหว่ำง
เยือ่ หุม้ สมองชั้น arachnoid space และ pia mater เรี ยก subarachnoid space น้ ำไขสันหลังมีหน้ำที่ในกำรป้องกัน
กำรกระทบกระเทือนของสมองและระบบประสำทส่วนกลำงและเป็ นตัวกลำงในกำรนำอำหำร สำรต่ำงๆ ไปเลี้ยง
เซลล์ในร่ ำงกำย กำรตรวจน้ ำไขสันหลังทำเพือ่ ตรวจควำมผิดปกติ กำรติดเชื้อหรื อโรคของระบบประสำท เช่น โรค
สมองอักเสบ (Encephalitis) เลือดออกในสมอง (Cerebral Hemorrhage)
การเก็บตัวอย่ างตรวจ กำรเจำะหลัง (Lumbar puncture) ทำโดยแพทย์ ตำแหน่ งที่นิยมเจำะคือ ระดับ L3-4 หรื อ L4-5
ในผูใ้ หญ่ ส่ วนในเด็กนิ ยมเจำะระดับ L4-5 กำรเจำะหลังจะใช้ spinal needle ด้วยเทคนิ คที่ปลอดเชื้อ (Sterile technique)
น้ ำไขสันหลังจะนำไปใส่ หลอดทดลองดังนี้
หลอดที่ 1 ตรวจวิเครำะห์ทำงเคมี เช่น โปรตีน กลูโคส และกำรตรวจทำงภูมิคุม้ กันวิทยำ
หลอดที่ 2 เพำะเชื้อ เพือ่ ตรวจแบคทีเรี ยและเชื้อรำ
หลอดที่ 3 ตรวจทำงจุลทรรศน์ ตรวจนับ แยกชนิดของเซลล์และย้อมสี เพือ่ ตรวจเชื้อชนิ ดต่ำงๆ
หลอดที่ 4 ตรวจพิเศษอื่นๆ
การตรวจวิเคราะห์ น้าไขสั นหลังทางห้ องปฏิบัติการ
โดยในที่น้ ีจะเน้นกำรตรวจทำงกำยภำพและทำงจุลทรรศน์
1. การตรวจทางกายภาพ (Macroscopic examination)
กำรตรวจน้ ำไขสันหลังโดยสังเกตสี ควำมขุ่น ควำมเหนียว น้ ำไขสันหลังปกติจะมีลกั ษณะใส (clear)
ไม่มีสี ไม่หนืดหรื อแข็งตัวเมื่อตั้งทิ้งไว้ ถ้ำมีควำมผิดปกติบำงอย่ำงเกิดขึ้นกับระบบประสำทส่ วนกลำงอำจทำให้
น้ ำไขสันหลังมีควำมผิดปกติ เช่น
1.1 ขุ่น มักเกิดจำกมีเซลล์ โปรตีน หรื อเชื้อโรค อยูใ่ นน้ ำไขสันหลังมำกกว่ำปกติ
1.2 Xanthochromia น้ ำไขสันหลังทีม่ ีสีต้ งั แต่สีชมพู สีสม้ หรื อเหลือง เรี ยก Xanthochromia เม็ดเลือดแดง
จะอยูใ่ น CSF ประมำณ 2 ชัว่ โมงก่อนที่จะเริ่ มแตก ซึ่งสีที่เกิดขึ้น ขึ้นกับระยะเวลำในกำรแตกและปริ มำณของ
เม็ดเลือดแดง เช่น สี ชมพูแสดงถึงมีกำรแตกของเม็ดเลือดแดงจำนวนน้อย สี สม้ แสดงถึงมีกำรแตกของเม็ดเลือดแดง
จำนวนมำก สีเหลือง แสดงถึงมีกำรแตกทำลำยของเม็ดเลือดแดงนำน 3-4 ชัว่ โมง ฮีโมโกลบินมีกำรเปลี่ยนไป
เป็ นบิริรูบินและมำกขึ้นตำมเวลำที่ผ่ำนไป นอกจำกนี้ Xanthochromia ยังเกิดจำกมีโปรตีนหรื อสำรพวก carotene
สูงอีกด้วย
2. การตรวจทางจุลทรรศน์ (Microscopic examination)
2.1 กำรนับจำนวนเซลล์
กำรนับจำนวนเซลล์ควรตรวจน้ ำไขสันหลังทันทีหรื อไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังเจำะ เนื่องจำกเซลล์จะ
แตก ทำให้นบั จำนวนเซลล์ได้นอ้ ยกว่ำที่เป็ นจริ ง กำรนับเซลล์ของน้ ำไขสันหลังสำมำรถใช้ counting chamber หรื อ
เครื่ องอัตโนมัติ ในกรณี น้ ำไขสันหลังใสหรื อขุ่นเล็กน้อย ไม่ตอ้ งเจือจำง สำมำรถนำไปหยดลงใน counting
chamber หรื อ hemocytometer และนับเซลล์ในช่องใหญ่จำนวน 9 ช่อง และรำยงำนเป็ นจำนวนเซลล์ต่อ ลบ.มม.
หำกน้ ำไขสันหลังขุ่นชัดเจน จะต้องเจือจำงด้วยน้ ำเกลือหรื อ 3% acetic acid ก่อนนำไปวัด
ค่าปกติ พบเม็ดเลือดขำวในผูใ้ หญ่ 0-5 เซลล์/µl ส่วนในเด็กพบ mononuclear 0-30 cell/µl ไม่พบเม็ดเลือดแดง
ในน้ ำไขสันหลังปกติ
2.2 กำรนับแยกชนิดเซลล์
กำรนับแยกชนิดของเซลล์มีควำมสำคัญมำกสำหรับช่วยในกำรวินิจฉัยหำสำเหตุที่ทำให้เกิดพยำธิสภำพ
ในระบบประสำทส่วนกลำง โดยกำรนำน้ ำไขสันหลังไปปั่ นที่ควำมเร็วประมำณ 700-1,000 รอบ/นำที แยกน้ ำใส
ส่ วนบนไว้ตรวจหำโปรตีน และกลูโคสต่อไป ผสมตะกอนที่ได้จำกกำรปั่ นให้เข้ำกันนำมำทำสเมียร์บนสไลด์

เป็ นรู ปวงรี จำกนั้น ตรึ ง โดยผ่ำนเปลวไฟ แล้วน ำไปย้อ มด้วยสี Wright’s น ำมำตรวจดู ด้วยกล้อ งจุล ทรรศน์
กำลังขยำย 10x, 40x และ 100x ตำมลำดับ นับแยกเซลล์ที่มีนิวเคลียสทั้งหมด 100 เซลล์ รำยงำนเป็ นเปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 1 แสดงค่ำปกติของเซลล์ในน้ ำไขสันหลัง
ชนิดเซลล์
Lymphocyte
Monocyte
Neutrophil

ผู้ใหญ่
60 ± 20%
30 ± 15%
2 ± 4%

เด็ก
20 ± 15%
70 ± 20%
4 ± 4%

ในน้ ำไขสันหลังปกติจะพบเซลล์ lymphocyte (ผูใ้ หญ่) หรื อ monocyte (เด็ก) เป็ นส่วนใหญ่ หำกเซลล์บำงชนิดมี
ปริ มำณมำกกว่ำปกติอำจมีสำเหตุมำจำกพยำธิสภำพต่ำงๆ (ตำรำงที่ 2) อย่ำงไรก็ตำมมีเซลล์อื่นๆ ที่อำจพบใน
น้ ำไขสันหลัง เช่น squamous cells, soft tissue elements จำกเข็มเจำะ (adipose tissue, connective tissue),
respiratory epithelium และ debris เป็ นต้น
2.3 กำรตรวจเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อรำ
กำรตรวจเชื้อแบคทีเรี ยสำมำรถทำได้โดยนำตะกอนที่ได้จำกกำรปั่ นมำสเมียร์บนแผ่นสไลด์ ย้อมด้วย
สี Gram’s เพือ่ ตรวจดูรูปร่ ำงและกำรติดสีของเชื้อแบคทีเรี ยหรื อสี acid fast เพือ่ ตรวจหำเชื้อวัณโรค ส่วนเชื้อรำที่ทำ
ให้เกิดเยือ้ หุม้ สมองอักเสบที่พบบ่อย สำมำรถย้อมด้วยสี Indian ink ซึ่งจะมีประโยชน์ในกำรช่วยวินิจฉัยโรคเยือ่ หุม้
สมองอักเสบจำกกำรติดเชื้อ Cryptococcus
ตารางที่ 2 แสดงชนิดเซลล์ที่พบในน้ ำไขสันหลังและสำเหตุที่ทำให้พบเซลล์ดงั กล่ำว
ชนิดของเซลล์
สาเหตุ
Lymphocyte
Normal
Viral, fungal meningitis, multiple sclerosis
Neutrophil
Bacterial meningitis, Early viral tubercular fungal meningitis,
Intracranial hemorrhage, Meningeal malignancy
Mixed cellular reaction
Chronic bacterial meningitis, Cerebral abscess, Tubercular
meningitis
Eosinophil
Parasitic infection, allergic infection
Macrophage
Chronic meningitis, Intracranial hemorrhage
Plasma cells
Subacute and chronic inflammatory reaction, multiple sclerosis
Blasts
Leukemia, Lymphoma
Other malignant cells
Primary brain tumor, metastatic tumor
Ependymal/choroids plexus cells Trauma, surgery, Diagnosis procedures
Cartilage cells
Traumatic puncture
Bone marrow cells
Traumatic puncture
Primitive cell clusters
Intracranial hemorrhage
เอกสารอ้างอิง
1. สุ นำรี องค์เจริ ญใจ. น้ ำไขสันหลัง. ใน : บุญทรง ปรี ชำบริ สุทธิ์กุล, อังกูรำ สุ โภคเวช, บรรณำธิกำร. ปั ส สำวะและสำรน้ ำ.
กรุ ง เทพฯ. ภำควิชำจุ ล ทรรศนศำสตร์ คลิ นิก คณะเทคนิ ค กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล. 2543.
2. วิโรจน์ ไววำนิชกิจ. กำรตรวจวิเครำะห์สำรน้ ำจำกกำรเจำะเพื่อส่ งตรวจ. กรุ งเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่ ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2548.
3. Brunzel N.A Fundamental of urine and body fluid analysis. 3rd ed. Philadelphia. W.B. Saunders company. 2013.
--------------------------

