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The study is Quasi Experimental design. The objective of this study is to compare the efficiency between dynamic and
modified jaw exercise to prevent trismus in irradiated head and neck cancer patients. The patients was evaluated at least 3 month
post–radiotherapy, thatwere randomly divided into 2 groups .Each group 30 patients, control group was the dynamic jaw exercise
and experimental group was modified jaw exercise. These data records include the demographic data, total dose of radiation
and maximum interincisal opening record. These instruments were tested for content validity by 3 experts. We analysed the data
with the use of percentages, means, standard deviation and t-test.The study was done during July 1st, 2016 to June 30th, 2017.
The dynamic jaw exercise group showed the maximum interincisal opening decrease in average of 0.53 cms. But the modified
jaw exercise group were increase in average of 0.54 cms. These data showed that the modified jaw exercise group were
better than dynamic jaw exercise group with statistical significance. Inconclusion the modified jaw exercise was move efficient
than the dynamic jaw exercise to prevent trismus in irradiated head and neck cancer patients .
Keywords: Dynamic jaw exercise, Modified jaw exercise, Radiotherapy, Head and neck cancer

บทคัดย่อ

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง กึ่ ง ทดลองมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการบริหารขากรรไกรเพื่อป้องกันภาวะกรามติด
ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีโดยศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการป้องกันภาวะกรามติด ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วย
วิ ธี พ ลวั ต และวิ ธี ผ สมผสานในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและล� ำ คอที่ ไ ด้ รั บ
การฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จ�ำนวน 60 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต
และกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสาน เครื่องมือ
ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกระยะอ้าปาก
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วั ด ระยะอ้ า ปากและเทคนิ ค การวั ด โดย
ทันตแพทย์ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
3 ท่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาได้แก่รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและสถิตอิ นุมาน ได้แก่ Independent t-test เก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตมีระยะอ้าปากลดลงเฉลี่ยเท่ากับ
0.53 เซนติเมตร และกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานมีระยะ
อ้าปากเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.54 เซนติเมตร เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าหลังฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน กลุม่ ทีบ่ ริหารขากรรไกรด้วย
วิธีผสมผสานมีระยะอ้าปากสูงกว่ากลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P Value < 0.01) การศึกษานี้สามารถสรุป
ได้วา่ การบริหารขากรรไกรด้วยวิธผี สมผสานในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ
ที่ได้รับการฉายรังสีมีประสิทธิผลกว่าการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต
วารสารกรมการแพทย์

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารขากรรไกรวิธพี ลวัต การบริหารขากรรไกรวิธผี สมผสาน
การฉายรังสี

บทน�ำ

จากข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ 5 ปียอ้ นหลัง (ปี 2555 -2559) โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรพี บว่าโรคมะเร็งศีรษะและล�ำคอเป็นอันดับหนึง่ ในเพศชาย อันดับสาม
ในเพศหญิง และพบมากเป็นอันดับแรกของผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การฉายรังสี
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี1-5 นอกจากรังสีมผี ลในการท�ำลายเซลล์มะเร็ง
ยังมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติบริเวณใกล้เคียงผลข้างเคียงจากรังสีรักษา
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะเฉียบพลัน หมายถึง ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่
เริ่มได้รับการฉายรังสีไปจนถึง 8 สัปดาห์หลังครบการฉายรังสี ได้แก่ ภาวะ
เยื่อบุช่องปากอักเสบ ภาวะผิวหนังอักเสบ ภาวะน�้ำลายแห้ง ภาวะติดเชื้อ
ส่วนผลข้างเคียงระยะยาว หมายถึงผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง 8 สัปดาห์
ไปแล้ว ได้แก่ ภาวะน�้ำลายแห้ง ลิ้นไม่รู้รส ฟันผุและภาวะกรามติด6
ภาวะกรามติด (Trismus) หรือภาวะช่องปากแคบ ขากรรไกรยึด
คือ ภาวะที่ผู้ป่วยสามารถอ้าปากได้น้อยกว่าระยะปกติของแต่ละบุคคล
โดยทั่วไปสามารถอ้าปากได้ตั้งแต่ 35 ถึง 55 มิลลิเมตร7 ในปัจจุบันยังไม่มี
การก�ำหนดเกณฑ์ของการเกิดภาวะกรามติดไว้อย่างชัดเจน จากการศึกษา
ของ Sirapracha8 อ้างถึงการศึกษาของ Dijkstra9 พบว่าผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งศีรษะ
และล�ำคอทีม่ ปี ญ
ั หาในการขยับขากรรไกรและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยที่มีระยะอ้าปากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิเมตร ดังนั้น
Dijkstra9 จึงเสนอให้ระยะอ้าปากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิเมตร
เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่ามีภาวะขากรรไกรยึดในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะ

และล� ำ คอซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Maoleekoonpiroj 10 ที่ ใ ห้ ค วามหมาย
ภาวะกรามติด (Trismus)หมายถึงความกว้างของช่องปากลดลงหรือ
แคบลงมากกว่า 1 เซนติเมตร หลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาหรือ
น้อยกว่า 3-3.5 เซนติเมตร (ปกติกว้าง 4.5-5 เซนติเมตร) Memorial Sloan
Kettering Cancer Center และ CranioRehab.com ได้ให้คำ� จ�ำกัดความ
ถึงภาวะกรามติดหมายถึงระยะอ้าปากน้อยกว่า 3-3.5 เซนติเมตร เช่นกัน7,11
ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ระยะอ้าปากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 เซนติเมตร
เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะกรามติด
ภาวะกรามติด (Trismus) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญและพบได้
บ่อยทีส่ ดุ ของผลข้างเคียงระยะยาวทัง้ หมด ในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ
ทีฉ่ ายรังสีซงึ่ มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ย เป็นอุปสรรคในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ ปัญหาด้านการพูด การดูแลสุขภาพช่องปาก และ
การรับประทานอาหาร ซึ่งน�ำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้
เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะเยือ่ บุชอ่ งปากอักเสบ ภาวะกระดูกตายจาก
การฉายรังสี เป็นต้น นอกจากนีท้ ำ� ให้เกิดความยากล�ำบากในการตรวจรักษา
กรณีการกลับมาเป็นซ�้ำ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเครียดและซึมเศร้า และมี
คุณภาพชีวิตลดลงกว่าก่อนได้รับรังสีรักษา12 ดังนั้นหากสามารถป้องกัน
และบรรเทาการเกิดภาวะกรามติดได้ จะท�ำให้ปญ
ั หาแทรกซ้อนอืน่ ๆ ลดลง
เช่นกัน ซึง่ การรักษาภาวะกรามติดทีเ่ กิดจากการฉายรังสีนนั้ ท�ำได้ยากกว่า
ภาวะกรามติดที่เกิดจากสาเหตุอื่นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดพังผืดขึ้นแล้ว
ก็เป็นการยากที่จะยืดมันออก ดังนั้นการป้องกันการเกิดภาวะกรามติด
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
การป้องกันและรักษาภาวะกรามติดสามารถท�ำได้หลายวิธีด้วยกัน
แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการบริหารขากรรไกร8ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการก�ำหนดวิธีการบริหารขากรรไกรที่ชัดเจน ซึ่งการบริหารขากรรไกร
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทหลั ก คื อ การบริ ห ารขากรรไกรแบบพลวั ต
และแบบอพลวัต การบริหารขากรรไกรแบบพลวัตคือการบริหารขากรรไกร
โดยให้ผปู้ ว่ ยอ้าปากและหุบปากสลับกันไปมาหลายครัง้ ในหนึง่ รอบการฝึก
เช่นการใช้เครือ่ งมือพกพาส�ำหรับรักษาขากรรไกรค้าง (Therabite) ใช้แล้ว
จะขยั บ ขากรรไกรได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก กายวิ ภ าคเครื่ อ งมื อ นี้ มี ทั้ ง
การเคลื่อนไหวขากรรไกรตามปกติและยืดเหยียดเพื่อฟื้นฟูขากรรไกร
เป็นต้น ส่วนการบริหารขากรรไกรแบบอพลวัตคือการบริหารขากรรไกร
โดยให้ผู้ป่วยอ้าปากค้างไว้ในหนึ่งรอบของการฝึก เช่น การถ่างขากรรไกร
ด้ ว ยไม้ ไ อศกรี ม ที่ ซ ้ อ นกั น เป็ น ตั้ ง เป็ น ต้ น จากการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้
ได้ เ ปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารขากรรไกรด้ ว ยวิ ธี อ พลวั ต
และวิธีพลวัตในการป้องกันการลดลงของระยะอ้าปากในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
บริเวณศีรษะและล�ำคอที่ได้รับรังสีรักษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่าง 2 กลุ่ม8
ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะ
กรามติดโดยการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต คือการให้ผู้ป่วยอ้าปาก
หุบปากบ่อยๆ วันละ 50-100 ครัง้ ซึง่ ยังพบว่าการเกิดภาวะกรามติดสูงอย่าง

ต่อเนื่องจากสถิติของงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษาพบอัตราการเกิด
ภาวะกรามติด ในปี 2555-2559 พบมากที่สุดของผลข้างเคียงระยะยาว
จากการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ (Moderate Trismus)
โดยพบถึงร้อยละ 17.02 ในปี 25595 จึงมีการศึกษาถึงวิธกี ารบริหารขากรรไกร
ในแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ พบว่าวิธีของ Memorail Sloan
Kettering Cancer Center (MSKCC) สหรัฐอเมริกาซึ่งแนะน�ำการใช้
วิธกี ารบริหารขากรรไกรแบบผสมผสานคือมีทงั้ แบบพลวัตและแบบอพลวัต
และการเลือ่ นขากรรไกร7 Poornima13 และได้แนะน�ำการบริหารขากรรไกร
ด้วยวิธีการที่ผสมผสานที่คล้ายกัน อย่างไรก็ดียังไม่พบข้อมูลการศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการบริหารขากรรไกรดังกล่าวดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิด
ท�ำการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการป้องกันภาวะกรามติด (Trismus)
ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัตและวิธผี สมผสานในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอที่ฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ภายในโรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 เพื่อน�ำผล
ที่ได้ไปพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะกรามติดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาแบบกึง่ ทดลองเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิผลของการป้องกัน
ภาวะกรามติด (Trismus) ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต
และวิธีผสมผสานในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีครบ
แล้วอย่างน้อย 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 60 รายคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยกลุม่ ควบคุมคือกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอที่ฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ที่บริหารขากรรไกร
ด้วยวิธีพลวัตจ�ำนวน 30 ราย และกลุ่มทดลองคือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล�ำคอที่ฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ที่บริหารขากรรไกรด้วย
วิธีผสมผสาน จ�ำนวน 30 ราย
เกณฑ์ในการคัดเข้าศึกษาของกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตและ
วิธีผสมผสาน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะล�ำคอทีไ่ ด้รบั การฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงได้รับการฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์ในการคัดออกจากการศึกษาของกลุม่ บริหารขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัต
และวิธีผสมผสาน
1. มีการใช้ยาทางจิตเวช
2. มีภาวะกรามติดก่อนเริ่มการฉายรังสี
3. ไม่สามารถบริหารขากรรไกรด้วยตนเอง
นิยามศัพท์
ภาวะกรามติดหมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะยะอ้าปากทีน่ อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ
35 มิลลิเมตร7 แบ่งระดับดังนี11
้

TRISMUS
		

MIO/D-Maximum Interincisal
Opening/Distance

Normal Oral Opening
Mild Trismus
Moderate Trismus
Severe Trismus

> 35 mm
30-35 mm
15-30 mm
<15 mm

3 + Fingers
2-3 Fingers
1-2 Fingers
< 1 Fingers

ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562
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การบริหารขากรรไกรวิธผี สมผสาน7 หมายถึง การบริหารขากรรไกร
ทั้งแบบอพลวัตและการเลื่อนขากรรไกรดังนี้ (วันละ 3 ครั้ง)
ท่าที่ 1 อ้าปากให้กว้างให้สุดค้างไว้ 30 วินาทีแล้วหุบปาก
ท่าที่ 2 เลื่อนขากรรไกรไปทางขวา (เบี้ยวปากไปทางขวา) ให้สุดค้างไว้
3 วินาที
ท่าที่ 3 เลื่อนขากรรไกรไปทางซ้าย (เบี้ยวปากไปทางซ้าย) ให้สุดค้างไว้
3 วินาที
ท่าที่ 4 เลื่อนขากรรไกรล่างเป็นวงกลม ท�ำ 3 รอบ
ท่าที่ 5 ใช้หวั แม่มอื ดันฟันบนตรงส่วนกลางของขากรรไกร แล้วใช้นวิ้ ชีข้ อง
มืออีกข้าง ดันฟันล่างตรงช่วงกลางของขากรรไกร เพื่อเปิดปาก
ให้กว้างที่สุดค้างไว้ 30 วินาที พัก 30 วินาที
การบริหารขากรรไกรวิธีพลวัต8 หมายถึง การบริหารขากรรไกร
โดยให้ผปู้ ว่ ยอ้าปากและหุบปากสลับกันไปหลายครัง้ ในหนึง่ รอบของการฝึก
การบริหารขากรรไกรวิธีอพลวัต8 หมายถึง การบริหารขากรรไกร
โดยให้ผู้ป่วยอ้าปากค้างไว้ในหนึ่งรอบของการฝึก
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา โรค และปริมาณรังสี และ
แบบบันทึกข้อมูลระยะอ้าปากโดยวัดระยะอ้าปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ด้วยไม้บรรทัด
ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยทันตแพทย์โดยวัดจากระยะห่างของ
ช่องปากในการอ้าปากกว้างที่สุดระหว่างจุดกึ่งกลางของสันฟันตัดบน
และล่างในแนวตั้ง (หรือเหงือกกรณีไม่มีฟัน) โดยไม่ท�ำให้เกิดอาการปวด
ทีร่ นุ แรง14  ในวันทีม่ าตรวจติดตามอาการหลังการฉายรังสี โดยเปรียบเทียบ
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ผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตและวิธีผสม
ผสานทัง้ สองกลุม่ ได้รบั ค�ำแนะน�ำการบริหารขากรรไกรตัง้ แต่วนั เริม่ ฉายรังสี
โดยกลุม่ ทีบ่ ริหารขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัตต้องบริหารขากรรไกรวันละ 50 ครัง้
ส่วนกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานต้องบริหารขากรรไกรวันละ
3 ครั้ง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งภาษา และความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หา
(Content Validity) แล้วน�ำไปปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง จนเป็นที่ยอมรับถือว่ามีความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหาแล้วจึงน�ำไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไป
ใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ Independent t test
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการป้องกันภาวะกรามติด (Trismus)
ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัตและวิธผี สมผสานในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอทีไ่ ด้รบั การฉายรังสีใช้สถิตอิ นุมาน (Inferential statistic)
ได้แก่ Independent t test ความเชื่อมั่น P< 0.05

ผล

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการป้องกันภาวะกรามติด
(Trismus) ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตและวิธีผสมผสาน
ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีที่ฉายรังสีครบแล้ว
อย่างน้อย 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับ
การศึกษาจบชั้นประถมที่ 1-4 และมีข้อมูลทั่วไปมีจ�ำนวนเท่ากัน ได้แก่
การประกอบอาชีพอื่นๆ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มทดลอง
จ�ำนวน

ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
จ�ำนวน

เพศ					
ชาย
21
70.0
28
หญิง
9
30.0
2
อาชีพ					
เกษตรกรรม
10
33.33
6
รับจ้าง
10
33.33
14
อื่นๆ
10
33.33
10
ระดับการศึกษา					
ป.1-ป.4
16
53.33
16
ป.5-ป.6
6
20.00
2
มัธยมศึกษาขึ้นไป
8
26.67
12
ข้อมูลอายุเฉลี่ยเท่ากับ 60.53 ± 11.10 และ 53.70 ± 12.69 ปี
(p = 0.30) และได้ รั บ ปริ ม าณรั ง สี เ ฉลี่ ย 6766.67 ± 370.77
และ 6604.67 ± 669.61 เซนติเกรย์ (p= 0.251) ตามล�ำดับ ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
กลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตก่อนการฉายรังสี มีระยะ
อ้าปากเฉลี่ย 3.93 ± 0.82 เซนติเมตร และหลังการฉายรังสีมีระยะอ้าปาก
เฉลี่ย 3.40 ± 0.84 เซนติเมตร สรุปได้ว่ากลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วย
วิธีพลวัตก่อนและหลังการฉายรังสีมีระยะอ้าปากแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 1.104, P = 0.274)
กลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานก่อนการฉายรังสีมีระยะ
อ้าปากเฉลี่ย 3.69 เซนติเมตร และหลังการฉายรังสีมีระยะอ้าปากเฉลี่ย
วารสารกรมการแพทย์

ร้อยละ
93.33
6.67
20.00
46.67
33.33
53.33
6.67
40.00

4.23 เซนติเมตร สรุปได้ว่ากลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสาน
ก่อนและหลังการฉายรังสีมีระยะอ้าปากแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (t =- 3791, P< 0.001)
การเปรียบเทียบระยะอ้าปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ
ที่ได้รับการฉายรังสีระหว่างกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต และ
กลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสาน พบว่ากลุ่มที่บริหารขากรรไกร
ด้วยวิธีพลวัตมีระยะอ้าปากลดลงหลังครบการรักษา เฉลี่ยเท่ากับ 0.53 ±
0.56 เซนติเมตร และ กลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานเพิ่มขึ้น
0.54 ± 0.88 เซนติเมตร เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า กลุ่มที่
บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานมีระยะอ้าปากสูงกว่ากลุ่มที่บริหาร
ขากรรไกรด้วยวิธีพลวัต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -563, P<0.001)

วิจารณ์

จากการเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภาวะกรามติด (Trismus)
ระหว่างการบริหารขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัตและวิธผี สมผสานในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอที่ได้รับการฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือนพบว่า
ทัง้ สองกลุม่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ข้อมูลทัว่ ไปและปริมาณรังสีไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่ ได้รบั การแนะน�ำการบริหาร
ขากรรไกรเพื่อป้องกันภาวะกรามติดตั้งแต่เริ่มรับการฉายรังสีในวันแรก
โดยต้องท�ำทุกวันถึงแม้จบการฉายรังสีแล้วก็ตาม โดยเก็บข้อมูลเมือ่ มาตรวจ
ติดตามอาการหลังฉายรังสีครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน พบว่า กลุม่ ทีบ่ ริหาร
ขากรรไกรด้วยวิธพี ลวัตมีระยะอ้าปากเฉลีย่ ลดลง 0.53 ± 0.56 เซนติเมตร
และกลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานมีระยะอ้าปากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
0.54 ± 0.88 เซนติเมตร เมือ่ ทดสอบทางสถิตพิ บว่ากลุม่ ทีบ่ ริหารขากรรไกร
ด้วยวิธีผสมผสานมีระยะอ้าปากเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่บริหารขากรรไกรด้วย
พลวัต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.001 )
การบริ ห ารขากรรไกรด้ ว ยวิ ธี ผ สมผสานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ก ว่ า
การบริหารขากรรไกรด้วยวิธีพลวัตเนื่องจากการบริหารขากรรไกรด้วย
วิธพี ลวัตเป็นการบริหารขากรรไกรด้วยการให้ผปู้ ว่ ยอ้าปากและหุบปากสลับกัน
ไปหลายครั้ง ซึ่งเป็นการบริหารขากรรไกรเพียง 1 มิติ คือการอ้าปาก
ไม่มีการขยับเคลื่อนขากรรไกรซึ่งภาวะกรามติดเกิดจากการฉายรังสีผ่าน
ข้อต่อขากรรไกรและอาจอ้าปากได้ไม่กว้างเพียงพอเพราะไม่มีการใช้
เครื่องมือหรือนิ้วมือช่วยถ่างขยายช่องปากให้กว้างให้สุด แต่การบริหาร
ขากรรไกรด้วยวิธผี สมผสานเป็นการบริหารขากรรไกรด้วยวิธอี พลวัตร่วมกับ
การเลือ่ นขากรรไกร โดยการอ้าปาก เลือ่ นขากรรไกร หมุนคาง และใช้นวิ้ มือ
ช่วยเปิดปากให้กว้าง ซึง่ ได้เคลือ่ นไหวทัง้ 4 ทิศทาง คือด้านบนล่าง ขวา ซ้าย
หมุน และใช้นิ้วมือช่วยเปิดปากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Sirapracha J8 ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการบริหารขากรรไกรด้วยวิธีอพลวัตและพลวัตในการป้องกันการลดลง
ของระยะอ้าปากในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่ได้รับรังสีรักษา
จ�ำนวน 22 ราย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารขากรรไกรด้วยวิธีอพลวัต
เพื่อป้องกันการลดลงของระยะอ้าปากในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณ
ศีรษะและล�ำคอมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการบริหารด้วยวิธีพลวัต แม้ว่าจะ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

สรุ ป

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่บริหารขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสาน
มีระยะอ้าปากเฉลี่ยหลังฉายรังสีครบมากกว่าผู้ป่วยที่บริหารขากรรไกร
ด้วยวิธีพลวัต จึงสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะกรามติด
ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและล� ำ คอที่ ไ ด้ รั บ การฉายรั ง สี โ ดยการบริ ห าร
ขากรรไกรด้วยวิธีผสมผสานในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ค�ำแนะน�ำการบริหารขากรรไกรตัง้ แต่เริม่ รับการฉายรังสี
แต่ เ มื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยฉายรั ง สี ค รบไปแล้ ว พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยบางรายไม่ ไ ด้ บ ริ ห าร
ขากรรไกรอย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองอ้าปากได้ปกติ หรือ
หลงลืม ละเลย เป็นเรื่องแปลกประหลาดยุ่งยาก เนื่องจากไม่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน พยาบาลควร
อธิบายให้เห็นความส�ำคัญของการบริหารขากรรไกรที่ถูกต้อง การสร้าง
แรงจูงใจให้ฝกึ บริหารขากรรไกรเป็นประจ�ำเพือ่ ป้องกันภาวะกรามติด เช่น
การฝึกการบริหารขากรรไกรทัง้ รายกลุม่ และรายบุคคล พยาบาลควรจัดตัง้
กลุม่ ชมรม หรือเครือข่ายของผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและล�ำคอทีไ่ ด้รบั การฉายรังสี
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้เข้ากลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสามารถดูแลตนเองได้เหมาะสม
นอกจากนี้ พ ยาบาลควรท� ำ งานร่ ว มกั บ สหสาขาวิ ช าชี พ เช่ น แพทย์
ทันตแพทย์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวการป้องกันภาวะกรามติด

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารขากรรไกรเช่นทัศนคติ
หรือแรงจูงใจและพัฒนาแนวทางการบริหารขากรรไกรตามปัจจัยทีศ่ กึ ษาได้
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะกรามติดในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา กลุ่มงานทันตกรรม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการวิจยั โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ที่สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการศึกษาครั้งนี้
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