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บทคัดย่อ  มิวคอร์ไมโคซิสเป็นโรคติดเชื้อราชนิดลึกที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยกลุ่มเชื้อมิวโคราเลสซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วไปตามดินและในอากาศ การติดเชื้อในคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากการหายใจเอาสปอแรงจิโอสปอร์เข้าไป 
หรือจากการสัมผัสโดยตรง เช่น ผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บ เยื่อบุลูกตา มักพบในผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น 
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก และพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ไม่ดี โดย
การติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิสสามารถพบได้บ่อยที่บริเวณใบหน้าและสมอง 

  ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 62 ปี มีโรคประจําตัวคือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หอบหืด และไตวายเรื้อรังระยะที่ 2 มา
พบทันตแพทย์ด้วยอาการมีกระดูกเบ้าฟันเผยผ่ึงบริเวณด้านซ้ายของกระดูกขากรรไกรบนภายหลังการถอนฟัน ได้รับ
การรกัษาดว้ยการกรอแตง่กระดกูและเยบ็แผน่เหงอืกปิดแตอ่าการไมด่ข้ึีน จึงถกูส่งตวัมาคลินกิศลัยศาสตร์ชอ่งปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อรับการรักษาต่อ ผู้ป่วยได้รับการตัดชิ้นกระดูกเพื่อการวินิจฉัย พบลักษณะของการติดเชื้อ 
มิวคอร์ไมโคซิส ทําการตรวจวินิจฉัยขอบเขตการติดเชื้อด้วยภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ พบการทําลายของ 
โพรงอากาศขากรรไกรบนด้านซ้ายและลุกลามเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์ส่วนหน้า 

  รายงานผู้ป่วยน้ีจะได้อภิปรายถึงข้ันตอนการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้ยาต้านเช้ือรา ภาวะแทรกซ้อนและ 
ผลข้างเคียงระหว่างการให้ยา รวมทั้งการบูรณะความวิการภายหลังการรักษา

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 35 หน้� 164-172, พ.ศ.2564
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บทนํา

มิวคอร์ไมโคซิส (mucormycosis) หรือชื่อเดิมไซโก- 

ไมโคซิส (zygomycosis) เป็นก�รติดเชื้อที่พบได้น้อย โดยเกิดจ�ก

ก�รติดเช้ือร�ฉวยโอก�ส (opportunistic fungal infection) 

กลุ่มมิวโคร�เลส (Mucorales) ซึ่งมีก�รรุกร�นหลอดเลือด 

ส�ม�รถติดเชื้อจ�กก�รสูดดม ก�รสัมผัสที่ผิวหนัง และก�รปน

เปือ้นในบ�ดแผล พบลกัษณะก�รตดิเชือ้ได ้5 แบบ ไดแ้ก ่1) กลุม่

ติดเชื้อบริเวณจมูก ดวงต� และสมอง (rhino-orbital-cerebral 

region) ร้อยละ 39 2) กลุ่มติดเชื้อที่ปอดร้อยละ 24 3) กลุ่ม

ติดเชื้อที่ผิวหนังร้อยละ 19 ส่วนที่เหลือคือ 4) กลุ่มติดเชื้อท�ง

เดินอ�ห�ร และ 5) กลุ่มติดเชื้อในกระแสเลือดซ่ึงพบได้น้อย(1-3) 

ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิสมักมีปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญคือภ�วะ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเบ�หว�นที่ควบคุมระดับนำ้�ต�ล

ได้ไม่ดี ผู้ป่วยปลูกถ่�ยอวัยวะที่ได้รับย�กดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มี

ภ�วะเม็ดเลือดข�วตำ่� ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีบ�ดแผลแบบ

เปิดและบ�ดแผลปนเปื้อน(1) ลักษณะอ�ก�รท�งคลินิกที่ตรวจ

พบได้โดยเฉพ�ะในกลุ่มติดเชื้อบริเวณใบหน้� คืออ�ก�รคัดจมูก 

เลือดกำ�เด�ไหล ปวดศีรษะ ปวดและบวมบริเวณใบหน้� ตรวจ

คำ�สำ�คัญ: การติดเชื้อราชนิดลึก การติดเชื้อของโพรงอากาศกระดูกขากรรไกรบน มิวคอร์ไมโคซิส

Abstract  Mucormycosis is a deep fungal infection caused by Mucorales order disseminated via soil 
and air which can occur in both human and animal. Most of human infected cases take sporan-
giospore from inhalation or direct contact to their injured mucosa or skin. Mucormycosis has been 
usually found in immunocompromised patients such as hematologic malignancies, bone marrow 
transplantation and poor-controlled diabetic patients and often involves the craniofacial regions.

  Thai female, 62 years old, with underlying diseases; diabetes mellitus type 2, asthma and  
chronic kidney disease stage 2 had alveolar bone exposed at left side of maxilla after tooth  
extraction. Surgical debridement and primary closure were done but the condition was not  
improved so she was referred to Oral and Maxillofacial Surgery Clinic, to continue the treatment.  
The incisional biopsy was performed with the result of mucormycosis infection. The destruction  
of left maxillary sinus along with anterior part of left ethmoidal air cells was found from com- 
puted tomography. 

  The treatments of this case were discussed in role of surgery, antifungal therapy with the 
side effect during the treatment and the defect reconstruction thereafter.

Keywords: Deep fungal infection, maxillary sinus infection, mucormycosis

พบเนื้อเยื่อต�ยและมีลักษณะสีดำ� (black eschar wound) 

ห�กมีก�รติดเช้ือบริเวณดวงต�จะพบคว�มผิดปกติของก�รมอง

เห็น โดยก�รรักษ�มิวคอร์ไมโคซิสจำ�เป็นจะต้องควบคุมสภ�วะ

ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้ดี รวมทั้งก�รผ่�ตัดเน้ือเยื่อที่ต�ยออก 

และให้ย�ต้�นเชื้อร�ที่เหม�ะสม(2)

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อ�ยุ 62 ปี ภูมิลำ�เน�จังหวัดสกลนคร 

อ�ชีพเกษตรกร ถูกส่งตัวม�ด้วยอ�ก�รแผลถอนฟันบนด้�นซ้�ย

บริเวณฟันซี่ 23 ถึงฟันซ่ี 26 ไม่ห�ยม�เป็นเวล� 4 เดือน ผู้ป่วย

ได้รับก�รรักษ�โดยก�รให้ย�ต้�นจุลชีพรวมท้ังผ่�ตัดแต่งกระดูก

เบ้�ฟัน (alveolectomy) ที่เผยผ่ึงและเย็บปิดแผ่นเหงือกที่ 

โรงพย�บ�ล แต่อ�ก�รไม่ดีขึ้นและเกิดกระดูกต�ยเผยผึ่ง ผู้ป่วย 

มีโรคประจำ�ตัวเป็นเบ�หว�นชนิดที่ 2 (type 2 diabetic mel-

litus) หอบหืด (asthma) และไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia) 

ได้รับย� metformin 500 มก. 1 เม็ด 2 เวล�หลังอ�ห�ร ย� 

glipizide 5 มก. 2 เม็ดก่อนอ�ห�รเช้� และย� simvastatin 20 

มก. 1 เม็ดก่อนนอน
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อ�ก�ศข�กรรไกรบนและมีก�รลุกล�มถึงโพรงอ�ก�ศเอ็ทมอยด์

ส่วนหน้� แต่บริเวณผนังด้�นใกล้กล�งของเบ้�ต� (medial wall 

of orbit) และพื้นเบ้�ต� (floor of orbit) ของต�ด้�นซ้�ยยัง

คงมีคว�มต่อเนื่องไม่ถูกทำ�ล�ย ซึ่งตรงกับก�รตรวจท�งคลินิก

คือไม่พบก�รบกพร่องของก�รมองเห็น และภ�พตัดแนวแบ่ง

ซ้�ยขว� (sagittal cut) พบก�รทำ�ล�ยกระดูกถึงส่วนท้�ยของ

กระดูกเพด�นและเง่ียงกระดูกส่วนท้�ยของจมูก (posterior 

nasal spine)

ก�รวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) ในผู้ป่วย 

ร�ยนี้ คือภ�วะกระดูกอักเสบ (osteomyelitis) ก�รติดเชื้อร�

แบบลึก (deep fungal infection) ก�รต�ยของกระดูกเพร�ะ 

รงัส ี(osteoradionecrosis) และภ�วะกระดกูต�ยจ�กย� (medi- 

cation-related osteonecrosis) จึงได้ทำ�ก�รซักประวัติเพ่ิม

เติม ซึ่งผู้ป่วยปฏิเสธประวัติก�รฉ�ยรังสีรักษ�และไม่ได้รับย�ที่ 

เกี่ยวข้องกับก�รเกิดภ�วะกระดูกต�ย

จ�กก�รตรวจร่�งก�ยไม่พบภ�วะซีดหรือเหลือง ไม่มีไข้ 

ก�รมองเห็นปกติ ไม่มีอ�ก�รบวมบริเวณนอกช่องป�กและคอ 

ตรวจคลำ�ไม่พบต่อมนำ้�เหลืองโต อ้�ป�กได้ต�มปกติดังแสดงใน

รปูที ่1 จ�กก�รตรวจในชอ่งป�กพบว�่ ผูป้ว่ยมอีน�มยัในชอ่งป�ก

ระดับป�นกล�งและพบกระดูกต�ยเผยผึ่งบริเวณข�กรรไกรบน

ด้�นซ้�ยบริเวณฟันซี่ 23 ถึงฟันซี่ 26 ดังแสดงในรูปที่ 2

ภ�พรังสีแพโนร�มิก (รูปท่ี 3) แสดงลักษณะเง�โปร่งรังสี

รว่มกบัเง�ทบึรงัส ี(mixed radiopaque-radiolucent) ทีบ่รเิวณ

ข�กรรไกรบนด้�นซ้�ย ในขณะที่โพรงอ�ก�ศแม็กซิลล�ด้�นซ้�ย

มีลักษณะทึบรังสี ผู้ป่วยถูกส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยภ�พรังสีส่วนตัด 

อ�ศัยคอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวย (cone-beam computed 

tomography, CBCT) (รูปที่ 4) พบว่� จ�กภ�พตัดแนวแกน 

(axial cut) แสดงก�รทำ�ล�ยกระดูกข�กรรไกรบนด้�นซ้�ยจ�ก

แนวก่ึงกล�งถึงบริเวณสันเหงือกไร้ฟันซี่ 26 ส่วนภ�พตัดแนว

แบ่งหน้�หลัง (coronal cut) แสดงก�รหน�ตัวของเนื้อเยื่อโพรง

รูปที่ 2 ลักษณะภายในช่องปากของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

Fig. 2 Preoperative intraoral views.

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกช่องปากของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

Fig. 1 Preoperative extraoral views.
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ผู้ป่วยได้รับก�รตัดเนื้อเยื่อออกตรวจบ�งส่วน (incisional 

biopsy) เพื่อก�รวิเคร�ะห์โรค โดยจ�กผลจุลพย�ธิวิทย�ย้อม

ด้วยเอชแอนด์อี [hematoxylin and eosin (H & E) stain]

กำ�ลังขย�ย 400 เท่�พบว่� มีเซลล์ส�ยของเชื้อร�ที่มีลักษณะตัว 

โปร่งไม่มีช่องแบ่ง (fungal hyphae, non-septate) และมี

ก�รแตกส�ยทำ�มุมฉ�ก (right angle) ทำ�ก�รย้อมเพิ่มเติมด้วย

จีเอ็มเอส [Gomori methenamine silver (GMS) stain] ที่

กำ�ลังขย�ย 400 เท่� พบลักษณะเช่นเดียวกัน ดังแสดงในรูปท่ี 

5 จึงให้ก�รวินิจฉัยว่�เป็นก�รติดเชื้อร�มิวคอร์ไมโคซิสที่กระดูก

ข�กรรไกรบนด้�นซ้�ย โพรงอ�ก�ศข�กรรไกรบน และโพรง 

อ�ก�ศเอ็ทมอยด์ส่วนหน้� ผู้ป่วยถูกส่งตัวเพื่อปรึกษ�อ�ยุร- 

แพทย์ต่อมไร้ท่อ (endocrine medicine) เพื่อควบคุมสภ�วะ 

โรคเบ�หว�น และอ�ยุรแพทย์โรคติดเชื้อ (infectious medi- 

cine) เพือ่ใหย้�ฆ�่เชือ้ร�ทีเ่หม�ะสม และสง่ตรวจท�งห้องปฏิบติั

ก�ร ซึ่งผลก�รตรวจแสดงไว้ในต�ร�งที่ 1

ผู้ป่วยได้รับก�รผ่�ตัดกระดูกข�กรรไกรบนด้�นซ้�ย (left 

รูปที่ 3 ภาพรังสีแพโนรามิกก่อนผ่าตัด 

Fig. 3 Preoperative panoramic film.

รูปที่ 4 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำารังสีรูปกรวยของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

Fig. 4 Preoperative cone-beam computed tomography.
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hemi-maxillectomy) ออก ร่วมกับตัดกระดูกอ่อนในโพรงจมูก 

(nasal cartilage) และกระดูกเอ็ทมอยด์ส่วนปีกบน กล�ง และ

ล่�งด้�นซ้�ย (left superior, middle, and inferior turbinec-

tomy) ผ่�นรอยกรีดแผลแบบเวเบอร์-เฟอร์กูสัน (Weber-Fer-

guson approach) (รูปที่ 6A) และบูรณะคว�มวิก�รของกระดูก

ข�กรรไกรบน (รูปที่ 6B) ด้วยแผ่นสเตนท์ศัลยกรรม (surgical 

stent) ร่วมกับก�รใส่ว�สลีนก๊อซ (Vaseline gauze) และทิงเจอร์

เบนซอยน์ (tincture benzoin) ส่วนของชิ้นเนื้อที่ตัดออกได้ 

แสดงไว้ในรูปที่ 6C

ภ�ยหลังก�รผ่�ตัด อ�ยุรแพทย์ได้ให้ย�ต้�นเชื้อร� am-

photericin B โดยพิจ�รณ�ให้ย�ทั้งหมด 2 กรัม ซึ่งก่อนให้ย�ต้�น 

เช้ือร�จะให้ย� paracetamol 500 มก. ส�รละล�ยนำ�้เกลือนอรมั์ล 

(normal saline) ปรมิ�ตร 500 มล. และย� chlorpheniramine  

4 มก. ทุกครั้ง ควบคุมระดับนำ้�ต�ลด้วยอินซูลิน (insulin) หลัง 

จ�กให้ย� 3 วันผู้ป่วยมีภ�วะแทรกซ้อนเกิดขึ้น คือ มีภ�วะสมดุล 

อิเล็กโทรไลต์ผิดปกติ ได้แก่ ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)  

และครีเอตินีน (Cr) สูงข้ึน รวมถึงอัตร�ก�รกรองของไต (glo-

merular infiltration rate) ที่ตำ่�ลง (ต�ร�งที่ 2) แสดงว่�ผู้ป่วย 

มีค่�ก�รทำ�ง�นของไตที่ลดลงชัดเจนภ�ยหลังก�รได้รับย� am-

photericin B เป็นเวล� 3 วัน อ�ยุรแพทย์ได้พิจ�รณ�แล้วเห็น

ว่�แนวโน้มก�รทำ�ง�นของไตผู้ป่วยลดลงอย่�งม�ก ห�กให้ย�

ชนิดเดิมต่ออ�จส่งผลเสียม�กกว่� จึงพิจ�รณ�เปลี่ยนย�เป็น 

liposomal amphotericin B ซ่ึงทำ�ให้เกิดภ�วะแทรกซ้อนต่อ

ไตนอ้ยกว่�และปรมิ�ณต่อครัง้ของก�รใหย้�ม�กกว�่ย�ชนิดเดิม 

ช่วยลดระยะเวล�ก�รให้ย� (duration) และก�รเข้�พักรักษ�ตัว

ในโรงพย�บ�ลของผู้ป่วย (length of stay, LOS) หลังให้ย�แล้ว 

รูปที่ 5 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยากำาลังขยาย 400 เท่า A: ย้อมสีเอชแอนด์อี และ B: ย้อมสีจีเอ็มเอส

Fig. 5 Microscopic features with 40× expansion A: hematoxylin and eosin (H & E) stain and B: Gomori methenamine silver 
(GMS) stain.

A B

ตารางที่ 1 ผลก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รก่อนผ่�ตัด

Table 1 Preoperative laboratory investigation results.

Complete 
blood count Result Reference value

Hemoglobin

Hematocrit

White blood count

Platelet

Mean corpuscular volume

Red cell distribution width

Neutrophil

Lymphocyte

Monocyte

Eosinophil

Basophil

11.5

35.3

10.40

231

82.6

14.1

46.5

33.2

6.6

12.9

0.8

12-14.3 g/dl

36-47.7%

4.60-10.00 10^3/µl

173-383 10^3/µl

80-97.8 fl

11.9-14.8%

43.7-70.9%

20.1-44.5%

3.4-9.8%

0.7-9.2%

0.0-2.6%

Blood chemistry Result Reference value

Blood urea nitrogen

Creatinine

Sodium

Potassium

Chloride

Bicarbonate

Hemoglobin A1C

Fasting blood sugar

11.0

1.00

141

3.8

104

26.9

7.8

191

5.8-19.1 mg/dl

0.5-1.5 mg/dl

130-147 mEq/L

3.4-4.7 mEq/L

96-107 mEq/L

20.6-28.3 mEq/L

4.6-7.0 %

70-110 mg/dl

dl = decilitre, fl = femtolitre, µl = microlitre
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ผู้ป่วยมีอ�ก�รดีขึ้นต�มลำ�ดับ ค่�ก�รทำ�ง�นของไตดีขึ้นดังแสดง

ในต�ร�งที่ 2 ผู้ป่วยได้รับก�รจำ�หน่�ยจ�กโรงพย�บ�ลและนัด

หม�ยติดต�มก�รรักษ�

ผูป้ว่ยกลบัม�ตดิต�มก�รรกัษ�ทีร่ะยะเวล� 2 สปัด�หห์ลงั

ผ่�ตัดพบว่� บริเวณแผลนอกช่องป�กไม่มีลักษณะแผลแยกหรือ

ติดเชื้อ พิจ�รณ�ตัดไหม และเปลี่ยนว�สลีนก๊อซ ผลก�รรักษ�ที่

ระยะเวล� 2 เดือนหลังผ่�ตัดพบว่� แผลในช่องป�กไม่มีลักษณะ

ก�รต�ยของเนื้อเยื่อเพิ่มเติม ไม่พบกระดูกเบ้�ฟันเผยผ่ึง และมี

ก�รห�ยของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องป�กที่ดี (รูปที่ 7) จึงส่งต่อผู้ป่วย 

เพื่อบูรณะข�กรรไกรบนต่อที่หน่วยอวัยวะเทียม ส�ข�วิช�ทันต-

กรรมประดิษฐ์

บทวิจารณ์

ลักษณะอ�ก�รและอ�ก�รแสดงของก�รติดเชื้อมิวคอร์- 

ไมโคซสิทีบ่รเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้มักแสดงออกด้วย

อ�ก�รคัดจมกู ปวดโพรงอ�ก�ศทีถ่กูรกุร�น ปวดศรีษะ ปวดบวม

บริเวณใบหน้� อ�จมีก�รมองเห็นที่ผิดปกติห�กมีก�รรุกร�น

เข้�ไปที่เบ้�ต� รวมไปถึงก�รมีเลือดกำ�เด�ไหลผิดปกติ และก�ร

ตรวจพบเนื้อเยื่อต�ยลักษณะไหม้ดำ�ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ 

โรค(2) โดยเกิดจ�กเชื้อร�รุกร�นหลอดเลือดทำ�ให้เนื้อเยื่อข�ด

เลือดและต�ยลง(3,4) แต่ผู้ป่วยร�ยน้ีมีอ�ก�รและอ�ก�รแสดงไม่

เหมือนที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น โดยเกิดเป็นลักษณะกระดูกเบ้�ฟัน

ของข�กรรไกรบนต�ยและเผยผ่ึง ดังนั้นทันตแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�

A B

C

รูปที่ 6 ภาพระหว่างการผ่าตัด A: รอยกรีดแผลแบบเวเบอร์ เฟอร์กูสัน, B: ความวิการหลังผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบนออก และ C: ชิ้นเนื้อที่ตัดออก 

Fig. 6 Intraoperative views A: Weber-Ferguson approach, B: intraoral defect after left maxillectomy and C: specimens.

ตารางที่ 2 ค่�ก�รทำ�ง�นของไตหลังได้รับย�ต้�นเชื้อร� amphotericin B

Table 2 Renal function test after receiving amphotericin B.

ค่าการทํางานของไต วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 1
(หลังเปลี่ยนยา)

วันที่ 2 
(หลังเปลี่ยนยา)

วันที่ 3 
(หลังเปลี่ยนยา)

วันที่ 4 
(หลังเปลี่ยนยา)

Blood urea nitrogen

(BUN) mg/dl
10.2 16.6 22.0 19.6 21.5 16.2 19.5

Creatinine (Cr) mg/dl 1.00 2.19 3.02 2.63 1.94 1.69 1.51

Glomerular filtration rate (GFR) ml/min 61.0 23.6 16.0 18.9 27.4 32.3 37.0
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รูปที่ 7 ลักษณะภายนอกและภายในช่องปากหลังผ่าตัด 2 เดือน 

Fig. 7 Extraoral and intraoral views at 2 months postoperatively.

จำ�เปน็อย�่งม�กทีจ่ะตอ้งซกัประวตัอ่ืิน ๆ  เพิม่เตมิ เชน่ โรคประจำ�

ตัวของผู้ป่วยและก�รควบคุมโรค ก�รได้รับรังสีรักษ�รวมไปถึง

ย�ที่ส่งผลต่อก�รสะสมและก�รสูญสล�ยของกระดูกที่ทำ�ให้เกิด

ภ�วะกระดูกต�ย เช่น ย�รักษ�โรคกระดูกพรุน (antiresorptive 

agent) หรือย�รักษ�มะเร็งเม็ดเลือด

กลไกก�รก่อโรค (pathogenesis) ของมิวคอร์ไมโคซิส 

เช่ือว่�มี 3 กลไก(5,6) โดยกลไกแรกเช่ือว่�เกิดจ�กภูมิคุ้มกันต่อ

ต้�นต่อก�รเกิดมิวคอร์ไมโคซิส (host defense against mu-

cormycosis) เนื่องจ�กในคนปกติเชื้อร�กลุ่มมิวโคร�เลสจะถูก

กำ�จัดโดยเมด็เลอืดข�วชนดิโมโนนวิเคลียร ์(mononuclear) และ 

โพลีมอร์โฟนิวเคลียร์ (polymorphonuclear) โดยกระบวนก�ร

ออกซิเดทีฟเมแทบอไลต์ (oxidative metabolite) และแคทไอ- 

ออนิกเพปทิเดสดีเฟนซิน (cationic peptides defensin) ซ่ึง

เป็นกระบวนก�รหลักในก�รต่อต้�นเชื้อ เมื่อผู้ป่วยมีภ�วะภูมิ-

คุ้มกันลดลง เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยเบ�หว�น หรือผู้ป่วยภูมิต้�นท�น 

ตำ่�จะสูญเสียหน้�ท่ีก�รกลืนกินของเซลล์ (phagocytosis 

function) ของเม็ดเลือดข�ว จึงทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อ 

มิวคอร์ไมโคซิส

กลไกถัดม� เชื่อว่�เกิดจ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รกัก

เก็บธ�ตุเหล็กกับก�รเกิดมิวคอร์ไมโคซิส (iron uptake and 

mucormycosis pathogenesis) ธ�ตุเหล็กเป็นแร่ธ�ตุที่มี 

คว�มสำ�คัญกับก�รเจริญเติบโตของเชื้อมิวคอร์ไมโคซิสในกลุ่ม 

ผู้ป่วยเบ�หว�นที่ควบระดับนำ้�ต�ลได้ไม่ดี เช่น ผู้ป่วยที่มีภ�วะ

คีโตแอซิโดซิสจ�กโรคเบ�หว�น (diabetic ketoacidosis) จะ

มีสภ�วะคว�มเป็นกรดในเลือดสูงขึ้น ไฮโดรเจนไอออน (H+) จะ

แยง่จบักบัทร�นสเฟอรนิ (transferrin) และเกดิเหลก็อสิระ (free 

iron) ในเลือดม�กยิ่งขึ้น เชื้อร�นำ�ธ�ตุเหล็กดังกล่�วไปช่วยใน 

ก�รเจริญเติบโตเพิ่มม�กขึ้น

กลไกสุดท้�ย เช่ือว่�เกิดจ�กปฏิกิริย�ของเชื้อร�กับเซลล์

เยื่อบุผิวหลอดเลือด โดยเช้ือร�จะก่อให้เกิดก�รทำ�ล�ยเนื้อเยื่อ

โดยก�รรุกร�นหลอดเลือด (angioinvasion) ซึ่งเป็นลักษณะ

สำ�คัญของก�รติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิส ทำ�ให้เกิดลิ่มเลือดอุดกั้น 

(thrombosis) และเนื้อเยื่อต�ย รวมทั้งยังส�ม�รถกระจ�ยไป

ยังหลอดเลือดอ่ืน ๆ  อีกได้ ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รลุกล�มของเนื้อเยื่อ

ต�ยเป็นบริเวณกว้�ง

จ�กกลไกของก�รเกิดโรคที่กล่�วม�ข้�งต้นทั้ง 3 ข้อ ทำ�ให้ 

ผู้ป่วยโรคเบ�หว�นมีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิส 

ได้ม�กกว่�ผู้ป่วยปกติ จ�กก�รทำ�ง�นของเม็ดเลือดข�วที่ลดลง  
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และสภ�วะเลือดเป็นกรดซึ่งทำ�ให้เชื้อร�เติบโตได้ง่�ย จ�กก�ร 

ทบทวนวรรณกรรมพบว่� ผู้ป่วยติดเชื้อมิวคอร์ไมโคซิสร้อยละ  

30-60 ของทั้งหมดที่ร�ยง�นเป็นผู้ป่วยโรคเบ�หว�นที่ควบคุม 

ระดับนำ้�ต�ลได้ไม่ดีเช่นเดียวกับผู้ป่วยในร�ยง�นฉบับนี้ โดย 

ระดับนำ้�ต�ลแรกรับสูงกว่�เกณฑ์ร่วมกับมีภ�วะกระดูกเบ้�ฟัน 

ต�ยเผยผึ่ง ไม่มีประวัติก�รได้รับรังสีรักษ�หรือย�รักษ�โรค 

กระดูกพรุน ผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�จ�กช้ินกระดูกต�ย 

พบเส้นใยของเชื้อร�ลักษณะเข้�ได้กับก�รติดเช้ือมิวคอร์ไม- 

โคซิส(3,4,7,8)

ก�รรักษ�ภ�วะตดิเชือ้ในผูป้ว่ยโรคเบ�หว�นควรไดร้บัก�ร

ควบคมุระดบันำ�้ต�ลใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีเ่หม�ะสมประม�ณ 80-180 

มก./ดล. ซ่ึงกำ�หนดโดยสม�คมโรคเบ�หว�นแห่งสหรัฐอเมริก� 

(American Diabetes Association, ADA) ปี ค.ศ.2020(9) 

รวมถึงก�รให้ย�ต้�นเชื้อร�ที่เหม�ะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ม 

จ�กก�รให้ย� amphotericin B โดยย�นี้มีข้อบ่งใช้ในกลุ่มผู้ป่วย

ท่ีมกี�รตดิเชือ้ร�รนุแรงหรอืตดิเชือ้ในกระแสเลอืด ซึง่มกีลไกก�ร

ออกฤทธิ์คือก�รจับกับ ergosterol ที่เยื่อหุ้มเซลล์ ทำ�ให้เกิดรู 

ท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ มีผลให้ส�รภ�ยในเซลล์โดยเฉพ�ะเกลือโพแทส- 

เซียมรั่วไหลออกม� โดยขน�ดของย�ที่ให้ท�งหลอดเลือดดำ�

คือ 2-4 กรัมภ�ยในระยะเวล� 4-12 สัปด�ห์ หรือแบ่งให้วัน

ละ 1.5 มก./กก./วัน โดยอ�ยุรแพทย์จะมีก�รเตรียมผู้ป่วยเพื่อ

ป้องกันผลข้�งเคียงจ�กก�รให้ย� amphotericin B เช่น ก�ร 

จ่�ยย� paracetamol 500 มก.ชนิดรับประท�นหรือให้ท�ง 

หลอดเลอืดดำ� เพือ่ปอ้งกนัอ�ก�รไขห้รอืหน�วสัน่ จ�่ยย� chlor-

pheniramine ขน�ด 4 มก.ชนิดรับประท�น หรือขน�ด 10 มก. 

ท�งหลอดเลอืดดำ� สำ�หรบัภ�วะซดีจ�กก�รได้รับย� amphoteri-

cin B จะตอ้งตรวจวดัค�่คว�มเข้มข้นของเลอืด (hematocrit) วัน 

ละ 1 ครั้งหรือวันเว้นวัน และรักษ�ระดับค่�คว�มเข้มข้นของ 

เลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหม�ะสม โดยพิจ�รณ�เป็นร�ย ๆ  ไป นอก 

จ�กนี้อ�จเกิดภ�วะผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์ของโพแทส- 

เซียมและแมกนีเซียม ซึ่งส�ม�รถแก้ไขโดยให้ส�รอิเล็กโทรไลต์ 

ดงักล�่วท�งหลอดเลอืดดำ�หรอืรบัประท�นท�งป�กโดยพจิ�รณ� 

เป็นร�ย ๆ  ไปเช่นกัน และภ�วะแทรกซ้อนที่สำ�คัญของย� am- 

photericin B คือก�รเกิดภ�วะไตบ�ดเจ็บเฉียบพลันซึ่งส�ม�รถ 

ป้องกันได้โดยให้ส�รละล�ยนำ้�เกลือนอร์มัลปริม�ณ 500 มล. 

ท�งหลอดเลอืดดำ�กอ่นก�รใหย้� อ�ยรุแพทยจ์ะพจิ�รณ�ตดิต�ม 

ก�รเปลี่ยนแปลงของส�รนำ้� อิเล็กโทรไลต์ และค่�ก�รทำ�ง�น

ของไตทุก ๆ  1-2 วัน โดยถ้�พบว่�มีค่�ยูเรียไนโตรเจนในเลือด

สูงกว่� 45 มก./ดล. หรือค่�ครีเอตินีนสูงกว่� 3.0 มก./ดล. 

จะพิจ�รณ�หยุดให้ย� amphotericin B และรักษ�ภ�วะไต 

บ�ดเจ็บเฉียบพลันก่อน ห�กอ�ก�รดังกล่�วไม่ดีขึ้นจะพิจ�รณ�

เปลี่ยนเป็นย� liposomal amphotericin B ซึ่งย�ดังกล่�วมี

คุณสมบัติละล�ยไขมันได้ดี ส�ม�รถจับกับผนังเซลล์ของเชื้อ

ร�ได้ดีกว่� มีพิษต่อไตและทำ�ให้เกิดภ�วะแทรกซ้อนน้อยกว่�

ย� amphotericin B นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถให้ปริม�ณย�ต่อ 

วันม�กกว่�ย� amphotericin B (3-5 มก./กก./วัน) แต่ย� 

liposomal amphotericin B มีร�ค�ค่อนข้�งสูงและเป็นย� 

นอกบัญชีย�หลักแห่งช�ติ จึงต้องเลือกใช้ย� amphotericin B 

ซึ่งอยู่ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติก่อน เมื่อผู้ป่วยไม่ส�ม�รถทนต่อ 

ภ�วะแทรกซ้อนของย�ดั้งเดิมได้(10-12) เช่นเดียวกับที่พบในผู้ป่วย

ร�ยนี้ กล่�วคือมีค่�ครีเอตินีนสูงกว่� 3.0 มก./ดล. จึงพิจ�รณ�

เปลี่ยนชนิดของย�ม�ใช้ liposomal amphotericin B

ภ�ยหลังจ�กก�รผ่�ตัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก พบคว�ม

วิก�รของกระดูกข�กรรไกรบน (รูปที่ 6B) ซึ่งเมื่อแบ่งต�มคว�ม

วิก�รกระดูกข�กรรไกรบนและใบหน้�ส่วนกล�งของบร�วน์ 

(Brown’s maxillary and midface defect classification) 

พบว่�คว�มวิก�รของผู้ป่วยร�ยนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 (II) ในแนว

ตั้ง (vertical plane) คือภ�ยหลังก�รตัดกระดูกข�กรรไกรบน

แล้วมีช่องทะลุป�กและจมูก แต่ไม่ถึงเบ้�ต� และจัดอยู่ในกลุ่ม 

ดี (d) ในแนวระน�บ (horizontal plane) คือมีคว�มวิก�ร 

เกินครึ่งหน่ึงของกระดูกข�กรรไกรบน(13) ก�รแบ่งคว�มวิก�รดัง

กล่�วใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ว่�ควรได้รับก�รบูรณะข�กรรไกร

บนหลังก�รผ่�ตัดอย่�งไร จ�กก�รรวบรวมก�รศึกษ�ก่อนหน้�นี้

อ�จสรุปได้ว่� คว�มวิก�รของกระดูกข�กรรไกรบนและใบหน้�

ส่วนกล�งของบร�วน์กลุ่มที่ 2 จะต้องบูรณะทั้งเนื้อเยื่ออ่อนและ

กระดกู โดยสว่นของเนือ้เยือ่ออ่นส�ม�รถนำ�ม�จ�กจลุศลัยกรรม

หลอดเลอืดเรเดยีลฟอรอ์�รม์ (radial forearm free flap, RFFF) 

และแอนเทอโรแลตเทอรัลไท (anterolateral thigh free flap, 

ALT) ส่วนก�รบูรณะเนื้อเยื่ออ่อนร่วมกับกระดูกส�ม�รถนำ�ม�

จ�กจุลศัลยกรรมหลอดเลือดกระดูกน่องข� (fibula free flap, 

FFF) หรอืกระดกูสะโพก (deep circumflex iliac artery, DCIA) 

อย่�งไรก็ต�ม ในผู้ป่วยร�ยนี้พิจ�รณ�ปิดคว�มวิก�รด้วยแผ่น 

สเตนท์ศัลยกรรม เนื่องจ�กปัจจัยต่�ง ๆ  เช่น โรคเบ�หว�นของ 

ผู้ป่วยที่ควบคุมได้ไม่ดีตั้งแต่แรกและอยู่ในช่วงก�รปรับก�รควบ 
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คุมระดับนำ้�ต�ลในระหว่�งก�รรักษ�ครั้งนี้ รวมทั้งสภ�วะก�รติด

เชื้อของผู้ป่วยที่มีก�รขย�ยขอบเขตลุกล�มม�ก ซ่ึงบ�งตำ�แหน่ง

อ�จไม่ส�ม�รถผ่�ตัดออกได้หมด ก�รเปิดแผลในช่องป�กไว้โดย

ยงัไมบ่รูณะคว�มวกิ�รดว้ยเนือ้เยือ่ออ่นและกระดกูจงึสะดวกตอ่

ก�รติดต�มผลก�รรักษ� โดยผู้ป่วยร�ยนี้จะได้รับก�รบูรณะด้วย

ฟันปลอมแบบถอดได้ต่อไป

สรุป

มิวคอร์ไมโคซิสเป็นก�รติดเชื้อที่ส�ม�รถพบรอยโรคใน 

ช่องป�กในลักษณะแผลถอนฟันท่ีไม่ห�ยและมีกระดูกต�ยเผย

ผ่ึง มักพบที่ข�กรรไกรบนต่อเนื่องถึงโพรงอ�ก�ศข�กรรไกรบน

ในผู้ป่วยที่มีภ�วะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีไม่มีประวัติก�รได้รับรังสี

รักษ�หรือย�รักษ�โรคกระดูกพรุน และได้รับก�รยืนยันจ�กก�ร

ตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�แล้วพบส�ยของเชื้อร� ก�รรักษ�ทำ� 

โดยก�รผ�่ตดันำ�เนือ้เยือ่ทีต่ดิเชือ้ต�ยออก ก�รบรูณะคว�มวกิ�ร

ของตำ�แหน่งผ่�ตัด ก�รได้รับย�ต้�นเช้ือร�ท่ีเหม�ะสม และ

ควบคุมสภ�วะโรคท�งระบบของผู้ป่วยให้ดี


