Wandering spleen
ณัฐพงษ อัครผล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
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โรค wandering spleen เปนโรคทีพ่ บไดไมบอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเด็ก อยางไรก็
ตามกุมารแพทย และศัลยแพทยควรตระหนักถึงภาวะนี้ โดยเฉพาะในเด็กที่ปญหา acute
abdominal pain และคลําไดกอนที่หนาทอง เนื่องจากถาใหการรักษาไดอยางรวดเร็วจะสามารถ
preserve มามไวได ในทางตรงขามถาไมสามารถใหการวินิจฉัยได อาจนําไปสูการตัดมาม และ
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
ภาวะนี้มักพบในผูหญิงอายุประมาณ 20-40 ป1 ในเด็กพบไดประมาณ 1 ใน 3 โดยพบ
ในเพศชายและเพศหญิงพอๆกัน ยกเวนในเด็กที่อายุตํ่ากวา 1 ปที่จะพบในเพศชายมากกวาเพศ
หญิง2 จากการศึกษาพบวาถาพบภาวะนี้ในผูปวยเด็กจะมีความเสี่ยงตอการเกิดการบิดของขั้วมาม
ไดเพิ่มขึ้น
สาเหตุ
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เชื่อวาเกิดจากทั้ง acquire และ congenital โดยใน acquired form สันนิษฐานวาเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมน และการยืดตัวของผนังหนาทองจากการตั้งครรภหลายๆครั้ง ดังจะ
พบวาอุบัติการการเกิด wandering spleen มักสูงในหญิงวัยเจริญพันธุ1 , 3 อยางไรก็ตามมีรายงาน
การพบภาวะนี้ในผูปวยเด็กซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการพัฒนาการที่ผิดปกติในการสราง ligament
เพื่อทําหนาที่ยึด spleen ไวกับอวัยวะตางๆในชองทอง (congenital form)
ไมวาจะเกิดจากการที่ขาด ligament ในการยึดมาม หรือการที่ ligament ดังกลาวเกิด
หยอนยานจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมน และการยืดตัวของชองทองจากการตั้งครรภหลายๆ
ครั้ง ผลที่เกิดขึ้นจะทําใหมามลอยไปมาไดอยางอิสระในชองทองและมีโอกาสที่จะเกิดการบิดตัว
ของขั้วมาม (pedicle) ไดงาย เมื่อเกิดการบิดตัวจะทําใหมีการอุดตันทางเดินของเลือดดํา
(venous congestion) ทําใหเกิดการตึงตัวของ capsule ของมาม ซึ่งสามารถทําใหผูปวยเกิดอาการ
ปวดทองได เมื่อความดันในมามเพิ่มมากขึ้นจนเกินแรงดันของเสนเลือดแดงที่มาเลี้ยงจะทําให
เกิด splenic infarction ได และนําไปสูการเกิด fibrosis, necrosis และ local peritonitis1, 4
อาการและอาการแสดง
ผูปวยอาจไมแสดงอาการใดๆเลยก็ได แตสวนใหญจะมาพบแพทยดวยอาการปวดทอง5
โดยรอยละ 46 จะมีอาการปวดทองเฉียบพลันและอาจมีไขรวมดวยได1, 3 ในขณะที่รอยละ 21 จะ
มีอาการปวดทองเรื้อรังเปนๆหายๆ และคลําไดกอนที่หนาทอง สวนอาการอาเจียนพบไดรอยละ
7 5 ในผูป ว ยเด็กที่อายุนอยกวา 1 ป จะมีอาการและอาการแสดงตางจากเด็กโตและผูใหญโดยจะ
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มาพบแพทยดวยเรื่องคลํากอนในทองไดบอยที่สุดจากการตรวจรางกาย อยางไรก็ตามบางครั้งอาจ
คลําไมได splenic notch เนื่องจาก congestion4
นอกจากนี้มีรายงานการเกิด small bowel obstruction5 และ colonic obstruction3 จาก
การที่มีการกดของ splenic pedicle ไปยังตําแหนงของลําไสสวนนั้น หรือเกิด small bowel
volvulus5 การเกิด splenic hemorrhage ในผูปวยทารกแรกเกิด6 การเกิด recurrent pancreatitis
ได3 และการเกิด portal hypertension และ gastric varices ได4
มีรายงานการตรวจพบ associate anomalies หลายอยางที่สนับสนุนสมมติฐานการ
พัฒนาการของ ligament ทีผ่ ดิ ปกติทีเปนสาเหตุการเกิด wandering spleen เชน Prune-belly
syndrome, renal agenesis, gastric volvulus, diaphragmatic eventration และ congenital
diaphragmatic hernia เปนตน5 นอกจากนีย้ งั สามารถพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมามรวมดวย
ไดเชน splenic cyst, tumor, abscess, hemangioma เปนตน7
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การวินิจฉัยแยกโรค
มีเพียงรอยละ 50 ที่สามารถใหการวินิจฉัยภาวะนี้ไดกอนทําการผาตัด ที่เหลือจะถูก
วินิจฉัยเปน abdominal mass, appendicitis, ovarian pathology, acute abdomen, bowel
obstruction, omental abnormality, other splenic abnormality, cystic lymphangioma, small
bowel lymphoma และ Wilm’s tumor นอกจากนี้อาจตองวินิจฉัยแยกจาก ectopic spleen ซึ่งจะ
ไมสามารถเคลื่อนที่ได4
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ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในรายที่มีการบิดของขั้วมามและเกิด infarction เมื่อตรวจ CBC จะพบมี leukocytosis
ได นอกจากนี้ในรายที่มามไมสามารถทํางานไดตามปกติจะตรวจพบวามี thrombocytosis4, 5 และ
Howell-Jolly body ได1, 4 เมือ่ ไดรบั การรักษาและสามารถรักษามามไวไดพบวาระดับเกร็ดเลือด
สามารถลดลงมาเปนปกติได ในทางตรงกันขามถามี congestion ของมามมากจะทําใหเกิด
splenomegaly และทําใหเกิด hypersplenism นําไปสูภาวะ thrombocytopenia ไดเชนกัน2, 7
การตรวจวินิจฉัยทางรังสี
การตรวจรังสีชองทองจะพบเงาของมามอยูผิดตําแหนง และมีเงา gas ในลําไสเขาแทรก
อยูระหวางเงาของมามและกะบังลม4 อยางไรก็ตามการตรวจดวยรังสีชองทองอยางเดียวมีความไว
และความจําเพาะเจาะจงที่ตํ่า ควรทําการตรวจวินิจฉัยตอโดยใช Doppler ultrasound1, 3, 5 ซึ่งรวด
เร็ว ประหยัด ราคาถูก และมีความไว ทําใหแพทยสามารถบอกตําแหนงของมาม และดูการไหล
ของเลือดที่บริเวณ pedicle ได การจับผูปวยนอนตะแคงจะชวยเพิ่มความไวในการตรวจเพราะอาจ
ทําใหเห็นวามามมีการเคลื่อนที่ไปมาไดในชองทองได8 อยางไรก็ตามการตรวจดวย ultrasound
อาจมีขอจํากัดในกรณีที่มี gas ในลําไสคอนขางมาก ดงนั้นแพทยอาจจําเปนตองสง CT-scan มี
การศึกษาพบวาการทํา multislice spiral CT scan แลวนําภาพมาสรางใหม ในแนว coronal และ

saggital (multiplannar reformation) จะชวยในการวินิจฉัยไดงายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใหผูปวยอยูใน
ทานอนควํ่าขณะทําการ scan8 นอกจากนี้อาจทําการตรวจ liver/spleen scan โดยใช technetium
99 sulfur colloide สามารถบอก function ของ spleen ได นําไปสูการตัดสินใจในการเลือกวิธี
รักษา4
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การรักษา
ถาสามารถใหการวินิจฉัยไดกอนเกิดภาวะแทรกซอน ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัด ไมแนะนําใหติดตามผูปวยเปนระยะเพราะอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงตามมาได
ในอดีตแพทยมักทําการตัดมาม แตในปจจุบันเมื่อทราบถึงประโยชนของ spleen มากขึ้น ทําให
แพทยพยายามที่จะรักษามามไวโดยการทํา splenopexy3-5 โดยทําการการเย็บมามติดกับกะบังลม
หรือผนังทองสวนหลัง โดยใช omentum หรือ absorbable mesh มาหอเอาไว อยางไรก็ตามในผู
ปวยทีม่ า มไมสามารถกลับมาทํางานไดตามปกติแพทยจําเปนตองพิจารณาในการทํา splenectomy
เมื่ อ ผู  ป  ว ยมี ค วามจํ าเป น ต อ งทํ าการตั ด ม า ม แพทย ค วรพิ จ ารณาให penicillin
prophylaxis และใหภูมิคุมกันตอ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, และ
Neisseria meningitidis เพื่อปองกัน overwhelming sepsis1, 4
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