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บทคัดย่อ
การวิจั ย กึ่งทดลองชนิ ด สองกลุ่ ม วั ด ก่อ นหลั งการทดลองมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาผลของโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูสุขภาพช่องปากและการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอที่ได้รับเคมีบ าบัด กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบ าบัดใน
โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ จ านวน 35 คน แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ รับ การดู แลปกติ ต ามมาตรฐานของ
โรงพยาบาล และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ตามกรอบแนวคิดของโอเร็มเป็น
เวลา 3 เดือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพช่องปาก และแบบบันทึกการเกิดเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบ (CTCAE version 3.0) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและ Man-Whitney U test, Wilcoxon
Sign rank test, Fisher’s Extract test, Independent t-test และ Chi-Square
ผลการวิจัยพบว่าการดูแลสุขภาพช่องปากหลังเข้าโปรแกรมของกลุ่มทดลองดีกว่าก่อนการเข้าโปรแกรมและ
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบที่ประเมินจากอัตราการเกิด
ความรุนแรงของเยื่อบุช่องปากอักเสบ วันที่เริ่มเกิด และระยะเวลาที่เกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ พบว่าก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าอัตราการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ความรุนแรงของการเกิด และระยะเวลาที่เกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนวันที่เริ่มเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบพบว่าไม่แตกต่างกัน

ค้าส้าคัญ: โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ การดูแลสุขภาพช่องปาก การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ ผู้ป่วย
มะเร็งศีรษะและคอ เคมีบาบัด

ABSTRACT
The objective of this quasi-experimental two groups pre-posttest design was to investigate
the effect of the educative-supportive nursing program on oral care and oral mucositis in the head
and neck cancer patients receiving chemotherapy. Thirty-five purposive sample groups in
Chulabhorn Hospital were divided into 2 groups. The control group was received standard nursing
care as usual, whereas the experimental group participated the educative-supportive nursing
program for 3 months. The instruments consisted of demographic data sheet, oral care behavior
questionnaire and oral mucositis recording form. Data were analyzed by Descriptive statistics, ManWhitney U test, Wilcoxon Sign rank test, Fisher’s Extract test, Independent t-test and Chi-Square.
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The result revealed that after the program, the oral care behaviors of the experimental
group were significantly higher scores than before the program and significantly higher scores than
control group (p<.05). Oral mucositis as evaluated by rate, duration and severity showed that the
experimental group had significantly different from the control group (p<.05). While the onset day
of the oral mucositis showed that no significantly different.

KEYWORDS: Educative-supportive nursing program, Oral care, Oral mucositis, Head and neck cancer,
Chemotherapy

บทน้า
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิม และพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่
2 ของโลก ประมาณการว่ าปี 2030 จะมี ผู้ เสี ยชี วิ ตจาก
โรคมะเร็งถึง 13.1 ล้านรายทั่วโลก (Torre et al., 2015 )
สาหรับมะเร็งศีรษะและคอเป็นมะเร็งที่เกิดในช่องปาก คอ
หอย โพรงอากาศจมู ก ช่ อ งจมู ก ต่ อ มน้ าลาย ต่ อ ม
ไทรอยด์ และกล่องเสียงที่พบได้มากเป็นอันดับที่ 7 และ
คิดเป็นร้อยละ 12 ของมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก และมีผู้ป่วย
ที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งศีรษะและคอจานวน 300,000 ราย
ทั่ วโลกต่ อปี (Jemal et al., 2011) และพบว่ ามี จ านวน
ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอรายใหม่เพิ่ มขึ้นปีละ 600,000
รายต่อปี (Langiuset al., 2013) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ าในปี พ.ศ. 2550 มี ผู้ ป่ วยมะเร็งศี รษะและคอราย
ใหม่ 44,660 ราย และมี ผู้ เสี ยชี วิ ตด้ วยโรคนี้ ถึง 11,210
ราย (NCCN, 2014) ในประเทศไทยโรคมะเร็งศี รษะและ
คอพบมี จ านวนร้ อ ยละ 20 ของโรคมะเร็ งทั้ ง หมด มี
อุบัติการณ์ สูงอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศ จากสถิติ
ของสถาบั นมะเร็งแห่ งชาติ พบจ านวนผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง
ศี รษะและคอ ร้อยละ 12.81-13.20 จากจ านวนผู้ ป่ วย
โรคมะเร็งทั้งหมด (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2551)
การรักษามะเร็งศีรษะและคอประกอบด้วยการ
ผ่าตัด เคมีบาบัด และรังสีรักษา ซึ่งการรักษาหลักคือการ
ผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา แต่เมื่อมีการกระจายของโรคและ/
หรือมีการกลับเป็นซ้าจะมีการพิจารณาให้เคมีบาบัดร่วม
ด้ ว ย (RSNA, 2006) การรั ก ษาด้ วยเคมี บ าบั ด สามารถ
บรรเทาอาการและช่ วยให้ ผู้ ป่ วยมี ชี วิ ตอยู่ รอดได้ 4-6
เดื อน และอั ตราการอยู่ รอดที่ 1 ปี ร้ อยละ 20 (RSNA,
2006; NCCN, 2013) ชนิ ดของเคมี บ าบั ดที่ ใช้ รักษา คื อ
Cisplatin 100 mg/m2 /day ทุ ก 2 สั ป ดาห์ จ านวน 3
ครั้ง และการใช้เคมีบาบัดหลายชนิดร่วมกันประกอบด้วย
Cisplatin 100 mg/m2 /day ใน วั น แ ร ก ร่ ว ม กั บ 5Fluorouracil 1000 mg/m2 /day ติ ดต่ อกั นเป็ น เวลา 4
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วั น ทุ ก 3 สั ป ดาห์ หรื อ Carboplatin 70 mg/m2/day
ร่วมกับ 5-Fluorouracil 600 mg/m2/day วันที่ 1-4 ทุ ก
3 สัปดาห์จานวน 3 ครั้ง Docetaxel 75 mg/m2ร่วมกับ
Cisplatin 100 mg/m2 วั น ที่ 1 ร่วมกั บ 5-Fluorouracil
100 mg/m2/day วั น ที่ 1 - 4 ทุ ก 3 สั ป ดาห์ จ านวน 3
ครั้ง (NCCN, 2013) อย่ างไรก็ ตามพบว่ าการรักษาด้ วย
เคมีบาบัดทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือ อาการ
เยื่อบุ ช่ องปากอั กเสบ จากการรายงานอุ บั ติ การณ์ ของ
อาการเยื่ อบุ ช่ องปากอั กเสบจะเกิ ดประมาณร้อยละ 40
(BC cancer agency, 2011; NCCN, 2013) นอกจากนี้
ผลกระทบจากการรั ก ษาด้ ว ยเคมี บ าบั ด ท าให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่น การกดไขกระดูกทาให้จานวน
เม็ดเลือดขาวลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากมากขึ้น
(BC cancer agency, 2011; NCCN, 2013) อาการเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบพบประมาณร้อยละ 90 จากการได้ยา 5Fluorouracil (BC cancer agency, 2011) จะมี ความ
รุ น แรงมากขึ้ น ตามระยะเวลาการเป็ น โรคมะเร็ งและ
ระยะเวลาในการให้ยาเคมีบาบัดที่นานมากขึ้น เนื่องจาก
ไม่มีระยะเวลาให้เซลล์เยื่อบุ ฟื้นสภาพและหายได้ ทาให้
สุขอนามัยในช่องปากก่อนได้รับยาเคมีบาบัดครั้งต่อไปไม่
ดี (BC cancer agency, 2011; NCCN, 2013)
นอกจากนี้ ผ ลกระทบจากการรักษาด้ ว ยเคมี
บ าบั ด ท าให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นอื่ น ๆเช่ น การกดไข
กระดูก ทาให้จานวนเม็ดเลือดขาวลดลง มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อในช่องปากมากขึ้น (BC cancer agency,
2011; NCCN, 2013) อาการเยื่อบุ ช่ องปากอักเสบพบ
เพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 90 จากการได้ยา 5-Fluorouracil
(BC cancer agency, 2011) จะมีความรุนแรงมากขึ้น
ตามระยะเวลาการเป็นโรคมะเร็งและระยะเวลาในการ
ให้ ย าเคมี บ าบั ด ที่ น านมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากไม่ มี
ระยะเวลาให้ เซลล์ เยื่ อ บุ ฟื้ น สภาพและหายได้ ท าให้
สุขอนามัยในช่องปากก่อนได้รับยาเคมีบาบัดครั้งต่อไป
ไ ม่ ดี ( BC cancer agency, 2011; NCCN, 2013)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิด
ความเครียด รู้สึกวิตกกังวลเป็นทุกข์ และอาจเป็นปัญหา
ที่ ลุ กลามถึงภาวะจิ ต ใจคือ หลี กหนี จากบุ ค คลใกล้ ชิ ด
เนื่องจากไม่มั่นใจในสุขภาพช่องปากของตนเอง คิดว่า
ปากไม่ ส ะอาด มี ก ลิ่ น ปาก (Gibson et al., 2013)
เหล่านี้ทาให้ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของผู้ป่ วยลดลง ไม่สามารถทางานได้ และไม่สามารถ
แสดงบทบาทหน้าที่ได้ เช่น บทบาทในที่ทางาน เป็นต้น
รวมทั้งความสั มพัน ธ์ท างเพศและการมี ปฏิสั มพัน ธ์กับ
บุคคลรอบข้างเช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน
เป็ น ต้ น ลดลงด้ ว ย (Gibson et al., 2013) ท าให้ เพิ่ ม
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและภาระในการดูแลของ
ผู้ดูแลมากขึ้น (Gibson et al., 2013) การป้องกันเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบจากเคมีบาบัด ควรเริ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มให้
เคมีบาบัด ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสุขภาพเหงือกและ
ฟันเพื่ อลดปัจจัยส่งเสริมการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ
(National Guideline Clearinghouse, 2001;
Kostler et al., 2001) ให้ ผู้ ป่ ว ยอมน้ าแข็ ง ก่ อ นได้ รั บ
เคมีบาบัด 5 นาที และต่อเนื่องขณะได้รับเคมีบาบัด 30
นาที เนื่องจากความเย็นทาให้หลอดเลือดในช่องปากหด
ตั ว (Wohlschlaeger, 2004; Nikoletti et al., 2005)
ก า ร ใช้ โป ร แ ก ร ม ก า ร ดู แ ล ช่ อ งป า ก (National
Guideline Clearinghouse, 2001) โดยเริ่ม ตั้ ง แต่ ก าร
ท าความสะอาดปากและฟั น หลั งรับ ประทานอาหาร
ภายใน 30 นาที การแปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันหลัง
อาหารทุ ก มื้ อ และก่ อ นนอน (National Guideline
Clearinghouse, 2001; Naidu et al., 2004) ก า ร
เลื อ กใช้ แ ป รงสี ฟั น ขน อ่ อ น (National Guideline
Clearinghouse, 2001; Kostler, et al., 2001;
Naidu, et al., 2004) การเลื อกใช้ ย าสี ฟั น ที่ ไม่ มี ส าร
ระคายเคื อ ง (National Guideline Clearinghouse,
2001) และควรใช้ ย าสี ฟั น ที่ มี ส่ ว นผสมของฟลู ออไรด์
(Kostler et al., 2001; Rubenstein et al., 2004)
รวมทั้งการบ้วนปากหลังการแปรงฟัน โดยการใช้น้ายา
บ้ วนปากที่ ไม่มี ส่ วนผสมของแอลกอฮอลล์และการใช้
สารหล่อลื่นริมฝีปากกรณีปากแห้งควรใช้วาสลินเคลือบ
ริมฝีปาก นอกจากนี้ควรมีการตรวจภายในช่องปากทุก
วันด้วยตนเอง (National Guideline Clearinghouse,
2001) ตลอดจนเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง
(National Guideline Clearinghouse, 2001;
Rubenstein, et al., 2004) ทั้ ง ในขณะที่ เข้ า รั บ การ
รักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

การเตรี ย ม ความ พ ร้ อ ม ของผู้ ป่ วยแล ะ
ครอบครั ว ในการรั ก ษาด้ ว ยเคมี บ าบั ด และการดู แ ล
ตนเองของผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เมื่ อ อยู่ ที่ บ้ า นนั้ น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการนาระบบการพยาบาล
แบบสนับสนุนและให้ความรู้ (Educative-Supportive
nursing system) ตามทฤษฎี ของโอเร็ม มาสร้า งเป็ น
โปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุน การฝึกทักษะ
ในการดูแลตนเองร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ในการ
ดู แลผู้ ป่ ว ยมะเร็งที่ ได้ รับ เคมี บ าบั ด จากการทบทวน
วรรณกรรมทั้ งหมด 9 เรื่อ งพบว่ า โปรแกรมส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วย การให้คาแนะนา การฝึกทักษะ และการ
สนับสนุนในการจัดการเกี่ยวกับการดูแลตนเองในกลุ่ม
อาการที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ เป็ น ผลข้ า งเคี ย งจากเคมี บ าบั ด โดย
เนื้อหาความรู้ประกอบด้วยโรคมะเร็ง การรักษาด้วยเคมี
บ าบั ด (Kinnane et al., 2008) ผลข้ า งเคี ย งของการ
รักษา ภาวะไข้ เยื่อบุช่องปากอักเสบ (วิมลวรรณ, 2546;
เนตรสุวีณ์ , 2547; วันทนีย์ และคณะ, 2554; จุฑามาศ
และคณะ, 2556) ภาวะซี ด และการป้ อ งกั น ภาวะ
ท้องผูก (Kinnane et al., 2008) ซึ่ งวิธีการที่ใช้ ในการ
ให้ ค วามรู้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา
สนับสนุน การสาธิต การศึกษาผ่านวิดีโอ (Kinnane et
al., 2008) รวมถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดู แ ล
ตนเอง (Kidd et al., 2008) นอกจากนี้ พ บว่ า การใช้
ระบบโทรศัพท์ในการติดตาม การจัดการกับผลข้างเคียง
ของเคมีบาบัด โดยการสอบถามอาการผู้ป่วยและบันทึก
เป็นการเตือนและป้องกั นไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
มากขึ้น อีกทั้งเป็นการแนะนาการรักษา การดูแลตนเอง
ของผู้ป่ วยที่ บ้านด้วย (Larson et al., 2008) และการ
โทรศัพท์รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากจากการใช้ยา
อาการคลื่ นไส้อาเจียน เยื่ อบุ ช่ องปากอั กเสบ ไข้ และ
การติดเชื้อของผู้ป่วย (Kinnane et al., 2008) วิธีการ
ดังกล่ าวนี้พ บว่า ผู้ ป่ วยมี ความรู้ มีพ ฤติกรรมการดูแ ล
ตนเองที่ดี ขึ้นและเกิดผลข้างเคียงจากเคมี บาบั ดได้แ ก่
คลื่นไส้อาเจียน เยื่อบุช่องปากอักเสบ และอาการอ่อน
ล้าลดลง (วิมลวรรณ, 2546; เนตรสุวีณ์, 2547; วันทนีย์
และคณะ, 2554; จุฑ ามาศ และคณะ, 2556; Kidd et
al., 2008) โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ เป็ น โรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจานวน 100 เตียง มีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาด้วยโรคมะเร็งศีรษะและคอเป็นลาดับที่ 2
รองจากมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะ
ได้รับ การรักษาโดยการฉายรังสีรักษา เคมีบ าบั ด เคมี
บาบัดร่วมกับรังสีรักษา และดูแลประคับประคองตาม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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อาการ จากการรวบรวมข้อมูลในหอผู้ป่วยในพิเศษ 8A
และ 8B พบว่า ผู้ ป่ วยมะเร็งศีรษะและคอที่ ม ารับ เคมี
บ าบั ดแบบผู้ป่ วยใน วัน แรกที่ ผู้ ป่ วยนอนโรงพยาบาล
ก่อนเริ่ม ให้ ย าเคมี บ าบั ด ผู้ ป่ วยจะได้รับ ข้อมู ล เกี่ยวกับ
ชนิ ด ของยาและผลข้างเคีย งของยาเคมี บ าบั ด ที่ ผู้ป่ ว ย
ได้รับ ขณะให้ยาเคมีบาบัดในวันที่ 2 3 และ 4 ผู้ป่วย
จะได้รับการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวในระหว่างที่ได้รับยา
เคมีบาบัด ดูแลติดตามอาการข้างเคียงจากยาเคมีบาบัด
มีการประเมินตาแหน่งเส้นเลือดที่ให้ยาเคมีบาบัดทุก 2
ชั่วโมง จัดหาน้าเกลือบ้ วนปาก (0.9 % NSS) ให้ผู้ป่วย
บ้วนปากทุก 2 ชั่วโมง และประเมินช่องปากของผู้ป่วย
วัน ละ 3 ครั้ง และในวัน ที่ 4 ภายหลั งให้ ยาเคมีบ าบั ด
ครบ ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลความรู้ในการดูแลตนเองหลัง
ได้รับยาเคมีบาบัดเมื่อกลับไปอยู่บ้านพร้อมกับสมุดคู่มือ
การดูแลตนเองและปรอทสาหรับวัดไข้ด้วยตนเองที่บ้าน
และน้ าเกลื อส าหรับ บ้ ว นปากที่ บ้ าน อย่างไรก็ต ามยั ง
พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ ทาให้ผู้ป่วย
ต้องเลื่อนแผนการรักษาออกไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนรับยาเคมีบาบัด
และก่อนกลับบ้านเพื่อให้ สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
และมีความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้านนั้นยัง
มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนา
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มาใช้
ในการดูแลและเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่ายเพื่อให้
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ง ศี รษะและคอที่ ได้ รับ เคมี บ าบั ด มี ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ การดู แลช่ อ งปากที่ ถู ก ต้ อ ง ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ การ
ประเมิน อาการเยื่ อบุ ช่องปากอักเสบและดูแลสุขภาพ
ช่ อ งปาก และติ ด ตามผลของการเกิ ด เยื่ อ บุ ช่ อ งปาก
อักเสบภายหลังการได้รับโปรแกรมซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการพยาบาลต่อไป

ค้าถามหลักการวิจัย
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนั บสนุน และให้
ความรู้มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและ
การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
คอที่ได้รับเคมีบาบัดหรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่ อ งปากและการเกิ ด เยื่ อ บุ ช่ อ งปากอั ก เสบในผู้ ป่ ว ย
มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบาบัด
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สมมติฐาน
1. พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากหลั ง
ได้ รั บ โปรแกรมการพยาบาลแบบสนั บ สนุ น และให้
ความรู้ดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและดีกว่ากลุ่มควบคุม
2. การเกิ ด เยื่ อ บุ ช่ อ งปากอั ก เสบหลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่า
กว่าก่อนเข้าโปรแกรมและต่ากว่ากลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎี
การดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และ
ปัจจัยพื้ นฐานที่ มีอิท ธิพ ลต่อความสามารถในการดูแ ล
ตนเอง ประกอบด้วย อายุ เพศ ระยะพัฒนาการ ภาวะ
สุขภาพ สังคมวัฒ นธรรม ระบบบริการสุขภาพ ระบบ
ครอบครัว แบบแผนการดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ประโยชน์ เมื่อบุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเอง
ไม่เพียงพอกับความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมดทา
ให้ผู้ป่วยเกิดความพร่องในการดูแลตนเอง ดังนั้นระบบ
การพยาบาล (Nursing system) จึงมีบทบาทสาคัญใน
การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถดู แ ลตนเองได้ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
เลือกใช้ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
(Supportive educative nursing system) ม า เป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยพยาบาลซึ่งในที่นี้คือผู้วิจัย
มี บ ทบาทส าคั ญ 4 ด้ า นคื อ (1) การชี้ แ นะ (2) การ
สนับสนุน (3) การสอน และ (4) การสร้างสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งการ
ชี้แนะเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีการพิจารณาสถานการณ์
นั้นได้ดีขึ้น โดยต้องการเลือกและดาเนินการสนับสนุน
รวมถึงการช่ วยเหลือในระหว่างที่ ผู้ ป่ วยฝึ กปฏิบั ติ การ
ดู แลตนเองทั้ ง ที่ เป็ น การกระตุ้ น ให้ กาลั ง ใจ และการ
ปฏิบัติร่วมกัน การสอน เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้
และความสามารถพัฒนาทักษะ ซึ่งมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติของผู้ปว่ ย ทาให้ผู้ป่วย
เข้าใจสถานการณ์ของตนเอง โดยการสอนจะต้องสอน
ในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอนต้องเสริมจาก
ความรู้เดิม และความพร้อมของผู้ป่วยก็เป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับการเรียนรู้ ในขณะที่ การสร้างสิ่งแวดล้ อมเป็ น
การเพิ่ ม แรงจู ง ใจ ในการวางเป้ า หมายที่ เหมาะสม
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่ อให้ได้ผลตามที่ ตั้ งเป้ าหมาย
การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว สงบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สามารถแสดงความรู้สึกและซักถามข้อสงสัยกับพยาบาล
ได้อย่างอิสระ (สมจิต, 2536) รวมถึงการให้คู่มือเกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง การสนับสนุนเป็นวิธีการส่งเสริมความ
พยายามให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพช่องปาก ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรง
ของการเกิดเยื่อบุช่องปาก

วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับ
เคมีบาบัดในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มตัวอย่างเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ (1)
มี อายุ 20 - 60 ปี ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง (2) ได้ รับ
การวิ นิ จ ฉั ย โรคครั้งแรกเป็ น มะเร็งศี รษะและคอและ
ได้ รับ ยาเคมี บ าบั ด เป็ น Cisplatin, Carboplatin หรือ
5-fluorouracil หรือร่วมกัน (3) ไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
เช่ น โรคไต เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง ภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่อง (4) สื่อสารภาษาไทย ด้วยการพูด อ่าน เขียน
ได้ และ (5) ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
วิ จั ย ของเนตรสุ วี ณ์ (2547) ค านวณ Effect size ได้
เท่ ากับ 1.1 ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั วอย่ าง 17 ราย (Cohen,
1988) เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถที่จ ะเข้าร่วม
โปรแกรมได้ตลอดการวิจัย ผู้วิจัยจึงปรับเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 15 เป็นกลุ่มละ 20 ราย และกาหนด
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน 8A และ 8B เป็น
กลุ่มทดลอง ได้จานวน 20 ราย และกาหนดผู้ป่วยที่เข้า
รับ การรักษาในหอผู้ป่ วยใน 7B เป็ น กลุ่ม ควบคุม เพื่ อ
ป้องกันการปนเปื้อนของการได้รับโปรแกรม เมื่อสิ้นสุด
การศึ กษาพบว่า ได้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม 15 ราย เนื่ อ งจากมี
ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษา มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก าร
คัด เลื อกในช่ วงเวลาที่ เก็บ ข้อมู ล และยิน ดีเข้าร่ว มการ
วิจัย เพียง 15 ราย

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการด้ านจริย ธรรมการวิจั ย ในคนของคณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการจริยธรรมของพื้นที่
ศึ กษ าอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น ก ารวิ จั ยได้ ผู้ วิ จั ยชี้ แจ ง

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการทาวิจัย การเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิบอกยกเลิก การทาวิจัยได้
ตลอดเวลาและจะได้ รั บ การพยาบาลแบบเดิ ม ที่ เคย
ปฏิบัติ การตีพิมพ์เผยแพร่ทาในภาพรวมของผลการวิจัย
เท่านั้น ให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างชัดเจนและเมื่อผู้ป่วยยินดี
เข้าร่วมโครงการจึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย

เครื่องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ใ น ก ารวิ จั ย ป ระก อบ ด้ วย
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลองและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง คือ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อ
พฤติ กรรมการดู แลสุขภาพช่องปากและการเกิดเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมี
บาบัด ซึง่ ผู้วิจัยดัดแปลงจากโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ ที่ ได้ รับ เคมี บาบั ดเพื่ อป้ องกัน เยื่ อบุ ช่องปาก
อั ก เสบของจุ ฑ ามาศ และคณะ (2556) ซึ่ ง ได้ รั บ การ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา (Face validity) แล้ว
2. เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
ประกอบด้วย 3 ชุดคือ
2.1 แบบบั น ทึ กข้อมู ล ส่ วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ
อายุ ส ถานภาพสมรส ระดั บ การศึก ษา อาชี พ รายได้
สิทธิการรักษา และข้อมูลด้านความเจ็บป่วย ได้แก่ การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค ระยะของโรค ชนิ ด ยาเคมี บ าบั ด ที่ ไ ด้ รั บ
น้าหนัก ส่ วนสู ง ค่าดั ชนี มวลกาย และสภาพช่องปาก
ก่อนได้รับเคมีบาบัด
2.2 แบบประเมินเยื่อบุช่องปากอักเสบ ใช้แบบ
ป ระ เมิ น เยื่ อบุ ช่ องป าก อั ก เส บ ข อง NCI CTCAE
(version 3.0) (NCI CTCAE Version 3.0, 2006) ซึ่งใช้
อยู่ในโรงพยาบาลจุฬ าภรณ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
เกรด 0-4 โดยเกรด 0 หมายถึ ง ยั ง ไม่ มี อ าการหรื อ มี
อาการเล็กน้อยและอาการจะเพิ่มระดับความรุนแรงมาก
ขึ้นจนถึงเกรด 4 ที่มีแผลในช่องปาก มีเลือดออกและพบ
เนื้ อ ตายในช่ อ งปาก เจ็ บ ในช่ องปากมาก ไม่ ส ามารถ
รับประทานทางปากได้
2.3 แบบวัด พฤติ กรรมการดูแลช่ องปากด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการดูแลช่องปากด้วย
ตนเองของกิ่งกาญจน์ (2558) ได้ผ่านการทดสอบหาค่า
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ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายใน ได้ค่าสัมประ
สิทธิอัลฟาครอนบาคเท่ากับ .862 มีเกณฑ์การแปลผล
คะแนนออกเป็นโดยรวมและรายด้าน โดยมีคะแนนเต็ม
25 คะแนน คะแนนโดยรวมระหว่า ง 20 -25 คะแนน
อยู่ในระดับดี (≥ ร้อยละ 80) คะแนนระหว่าง 15 – 19
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-79) และคะแนน 0 14 อยู่ในระดับไม่ดี (<ร้อยละ 60)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด
พิทักษ์สิทธิ สัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก ประเมิน ภาวะช่ องปากก่อน
การให้เคมีบาบัดทุกครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างทุกรายต้องไม่
มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ จึงจะเริ่มให้เคมีบาบัด กลุ่ม
ทดลองดาเนินการตามโปรแกรมเมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้ารับ
เคมีบาบัดครั้งที่ 1-3 กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตาม
มาตรฐาน ติดตามประเมินการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ตั้งแต่วันที่ 1-14 ของการได้รับเคมีบาบัดในครั้งที่ 1-3
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม และสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาหาความถี่
ร้ อ ยล ะ ค่ าเฉลี่ ย แล ะส่ ว น เบี่ ย งเบ น ม าต รฐาน
เปรียบเที ยบพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพช่ องปากก่อน
และหลั ง การทดลองในกลุ่ ม ทดลองและระหว่ างกลุ่ ม
ทดลองกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ Wilcoxon Sign
rank test และ Mann Whitney U test ตามล าดั บ
เนื่องจากผลการทดสอบพบว่าตัวแปรกระจายไม่เป็นโค้ง
ปกติ เปรียบเทียบอัตราและความรุนแรงของการเกิดเยื่อ
บุ ช่ องปากอั กเสบด้ วยสถิติ Chi-Square เนื่ องจากผล
การทดสอบ ตั ว แป รพ บว่ า กระจายเป็ นโค้ ง ป กติ
เปรียบเทียบวันที่เริ่มเกิดและระยะเวลาของการเกิดเยื่อ
บุช่องปากอักเสบระหว่างก่อนและหลังเข้าโปรแกรมใน
ก ลุ่ ม ท ด ล อ งด้ วย ส ถิ ติ Wilcoxon Sign rank test
เนื่องจากผลการทดสอบพบว่าตัวแปรกระจายไม่เป็นโค้ง
ปกติ และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ
Independent t-test เนื่องจากผลการทดสอบตัวแปร
พบว่ากระจายเป็นโค้งปกติ
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ม ทดลอง 20 คน ส่ว นใหญ่เป็น เพศชาย
(14 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 70) อายุร ะหว่า ง 33-60 ปี
เฉลี่ย 52.30 ปี (SD = 7.32) มีส ถานภาพสมรสคู่ (19
คน คิดเป็นร้อยละ 95) มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
(13 คน คิดเป็นร้อยละ 65) ประกอบอาชีพค้าขายหรือ
ทาธุรกิจ (10 คน คิด เป็น ร้อยละ 50) มีรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท มากที่สุด (9 คน คิดเป็นร้อยละ 45) และ
ใช้ส ิท ธิในการรักษาเป็น สิท ธิป ระกัน สุข ภาพ (11 คน
คิดเป็นร้อยละ 55) ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเป็น
CA Nasopharynx จ านวน 16 คน (ร้อ ยละ 80.00)
การดาเนินโรคอยู่ในระยะที่ 2 จานวน 10 คน (ร้อยละ
50.00) ได้ร ับ ยาเคมีบ าบัด ชนิด Cisplatin + 5-FU
จานวน 14 คน (ร้อยละ 70.00) และไม่เคยมีป ระวัติ
การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ จานวน 19 คน (ร้อยละ
95.00)
กลุ่มควบคุม 15 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (10
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.67) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 33-60 ปี
เฉลี่ย 50.07 ปี (SD = 9.56) มีสถานภาพสมรสคู่ (9 คน
คิด เป็ น ร้อยละ 60.00) มี การศึกษาต่ ากว่ าปริญ ญาตรี
(11 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.33) ประกอบอาชีพ ค้าขาย
หรือทาธุรกิจมากที่สุด (5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33) มี
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มากที่สุด (7 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.67) และใช้สิทธิในการรักษาเป็นสิทธิ
ประกั น สุ ข ภาพ (11 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 73.33) ส่ ว น
ใหญ่ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น เป็ น CA Nasopharynx
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) การด าเนิ น โรคอยู่ ใน
ระยะที่ 2 และ 4 จานวน 12 คน (ร้อยละ 40.00 และ
40.00) ตามลาดับ ได้รับยาเคมีบาบัดชนิด Cisplatin +
5-FU จานวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) และเคยมีประวัติ
การเกิดเยื่อ บุช่องปากอักเสบ จานวน 13 คน (ร้อยละ
86.67)
เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้ วยสถิติ Chi-square และ Mann –Whitney U test
และประวัติการเกิดเยื่อบุ ช่องปากอักเสบระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Fisher’s Exact test
พบว่าไม่แตกต่างกัน (p>.05)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ตอบค้าถามการวิจัย
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนั บสนุน และให้
ความรู้ มีผลทาให้คะแนนการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองของกลุ่ม ทดลองหลั งได้รับ โปรแกรมดี กว่าก่อน
ได้รับ โปรแกรมและดีกว่ากลุ่ม ควบคุม ทั้งโดยรวมและ
รายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) คือ ด้านการ
ประเมิ น และบั น ทึ ก การเลื อ กแปรงสี ฟั น การดู แ ล
สุขภาพช่องปาก ความถี่ และระยะเวลาที่ใช้ในการบ้วน
ปาก และการเลือกรับประทานอาหาร (ตารางที่ 1 และ
2) ส่วนการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบที่ประเมินจากอัตรา

การเกิดความรุนแรงของเยื่อบุช่องปากอักเสบ วันที่เริ่ม
เกิด และระยะเวลาที่เกิดเยื่อบุ ช่องปากอั กเสบ พบว่า
ก่อนและหลังได้รับ โปรแกรมไม่แตกต่ างกัน อย่างไรก็
ตาม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมพบว่าอัตราการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ ความ
รุนแรงของการเกิด และระยะเวลาที่เกิดเยื่อบุช่องปาก
อักเสบแตกต่ างกัน อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ (p<.05)
ส่วนวันที่เริ่มเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบพบว่าไม่แตกต่าง
กัน (ตารางที่ 1-7)

ตารางที่ 1 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
พฤติกรรมการดูแล
ค่าต่้าสุด
ค่าต่้าสุด
สุขภาพช่องปาก
–
ระดับ
–
ระดับ
X  SD
X  SD
ค่าสูงสุด
ค่าสูงสุด
การประเมินและการบันทึก
ก่อนทดลอง
0 -2 0.35  0.67
ไม่ดี
0-0
0
ไม่ดี
หลังทดลอง
2-2
ดี
0-2
2.00  0.00
1.20  0.68 ปานกลาง
การเลือกแปรงสีฟัน
ก่อนทดลอง
0-3
2.05  0.76 ปานกลาง 1 - 2
1.87  0.35 ปานกลาง
หลังทดลอง
2-3
ดี
2-3
2.85  0.37
2.27  0.46 ปานกลาง
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ก่อนทดลอง
2-7
ไม่ดี
4.70  1.49 ปานกลาง 3 - 6
4.67  0.82
หลังทดลอง
6-8
ดี
5 -7
7.35  0.75
5.67  0.82 ปานกลาง
ความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในการบ้วนปาก
ก่อนทดลอง
1-4
3.00  0.86 ปานกลาง 1 - 4
2.87  0.64 ปานกลาง
หลังทดลอง
3-4
ดี
3 -4
ดี
3.95  0.22
3.33  0.49
การเลือกรับประทานอาหาร
ก่อนทดลอง
6-8
ดี
6 -8 7.00  0.65
ดี
7.15  0.67
หลังทดลอง
8-8
ดี
7 -8 7.73  0.46
ดี
8.00  0.00
โดยรวม
ก่อนทดลอง
13-22 17.25  2.31 ปานกลาง 13 -18 16.40 1.64 ปานกลาง
หลังทดลอง
22-25 24.14  0.99
ดี
17 - 24 20.20  1.86
ดี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559

94

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนและหลังได้รับโปรแกรมระหว่างกลุ่ม ทดลอง
และกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Mann –Whitney U test
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
พฤติกรรมการดูแล
pMean
Sum of Ranks
Mean
Sum of Ranks Z-test
สุขภาพช่องปาก
value
Rank
Rank
การประเมินและการบันทึก
ก่อนทดลอง
19.88
397.50
15.50
232.50
2.056
.214
หลังทดลอง
23.00
460.00
11.33
170.00
4.220
.001
การเลือกแปรงสีฟัน
ก่อนทดลอง
19.45
389.00
16.07
241.00
1.216
.347
หลังทดลอง
22.38
447.50
12.17
182.50
3.436
.003
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ก่อนทดลอง
18.65
373.00
17.13
257.00
.447
.681
หลังทดลอง
24.23
484.50
9.70
145.50
4.294
.000
ความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในการบ้วนปาก
ก่อนทดลอง
19.05
381.00
16.60
249.00
.854
.499
หลังทดลอง
22.63
452.50
11.83
177.50
3.833
.001
การเลือกรับประทานอาหาร
ก่อนทดลอง
18.90
378.00
16.80
252.00
.674
.564
หลังทดลอง
20.00
400.00
15.33
230.00
2.419
.016
โดยรวม
ก่อนทดลอง
20.20
404.00
15.07
226.00
1.500
.149
หลังทดลอง
24.90
498.00
8.80
132.00
4.679
.000
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างอัตราการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test
การเกิดเยื่อบุช่อง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
รวม
สถิติ
p-value
ปากอักเสบ
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1
เกิด
15
75.00
13
86.70
28
Fisher’s
.340
Exact Test
ไม่เกิด
5
25.00
2
13.30
7
รวม
20
100.00
15
100.0
35
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 3
เกิด
15
75.00
15
100.00 30
Fisher’s
.048
Exact Test
ไม่เกิด
5
25.00
0
0.00
5
รวม
20
100.0
15
100.00 35
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างระดับความรุนแรงของการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1
และครั้งที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Chi-Square
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ระดับความรุนแรงของการ
รวม
สถิติ
p-value
เกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1
ไม่เกิด
เกิดระดับ 1
เกิดระดับ 2
รวม
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 3
ไม่เกิด
เกิดระดับ 1
เกิดระดับ 2
รวม

5
15
0
20

25.0
75.0
0.0
100.0

2
12
1
15

13.3
80.0
6.7
100.0

7
27
1
35

5
15
0
20

25.0
75
0.0
100.0

0
13
2
15

0.0
86.7
13.3
100.0

5
28
2
35

.378
 =1.944
2

2=6.563

.038

ตารางที่ 5 พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวันที่เริ่มเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับโปรแกรมครั้งที่
1 และครั้งที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
วันที่เริ่มเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ ค่าต่้าสุด – ค่าสูงสุด
Mode
Median
X  SD
กลุ่มทดลอง
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 3

0-5
0-7

2.55  1.849
3.15  2.134

4
3, 4

3
3.5

หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1
หลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 3

0-7
1-8

3.67  1.988
3.40  2.063

5
1, 5

4
4

กลุ่มควบคุม

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างวันที่ เริ่มเกิดเยื่อบุ ช่องปากอักเสบหลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Mann –Whitney U test
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
วันที่เกิดเยื่อบุช่อง
สถิติ
pปากอักเสบ
Z
value
Mean Rank Sum of Ranks Mean Rank Sum of Ranks
หลังได้รับโปรแกรม
ครั้งที่ 1
หลังได้รับโปรแกรม
ครั้งที่ 3

15.40

308.00

21.47

322.00

-1.769

.086

17.13

342.50

19.17

287.50

-0.591

.564

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent t-test
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ระยะเวลาการเกิด
สถิติ
p-value
ค่าต่้าสุด –
ค่าต่้าสุด –
เยื่อบุช่องปากอักเสบ
t
X SD
X SD
ค่าสูงสุด
ค่าสูงสุด
หลังได้รับโปรแกรมครั้ง
ที่ 1
หลังได้รับโปรแกรมครั้ง
ที่ 3

3 - 10

4.15  3.05

1 – 11

6.20  3.14

1.943

.061

3 - 10

4.10  2.97

1 – 14

9.60  3.46

5.051

.000
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การดูแลสุขภาพช่องปาก
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าในกลุ่มทดลองหลัง
ได้ รั บ โปรแกรมการพยาบาลแบบสนั บ สนุ น และให้
ความรู้มคี ะแนนการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งโดยรวมและ
รายด้านดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<.05) ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว่ า
โปรแกรมที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 อย่ างคือ การสอน การชี้แนะ การสนั บ สนุ น
และการสร้างสิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้ป่วยมี คะแนนการดูแล
สุขภาพช่องปากดีขึ้นได้ดังนี้
(1) การสอน เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาลครั้งแรกและยินดีสมัครใจเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพเชิงบาบัด
เพื่ อให้ ผู้ ป่ วยเกิด ความไว้ วางใจ ประเมิ น ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องยาเคมีบาบัด และการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับ
ยาเคมีบาบัด ตลอดจนการป้องกันและลดความรุนแรง
ของเยื่อบุช่องปากอักเสบเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
สอน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสอนเป็ น รายบุ ค คลโดยใช้ เวลา
ประมาณ 40 นาที/คน ใช้สื่อการสอนเป็นรูปภาพยาเคมี
บ า บั ด แ ล ะ เยื่ อ บุ ช่ อ งป าก อั ก เส บ โด ย เนื้ อ ห า
ประกอบด้วยยาเคมีบาบัดที่ผู้ป่วยได้รับ ผลข้างเคียงของ
ยาเคมีบาบัด การปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมีบาบัด การ
ประเมินสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพช่องปาก
ในระหว่ างและหลั งได้ รับยาเคมี บ าบั ดร่วมกับ
การฝึกทักษะการประเมินการเกิดเยื่ อบุ ช่องปากอักเสบ
และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การแปรงฟัน
การบ้วนปาก เป็นต้น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ
ผู้ป่วยทุกวันในระหว่างที่ได้รับยาเคมีบาบัด จนประเมินได้
ว่าผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อจาหน่ายผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลกลั บไปอยู่ ที่ บ้ าน ผู้ วิ จั ยมอบสมุ ดคู่ มื อการ
ดูแลหลังได้รับยาเคมีบาบัด เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
เมื่อกลุ่มตัวอย่างมารับยาเคมีบาบัดในครั้งที่ 2
และครั้ ง ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ทบทวนความรู้ แ ละการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และสอนเพิ่มเติมใน
ประเด็ น ที่ เป็ น ปั ญ หาและอธิบ ายในสิ่ งที่ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
สงสั ย จนได้ ข้ อ สรุ ป ความรู้ แ ละน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
(2) การชีแนะ จากการติ ดตามอาการผู้ ป่ว ย
ทุกวันทาให้ผู้วิจัยพบปัญหาและสามารถช่วยชี้แนะแนว
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ทางแก้ไขให้กับผู้ป่วยได้เช่น วันแรกที่นอนโรงพยาบาล
ขณะที่ ได้รับ ยาเคมีบาบั ดพบว่าผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแล
บางคนไม่สะดวกในการเตรียมเก็บน้าแข็งไว้สาหรับอม
ผู้วิจัยชี้แนะให้ญาติช่วยจัดหากระติ กสาหรับเก็บน้าแข็ง
และผู้วิจัยช่วยจัดเตรียมน้าแข็งไว้ให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคน
ไม่ชอบอมน้าแข็งธรรมดา ผู้วิจัยชี้แนะทางเลือกให้ญาติ
ต้มน้าสมุนไพรใบเตยแล้วนามาทาเป็นน้าแข็งแทนน้าต้ม
สุ ก ให้ ผู้ ป่ ว ยอม หลั งจากผู้ ป่ ว ยทดลองท า ผู้ ป่ ว ยเกิ ด
ความชอบและสามารถอมน้าแข็งได้อย่ างสม่าเสมอใน
ระหว่างที่ได้รับยาเคมีบาบัด การชี้แนะเป็นการช่วยให้
ผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแลมีความสะดวกและตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติ มีผลทาให้ ผู้ป่ วยมี คะแนนการดูแลสุขภาพช่อง
ปากดีขึ้น
(3) การสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ก ารดู แ ล
สุ ข ภาพช่ องปากที่ ดี แบ่ งเป็ น การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
จิตใจและการจัดหาอุปกรณ์ ดังนี้ การสนับสนุนทางด้าน
จิ ต ใจ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ รู้ สึ ก กั ง วล
เกี่ยวกับการดาเนินโรค กลัวไม่หาย กลัวการรักษาที่ไม่
ตอบสนองกับ โรค กลั วทนอาการข้างเคียงของยาเคมี
บาบัดไม่ได้ เมื่อผู้วิจัยให้กาลังใจและให้ญาติเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้กาลังใจ ทาให้ผู้ป่วยมีกาลังใจมากขึ้น เกิด
แรงจู ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการดู แ ลตนเองอย่ า ง
สม่าเสมอ นอกจากนี้การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ประเมิ น เยื่ อ บุ ช่ อ งปากอั ก เสบ เช่ น ไฟฉาย กระจก
รูป ภาพประกอบ คู่มื อการปฏิบั ติตั วขณะได้ รับ ยาเคมี
บ าบั ด รวมทั้ งน้ าแข็ ง และกระติ ก ใส่ น้ าแข็ ง น้ าเกลื อ
0.9% NSS (Normal saline solution) ส า ห รั บ ให้
ผู้ป่วยบ้วนปากทั้งที่อยู่โรงพยาบาลและที่บ้าน ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากและท าให้
ปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ
(4) การสร้างสิ่งแวดล้อม จากสิ่งแวดล้อมบน
หอผู้ป่วยเป็นห้องเดี่ยว มีความเป็นส่วนตัว ทาให้ผู้ป่วย
ญาติหรือผู้ดูแลสะดวกในการซักถาม ระบายความรู้สึก
กล้าที่จะบอกเล่าปัญหาหรืออุปสรรคของตนเองมากขึ้น
มี โอกาสได้ ร่ว มกั น หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาได้ ต รงกั บ
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่ วยและญาติ จึงทาให้
ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ได้อย่างต่อเนื่อง
ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การสอน การชี้ แนะ การ
สนับสนุน และการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ในการดู แลตนเองเมื่ อได้ รับ ยาเคมี บ าบั ด ผู้ ป่ วยมี การ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมโดยมี ก ารปรั บ กิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับตนเอง จึงทาให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง มั่นใจ และปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งสนับสนุน
แนวคิ ดทฤษฎี ของโอเร็ม (Orem, 2001) และสอดคล้อง
กั บ งานการศึ ก ษาของอุ บ ล (2554) พบว่ า โปรแกรม
วางแผนจ าหน่ ายในผู้ ป่ วยมะเร็ งเต้ านมที่ ได้ รับ ยาเคมี
บาบัดทาให้พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังได้รับ
ยาเคมีบาบัดดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ
การเกิด เยื่อบุช่องปากอักเสบที่ป ระเมิน จาก
อัต ราการเกิด ระดั บ ความรุน แรง วัน ที่เริ่ม เกิด และ
ระยะเวลาที่เกิด เยื่อ บุช่อ งปากอักเสบ พบว่า อัต รา
การเกิด เยื ่อ บุช ่อ งปากอัก เสบในกลุ ่ม ทดลองไม่
แตกต่า งกัน เมื่อเปรีย บเทีย บอัต ราการเกิด เยื่อบุช่อง
ปากอัก เสบหลัง การทดลองครั้ง ที ่ 3 ระหว่า งกลุ ่ม
ทดลองและกลุ ่ม ควบคุม พบว่า แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <.05) โดยกลุ่มทดลองพบอัตรา
การเกิด ร้อยละ 75 ในขณะที่กลุ่ม ควบคุม เกิด ทุกราย
(ร้อยละ 100) อธิบายได้ว่าแม้ว่ายาเคมีบาบัดจะมีผ ล
ท าให้เ กิด เยื ่อ บุช ่อ งป ากอัก เสบ แต่ก ารป ฏิบ ัติ
พฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพช่อ งปากอย่า งต่อ เนื ่อ ง
สม่าเสมอจะช่วยลดอัตราการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ได้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองปฏิบัติพ ฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากดีกว่ากลุ่มควบคุม จึงเป็นผล
ทาให้กลุ่มทดลองเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม ซึ่ง สอดคล้องกับ การศึกษาของวัน ทนีย์ และ
คณะ (2554) พบว่าระบบการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรู้ทาให้การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05 ตามลาดับ)
ระดับความรุนแรงของการเกิดเยื่อบุช่องปาก
อั กเสบ ผลการวิ จั ย พบว่ าในกลุ่ ม ทดลองพบในระดั บ
รุนแรงระดับ 1 ซึ่งไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุ มพบว่ าในกลุ่ มควบคุ มเกิ ดเยื่ อบุ ช่ องปากอั กเสบ
ระดับ 2 จานวน 1 คน ซึ่งอภิปรายได้ว่าโปรแกรมที่ผู้ป่วย
ได้รับทาให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
สอนการประเมิ นสุ ขภาพช่ องปาก และการดูแลสุขภาพ
ช่ องปากในระหว่ างที่ ได้ รั บ ยาเคมี บ าบั ด ท าให้ ผู้ ป่ ว ย
สามารถประเมินระดับความรุนแรงและจัดการกับอาการ
เพื่ อบรรเทาและป้ องกันเยื่ อบุ ช่องปากอักเสบไม่ ให้ เพิ่ ม
ระดั บ ความรุ น แรงมากขึ้ น กว่ า เดิ ม ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ ดี

ปฏิบั ติได้ สม่ าเสมอ จึงทาให้ พบอั ตราการเกิดเยื่ อบุ ช่อง
ปากอักเสบในระดับที่ไม่รุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของวิมลวรรณ (2546) ที่พบว่าโปรแกรมการดูแลช่องปาก
มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < .001
วั นที่ เริ่มเกิ ดและระยะเวลาของการเกิ ดเยื่ อบุ
ช่องปากอักเสบ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองเกิดขึ้นช้า
กว่ ากลุ่ มควบคุ ม และระยะเวลาที่ เกิ ดอาการเยื่อบุ ช่ อง
ปากอั กเสบพบว่ าสั้ น กว่ ากลุ่ ม ควบคุ ม ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
โปรแกรมที่ได้รับ จากการสอน การชี้แนะ ทาให้ผู้ป่วยมี
ความรู้ความเข้าใจ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดเยื่อ
บุช่องปากจึงทาให้การเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบเกิดช้าลง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิมลวรรณ (2546) ที่พบว่า
โปรแกรมการดูแลช่องปากมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
อาการเยื่อบุ ช่ องปากอั กเสบ ช่ วยชะลอวั นที่ เกิดอาการ
ช่ วยให้ ระยะเวลาที่ มี อาการสั้ นลงอย่ างมี นั ยส าคัญ ทาง
สถิ ติ p< .001 และสอดคล้ อ งกั บ เนตรสุ วี ณ์ (2547)
พบว่าโปรแกรมส่งเสริมการดูแลช่องปากด้วยตนเองทาให้
เกิ ดอาการเยื่ อบุ ช่ องปากอั กเสบภายหลั งได้ รั บ ยาเคมี
บาบัดน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสรุป โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรู้ตามแนวคิดของโอเร็มสามารถน ามาใช้ใน
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบาบัด
มี การดู แลสุ ขภาพช่ องปากดี ขึ้ น อั ต ราการเกิ ด ความ
รุนแรงและระยะเวลาของการเกิดเยื่อบุ ช่องปากอั กเสบ
ลดลง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลประจาการสามารถน าโปรแกรม
การพยาบาลแบบสนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ ไปใช้ เป็ น
แนวทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่
ได้รับ เคมี บ าบั ด โดยมีการใช้คู่มือ และการสอนการให้
ความรู้เป็นรายบุคคล และมีการดูแลอย่างต่อเนื่องโดย
การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ โดยการนาโปรแกรมไปใช้
ควรเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยเพราะผู้ป่วย
จะเกิดความเชื่อถือ เกิดความไว้ใจโดยพร้อมที่จะรับฟัง
และปฏิบัติตามคาแนะนาด้วยความเต็มใจ
2. ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ห รือ ผู้ ที่ มี ข้ อจ ากัด ในการ
ดูแลตนเอง ควรให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการดูแ ลและเรียนรู้จากโปรแกรมเพื่ อที่ จะสามารถ
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปว่ ยได้อย่างเหมาะสม และเป็นการ
สร้างกาลั งใจให้ กับ ผู้ ป่ ว ยในการดู แลสุ ขภาพช่ องปาก
ด้วยตนเอง
ด้านการวิจัย
ควรมี การท าวิ จัย ในผู้ ป่ วยมะเร็งกลุ่ ม อื่ น ๆ ที่
ได้รับเคมีบาบัดที่มีสูตรคล้ายคลึงกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้
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