Spleen (ม้าม)

(กระเพาะอาหาร)
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		สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เรามาคุยเรื่อง “ม้าม” กันค่ะ ม้ามเป็นอวัยวะภายในของ
ร่ า งกายซึ่ งมี ค วามส� ำ คั ญ ในด้ า นกรองเม็ ด เลื อ ดที่ ห มดอายุ เ พื่ อ ท� ำ ลายและมี ห น้ า ที่
ด้านภูมิคุ้มกัน ท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินว่า โรคธาลัสซีเมียจะสั มพันธ์กับการมีม้ามโตขึ้น
ม้ามมีความส� ำคัญอย่างไร และผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะดูแลสุ ขภาพม้ามของตนเองได้
อย่างไร โปรดติดตามต่อไปค่ะ

ม้าม
ม้ามเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง หน้าที่หลักของม้ามคือการกรองเม็ดเลือดที่หมดอายุเพื่อท�ำลาย และเซลล์เม็ด
เลือดขาวในม้ามจะท�ำหน้าที่สร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
 ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ม้ามต้องท�ำงานหนักขึ้นเพื่อท�ำลายเม็ดเลือดแดงที่มีอายุสั้นลง ท�ำให้ม้ามมีขนาด
โตขึ้น นอกจากนี้การที่ร่างกายซีดจะท�ำให้กลุ่มเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดแดงที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆ ที่นอก
เหนือจากไขกระดูก ซึ่งรวมถึงม้ามจะช่วยกันผลิตเม็ดเลือด ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ม้ามโตขึ้นด้วย
 ม้ามที่โตมาก อาจส่งผลให้การท�ำลายเม็ดเลือดต่างๆ เกิดเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยจะแสดงอาการซีดลงเร็วกว่าปกติ
และตรวจพบเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดต�่ำด้วย
 ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะซีดควรได้รับเลือดแดงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ม้ามโตขึ้น


		 ม้ามโดยปกติแล้วมีขนาดประมาณเท่าก�ำปั้นของเรา อยู่
ในช่องท้องทางด้านบนซ้ายใต้ต่อกะบังลมและเหนือต่อกระเพาะ
อาหาร โดยปกติแล้วม้ามจะถูกคลุมอยู่ด้านในของซี่โครงซึ่งเมื่อ
ตรวจร่างกายด้วยการคล�ำจากหน้าท้องจะไม่พบ ถ้าม้ามโตจึงจะ
คล�ำได้ใต้ต่อชายโครงด้านซ้ายลงมา หน้าที่หลักของม้ามคือการ
กรองเม็ดเลือดทีห่ มดอายุเพือ่ ท�ำลาย และท�ำหน้าทีด่ า้ นภูมคิ มุ้ กัน
โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวในม้ามจะสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกัน
ต่อเชือ้ แบคทีเรียหลายชนิด สาเหตุของม้ามโตมีได้หลายประการ
เช่น การติดเชือ้ โรคเลือดจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตกง่าย โรคตับ
เป็นต้น
		 เมือ่ เม็ดเลือดแดงไหลตามกระแสเลือดเข้าไปทีม่ า้ ม ม้าม
จะท�ำหน้าที่คัดกรองเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ โดยเม็ดเลือดแดง
ทีย่ งั ไม่หมดอายุจะมีความยืดหยุน่ สามารถเคลือ่ นตัวผ่านช่องเล็กๆ
ในม้ามได้ ส่วนเม็ดเลือดทีห่ มดอายุแล้วจะถูกเซลล์เม็ดเลือดขาว
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ในม้ามจับท�ำลาย ซึ่งม้ามจะท�ำหน้าที่เป็นโรงงานรีไซเคิล แปร
รูปส่วนประกอบต่างๆ ของเม็ดเลือดแดง เช่น ธาตุเหล็กและ
โปรตีน น�ำกลับมาใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ ในโรคธาลัส
ซีเมียเนื่องจากมีความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง ท�ำให้
เม็ดเลือดแดงมีอายุขัยสั้นลง ดังนั้นม้ามจึงต้องท�ำงานหนักขึ้น
ในการท�ำลายเม็ดเลือดแดง ผลที่ตามมาคือม้ามจะมีขนาดโตขึ้น
นอกจากนี้ การที่ร่างกายซีดจะท�ำให้อวัยวะต่างๆ นอกเหนือจาก
ไขกระดูกที่ท�ำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดตามปกติมาช่วยกันผลิตเม็ด
เลือดด้วย ท�ำให้ตับโต ม้ามโตขึ้น โดยขนาดของตับและม้ามที่
โตขึ้นจะสัมพันธ์กับระดับความซีดและระยะเวลาที่มีอาการซีด
		 ส�ำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด การได้รับ
เลือดอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้มรี ะดับฮีโมโกลบินที่ใกล้เคียงปกติจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ตบั และม้ามโตขึน้ ได้ เนือ่ งจากระดับฮีโมโกลบิน
ที่ใกล้เคียงปกติจะส่งสัญญาณให้รา่ งกายสร้างเม็ดเลือดใหม่นอ้ ยลง

Diaphragm (กะบังลม)

Spleen (ม้าม)

Liver (ตับ)

Gall bladder (ถุงนํ้าดี)

(Pancreas (ตับอ่อน)

Common bile duct (ท่อถุงนํ้าดี)
Pancreatic duct (ท่อตับอ่อน)
Small intestine (ล�ำไส้เล็กส่วนต้น)

การท�ำลายเม็ดเลือดแดงจึงน้อยลงและการผลิตเม็ดเลือดนอก
ไขกระดูกก็น้อยลงด้วยค่ะ
		 กรณีที่มีม้ามโตมาก ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามมาได้คือ
การที่เม็ดเลือดทุกชนิด ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ด
เลือดมีปริมาณลดลง เนื่องจากม้ามท�ำงานมากขึ้นและท�ำลาย
เม็ดเลือดเหล่านี้ ผู้ป่วยจะมีอาการซีดลงเร็วกว่าปกติ ตรวจเลือด
พบเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต�่ำลงด้วย และบางรายอาจมี
อาการเลือดออกง่ายจากเกล็ดเลือดต�่ำ หรือติดเชื้อจากการที่
เม็ดเลือดขาวต�่ำ นอกจากนี้การที่ม้ามโตจะท�ำให้หน้าที่ในการท�ำ
ลายเชื้อโรคท�ำได้ไม่ดีเท่าปกติ ท�ำให้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ้ แบคทีเรียชนิดทีม่ แี คปซูล (encapsulated
bacteria) เช่น เชื้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae)
และเชื้อฮีโมฟิลลัส (Hemophilus influenzae) เป็นต้น
		 ภาวะม้ามโตนี้อาจบรรเทาได้บ้างด้วยการให้เลือดอย่าง
สม�ำ่ เสมอ แต่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ คือการป้องกัน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
ที่มีภาวะซีดและแพทย์ ได้พิจารณาให้การรักษาด้วยการให้เลือด
อย่างสม�ำ่ เสมอ ควรไปตามนัดรับเลือดเพือ่ รักษาระดับฮีโมโกลบิน
ให้ได้ตามเป้าหมาย จะป้องกันไม่ให้ม้ามโตขึ้นค่ะ ส่วนในรายที่
มีมา้ มโตมากและเกิดการท�ำลายเม็ดเลือดอืน่ ๆ ด้วยแล้ว บางครัง้
อาจจะจ�ำเป็นต้องรักษาด้วยการตัดม้ามค่ะ
		 ม้ามดูเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญมากๆ เลยใช่ไหมคะ ท่านผู้อ่าน
อาจจะมีค�ำถามว่า แล้วแบบนี้ตัดม้ามออกได้หรือไม่ ค�ำตอบ คือ
การตัดม้ามสามารถท�ำได้ เช่น บางคนอาจจ�ำเป็นต้องเข้ารับการ
ผ่าตัดม้ามเนื่องจากประสบอุบัติเหตุม้ามแตก ซึ่งอวัยวะ หรือ
ระบบอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ตับ เม็ดเลือดขาว จะช่วยท�ำงาน
ทดแทนม้ามได้บางส่วน แต่ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนลดลง
ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะ
ดังนั้น ก่อนจะตัดม้ามต้องพิจารณาโดยถี่ถ้วนหลายๆ ประการ
ศึกษาความจ�ำเป็น ผลดี ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึง
การดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ

		 กรณีที่แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการตัดม้าม ได้แก่
ม้ามโตมากและมีภาวะการท�ำลายเม็ดเลือดอืน่ ให้เลือดสม�ำ่ เสมอ
แล้วยังไม่ดีขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้ซีดร่วมด้วย เช่น
การมีแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง หรือการติดเชื้อ และผู้ป่วย
ควรมีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ตัดม้าม ก่อนตัดม้ามแนะน�ำให้ตรวจอัลตราซาวด์ถุงน�้ำดี เพื่อ
หานิ่วในถุงน�้ำดี ซึ่งถ้ามีนิ่วในถุงน�้ำดีด้วยจะได้วางแผนการผ่า
ตัดไปพร้อมกัน ข้อควรค�ำนึงในส่วนของการผ่าตัดคือ มีความ
เสี่ยงของการผ่าตัดและการดมยาสลบ และหลังการผ่าตัดต้อง
ดูแลภาวะแทรกซ้อนหลักๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ การติดเชื้อ ภาวะ
เกล็ดเลือดสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และภาวะความ
ดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงภายหลังการตัดม้าม
		 แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสและ
ฮีโมฟิลลัสให้ครบก่อนการตัดม้าม ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิดนี้เป็น
วัคซีนเสริมที่ควรให้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียทุกคนค่ะ แม้จะไม่
ได้ตดั ม้าม แต่การทีม่ า้ มท�ำงานหนักหรือมีมา้ มโตก็ทำ� ให้มคี วาม
เสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อเหล่านี้ ส่วนหลังจากตัดม้าม ผู้ป่วย
ควรได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วย ผู้ป่วยที่มีไข้
หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ควรไปพบแพทย์โดยเร็วและแจ้งให้ทีม
ผู้รักษาทราบว่าได้รับการตัดม้ามมาก่อน ผู้ป่วยควรได้รับการ
ติดตามปริมาณเกล็ดเลือดและรับยาแอสไพรินในกรณีที่มีเกล็ด
เลือดสูง และควรได้รบั การติดตามเฝ้าระวังการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
และภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงอย่างต่อเนือ่ งด้วยค่ะ
		
		 หมอขอจบเรือ่ งของม้ามไว้เท่านี้ ถ้าท่านผูอ้ า่ นมีขอ้ สงสัย
ประการใด เขียนจดหมายหรือส่งแมสเสจมาคุยกันได้ที่ E-mail:
thalassemia.tft@gmail.com เลยนะคะ ยินดีตอบทุกเรื่องค่ะ
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