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          Burning mouth syndrome is characterized by the presence of burning sensation in oral cavity without
sign of mucosal alteration. Because of the absence of clinical lesion, diagnosis of this abnormality is not
straightforward and required combination of several information, including history, physical finding, and laboratory
investigation. This article presents a case of patient with a burning sensation and numbness in the tongue. The
diagnosis of secondary burning mouth syndrome was suspected. She has been suffering from lymphoproliferative
disorder. Laboratory evaluation revealed abnormalities of blood cell production, as well as folate deficiency,
which are the factors that cause or predispose to oral burning sensation. One month after taking vitamin
supplements, improvement of symptom was achieved.
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กลุ่มอาการแสบร้ อนช่ องปาก ในผู้ป่วยโรคระบบน�ำ้
เหลืองเจริญผิดปกติ
นิษณ์ โอกูม่า1, เสาวนีย ไม้ พานิช2
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พ.บ.,วท.ม. (เวชศาสตร์ ชอ่ งปาก), ภาควิชาเวชศาสตร์ ชอ่ งปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ท.บ., ว.ท. (วิ ทยาการวิ นิจฉัยโรคช่องปาก), โรงพยาบาลอ�ำนาจเจริ ญ อ.เมื อง จ.อ�ำนาจเจริ ญ

กลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปาก เป็ นความผิดปกติที่ท�ำให้ เกิดอาการแสบในช่องปาก โดยไม่สมั พันธ์ กบั ลักษณะของ
เยื่อเมือกที่ตรวจพบ และเนื่องจากการตรวจไม่พบรอยโรคของเยื่อเมือกที่ชดั เจนนี ้เอง จึงท�ำให้ การวินิจฉัยมีความซับซ้ อน และ
ต้ องอาศัยข้ อมูลหลายอย่างประกอบกัน บทความนี ้ได้ รายงานถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้ วยอาการแสบและชาบริ เวณลิ ้น
ซึ่งเข้ าได้ กับการวินิจฉัยกลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปากทุติยภูมิ ผู้ป่วยมีโรคทางระบบที่เกี่ ยวข้ องกับมะเร็ งโลหิตวิทยา คือ
โรคระบบน� ้ำเหลืองเจริญผิดปกติ การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร พบความผิดปกติของการสร้ างเม็ดเลือด รวมถึงภาวะพร่องโฟเลต
ซึง่ ล้ วนเป็ นปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อส่งเสริ มการเกิดอาการแสบร้ อนในช่องปาก ภายหลังการรักษาด้ วยวิตามินเสริ มประมาณ
1 เดือน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ ้นเป็ นล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: กลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปาก, ภาวะพร่ องโฟเลต, โรคระบบน�ำ้ เหลืองเจริ ญผิดปกติ
การอ้ างอิง: นิษณ์ โอกูม่า, เสาวนีย ไม้ พานิช. กลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปาก ในผู้ป่วยโรคระบบน�ำ้ เหลืองเจริ ญผิดปกติ.
ว ทันตะ มหิดล 2561; 38: 267-277.

บทน�ำ (Introduction)
อาการแสบในช่องปากเป็ นอาการที่พบได้ บ่อย
ในคลินิ ก เวชศาสตร์ ช่อ งปาก มี ส าเหตุที่ ห ลากหลาย
ทังที
้ ่เกิดจากโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือก และ
ความผิดปกติอนื่ ทีไ่ ม่ทำ� ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางคลินกิ
เช่น อาการปวดเหตุพยาธิประสาท (neuropathy) และ
กลุม่ อาการแสบร้ อนช่องปาก (burning mouth syndrome)
กลุ่ ม อาการแสบร้ อนช่ อ งปาก เป็ น หนึ่ ง ใน
ความผิ ด ปกติ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดในช่ อ งปาก
อย่างเรื อ้ รัง ซึ่งผู้ป่วยจะมีการรับความรู้ สึกที่เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะอาการแสบร้ อน แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ของเยื่ อ เมื อ กทางคลิ นิ ก โรคนี พ้ บมากในเพศหญิ ง
วัย กลางคนถึ ง สูง อายุ โดยมี ค วามชุก ร้ อยละ 12-18
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ในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน [2] ความผิดปกติในกลุม่ นี ้
แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ กลุม่ อาการแสบร้ อนช่องปาก
ปฐมภูมิ (primary burning mouth syndrome) ซึ่ง
ไม่เกี่ ยวข้ องกับโรคหรื อความผิดปกติในช่องปากและ
ระบบอื่ น และกลุ่ม อาการแสบร้ อนช่ อ งปากทุติ ย ภูมิ
(secondary burning mouth syndrome) อันเป็ นผล
จากปั จ จัย ทางระบบ ปั จ จัย เฉพาะที่ หรื อ ปั จ จัย ทาง
จิตวิทยา โดยปั จจัยทางระบบที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ อาการ
นี ้ เช่น โรคของต่อมไร้ ท่อ ภาวะโลหิตจาง (anemia)
ภาวะพร่ องโภชนาการ (malnutrition) ซึ่งวิตามินและ
แร่ ธ าตุที่ สัม พัน ธ์ กับ อาการแสบร้ อนช่ อ งปาก ได้ แ ก่
ธาตุเหล็ก (iron) กลุม่ ของวิตามินบี (vitamin B) โฟเลต
(folate) และสังกะสี (zinc) [1, 2]
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ภาวะพร่ องโฟเลต (folate deficiency) เป็ นหนึง่
ในปั ญ หาทางโภชนาการที่ ส่ง ผลต่อ ร่ า งกายโดยรวม
ไม่เพียงแต่เป็ นสาเหตุส�ำคัญของภาวะโลหิตจาง แต่ยงั
เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง
การเกิดมะเร็ งบางชนิดอีกด้ วย [3] ส�ำหรั บการศึกษา
ถึงข้ อมูลการพร่ องโฟเลตในผู้สงู อายุไทย พบว่าร้ อยละ
38.8 มีระดับของโฟเลตต�่ำกว่าค่าปกติ [4] ซึ่งสาเหตุ
ที่ส�ำคัญของการขาดโฟเลต คือ การได้ รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอ [5] รวมถึงการรับประทานยาที่มีผลรบกวน
การดูดซึมและเมตาบอลิซมึ ของโฟเลต เช่น ยาคุมก�ำเนิด
ยาปฏิชวี นะ ยากันชัก ยาเมโธเทรกเซท (methotrexate) [6]
นอกจากนี ้ ยังมีรายงานการพบภาวะพร่องโฟเลตร่วมกับ
ภาวะโลหิตจางในโรคมะเร็ งโลหิตวิทยา (hematologic
malignancy) หลายโรค เช่ น มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
(leukemia) มะเร็ งต่อมน� ้ำเหลือง (lymphoma) [7, 8]
เนื ้องอกไขกระดูกหลายต�ำแหน่ง (multiple myeloma) [9]
เป็ นต้ น
โ ร ค ร ะ บ บ น�้ ำ เ ห ลื อ ง เ จ ริ ญ ผิ ด ป ก ติ
(lymphoproliferative disorder) เป็ นความผิดปกติ
ที่ เ กิ ด จากการสูญ เสี ย กลไกควบคุม การแบ่ ง ตัว ของ
ลิม โฟไซต์ (lymphocyte) ซึ่ง สาเหตุอ าจแบ่ง ได้ เ ป็ น
กลุ่มของมะเร็ ง ได้ แก่ มะเร็ งเม็ดเลือดขาว มะเร็ งต่อม
น� ้ำเหลือง และภาวะโกลบุลินโคลนเดี่ยว (monoclonal
gammopathy) [10, 11] และกลุม่ ที่ไม่ใช่มะเร็ง อันเป็ น
การตอบสนองต่ อ การติ ด เชื อ้ และการอัก เสบเรื อ้ รั ง
ซึ่งนอกจากการเจริ ญที่มากผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
แล้ ว ยังอาจพบร่ วมกับภาวะโลหิตจางจากสาเหตุตา่ งๆ
รวมถึงภาวะพร่ องโภชนาการ โดยที่การขาดธาตุเหล็ก
เป็ นความผิดปกติที่พบมากที่สดุ รองลงมา คือ ภาวะ
ขาดวิตามินบี12 (vitamin B12 deficiency) และโฟเลต
ตามล�ำดับ [12]
รายงานฉบับนี ้ได้ นำ� เสนอผู้ป่วยโรคระบบน� ้ำเหลือง
เจริ ญผิดปกติ ที่มารับการตรวจด้ วยอาการชาและแสบ
ในช่องปาก ซึง่ เข้ าได้ กบั การวินิจฉัยกลุม่ อาการแสบร้ อน
ช่ อ งปาก โดยที่ ก ารตรวจเพิ่ ม เติ ม พบความผิ ด ปกติ
ที่สนับสนุนการวินิจฉัยโรคระบบน� ้ำเหลืองเจริ ญผิดปกติ

รวมถึง การมี ภ าวะแทรกซ้ อ นของโรค อัน ได้ แ ก่ ภ าวะ
โลหิตจาง และการพร่องโฟเลต ซึง่ เป็ นสาเหตุของอาการ
แสบร้ อนช่องปากในผู้ป่วยรายนี ้

รายงานผู้ป่วย (Case report)
ข้ อมูลผู้ป่วย (Patient profile) ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ
59 ปี สถานภาพ สมรส ภูมิล�ำเนาจังหวัดสมุทรปราการ
อาการส� ำ คั ญ และอาการเจ็ บ ป่ วยปั จ จุ บั น
(Chief complaint and present illness) มีอาการ
ชาและแสบลิ ้นประมาณ 3-4 เดือนก่อนมารับการตรวจ
ผู้ป่วยให้ ประวัติว่ามีความรู้ สึกชาด้ านบนของลิ ้น และ
รู้ สึก ว่ า ลิ น้ แห้ ง ๆ ร่ ว มกับ รู้ สึก ถึ ง การรั บ รสเปลี่ ย นไป
อาการเป็ น ตลอดเวลา ตัง้ แต่ ช่ ว งเช้ า หลัง จากนั น้
เริ่ มรู้ สึกว่ามีอาการแสบร่ วมด้ วย โดยอาการแสบเป็ น
น้ อยในตอนเช้ า และเป็ นมากขึ ้นระหว่างวัน โดยเฉพาะ
เมื่อรั บประทานอาหารรสเผ็ดหรื อเค็ม ผู้ป่วยได้ ไปรั บ
การตรวจกับทันตแพทย์ ได้ รับยาทาแผลในช่องปาก
มาใช้ อาการดีขึ ้นเล็กน้ อย
ประวัตทิ างการแพทย์ (Medical history) ผู้ป่วย
ได้ รับการวินจิ ฉัยว่าเป็ นโรคระบบน� ้ำเหลืองเจริญผิดปกติ
โดยผลการตรวจเนื ้อเยื่อจากไขกระดูก ร่ วมกับการย้ อม
ด้ วยอิมมูโนฮิสโตเคมี (immunohistochemistry) แสดง
ลักษณะของมะเร็ งต่ อ มน�้ ำเหลื อ งชนิ ดมาร์ จินลั เซลล์
(marginal cell lymphoma) ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา
ด้ วยเคมี บ� ำ บั ด ปั จ จุ บั น ติ ด ตามการด� ำ เนิ น โรคที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ โดยแพทย์นดั ตรวจทุก 3 เดือน
รั บ ประทานวิ ต ามิ น รวม (multivitamin), วิ ต ามิ น บี ,
วิตามินอี (vitamin E), ยาสมุนไพรจีน นอกจากนี ้ ผู้ป่วย
เคยได้ รับการตรวจช่องท้ องด้ วยคลื่นเสียงความถี่ สูง
(ultrasonogram) พบว่ามีม้ามโต (splenomegaly)
และเนือ้ งอกกล้ามเนือ้ มดลูก (myoma uteri) ขนาดใหญ่
ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal history) ปฏิเสธการดืม่
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เคยรั บประทานยา
สมุ น ไพรและอาหารเสริ ม หลายชนิ ด ทั ง้ ประเภท
แผนปั จจุบันและแผนโบราณ ประวัติด้านโภชนาการ
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ผู้ป่ วยรั บ ประทานปลา ผัก ข้ า วกล้ อง/ข้ า วไรซ์ เบอร์ รี่
ไม่ รั บ ประทานเนื อ้ หมู/ วัว ด้ า นการพัก ผ่ อ น ผู้ ป่ วย
นอนวันละ 5-7 ชัว่ โมง (23:00-7:00) นอนหลับสนิทดี
ประวัติดา้ นอืน่ ๆ ไม่มีประจ�ำเดือนตังแต่
้ อายุ 52 ปี

ลักษณะทางคลินิก (Clinical findings)
การตรวจบริ เวณศีรษะ ใบหน้ า และล�ำคอ
ใบหน้ ามีความสมมาตร ไม่พบลักษณะผิดรู ปร่ างของ
อวัย วะหรื อ โครงสร้ างใบหน้ า ตรวจพบเยื่ อ บุต าซี ด
(pale conjunctiva) เล็กน้ อย การตรวจต่อมน� ้ำเหลือง
บริ เวณศีรษะและล�ำคอ คล�ำไม่พบ
การตรวจช่ อ งปาก การตรวจฟั น และอวัย วะ
ปริ ทัน ต์ พบสะพานฟั นและครอบฟั นโดยทั่ว ไป ซึ่ง มี
สภาพค่อนข้ างดี ไม่พบการรั่วของขอบครอบฟั น และ
ไม่พบการสึกกร่อนของวัสดุอดุ ฟั น พบหินน� ้ำลายเล็กน้ อย
บริ เวณคอฟั น มีการอักเสบของเหงื อกระดับเล็กน้ อย
ไม่พบร่ องลึกปริ ทันต์ เยื ่อเมื อกช่ องปากทัว่ ไป ไม่พบ
ความผิดปกติของเยือ่ เมือกช่องปาก นอกจากลักษณะแห้ ง
ลิ้ น พบลักษณะลิ ้นย่นริว้ (fissured tongue) ส่วนบริเวณ
ที่มีอาการชาและแสบไม่พบความผิดปกติ ไม่พบการ
ฝ่ อลีบของปุ่ มบนลิ ้น การตรวจการรับความรู้สึกแหลมคม
(pin-prick sensation) และสัมผัสเบา (light touch
sensation) ให้ ผลปกติ
การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis)
จากการที่ ผ้ ูป่ วยมี ค วามรู้ สึก ที่ ผิ ด ปกติ บ ริ เ วณลิน้ คื อ
อาการชาและแสบ และรู้ สึก ลิ น้ แห้ ง ร่ ว มกับ การรั บ
รสชาติอาหารลดลง โดยที่ ตรวจไม่พบความผิ ดปกติ
ที่เป็ นสาเหตุของอาการ จึงให้ การวินิจฉัยแยกโรค ดังนี ้
1. กลุม่ อาการแสบร้ อนช่องปากทุติยภูมิ ซึง่ อาจ
มี เ กี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จัย เฉพาะที่ แ ละทางระบบ ได้ แ ก่
การติดเชื ้อราแคนดิดาแบบไม่แสดงอาการ (subclinical
candidiasis), ภาวะโลหิตจาง, และภาวะพร่องโภชนาการ
2. กลุม่ อาการแสบร้ อนช่องปากปฐมภูมิ
ก า ร ตรว จเพิ่ มเติ ม ( S upplem e n t a r y
investigation) ได้ ท�ำการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยรายนี ้
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ได้ แก่ การเพาะเชือ้ ราแคนดิดา (candida culture)
โดยการป้ายกวาด (swab) จากบริ เวณที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการ
และส่งเพาะเชื ้อราแคนดิดา ซึง่ ผลการตรวจ ไม่พบการ
เจริ ญของเชื ้อราแคนดิดาจากสิง่ ส่งตรวจ การตรวจนับ
เม็ดเลือดอย่ างสมบูรณ์ (complete blood count,
CBC) ได้ ผลดังนี ้ คือ เม็ดเลื อดขาว มีจ�ำนวนมากกว่า
ปกติ คือ 43,400 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ
5,500-10,000) มีสดั ส่วนของนิวโทรฟิ ล (neutrophil)
ร้ อยละ 14 (ค่ า ปกติ ร้ อยละ 45-74) ลิ ม โฟไซต์
(lymphocyte) ร้ อยละ 64 (ค่าปกติ ร้ อยละ 16-45)
และพบลิ ม โฟบลาสต์ (lymphoblast) ร้ อยละ 20
ส่วนเม็ดเลื อดแดง มีจ�ำนวนลดลง ขนาดเม็ดเลือดปกติ
และมีความกว้ างของการกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง
(red cell distribution width, RDW) ที่ สูงกว่าปกติ
ระดับฮี โมโกลบิ น (hemoglobin, Hb) และปริ มาตรเม็ด
เลื อดแดงในเลื อด (hematocrit, Hct) มีระดับต�่ำกว่า
ปกติ โดยมี ก ารรายงานผลที่ 7.9 กรั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร
(ค่าปกติ 12-16) และร้ อยละ 26.7 (ค่าปกติ 37-47)
ตามล�ำดับ และส่วนของเกล็ ดเลื อด มีจ�ำนวนต�่ำกว่า
ปกติ คือ มีจ�ำนวน 112,000 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มิลลิเมตร
(ค่าปกติ 150,000-450,000)
การตรวจภาวะโภชนาการ ซึ่งได้ ท�ำการส่งตรวจ
ธาตุเหล็ก (iron study) โดยท�ำการตรวจระดับธาตุเหล็ก
ในเลือด (serum iron) ความสามารถในการจับเหล็ก
ได้ ทงหมด
ั้
(total iron binding capacity, TIBC) และ
ความอิ่มตัวของทรานส์เฟอร์ ริน (transferrin saturation)
ได้ ผล ดังนี ้ ระดับธาตุเหล็ก 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิลติ ร (ค่าปกติ 33-193) ความสามารถในการจับเหล็ก
ได้ทงั้ หมด 217 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เดซิลติ ร (ค่าปกติ
250-460) และความอิ่มตัวของทรานส์เฟอร์ ริน ร้ อยละ 7.4
(ค่าปกติ 16-45) ส่วนการตรวจระดับเฟอร์ ริทนิ ในเลือด
(serum ferritin) ผลการตรวจอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คือ 76.7
นาโนกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ ดซิ ลิ ต ร (ค่ า ปกติ 13-150)
ส�ำหรับการตรวจระดับวิตามินบี12 ในเลือด (serum
vitamin B12) ผลตรวจพบระดับของวิตามินนี ้สูงมาก
คือ มากกว่า 2,000 พิโคกรัมต่อมิลลิลติ ร (ค่าปกติ 197-771)
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และระดับโฟเลต พบว่ามีระดับโฟเลตในเลือด (serum
folate) 32.63 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ค่าปกติ 5-24)
และระดับโฟเลตในเม็ดเลือดแดง (red cell folate) 68
นาโนกรัมต่อมิลลิลติ ร (ค่าปกติ 221-1113)
การวินิ จ ฉั ย สุ ดท้ าย (final diagnosis) จาก
อาการของผู้ป่ วย การตรวจทางคลินิ ก ที่ ไ ม่พ บความ
ผิดปกติที่เป็ นสาเหตุของอาการ และผลการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เข้ าได้ กบั การวินิจฉัยกลุ่มอาการแสบ
ร้ อนช่ อ งปากทุ ติ ย ภู มิ ม ากที่ สุด เนื่ อ งจากมี ค วาม
สัมพันธ์กบั ภาวะโลหิตจาง ซึง่ อาจเกิดจากภาวะโลหิตจาง
จากโรคเรื อ้ รัง (anemia of chronic disease) ร่ วมกับ
ภาวะพร่องโฟเลต
การรั กษา (treatment) เมื่อทราบถึงสาเหตุที่
เกี่ยวข้ อง จึงได้ ส่งปรึ กษาอายุรแพทย์ทางโลหิตวิทยา
เพื่ อพิ จารณาการรั กษาความผิ ดปกติที่ตรวจพบและ
โรคทางระบบของผู้ป่วย โดยแพทย์ได้ สงั่ จ่ายกรดโฟลิก
(folic acid) ขนาด 800 ไมโครกรัม รับประทานครัง้ ละ
1 เม็ด วันละ 3 เวลาหลังอาหาร ธาตุเหล็ก ไบโอติน
(biotin) สังกะสี วิตามินดี3 (vitamin D3) โอเมกา3
(omega-3) ซี ลี เ นี ย ม (selenium) และวิ ต ามิ น รวม
ส่วนโรคมะเร็ งต่อมน� ำ้ เหลือง ผู้ป่วยยังคงปฏิเสธการ
รักษาด้ วยเคมีบ�ำบัดเช่นเดิม

ภายหลังการได้ รับวิตามินและแร่ธาตุเสริ ม ผู้ป่วย
มีการลดลงของอาการแสบและชา จากการประเมินด้ วย
มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข (numerical rating
scale) โดยในครัง้ แรกผู้ป่วยระบุความเจ็บปวดในระดับ
8-9 จาก 10 และลดลงเหลือ 4 จาก 10 ใน 1 เดือนแรก
ของการรักษา ส่วนอาการลิ ้นแห้ งยังคงมีอยูเ่ ล็กน้ อย
หลัง จากได้ รั บ วิ ต ามิ น เสริ ม 3 และ 6 เดื อ น
พิจารณาการส่งตรวจระดับของวิตามินและแร่ ธาตุซ� ้ำ 
โดยได้ ผลการตรวจ ดังต่อไปนี ้ (ตารางที ่ 1)
ส�ำหรับการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ พบ
การเพิ่มขึ ้นของจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว และลิมโฟบลาสต์
ทีค่ อ่ ยๆ เพิม่ มากขึ ้น ซึง่ สวนทางกับจ�ำนวนเม็ดเลือดแดง
ระดับฮีโมโกลบิน ปริ มาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด และ
จ� ำ นวนเกล็ดเลื อ ดที่ ค่อ ยๆ น้ อ ยลง โดยผลการตรวจ
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้ (ตารางที ่ 2)
นอกจากนี ้ ยังได้ แนะน�ำให้ ผ้ ูป่วยบ้ วนปากด้ วย
น� ้ำลายเทียม และเน้ นย� ้ำการดูแลอนามัยช่องปากให้ ดี
ซึง่ จากการติดตามการรักษา ผู้ป่วยมีอาการในช่องปาก
ที่ดีขึ ้นเป็ นล�ำดับ ซึง่ จากการติดตามการรักษานาน 4 ปี
ปั จจุบนั ไม่มีอาการแสบและชาแล้ ว แต่ยังคงมีความ
รู้ สกึ แห้ งบนลิ ้นอยู่บ้าง ส่วนอาการทางระบบ โดยทัว่ ไป
แข็ ง แรงดี ไม่ มี อ าการอ่ อ นเพลี ย ไม่ มี อ าการบ่ ง ชี ถ้ ึ ง
การติ ด เชื อ้ และยัง คงติ ด ตามการรั ก ษาจากแพทย์
อยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุก่อนและภายหลังการได้ รับการรักษา
ก่ อนการรั กษา
ติดตามการรั กษา 3 เดือน
Serum iron
16 
19 
TIBC
217 
197 
Transferrin saturation
7.4 
9.6 
Serum ferritin
76.7 
Folate (serum)
32.63 
19.27 
Folate (Red blood cell)
68 
231 
Serum vitamin B12
> 2,000 
หมายเหตุ  ผลการตรวจมีระดับต�ำ่ กว่ าค่ าปกติ  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
 ผลการตรวจมีระดับเกินค่ าปกติ

ติดตามการรั กษา 6 เดือน
21 
232 
9.1 
22.31 
440 
764 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ก่อนการรักษาและระหว่างติดตามการรักษา
ก่ อนการรั กษา
หลังการรั กษา 9 เดือน
หลังการรั กษา 2 ปี
White blood cell (cell/mm3)
43,400
49,300
53,600
Lymphocytes (%)
64
17
62
Lymphoblasts (%)
20
79
30
6
3
Red blood cell (x10 cell/mm )
3.18
2.97
2.59
Hemoglobin (g/dl)
7.9
7.5
6.8
Hematocrit (%)
26.7
24.9
22.5
3
Platelet count (/mm )
112,000
134,000
95,000

บทวิจารณ์ (Discussion)
อาการแสบในช่องปาก เป็ นหนึง่ ในอาการส�ำคัญ
ที่พบได้ บ่อยในคลินิกเวชศาสตร์ ช่องปาก ซึง่ มีสาเหตุที่
เกีย่ วข้ องอยูม่ ากมาย ทังปั
้ จจัยเฉพาะที่ เช่น แผลบาดเจ็บ
(traumatic ulcer) การติดเชื ้อราแคนดิดา (candidiasis)
โรคไลเคนแพลนัสช่องปาก (oral lichen planus) และ
ปั จจัยทางระบบ เช่น การขาดวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึง
ความผิดปกติของฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ [13] นอกจาก
สาเหตุ ที่ ต รวจพบได้ ดั ง กล่ า วแล้ ว อาการแสบใน
ช่ อ งปากยัง อาจเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกช่องปาก หรื อความ
ผิดปกติทางระบบอื่นใดก็เป็ นได้
จากค� ำ จ� ำ กัด ความโดยสมาคมเพื่ อ การศึก ษา
เรื่ องความเจ็บปวดสากล (International association
for the study of pain) กล่าวถึงกลุ่มอาการแสบร้ อน
ช่องปาก ว่าเป็ นอาการแสบร้ อนที่เกิดขึ ้นกับลิ ้นหรื อเยื่อ
เมื อ กช่ อ งปากอื่ น ๆ ซึ่ง สัม พัน ธ์ กับ อาการแสดงและ
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่ไม่พบความผิดปกติ
เป็ น เวลาอย่า งน้ อ ย 4-6 เดื อ น [2, 13] โดยอาจพบ
ร่ วมกับการรั บรสที่ ผิดปกติและภาวะปากแห้ งได้ [1]
จากการจัด กลุ่ม ความผิ ด ปกติ ข องกลุ่ม อาการนี โ้ ดย
Scala และคณะ [1] แบ่ ง กลุ่ ม อาการแสบร้ อนใน
ช่ อ งปากออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม อาการแสบร้ อน
ช่ อ งปากปฐมภู มิ ซึ่ ง เป็ น ความผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับทังปั
้ จจัยเฉพาะที่และปั จจัยทางระบบ และ
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กลุ่ ม อาการแสบร้ อนช่ อ งปากทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเฉพาะที่ หรื อปั จจัยทางระบบ รวมถึง
ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
ผู้ป่ วยรายนี ้ มี ป ระวัติ ข องอาการชาและแสบ
บนลิ ้น ร่ วมกับความรู้ สึกแห้ ง และมีความผิดปกติของ
การรับรส โดยมีอาการมานาน 3-4 เดือน จากการตรวจ
นอกช่องปากพบเยือ่ บุตาซีด ซึง่ บ่งชี ้ถึงภาวะโลหิตจาง [14]
การตรวจในช่ อ งปากพบลัก ษณะของเยื่ อ บุช่ อ งปาก
ค่อนข้ างแห้ ง และไม่พบความผิดปกติอันเป็ นสาเหตุ
ของอาการของผู้ป่ วย จึ ง เข้ า ได้ กับ การวิ นิ จ ฉัย กลุ่ ม
อาการแสบร้ อนช่ องปาก แต่เนื่ องจากผู้ป่วยรายนี ้
มีโรคทางระบบ คือ โรคระบบน�ำ้ เหลืองเจริ ญผิดปกติ
ซึง่ ได้ รบั การวินจิ ฉัยสุดท้ ายว่าเป็ นโรคมะเร็งต่อมน� ้ำเหลือง
ชนิดมาร์ จินลั เซลล์ ในไขกระดูก จึงจ�ำเป็ นต้ องน�ำปั จจัย
ทางระบบของผู้ป่วยรายนี ม้ าร่ วมพิ จารณาในการให้
การวิ นิ จ ฉั ย และการตรวจเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย การวิ นิ จ ฉั ย
กลุ่มอาการแสบร้ อนช่ องปากทุติยภูมิจึงเป็ นความ
ผิดปกติทเี่ ป็ นไปได้ มากทีส่ ดุ โดยทีก่ ารติดเชื ้อราแคนดิดา
แบบไม่แสดงอาการ เป็นปัจจัยเฉพาะทีท่ อี่ าจพบได้ในผู้ป่วย
รายนี ้ เนื่องจากปั จจัยเสี่ยงหลายประการร่ วมกัน [15]
นอกจากนี ้ เนื่องจากโรคทางระบบของผู้ป่วยที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับไขกระดูก จึงต้ องค�ำนึงถึงภาวะแทรกซ้ อน
ที่เกิดขึ ้นจากความผิดปกติของการสร้ างเม็ดเลือด รวม
ถึงความเป็ นไปได้ ของภาวะพร่ องโภชนาการ เนื่องจาก
มีรายงานการตรวจพบการลดลงของระดับวิตามินบี12
และโฟเลตในผู้ป่ วยที่ มี โ รคมะเร็ ง โลหิ ต วิ ท ยาหลาย
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กลุม่ โรค [7-9] โดยมีหลายสมมติฐานที่อธิบายถึงสาเหตุ
ของการลดลงของระดับ วิ ต ามิ น ดัง กล่า ว เช่ น การที่
เซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวสามารถสะสมธาตุโ ฟเลต
ได้ มากกว่าเซลล์เม็ดเลือดปกติ การลดลงของการดูดซึม
แร่ ธาตุจากล�ำไส้ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวและ
มะเร็ งต่อมน� ำ้ เหลืองเรื อ้ รั ง [7] การที่ โฟเลตถูกใช้ ใน
ปริ มาณมากกว่าปกติเพื่อสร้ างเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือด [9]
รวมถึ ง ภาวะพหุสัณ ฐาน (polymorphism) ของยี น
บางกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การท� ำ งานของโฟเลต [9]
เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ ยัง มี ก ารรายงานถึ ง ภาวะพร่ อ ง
ธาตุเหล็กที่เป็ นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่พบ
ได้ ทัง้ ในมะเร็ งโลหิตวิทยาและมะเร็ งชนิดก้ อน (solid
tumor) [12, 16, 17] ซึง่ ความผิดปกติของวิตามินและ
แร่ ธ าตุดัง กล่ า วก็ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ อาการแสบใน
ช่องปากด้ วยเช่นกัน [1, 13]
ด้ วยเหตุที่กลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปาก มีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้ องและอาการที่หลากหลาย จึงมีการแบ่งกลุ่ม
ของความผิ ด ปกติ นี ต้ ามรู ป แบบของอาการออกเป็ น
3 กลุม่ [1, 2] ได้ แก่ กลุม่ 1 ผู้ป่วยในกลุม่ นี ้จะไม่มีอาการ
แสบหลังจากตืน่ นอน แต่อาการจะเริ่มเป็ นตังแต่
้ ชว่ งสาย
และค่อยๆ เป็ นมากขึน้ ส่วนผู้ป่วยในกลุ่ม 2 จะเริ่ มมี
อาการแสบตัง้ แต่ ตื่ น นอน และอาการเป็ น อยู่ต ลอด
ทังวั
้ น และกลุม่ 3 เป็ นกลุม่ ที่มีอาการแสบเป็ นๆ หายๆ
ระหว่างวัน [1, 2] ส�ำหรับผู้ป่วยรายนี ้ จากประวัติของ
อาการแสบที่ เ ป็ น น้ อ ยในตอนเช้ า และอาการค่ อ ยๆ
เป็ นมากขึ ้นระหว่างวัน จึงเข้ าได้ กบั กลุม่ ที่ 1 ของความ
ผิดปกตินี ้ ซึง่ มีรายงานความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติทาง
ระบบ เช่น ภาวะพร่องโภชนาการ หรือโรคเบาหวาน [1, 2]
เพื่ อ หาสาเหตุห รื อ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อาการ
ผิดปกติดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว จ� ำเป็ นต้ องท� ำการตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ าร เนื่องจาก ข้ อมูลที่ได้ จากประวัตแิ ละ
การตรวจทางคลิ นิ ก ไม่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ การวิ นิ จ ฉัย
ความผิดปกติในผู้ป่วยรายนี ้ โดยการส่งตรวจเพิ่มเติม
อันประกอบด้ วย
การเพาะเชื้อราแคนดิดา โดยเก็บตัวอย่างด้ วย
วิธีการป้ายกวาด ซึ่งแม้ ว่าจะไม่ใช่วิธีการเก็บตัวอย่าง

ส�ำหรับการเพาะเชื ้อราแคนดิดาที่ดีนกั ในกรณีที่ไม่เห็น
รอยโรคที่ชดั เจน [15, 18-19] แต่เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย
และไม่เสียเวลา จึงพิจารณาใช้ ในผู้ป่วยรายนี ้ โดยการ
ป้ายกวาดจากต� ำแหน่งที่ ผ้ ูป่วยให้ ประวัติของอาการ
ผิ ด ปกติอ ย่า งทั่ว ถึง ซึ่ง จากผลที่ ไ ม่พ บการเจริ ญ ของ
เชื ้อราแคนดิดาจากสิง่ ส่งตรวจ จึงมีความเป็ นไปได้ น้อย
ที่ ก ารติ ด เชื อ้ ราแคนดิ ด าแบบไม่ แ สดงอาการจะเป็ น
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของอาการของผู้ป่วย
การตรวจนั บเม็ ด เลื อดอย่ างสมบู ร ณ์
เนื่องจากความผิดปกติในการท�ำงานของไขกระดูกจาก
โรคทางระบบของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจร่ างกายทาง
คลินิกที่บ่งชี ้ถึงภาวะโลหิตจาง จึงสนับสนุนความเป็ น
ไปได้ ของความบกพร่ องในกระบวนการสร้ างเม็ดเลือด
การตรวจนีจ้ ึงมีความส�ำคัญ ไม่เพียงแต่ในแง่ของการ
วินิจฉัยอาการเจ็บป่ วยปั จจุบนั แต่ยงั รวมถึงการยืนยัน
โรคทางระบบของผู้ ป่ วยด้ วย ซึ่ ง จากผลการตรวจ
พบเม็ ด เลื อ ดขาวในระดับ ที่ สูง มาก โดยที่ ส่ ว นใหญ่
เป็ นลิมโฟไซต์ และพบลิมโฟบลาสต์ ซึง่ เป็ นเซลล์ตวั อ่อน
โดยการพบเซลล์ชนิดนี ้ในสเมียร์ เลือด (blood smear)
เป็ นการบ่งชี ้ถึงโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว [20] นอกจากนี ้
ยังพบการลดลงของจ�ำนวนเม็ดเลือดแดง ระดับฮีโมโกลบิน
ปริ มาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด และเกล็ดเลือดร่ วมด้ วย
ซึ่ง อาจเป็ น ผลจากการรบกวนการสร้ างเม็ ด เลื อ ดใน
ไขกระดูก [20] ที่ เ กิ ด จากโรคระบบน� ำ้ เหลื อ งเจริ ญ
ผิดปกติ หรื อเกิดจากภาวะพร่ องโภชนาการ โดยเฉพาะ
การขาดวิตามินบี12 และธาตุเหล็ก รวมถึงภาวะตับแข็ง
และภาวะม้ ามท�ำงานมากเกิน (hyperslpenism) [21]
ซึ่ ง สนั บ สนุ น จากการตรวจช่ อ งท้ องด้ วยคลื่ น เสี ย ง
ความถี่สงู ทีพ่ บมีมา้ มโต นอกจากนี ้ ผลจากการตรวจนับ
เม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ยังอาจบ่งชี ้ถึงปั จจัยทางระบบ
ที่เป็ นสาเหตุของอาการแสบร้ อนช่องปากในผู้ป่วยรายนี ้
คือ ภาวะโลหิตจาง ซึง่ เป็ นโลหิ ตจางชนิ ดเม็ดเลื อดแดง
ขนาดปกติ (normocytic anemia)
การตรวจธาตุเหล็กและระดับเฟอร์ ริทินใน
เลื อ ด เป็ น ที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไปว่ า การตรวจระดับ
เฟอร์ ริทินเป็ นการตรวจที่ใช้ ในการคัดกรองภาวะพร่ อง
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ธาตุเหล็ก [22] แต่เนื่ องจากเป็ นโปรตีนที่ ตอบสนอง
ต่อการอักเสบในร่ างกาย ดังนัน้ ความน่าเชื่อถือในการ
วินิจฉัยภาวะพร่ องธาตุเหล็กโดยการประเมินจากระดับ
เฟอร์ ริทิน เพี ย งอย่า งเดี ย วจึง ไม่เ พี ย งพอในผู้ป่ วยที่ มี
ภาวะร่ างกายที่ผิดปกติ [17, 22] ดังเช่นผู้ป่วยรายนี ้
การวิ นิจ ฉัยจึง ต้ อ งพิ จ ารณาร่ ว มกับ ผลตรวจอื่ น ๆ ซึ่ง
การอิ่มตัวของทรานส์เฟอร์ รินและความสามารถในการ
จับเหล็กได้ ทงหมด
ั้
เป็ นค่าการตรวจที่สะท้ อนถึงสภาวะ
ธาตุเ หล็ก ในร่ า งกายได้ ดี ก ว่า ซึ่ง จากการตรวจที่ พ บ
การลดลงของการอิ่มตัวของทรานส์เฟอร์ รินและความ
สามารถในการจับ เหล็ก ได้ ทัง้ หมด ไม่ส อดคล้ อ งกับ
ภาวะพร่ องธาตุเหล็ก แต่เป็ นลักษณะที่พบได้ ในภาวะ
โลหิตจางจากโรคเรื้ อรั ง [23, 24] โดยที่พยาธิก�ำเนิด
ของโรคมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ การลดลงของระดั บ
ฮอร์ โมนอีริโทรพอยเอทิน (erythropoietin) อันเป็ นผล
จากไซโตไคน์ (cytokine) ที่ ส ร้ างจากกระบวนการ
อักเสบ ร่ วมกับการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมของ
ธาตุเหล็ก [24, 25] จึงท�ำให้ มีการลดลงของระดับธาตุ
เหล็ ก ในเลื อ ดและการสร้ างโปรตี น ทรานส์ เ ฟอร์ ริ น
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาจากขนาดของเม็ดเลือดแดง
และปริ มาตรเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย (mean corpuscular
volume, MCV) ที่มีค่าในเกณฑ์ ปกติ ก็ช่วยสนับสนุน
การวิ นิ จ ฉั ย ภาวะโลหิ ต จางจากโรคเรื อ้ รั ง นี เ้ ช่ น กั น
ซึ่งจากการศึกษาของ Ghose และคณะ [12] พบว่า
โลหิตจางชนิดนี ้ เป็ นสาเหตุที่พบได้ บ่อยที่สดุ ของภาวะ
โลหิตจางในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน� ้ำเหลือง
การตรวจระดั บ วิ ต ามิ น บี 1 2 จากการศึก ษา
ที่ พ บว่ า มี ก ารลดลงของระดับ วิ ต ามิ น บี 1 2 ในผู้ป่ วย
โรคมะเร็ ง8,12 และความสัมพันธ์ ของการพร่ องวิตามินนี ้
กับอาการแสบร้ อนในช่องปาก [1, 2, 13, 30, 31] จึง
พิจารณาส่งตรวจระดับวิตามินบี12 ในเลือด ซึง่ จากผล
การตรวจที่ พ บว่ า ผู้ป่ วยมี ร ะดับ วิ ต ามิ น บี 1 2 สูง กว่ า
2,000 พิโคกรั มต่อมิลลิลิตร จึงประเมินว่าไม่น่าจะมี
ภาวะพร่ องวิตามิ นบี 12 อย่างไรก็ ตาม การตรวจพบ
ระดับวิตามินชนิดนีใ้ นเลือดที่สูงกว่า 1,000 พิโคโมล
ต่อลิตร (เทียบเท่ากับ 1,355.37 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร)
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เป็ นภาวะที่พบได้ ไม่บ่อยนัก โดยอาจมีความเกี่ยวข้ อง
กับการเพิ่มขึ ้นของโปรตีนแฮปโตคอร์ ริน (haptocorrin)
ซึ่งเป็ นโปรตีนขนส่งวิตามินบี12 โดยที่การเพิ่มขึ ้นของ
โปรตีนนี ้เป็ นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่พบได้ ในโรคมะเร็ ง
บางชนิด เช่น โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเรื อ้ รัง และมะเร็ ง
ชนิดก้ อนบางโรค [27]
การตรวจระดั บ โฟเลต การลดลงของระดับ
โฟเลตเป็ นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่มีรายงานการตรวจ
พบทัง้ ในโรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดและอาการแสบร้ อนใน
ช่องปาก [1, 2, 7-9, 13, 32] จึงพิจารณาส่งตรวจใน
ผู้ป่ วยรายนี ้ ซึ่ง การประเมิ น ระดับ โฟเลตในร่ า งกาย
สามารถท�ำได้ หลายวิธี เช่น การตรวจระดับโฟเลตใน
เลือด การตรวจระดับโฟเลตในเม็ดเลือดแดง ทังนี
้ ้ ระดับ
โฟเลตในเลือดอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามอาหาร
หรื อ การได้ รั บ โฟเลตเสริ ม การสะสมของโฟเลตใน
เม็ดเลือดแดงจึงสะท้ อนถึงภาวะพร่ องโฟเลตในระยะ
เวลาที่นานกว่า จึงเป็ นตัวชี ้วัดที่น่าเชื่อถือในกรณีที่ไม่มี
ภาวะพร่ องวิตามินบี12 ร่ วมด้ วย [27, 28] ซึง่ การตรวจ
ในผู้ป่วยรายนี ้ พบว่ามี ระดับโฟเลตในเม็ดเลือดแดง
ต�่ำกว่าค่าปกติ จึงให้ การวินิจฉัยภาวะพร่ องโฟเลต
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ให้ การวินิจฉัยสุดท้ าย
ว่าเป็ นกลุ่ มอาการแสบร้ อนช่ องปากทุติยภูมิ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง ร่วมกับ
ภาวะพร่ องโฟเลต โดยทีม่ รี ายงานการศึกษาทีพ่ บว่าผู้ป่วย
กลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปากมี ระดับของฮี โมโกลบิน
ที่ต�่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ [1, 29] และมี
การลดลงของระดับวิตามินและแร่ธาตุในเลือด อันได้ แก่
เหล็ก [1, 2, 13, 29] วิตามินบี12 [1, 2, 13, 29, 30]
สังกะสี [1, 13, 31] โฟเลต [1, 2, 13, 32]
นอกจากความผิดปกติดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมี
ปั จ จัย อื่ น ที่ สัม พัน ธ์ กับ กลุ่ม อาการแสบร้ อนช่ อ งปาก
เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน และสภาวะความ
ผิดปกติทางจิตใจ โดยพบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม
อาการแสบร้ อนช่อ งปากกับ การลดลงของระดับ ของ
ฮอร์ โมนเอสตราไดออล (estradiol) [2] ร่ วมกับการพบ
ความชุกของโรคที่สงู ในผู้หญิงวัยใกล้ หมดและวัยหมด
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ประจ� ำเดื อน (peri-/post-menopause) [1] จึงเป็ น
การสนับ สนุน อิ ท ธิ พ ลของฮอร์ โ มนในการเกิ ด ความ
ผิ ด ปกติ นี ้ ซึ่ ง ผู้ ป่ วยรายนี ้ เนื่ อ งจากอยู่ ใ นวั ย หมด
ประจ� ำ เดื อ น การเปลี่ ย นแปลงนี จ้ ึ ง อาจเป็ นหนึ่ ง
ในปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของอาการของผู้ป่วยได้ เช่นกัน
ส�ำหรั บภาวะทางจิ ตวิทยา แม้ ว่าจะมี การรายงานถึง
ความผิดปกติทางอารมณ์ (mood disorder) อันได้ แก่
ภาวะซึมเศร้ า (depression) และวิตกกังวล (anxiety)
รวมถึงโรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorder)
ในผู้ป่วยกลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปาก [1, 2] แต่จาก
ข้ อ มูล ในปั จ จุบัน ยัง คงไม่ ส ามารถระบุไ ด้ ชัด เจนว่ า
ภาวะดัง กล่ า วเป็ นสาเหตุ ห รื อ ผลของการมี อ าการ
เจ็บปวดเรื อ้ รั ง [1] ส�ำหรั บผู้ป่วยรายนี ้ แม้ ว่าจะไม่ได้
ท�ำการประเมินภาวะซึมเศร้ าหรื อความวิตกกังวลโดย
การใช้ แ บบสอบถามมาตรฐาน แต่ จ ากการติ ด ตาม
การรักษา ร่วมกับการใช้ คำ� ถามคัดกรองภาวะซึมเศร้ า [34]
ซึง่ เป็ นการถามค�ำถาม 2 ข้ อที่เกี่ยวกับอารมณ์ และการ
มีภาวะสิ ้นยินดี (anhedonia) ไม่พบว่าผู้ป่วยมีความผิด
ปกติที่บ่งชีถ้ ึงภาวะซึมเศร้ า ความผิดปกติของสภาวะ
จิตใจจึงอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดหรื อ
ด�ำเนินโรคในผู้ป่วยรายนี ้
การรักษากลุ่มอาการแสบร้ อนช่องปากทุติยภูมิ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจหา และก�ำจัดหรื อแก้ ไขปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในกรณีที่มีความสัมพันธ์ กบั ภาวะพร่ อง
โภชนาการนัน้ มีรายงานการลดลงของอาการแสบร้ อน
ความรู้ สึ ก แห้ ง อาการชาของลิ น้ และการรั บ รสที่
เปลี่ ย นแปลงไป ภายหลัง การได้ รั บ การรั ก ษาด้ วย
วิตามินบี/ซี ร่วมกับวิตามินหรือแร่ธาตุอนื่ ทีพ่ ร่องไป [35]
ซึ่ง ผู้ป่ วยรายนี ้ จากการตรวจพบภาวะพร่ อ งโฟเลต
แพทย์ จึงให้ การรั กษาด้ วยโฟเลตเสริ ม ร่ วมกับการสัง่
จ่ายวิตามินหลายชนิด โดยจากแนวทางการรักษาภาวะ
พร่ องโฟเลต [36] แนะน� ำให้ ใช้ กรดโฟลิก ขนาด 0.8
มิลลิกรั มต่อวัน หรื อมากกว่า ส�ำหรั บการรั กษาภาวะ
พร่ องโฟเลต และวันละ 5 มิลลิกรัม ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการพร่องโฟเลต ซึง่ ผู้ป่วยรายนี ้ ได้ รับกรด
โฟลิกวันละ 800 ไมโครกรัมจากแพทย์ในช่วงแรก อาจ

เป็ นเพราะการพิจารณาว่าภาวะโลหิตจางไม่ได้ เป็ นผล
จากการลดลงของวิตามินนี ้ อย่างไรก็ตาม จากค�ำแนะน�ำ
การให้ ก รดโฟลิ ก เสริ ม ในผู้ป่ วยที่ มี ภ าวะการท� ำ ลาย
เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติอย่างเรื อ้ รั ง แนะน� ำให้ ใช้
กรดโฟลิกขนาด 5 มิลลิกรั มต่อวัน [36] เช่นเดียวกับ
การรั ก ษากลุ่มอาการแสบร้ อนช่อ งปากที่ สัมพัน ธ์ กับ
การพร่ องโฟเลต35 จึงพิจารณาว่าการได้ รับกรดโฟลิก
ในขนาด 5 มิลลิกรัม มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนี ้
มากกว่า
ภายหลังการได้ รับการรักษาด้ วยกรดโฟลิกและ
วิตามินเสริ มอื่นๆ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ ้น โดยที่อาการแสบ
และชาค่อยๆ ลดลง และเมื่อติดตามระดับโฟเลต พบว่า
มีระดับเป็ นปกติที่ 3 และ 6 เดือนภายหลังการรักษา แต่
แม้ วา่ จะมีระดับที่ปกติแล้ ว แต่เนื่องจากโรคที่เป็ นสาเหตุ
ของภาวะนี ย้ ังไม่ได้ รับการรั กษา จึงพิจารณาสั่งจ่าย
กรดโฟลิกขนาด 5 มิลลิกรัมให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานต่อ เพื่อ
ป้องกันการกลับเป็ นซ� ้ำของภาวะพร่องโฟเลต
ส�ำหรับภาวะโลหิตจาง จากการติดตามการตรวจ
นับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ พบจ� ำนวนเม็ดเลือดแดง
ระดับ ฮี โ มโกลบิ น และเกล็ ด เลื อ ดค่ อ ยๆ ลดลง โดย
สัมพันธ์ กบั จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว สัดส่วนของลิมโฟไซต์
และลิมโฟบลาสต์ ที่สูงขึน้ ซึ่งอาจเป็ นการบ่งชี ถ้ ึงการ
ด�ำเนินโรคในไขกระดูก และเนื่องจากผู้ป่วยปฏิเสธการ
รักษาด้ วยเคมีบ�ำบัด ภาวะโลหิตจางจึงมีแนวโน้ มที่จะ
แย่ลงตามการลุกลามของโรค ซึง่ ได้ อธิบายถึงผลกระทบ
จากการด�ำเนินโรค และข้ อจ�ำกัดในการรักษาความผิด
ปกติทงทางร่
ั้
างกายและอาการในช่องปากหากไม่ได้ รับ
เคมีบ�ำบัด
ส�ำหรับการคงสภาพภายในช่องปาก ได้ แนะน�ำให้
ผู้ป่วยใช้ น�ำ้ ลายเทียมบ้ วนปาก เพื่อลดความไม่สบาย
ในช่องปาก รวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่เกิ ดจาก
การมีภาวะปากแห้ ง ได้ แก่ ฟั นผุ โรคเหงือกและปริ ทนั ต์
อักเสบ การติดเชื ้อราแคนดิดา และแผลบาดเจ็บ [37]
นอกจากนี ้ ยังได้ เน้ นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการรั กษา
อนามัยในช่องปาก เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชือ้
อันอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายนอกเหนือจากช่องปากได้
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