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การปลูกถ่ายไขกระดูก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกลีบไสบ สรรพกิจ

1. ไขกระดูกมีความสำคัญอย่างไร
ไขกระดูกเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของโพรงกระดูกซึ่งมีลักษณะ
เป็นร่างแหมีรพู รุนทำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งผลิตเซลล์ตน้ กำเนิดของเม็ดเลือดชนิด
ต่างๆ คือเม็ดเลือดแดงซึง่ มีหน้าทีล่ ำเลียงออกซิเจนให้แก่รางกาย เม็ด
เลือดขาวมีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและป้องกันการติดเชื้อ เกร็ดเลือด
มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการแข็งตัวของเลือดในกรณีเกิดบาดแผล ในภาวะปกติ
จะมีความสมดุลของการสร้างและทำลายเม็ดเลือด ทำให้จำนวนและ
หน้าทีข่ องเม็ดเลือดต่างๆ เป็นปกติ
2.การปลูกถ่ายไขกระดูกทำอย่างไร
หลักในการทำการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำเนิดเม็ดเลือดคือผู้ป่วยจะต้องมีผู้ให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
ซึง่ มีลกั ษณะทางพันธุกรรม (Human leukocyte Antigen หรือ HLA)
เหมือนกับผูป้ ว่ ย โดยต้องเตรียมผูป้ ว่ ยให้พร้อมทีจ่ ะรับเซลล์ตน้ กำเนิด
เม็ดเลือดใหม่ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงแล้วจึงนำเซลล์ต้น
กำเนิ ด เม็ ด เลื อ ดจากผู ้ ใ ห้ ม าให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยทางเส้ น เลื อ ดดำใหญ่
ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูกผูป้ ว่ ยจะมีภมู ติ า้ นทานต่ำมากต้องอยูใ่ นห้องแยก
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลงและได้
ยากดภูมคิ มุ้ กันเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างเซลล์ของผูใ้ ห้ตอ่
ผูร้ บั ทำให้เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดใหม่ทใ่ี ห้สามารถปรับเข้ากับร่างกาย
ผูป้ ว่ ยได้ เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดทีใ่ ห้เข้าไปใหม่จะใช้เวลาประมาณ
2-3 สัปดาห์ในการเจริญแบ่งตัวเป็นเซลล์เม็ดเลือดทีป่ กติตอ่ ไป
3. เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดสามารถเก็บจากทีใ่ ดได้บา้ ง
แหล่งของเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดมี 3 ชนิด คือ
3.1 ไขกระดูก การเก็บเซลล์ตอ้ งทำในห้องผ่าตัด โดยการวางยา
สลบให้แก่ผใู้ ห้เซลล์ แล้วใช้เข็มเจาะดูดไขกระดูกจากกระดูกบริเวณ
สะโพกด้านหลังจนได้ปริมาณทีเ่ พียงพอ
3.2 กระแสเลือด ผูใ้ ห้เซลล์จะได้รบั ยาฉีดเข้าใต้ผวิ หนังประมาณ
3-7 วัน เพือ่ กระตุน้ ให้เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดเพิม่ จำนวนและออก
จากไขกระดูกเข้ามาอยูใ่ นกระแสเลือดหลังจากนัน้ จะเก็บเซลล์ตน้ กำเนิด
เม็ดเลือดโดยใช้เครื่องคัดแยกเซลล์ที่ต่อกับเส้นเลือดของผู้ให้เซลล์
โดยคืนเม็ดเลือดแดงและส่วนประกอบอืน่ ๆของเลือดกลับให้แก่ผใู้ ห้เซลล์
3.3 สายสะดือ การเก็บเซลล์จะทำในห้องคลอด หรือห้องผ่าตัด
หลังจากทารกคลอดแล้ว โดยเก็บจากเส้นเลือดบริเวณสายสะดือ
4. ใครเป็นผูใ้ ห้เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดได้บา้ ง
เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอาจเก็บได้จากญาติของผู้ป่วยโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พีน่ อ้ งทีเ่ กิดจากพ่อแม่เดียวกันกับผูป้ ว่ ย ซึง่ จะมีโอกาสทีล่ กั ษณะ
พันธุกรรม HLA เหมือนกับผู้ป่วยประมาณ 25% ซึ่งสูงกว่าโอกาส
จากผู้ให้คนอื่นๆ ถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่มีลักษณะพันธุกรรม HLA
เหมือนผูป้ ว่ ย สามารถหาผูใ้ ห้จากธนาคารเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือดซึง่
เป็นผูใ้ ห้ทไ่ี ม่ใช่ญาติได้ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีธนาคารเซลล์ตน้ กำเนิด
เม็ดเลือดอยูท่ ศ่ี นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5. การปลูกถ่ายไขกระดูกใช้รกั ษาโรคใดได้บา้ ง
กันยายน - ธันวาคม 2548

ปัจจุบันมีโรคหลายชนิดที่สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายไข
กระดูก ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทีท่ ำให้มกี ารสร้างเม็ดเลือดทีไ่ ขกระดูก
ลดลงหรือผิดปกติ เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ทัง้ ชนิดเฉียบพลันและเรือ้ รัง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีม่ อี าการรุนแรง
โรคบกพร่องทางภูมคิ มุ้ กันชนิดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนีโ้ รคมะเร็ง
หลายชนิด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งที่อวัยวะต่างๆรวมทั้ง
โรคพันธุกรรมเมตาโบลิคบางชนิดก็สามารถรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก
ได้ สำหรับโรคบางอย่าง เช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งอวัยวะต่างๆ
สามารถใช้ไขกระดูกของผูป้ ว่ ยเองนำมาเก็บแช่แข็งไว้เพือ่ ใช้ในการปลูก
ถ่ายไขกระดูกแต่สำหรับโรคธาลัสซีเมียต้องใช้เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดเลือด
จากผู้อื่นเท่านั้นเพราะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ
ของเซลล์เม็ดเลือดแดงของผูป้ ว่ ยเอง
การปลูกถ่ายไขกระดูกในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
การรักษาวิธีนี้ใช้สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงเท่านั้น
ได้แก่ ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการซีดและจำเป็นต้องได้รับเลือดตั้งแต่อายุ
น้อยกว่า 1 ปี หรือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั เลือดบ่อยๆการทำปลูกถ่ายไขกระดูก
ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยมีโอกาสได้ผลดีมากกว่าผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมาก เพราะ
ผู้ป่วยที่มีอายุมากได้เลือดมาหลายครั้งมีโอกาสที่ธาตุเหล็กจะสูงและ
สะสมตามอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน เป็นต้น นอกจาก
นีย้ งั มีโอกาสทีจ่ ะสร้างแอนติบอดีต้ อ่ เม็ดเลือดขาวทีป่ ะปนมาในเลือดทีไ่ ด้
ทำให้มีโอกาสต่อต้านไขกระดูกที่ได้รับและเกิดการสลัดไขกระดูก
ทำให้กลับมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้สูงขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ม้ามโตมาก
ก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูกอาจจำเป็นต้องได้รบั เลือดถีข่ น้ึ เพือ่ ลดขนาดม้าม
ถ้าม้ามไม่ยบุ ลงอาจต้องพิจารณาตัดม้ามก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วย
เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูกเพิ่มขึ้น
6. ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังการปลูกถ่ายไขกระดูกมีอะไรบ้าง
ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่พบได้หลังการปลูกถ่ายไขกระดูก คือ
6.1 มีโอกาสติดเชื้อง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานและเม็ดเลือดขาว
ต่ำลง
6.2 ซีดและเกร็ดเลือดต่ำ ทำให้มเี ลือดออกได้งา่ ย จึงต้องได้รบั
เลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะๆ
6.3 มีความผิดปกติในการทำงานของตับหรือไต ซึ่งอาจเกิด
จากยาเคมีบำบัดทีใ่ ช้เตรียมผูป้ ว่ ย ยากดภูมคิ มุ้ กันทีใ่ ห้หลังการปลูก
ถ่ายไขกระดูกหรือการติดเชือ้
6.4 ปฏิกริ ยิ าระหว่างเซลล์ของผูใ้ ห้ตอ่ ผูป้ ว่ ยทำให้เกิดอาการต่างๆ
ได้หลายระบบ เช่น ท้องเสีย มีผน่ื ตามฝ่ามือฝ่าเท้าและผิวหนัง ตัวเหลือง
น้ำตาแห้ง ปากแห้ง เป็นต้น
6.5 มีโอกาสกลับมาเป็นโรคเดิมได้ถ้าผู้ป่วยไม่รับเซลล์ต้น
กำเนิดใหม่ทใ่ี ห้เข้าไป
6.6 มี โ อกาสที ่ ร ะดั บ ของธาตุ เ หล็ ก จะสู ง ขึ ้ น ชั ่ ว คราวหลั ง
การปลูกถ่ายไขกระดูก ถ้าสูงขึน้ มากอาจจำเป็นต้องได้รบั ยาขับเหล็กหรือ
ถ่ายเลือดออกถ้าผู้ป่วยมีระดับเม็ดเลือดแดงปกติเพื่อลดปริมาณ
ธาตุเหล็ก
อาการต่างๆ เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นรุนแรงผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้
ดังนัน้ ผูป้ กครองของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้รบั การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก
จึงควรมีความเข้าใจถึงความจำเป็นและขั้นตอนในการรักษารวม
ทัง้ ควรดูแลผูป้ ว่ ยให้ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด เพือ่ ให้โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง
15

