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(Management of Vascular Anomalies in the Oral Cavity)
อาจารย์ แพทย์หญิงฉันทิชา โชติกวณิชย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีระสุข จงกลวัฒนา
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคหลอดเลือดผิดปกติ (vascular anomalies) เป็นความผิดปกติหลอดเลือดโดยประมาณ
60 % พบในบริเวณศีรษะและล�ำคอ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยมีความผิดรูปของอวัยวะ ความผิดปกติทางการ
มองเห็น และถ้ามีความผิดปกติอยู่ในบริเวณช่องปาก จะท�ำให้มีปัญหาในด้านการกลืนและการพูด
สือ่ สาร การหายใจ และอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย ปัจจุบนั ได้มกี ารแบ่ง vascular anomalies
ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ vascular tumor และ vascular malformation ดังตาราง 1 โดย vascular
tumor เป็นความผิดปกติที่เกิดจาก endothelial proliferation ที่พบบ่อยได้แก่ Hemangioma มัก
พบในเด็กทารกและจะฝ่อตัวเมื่ออายุมากขึ้น ส่วน vascular malformation เป็นความผิดปกติที่เกิด
จากการขดตัวผิดปกติของหลอดเลือดหรือหลอดน�้ำเหลือง ซึ่งจะไม่มีการฝ่อตัว และมักมีขนาดโตขึ้น
การรักษาโรคสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์เป็นสหสาขาได้แก่
กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก จิตแพทย์ และทันตแพทย์  
ตารางที่ 11
Classification of vascular anomalies
Vascular tumors

Vascular malformations

Infant hemangiomas
Congenital hemangiomas
Tufted angioma (with or without
Kasabach-Merritt syndrome)
Spindle cell hemangioendotheliomas
Other, rare hemangioendotheliomas
Dermatographic acquired vascular tumors

Slow-flow malformations
Capillary malformation : Port-Wine stain
Venous malformation
Lymphatic malformation
Fast-flow malformations
Arterial malformation
Arteriovenous fistula
Arteriovenous malformation
Complex-combined vascular malformations
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Hemangioma
Hemangioma เป็นเนื้องอกของหลอดเลือด พบที่บริเวณศีรษะและล�ำคอได้ประมาณ
60% สัดส่วนของเพศหญิงต่อเพศชาย ประมาณ 3:12 ซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด (congenital
hemangioma) ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายหลังในช่วงอายุเดือนแรก (infantile
hemangioma) โดยก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 6 – 12 เดือน (proliferative
phase) จนคงที่ และจะหดตัวลงช้าๆ (involuting phase) โดยพบว่า 50 % ของผู้ป่วยก้อนเนื้องอก
จะหดตัวเต็มที่เมื่ออายุ 5 ปี และ 70% ของผู้ป่วยจะหดตัวเต็มที่เมื่ออายุ 7 ปี ส่วนใน congenital
hemangioma นั้นการหดตัวเต็มที่มักเกิดในช่วงอายุ 9 – 14 เดือน3 การวินิจฉัยท�ำได้โดยใช้ประวัติ
ระยะเวลาทีเ่ ริม่ มองเห็น การโตขึน้ ของก้อนเนือ้ หลอดเลือด และการตรวจร่างกาย นอกจากนีก้ ารส่งตรวจ
magnetic resonance imaging (MRI) หรือ color doppler ultrasound ก็สามารถช่วยในการ
วินิจฉัยได้ด้วย
ต�ำแหน่งของการเกิด hemangioma บางต�ำแหน่งจะมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เช่น เป็นแผล การอักเสบติดเชื้อ หรืออาจมีความผิดปกติที่บริเวณอวัยวะอื่นได้ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 2 High-risk hemangioma sites
Location of hemangioma

Associated risks

Segmental
     Facial
PHACE association
     Mandibular or central neck (beard distribution) Airway hemangioma
     Frontotemporal
Brain anomalies
Focal
     Nasal tip, ear
Permanent disfigurement, scarring
     Perioral, lip
Ulceration, disfigurement
     Periorbital, retrobulbar
Ocular axis occlusion, astigmatism, amblyopia
     Multiple hemangiomas (>5)
Visceral involvement (liver, gastrointestinal tract;
   
high risk of congestive heart failure)
PHACE : posterior fossa brain malformation, segmental cervicofacial hemangioma, arterial anomalies,
cardiac defects and coarctation of the aorta, eye anomalies, and sterna clefting/supraumbilical raphe

Hemangioma ในช่องปากต�ำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่บริเวณริมฝีปาก นอกจากนี้อาจพบได้ที่
ลิน้ และกระพุง้ แก้ม4 ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการปวด มีปญ
ั หาในการเคีย้ วอาหารและการพูดได้ การรักษาส่วน
ใหญ่มกั เป็นการเฝ้าสังเกตอาการเนือ่ งจากก้อนเนือ้ งอกจะค่อยๆหดฝ่อไปได้เอง แต่ถา้ มีภาวะแทรกซ้อน
เกิดขึ้นเช่นมีเลือดออก แผลติดเชื้อ หรือก้อนมีขนาดใหญ่อุดกั้นทางเดินหายใจ ก็จ�ำเป็นต้องท�ำการ
รักษา ได้แก่
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1. การรักษาด้วยยา ได้แก่ steroids ซึ่งมีทั้ง oral corticosteroids (prednisolone) ใน
ขนาด 2 – 3 mg/kg/day ซึ่ง 30 % ก้อนเนื้อจะค่อยๆหดตัวลง หรือ 40 % ก้อนเนื้อมีขนาดคงที่
โดยมักจะเห็นผลใน 1 สัปดาห์ ส่วนการใช้ ยาสตีรอยด์ ฉีดโดยตรงที่บริเวณก้อนนั้น มักใช้ในก้อนที่มี
ขนาดเล็ก แต่มีข้อควรระวังคืออาจเกิดเป็นแผลและเป็นแผลเป็นตามมาได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้
ยา propanolol ในขนาด 2 – 3 mg/kg/day สามารถลดขนาดของก้อนในช่วง proliferative phase
ได้อีกด้วย3
2. การใช้เลเซอร์ ใช้ในกรณีที่ก้อนมีแผล ต้องการหยุดการขยายตัวของก้อนหรือรักษา
telangiectasias ที่เหลืออยู่เมื่อก้อนหดตัวหมดแล้ว ซึ่ง pulsed-dye laser จะใช้ได้ดีในก้อนที่อยู่ลึก
จากผิวหนัง 0.75 – 1.2 mm.3 Neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) ใช้ได้ดี
ในก้อนที่อยู่ลึก 5 – 20 mm.5  ส่วน Carbon dioxide laser ใช้ในก้อนเนื้องอกที่บริเวณ subglottis  
3. การรักษาด้วยการผ่าตัด จะท�ำในกรณีทกี่ อ้ นเนือ้ งอกทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาอื่นและสามารถมองเห็นขอบเขตของก้อนได้ชัดเจน เช่น เลือดออก หรือ ผ่าตัดรอยโรค
ที่เหลืออยู่เมื่อก้อนหดตัวเต็มที่แล้ว ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงการใช้งานและผิดรูปของอวัยวะที่อาจเกิดขึ้น
หลังผ่าตัดด้วย

Vascular malformations
เป็นความผิดปกติของขดหลอดเลือดหรือหลอดน�้ำเหลือง โดยสามารถแบ่งตามชนิดของ
หลอดเลือดและปริมาณทีเ่ ลือดไหลผ่านได้แก่ ชนิดทีเ่ ลือดไหลผ่านน้อย (slow –flow malformationas)
เช่น venous malformation, lymphatic malformation, capillary malformation และ ชนิด
ที่เลือดไหลผ่านมาก (high-flow malformations) เช่น arteriovenous malformation, arteriovenous fistula เป็นต้น การวินจิ ฉัยอาศัยประวัติ ตรวจร่างกาย ภาพถ่ายทางรังสีวนิ จิ ฉัย เช่น Duplex
scaning, MRI, CT scan และ angiography

Venous malformation
เป็นความผิดปกติของขดหลอดเลือดด�ำ  โดยมากมักพบตั้งแต่แรกเกิด โตตามตัวผู้ป่วย ไม่มี
การหดเล็กลง ลักษณะก้อนมักนุ่ม สีน�้ำเงินคล�้ำ  ไม่เต้นตามจังหวะชีพจร บริเวณศีรษะและล�ำคอ
พบได้ในเยื่อบุผิวของช่องปาก ลิ้น คอหอย (oropharynx) กล้ามเนื้อ orbicularis oris หรือ กล้ามเนื้อ
mastication6  ท�ำให้มีการบวมของเนื้อเยื่อโดยรอบหน้าบวม การสบฟันผิดปกติ หรืออุดกั้นทางเดิน
หายใจได้ การรักษา venous malformation นัน้ วัตถุประสงค์เพือ่ ลดการผิดรูปของอวัยวะและให้เกิด
การท�ำงานอย่างปกติมากที่สุด ซึ่งในช่องปากและล�ำคอนั้นสามารถรักษาด้วยการฉีด sclerotherapy
การใช้เลเซอร์ หรือการผ่าตัด บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการปวด เนื่องจากมีการอุดตันของหลอดเลือด
(thrombi) ต้องให้ anticoagulation ร่วมด้วย
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ในระหว่างการรักษาเนื้อเยื่อบริเวณช่องปากและล�ำคอ อาจมีการบวมมากขึ้นจนอุดกั้น
ทางเดินหายใจดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะดังกล่าวจึงต้องท�ำการรักษาทีละน้อยหลายครัง้ แต่ถา้ เนือ้ เยือ่
ยังบวมมากอาจต้องท�ำการเจาะคอ เนื่องจากการยุบบวมต้องใช้ระยะเวลานาน และต้องท�ำการรักษา
หลายครั้ง จนรอยโรคดีขึ้นจึงสามารถน�ำท่อเจาะคอออกได้    

Lymphatic malformation
เป็นความผิดปกติของระบบทางเดินน�้ำเหลืองแบ่งตามขนาดที่เห็นจากภาพถ่ายทางรังสี
เป็นถุงน�้ำขนาดใหญ่มากกว่า 2 cm3 (macrocystic), ถุงน�้ำขนาดเล็กกว่า 2 cm3 (microcystic) หรือ
ทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกัน7 70 % พบได้ตั้งแต่แรกเกิด และประมาณ 60% สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ เป็นความผิดปกติของ vascular malformation ทีพ่ บได้บอ่ ยบริเวณศีรษะและล�ำคอ ลักษณะ
ของก้อนจะนุม่ มีของเหลวอยูภ่ ายใน ขยายขนาดได้ถา้ มีการอักเสบติดเชือ้ หรือมีเลือดออกภายในก้อน
ไม่สามารถยุบหายไปได้เอง ส�ำหรับในช่องปากพบได้บ่อยที่บริเวณลิ้น7, 8 ท�ำให้ลิ้นมีขนาดใหญ่
(macroglossia) ท�ำให้มีปัญหาในการพูดและการกลืน นอกจากนี้ถ้าก้อนอยู่ที่บริเวณ oropharynx
หรือกล่องเสียงท�ำให้อุดกั้นทางเดินหายใจ การรักษาสามารถท�ำได้โดยการผ่าตัด การท�ำ  sclerotherapy หรือการใช้เลเซอร์ ขึ้นกับต�ำแหน่ง ขนาด ความลึกของก้อน โดยต้องท�ำให้อวัยวะต่างๆ
มีรูปร่างและท�ำงานให้ใกล้เคียงกับปกติที่สุด ส�ำหรับก้อนเนื้อในช่องปากนั้นต้องค�ำนึงถึงเรื่องของการ
หายใจ อาจต้องท�ำการเจาะคอ และดูแลเรื่องสุขอนามัยของช่องปากร่วมด้วย

Arteriovenous malformation (AVM)
เป็นความผิดปกติของการเชื่อมต่อของขดหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�ำ  บริเวณนี้จะ
มีเลือดมาเลี้ยงปริมาณมาก ก้อนจะเต้นตามจังหวะของชีพจร ขนาดจะโตขึ้นช้าๆ สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่นช่วงวัยรุ่นหรือการตั้งครรภ์ การอักเสบติดเชื้อ และการบาดเจ็บของ
อวัยวะ ในบริเวณศีรษะและล�ำคอพบได้ที่เนื้อเยื่อ เช่น ที่ใบหู และในกระดูก (intraosseous AVM)
โดยอาการแสดงของ AVM แบ่งได้เป็นระยะต่างๆ ดังตารางที่ 33
ตารางที่ 3 Schobinger clinical staging system for AVMs
Stage
I (Quiescence)

Description

Pink-bluish stain, warmth, and arteriovascular shunt by continous Doppler
scanning or 20MHz color Doppler scanning
II (Expansion)
Same as stage I plus enlargement, pulsations, thrill, and bruit and  tortuous/tense vein
III (Destruction)
Same as stage II plus either dystrophic skin changes, ulceration, bleeding,
persistent pain, or tissue necrosis
IV (Decompensation) Same as stage III plus cardiac failure
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ส�ำหรับ intraosseous AVM ในช่องปากพบได้ที่ กระดูก Maxilla และ กระดูก Mandible
โดยพบมากกว่าที่กระดูก Mandible ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 8 – 18 ปี8, 9 มีอาการเลือดออกที่เหงือก
มีเลือดออกมากขณะถอนฟัน หรือมีเลือดออกหลังถูกกระแทกบริเวณแก้มและกราม การวินจิ ฉัย อาศัย
ประวัติ การตรวจร่างกาย การถ่ายภาพทางรังสี โดยจะพบลักษณะเป็น expansile osteolytic lesion
ใน plain films และ CT scan วินิจฉัยร่วมกับการท�ำ Angiography
การรักษา AVM ถ้าอยู่ในช่วง Schobinger stage I – II จะใช้การเฝ้าติดตามเป็นระยะ
แต่ถ้ามีอาการในช่วง Schobinger stage III – IV จ�ำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการท�ำอุด
หลอดเลือด (embolization) หรือ ท�ำสองวิธีร่วมกัน ส่วนการผูกหลอดเลือด external carotid
artery ไม่แนะน�ำให้ท�ำ  เนื่องจากหลังท�ำแล้วก็จะมีเลือดมาเลี้ยงจากเส้นเลือดอื่นได้อีก และจะท�ำให้
การฉีดสารอุดหลอดเลือดท�ำได้ยากขึ้น การผ่าตัดสามารถท�ำได้ถ้ารอยโรคมีขนาดเล็กเห็นขอบเขต
ชัดเจน และไม่ทำ� ให้เกิดการผิดรูปของอวัยวะ แต่สำ� หรับ intraosseous AVM ในกระดูก mandible นัน้
มักมีขนาดใหญ่ การท�ำผ่าตัดจะท�ำให้เกิดการผิดรูปของใบหน้าได้ ดังนั้นปัจจุบันได้มีการรักษา
ด้วยการท�ำ superselective transarterial route embolization หรือ transosseous puncture
หรือ ท�ำทั้งสองวิธีร่วมกัน ท�ำให้สามารถลดการผ่าตัดที่ต้องตัดกรามออกได้ นอกจากนี้หลังจาก
การอุดหลอดเลือดแล้วยังต้องท�ำการถอนฟันบริเวณทีเ่ ป็น AVM ออก เนือ่ งจากบริเวณนัน้ จะไม่มเี ลือด
มาเลีย้ งฟัน ถ้าปล่อยทิง้ ไว้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรากฟันอักเสบติดเชือ้ จะท�ำให้เกิดเลือดออกตามมา
อีกได้ และหลังการรักษาจะต้องติดตามดูแลผู้ป่วยเป็นระยะ ว่ายังมี AVM เหลืออยู่หรือไม่ บางครั้ง
อาจมีวัสดุห้ามเลือดจากการท�ำ  transosseous puncture ขึ้นมาเห็นได้ที่เหงือกผู้ป่วย ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการอักเสบติดเชื้อ หากพบกรณีดังกล่าว มีความจะเป็นต้องน�ำวัสดุห้ามเลือดนั้นออกด้วย9
ผู้ป่วยที่มีปัญหา vascular anomalies บริเวณศีรษะและล�ำคอ โดยเฉพาะในช่องปาก
ต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เพื่อน�ำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม โดยมีอวัยวะที่ผิดรูปน้อยที่สุด และ
สามารถท�ำงานได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์เป็นสหสาขา เพื่อร่วมกันดูแลให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
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