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บทคัดย่อ
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบเป็ นภาวะแทรกซ้อนในช่องปากที่สาคัญหลังรับยาเคมีบาบัดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง ทาให้เกิด
แผลและอาการเจ็บในช่องปาก ส่งผลให้ผปู้ ่ วยรับประทานอาหารได้นอ้ ยลง เกิดภาวะทุพโภชนาการจนผูป้ ่ วยมีภมู ิคมุ้ กันต่าลง
นาไปสูก่ ารกลับมานอนโรงพยาบาลซา้ ภาวะแทรกซ้อนนีห้ ากเกิดในผูป้ ่ วยกลุม่ พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ผูป้ ่ วยสูงอายุ
โรคมะเร็งที่มกั เป็ นกลุม่ ที่มีร่างกายอ่อนแอ จะมีแนวโน้มการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในระดับรุ นแรง เนื่องจากผูป้ ่ วย
กลุม่ นีม้ ีปัจจัยเสี่ยงมากกว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทั่วไป การศึกษานีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบใน
ผูป้ ่ วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จานวน 33 คนซึง่ มีผเู้ ก็บข้อมูลจานวน 1 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบบันทึกส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะโภชนาการ (MNA) และแบบประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบตามเกณฑ์องค์การ
อนามัยโลก (WHO 1979) ติดตามเป็ นระยะเวลา 3 รอบการรักษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบอุบตั ิการณ์เกิด
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ 30 คน (ร้อยละ 90.9) ลักษณะที่พบในกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวได้แก่ เพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 60) มี
โรคมะเร็งทางเดินอาหาร 9 คน (ร้อยละ 30) มีคะแนน MNA 8-11 คะแนน 16 คน (ร้อยละ 53.3) เป็ นโรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด 9 คน (ร้อยละ 30) และได้รบั ยาเคมีบาบัดที่มีส่วนประกอบหลักเป็ น 5-Fluorouracil 12 คน(ร้อยละ 40) และไม่พบ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านอายุ โภชนาการ และกลุม่ ยาเคมีบาบัดกับระดับความรุ นแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ โดย
สรุ ป ผูป้ ่ วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ ได้ร ับยาเคมี บาบัดควรมีการติดตามและป้องกันภาวะเยื่อ บุช่องปากอักเสบอย่างใกล้ชิ ด
การตรวจช่องปากผูป้ ่ วยอย่างสม่ าเสมอในทุกรอบของการรักษาเป็ นสิ่งสาคัญ และทันตแพทย์สาขาทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
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ควรเป็ นหนึง่ ในทีมดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งเพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งประสบผลสาเร็จและเพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
คำสำคัญ: ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ, ยาเคมีบาบัด, ผูส้ งู อายุ, ผูป้ ่ วยมะเร็ง
Abstract
Oral mucositis is one of the common complications in the cancer patients who are undergone
the chemotherapy. The complication can cause oral ulceration and burning sensation leading to decreased
appetite, malnutrition, immunocompromisation and rehospitalization. Complication that occurred in special group
of patients, especially in the elderly cancer patient which usually found weak and living with multiple risk factors in
their daily life, may often be prone to a high severity of oral mucositis. The purpose of this study was to investigate
the incidence of oral mucositis in 33 elderly cancer patients who have received chemotherapy at the Uttaradit
hospital. Data were collected using demographic questionnaire, MNA malnutrition questionnaire, and World Health
Organization (WHO 1979) mucositis scale by only one investigator. Three cycles of chemotherapy had been
followed and then analyzed by descriptive statistics. The incidence of oral mucositis was found in 30 patients
(90.9%) involved by major factors including gender (female) (18 patients (60%)), gastrointestinal cancer (9 patients
( 30% ) ) , MNA scores ( score 8- 11) ( 16 patient ( 53. 3% ) ) , cardiovascular disease ( 9 patients ( 30% ) ) , and
5-Fluorouracil based chemotherapy (12 patients (40%)). There was no correlation between the occurrence of oral
mucositis severity and the patient's age, nutrition (MNA score) and chemotherapy-based regimens. In conclusion,
the elderly group of cancer patients who have received chemotherapy must be closely monitored and be insured
for oral mucositis. Regular oral check-up should be done for those patients in every cycle of chemotherapy.
Geriatric dentists should include in the hospital oncology team for the successful cancer treatments and improving
the quality of life of the patients.
บทน
ำ
ของเซลล์มะเร็งหลายรู ปแบบ ทาให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัว
Keywords:
oral mucositis, chemotherapy, elderly, cancer patients
สถานการณ์ปัจจุบนั ผูส้ งู อายุท่วั โลกมีมากกว่าร้อย
ต่อไปและตายในที่สุด ดังนัน้ จึงส่งผลต่อเซลล์ของร่างกาย
ละ 50 ที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทัง้ นีอ้ บุ ตั ิการณ์เกิด
บางชนิดที่ มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เซลล์เยื่อบุต่างๆ
โรคมะเร็ ง ในผู้ สู ง อายุ สู ง มากในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ว
เส้นผม ขน เล็บ เป็ นต้น5 และผลกระทบในช่องปากที่สาคัญ
และพบว่ามีผูป้ ่ วยรายใหม่รวมถึงการเสียชี วิตที่มากขึน้ ใน
คือภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ โดยเฉพาะเยื่อบุผิวชนิด Nonประเทศกาลังพัฒนา1 โดยมะเร็งที่พบมากในผูส้ งู อายุเพศชาย
keratinized เช่ น ริม ฝี ป ากด้า นใน กระพุ้ง แก้ม ลิน้ เพดาน
คื อ มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากและเพศหญิ ง คื อ มะเร็ ง เต้า นม 2
อ่อนและพืน้ ปาก มักพบช่วง 5 ถึง 14 วันหลังจากที่ได้รบั ยา
เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศไทย โรคมะเร็ ง เป็ นปั ญหาทาง
เคมีบาบัด ซึ่งภาวะนีก้ ่อให้เกิดความเจ็บปวด ส่งผลต่อการ
สาธารณสุขที่สาคัญ เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตระดับต้นๆ
รับประทานอาหาร การกลืนและการพูดคุย นอกจากนีก้ าร
ของประชากรไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั
รัก ษาโรคมะเร็ง ด้ว ยยาเคมี บ าบัดมัก จะมี ผลต่อ การกดไข
3
สาหรับประเทศไทยมะเร็งที่ พบมากของผูส้ งู อายุคือ มะเร็ง
กระดู ก (bone marrow suppression) ท าให้ผู้ป่ วยมี
4
ตับและท่อนา้ ดี และมะเร็งเต้านม ทัง้ นีย้ าเคมีบาบัดเป็ นหนึ่ง
ภูมิคมุ้ กันต่า (immunocompromised host) สัมพันธ์กับการ
ในการรักษาหลักของโรคมะเร็ง จะออกฤทธิ์ยบั ยัง้ การแบ่งตัว
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ติดเชือ้ ในกระแสเลือดจากเชือ้ จุลชีพในช่องปาก ยิ่งส่งผลให้
มี ก ารใช้ย าปฏิ ชี ว นะที่ ม ากขึน้ และการนอนโรงพยาบาลที่
ยาวนาน6 ในการศึกษาต่างประเทศพบอุบตั ิการณ์เกิดภาวะ
เยื่อบุช่องปากอักเสบในผูส้ งู อายุหลังรับยาเคมีบาบัดร้อยละ
22.3 ถึ ง ร้อ ยละ 58.77,8 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
กลุม่ ผูส้ งู อายุที่มีภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) และโรค
ร่วม (comorbid condition) มีโอกาสเกิ ดความเป็ นพิษจาก
ยาเคมีบาบัดได้สงู 9,10
ศูน ย์เ คมี บ าบัด โรงพยาบาลอุต รดิ ต ถ์ให้ก ารดูแล
รักษาผูป้ ่ วยมะเร็งในเขตภาคเหนือตอนล่าง จากสถิติผปู้ ่ วย
มะเร็ง ปี ค.ศ. 2015-2017 มีจานวนผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รบั ยา
เคมี บ าบัด เพิ่ ม ขึ น้ ทุก ปี 11 จากการทบทวนแนวปฏิ บัติ ก าร
ป้องกันและการติดตามภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบพบว่ายัง
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อสอบถามอาการผูป้ ่ วยพบว่ามี
อาการเจ็บหรือแสบในช่องปากหลังจากได้รบั ยาเคมีบาบัด
เนื่ อ งด้ว ยจ านวนผู้ป่ วยมะเร็ง ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จึ ง ท าให้ผู้วิ จัย เห็ น
ประโยชน์ของการศึกษาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยมะเร็ง ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อุ บัติ ก ารณ์เ กิ ด ของภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบในผู้ป่ วย
โรคมะเร็ ง วัย สูง อายุห ลัง จากได้ร ับ ยาเคมี บ าบัด ทั้ง นี ผ้ ล
การศึก ษามุ่ง หวัง จะได้ฐานข้อ มูลและลักษณะผู้ป่วยที่พบ
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบให้ทางศูนย์เคมีบาบัดโรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ใช้ดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งในวัยสูงอายุที่ได้รบั ยาเคมี
บาบัดต่อไป
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง ส า ร ว จ แ บ บ ไ ป ข้ า ง ห น้ า
(prospective cohort study) กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยมะเร็ง
รายใหม่ที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดรอบที่ 1 ถึง 3 ณ ศูนย์เคมีบาบัด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึง 5 ธันวาคม
2562 โดยคัด เลือ กกลุ่ม ตัว อย่า งด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ม ตามความ
สะดวก (convenience sampling) ตามเกณฑ์คัด เข้า และ
เกณฑ์คดั ออก คุณสมบัติดงั นี ้ (1) อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป (2) สภาพ
ร่ า งกายดี คื อ มี Eastern Co-operation Oncology Group
Performance Status (ECOG-PS) ตัง้ แต่ 0 ถึง 2 (3) ได้รบั ยา
เคมีบาบัดเดิมตลอดการรักษา (4) ไม่พบรอยแผลในช่องปาก
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ก่อนรับยาเคมีบาบัด (5) ไม่เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งศีรษะและลาคอ
ที่ได้รบั การฉายรังสี (6) ไม่เป็ นผูป้ ่ วยในระยะสุดท้าย (patient
in the last stage) (7) เข้าใจและสามารถสือ่ สารภาษาไทยได้
ดี (8) ยินดีที่จะลงนามเข้าร่วมวิจัย ในการศึกษานีม้ ีผูป้ ่ วย
มะเร็งวัยสูงอายุยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจานวน 36 คน และ
คัด ออกตามเกณฑ์ถ อดถอนเนื่ อ งจากไม่ ส ะดวกในการ
เดิ น ทางจานวน 3 คนจึ ง เหลือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้
จานวน 33 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไปจากเวชระเบี ย นผู้ ป่ วย
ประกอบด้วย เพศ อายุ นา้ หนัก ส่วนสูง โรคประจาตัว การ
วินิจฉัยโรค สูตรยาเคมีบาบัดที่ ได้รบั และจานวนนับของเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิ ลในเลือด
หมายเหตุ: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ มะเร็งตับและ
ท่ อ น ้า ดี , มะเร็ ง ล าไส้ใ หญ่ แ ละล าไส้ต รง, มะเร็ ง กระเพาะ
อาหาร
มะเร็งระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก, มะเร็ง
มดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคประจ าตัว : โรคระบบหลอดเลื อ ดและหัว ใจ
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดผิดปกติ, โรคหัวใจ
โรคระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ได้ แ ก่ โรคเบาหวาน ,
โรคไทรอยด์
ส่ว นที่ 2 แบบประเมิ น ภาวะโภชนาการอย่ า งย่ อ
ฉบับภาษาไทย (Mini Nutritional Assessment Short-Form
Thai version; MNA®-SF) ของเนสท์เ ล่ (Nestle) ปี 2006 มี
เกณฑ์การประเมินดังนี ้
คะแนน = 12 - 14 หมายถึง ภาวะโภชนาการปกติ
คะแนน = 8 - 11 หมายถึง มีความเสี่ยงภาวะทุพ
โภชนาการ
คะแนน = 0 - 7 หมายถึง มีภาวะทุพโภชนาการ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ตรวจโดยทันตแพทย์ผูว้ ิจัยเป็ นผูต้ รวจภาวะเยื่อบุช่องปาก
อัก เสบ 1 คน โดยผ่า นการปรับ มาตรฐานจากทัน ตแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 ท่านด้วยรู ปภาพรอยโรคในช่องปาก อภิปราย
และทาแบบทดสอบ 15 ข้อ ประเมินความแม่นยา ถูกต้อง
และเชื่ อถื อได้ ก่ อ นวิ จั ย จากค่ า สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า
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(Cronbach’s alpha coefficient) โดยการเปรี ย บเที ย บผล
การตรวจความสอดคล้อ งกัน ได้ค่าสถิ ติที่ 0.706 จัด อยู่ใน
ระดับ ดี ผู้วิ จัย ท าการอภิ ป รายหาข้อ สรุ ปส่วนที่ ผิดพลาดที่
มองเห็นได้ยากเช่น บริเวณพืน้ ช่องปากร่วมกันระหว่างผูว้ ิจยั
กับทันตแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญอีกครัง้ และฝึ กปฏิบตั ิซา้ ใหม่จนกว่า
จะได้ความสอดคล้องกันที่คา่ สถิติ 1.00 จัดอยู่ในระดับดีมาก
12
ทาการตรวจบันทึกภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบใน 5 บริเวณ
ได้แ ก่ ริม ฝี ป าก (lips), เพดานอ่อ น (soft palate), พื น้ ปาก
(floor of mouth), ลิ ้น (tongue) และกระพุ้ง แก้ ม (buccal
mucosa) ตามเกณฑ์ป ระเมิ น ระดับ ความเป็ นพิ ษ ในช่ อ ง
ปากขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization’s
Oral Toxicity Scale) ปี ค.ศ.197913 แบ่ ง อาการแสดงทาง
คลินิกของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบเป็ น 5 ระดับดังนี ้
0 คือ เยื่อบุช่องปากปกติ
1 คือ เยื่อบุช่องปากมีรอยแดงหรือมีอาการเจ็บใน
ช่องปาก
2 คือ เยื่อบุช่องปากมีรอยแดง มีแผลและสามารถ
กลืนอาหารปกติได้
3 คือ เยื่อบุช่องปากมีแผลและมีรอยแดงขนาดใหญ่
สามารถกลืนอาหารเหลวได้เท่านัน้
4 คื อ เยื่ อ บุ ช่ อ งอั ก เสบรุ น แรงและไม่ ส ามารถ
รับประทานอาหารได้
การรวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
การศึ ก ษานี ้ผ่ า นการรับ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุษ ย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ IRB No.291/62 วันที่รบั รอง 4
กรกฎาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผู้วิ จัย ชี ้แ จง
วัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่
ผูป้ ่ วยและญาติ หากพบภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติใดจะ
ทาการแจ้งให้กับแพทย์ผูด้ ูแลรับทราบเพื่อพิจารณาให้การ
รักษาที่เหมาะสม โดยขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัยแสดงใน
Figure 1
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การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรู ปเอสพีเอสเอสรุ ่นที่ 23.0 (SPSS version 23.0) โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูล อุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุ
ช่ อ งปากอัก เสบโดยใช้สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้แ ก่ ค วามถี่ ร้อ ยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอายุ โภชนาการ กลุม่ ของยา
เคมีบาบัด และภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบด้วย Spearman
correlation coefficients แ ล ะ Pearson correlation
Coefficient โดยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลกำรวิจัย
ผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง วัย สูง อายุ ที่ เ ข้า ร่ ว มการศึ ก ษา
จานวน 33 คน ที่มารับยาเคมีบาบัดรอบที่ 1 ถึง 3 ณ ศูนย์
เคมี บ าบัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มี อ ายุเฉลี่ย 68.36 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.857 ปี พบอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบจานวน 30 คน (ร้อยละ 90.9) โดยส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 54.5) เป็ นมะเร็งระบบทางเดิน
อาหาร 12 คน (ร้อ ยละ 26.4) และมี ค ะแนน MNA 8-11
จานวน 17 คน (ร้อยละ 51.5) สาหรับลักษณะผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
วัยผูส้ งู อายุที่เกิดและไม่เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบแสดง
ใน Table 1
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Figure 1: Flow diagram of the study
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Table 1 Characteristics of elderly cancer patient with present and absent oral mucositis post chemotherapy (N =
33)
Characteristics of subjects
No. of patients (%)
Grade 0
Absence OM
N=3

Grade 1-3
Presence OM
N=30

Total
N=33

3 (100%)
0

12 (40%)
18 (60%)

2 (66.7%)
1 (33.3%)

17 (56.7%)
13 (43.3%)

15 (45.5%)
18 (54.5%)
68.36 ± 5.857
19 (57.6%)
14 (42.4%)

3 (100%)
0
0
0
0

9 (30%)
6 (20%)
5 (16.7%)
8 (26.7%)
2 (6.7%)

12 (36.4%)
6 (18.2%)
5 (15.2%)
8 (24.2%)
2 (6.1%)

1 (33.3%)
1 (33.3%)
1 (33.3%)

1 (3.3%)
16 (53.3%)
13 (43.3%)

2 (6.1%)
17 (51.5%)
14 (42.4%)

1 (33.3%)
2 (66.7%)
0

1 (3.3%)
12 (40%)
17 (56.7%)

2 (6.1%)
14 (42.4%)
17 (51.5%)

2 (66.7%)
0
0
0
1 (33.3%)

9 (30%)
3 (10%)
2 (6.7%)
4 (13.3%)
12 (40%)

11 (33.3%)
3 (9.1%)
2 (6.1%)
4 (12.1%)
13 (39.4%)

3 (100%)
0
0

12 (40%)
9 (30%)
9 (30%)

15 (45.5%)
9 (27.3%)
9 (27.3%)

Gender
Male
Female
Age (years)
60-69
≥ 70
Type of cancer
Gastrointestinal cancers
Reproductive cancers
Lung Cancer
Breast cancer
Hematological malignancy & lymphoma cancer
Nutrition
MNA score = 12-14
MNA score = 8-11
MNA score = 0-7
Absolute Neutrophil Count (ANC)
< 2000 cell/mm3
2000-4000 cell/mm3
> 4000 cell/mm3
Comorbid
Cardiovascular disease
Endocrine disease
Cardiovascular + endocrine disease
Other
No
Chemotherapy base
5-FU base
Taxane base
Other base
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ตรวจพบบริเวณกระพุง้ แก้มมากที่สดุ จานวน 21 คน (ร้อยละ
63.6) รองลงมาคื อบริเวณริมฝี ป าก 17 คน (ร้อ ยละ 51.5)
และลิน้ 13 คน (ร้อยละ 39.4) ทัง้ นีใ้ นการศึกษานีไ้ ม่พบการ
เกิ ด ในบริเ วณพื น้ ปาก สาหรับ ระยะเวลาเฉลี่ย ที่ ต รวจพบ
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในช่องปากคือ วันที่ 8.33 หลังจาก
ได้รบั ยาเคมีบาบัด ทัง้ นีต้ าแหน่งและระยะเวลาที่พบการเกิด
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบแสดงใน Table 2 โดยภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบบริเวณกระพุง้ แก้ม ริมฝี ปาก ลิน้ และเพดาน
อ่อน ที่พบในการศึกษานี ้ แสดงใน Figure 2

เปลี่ยนไปหรือมีอาการแสบเวลารับประทานอาหาร จานวน
10 คน (ร้อยละ 66.7) โดยพบผูท้ ี่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
grade 2 และ 3 รู ส้ กึ ปากแห้งและรับรสอาหารเปลี่ยนไปหรือ
มีอาการแสบเวลารับประทานอาหารทุกคน ส่วนในรอบที่ 2
พบผูท้ ี่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ grade 1 รูส้ กึ ปากแห้งทุก
คน และพบการรับรสอาหารเปลี่ยนไปหรือมีอาการแสบเวลา
รับประทานอาหาร จานวน 2 คน (ร้อยละ 66.7) โดยพบผูท้ ี่มี
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ grade 2 รู ส้ ึกปากแห้งและรู ส้ ึก
นา้ ลายเหนียว ในรอบที่ 3 พบผูท้ ี่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ

Table 2 Position and duration of oral mucositis in oral cavity of elderly cancer patient post chemotherapy
Position of OM
Presence OM (N=33)
Presence OM in each position
Day mean ± SD
8.33 ± 2.146
Lips
17
51.5%
Buccal mucosa
21
63.6%
Tongue
13
39.4%
0
Floor of mouth
0
Soft palate
8
24.2%
ในการศึ ก ษานี ้พ บการเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งปาก
อักเสบได้มากตัง้ แต่รอบที่ 1 จานวน 20 คน (ร้อยละ 66.7)
เมื่อติดตามต่อไปในผูท้ ี่ไม่เกิดในครัง้ แรก พบว่าสามารถเกิด
ในรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 โดยอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่อง
ปากอักเสบแต่ละรอบการรักษาแสดงใน Table 3 ทัง้ นีใ้ นรอบ
ที่ 1 พบผูท้ ี่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ grade 1 รู ส้ ึกปาก
แห้ง จ านวน 12 คน (ร้อ ยละ 80) พบว่า รู ส้ ึก น า้ ลายเหนียว
จ านวน 5 คน (ร้อ ยละ 33.3) และพบว่ า การรับ รสอาหาร

grade 1 รูส้ กึ ปากแห้งจานวน 4 คน (ร้อยละ 80) โดยพบผูท้ ี่มี
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ grade 2 รู ส้ ึกปากแห้งและรู ส้ ึก
นา้ ลายเหนียว นอกจากนีย้ งั พบผูป้ ่ วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องปาก
อัก เสบร่ ว มกับ มุม ปากอัก เสบ(Angular cheilitis) และพบ
ภาวะปากอักเสบเหตุฟันเทียม(Denture stomatitis) ในรอบที่
1 และรอบที่ 3 โดยได้ส่งต่อให้ทนั ตแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์ช่องปากวินิจฉัยและให้การรักษาต่อไป

Table 3 Incidence of oral mucositis in each cycle of elderly cancer patient post chemotherapy
Incidence of oral
No. of patients (%)
mucositis
Absence OM
Presence OM

Cycle 1 (N=33)
Cycle 2 (N=13)
Cycle 3 (N=9)
Prevalence

Grade 0

Grade 1

Grade 2

Grade 3

incidence
in each cycle

13 (39.4)
9 (69.2)
3 (33.3)
3 (9.1)

15 (75)
3 (75)
5 (83.3)
23 (69.7)

3 (15)
1 (25)
1 (16.7)
5 (15.2)

2 (10)
0
0
2 (6.1)

20 (66.7)
4 (13.3)
6 (20)
30 (100)
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Figure 2: The extra and intraoral appearances A) The oral mucositis at buccal mucosa area,
B) The oral mucositis at lower lip area, C) The oral mucositis at tongue area,
D) The oral mucositis at soft palate area
Table 4 Correlations between factors and oral mucositis severity (N=33)
Factors
n (%)
Oral mucositis severity
95% CI
a
Age (year)
33 (100)
0.108
-0.262, 0.552
a
Nutrition (MNA Score)
33 (100)
0.141
-0.353, 0.638
Chemotherapy base
b
-5FU Base
14 (42.4)
-0.080
-0.598, 0.571
b
-Taxane Base
9 (27.3)
0.245
0.125, 0.625
b
-Other Base
10 (30.3)
0.509
0.316, 1.000
a; Pearson’s correlation coefficients
b; Spearman correlation coefficients
*P-value<0.05
Remarks : 5-Fluorouracil base; 5-FU+Leucovorin, Folfox4, FAC, CM, 5-FU+Cisplatin
Taxane base; Paclitaxel+Carboplatin, Paclitaxel, Docetaxel
Other base; AC, Carboplatin+Etoposide, CHOP

P-value
0.549
0.433
0.786
0.524
0.133
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึง ปั จ จัย ด้า นอายุ โภชนาการ และ
กลุ่มยาเคมีบาบัดไม่พบความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรง
ของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ดังแสดงใน Table 4
ทัง้ นีร้ ะดับความรุ นแรงภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
แต่ ล ะรอบของการรับ ยาเคมี บ าบัด โดยแบ่ ง ตามเกณฑ์
WHO1979 แสดงใน Figure 3

จะเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งปากอัก เสบความรุ น แรงระดับ 1
จานวน 23 คน (ร้อยละ 69.7) โดยการศึกษานีพ้ บว่าผูป้ ่ วย
มะเร็งวัยสูงอายุหลังจากได้รบั ยาเคมีบาบัดในรอบที่ 1 ถึง 3
ที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบเกิดความรุ นแรงระดับ 1 จะมี
อาการปากแห้งร่วมด้วยถึง 19 คน (ร้อยละ82.6) มีการรับรส
เปลี่ยนไปและอาการเจ็บในช่องปาก 12 คน (ร้อยละ 52.2)

Figure 3: Percentage of oral mucositis severity, based on WHO grading 1979
บทวิจำรณ์
ผลการศึกษาอุบัติก ารณ์เกิ ดภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งวัยสูงอายุหลังได้รบั ยาเคมีบาบัด ณ
ศูนย์เคมีบาบัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์พบการเกิดภาวะเยื่อบุ
ช่ อ งปากอัก เสบสูง ถึ ง 30 คน (ร้อ ยละ 90.16) มากกว่ า
การศึ ก ษาของ Sebastiano Mercadante และคณะ ที่ พ บ
อุบัติ ก ารณ์เ กิ ด ภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบร้อ ยละ 22.77
การศึกษาของ Nada El Osta และคณะ พบอุบตั ิการณ์เกิ ด
ร้อยละ 58.38 และการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งวัยผูใ้ หญ่ของ
Yeon-Hee Lee และคณะ ที่พบร้อยละ 21.614 อาจเกิดจาก
ความแตกต่างของรู ปแบบการรักษาโรคมะเร็ง โดยการศึกษา
ที่ผ่านมามีการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งวัยผูส้ งู อายุที่หลากหลายวิธี
ทัง้ การให้ยาเคมีบาบัดแบบมุ่งเป้า การผ่าตัด หรือการฉาย
รังสีที่เป็ นรู ปแบบการรักษาโรคมะเร็งที่จาเพาะเจาะจงทาให้
ได้รบั ผลกระทบจากยาเคมีบาบัดน้อยกว่า15
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ข อ ง
Sebastiano Mercadante และคณะ ส่วนใหญ่ จะเกิ ดภาวะ
เยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบความรุ น แรงระดับ 1 จ านวน 94 คน
(ร้อยละ 63.1)7 และการศึกษาของ Nada El Osta และคณะ
เกิ ดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบความรุ นแรงระดับ 1และ 2
ร้อยละ 58.78 เช่นเดียวกับการศึกษานีท้ ี่พบผูป้ ่ วยส่วนใหญ่

ซึ่งส่งผลต่อการรับประทานอาหารได้ลดลง และมักมีอาการ
เบื่ อ อาหารมากขึ น้ ในขณะที่ ผู้ที่ เ กิ ด ภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปาก
อัก เสบความรุ น แรงระดับ 2 และ 3 จะมี ข ้อ จ ากัด ในการ
รับประทานอาหารมากยิ่งขึน้ ผลของการศึกษานีแ้ สดงให้เห็น
ว่า ผู้สูง อายุเ ป็ น กลุ่ม เสี่ย งที่ จ ะได้ร ับ ผลกระทบจากยาเคมี
บ าบัด ได้ม าก ซึ่ ง ภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบจะส่ง ผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย6
ทัง้ นีก้ ารศึกษานีพ้ บว่าผูป้ ่ วยโรคมะเร็งวัยสูงอายุที่
ได้รบั ยากลุม่ 5-Fluorouracil เป็ นส่วนใหญ่ เกิดภาวะเยื่อช่อง
ปากอั ก เสบถึ ง ร้อ ยละ 40 สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Secher Çakmak และคณะ16 และการสัง เคราะห์เ อกสาร
ของ Marina Curra และคณะ ที่ พ บว่ า ยาเคมี บ าบั ด ที่ มี
ส่วนประกอบของ 5-Fluorouracil มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้มาก17,18,19 สิง่ ที่นา่ สนใจของ
การศึ ก ษานี ้คื อ สู ต รยาเคมี บ าบั ด ที่ มี ส่ ว นประกอบ 5Fluorouracil ที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโร คมะเร็ ง ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์มกั จะเป็ นการให้ร่วมกับยาเคมีบาบัด
ชนิดอื่น โดยผลการศึกษานีพ้ บแนวโน้มผูส้ งู อายุมีความเสีย่ ง
ได้รบั ผลกระทบจากการได้รบั ยาเคมีบาบัดมากกว่า 1 ชนิด
สอดคล้องกับการศึกษาต่างประเทศที่ได้ทาการสังเคราะห์
เอกสาร พบว่าผูส้ งู อายุโรคมะเร็ง ที่ได้รบั สูตรยาเคมีบาบัดที่
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ประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดเป็ นปั จจัยเสี่ยงของความเป็ น
พิษจากยาเคมีบาบัดมากกว่ากลุม่ ที่ได้ยาเคมีบาบัดชนิดเดียว
9
หากพิ จ ารณาถึ ง ผู้ ป่ วยมะเร็ ง วั ย สู ง อายุ ใน
การศึกษานีพ้ บว่าเพศหญิงมีอบุ ตั ิการณ์เกิดมากกว่าเพศชาย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Secher Çakmak และคณะ16
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา ของ Ramón G. CarreónBurciaga และคณะ ที่พบการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ในเพศชายมากกว่า20 ทัง้ นีน้ า่ จะมีสาเหตุมาจากการศึกษาที่
ผ่ า นมาท าการศึ ก ษาในเด็ ก เล็ ก ช่ ว งอายุ 6-12 ปี อาจมี
พันธุกรรมบางอย่างของวัยเด็กและวัยผูส้ งู อายุที่ตา่ งกัน โดย
พันธุกรรมเหล่านัน้ น่าจะมีผลต่อกระบวนการอักเสบ21,22
และมีการศึกษาในต่างประเทศที่พบระดับยีนบางชนิดในเพศ
ชายและหญิงต่างกันโดยจะพบในเพศชายมากกว่าทาให้การ
ขับยาเคมีบาบัดออกจากร่างกายได้ดีกว่าเพศหญิง เพศหญิง
จึงอาจเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ง่ายและรุ นแรงกว่า
เพศชาย23
ในขณะที่ ผู้ป่ วยมะเร็ ง วัย ผู้สูง อายุส่ว นใหญ่ ข อง
การศึกษานีม้ ีคะแนน MNA เท่ากับ 8 -11 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงทุพโภชนาการและมีอบุ ตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่องปาก
อัก เสบสูง ไม่ ส อดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ Ahmed A. Al
Ibraheemi และคณะการศึกษาของ Secher Çakmak และ
คณะ ที่พบแนวโน้มการเกิดภาวะเยื่อบุชอ่ งปากอักเสบมากใน
กลุ่ม อ้ว น16,24 อาจเป็ น ไปได้ว่า การศึก ษานี ม้ ี การใช้แบบ
ประเมิ น โภชนาการ (MNA) ซึ่ ง มี ก ารใช้อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
สาหรับการประเมินภาวะโภชนาการในผูส้ งู อายุและมีความ
เที่ยงตรงต่อการวัดโภชนาการในผูส้ งู อายุกว่าการวัดด้วยดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index : BMI)25 ในขณะที่การศึกษา
ของต่างประเทศประเมินภาวะโภชนาการด้วยดัชนีมวลกาย
ซึ่งอาจจะทาให้มีการประเมินผิดพลาดได้หากใช้ในผูส้ งู อายุ
เนื่ อ งจากเป็ ย วัย ที่ มี ก ล้า มเนื อ้ น้อ ย ข้อ กระดูก เสื่อ มท าให้
รู ปร่างเปลี่ยนแปลง26 สิ่งที่น่าสนใจของการศึกษานีพ้ บว่า
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ประเมินคะแนน MNA ได้ 0-11 จัดเป็ นกลุม่
เสี่ยงที่จะขาดภาวะโภชนาการและขาดภาวะโภชนาการและ
พบการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้มากสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Nada El Osta และคณะที่พบรอยโรคในช่อง
ปากจะเกิ ด มากในกลุ่ม ผู้ ที่ มี ค ะแนน MNA น้อ ยกว่ า 24
จัด เป็ น กลุ่ม เสี่ย งที่ จะขาดภาวะโภชนาการและขาดภาวะ
โภชนาการ8 อาจเป็ นไปได้ว่าการนาเครื่องมือประเมินภาวะ
โภชนาการ (MNA) มาใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็งสามารถช่วยในการ
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ติดตามผูป้ ่ วยที่มีความเสีย่ งจะเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
หลังรับยาเคมีบาบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยผูส้ ูงอายุที่เสี่ยง
ได้รบั ผลกระทบจากยาเคมีบาบัดมากกว่าวัยอื่น
นอ ก ไปจ า ก นั้ น ยั ง พบว่ า ผู้ ป่ ว ย ที่ ได้ ร ั บ ก า ร
วินิจฉัยโรคมะเร็งปฐมภูมิ (primary cancer) ในระยะของ
โรคมะเร็ง(stage of cancer) ที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดส่วนใหญ่ที่
เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบของการศึกษานีจ้ ะเป็ นผูป้ ่ วย
มะเร็ ง ระบบทางเดิ น อาหารและเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปาก
อั ก เสบความรุ น แรงระดั บ 1 สอดคล้อ งกั บ การทบทวน
วรรณกรรมของ Abhishek Shankar และคณะ ที่ ก ล่า วว่ า
ผูป้ ่ วยบางรายที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดในการรักษามะเร็งลาไส้
มัก จะเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบที่ ไ ม่ รุ น แรงมาก27
สาเหตุที่พบอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบที่มาก
ในการศึ ก ษานี อ้ าจเนื่ อ งมาจากเซลล์เ ยื่ อ บุผิ ว ช่ อ งปากมี
ลักษณะคล้ายเซลล์เยื่อบุผิวระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ
เยื่อบุผิวช่องปากชนิด Non-keratinized เช่น ริมฝี ปากด้านใน
กระพุ้ง แก้ม ลิน้ เพดานอ่อนและพื น้ ปาก เมื่ อ ได้รบั ยาเคมี
บาบัดทาลายมะเร็งบริเวณระบบทางเดินอาหารจึงส่งผลให้
เกิดการทาลายเซลล์ในเยื่อบุผิวช่องปากโดยตรงไปพร้อมกับ
เซลล์มะเร็ง อีกทัง้ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์มีแนวปฏิบตั ิการให้
premedication ด้วย Dexamethasone 12 มิลลิกรัมร่วมกับ
ยา ondansetron 8 มิลลิกรัม ในนา้ เกลือ 50 มิลลิลิตร หยด
ทางหลอดเลือดดา 30 นาทีก่อนรับยาเคมีบาบัด แก่ผูป้ ่ วย
ก่อนรับยาเคมีบาบัด อาจเป็ นไปได้วา่ กลุม่ ยา premedication
ที่ผปู้ ่ วยได้รบั มีฤทธิ์ตา้ นการอักเสบทาให้กระบวนการอักเสบ
ลดลงภาวะเยื่ อ บุช่ อ งปากอัก เสบในผู้ป่ วยมะเร็ง ทางเดิ น
อาหารและผูป้ ่ วยมะเร็งกลุ่มอื่นๆในการศึกษานีม้ ีแนวโน้มที่
จะเกิดความรุนแรงระดับ 1 เป็ นส่วนใหญ่
ทัง้ นีบ้ ริเวณที่พบอุบตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบมากที่สดุ คือ กระพุง้ แก้ม ร้อยละ 63.6 และไม่พบการ
เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบที่บริเวณพืน้ ปาก ไม่สอดคล้อง
กับ การศึก ษาของ Yeon-Hee Lee และคณะ ที่ พ บการเกิ ด
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบมากที่สดุ ที่บริเวณลิน้ และไม่พบที่
บริเวณริมฝี ปาก14 ทัง้ นีอ้ ุบตั ิการณ์เกิดในบริเวณที่ต่างกันนี ้
อาจเป็ น ผลจากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาท าการศึ ก ษาในกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ เฉพาะผูป้ ่ วยมะเร็งโรคเลือด ขณะที่
การศึ ก ษานี ก้ ลุ่ม ตัว อย่ า งมะเร็ ง โรคเลื อ ดมี จ านวน 2 คน
เท่านัน้ สิ่งที่น่าสนใจการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยมะเร็งวัยสูงอายุ
จะรูส้ กึ ไม่สบายในช่องปากจากยาเคมีบาบัดได้มากจากภาวะ
เยื่อบุช่องปากอักเสบที่บริเวณกระพุง้ แก้ม ริมฝี ปากและลิน้
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ทั้ง นี บ้ ริเ วณดังกล่าวเป็ น บริเวณที่ ตอ้ งใช้ค ลุกเคล้าอาหาร
และรับ รสอาหารเมื่ อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงน่า จะท าให้ร ับ รส
อาหารไม่ได้และเบื่ออาหารเพิ่มมากขึน้
ประเด็ น ที่ น่า สนใจอีก เรื่อ งคือ โรคประจ าตัวของ
ผู้สูง อายุ ที่ เ ป็ นร่ ว มกั บ โรคมะเร็ ง ในการศึ ก ษานี ้ มี ผู้ป่ วย
โรคมะเร็งวัยสูงอายุเป็ นโรคประจาตัวในกลุม่ โรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเป็ น ส่วนใหญ่ และพบภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบได้มาก สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ Doris L. van Abbema ที่พบว่ากลุม่ ผูท้ ี่มีโรคประจาตัว
เป็ นปั จจัยทานายความเป็ นพิษจากการรับยาเคมีบาบัด และ
จะยิ่ ง เสี่ย งมากขึน้ หากมี โรคร่ว มที่ มี ค วามรุ น แรง (severe
comorbid condition) เช่น โรคตับ โรคมะเร็ง โรคภูมิคมุ้ กัน
บกพร่อง9เช่นเดียวกับการศึกษาของ Secher Çakmak และ
คณะ ที่พบว่าผูท้ ี่มีโรคประจาตัวมีอบุ ตั ิการณ์เกิดภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบมากกว่าผูท้ ี่ไม่มีโรคประจาตัว 16 ทัง้ นีอ้ าจ
เป็ น เพราะผู้ที่ มี โ รคประจ าตัว ในกลุ่ม โรคระบบหัว ใจและ
หลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือ ใน
กลุ่มกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับ โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ มักจะได้รบั ยารักษาโรค
มากกว่า 1 ชนิดส่งผลทาให้มีความซับซ้อนในการปรับเพิ่ม
หรือลดขนาดของยาเคมีบาบัด ซึ่งการปรับขนาดของยาเคมี
บ าบั ด อาจท าให้เ กิ ด ความเป็ นพิ ษ ของยาเคมี บ าบัด ใน
ผูส้ งู อายุได้ นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุที่ได้รบั ยารักษาโรคหลายชนิด
มักจะมีปัญหาของไต ทาให้การทางานของไตลดลงเป็ นเหตุ
ให้ไ ตขับ ยาเคมี บ าบัด ออกได้ช้า ผู้ป่ วยมะเร็ ง วัย สูง อายุ
อาจจะได้ร ับ ความเป็ นพิ ษ จากยาเคมี บ าบัด ได้สูง ท าให้
ผูส้ งู อายุเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ง่ายและรุ นแรงกว่า
ผูใ้ หญ่วยั อื่น28,29,30
ในการศึก ษานี อ้ ธิ บ ายได้เ พี ย งลัก ษณะผู้ป่ วยที่มี
แนวโน้มจะเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้มากเท่านัน้ แต่
ไม่สามารถบอกได้ว่าลักษณะใดเป็ นกลุ่มที่เป็ นปั จจั ยเสี่ยง
หรื อ ปั จจั ย ท านายการเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งปากอั ก เสบ
เนื่ อ งจากเป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ อี ก ทั้ง กลุ่ม ตัว อย่ า งใน
การศึ ก ษานี ม้ ี จ านวนน้อ ย ซึ่ ง หากมี ก ารเพิ่ ม จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างและเลือกใช้สถิติที่สูงขึน้ อาจจะทาให้เห็นลักษณะ
ผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ชัด เจนขึน้ รวมถึง
งานวิจยั นีไ้ ม่ได้ติดตามการดาเนินของรอยโรคของภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบต่อในผูป้ ่ วยที่พบภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ซึ่งได้รบั ยาเคมีบาบัด จนครบ 3 รอบ ทาให้ไม่สามารถบอก
การดาเนินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ว่ามีการดาเนินของ

รอยโรคที่รุนแรงมากขึน้ หรือไม่
บทสรุ ป
การศึ ก ษาภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งปากอัก เสบในผู้ป่ วย
โรคมะเร็งวัยสูงอายุหลังจากได้รบั ยาเคมีบาบัด ด้วยวิธีการ
ติดตามไปข้างหน้า พบอุบัติการณ์เกิ ดภาวะเยื่อบุช่องปาก
อั ก เสบหลัง ได้ร ับ ยาเคมี บ าบั ด ตามสู ต รมาตรฐานของ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยลักษณะของผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ที่พบ
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในการศึกษานี ้ คือ เป็ นเพศหญิง
อายุ 60-69 ปี เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร มีคะแนน
MNA 0-11 คะแนน และมีโรคประจาตัวระบบหลอดเลือดและ
หัวใจ
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