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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองนี้ ศึกษาผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรูต้ อ่ อาการปากแห้งและเยือ่ บุ
ช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยแผนกรังสีรกั ษา ศูนย์มะเร็ง
ภาคใต้ 40 ราย ผูว้ จิ ยั จัดให้ผปู้ ว่ ย 20 รายแรกเป็นกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ และ 20 รายหลัง
เป็นกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ทีเ่ น้นการดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างการได้รบั
รังสีรกั ษาและการส่งเสริมการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้ การชีแ้ นะ
การสนับสนุน และการสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการดูแลตนเอง รวมเวลาทีศ่ กึ ษา 4 สัปดาห์ การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล แบบประเมินอาการปากแห้ง แบบประเมินความรุนแรงของอาการเยือ่ บุชอ่ งปาก
อักเสบ และแบบประเมินการดูแลช่องปากด้วยตนเองของผูป้ ว่ ย ในสัปดาห์ท่ี 1 ก่อนทดลอง (T0) สัปดาห์ท่ี 2 (T1)
สัปดาห์ท่ี 3 (T2) และสัปดาห์ท่ี 4 หลังทดลอง (T3) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตนิ อนพาราเมตริก (ฟีรด์ แมน และ
แมน-วิทนีย์ ยู เทส) และพาราเมตริก (ทีอสิ ระและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความรุนแรงของอาการปากแห้ง และอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงสัปดาห์โดยมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(p<.01) และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบ
ว่ากลุ่มทดลองมีความรุนแรงของอาการปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในทุกช่วงเวลาต่ำากว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.01) หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเฉพาะแผนกรังสีรักษาควร
นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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พิจารณานำาระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการปากแห้ง
และเยื่อบุช่องปากอักเสบสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
คำาสำาคัญ : การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้, อาการปากแห้ง, อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ มะเร็งศีรษะ
และคอที่ได้รับรังสีรักษา

Abstract
This quasi-experimental study aimed to study the effects of a supportive-educative
nursing intervention on xerostomia and oral mucositis of patients with head and neck cancer
receiving radiation therapy. The participants of this study consisted of 40 cancer patients
receiving radiation therapy at the regional cancer centre in southern Thailand. The subjects
were assigned to two groups. The first 20 subjects were assigned to the control group who
were received standard care. The second 20 subjects were assigned to the experimental
group. This experimental group was received the educative-supportive nursing intervention
which consisted of building relationship, teaching, guiding, supporting, and providing supportive environment within a 4-week period. The data for this study was collected by using a
demographic data questionnaire, the xerostomia questionnaire, and the oral mucositis objective and the oral care behaviour questionnaire. A series of data collection was conducted at
week 1, prior to the experiment (T0), week 2 (T1), week 3 (T2), and week 4, after experiment
(T3). Data was analyzed by using nonparametric statistics (Friedman’s test and Mann-Whitney
U test) and parametric statistics (independent t-test and ANCOVA).
The results of the study revealed that the experimental group had gradually increased
the severity of xerostomia and oral mucositis across time. These changes were significant
for both symptoms which showed (p<.01) in the statistics. The comparison of the change in
severity of xerostomia and oral mucositis between the experimental group and the control
group revealed that the experimental group had lower severity scores of both symptoms than
the control group at every time point (p<.01). However, the cancer service institutions and
particularly radiation units should consider the implementation of this program in order to
alleviate the severity of xerostomia and oral mucositis for this group of patients.
Keywords : Supportive-Educative Nursing Intervention, Xerostomia , Mucositis, Patients with
Head and Neck Cancer Receiving Radiation
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บทนำา

โรคมะเร็งศีรษะและคอในประเทศไทย มีจำานวนประมาณร้อยละ 20 ของโรคมะเร็งทั้งหมด มีอุบัติ
การณ์สูงอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศ จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบจำานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะ
และคอร้อยละ 12.81-13.20 จากจำานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2551) เช่นเดียวกับ
สถิติของโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งในภาคใต้ตอนล่าง พบว่าโรคมะเร็งศีรษะและคอ มีอุบัติการณ์สูงเช่นกันและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบอุบัติการณ์ในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 15.1 และ 5.2 ตามลำาดับ (ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552)
การรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอในปัจจุบนั มีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้เคมีบาำ บัด และรังสีรกั ษา
การรักษาอาจใช้วธิ กี ารรักษาเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่าหนึง่ วิธี ขึน้ อยูก่ บั ระยะของโรคเป็นสำาคัญ กล่าวคือ การ
รักษาหลักของโรคมะเร็งในกลุม่ นี้ คือการรักษาด้วยการผ่าตัด และรังสีรกั ษา (วรชัย รัตนธราธร, 2541) การฉายรังสี
เป็นการรักษาวิธหี นึง่ ทีน่ ยิ มใช้ในการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอในปัจจุบนั (Otto, 2001) เนือ่ งจากเนือ้ เยือ่ มะเร็ง
บริเวณดังกล่าวตอบสนองต่อรังสีเป็นอย่างดี รังสีนอกจากจะทำาลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังมีผลต่อเซลล์ปกติทอ่ี ยูใ่ น
บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะเนือ้ เยือ่ ในช่องปากและคอ ทำาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของผิวหนัง เยือ่ บุ ต่อมน้าำ ลายใน
ช่องปากและคอ เกิดอาการปากแห้ง และเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบตามมา ซึง่ ถ้าอาการรุนแรง ผูป้ ว่ ยหลายรายจำาเป็น
ต้องหยุดการรักษาไว้กอ่ นจนกว่าอาการจะดีขน้ึ ทำาให้การรักษาต้องหยุดชะงักลง
การป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของอาการปากแห้งและเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบ สามารถทำาได้ดว้ ยการ
ดูแลช่องปากเป็นอย่างดี การพัฒนาศักยภาพผูป้ ว่ ยให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะการดูแลช่อง
ปาก จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิง่ โอเร็ม เป็นนักทฤษฎีการพยาบาลทีเ่ สนอแนวคิดการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองของผูป้ ว่ ย โดยพยาบาลใช้ศกั ยภาพทางการพยาบาลของตนในการออกแบบระบบการพยาบาลเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยบนพืน้ ฐานของความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพือ่ ตอบสนองความต้องการการ
ดูแลตนเองทีจ่ าำ เป็นโดยทัว่ ไปและความต้องการการดูแลตนเองตามภาวะเบีย่ งเบนด้านสุขภาพ ทฤษฎีการพยาบาล
ของโอเร็ม เป็นหนึง่ ในหลาย ๆ ทฤษฎีทม่ี ผี นู้ าำ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ออกแบบระบบการพยาบาลเพือ่
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยกลุม่ ต่างๆ รวมถึง ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ซึง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็ง พบว่าดอดด์และคณะ (Dodd et al., 1996; Dodd & Miaskowski, 2000) ได้ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอ
เร็มในการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองสำาหรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีม่ อี าการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบจากเคมีบาำ บัด ชือ่
The PRO-SELF Mouth Aware Program โปรแกรมดังกล่าวถูกนำามาใช้และทดสอบซ้าำ ในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งคน
ไทย (เนตร์สวุ ณ
ี ์ เจริญจิตสวัสดิ,์ 2547) พบว่าได้ผลดี แต่เป็นการศึกษากับอาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบเพียงอย่าง
เดียว ยังไม่ครอบคลุมอาการปากแห้ง
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา ผูว้ จิ ยั มองเห็นว่าควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาของดอดด์และ
คณะ (1996) และของเนตร์สวุ ณ
ี ์ เจริญจิตสวัสดิ์ (2547) ไปยังผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา ภาย
ใต้แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม โดยผู้วิจัยออกแบบระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
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ภายใต้ความเชื่อว่า พยาบาลจะสามารถพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ
ที่ได้รับรังสีรักษา ให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาล คือ การบรรเทาความรุนแรงของอาการปากแห้งและเยื่อบุช่อง
ปากอักเสบได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความรุนแรงของอาการปากแห้งและอาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งศีรษะ
และคอที่ได้รับรังสีรักษาในแต่ละช่วงสัปดาห์
2. เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการพยาบาลที่ดัดแปลงจากโปรแกรมการดูแลตนเองสำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี
อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำาบัด ชื่อ The PRO-SELF Mouth Aware Program ซึ่งพัฒนาจาก
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ซึ่งเชื่อว่าหากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและจัดการกับอาการปากแห้งและเยื่อ
บุช่องปากอักเสบที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ โดยพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย หาวิธกี ารทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงกับแต่ละบุคคลเพือ่ ช่วยส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองสำาหรับผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ โดยระบบการพยาบาล
แบบสนับสนุนและให้ความรูน้ ้ี ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้ การชีแ้ นะ สนับสนุนและสร้างสิง่
แวดล้อมการเรียนรูท้ ด่ี โี ดยการนำาครอบครัว หรือบุคคลที่สำาคัญของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยและผู้วิจัยเชื่อว่า
จะช่วยบรรเทาอาการความรุนแรงของอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลแบบอนุกรมเวลา (quasi-experimental
study, two-group with time-series design)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา ในแผนก
รังสีรกั ษาศูนย์มะเร็งภาคใต้ตอนบน ในระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
เกณฑ์การคัดเลือกเป็นกลุม่ ตัวอย่าง คือ อายุ 18-59 ปี ไม่มปี ระสบการณ์การได้รบั รังสีมาก่อน และได้รบั การฉาย
รังสีรกั ษาอย่างสม่าำ เสมอ คำานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์อาำ นาจการทดสอบ (Cohen, 1988) โดย
กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 อำานาจการทดสอบ (power) เท่ากับ .80 กำาหนดขนาดอิทธิพลจากงานวิจยั ที่
ใกล้เคียง (เนตร์สวุ ณ
ี ์ เจริญจิตสวัสดิ,์ 2547) ได้กลุม่ ตัวอย่าง 20 ราย ต่อ กลุม่
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ส่วน คือ (1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
โรคมะเร็งศีรษะและคอ (2) แบบประเมินอาการปากแห้ง เป็นแบบรายงานอาการด้วยตนเอง พัฒนาโดย
ทองดี ศรีจงใจ (2539) ให้คะแนน 0-3 (0 คือปกติ ถึง 3 คือไม่มีน้ำาลาย) ตรวจสอบความเที่ยงของการสังเกต
(interrater reliability) พบว่ามีคุณภาพในระดับดี และ (3) แบบประเมินอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบพัฒนามา
จาก New scoring system ของ Sonis et al. (1999) ซึ่งผู้สร้างเครื่องมือดัดแปลงมาจาก WHO index
และ National Cancer Institute system เพื่อใช้สังเกตอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ เนตร์สุวีณ์ เจริญ
จิตสวัสดิ์ (2547) แปลและดัดแปลงมาใช้กับคนไทย ประเมินจากขนาดของแผลและจำานวนแผลในช่องปาก
และความรุนแรงของอาการบวมแดง นำามาคำานวณเป็นค่าดัชนีความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
คำานวณจากตำาแหน่งในช่องปาก 9 ตำาแหน่งโดยใช้สูตร คะแนน 0-5 (0 คือไม่มีอาการ ถึง 5 คือมีอาการเยื่อ
บุช่องปากอักเสบมากที่สุด) มีคุณภาพด้านความตรงและความเที่ยงดี ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยตรวจสอบความ
เที่ยงกับรังสีแพทย์ (inter-rater) พบค่าความสอดคล้องถูกต้องทุกราย และ (4) แบบบันทึกการดูแลช่องปาก
ด้วยตนเองของผู้ป่วย เป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลช่องปากและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน
และบันทึกด้วยตนเอง จากนั้นนำาแบบบันทึกดังกล่าวนำาส่งผู้วิจัยในวันที่นัดพบแต่ละสัปดาห์ โดยผู้วิจัยใช้
ข้อมูลส่วนนี้ประกอบในการให้การพยาบาลประจำาสัปดาห์
2. เครื่องมือทดลอง คือ การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่ออาการปากแห้งและเยื่อบุช่อง
ปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาที่ดัดแปลงมาจาก The PRO-SELF Mouth
Aware Program ของ Dodd et al. (2000) ตามแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 2001) ประกอบด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพ การให้ความรู้ การชี้แนะ การสนับสนุน และการสร้างสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระยะเวลาในการดำาเนิน
การเพื่อส่งเสริมการดูแลช่องปากด้วยตนเองทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ๆ ละ ประมาณ 30-45 นาที
และจัดทำาคู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างการได้รับรังสีรักษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการทำาความ
สะอาดช่องปาก การให้ความชุ่มชื้นในปาก และชนิดของอาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมเพื่อลดอาการ
ปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบ
จริยธรรมการวิจัย
ภายหลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาของผู้วิจัย และจากคณะกรรมการ
จริยธรรมศูนย์มะเร็งภาคใต้สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาทดลอง
ตามแผนการเก็บข้อมูลและแผนการทดลอง โดยคำานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง ในด้านการเคารพเอกสิทธิ์
(ปราศจากการบังคับและสามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา) และการรักษาความลับ อย่างเคร่งครัด โดยให้
กลุ่มตัวอย่างลงนามเข้าร่วมการศึกษาภายหลังได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน (informed consent)
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ได้แก่ วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน
ตนเอง การประเมินผลอาการปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับรังสีรักษาทุกสัปดาห์เป็นเวลา
4 สัปดาห์
วิธีการดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาตามคุณสมบัติออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุม 20 ราย กลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ 20 ราย เมื่อเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างสัมพันธภาพแล้วดำาเนินการให้ข้อมูลเพื่การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงเก็บข้อมูลของกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการพยาบาลจากพยาบาลประจำาการตามปกติ ไม่มีรูปแบบตายตัวโดยสัปดาห์ที่ 1 หลังสร้าง
สัมพันธภาพแล้วให้ผู้ป่วยกรอกแบบบันทึกส่วนบุคคล โดยพยาบาลประจำาการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยตามปกติ
ประเมินอาการปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบโดยผู้วิจัยครั้งที่1 ทำาเช่นนี้ไปจนครบ 4 สัปดาห์ โดย
แต่ละสัปดาห์จะประเมินอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบในวันแรกของสัปดาห์
ในกลุ่มทดลองเมื่อคัดเลือกตามคุณสมบัติและสร้างสัมพันธภาพแล้ว ผู้ป่วยกรอกแบบบันทึกส่วน
บุคคลและตอบแบบวัดพฤติกรรมการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผู้วิจัยร่วมค้นหาข้อมูลและปัญหาจากการ
ซักถาม สังเกตรวมทั้งค้นหาปัญหาจากผู้ดูแล ให้ความรู้เป็นรายบุคคลตามแผนการสอนของระบบการพยาบาล
แบบสนับสนุนและให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก การแปรงฟัน การใช้น้ำายาบ้วนปาก การใช้ไหม
ขัดฟัน สอนสาธิตการตรวจสภาพช่องปากด้วยตนเองรวมทั้งสอนผู้ดูแลกระตุ้นให้ผู้ดูแลช่วยเป็นกำาลังใจให้ผู้
ป่วย และแจกแบบบันทึกการดูแลช่องปากด้วยตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้ป่วยนำากลับไปประเมินและ
ให้นำามาในสัปดาห์ต่อมาเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน และประเมินอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปาก
ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยทำาเช่นนี้ไปจนครบ 4 สัปดาห์เมื่อครบแล้วแจ้งสิ้นสุดการทดลอง พร้อมทั้งให้กำาลังใจผู้
ป่วยในการนำาความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตบิ รรยาย ลักษณะกลุม่ ตัวอย่างได้แก่ อาการปากแห้งและเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบได้นาำ คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล
ทัง้ หมดมาทดสอบด้วยสถิตไิ คสแควร์ กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการทดสอบระหว่างกลุ่มพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันในด้านข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเจ็บป่วย และใช้สถิติอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเลือกใช้สถิติอ้างอิงแบบพาราเมตริก ถ้าชุดข้อมูลเป็นไปตามข้อ
ตกลงเบื้องต้น ได้แก่ สถิติทีอิสระ (independent t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และสถิตินอนพาราเมตริก เมื่อชุดข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่สถิติฟีร์ดแมน (Friedman’s test) และสถิติแมน-วิทนีย์ ยู เทส (Mann-Whitney U test)
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 85) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 65) อายุเฉลี่ยของ
ทั้ง 2 กลุ่ม 52 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 87.5) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 72.5) มากกว่าหนึ่งในสามประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 37.5) รายได้อยู่
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 70) และทุกคนมีผู้ดูแล (ร้อยละ 100) กลุ่มตัวอย่างมีตำาแหน่งของโรค
บริเวณไฮโปฟาริงซ์ คือ มะเร็งกล่องเสียง ไพริฟอร์มไซนัส และไฮโปฟาริงซ์ (ร้อยละ 37.5) มะเร็งช่องปาก
ได้แก่ มะเร็งที่ลิ้น เหงือก เพดานปาก (ร้อยละ 32.5) มะเร็งของออโรฟาริงซ์ในที่นี้ คือ มะเร็งทอนซิล (ร้อย
ละ 15) มะเร็งหลังโพรงจมูก (ร้อยละ 12.5) และมะเร็งที่ไม่ทราบมะเร็งต้นกำาเนิด ในที่นี้คือมะเร็งใต้กระดูกขา
กรรไกร (ร้อยละ 2.5) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาปริมาณรังสีก่อนการทดลอง พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเข้า
ร่วมการทดลองก่อนการรักษาด้วยรังสีรักษา 1 วัน (ร้อยละ 87.5) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ยา
เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบ (ร้อยละ 85)
2. อาการปากแห้ง
ก่อนการทดลอง (T0) กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การดูแลตามการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรูใ้ นผู้ป่วย
โรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา มีน้ำาลายใส ปริมาณปกติทุกราย และมีจำานวนผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาการปากแห้งในสัปดาห์ที่ 2 โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 45) เริ่มมีอาการน้ำาลายข้นและรู้สึกปากแห้ง ส่วน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ก่อนทดลอง มีอาการปากแห้งในสัปดาห์ที่ 2 (ร้อยละ 85) สัปดาห์
ที่ 3 และ 4 มีน้ำาลายเหนียวเป็นยาง (ร้อยละ 95 และ 35 ตามลำาดับ) และไม่มีน้ำาลายเลย (ร้อยละ 5 และ 65
ตามลำาดับ) แผนภาพ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของอาการปากแห้งในแต่ละช่วงสัปดาห์ของทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า จากระยะก่อนการทดลอง (T0) ระหว่างการทดลอง (T1 และ T2) และหลังการ
ทดลอง (T3) กลุ่มทดลองมีระดับความรุนแรงของอาการปากแห้งเพิ่มขึ้นตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(p< .01) และพบว่า กลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และความแตกต่างนี้มีนัยสำาคัญทาง
สถิติ เช่นกัน (p<.01) ทั้งนี้พบว่ากลุ่มควบคุมมีความรุนแรงของอาการปากแห้งสูงกว่ากลุ่มทดลองทุกช่วงเวลา
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.01)
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แผนภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของอาการปากแห้งในแต่ละสัปดาห์
วิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มด้วยสถิติฟีร์ดแมน
3. อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ก่อนการทดลอง (T0) กลุ่มทดลองทุกรายยังไม่มีแผล แต่เริ่มมีอาการบวมแดงจึงมีความรุนแรงของ
อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบต่ำาและในระหว่างการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความรุนแรงของอาการ
เยื่อบุช่องปากอักเสบเพิ่มขึ้นตามลำาดับในระหว่างการทดลอง (T1 และ T2) และหลังการทดลอง (T3) และการ
เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มทดลองนี้มีความแตกต่างในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.01) และพบ
ว่ากลุม่ ควบคุมมีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และความแตกต่างนีม้ นี ยั สำาคัญทางสถิติ เช่นกัน (p<.01)
โดยกลุม่ ควบคุมมีความรุนแรงของอาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบสูงกว่ากลุม่ ทดลองทุกช่วงเวลา (แผนภาพที่ 2)

แผนภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ในแต่ละสัปดาห์วิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มด้วยสถิติฟีร์ดแมน
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยทำาการทดสอบในเบื้องต้นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกันในตัวแปรที่ศึกษาก่อนเริ่มการทดลองหรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความรุนแรงของ
อาการปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .01) โดยกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนความรุนแรงสูงกว่ากลุ่มทดลอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำาคะแนนก่อนทดลอง
มาเป็นตัวแปรร่วม ด้วยสถิติ ANCOVA สำาหรับการทดสอบของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ส่วนสัปดาห์ที่ 3 ใช้
คะแนนต่างของสัปดาห์ที่ 3 และ 1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Mann Whitney U Test เนื่องจากชุด
ข้อมูลของสัปดาห์ที่ 3 มีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการปากแห้งระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรุนแรงของอาการปากแห้งในระหว่างการทดลอง (T1 และ T2) และหลังการ
ทดลอง (T3) ต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อควบคุมตัวแปรร่วมแล้ว (ตารางที่ 1, 2 และ 3
ตามลำาดับ)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรุนแรงของอาการปากแห้ง ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 2 (T1) เมื่อ
ควบคุมด้วยคะแนนของสัปดาห์ที่ 1(T0) ด้วยสถิติ ANCOVA
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Observed power
ก่อนทดลอง
1.80
1
1.80
11.68**
.91
ระหว่างกลุ่ม
2.69
1
2.69
17.45**
.98
ภายในกลุ่ม
5.70
37
0.15
รวม
38.00
40
**p<.01 [กลุ่มทดลอง M1 (SD1) = 0.45 (0.51) กลุ่มควบคุม M2 (SD2) = 1.15 (0.37)]
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของอาการปากแห้งที่สัปดาห์ที่ 3 ด้วยสถิติ Mann Whitney
U - Test
Ma
SD
Mean Rank
Z
กลุม่ ทดลอง
1.05
0.22
12.50
5.02**
กลุม่ ควบคุม
1.85
0.37
28.50
**p<.01 a ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างคะแนนอาการปากแห้งสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 1 (T2-T0)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความรุนแรงของอาการปากแห้ง ในระหว่างการทดลองที่สัปดาห์ที่ 4 (T3) เมื่อ
ควบคุมด้วยคะแนนของสัปดาห์ที่ 1 (T0) ด้วยสถิติ ANCOVA
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Observed power
ก่อนทดลอง
0.61
1
0.61
2.55
.34
ระหว่างกลุ่ม
11.00
1
11.00
45.80**
1.00
ภายในกลุ่ม
8.89
37
0.24
รวม
192.00
40
**p<.01 [กลุ่มทดลอง M1 (SD1) =1.45 (0.55) กลุ่มควบคุม M2 (SD2) = 2.65 (0.49)]
4.2 การเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในระหว่างการทดลอง (T1
และ T2) และหลังการทดลอง (T3) ต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อควบคุมตัวแปรร่วมแล้ว
(ตารางที่ 4, 5 และ 6 ตามลำาดับ)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ ในระหว่างการทดลองที่สัปดาห์ที่ 2
(T1) เมื่อ ควบคุมด้วยคะแนนของสัปดาห์ที่ 1(T0) ด้วยสถิติ ANCOVA
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Observed power
0.78
6.96*
.73
ก่อนทดลอง
0.78
1
11.50 102.78**
1.00
ระหว่างกลุ่ม
11.50
1
0.11
ภายในกลุ่ม
4.14
37
40
รวม
46.57
*p< .05 **p<.01 [กลุ่มทดลอง M1 (SD1) =0.13 (0.18) กลุ่มควบคุม M2 (SD2) = 1.43 (0.47)]
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบที่สัปดาห์ที่ 3 (T2) ด้วยสถิติ
Mann Whitney U-Test
Ma
SD
Mean Rank
Z
กลุม่ ทดลอง
0.40
0.29
10.50
5.43**
กลุม่ ควบคุม
2.53
0.64
30.50
**p<.01 a ค่าเฉลีย่ ความแตกต่างระหว่างคะแนนอาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบสัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 1 (T2-T0)
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนความรุนแรงของอาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบ ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ท่ี 4
(T3) เมื่อควบคุมด้วยคะแนนของสัปดาห์ที่ 1 (T0) ด้วยสถิติ ANCOVA
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Observed power
ก่อนทดลอง
0.08
1
0.08
0.34
0.09
ระหว่างกลุ่ม
45.92
1
45.92 186.12**
1.00
ภายในกลุ่ม
9.13
37
0.25
รวม
231.42
40
**p<.01 [กลุ่มทดลอง M1 (SD1) =0.82 (0.32) กลุ่มควบคุม M2 (SD2) = 3.22 (0.61)]
อภิปรายผล
อาการปากแห้ง ที่พบในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา เป็นไปตามกลไกพยาธิกำาเนิดซึ่งเป็นผลจาก
รังสีรักษา ผลการศึกษาพบอาการปากแห้งทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทั้งสองกลุ่มมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาและปริมาณรังสีที่ได้รับ (แผนภาพที่ 1) โดยกลุ่มทดลองจะมีอาการน้อย
และเกิดความรุนแรงของอาการปากแห้งช้ากว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ศีรษะและคอ ที่ได้รับการฉายแสงโดยตรงบริเวณใบหน้า ศีรษะ และคอ ทำาให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อเนื้อเยื่อ
และอะซินาร์เซลล์ของต่อมน้ำาลาย โดยเฉพาะต่อมพาโรติดซึ่งมีความไวต่อรังสีสูง ทำาให้การผลิตน้ำาลายทั้งใน
ขณะพักและเมื่อถูกกระตุ้นลดลง (Scully & Epstein, 1996) โดยพบว่าการฉายรังสีในขนาด 20 เกรย์ครั้ง
เดียว ทำาให้เกิดการทำาลายต่อมน้ำาลายอย่างถาวร (Porter, Scully, & Hegarty อ้างตามวงจันทร์ เพชรพิเชฐ
เชียร, 2554) แต่การฉายรังสีในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ เป็นการแบ่งให้ครั้งละน้อย ๆ คือ ประมาณวันละ 2
เกรย์หรือ 200 เซนติเกรย์ ซึง่ พบว่าจะเกิดอาการปากแห้งใน 1-2 สัปดาห์หลังได้รบั รังสี (Iwamoto, 2001; The
BC Cancer Agency, 2003) โดยอาจมีนาำ้ ลายลดลงได้ถงึ ร้อยละ 95 (Porter, Scully, & Hegarty อ้างถึงใน
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554) นอกจากนีร้ งั สียงั มีผลให้สว่ นประกอบในน้าำ ลายเปลีย่ นแปลงไป คือ ทำาให้น้ำาลาย
มีความเป็นกรดมากขึ้นเพราะมีคาร์บอเนทลดลงและปริมาณโซเดียมคลอไรด์เพิ่มสูงขึ้น (Scully & Epstein,
1996) จึงเห็นได้ว่าการเกิดอาการปากแห้งหลังได้รับรังสีรักษานั้นเป็นผลผลข้างเคียงของการรักษา ไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามอาจสามารถบรรเทาความรุนแรงลงได้ด้วยการดูแลช่องปากที่เหมาะสม
ปัจจัยบางประการทีเ่ ป็นลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง อาจส่งเสริมให้อาการปากแห้งและอาการเยือ่ บุชอ่ งปาก
อักเสบทีป่ รากฏมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ได้แก่ อายุ การสูบบุหรี่ และการดืม่ แอลกอฮอล์ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็นผูใ้ หญ่
ตอนปลาย อายุเฉลีย่ 52.25 ปี มีโอกาสเกิดอาการปากแห้งได้สงู กว่าวัยหนุม่ สาว โดยพบอุบตั กิ ารณ์ในผูส้ งู อายุสงู ถึง
ร้อยละ 12-39 เฉลีย่ ร้อยละ 21 หรือหนึง่ ในห้าราย (Thompson, 2005) และพบอุบตั กิ ารณ์เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้
มีรายงานว่าผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากกว่า 65 ปี มีอาการปากแห้งสูงถึงร้อยละ 40 (Billings, Proskin, & Moss, 1996)
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ส่วนการสูบบุหรี่พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมสูบบุหรี่และการดื่มสุราจำานวนมาก (ร้อย
ละ 80 และ 75 ตามลำาดับ) ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำาให้เกิดอาการปากแห้ง (Thomson, 2005)
นอกจากนี้ ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ มั ก มี ก ารใช้ ย าหลายตั ว ที่ อ าจส่ ง เสริ ม หรื อ มี ฤ ทธิ์ ข้ า งคี ย งเกิ ด อาการปากแห้ ง ได้
เช่นกัน(Thomson, Chalmers, Spence, & Slade, 2000)
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ที่ทดลองในการศึกษาครั้งนี้ ช่วยลดความรุนแรงของอาการ
ปากแห้งและอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ สอดคล้องกับการศึกษาของดอดด์และคณะ (Dodd, et al., 1996)
และเนตรสุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์ (2547) โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีความรุนแรงของอาการปากแห้งและอาการเยื่อ
บุช่องปากอักเสบต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทุกช่วงเวลา เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทั้งสองข้อ การ
พยาบาลที่จัดให้เป็นวิธีการสำาคัญที่โอเร็ม (Orem, 2001) แนะนำาว่าเหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยที่สามารถเลือกและ
ตัดสินใจได้เอง โดยผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ได้ทำาหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงในระหว่างการศึกษา มี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นและพัฒนาเป็นสัมพันธภาพแบบไว้วางใจ (trust relationship) ตลอด
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทำาให้ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและญาติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การสร้างสัมพันธภาพ
แบบไว้วางใจ เป็นสิ่งที่บุคลากรสาธารณสุขจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ เพราะความไว้วางใจที่ผู้ป่วยมีต่อบุคลากร
จะนำาไปสู่ความร่วมมือในการตรวจและรักษา การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามคำาแนะนำาอย่าง
เคร่งครัดต่อไป (Goold, 2001) หลังจากสร้างสัมพันธภาพแล้ว การให้ความรู้หรือการสอนมีความเหมาะสม
สำาหรับการพัฒนาความรู้หรือทักษะเฉพาะอย่าง (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543) ซึ่งในที่นี้ คือ การประเมินอาการ
ปากแห้ง และการดูแลช่องปากให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลตนเองให้ได้รับน้ำาอย่าง
เพียงพอ การจิบน้ำาและบ้วนปากบ่อย ๆ ด้วยน้ำาสะอาดหรือ น้ำายาบ้วนปากที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ หรือจัดทำา
ขึ้นเองตามที่ผู้วิจัยแนะนำา โดยใช้เบคกิ้งโซดา เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนทที่หากผสมใน
สัดส่วนที่เหมาะสม พบว่ามีประสิทธิภาพในการล้างทำาความสะอาดช่องปากและเสริมความชุ่มชื้นและลดความ
เป็นกรดในช่องปาก (Lewis, 2009) ดังนั้นการที่ผู้ป่วยปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาดังกล่าวข้างต้น จึงช่วยให้อาการ
ปากแห้งดีขึ้น การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการให้ผู้ป่วยจิบน้ำาบ่อย ๆ ช่วยลดอาการปากแห้งได้ผลใกล้เคียงกันกับ
การใช้น้ำาลายเทียม (Holmes, 1998) นอกจากนี้ การกระตุ้นการหลั่งน้ำาลายโดยการเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจาก
น้ำาตาล พบว่าช่วยลดอาการปากแห้งได้ (Davies อ้างถึงในวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554) แต่ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้ป่วยทุกรายไม่คุ้นเคยกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง มีการจัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำานวย โดยผู้วิจัยจัดเตรียมน้ำา
ดื่ม น้ำาแข็ง และน้ำายาบ้วนปาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับน้ำาตลอดเวลาที่ต้องการหรือรู้สึกปากแห้งในระหว่างการรอ
ตรวจหรือรอการฉายแสง และเป็นการสะท้อนให้ผู้ป่วยเห็นว่าการดูแลในเรื่องนี้มีความสำาคัญต่อตัวผู้ป่วยเป็น
อย่างมากนั่นเอง ในส่วนของการชี้แนะและการสนับสนุน ผู้วิจัยจัดให้มีความเฉพาะเจาะจงสำาหรับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละราย โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองในแบบบันทึกการดูแลช่องปากด้วยตนเอง นำาปัญหาทีพ่ บ
มาใช้ในการวางแผนการชีแ้ นะและการสนับสนุน โดยใช้หลักการให้คำาปรึกษาและให้กำาลังใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
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ในการทดลองครัง้ นีพ้ บว่าการปฏิบตั กิ ารดูแลตนเองเพือ่ บรรเทาอาการปากแห้ง เช่น การดืม่ น้าำ การใช้นาำ้ ยาบ้วนปาก
การอมน้าำ แข็ง การงดสูบบุหรีห่ รือดืม่ สุรา ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่สามารถปฏิบตั ติ ามคำาแนะนำาได้เป็นอย่างดีในการพบกัน
ครัง้ ต่อมา (T1) ผูว้ จิ ยั จึงกล่าวชมเชย และให้กาำ ลังใจ ซึง่ จัดได้วา่ เป็นการสร้างแรงจูงใจและความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ว่ ย
ได้อกี ทางหนึง่ ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั กิ ารดูแลตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งต่อไป (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543)
การช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถประเมินช่องปากและดูแลตนเองเมื่อเริ่มเกิดอาการเยื่อบุช่องปาก
อักเสบขึ้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความรุนแรงได้อย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ เพราะพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำาที่แผนกรังสีรักษา มีภาระงานสูง มีจำานวนผู้ใช้บริการในแต่ละ
วันจำานวนมาก ทำาให้การให้คำาแนะนำาที่กลุ่มควบคุมได้รับจากพยาบาลเป็นไปอย่างเร่งรีบและพยาบาลอาจ
ไม่สามารถติดตามอาการได้ละเอียด นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยในกลุม่ ควบคุมอาจให้ความสนใจกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
อาการเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบมีความรุนแรงมากแล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของดอดด์และไมแอสคาวสกี (Dodd
& Miaskowski, 2000) ที่พบว่าผู้ป่วยมักจะรอให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงก่อน จึงเริ่มดูแลตนเอง ส่วน
กลุ่มทดลองผู้ป่วยได้รับการสอนให้ประเมินช่องปากและตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรกด้วยตนเองเป็น
ประจำาทุกวัน และผู้วิจัยตรวจสอบทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้งในวันจันทร์ ก่อนการได้รับรังสีรักษา การรับรู้ปัญหา
ของตนเองตั้งแต่ต้น ร่วมกับการสนับสนุน และการชี้แนะจากผู้วิจัยช่วยให้กลุ่มทดลองสามารถดูแลตนเอง
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาที่อ้างถึงในงานของอิวาโมโต (Iwamoto, 1997) และมาสคารินและ
คณะ(Mascarin et al., 1998) ที่พบว่าโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพช่องปากที่พัฒนามาใช้กับผู้ป่วยสูงอายุ ภาย
หลังการได้รับคำาแนะนำาในการดูแลสภาพช่องปาก กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการปฏิบัติ และ
มีการปรับชนิดของน้ำายาต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพช่องปาก แม้จะไม่สามารถป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายแสงได้ทุกประการ แต่ผลของโปรแกรมที่ศึกษา ช่วยชะลอและลดระดับความ
รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภายในช่องปากและช่วยฟื้นฟูการทำาหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ภายในช่อง
ปากและคอได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การสร้างสิ่งแวดล้อมโดยการนำาญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเสริมให้ผล
การทดลองประสบความสำาเร็จ โดยผู้วิจัยให้คำาแนะนำาและชี้แนะแก่ญาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภรรยาและบุตร เป็น
ผู้คอยกระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปากแห้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ
โอเร็มที่ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนญาติให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วย
(Orem, 2001) นอกจากนี้ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันมีโอกาสพูดคุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน
ยังเป็นช่องทางสำาคัญของการสร้างกำาลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Hendler, 2000)
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สรุปและข้อเสนอแนะ
อาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบที่พบในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา
เป็นอาการทีถ่ งึ แม้วา่ จะหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่สามารถบรรเทาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้โดยการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรู้ การทดลองในการศึกษานีไ้ ด้นาำ ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มมาใช้ในการออกแบบการพยาบาล เช่น
เดียวกับทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้กอ่ นหน้านีก้ บั กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เคมีบาำ บัด พบว่าได้ผลดีเช่นกัน ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนกรังสีรกั ษา ควรนำาการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรูใ้ นการบรรเทาอาการปากแห้ง
และเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบมาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ การรักษา ครอบคลุมการสอน การ
ฝึกทักษะในการตรวจ การประเมินช่องปากด้วยตนเองและการจัดการกับอาการปากแห้งและเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบ
ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยบันทึกปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ช่วยหาทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที
สำาหรับผู้บริหาร ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการนำาการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ใน
การบรรเทาอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบมาใช้ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดให้มี
พยาบาลรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง และเพื่อให้มีความเป็นไปได้สูงสุด อาจกำาหนดวันบริการที่แน่นอน เช่น
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่
นอกจากนีค้ วรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ติดตามความสามารถในการดูแลตนเอง และประเมินอาการปากแห้ง
และเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบในระยะยาว เพือ่ ติดตามผลการคงอยูข่ องความสามารถในการดูแลตนเอง โดยศึกษากับ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ และคำานึงถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ การหลัง่ น้าำ ลาย และปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้มกี าร
หายของแผลของเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบ เช่น ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะซีด เป็นต้น
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