
 

 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของน ้ายาบ้วนปาก 3 สูตร ของโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ต่อการเกิดภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ้าบัด 
ปนัฐดา กันทาเศษ (ภบ.)1, ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์ (ภบ.)1, เยาวเรศรัศ เขื่อนจันธนลาภ (พย.บ)1, วิภารัตน์ ผิวอ่อน (พย.บ)1, 
สุรชัย โกตริัมย์ (ภม.)2 
1หน่วยเคมีบ าบดั โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน  

2หมวดวิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ จงัหวัดปทุมธานี  

ความส้าคัญและที่มาของการวิจัย 
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (Mucositis) เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 40 ในผู้ป่วย

มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด มักเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัดภายใน 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการ
เจ็บปวดและรับประทานอาหารได้ลดลง ส่งผลให้ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและอาจ
เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ การมีสุขอนามัยในช่องปากและฟันไม่ดี เพ่ิมโอกาสที่จะเกิดแผลในปากเพ่ิมขึ้นได้
เช่นกัน การบ้วนปากหลังการรับประทานอาหารและก่อนนอนจะช่วยให้สุขอนามัยในช่องปากผู้ป่วยดีขึ้น  

จากการศึกษาของ Dodd MJ และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ายาบ้วนปาก 3 ชนิด 
(น้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ าเกลือและผงฟู, น้ ายาบ้วนปากคลอร์เฮกซิดีน, น้ ายาบ้วนปากสูตรผสม
ระหว่างลิโดเคน ไดเฟนไฮดรามีนและอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์) ต่อการเกิดภาวะเบื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด พบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า น้ าเกลือ น้ าผงฟูและน้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ าเกลือและผง
ฟู มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ แต่ยังไม่มีการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างน้ ายาบ้วนปากทั้งสามชนิดนี้ อีกท้ังผู้ป่วยสามารถเตรียมน้ ายาบ้วนปากทั้งสามชนิดนี้ได้เอง 
ประหยัดค่าใช้จ่าย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ายาบ้วนปากน้ าเกลือ น้ าผงฟูและน้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่าง
น้ าเกลือและผงฟู ในการลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ 
2. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
บ าบัดต่อไป 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบทดลอง โดยท าในรูปแบบสุ่มให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับน้ ายาบ้วนปากทั้ง 3 ชนิดที่
แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่มารับยาเคมีบ าบัด เพ่ือเปรียบเทียบการเกิดภาวะเบื่อบุช่องปากอักเสบ โดยที่ผู้ป่วยที่
เข้าร่วมการศึกษาและผู้ประเมินไม่ทราบชนิดน้ ายาบ้วนปากที่ได้รับมาก่อน  เก็บข้อมูลที่หน่วยเคมีบ าบัด 
โรงพยาบาลน่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้วิจัยท าการคัดเลือดผู้ป่วยแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนดคุณคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการศึกษา ต้องเป็นได้รับการวินิจฉัย
เป็นโรคมะเร็งดังต่อไปนี้ มะเร็งเต้านม มะเร็ง ล าไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งทางเม็ดเลือด กลุ่ม ลิมโฟมา  
(DLBCL) และได้รับยาเคมีบ าบัดเพ่ือการรักษามากว่า 3 ครั้งเป็นต้นไป ไม่มีปัญหาทางช่องปาก เช่น ฟันผุ ไม่มี
การติดเชื้อภายในช่องปาก โดยผ่านการตรวจจากทันตแพทย์ก่อนเข้าร่วมการศึกษา สามารถดูแลสุขภาพช่อง
ปากด้วยตนเองหรือมีญาติดูแลได้ มีนิวโทรฟิว มากกว่า 1500 เซลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และสามารถเข้ารับ
ยาเคมีบ าบัดได้  

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอาจมีผลรบกวนการศึกษา เช่น สูตรยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ, การดูแลรักษาความสะอาดใน
ช่องปากของผู้เข้าร่วมวิจัย, ความร่วมมือในการใช้น้ ายาบ้วนปากของผู้ป่วย เป็นต้น  
 
 



 

 

ผลการศึกษา  
จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 พบว่า มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 

จ านวน 88 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 11 (12.5%) ราย เพศหญิง 77 (87.5%) ราย ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นโรคมะเร็งเต้านม 63 (71.59%) ราย, มีประวัติไมเ่คยสูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่แล้ว 84 (95.45%) ราย,  สูตรยา
เคมีบ าบัดที่ใช้มากที่สุด 3 ล าดับแรก ประกอบด้วยสูตร FAC 34 (38.64%) ราย CMF 13 (14.77%) ราย AC 
12 (13.64%) ราย  

ผู้เข้าร่วมการศึกษา ได้รับยาเคมีบ าบัดร่วมกับน้ ายาบ้วนปากต่างชนิดกัน รวมทั้งสิ้น 264 ครั้ง แบ่งเป็น 
สูตรที่ 1 น้ าเกลือ สูตรที่ 2 น้ าผงฟูและ สูตรที่ 3 ผสมระหว่างน้ าเกลือกับผงฟู อย่างละ 88 ครั้ง พบว่า มีการ
เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ทั้งสิ้น 85 ครั้ง จ าแนกเป็นสูตร 1 น้ าเกลือ จ านวน 37(42.05%) สูตรที่ 2 น้ าผง
ฟู จ านวน 30(34.09%) ครั้ง และสูตรที่ 3 ผสมระว่างน้ าเกลือกับผงฟู จ านวน 18(20.45%) ครั้ง เมื่อ
เปรียบเทียบน้ ายาบ้วนยาสูตรที่ 2 น้ าผงฟู เทียบกับ สูตรที่ 1 น้ าเกลือ ด้วย Chi-square test พบว่า 
ประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะเบื่อบุช่องปากอักเสบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.227) หาก
เปรียบเทียบน้ ายาบ้วนยาสูตรที่ 3 กับสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 กับสูตรที่ 2 พบว่า สูตรที่ 3 น้ ายาบ้วนปากสูตร
ผสมระหว่างน้ าเกลือกับผงฟู มีประสิทธิภาพเหนือกว่า สูตรที่ 1 สูตรน้ าเกลือ และ สูตรที่ 2 สูตรน้ าผงฟู ในการ
ป้องกันการเกิดภาวะเบื่อบุช่องปากอักเสบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P= 0.002, และ 0.042 ตามล าดับ) 
 การแบ่งความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ตาม WHO mucositis grading system พบว่า สูตร
ที่ 3 มีการเกิดภาวะบุช่องปากอักเสบ ความรุนแรงระดับ 1-2 จ านวน 16 (18.18%) ครั้งน้อยกว่าสูตรที่ 1 และ 
สูตรที่ 2 ที่มีความรุนแรงระดับ 1-2 จ านวน 35 (39.77%) ครั้ง และ 29 (32.96%) ครั้ง ตามล าดับ ทั้งนี้ไม่พบ
รายงานการเกิดภาวะช่องปากอักเสบที่รุนแรง ความรุนแรงระดับ 4 ในผู้ป่วยที่ได้รับน้ ายาบ้วนปากทั้ง 3 สูตร 

สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ 

กลุ่มที่ใช้น้ ายาบ้วนปากสูตรน้ าเกลือผสมน้ าผงฟูมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดภาวะเบื่อบุช่อง
ปากอักเสบดีกว่า น้ าเกลือ หรือ น้ าผงฟูเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้การใช้น้ าเกลือและน้ าผง
ฟูร่วมกันช่วยในการรักษาความสะอาดของช่องปากและมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ช่วยลดความเป็นกรดและเพ่ิมความ
ชุ่มชื้นภายในช่องปาก ซึ่งเป็นยืนยันประสิทธิภาพของน้ ายาบ้วนปากสูตรผสมน้ าเกลือกับน้ าผงฟู ปัจจุบันมี
โรงพยาบาลลายแห่งยังคงใช้ น้ าเกลือ หรือน้ าผงฟูบ้วนปากเพียงอย่างเดียว ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด  

จากการศึกษาของ Dodd MJ และคณะ11 ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ายาบ้วนปาก 
3 สูตร ประกอบด้วยน้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ าเกลือและผงฟู, น้ ายาบ้วนปากคลอร์เฮกซิดีน, น้ ายา
บ้วนปากสูตรผสมระหว่างลิโดเคน ไดเฟนไฮดรามีนและอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ พบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ น้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างลิโดเคน ไดเฟนไฮดรามีนและอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ น้ ายาบ้วน
ปากคลอร์เฮกซิดีน ไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย เนื่องจากการเตรียมค่อนข้างซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง  บางสูตรมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม จุดเด่นการใช้น้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ าเกลือกับผงฟู 
ผู้ป่วยสามารถจัดซื้อและเตรียมผสมได้เอง ราคาประหยัด สะดวกในการพกพา ทั้งนี้ความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาดภายในช่องปากและการบ้วนปากหลังการรับประทานอาหารและก่อนนอนจะช่วยให้สุขอนามัยใน
ช่องปากผู้ป่วยดีขึ้น3,7,8 เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยลดความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแรกซ้อนที่รุนแรงได ้
 
 
 
 



 

 

การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ้า 
 แนะน าให้ผู้ป่วยที่รับยาเคมีบ าบัดใช้น้ ายาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ าเกลือกับผงฟู ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันภาวะเบื่อบุช่องปากในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด ร่วมกับ แนะน าให้ผู้ป่วยรักษาสุขภาพอนามัยใน
ช่องปากอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ และสามารถลดการติดเชื้อในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยภูมิต่ า (Neutropenia) จาก
การได้รับยาเคมีบ าบัด จนอาจเป็นสาเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากาภาวะ Febril 
neutropenia เป็นต้น 
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ 
 ผลส าเร็จของการศึกษาครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ สหวิชาชีพ ทั้ง แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ
ผู้ป่วย ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือร่วมงานและผู้ป่วย 


