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Oral lichen planus is a common mucocutaneous disorder presented in oral medicine clinic. Although, mostly
affected mucosa and occasionally skin, sometimes this lesion probably lead to the diagnosis of systemic disease
which manifest similarly in oral cavity. This case report presented the female patient who had been diagnosed
with ectodermal dysplasia, presented with mucosal lesion clinically consistent with oral lichen planus. Since she
had several systemic abnormality, the oral manifestation from systemic disorder was suspected. Further
investigations were performed, leading to the diagnosis of undifferentiated connective tissue disease and
subsequent appropriate treatment.
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โรคไลเคนแพลนัสในช่ องปากในผู้ป่วยโรคเอคโตเดอร์
มัลดิสเพลเซียและโรคเนือ้ เยื่อเกี่ยวพันที่ยังไม่ ทราบชนิด
เสาวนีย ไม้ พานิช1, นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ 2, นิษณ์ โอกูม่า2
1
2

โรงพยาบาลอ�ำนาจเจริ ญ อ.เมื อง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชอ่ งปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก เป็ นโรคที่ท�ำให้ เกิดการอักเสบของเยื่อเมือกช่องปากที่พบได้ บ่อยในคลินิกเวชศาสตร์ ช่องปาก
แม้ ว่าโดยส่วนใหญ่โรคนี ้จะมีผลกระทบกับเยื่อเมือกช่องปาก และอาจพบร่ วมกับรอยโรคที่ผิวหนังได้ แต่ในบางครัง้ รอยโรค
นี ้อาจน�ำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางระบบที่มีอาการแสดงในช่องปากที่คล้ ายกัน ดังเช่นผู้ป่วยที่น�ำเสนอในรายงานผู้ป่วยฉบับนี ้
ซึ่งเป็ นผู้ป่วยเพศหญิง ที่มีประวัติได้ รับการวินิจฉัยโรคเอคโตเดอร์ มลั ดิสเพลเซีย และมารับการตรวจด้ วยโรคในช่องปากที่มี
ลักษณะเข้ าได้ กบั รอยโรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก แต่เนื่องจากความผิดปกติทางร่ างกายหลายประการ จึงคาดว่ารอยโรค
ในช่องปากอาจเป็ นอาการแสดงของโรคทางระบบ อันน� ำไปสู่การตรวจเพิ่มเติม จนได้ รับการวินิจฉัยโรคโรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่ยงั ไม่ทราบชนิด และน�ำไปสู่การรักษาโรคทางระบบต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ไลเคนแพลนัสในช่องปาก เอคโตเดอร์ มลั ดิสเพลเซีย โรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยงั ไม่ทราบชนิด
การอ้ างอิง: เสาวนีย ไม้ พานิช, นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ , นิษณ์ โอกูม่า. โรคไลเคนแพลนัสในช่องปากในผู้ป่วยโรคเอคโตเดอร์
มัลดิสเพลเซียและโรคเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยงั ไม่ทราบชนิด. ว ทันตะ มหิดล 2561; 38: 249-265.

บทน�ำ (Introduction)
โรคไลเคนแพลนั ส (lichen planus) เป็ นโรค
ของเยื่อเมือกช่องปาก (mucocutaneous disease) ที่
พบได้ ค่อนข้ างบ่อย โดยมีรายงานความชุกประมาณ
ร้ อยละ 1-2 ในประชากรทัว่ ไป ซึง่ ร้ อยละ 65 มีรอยโรค
ในช่ อ งปากร่ ว มด้ ว ย [1] แม้ ว่ า สาเหตุข องโรคจะยัง
ไม่ชดั เจน แต่มีข้อมูลที่สนับสนุนถึงความเกี่ยวข้ องกับ
ภูมิค้ มุ กันร่ างกายชนิดเซลล์เป็ นสื่อซึง่ เป็ นพยาธิก�ำเนิด
หลักของโรค รอยโรคในช่องปากมีลกั ษณะได้ หลายรูปแบบ
โดยลักษณะที่พบเป็ นรอยแดง (erythematous) จาก
การมีเยื่อบุฝ่อ (atrophy) หรื อถลอก (erosion) ร่ วมกับ
ลายเส้ นสีขาว (white striae) เป็ นอาการแสดงที่พบ
ได้ บ่ อ ย 2 ซึ่ ง ลัก ษณะดัง กล่ า วมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
ติดต่ อเกี่ยวกับบทความ: นิษณ์ โอกูมา่
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชอ่ งปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
6 ถ.โยธี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันรับเรื่ อง : 10 สิงหาคม 2561
วันยอมรับการตีพิมพ์ : 24 ธันวาคม 2561

โรคภูมิค้ มุ กันต้ านตนเอง (autoimmune disease) เช่น
โรคลูปัสอีริทีมาโตซัส (lupus erythematosus) [2-4]
จึงต้ องอาศัยผลการตรวจเพิม่ เติมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวินิจฉัย
สุดท้ าย ในกรณีที่ลกั ษณะทางคลินิกไม่สามารถบ่งชี ้โรค
ได้ ชดั เจน
โรคเอคโตเดอร์ มัลดิสเพลเซีย (ectodermal
dysplasia) เป็ นความผิดปกติแต่ก�ำเนิดซึ่งเป็ นผลจาก
ความบกพร่ องของการพัฒนาโครงสร้ างที่เจริ ญมาจาก
เนื ้อเยื่อผิวนอก (ectoderm) ส่งผลให้ เกิดความผิดปกติ
ของผิวหนังและรยางค์ผิว (skin appendage) ได้ แก่ ผม
เล็บ ต่อมเหงือ่ และต่อมไขมัน รวมถึงฟัน [5, 6] นอกจากนี ้
ยังอาจส่งผลต่อความผิดปกติของอวัยวะอื่นที่พัฒนา
มาจากเนื ้อเยื่อผิวนอก ได้ แก่ ต่อมน�ำ้ นม (mammary
gland) ต่ อ มไทรอยด์ (thyroid gland) ต่ อ มไธมัส
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(thymus) ต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า (anterior pituitary
gland) ต่อมหมวกไตส่วนใน (adrenal medulla) ระบบ
ประสาทส่วนกลาง หูชนนอก
ั้
เมลาโนไซต์ (melanocyte)
กระจกตา (cornea) ต่อมและท่อน� ้ำตา (lacrimal gland
and duct) เยื่อเมือกช่องปาก จมูก และล�ำไส้ ตรง (rectal
mucosa) ด้ วยเหตุ ที่ โ รคนี ม้ ี ลัก ษณะแสดงออกได้
หลากหลาย รวมถึ ง การจ� ำ แนกโรคที่ มี ห ลายระบบ
ท� ำ ให้ ข้ อ มูล อุบัติ ก ารณ์ ข องโรคไม่ไ ด้ มี ก ารระบุอ ย่ า ง
ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตาม โรคไฮโพไฮโดรติกเอคโตเดอร์
มัลดิสเพลเซีย (hypohidrotic ectodermal dysplasia,
HED) เป็ นความผิดปกติในกลุ่มโรคเอคโตเดอร์ มลั ดิส
เพลเซี ย ที่ พ บได้ ม ากที่ สุด โดยมี ร ายงานอุบัติ ก ารณ์
ประมาณ 1 ต่อ 10,000 ถึง 1 ต่อ 100,000 คนของเด็ก
แรกเกิดเพศชาย [5, 7] ซึง่ ความผิดปกติของการเจริ ญ
ของขากรรไกรและฟั น ทังในแง่
้
ของจ�ำนวนและรู ปร่ าง
ของฟั น เป็ นหนึ่งในอาการแสดงส�ำคัญของโรค [5-9]
เนื่องจากเป็ นโรคที่เกี่ยวข้ องกับการกลายพันธุ์ของยีน
โรค HED จึงมีรายงานการพบร่ วมกับความผิดปกติที่
เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนอื่น รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้ อง
กับระบบภูมิค้ มุ กันร่ างกาย ทังโรคภู
้
มิค้ มุ กันต้ านตนเอง
ได้ แก่ โรคต่อมไร้ ท่อผิดปกติจากภูมิค้ ุมกันต้ านตนเอง
(autoimmune polyendocrinopathy), โรคโลหิตจาง
เพอร์ นิ เ ซี ย ส (pernicious anemia) [10] และโรค
ภูมคิ ้ มุ กันบกพร่อง [11] อย่างไรก็ตาม ไม่พบรายงานของ
โรคนี ้ร่วมกับโรคของระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective
tissue disease)
โรคของระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน เป็ นกลุ่มของโรค
ที่ มี พ ยาธิ ก� ำ เนิ ด เกี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างภูมิ ค้ ุม กัน ต่ อ
เนื ้อเยื่อตัวเอง (autoantibody) เนื่องจากโรคในกลุ่มนี ้
ส่วนใหญ่มอี าการและอาการแสดงทีไ่ ม่จำ� เพาะ และมักจะ
ทับซ้ อนกัน ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคจึงจ�ำเป็ นต้ องอาศัย
เกณฑ์การวินิจฉัย (diagnostic criteria) อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีโรคบางโรคที่มีลกั ษณะทางคลินิกหรื อการตรวจ
ทางห้ องปฏิบัติการที่สนับสนุนการมีโรคในกลุ่มนี ้ แต่
ไม่สามารถให้ การวินิจฉัยสุดท้ ายว่าเป็ นโรคใดโรคหนึ่ง
ได้ อ ย่ า งแน่ ชัด เนื่ อ งจากผลการตรวจที่ ไ ม่ ค รบหรื อ

ไม่สอดคล้ องตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรค ซึง่ โรคดังกล่าว
จะได้ รั บ การวิ นิ จ ฉัย ว่า เป็ น โรคเนื ้อ เยื ่ อ เกี ่ ย วพัน ที ่ย ัง
ไม่ทราบชนิ ด (undifferentiated connective tissue
disease, UCTD) [12, 13] โดยเมื่อติดตามผู้ป่วยโรคนี ้
ร้ อยละ 5-68 พัฒนาไปเป็ นโรคใดโรคหนึ่งในช่วงเวลา
เฉลี่ย 17.5-60 เดือน [13]
รายงานฉบั บ นี ไ้ ด้ น� ำ เสนอผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นโรค
เอคโตเดอร์ มั ล ดิ ส เพลเซี ย ที่ ม ารั บ การตรวจด้ วย
รอยโรคในช่ อ งปากที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ โรคไลเคน
แพลนัสในช่องปาก (oral lichen planus) และน�ำไปสู่
การวินิจฉัยโรคทางระบบ คือ UCTD ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง
ความส�ำคัญของการประเมินความผิดปกติภายนอก
ช่องปาก ร่วมกับการตรวจและวินจิ ฉัยโรคภายในช่องปาก
ของผู้ป่วย ตลอดจนการส่ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บัติก าร
และการส่งต่อผู้ป่วยเพื่ อรั บการดูแลจากแพทย์ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ จะท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยและรักษา
โรคอย่างไม่ลา่ ช้ าเกินไป เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี

รายงานผู้ป่วย (Case report)
ข้ อมูลผู้ป่วย (Patient profile) ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ
48 ปี สถานภาพโสด ภูมิล�ำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาการส� ำ คั ญ และอาการเจ็ บ ป่ วยปั จ จุ บั น
(Chief complaint and present illness) มีอาการ
แสบในช่องปากมานาน 2 ปี โดยเมื่อ 2 ปี ก่อน ผู้ป่วยเริ่ ม
มีอาการแสบบริ เวณกระพุ้งแก้ ม 2 ข้ างเวลารับประทาน
อาหารรสจัด เคยไปรั บการตรวจกับแพทย์ ได้ รับการ
ตัดชิ ้นเนื ้อบริเวณเยือ่ บุกระพุ้งแก้ มทัง้ 2 ข้ าง แพทย์แจ้ งว่า
ไม่เป็ นมะเร็ ง แต่ไม่ทราบผลการตรวจที่ชดั เจน ผู้ป่วย
ปฏิเสธการใช้ ยาทาในช่องปาก
ประวัตทิ างการแพทย์ (Medical history) ผู้ป่วย
ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอคโตเดอร์ มัลดิสเพลเซีย
และโรคภูมิแพ้ โดยมี ประวัติแพ้ ฝุ่น และมี ผื่นบริ เวณ
ใบหน้ าเมื่อสัมผัสแสงแดด ปั จจุบนั รับประทานยาแก้ แพ้
ลอราทาดีน (loratadine) และใช้ น� ้ำตาเทียมเป็ นประจ�ำ
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ประวั ติ ค รอบครั ว (Family history) พี่ สาว
ส� ำ หรั บ การเป็ น โรคเอคโตเดอร์ มัล ดิ ส เพลเซี ย
เป็ น โรคลูปั ส อี ริ ที ม าโตซัส ทั่ว ร่ า ง (systemic lupus ของสมาชิกครอบครัว แสดงในแผนผังครอบครัว ดังนี ้
erythematosus, SLE) และความดัน โลหิ ต สูง ส่ว น (แผนภาพ 1)
พี่ชายเป็ นโรคเบาหวาน

เพศชาย
เพศหญิง
เพศชายเป็นโรค
เพศหญิงเป็นโรค
ผู้ป่ วยรายนี้
แผนภาพ 1

แสดงแผนผังครอบครัวส�ำหรับโรคเอกโตเดอร์ มลั ดิสเพลเซีย

ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal history) ผู้ป่วยปฏิเสธ
ประวัติ ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ / สูบ บุ ห รี่ และ
การรับประทานอาหารเสริ มและสมุนไพร

ลักษณะทางคลินิก (Clinical findings)
การตรวจบริเวณศีรษะ ใบหน้ า และล�ำคอ
ใบหน้ามีความสมมาตร ไม่พบลักษณะผิดรูปร่าง
ของอวัยวะหรื อโครงสร้ างใบหน้ า ไม่พบผื่นบนใบหน้ า
แต่พบว่ามีกระ (freckle) บริ เวณโหนกแก้ มทัง้ 2 ข้ าง
บริ เวณหนังศี รษะ พบบริ เวณไร้ ผมแบบไม่มีแผลเป็ น
(non-scarring alopecia) อยูโ่ ดยทัว่ ไป การตรวจข้อต่อ
ขากรรไกร ไม่พบความผิดปกติ การตรวจต่อมน�้ำเหลือง
บริ เวณศีรษะและล�ำคอ คล�ำไม่พบ (รูป 1, 2)
การตรวจรยางค์
นิ ้วมือและนิ ้วเท้ าทุกนิ ้ว มีลกั ษณะตึงของผิวหนัง
(sclerodactyly) นิ ้วดูสนกว่
ั ้ าปกติ ไม่พบรอยย่นผิวหนัง
ของข้ อต่อนิว้ มือส่วนปลาย (distal interphalangeal
joint) มีการจ�ำกัดการเคลื่อนที่ของมือในการก�ำมือ และ
พบผิวหนังบริ เวณฝ่ ามือแห้ ง ลอกเป็ นขุย และมีผื่นแดง รูป 1, 2 ลักษณะบริเวณศีรษะ ใบหน้ า และล�ำคอ
กระจายในบริ เวณสัมผัส (รูป 3-5)
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รู ป 3-5

ลักษณะรยางค์บนและล่าง

การตรวจช่ องปาก การตรวจฟั น พบว่าลักษณะ
ของฟั นโดยทัว่ ไป มีขนาดเล็กกว่าปกติ (microdontia)
แต่ มี รู ป ร่ า งปกติ และพบรอยสึ ก บนด้ านบดเคี ย้ ว
(occlusal surface) และด้ านแก้ ม (buccal surface)
นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีฟันที่ไม่ขึ ้นหลายต�ำแหน่ง ได้ แก่
ฟั น ซี่ 17, 26-28, 38, 47, และ 48 ซึ่ ง ไม่ มี ป ระวัติ

ของการถอนฟั นมาก่อน พบวัสดุอุดฟั นชนิดอะมัลกัม
(amalgam) ที่ ด้ า นบดเคี ย้ วของฟั น ซี่ 16, 36, และ
46 และด้ านบดเคีย้ วและด้ านแก้ มของฟั นซี่ 37 ซึ่งมี
สภาพค่อนข้ างเก่า ผิวไม่เรียบ และมีขอบรั่วบางต�ำแหน่ง
(รูป 6-9)

รู ป 6, 7

แสดงลักษณะทางคลินิกของฟั นในขากรรไกรบน (รูป 6) และล่าง (รูป 7)

รู ป 8, 9

แสดงลักษณะทางคลินิกของฟั นและเหงือกทางด้ านขวา (รูป 8) และด้ านซ้ าย (รูป 9)

http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit

253

Saowanee maipanich, et al

การตรวจเนื ้อเยื่ออ่อน เยือ่ บุกระพุง้ แก้ม (buccal
mucosa) ด้านขวา พบเยื่อบุแดงร่ วมกับลายเส้ นสีขาว
และบริ เวณส่วนล่างใกล้ กับร่ องพับด้ านแก้ ม (buccal
vestibule) พบรอยแผลที่ก�ำลังหาย ขนาด 2x6 มิลลิเมตร
(รู ป 10) ส่วนเยื ่อบุกระพุ้งแก้มด้านซ้าย พบเยื่อบุแดง
ร่วมกับลายเส้ นสีขาว (รูป 11) บริ เวณเหงือกยึด (attached
gingiva) ด้ านแก้ มของฟั นซี่ 25 พบมีแผลที่ปกคลุมด้ วย
เยื่อเทียมสีเหลือง ขอบชัดเจน ขนาด 3x4 มิลลิเมตร
(รู ป 9) ซึง่ ผู้ป่วยให้ ประวัติว่าแปรงฟั นกระแทกโดน 2-3
วันก่อน ส่วนเยื่ อเมื อกช่องปากโดยไปมี ลักษณะแห้ ง
และเป็ นมัน ไม่พบมีน�ำ้ ลายขังบริ เวณพืน้ ปาก เหงือก
ไม่มีลกั ษณะคล้ ายผิวส้ ม (stippling)
อนามัยช่อ งปาก (oral hygiene) อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง มีคราบจุลินทรี ย์ (plaque) และหินน�ำ้ ลาย
สะสมเล็กน้ อย

การวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis)
เนื่องจากรอยโรคมีลกั ษณะเป็ นรอยโรคสีแดง ร่ วมกับ
เส้ น สี ข าว จึ ง ให้ ก ารวิ นิ จ ฉัย โรคที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได้
โดยพิจารณาจากลักษณะรอยโรคในช่องปาก ร่ วมกับ
ความผิดปกติภายนอกช่องปาก และประวัติการมีผื่น
เมื่อสัมผัสแสงแดด ตามล�ำดับความน่าจะเป็ น ดังนี ้
1. ไลเคนแพลนัสในช่องปาก
2. ไลเคนอยด์ในช่องปากเหตุสมั ผัส (oral lichenoid
contact lesion)
3. ลูปัสอีริทีมาโตซัส
ส�ำหรั บความผิดปกติทางร่ างกาย ซึ่งตรวจพบ
ความผิดปกติของใบหน้ า ผม รวมถึงนิ ้วมือ/เท้ าที่พบว่า
มีความตึงของผิวหนังมากกว่าปกติ จึงให้ การวินิจฉัย
แยกโรค ดังนี ้
1. โรคเอคโตเดอร์ มัลดิสเพลเซี ย ซึ่งเป็ นโรคที่
ผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัยอยูแ่ ล้ ว
2. โรคของระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึง่ โรคที่ท�ำให้
มีลกั ษณะนิ ้วตึงแข็ง ได้ แก่ โรคหนังแข็ง (scleroderma,
systemic sclerosis) และโรคเนื ้อเยือ่ เกีย่ วพันผสม (mixed
connective tissue disease, MCTD)
การตรวจเพิ่มเติม (supplementary investigation)
จากการตรวจพบว่ามีฟันหายไปหลายต�ำแหน่ง โดยไม่มี
ประวัติของการถอนฟั นมาก่อน จึงส่งตรวจทางภาพรังสี
เพื่อการวินิจฉัยฟั นที่ไม่ขึ ้นในช่องปาก

การตรวจทางภาพรังสีปริทศั น์ (panoramic radiography)
ไม่พบฟั นคุดหรื อฟั นฝั งในบริ เวณที่ตรวจไม่พบ
ฟันในช่องปากไม่พบรอยโรคของกระดูกขากรรไกร (รูป 12)
เนื่องจากลักษณะทางคลินิกส�ำหรั บรอยโรคใน
ช่องปาก ไม่สามารถให้ การวินิจฉัยสุดท้ ายได้ จึงจ�ำเป็ น
ต้ องท�ำการตรวจเพิ่มเติมด้ วยการตัดเนื ้อเยื่อออกตรวจ
รู ป 10, 11 แสดงลัก ษณะทางคลิ นิ ก ของเยื่ อ บุ ก ระพุ้ ง แก้ ม โดยพิจารณาท�ำการตัดเนื ้อเยื่อออกตรวจบางส่วนเพื่อ
ด้ านขวา (รูป 10) และด้ านซ้ าย (รูป 11)
การวินิจฉัย (incisional biopsy) จากบริ เวณรอยโรคที่มี
ลักษณะเยื่อบุแดงและลายเส้ นสีขาวอยู่ปนกันที่เยื่อบุ
กระพุ้งแก้ มด้ านขวา เพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิ วิทยา
(histopathology) และอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์โดยตรง
(direct immunofluorescence)
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รู ป 12

แสดงภาพรังสีปริ ทศั น์ของผู้ป่วย

ผลจุลพยาธิวทิ ยา พบลักษณะดังนี ้
พบชัน้ เยื่อบุผิวหนาตัว (acanthosis) และการ
หนาตัวของชัน้ เคอราติน (hyperkeratosis) (รู ป 13)
และพบแถบของกลุ่มลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ที่ มา
รวมกันในชันเนื
้ ้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ ตอ่ ชันเยื
้ ่อฐาน (รูป 13,
ลูกศรหนา) บริ เวณชัน้ ฐานของเยื่อบุผิว พบการเสื่อม
สลายของเซลล์ในลักษณะของ liquefactive degeneration
(รูป 14, ลูกศรบาง) ส่วนการพิจารณาการมีหลอดเลือด
อักเสบไม่สามารถท�ำได้ เนือ่ งจาก มีการกระจายของเซลล์
อักเสบเรื ้อรังลงมาในเนื ้อเยือ่ เกีย่ วพันชันลึ
้ ก จึงไม่สามารถ
ระบุการมีเซลล์อกั เสบรอบหลอดเลือดได้
ลักษณะทางจุลพยาธิ วิทยา สอดคล้ องกับการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคไลเคนพลานัส หรื อ ปฏิ กิ ริ ย าไลเคนอยด์
ในช่องปาก แต่ไม่สามารถตัดความเป็ นไปได้ ของโรค
ลูปัสอีริทีมาโตซัสจากชิ ้นเนื ้อส่งตรวจนี ้ได้
ผลอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ โดยตรง ให้ ผลลบ
(negative) ต่อไฟบริโนเจน (fibrinogen) อิมมูโนโกลบูลนิ
(immunoglobulin) จี อิมมูโนโกลบูลินเอ็ม อิมมูโนโกล
บูลนิ เอ และคอมพลีเมนต์ 3 (complement 3)
เนื่องจากต�ำแหน่งของรอยโรคที่มีความสัมพันธ์
กับวัสดุอุดฟั นชนิดอะมัลกัม จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะ
ท�ำให้ เกิดรอยโรคไลเคนอยด์ในช่องปากเหตุสมั ผัส จึง
ได้ ส่งผู้ป่วยเพื่อตรวจเพิ่มเติม คือ การทดสอบภูมิแพ้
ผิวหนังด้วยวิธกี ารสัมผัส (skin patch test) ซึง่ ให้ ผลลบ
ต่อวัสดุทางทันตกรรม โดยสารที่ท�ำการทดสอบ เช่น
ทอง นิกเกิล (nickel) โคบอลต์ (cobalt) แพลเลเดียม
(palladium) ปรอท (mercury) ทองแดง (copper)

รู ป 13, 14 แสดงลักษณะทางจุลพยาธิ วิทยา ในก� ำลังขยาย
ขนาดต�่ำ (รูป 13) และสูง (รูป 14)

นอกจากนี ้ จากอาการแสดงภายนอกช่องปาก
ของผู้ป่วย ทีต่ รวจพบลักษณะของนิ ้วตึงและแข็ง ร่วมกับ
ประวัตกิ ารมีผื่นแดงภายหลังการสัมผัสแสงแดด ซึง่ อาจ
เกิดจากภาวะไวแสง (photosensitivity) และผลการตรวจ
ลักษณะทางจุลพยาธิ วิทยาที่ ไม่สามารถตัดโรคลูปัส
อีริทีมาโตซัสออกได้ จึงพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อ
การวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคลูปัสอีริทีมาโตซัส
ทัว่ ร่างและโรคหนังแข็ง ดังนี ้
การตรวจแอนติบอดีต่อนิวเคลียส (antinuclear
antibody, ANA) ให้ ผลบวก (positive) โดยพบรูปแบบ
ที่เป็ นเนื ้อเดียวกันทังนิ
้ วเคลียส (homogeneous) และ
เป็ นปื น้ ละเอียดกระจายทัว่ นิวเคลียส (fine speckled)
ด้ วยระดับแอนติบอดีไตเตอร์ (antibody titer) 1:1,280
ส่วนการตรวจแอนติบอดีต่อดับเบิลสแตรนด์ ของ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก (anti-double stranded
DNA antibody, anti-dsDNA) ให้ ผลลบ
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การตรวจความสมบู ร ณ์ ของเม็ ด เลื อ ด
(complete blood count, CBC) พบความผิดปกติของ
เม็ ด เลื อ ดแดงเล็ ก น้ อย โดยพบว่ า เม็ ด เลื อ ดแดงมี
ปริ ม าณฮี โ มโกลบิ น เฉลี่ ย และความเข้ ม ข้ น ของฮี โ ม
โกลบิน (mean corpuscular hemoglobin, MCH และ
mean corpuscular hemoglobin concentration,
MCHC) ต�่ ำ กว่าปกติเล็กน้ อย และมี ความกว้ างของ
การกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง (red cell distribution
width, RDW) สูงกว่าปกติ ส่วนจ� ำนวนเม็ดเลือดขาว
ระดับฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb) ปริ มาตรเม็ดเลือด
แดงในเลือด (hematocrit, Hct) และเกล็ดเลือด อยู่ใน
ระดับปกติ
จากผลการตรวจเลื อ ด ที่ พ บแอนติ บ อดี ต่ อ
นิวเคลียสในระดับที่สงู จึงได้ สง่ ปรึกษาอายุรแพทย์ เพื่อ
การตรวจเพิ่มเติม โดยผลการตรวจจากแพทย์ มีรายงาน
ดังต่อไปนี ้
แอนติบอดีต่อแอนติเจนสมิทต์ (anti-Sm),
แอนติบ อดี ต่ อ ส่ ว นโปรตี น ไรโบนิ ว เคลี ย ร์ (antiribonucleoprotein, anti-RNP) และแอนติบอดีต่อ
เอสซีแอล เจ็ดสิบ (anti-Scl-70) ให้ ผลลบทังหมด
้
การวินิ จ ฉั ย สุ ดท้ าย (final diagnosis) จาก
ประวัติผ้ ปู ่ วย ลักษณะทางคลินิก ผลตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยา และการทดสอบภูมแิ พ้ ผวิ หนัง เข้ าได้ กบั การวินจิ ฉัย
รอยโรคไลเคนแพลนัสในช่ องปากมากที่สดุ ส่วนโรค
ทางระบบ แพทย์ให้ การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค UCTD
การรั กษา (Treatment) เนื่องจากรอยโรคใน
ช่องปากมีความรุนแรงน้ อย จึงพิจารณาให้ การรักษาด้ วย
ยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ โดยจ่ายยาฟลูโอซิโนโลนอะเซโตไนด์
ตาราง 1 สรุปผลการตรวจเพิ่มเติม
Tissue examination
Histopathology DIF
Result

Consistent with
OLP, OLL

(-)
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ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในออราเบส (0.1% fluocinolone
acetonide in orabase) โดยให้ ทายาบริ เวณรอยโรค
วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้ าและก่อนนอน ร่วมกับการให้
ผู้ป่วยบ้ วนน� ้ำลายเทียม (xerostomia mouthwash) ที่
ผลิตโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยให้ กลัวปากก่
้
อนอาหารและก่อนนอน และเมื่อผู้ป่วย
ได้ รับการวินิจฉัยโรคทางระบบ อายุรแพทย์ ได้ ให้ การ
รักษาด้ วยยาสเตียรอยด์ทางระบบ ร่วมกับยากดภูมคิ ้ มุ กัน
(immunosuppressant) ได้ แก่ ยาเพรดนิ โ ซโลน
(prednisolone) ขนาด 5 มิลลิกรัม ทานครัง้ ละ 1 เม็ด
หลังอาหารเช้ าและเย็น และยาไฮดรอกซีคลอโรควิน
(hydroxychloroquine) ขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง้
หลังอาหารเช้ า ร่วมกับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร คือ
ยาโอเมพราโซล (omeprazole) ขนาด 20 มิลลิกรั ม
ครัง้ ละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้ า
หลังจากเริ่มให้ การรักษาประมาณ 2 เดือน รอยโรค
ในช่องปากดีขึ ้นมาก (รูป 15, 16) พิจารณาให้ การรักษา
ด้ วยยาฟลูโอซิ โนโลนอะเซโตไนด์ ทาบริเวณรอยโรค 1 ครัง้
ก่อนนอน วันเว้ นวัน ร่ วมกับน�ำ้ ลายเทียม ส�ำหรับการ
รักษาโรค UCTD หลังจากการทานยาประมาณ 6 เดือน
อายุรแพทย์ ได้ หยุดยาสเตียรอยด์ทางระบบ และจ่าย
เฉพาะยาไฮดรอกซี ค ลอโรควิ น โดยค่อยๆ ลดขนาด
ยาลง จนล่าสุด ทานยาครัง้ ละ 0.5 เม็ด วันละ 1 ครัง้
วันเว้ นวัน และได้ ติดตามการควบคุมโรคด้ วยการตรวจ
วัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte
sedimentation rate, ESR) ซึ่งผลตรวจล่าสุด ได้ ค่า
18 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง (ค่าปกติ น้ อยกว่า 30 มิลลิเมตร
ต่อชัว่ โมง)

Blood investigation
Serologic test
Skin patch test
Anti-dsDNA, anti-Sm,
ANA
anti-RNP, anti-Scl-70
1:1,280 pattern;
(-)
(-)
homogeneous, fine
speckled
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รู ป 15, 16 แสดงเยื่อบุกระพุ้งแก้ มภายหลังการรักษา 6 เดือน

ส� ำ หรั บ การรั ก ษาทางทัน ตกรรม ผู้ป่ วยได้ รั บ
การส่งต่อเพื่อรับการรักษารากฟั นซี่ 31, 41 และ 36 และ
วางแผนการบู ร ณะด้ ว ยการท� ำ ครอบฟั น ซี่ 36 และ
อุด ฟั น ในต� ำ แหน่ง ที่ มี ก ารสึก รวมถึง การใส่ฟัน เที ย ม
ถอดได้ เพื่อให้ สามารถใช้ เคี ้ยวอาหารได้ และลดภาระ
ต่อฟั นธรรมชาติที่ยงั คงเหลืออยู่

บทวิจารณ์ (Discussion)
ปั จ จุบัน มี ข้ อ มูล ที่ แ สดงถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข อง
โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ใ นช่ อ งปากกับ โรคทางระบบ
เพิ่มมากขึ ้น [14-16] ทังที
้ ่เกิดกับฟั น เหงือกและอวัยวะ
ปริ ทัน ต์ เนื อ้ เยื่ อ อ่ อ น และกระดูก การวิ นิ จ ฉั ย และ
เชื่อมโยงความผิดปกติในช่องปากกับภาวะทางระบบ
จึง จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศัย ความรู้ เกี่ ย วอาการแสดงในช่ อ ง
ปากของโรคทางระบบ การซักประวัติของความผิดปกติ
ทังภายในช่
้
องปากและทางระบบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
การสังเกตอาการแสดงบริ เวณศีรษะและใบหน้ า ผิวหนัง

และรยางค์ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารวินิจฉัยโรคทางระบบที่ยงั
ไม่ได้ รั บการตรวจพบ เพื่ อ ให้ ผ้ ูป่ วยได้ รั บการรั ก ษาที่
เหมาะสมก่อนที่จะมีการลุกลามของโรค
ผู้ป่วยรายนี ม้ ารั บการตรวจที่ คลินิกเวชศาสตร์
ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนือ่ งจากมีอาการแสบปากเวลาทานอาหารรสจัดมา 2 ปี
จากการตรวจทางคลินิก พบลักษณะภายนอกช่องปาก
ที่ผิดปกติ ได้ แก่ ผมบาง ผิวแห้ ง ร่ วมกับความผิดปกติ
ของนิว้ มือ/เท้ า ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้ องกับการ
วินิจฉัยโรคเอคโตเดอร์ มัลดิสเพลเซีย ซึ่งเป็ นโรคที่
ถ่ ายทอดทางพัน ธุก รรม และมี ลัก ษณะแสดงออกได้
มากกว่า 100 ลักษณะ โดยที่ลกั ษณะของโรคในกลุม่ นี ้
ที่พบได้ มากที่สดุ คือ โรค HED โดยความผิดปกติของ
โรคนี ้ประกอบไปด้ วย การมีผมหรื อขนตามร่างกายน้ อย
(hypotrichosis) การมีเหงื่อน้ อย (hypohidrosis) และ
การมีฟันหายแต่ก�ำเนิด (hypodontia) แม้ ว่าโดยส่วน
ใหญ่ โรคนี จ้ ะถ่ า ยทอดทางพัน ธุ ก รรมแบบยี น ด้ อ ย
บนโครโมโซม X (X-linked recessive) แต่มีรายงาน
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมบนออโตโซมทังแบบยี
้
นเด่นและ
ยีนด้ อย (autosomal dominant/recessive) ด้ วยเช่นกัน
[5-7, 17, 18] ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนผังการเป็ นโรค
ของคนในครอบครัวผู้ป่วยแล้ ว มีความเป็ นไปได้ ที่จะมี
การถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนออโตโซมมากที่สดุ อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากลักษณะความผิดปกติของนิว้ มือ/เท้ า
ของผู้ ป่ วยรายนี ้ ที่ พ บว่ า มี ค วามตึ ง และแข็ ง ไม่ ใ ช่
ลักษณะที่มีรายงานการพบในโรคนี ้ จึงมีความเป็ นไปได้
ที่จะเกิดจากโรคอื่นร่ วมด้ วย โดยโรคที่พบว่าเป็ นสาเหตุ
ของภาวะนิ ้วแข็งได้ บอ่ ย คือ โรคหนังแข็ง และ MCTD
โรคหนั งแข็ง เป็ นโรคในกลุ่มโรคระบบเนื ้อเยื่อ
เกี่ ยวพันที่พบได้ ไม่บ่อยนัก โดยมีรายงานอุบัติการณ์
ของโรคประมาณ 10-20 คนต่อประชากร 1,000,000 คน
ซึ่งลักษณะส�ำคัญของโรคหนังแข็งนี ้ คือ การมีผิวหนัง
แข็งตึง ดังนัน้ การมีนิ ้วแข็งจึงเป็ นอาการแสดงหนึง่ ที่พบ
ในผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ [19] ส่ ว นโรค MCTD เป็ น โรค
ที่ มีลักษณะทางคลินิกของโรคระบบเนื อ้ เยื่ อเกี่ ยวพัน
อย่างน้ อย 2 โรคจาก 4 โรค คือ โรคลูปัสอีริทีมาโตซัส
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ทัว่ ร่าง โรคข้ ออักเสบรูห์มาตอยด์ (rheumatoid arthritis)
โรคกล้ามเนื ้ออักเสบ (polymyositis) และโรคหนังแข็ง [20]
และเนื่ องจากผู้ป่วยอาจมีลกั ษณะทางคลินิกของโรค
หนังแข็งร่ วมด้ วย จึงอาจพบการมีนิ ้วแข็งตึงได้ ในผู้ป่วย
บางราย
ส� ำ หรั บ ลัก ษณะภายในช่อ งปาก จากที่ พ บฟั น
หายไปแต่ก�ำเนิดหลายซี่ ซึง่ ยืนยันด้ วยภาพรังสีปริ ทศั น์
ถึงการไม่มีฟันคุด/ฟั นฝั งในขากรรไกร ร่ วมกับลักษณะ
ของฟั นซี่เล็ก ลักษณะดังกล่าวเข้ าได้ กบั โรคเอคโตเดอร์
มัลดิสเพลเซียดังได้ กล่าวไปแล้ ว ส�ำหรั บรอยโรคของ
เนื ้อเยือ่ อ่อนทีพ่ บเป็ นลักษณะเยือ่ บุแดงและลายเส้ นสีขาว
ร่ ว มกับ แผลบางต� ำ แหน่ ง และมี ก ารด� ำ เนิ น โรคแบบ
เรื อ้ รัง จึงให้ การวินิจฉัยโรคในกลุ่มที่เกิดจากภูมิค้ มุ กัน
ร่ างกาย (immune-mediated disease) โดยที่ไลเคน
แพลนั สในช่ องปาก เป็ นโรคที่มีความเป็ นไปได้ มาก
ที่สดุ เนื่องจากลักษณะทางคลินิกของโรคนี ้ที่พบได้ บอ่ ย
คือ ลายเส้นสีขาว หรือ Wickham’s stria ร่วมกับเยือ่ บุแดง
และการพบรอยโรคที่สมมาตรกันบนเยื่อบุกระพุ้งแก้ ม
ทัง้ 2 ข้ าง เป็ นลักษณะส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งของโรคนี ้
[2, 3, 21] อย่างไรก็ตาม จากการตรวจพบวัสดุอดุ ฟั น
ชนิดอะมัลกัมที่ค่อนข้ างเก่าบนด้ านบดเคี ้ยวของฟั นซี่
17, 36 และ 46 และด้ านบดเคี ้ยวและด้ านแก้ มของฟั นซี่
37 และมีรอยโรคบางต�ำแหน่งที่สมั พันธ์กบั วัสดุอดุ ฟั นนี ้
ด้ วย ท�ำให้ มีโอกาสที่จะเป็ นสาเหตุของการเกิดรอยโรค
ที่คล้ ายกับไลเคนแพลนัสได้ จึงให้ การวินิจฉัยรอยโรค
ไลเคนอยด์ ใ นช่ องปากเหตุ สัม ผั สเป็ นการวิ นิ จฉัย
แยกโรคล�ำดับที่สอง ซึ่งมีพยาธิ ก�ำเนิดที่เกี่ ยวข้ องกับ
ปฏิกิริยาภูมิไวเกินแบบที่ 4 (Type IV hypersensitivity
reaction) โดยพบความสัมพันธ์กบั วัสดุที่สกึ กร่อน และ
เมื่อท�ำการทดสอบภูมิแพ้ ผิวหนัง พบว่าส่วนใหญ่จะให้
ผลบวกต่อสารปรอท รวมถึงสารอื่นที่เป็ นส่วนประกอบ
ในอะมัลกัม เช่น เงิน (silver) ทองแดง ดีบกุ (tin) [22-25]
และแม้ วา่ รอยโรคในช่องปากของผู้ป่วยรายนี ้บางต�ำแหน่ง
จะไม่ได้ สมั ผัสกับวัสดุอะมัลกัมโดยตรง แต่มีการศึกษา
ที่แสดงถึงการทดสอบภูมิแพ้ ผิวหนังที่ให้ ผลเป็ นบวกต่อ
สารในวัสดุอุดฟั นอะมัลกัม ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคคล้ าย
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ไลเคนแพลนัสในช่องปากที่ รอยโรคไม่สัมผัสกับวัสดุ
โดยตรง และเมื่อเปลี่ยนวัสดุอุดฟั นเป็ นชนิดอื่นพบว่า
บางส่วนมี รอยโรคที่ ดีขึน้ [23] จึงมี ความเป็ นไปได้ ที่
รอยโรคของผู้ป่วยรายนี ้จะเกิดจากปฏิกิริยาต่อสารโลหะ
ทางทันตกรรมได้ เช่นกัน
โรคลู ปั ส อี ริ ที ม าโตซั ส ซึ่ง เป็ น โรคที่ อ ยู่ใ นการ
วินิจฉัยแยกโรคล�ำดับที่สาม เป็ นหนึ่งในโรคของระบบ
เนื อ้ เยื่ อ เกี่ ย วพัน ที่ พ บได้ ค่ อ นข้ า งบ่ อ ยเมื่ อ เที ย บกับ
โรคอื่น โดยโรคนีแ้ บ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ดิสคอยด์
ลูปัสอีริทีมาโตซัส (discoid lupus erythematosus,
DLE) และลูปัสอีริทีมาโตซัสทัว่ ร่าง ซึง่ มีรายงานการพบ
รอยโรคในช่องปากได้ ประมาณร้ อยละ 4-25 และร้ อยละ
8-45 ตามล�ำดับ [14] แม้ วา่ จะมีอาการแสดงในช่องปาก
ได้ หลายรู ปแบบ แต่รอยโรคดิสคอยด์ในช่องปาก (oral
discoid) เป็ นอาการแสดงที่พบได้ บ่อย [14, 26, 27]
ซึง่ รอยโรคนี ้มีลกั ษณะเฉพาะ คือ เป็ นรอยแดงที่เกิดจาก
การฝ่ อลีบ หรื อแผลที่มีขอบเขตชัดเจน ล้ อมรอบด้ วย
เส้ นสีขาวที่อาจพบการเรี ยงตัวเป็ นรู ปรัศมี (radiating
striae) [14, 27] จึงท�ำให้ เป็ นรอยโรคที่แยกได้ ยากจาก
รอยโรคไลเคนแพลนัส ในช่ อ งปากด้ ว ยลัก ษณะทาง
คลินิกเพียงอย่างเดียว อีกทัง้ ผู้ป่วยรายนี ้ยังให้ ประวัติ
การมีผื่นแดงเมื่อสัมผัสแสงแดด ซึง่ อาจเป็ นภาวะไวแสง
อันเป็นหนึง่ ในอาการแสดงของโรคลูปัสอีริทมี าโตซัสทัว่ ร่าง
จึงมีความเป็ นไปได้ ทรี่ อยโรคในช่องปากของผู้ป่วยจะเป็ น
อาการแสดงของโรคนี ้
ภาวะหลั่งน�้ำลายน้ อย (hyposalivation) เป็ น
อีกหนึ่งความผิดปกติที่พบในช่องปากของผู้ป่วยรายนี ้
แม้ ว่าจะไม่ได้ ท�ำการตรวจวัดอัตราการไหลของน� ้ำลาย
แต่ จ ากอาการแสดงทางคลิ นิ ก ที่ ต รวจพบเยื่ อ เมื อ ก
ช่อ งปากลัก ษณะแห้ ง และเป็ น มัน ไม่พบมี น� ำ้ ลายขัง
บริ เวณพื ้นปาก และเหงือกสูญเสียลักษณะคล้ ายผิวส้ ม
ซึ่ง อาการแสดงเหล่า นี พ้ บว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การ
ลดลงของอัต ราการไหลของน� ำ้ ลายทัง้ หมดขณะพัก
(unstimulated whole saliva) [28, 29] โดยสาเหตุที่
ท�ำให้ มีการลดลงของการไหลของน� ้ำลายในผู้ป่วยรายนี ้
คาดว่าเป็ นผลจากความผิดปกติของต่อมน� ำ้ ลายจาก
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โรคเอคโตเดอร์ มัลดิสเพลเซีย [30-33] อย่างไรก็ตาม
จากที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการแสดงทางระบบที่สอดคล้ องกับโรค
ของระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน ดังนัน้ กลุ่มอาการโจเกรน
(Sjögren’s syndrome) ทัง้ แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
จึงอาจเป็ นสาเหตุของภาวะนี ้ได้ เช่นกัน
ส�ำหรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อน�ำไปสู่การวินิจฉัย
สุด ท้ ายส� ำ หรั บ รอยโรคในช่ อ งปากนั น้ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ท�ำการตัดเนือ้ เยื่อออกตรวจ เพื่อแยกระหว่างรอยโรค
ไลเคนแพลนัส และโรคลูปั ส อี ริ ที ม าโตซัส เนื่ อ งจาก
ความคล้ ายคลึงกันของลักษณะทางคลินิกดังได้ กล่าว
ไปแล้ ว จึงต้ องอาศัยความแตกต่างของลักษณะทาง
จุลพยาธิ วิทยา และวิ ธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ โดยตรง
โดยลัก ษณะทางจุล พยาธิ วิ ท ยาของโรคลูปั ส อี ริ ที ม า
โตซัส จะพบการสะสมของลิมโฟไซต์ ทังที
้ ่ส่วนบนของ
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพันใต้ ชนั ้ เยื่อบุผิว และบริ เวณที่อยู่ลึกลง
มา รวมถึงบริ เวณรอบหลอดเลือด [4, 26] แต่ส�ำหรับ
รอยโรคไลเคนแพลนัสจะไม่พบการสะสมของลิมโฟไซต์
ในบริ เวณชัน้ ลึกของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน และบริ เวณรอบ
หลอดเลือดดังกล่าว [4, 34] ส่วนการตรวจด้ วยวิธีอมิ มูโน
ฟลูโอเรสเซนต์ โดยตรงของโรคลูปัสอีริทีมาโตซัส พบ
อิมมูโนโกลบูลนิ จี อิมมูโนโกลบูลนิ เอ็ม หรือคอมพลีเมนต์
3 ที่ ร อยต่ อ ระหว่ า งเยื่ อ บุ ผิ ว และเนื อ้ เยื่ อ ยึ ด ต่ อ ใต้
เยื่อบุผิว ลักษณะเป็ นเส้ น (linear pattern) หรื ออาจพบ
ในลักษณะแถบขอบไม่เรี ยบ (shaggy pattern) หรื อ
รูปแบบแกรนูลาร์ (granular pattern) รวมทังอาจพบที
้
่
บริ เวณรอบหลอดเลือด นอกจากนี ้ อาจพบไฟบริ โนเจน
ในลัก ษณะเป็ นแถบขอบไม่ เ รี ย บที่ ร อยต่ อ ระหว่ า ง
เยื่อบุผิวกับเนื ้อเยื่อยึดต่อใต้ เยื่อบุผิวได้ [26, 35-37, 39]
ในขณะทีร่ อยโรคไลเคนพลานัสส่วนใหญ่จะพบไฟบริโนเจน
ที่รอยต่อระหว่างเยื่อบุผิวกับเนือ้ เยื่อยึดต่อใต้ เยื่อบุผิว
ต่อเนือ่ งลงไปจนถึงบริเวณส่วนบนของชันลามิ
้ นาโพรเพรีย
(lamina propria) ลักษณะเป็ นแถบขอบไม่เรี ยบ และ
อาจพบร่ วมกับอิมมูโนโกลบูลินเอ็มที่คอลลอยด์ บอดี
(colloid body) รวมถึ ง อาจพบคอมพลี เ มนท์ 3 ที่
คอลลอยด์บอดีได้ ด้วยเช่นกัน [2, 4, 37, 38]

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคในผู้ป่วย
รายนี ้ สอดคล้ องกับลักษณะที่พบได้ ในรอยโรคไลเคน
แพลนัสและรอยโรคไลเคนอยด์ในช่องปาก อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากการสะสมของลิมโฟไซต์บริเวณเนื ้อเยือ่ เกี่ยวพัน
ใต้ ชนเยื
ั ้ ่อบุผิวไม่ได้ เรี ยงตัวกันเป็ นแถบหนาแน่นอย่าง
ชัดเจนนัก อีกทังยั
้ งมีการกระจายของการอักเสบลงมา
ในชันของเนื
้
้อเยื่อส่วนลึกบางส่วน ท�ำให้ ไม่สามารถตัด
ความเป็ นไปได้ ของโรคลูปัสอีริทีมาโตซัสออกไปได้ ส่วน
ผลการตรวจด้ วยวิธีอิมมูโนฟลูโอเรสเซนต์โดยตรงที่ให้
ผลเป็ นลบทังหมด
้
จึงไม่สนับสนุนการวินิจฉัยโรคใดได้
ดังนัน้ เมือ่ รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจทางคลินกิ
และลักษณะทางจุลพยาธิ วิทยา โรคไลเคนแพลนัสใน
ช่องปากจึงเป็ นการวินิจฉัยที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ
แต่เนื่องจากการพบว่ารอยโรคมีความสัมพันธ์ กับวัสดุ
อุดฟั นชนิดอะมัลกัม และการแยกรอยโรคไลเคนแพลนัส
กับ รอยโรคไลเคนอยด์ ใ นช่ อ งปากไม่ ส ามารถอาศัย
ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาได้ [40] จึงพิจารณาส่งตรวจ
เพิม่ เติมเพือ่ ทดสอบปฏิกริ ิยาการแพ้ ตอ่ วัสดุทางทันตกรรม
การทดสอบภู มิ แ พ้ ผิ ว หนัง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสัม ผัส
(skin patch test) เป็ นการทดสอบผิวหนังโดยใช้ สารที่
สงสัยว่าเป็ นสาเหตุของโรคผืน่ แพ้ ปิดทีผ่ วิ หนังบริเวณหลัง
เพื่อทดสอบปฏิกิริยาที่ผิวหนังต่อสารนันๆ
้ โดยมีหลาย
งานวิจยั ที่ศกึ ษาถึงความแม่นย�ำในการวินิจฉัยรอยโรค
ไลเคนอยด์ในช่องปากเหตุสมั ผัสจากวัสดุอุดฟั นชนิด
อะมัลกัม [23-25, 41, 42] แม้ ว่าจะมีประโยชน์ในการ
ประเมินโอกาสของการเกิดปฏิกิริยาของเนื ้อเยื่อต่อวัสดุ
ทางทันตกรรมก็ตาม แต่มีผลการศึกษาที่แสดงถึงการ
เกิดผลบวกลวง (false positive) และผลลบลวง (false
negative) ได้ โดยการเปรี ยบเทียบกับการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนวัสดุอดุ ฟั น [23-25, 41, 42] ดังนัน้ การ
วินิจฉัยโรคนี จ้ ึงจ� ำเป็ นต้ องอาศัยการตรวจทางคลินิก
โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ของต�ำแหน่งรอยโรคกับ
วัสดุอดุ ฟั น ร่วมกับการให้ ผลบวกของการทดสอบภูมิแพ้
ผิวหนังต่อปรอทหรื อองค์ประกอบอื่นในอะมัลกัม และ
ยืนยันการวินิจฉัยโดยการสังเกตการตอบสนองของรอย
โรคเมื่อท�ำการก� ำจัดวัสดุที่เป็ นสาเหตุ ซึ่งผู้ป่วยรายนี ้
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เมื่อพิจารณาทังจากความสั
้
มพันธ์ของต�ำแหน่งรอยโรค
และผลการทดสอบภูมิแพ้ ผิวหนังที่ให้ ผลเป็ นลบแล้ ว ไม่
สนับสนุนการวินจิ ฉัยโรคไลเคนอยด์ในช่องปากเหตุสมั ผัส
ส�ำหรั บโรคลูปัสอี ริทีมาโตซัส แม้ ว่าข้ อมูลจาก
การตรวจเพิม่ เติมดังได้ กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้ จะไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการวินิจฉัยหรื อตัดความเป็ นไปได้ ของโรคนี ้ แต่
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยรายนี ม้ ี ค วามผิ ด ปกติ ข องร่ า งกายใน
ระบบอื่นร่ วมด้ วย อันได้ แก่ ประวัติของการมีผื่นภาย
หลังการสัมผัสแสงแดด และการแข็งตึงของนิ ้วมือและ
เท้ า จึงมี ความเป็ นไปได้ ที่จะมี โรคของระบบเนื อ้ เยื่ อ
เกี่ยวพันที่ยังไม่ได้ รับการวินิจฉัย รวมถึงโรคลูปัสอีริที
มาโตซัสทัว่ ร่าง ซึง่ การวินจิ ฉัยโรคดังกล่าว จ�ำเป็นต้องอาศัย
ข้ อมูลทางคลินิก ร่ วมกับการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรค โดยปั จจุบนั มีการน�ำเกณฑ์
การวิ นิ จ ฉั ย ตาม systemic lupus international
collaborating clinics ปี ค.ศ.2012 หรื อ SLICC criteria
2012 มาใช้ แทนเกณฑ์การวินิจฉัยเดิมของราชวิทยาลัย
โรครู มาติซมั่ แห่งสหรัฐอเมริ กา (American college of
rheumatology, ACR) ซึง่ ใช้ มาตังแต่
้ ปีค.ศ.1997 โดย
มีผลการศึกษาที่ยืนยันถึงความไว (sensitivity) ในการ
วินิจฉัยที่สงู กว่า [43, 46] ดังที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น การ
วินิจฉัยโรคในระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันจะต้ องอาศัยเกณฑ์
การวินิจฉัยที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับแต่ละโรค อย่างไรก็ตาม
พบว่า การตรวจแอนติ บ อดี ต่อ นิ ว เคลี ย สที่ ใ ห้ ผ ลบวก
มีความไวสูงมากในการวินิจฉัยโรคลูปัสอีริทีมาโตซัส
ทัว่ ร่าง คือ มีรายงานการตรวจพบผลบวกมากกว่าร้ อยละ
95 ของผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉัย [43-45] จึ ง มี บ าง
การศึกษาที่แนะน�ำให้ ใช้ การตรวจนี ้ส�ำหรับการคัดกรอง
โรคลูปัสอีริทีมาโตซัสทัว่ ร่ าง [44] โดยพิจารณาร่ วมกับ
ระดั บ แอนติ บ อดี ไ ตเตอร์ แ ละรู ป แบบการติ ด สี แต่
เนื่ อ งจากการมี ค วามไวสูง จึ ง ต้ อ งมี ก ารยื น ยัน ด้ ว ย
การตรวจแอนติบอดีชนิดอื่นควบคูด่ ้ วย เช่น แอนติบอดี
ต่ อ ดับ เบิ ล สแตรนด์ ข องกรดดี อ อกซี ไ รโบนิ ว คลิ อิ ก
แอนติบอดีตอ่ กลุม่ ของแอนติเจนที่สกัดได้ จากนิวเคลียส
(anti-extracted nuclear antigen, anti-ENA) เช่น
แอนติ บ อดี ต่ อ แอนติ เ จนสมิ ท ต์ , แอนติ บ อดี ต่ อ ส่ ว น
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โปรตีนไรโบนิวเคลียร์ ซึ่งแอนติบอดีเหล่านีม้ ีความไว
น้ อยกว่า แต่มีความจ� ำเพาะ (specificity) มากกว่า
แอนติบอดีต่อนิวเคลียส นอกจากนี ้ เนื่องจากโรคลูปัส
อีริทีมาโตซัสทัว่ ร่ างมีผลต่อทุกระบบในร่ างกาย ดังนัน้
การตรวจความสมบูร ณ์ ข องเม็ ด เลื อ ด เพื่ อ ประเมิ น
ผลกระทบต่อระบบเลือด (hematologic involvement)
จึงเป็ นอีกหนึ่งการตรวจส�ำหรั บการวินิจฉัยโรคนี ้ โดย
ความผิดปกติของระบบเลือดที่ สัมพันธ์ กับโรค ได้ แก่
ภาวะโลหิ ต จางจากเม็ ด เลื อ ดแดงแตก (hemolytic
anemia) เม็ดเลือดขาวหรื อลิมโฟไซต์ต�่ำ (leukopenia/
lymphopenia) และเกล็ดเลือดต�ำ่ (thrombocytopenia) [46]
ส�ำหรับลักษณะทางคลินิกที่ผิดปกติอีกประการหนึ่งใน
ผู้ป่วยรายนี ้ คือ การมีนิว้ ตึงแข็ง อันเป็ นอาการแสดง
หนึ่งที่พบได้ บ่อยในโรคหนังแข็ง ซึ่งเกณฑ์ การวินิจฉัย
นอกจากจะพิจารณาจากลักษณะทางคลินิกของการ
มี ผิ ว หนัง แข็ ง แล้ ว ยัง มี ก ารตรวจเลื อ ดเพื่ อ ตรวจหา
แอนติบอดี ซึ่งแอนติบอดีที่มีความสัมพันธ์ กบั โรคหนัง
แข็ ง นอกจากแอนติ บอดี ต่อ นิ วเคลี ย สแล้ ว ยัง รวมถึง
แอนติบอดีตอ่ เอสซีแอล เจ็ดสิบ และแอนตีเซนโทรเมียร์
(anti-centromere) ซึง่ มีความจ�ำเพาะมากกว่า [47, 48]
ส�ำหรับผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพิ่มเติม
ในผู้ป่วยรายนี ้ พบผลบวกต่อแอนติบอดีต่อนิวเคลียส
ในระดับ ไตเตอร์ ที่ สูง คื อ 1:1,280 ในรู ป แบบที่ เ ป็ น
เนื ้อเดียวกันทังนิ
้ วเคลียส และเป็ นปื น้ ละเอียดกระจาย
ทัว่ นิวเคลียส ซึ่งทัง้ 2 รู ปแบบนี ้พบได้ บ่อยในโรคลูปัส
อีริทมี าโตซัสทัว่ ร่าง และอาจพบได้ ในโรคหนังแข็งด้ วย [44]
ส� ำ หรั บ การตรวจแอนติ บ อดี ช นิ ด อื่ น ให้ ผลเป็ น ลบ
ทังหมด
้
และการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็ไม่พบ
ความผิดปกติที่บง่ ชี ้โรคเช่นเดียวกัน
จากข้ อมูลข้ างต้ น ให้ การวินจิ ฉัยรอยโรคในช่องปาก
ที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ คือ รอยโรคไลเคนแพลนั สใน
ช่ องปาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ การ
วินิจฉัยรอยโรคไลเคนแพลนัสและรอยโรคไลเคนอยด์
ในช่ อ งปาก ตามเกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ที่ ดัด แปลงจาก
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเดิม ที่ระบุวา่ การวินิจฉัย
รอยโรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก ต้ องประกอบด้ วย
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ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิ วิทยาที่ครบถ้ วน [2]
แต่เนื่องจากลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาจากรอยโรคใน
ผู้ป่วยรายนี ้ ทีพ่ บการรวมกลุม่ ของลิมโฟไซต์กระจายลงสู่
เนื ้อเยื่อเกี่ยวพันชันลึ
้ ก จึงท�ำให้ การวินิจฉัยทางจุลพยาธิ
วิทยาสอดคล้อง (consistent) กับทังรอยโรคไลเคนแพลนั
้
ส
และรอยโรคไลเคนอยด์ในช่องปาก แต่เนื่องจากผู้ป่วย
รายนี ้ไม่มีประวัติของการได้ รับยาทางระบบที่อาจเป็ น
สาเหตุของการเกิดรอยโรคไลเคนอยด์ในช่องปาก และ
ไม่พบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับวัสดุที่อาจก่อให้ เกิด
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ประกอบกับผลการทดสอบภูมิแพ้
ผิวหนังด้ วยวิธีการสัมผัสที่ให้ ผลลบ จึงมีความเป็ นไปได้
ของโรคไลเคนแพลนัสมากกว่ารอยโรคไลเคนอยด์ใน
ช่องปาก
ส่ ว นความผิ ด ปกติ ท างระบบในผู้ ป่ วยรายนี ้
เนื่ อ งจากมี ก ารตรวจพบแอนตี บ อดี ต่ อ นิ ว เคลี ย สใน
ระดับไตเตอร์ ที่สงู ส่วนแอนติบอดีอื่นให้ ผลลบทังหมด
้
อายุรแพทย์จึงให้ การวินิจฉัยโรค UCTD โดยมีเกณฑ์
การวินิจฉัยประกอบด้ วย 1) มีลกั ษณะทางคลินิกที่เข้ า
ได้ กับ โรคของระบบเนื อ้ เยื่ อ เกี่ ย วพัน แต่ไ ม่ ส ามารถ
ให้ การวินิจฉัยเป็ นโรคใดโรคหนึ่งได้ อย่างแน่ชัด และ
2) ผลการตรวจที่ ใ ห้ ผลบวกส� ำ หรั บ แอนติ บ อดี ต่ อ
นิวเคลียส จากการตรวจ 2 ครัง้ โดยเงื่อนไขที่ส�ำคัญของ
การวินจิ ฉัยโรคนี ้ คือ ข้อมูลทางคลินกิ และการตรวจเพิม่ เติม
ต้ องไม่ครบถ้ วนในการให้ การวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่งได้
ซึ่งสอดคล้ องกับผู้ป่วยรายนี ้ คือ การมีนิว้ ตึงแข็ง และ
ประวัตทิ คี่ ล้ ายกับภาวะไวแสง ซึง่ เข้ าได้ กบั โรคของระบบ
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน และมีผลการตรวจพบแอนติบอดีต่อ
นิวเคลียสในระดับไตเตอร์ ที่สงู จากการตรวจยืนยันโดย
อายุรแพทย์ นอกจากนี ้ เนื่องจากโรคดังกล่าวอาจเป็ น
อาการแสดงเริ่ มต้ นก่อนที่จะมีการพัฒนาไปเป็ นโรคใด
โรคหนึง่ เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่จงึ รวมไปถึงเงื่อนไขด้ าน
เวลา คือ ต้ องมีระยะเวลาการเป็ นโรคอย่างน้ อย 3 ปี [49]
ซึ่งจากการติดตามผู้ป่วยรายนีเ้ ป็ นเวลามากกว่า 3 ปี
ไม่ พ บการเปลี่ ย นแปลงของอาการทางคลิ นิ ก และ
การตรวจทางห้ องปฏิ บัติการที่ บ่งชี ถ้ ึงโรคใดโรคหนึ่ง
ส่วนอาการแสดงในช่องปากของโรคนี ้ พบว่าร้ อยละ

3-27 มีแผลในช่องปาก ร่ วมกับภาวะน�ำ้ ลายไหลน้ อย
หรื อปากแห้ ง [13]
หลัง จากได้ รั บ การวิ นิ จ ฉัย แล้ ว จึง ได้ พิ จ ารณา
ให้ การรั กษารอยโรคในช่องปาก ซึ่งการรั กษารอยโรค
ไลเคนแพลนัสในช่องปากมีแนวทางการรักษาได้ หลายวิธี
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ ลักษณะของ
รอยโรค ระดับความรุ นแรง ต� ำแหน่งและอาการของ
รอยโรค อายุ และประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย โดย
วัตถุประสงค์ในการรั กษามุ่งเน้ นในการก�ำจัดรอยโรค
ทีม่ ลี กั ษณะเยือ่ บุแดง หรือเป็ นแผล เพือ่ ลดอาการเจ็บปวด
รวมถึงโอกาสเสี่ยงในการกลายเป็ นมะเร็ งของรอยโรค
[21, 61] ซึ่งยาคอร์ ติโคสเตียรอยด์เป็ นยาหลักที่ใช้ ใน
การรักษา ทังในรู
้ ปแบบของยาทา ยาฉีดเฉพาะที่ และ
ยาทางระบบ โดยที่รูปแบบของยาทาถูกใช้ เป็ นยาหลัก
ส� ำ หรั บ การรั ก ษา โดยการเลื อ กใช้ ระดับ ความแรง
(potency) ของยาขึน้ อยู่กับความรุ นแรงของรอยโรค
แต่โ ดยทั่ว ไป การเลื อ กใช้ ย าคอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์ ที่ มี
ความแรงระดับ ปานกลางถึ ง สูง เช่ น โคลเบทาซอล
โพรพิโอเนต (clobetasol propionate) ฟลูโอซิโนไนด์
(fluocinonide) หรื อเบตาเมทาโซน (betamethasone)
จะท�ำให้ มีการตอบสนองต่อการรักษาอย่างรวดเร็ ว [21,
56, 61] ส�ำหรับยาเฉพาะที่ในรูปแบบยาน� ้ำ (elixir) หรื อ
ยาน�ำ้ แขวนตะกอน (suspension) มีการใช้ ในกรณี ที่
รอยโรคมีการกระจายทัว่ ไป หรื อมีรอยโรคในต�ำแหน่งที่
ยากต่อการทายา [21] และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิค้ ุมกันในช่องปากอันเป็ นผลจากยา ท�ำให้ การ
ติดเชื ้อโดยเฉพาะการติดเชื ้อราแคนดิดา (candidiasis) เป็น
ภาวะแทรกซ้ อนที่พบได้ บอ่ ยส�ำหรับการใช้ ยาคอร์ ติโคส
เตียรอยด์ [21, 50, 55] ดังนัน้ การเสริ มการรักษาด้ วย
ยาต้ านเชื ้อรา (antifungal) จึงอาจช่วยให้ การควบคุมโรค
เป็ นไปได้ ดีขึ ้น [21, 55] อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลจาก
บางการศึกษาที่ไม่สนับสนุนค� ำแนะน� ำส�ำหรั บการใช้
ยาต้ า นเชื อ้ รา เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการติ ด เชื อ้ รา
แคนดิดาในผู้ที่ได้ รับการรักษารอยโรคด้ วยสเตียรอยด์
เฉพาะที่ [50, 58] ส่วนภาวะแทรกซ้ อนจากการใช้ ยา
ในระยะยาว เช่น การฝ่ อลีบของเยื่อบุผิว [21] รวมถึง
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การดูดซึมยาเข้ าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจมีผลกดการท�ำงาน
ของต่อมหมวกไต พบว่าเกิ ดได้ น้อยจากการใช้ ยาทา
ในช่องปาก [21, 56] แต่อาจมีความเสี่ยงของการเกิด
มากขึ ้นในกรณีที่ใช้ ยาสเตียรอยด์ความแรงสูง ร่ วมกับ
การปิ ดทับบริเวณทีท่ ายา (occlusive dressing) [57, 61]
ส�ำหรับผู้ป่วยรายนี ้ เนื่องจากรอยโรคมีความรุนแรงน้ อย
ทังในแง่
้
ของขนาดและลักษณะของรอยโรค การกระจาย
ของรอยโรคที่จ�ำกัดอยู่เฉพาะที่ และต�ำแหน่งที่สามารถ
ทายาได้ จึงพิจารณาให้ การรักษาด้ วยยาในรูปแบบยาทา
โดยยาที่เลือกใช้ คือ ฟลูโอซิโนโลน อะเซโตไนด์ 0.1%
ในออราเบส
ส�ำหรับการรักษาโรค UCTD มีรายงานการรักษา
ด้ วยยาในกลุม่ ต่างๆ ตังแต่
้ กลุม่ ยาต้ านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่
สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs,
NSAIDs) ยาสเตียรอยด์ทางระบบ กลุม่ ยาต้ านมาลาเรี ย
(antimalarial drugs) เช่น ยาไฮดรอกซี คลอโรควิ น
ยากดภูมิค้ ุมกัน เช่น ไซโคลสปอริ น (cyclosporine)
ยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (calcium channel
blocker) และยาต้ านเกล็ ด เลื อ ด (antiplatelet
agents) ในผู้ป่วยที่มีปรากฏการณ์เรเนาด์ (Raynaud’s
phenomenon) [53] ส�ำหรับผู้ป่วยรายนี ้หลังจากยืนยัน
การวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว อายุร แพทย์ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยา
สเตี ย รอยด์ ท างระบบ คื อ เพรดนิ โ ซโลน ขนาด 10
มิลลิกรัมต่อวัน ร่ วมกับยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ขนาด
200 มิ ล ลิก รั ม ต่อ วัน และประเมิ น การรั ก ษาโดยการ
ตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็ น
ตัวชี ้วัดการอักเสบ (inflammatory marker) ที่นิยมใช้
ในโรคของระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน [54] ซึ่งผลการตรวจ
อยู่ ใ นระดั บ ปกติ อั น แสดงถึ ง การควบคุ ม โรคที่ ดี
นอกจากนี ้ เนื่องจากยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับทัง้ 2 ชนิด เป็ นยา
ที่มีผลในการลดการอักเสบของรอยโรคไลเคนแพลนัส
ในช่อ งปากด้ วย [21, 57] การได้ รับ ยาของผู้ป่วยจึง
ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการควบคุมโรคทางระบบเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยส่งเสริ มการหายของรอยโรคในช่องปากด้ วย
เช่นเดียวกัน
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นอกจากปั ญหาโรคในช่องปากและโรคทางระบบ
ของผู้ป่วยดังได้ กล่าวไปแล้ ว การดูแลแก้ ไขภาวะหลัง่
น� ้ำลายน้ อยเป็ นหนึง่ ในขันตอนการรั
้
กษาทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในผู้ป่วยรายนี ้ เนื่องจากบทบาทที่ส�ำคัญหลายประการ
ของน� ้ำลายในป้องกันและฟื น้ ฟูสภาพในช่องปาก ภาวะหลัง่
น� ้ำลายน้ อยจึงเป็ นภาวะที่เพิ่มความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
ทังต่
้ อฟัน อวัยวะปริทนั ต์ และเนื ้อเยือ่ อ่อนในช่องปาก [59]
แม้ วา่ ปัจจุบนั จะมีการรักษาภาวะปากแห้ งด้ วยยากระตุ้น
การหลัง่ น� ้ำลาย (sialogogues) มากขึ ้น แต่ด้วยผลข้างเคียง
ของยา จึงเป็ นข้ อจ�ำกัดในการใช้ ยากลุ่มดังกล่าว [59]
มาตรการในการกระตุ้นการหลัง่ น�ำ้ ลายเฉพาะที่ หรื อ
การใช้ สารทดแทนน� ้ำลาย จึงมีความปลอดภัย และเป็ น
ทีน่ ยิ มใช้ มากกว่า [59, 60] ในผู้ป่วยรายนี ้ได้ รบั การสัง่ จ่าย
น� ้ำลายเทียม ซึง่ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของโรค
ฟั นผุและโรคปริ ทนั ต์แล้ ว ยังช่วยป้องกันการติดเชื ้อรา
แคนดิดา และลดการระคายเคืองต่อรอยโรคจากฟั น
ใกล้ เคียง ซึง่ จะส่งผลให้ การควบคุมรอยโรคท�ำได้ ดมี ากขึ ้น
ระหว่างการรักษารอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยได้ รับ
การส่งต่อเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรมอืน่ ๆ เพื่อก�ำจัด
โรคของฟั นและอวัยวะปริ ทนั ต์ การคงสภาพอนามัยช่อง
ปากให้ ดี หลีกเลี่ยงการระคายเคืองต่อเนื ้อเยื่ออ่อน ซึง่
เป็ นสาเหตุทำ� ให้ เกิดการก�ำเริบของโรคจากปรากฏการณ์
ที่เรี ยกว่าโคเอบเนอร์ (Koebner phenomenon) [61]
รวมถึงการวางแผนการรั กษาเพื่อใส่ฟันเทียมทดแทน
ฟั น ที่ ไ ม่มี ใ นช่ อ งปาก เพื่ อ ให้ ผ้ ูป่ วยสามารถบดเคี ย้ ว
อาหารได้ ดีขึ ้น ส่งเสริ มภาวะโภชนาการ และลดภาระ
ต่อฟั นที่มีอยูใ่ นช่องปาก
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