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การรักษาถุงน้้าเมือกพื้นปาก (Ranula) โดยวิธมีาร์ซูเพียลไลเซชัน (Marsupialization) 
 

นางสาวธนานชุ  พงศ์พิศ 
โรงพยาบาลสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

โรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก (Ranula) เป็นโรคที่พบได้ไม่มากนัก โดยมีลักษณะบวมนูน มีน้้าเมือกอยู่ภายใน 
เกิดในต้าแหน่งพ้ืนปาก โดยมีสาเหตุจากการที่ท่อต่อมน้้าลายใต้ลิ้นได้รับบาดเจ็บแล้วมีน้้าเมือกรั่วจากท่อ       
ต่อมน้้าลาย หรือเกิดจากการอุดตันในท่อต่อมน้้าลายใต้ลิ้น การรักษามีได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งมีความส้าเร็จ 
ในการรักษา การพยากรณ์โรค รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกัน วิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน 
(Marsupialization) เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการถุงน้้าเมือกพ้ืนปากที่ได้ผลดี สามารถรักษาภายใต้การให้    
ยาชาเฉพาะที่ได้ แต่การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถพบการเกิดซ้้าของโรคได้ ดังนั้นจึงควรติดตามผลการรักษา      
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุผลส้าเร็จในการรักษาสูงสุด 

บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาพบทันตแพทย์ด้วยอาการบวมบริเวณพ้ืนปาก    
ใต้ลิ้นด้านขวา จากการตรวจทางคลินิก บริเวณพ้ืนปากใต้ลิ้นด้านขวา พบอาการบวมนูนในลักษณะซึ่งมีของเหลว
อยู่ภายใน สีโทนน้้าเงิน ให้การวินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็นถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก และให้การรักษาโดยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน
ภายใต้ยาชาเฉพาะที่ จากการติดตามผลการรักษา ภายหลังการรักษา 7 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีการเกิดซ้้าของโรค 
จึงพิจารณาท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันภายใต้ยาชาเฉพาะที่ อีกครั้ง จากการติดตามผลการรักษา เป็นเวลา 7 เดือน 
พบว่าผู้ป่วยไม่มกีารเกิดซ้้าของโรคอีก 

 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ืออธิบายลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยแยกโรค อุบัติการณ์การเกิดโรค การวางแผนการรักษา 
ขั้นตอนการรักษารอยโรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปากโดยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ภายหลัง
การรักษา 
 
รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 
 
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็นถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก และให้การรักษาโดยวิธี         
มาร์ซูเพียลไลเซชันภายใต้ยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่ง่าย มีความเสี่ยงในการท้าอันตรายต่อเนื้อเยื่อ 
หรืออวัยวะที่ส้าคัญรอบข้างน้อย แต่มีข้อเสียคือสามารถพบการเกิดซ้้าของโรคได้ จากการติดตามผลการรักษา 
ภายหลังการรักษา 7 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีการเกิดซ้้าของโรค ซึ่งเกิดจากการที่ไหมเย็บหลุดออก ท้าให้ปากแผล  
ที่ท้าการมาร์ซูเพียลไลเซชันไว้แผลปิดเร็วเกินไปท้าให้เกิดถุงน้้าขึ้นใหม่ จึงพิจารณาท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันภายใต้  
ยาชาเฉพาะที่อีกครั้ง และเน้นย้้าเรื่องการดูแลแผล และการฉีดล้างหลังผ่าตัด รวมถึงติดตามอาการและ

รายงานกรณีศึกษา 
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ผลการรักษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น จากการติดตามผลการรักษา เป็นเวลา 7 เดือน พบว่าผู้ป่วยไม่มีการเกิดซ้้าของ
โรคอีก  
ค้าส้าคัญ : ถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก (Ranula) , มาร์ซูเพียลไลเซชัน (Marsupialization) 

บทน้า 

ถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก (ranula) คือ ถุงน้้าเมือกที่เกิดในต้าแหน่งพ้ืนปาก มีลักษณะบวมนูนสีโทนน้้าเงินโปร่งแสง 
ภายในถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก มีของเหลวลักษณะเป็นมูกใสและหนืดเหนียว ค้าว่า ranula มาจากค้าภาษาละตินว่า 
“rana” มีความหมายถึงสัตว์จ้าพวกกบ เนื่องจากลักษณะทางคลินิกที่นูนออกมามีลักษณะคล้ายส่วนที่พองโตของ
ท้องกบ(1) ในอดีต Hippocrates ได้อธิบาย ranula ว่าเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง ในขณะที่ Pare` ได้เสนอ
แนวความคิดว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวต่้าลงมาของเนื้อสมองและต่อมพิทูอิตาลี และ W. Boyd ได้อธิบายเกี่ยวกับ 
ranula ว่าเกิดจากการขยายตัวของท่อของต่อมน้้าลายใต้กระดูกขากรรไกรล่าง(2) 

ปัจจุบันมีการอธิบายถึงสาเหตุการเกิดถุงน้้าเมือกที่เป็นไปได้ อยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรกได้เสนอว่า เกิด
จากการที่ท่อของต่อมน้้าลายใต้ลิ้นได้รับบาดเจ็บแล้วมีน้้าเมือกรั่วซึมออกจากท่อต่อมน้้าลาย (mucus 
extravasation)  หรืออีกทฤษฎีกล่าวว่าเกิดจากการอุดตันในท่อต่อมน้้าลายใต้ลิ้น (mucus retention)(3)  

ถุงน้้าเมือกที่เกิดจากท่อต่อมน้้าลายฉีกขาด มักเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บเชิงกล ได้แก่ การกัด
กระแทกจากฟันที่แหลมคม รวมไปถึงพฤติกรรมการกัดริมฝีปาก ท้าให้น้้าเมือกเกิดการรั่วออกมาคั่งอยู่ในเนื้อเยื่อ
ยึดต่อ(connective tissue) ข้างเคียง ผนังของถุงน้้าชนิดนี้ไม่มีเยื่อบุผิว (epithelial lining) ท้าให้เกิดเป็นถุงน้้า
เทียม (pseudocyst) ถุงน้้าเมือกลักษณะนี้มักพบที่บริเวณริมฝีปาก (4) ในขณะที่ถุงน้้าเมือกที่เกิดจากการคั่ง 
(mucous retention cyst) เกิดจากการอุดตันในท่อน้้าลายท้าให้น้้าลายไม่สามารถไหลออกมาได้ จึงมีการ
ขยายตัวของท่อต่อมน้้าลาย ถุงน้้าชนิดนี้มีเยื่อบุผิว ถุงน้้าเมือกชนิดนี้มักพบบริเวณพ้ืนช่องปาก เพดานแข็ง      
และริมฝีปากบน(5)  

องค์การอนามัยโลกได้ท้าการจัดจ้าแนกประเภทของเนื้องอกบริเวณศีรษะและล้าคอในปี ค.ศ.2017     
โดยถุงน้้าเมือกพ้ืนปากถูกจัดจ้าแนกอยู่ในกลุ่มรอยโรคคล้ายเนื้องอกบริเวณล้าคอและต่อมน้้าเหลือง (tumor and 
tumor-like lesions of the neck and lymph nodes) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มย่อยของ ถุงน้้า และรอยโรคคล้ายถุงน้้า 
(cysts and cyst-like lesions)(6) 

ถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก สามารถท้าการวินิจฉัยได้จากลักษณะทางคลินิกเป็นส้าคัญ(7) โดยจะพบว่ารอยโรคมี
ลักษณะบวมนูน มีของเหลวอยู่ภายใน สีโทนน้้าเงินโปร่งแสง หรืออาจมีสีเหมือนกับเยื่อเมือกช่องปาก โดยปกติแล้ว
จะพบเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่พ้ืนปาก อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบว่ารอยโรคขยายข้ามแนวกลางมาอีกด้านได้ ถุงน้้า
เมือกพ้ืนปากมักมีขนาดใหญ่กว่าถุงน้้าเมือกที่ต้าแหน่งอ่ืนในช่องปาก ผนังบาง ไม่มีอาการปวด โดยรอยโรคอาจ
แตกออกและระบายมิวซิน (mucin) ออกมาแล้วกลับเป็นซ้้าได้(8) รอยโรคมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆ โดยหากมี
ขนาดใหญ่มากจะดันให้ลิ้นยกข้ึนและรบกวนการพูด การเค้ียว และการกลืนได้ 

ถุงน้้าเมือกบริเวณคอ (plunging ranula, cervical ranula) เป็นรูปแบบหนึ่งของถุงน้้าเมือกที่อยู่ลึกลงไป
ต่้ากว่ากล้ามเนื้อไมโลไฮออยด์ (mylohyoid muscle) และอยู่ตามแนวพังผืดของคอ(9) 

          การวินิจฉัยแยกโรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปากจากโรคอ่ืนๆ ได้แก่ เนื้องอกหลอดน้้าเหลืองชนิดไม่ร้ายแรง
(lymphangioma) เนื้องอกหลอดเลือด (hemangioma) เนื้องอกไขมัน (lipoma) ถุงน้้าเดอร์มอยด์ (dermoid 
cyst) ความผิดปกติของหลอดเลือด (vascular malformation) และฝีหนอง (abscess)(10) 
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รายงานอุบัติการณ์การเกิดถุงน้้าเมือกพ้ืนปากยังมีความไม่ชัดเจน ในบางรายงานพบว่า มีความชุกของ 
การเกิดถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก 0.2 คนต่อประชากร 1,000 คน(11) พบอุบัติการณ์การเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ในอัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 ต่อ 1.4  โดยถุงน้้าเมือกพ้ืนปากมักพบได้ในช่วงอายุ 1-20 ปี ในส่วน
ของถุงน้้าเมือกบริเวณคอจะมักพบในช่วงอายุ 21-30 ปี(12) 

 การรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปากมีได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การเฝ้าสังเกตอาการ การกรีดระบายถุงน้้าเมือก   
วิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน การผ่าตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก การผ่าตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นร่วมกับการตัดถุงน้้าเมือกออก 
นอกจากนี้ยังสามารถรักษาด้วยวิธีฉีดสารก่อกระด้าง (sclerotherapy) ได้แก่ สาร OK-432 เข้าไปในถุงน้้า       
วิธีไมโครมาร์ซูเพียลไลเซชัน (micro-marsupialization) การผ่าตัดด้วยแรงดันน้้า (Hydrodissection) การผ่าตัด
ด้วยความเย็น (Cryosurgery) โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอน ความยุ่งยากของกระบวนการรักษารวมไปถึงอัตราผลส้าเร็จ
แตกต่างกันไป(14)  
          จากการศึกษาของ Zhoa และคณะ พบอัตราการเกิดซ้้าของโรค หลังการรักษารักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก
ด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน การผ่าตัดถุงน้้าเมือกออก และการผ่าตัดถุงน้้าเมือกร่วมกับการตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก 
เท่ากับร้อยละ 66.7 , 57.69 และ 1.2 ตามล้าดับ(15) 

          การรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปากต้องระมัดระวังไม่ให้ท้าอันตรายต่อท่อต่อมน้้าลายใต้ขากรรไกรล่าง
(submandibular duct) และเส้นประสาทลิงกวล (Lingual nerve)(16)

 วิธีการรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปากและถุงน้้าเมือก
บริเวณคอที่ให้ประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ การตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นที่เป็นสาเหตุออกเพ่ือลดโอกาสการเกิดซ้้าของโรค 

และควรท้าภายใต้การให้ยาสลบ  โดยถ้าตัดต่อมน้้าลายซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการสร้างน้้าเมือกออกแล้ว           
อาจไม่จ้าเป็นต้องตัดรอยโรคออก  ซึ่งจะเพ่ิมความเสี่ยงในการท้าอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง  ท้าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การบาดเจ็บของท่อต่อมน้้าลายใต้ขากรรไกรล่าง ลิ้นสูญเสียการรับความรู้สึก และภาวะ
เลือดออกมากหรือเกิดก้อนเลือดคั่ง (heamatoma) ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน(16) 

วิธีมาร์ซูเพียลไลเซชันเป็นการเปิดส่วนบนของรอยโรคในช่องปาก จึงส่งผลให้ต่อมน้้าลายใต้ลิ้นมีทางติดต่อ
กับช่องปากโดยตรง ท้าให้น้้าลายระบายออกสู่ช่องปาก หลังจากน้้าเมือกภายในถุงน้้าระบายออกหมดแล้ว       
เย็บขอบของเยื่อเมือกเข้ากับขอบของถุงน้้าโดยรอบ เปิดแผลไว้หรือปิดแผลด้วย iodoform gauze ให้แผลหาย
แบบทุติยภูมิ(17) 

 

วิธีด้าเนินการศึกษา  
1. ซักประวัติ ตรวจภายนอกช่องปาก ตรวจภายในช่องปาก ส่งถ่ายภาพถ่ายรังสี เพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
2. ท้าการวินิจฉัยรอยโรค โดยในกรณีศึกษานี้ได้รับการวินิจฉัยเป็น โรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก (Ranula)  
3. วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย โดยอธิบายทางเลือกการรักษาให้แก่ผู้ป่วย จากบริบทของโรงพยาบาล

สามารถให้การรักษาได้ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การท้ามาร์ซูเพียลไลเซชัน และการตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก 
แจ้งถึงกระบวนการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้จากการรักษาแต่ละวิธี  

4. ผู้ป่วยเลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและภาวะแทรกซ้อน
ที่เกิดขึ้นได้หลังการรักษาโดยละเอียดอีกครั้ง 

5. ท้าการรักษาโรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก ด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน หลังการรักษาอธิบายการดูแลแผลหลัง
ผ่าตัด 

6. นัดผู้ป่วยเพื่อประเมินผลการรักษาเป็นระยะ 
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พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส้าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี ภูมิล้าเนา อ.เมือง จ.สกลนคร สิทธิการรักษาสิทธิข้าราชการจ่ายตรง 

อาการส้าคัญ 
มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีอาการบวมบริเวณพ้ืนปากใต้ลิ้นด้านขวา มาประมาณ 3 เดือน รู้สึกมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ให้ประวัติเคยมีอาการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ขนาดไม่ใหญ่ เท่านี้ และรอยโรคดังกล่าวแตก
และหายไปเอง ไม่มีอาการปวดหรือชา 

ประวัติทางการแพทย์ 
ผู้ป่วยปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร 

ตรวจภายนอกช่องปาก 
ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร มีความสมมาตรของใบหน้าทั้งซ้ายและ
ขวา อ้าปากได้ปกติ คล้าไม่พบความผิดปกติของต่อมน้้าเหลืองบริเวณใบหน้าและล้าคอ ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงภาพถ่ายนอกช่องปาก 
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ตรวจภายในช่องปาก 
พบมีก้อนบวมนูนบริเวณพ้ืนปากด้านขวา ขนาดประมาณ 2x2.5x1.5 เซนติเมตร มีลักษณะก้อนเนื้องอก
คล้ายมีของเหลวภายใน สีโทนน้้าเงินม่วง ผิวเรียบ คล้านิ่มไม่พบการเต้นเป็นจังหวะของชีพจร ไม่ปวด ไม่
มีอาการชา ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การตรวจภาพถ่ายรังสี (Occlusal film) 

ไม่พบความผิดปกติใด ที่มีความสัมพันธ์กับรอยโรค ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การวินิจฉัยโรค 

จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับภาพถ่ายรังสี สามารถสรุปให้การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายนี้ว่าเป็น ถุง
น้้าเมือกพ้ืนปาก (Ranula) 
 

การวางแผนการรักษา 
อธิบายสิ่งผิดปกติให้ผู้ป่วยทราบ ว่าเป็นโรคถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก เป็นรอยโรคคล้ายเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง 
สามารถรักษาได้ โดยตามบริบททางโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีมาร์ซูเพียลไลเซ
ชัน และวิธีการตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก โดยอธิบายถึงข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษา ดังนี้ 

รูปที ่3 แสดงภาพถ่ายรังสี Occlusal film 

รูปที ่2 แสดงภาพถ่ายในช่องปาก 
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1. วิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน เป็นการเปิดส่วนบนของรอยโรคในช่องปาก เพ่ือเปิดระบายของเหลวภายในถุง
น้้า และต้องท้าการล้างแผลผ่าตัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้รอยโรคค่อยๆเล็กลง และหายไป มีข้อดีคือเป็นวิธีที่
ท้าให้เกิดแผลเล็กกว่าการผ่าตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับอวัยวะส้าคัญ
ข้างเคียงจากการผ่าตัด ไม่ต้องสูญเสียต่อมน้้าลายไป ท้าให้ปริมาณน้้าลายไม่ลดน้อยลง สามารถท้าภายใต้
ยาชาเฉพาะที่ได้จึงไม่ต้องดมยาสลบ แต่มีข้อเสียที่พบบ่อยคือ มีอัตราการเกิดซ้้าของโรคมากกว่าร้อยละ60 
2. วิธีการตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นที่เป็นสาเหตุออก เป็นวิธีที่มีข้อดีคือ มีอัตราการเกิดซ้้าของโรคหลังการ
รักษาน้อยมาก แต่มีข้อเสียคือ ต้องท้าภายใต้ยาดมสลบ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ 
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดในการท้าอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง สูญเสียต่อมน้้าลายบางส่วนไปท้าให้
ปริมาณน้้าลายลดลง นอกจากนี้อาจท้าให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท เส้นเลือด ลิ้นสูญเสียการรับ
ความรู้สึก และเกิดภาวะเลือดออกมากไดจ้ากการผ่าตัด 
โดยในกรณีนี้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน  
 

การรักษา 
1. ท้าการฉีดยาชาเฉพาะที่ ด้วยเทคนิค Inferior alveolar nerve block ด้านขวา ด้วยยาชา 2% 

Mepivacaine with 1:100,000 epinephrine ปริมาณ 1.8 มิลลิลิตร 
2. ใช้ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 15 ลงรอยกรีดที่ส่วนบนของรอยโรคต้าแหน่งที่มีผนังบาง โดยกรีดลงในชั้นของ

เยื่อเมือกช่องปากรวมถึงผนังด้านบนของถุงน้้า กรีดเปิดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ   
1.5 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เย็บขอบโดยรอบของรอยกรีดนั้นให้ขอบของถุงน้้าติดกับขอบของเยื่อเมือกด้วยไหมเย็บไวคริล
(Vicryl) เบอร์ 3-0 ด้วยเทคนิค Continuous locking suture ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 

รูปที ่4 แสดงขั้นตอนการท้ามาร์ซเูพียลไลเซชัน ในขั้นตอนการลงมดี
กรีดเปดิรอยโรคและลักษณะรอยโรคหลังกรดีเปดิแล้ว 
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4. อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบวิธีการปฏิบัติตน ภายหลังการรักษา โดยท้าการล้างบริเวณแผลเปิดด้วย
สารละลายน้้าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 ด้วยตนเอง ดังรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

5. ให้ผู้ป่วยรับประทานยาระงับปวดไอบูโพรเฟน 200 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
เช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา 2-3 วันแรกหลังหัตถการ ให้ยาปฏิชีวนะอะม็อกซีซิลลินขนาด         
500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา 7 วัน  

6. นัดติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 
 

ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 
จากการติดตามผลการรักษาพบว่า 

1. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที่ 1 เป็นเวลา 2 และ 3 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดที่แผล
เล็กน้อย จากการตรวจภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปาก
รอบแผลผ่าตัดแดงเล็กน้อย ยังเห็นรูเปิดของแผลขนาดเล็ก วัสดุเย็บมีหลุดบางส่วน กดเจ็บ ไม่มีหนอง   
ดังรูปที่ 7-8 

2. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที่ 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวด จากการตรวจ
ภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปากรอบแผลสีปกติ รูเปิด
ของแผลเกือบปิดสนิท วัสดุเย็บหลุดเกือบหมด กดไม่เจ็บ ไม่มีหนอง ดังรูปที่ 9 

3. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที ่1 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวด จากการตรวจ
ภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปากรอบแผลสีปกติ รูเปิด
ของแผลปิดสนิท วัสดุเย็บหลุดออกท้ังหมดหมด กดไม่เจ็บ ไม่มีหนอง ดังรูปที่ 10 

4. ภายหลังการท้ามารซ์ูเพียลไลเซชันครั้งที่ 1 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดและบวมบริเวณ
ที่พ้ืนช่องปากด้านขวา จากการตรวจภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบมีการ

รูปที ่5 แสดงรอยโรคหลังการเย็บขอบแผลด้วย
เทคนิค Continuous locking suture 

รูปที ่6 แสดงภาพขั้นตอนการล้างแผลด้วย
สารละลายน้้าเกลือความเข้มข้นรอ้ยละ 0.9  
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เกิดซ้้าของโรค บริเวณพ้ืนช่องปากต้าแหน่งเดิมที่ผ่าตัดมีอาการบวมแดง ขนาดรอยโรคประมาณ 1.5x1x1 
เซนติเมตร กดเจ็บ จึงพิจารณาท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันอีกครั้ง ดังรูปที่ 11 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งท่ี 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห ์

รูปที ่9 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห ์

รูปที ่10 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 1 เป็นเวลา 5 สัปดาห ์

รูปที ่8 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 1 เป็นเวลา 3 สัปดาห ์
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5. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที่ 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวดที่แผล จาก
การตรวจภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปากรอบแผลผ่าตัด
แดงเล็กน้อย ยังเห็นรูเปิดของแผลขนาดเล็ก วัสดุเย็บมีหลุดบางส่วน กดไม่เจ็บ ไม่พบภาวะการติดเชื้อ 
พิจารณาตัดไหมเย็บที่เหลือออกและล้างแผล ดังรูปที่ 12 

6. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที่ 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวด จากการตรวจ
ภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปากรอบแผลสีปกติ รูเปิด
ของแผลปิดสนิท พบรอยแผลเป็นของพ้ืนช่องปากบริเวณที่ท้าการผ่าตัด กดไม่เจ็บ ไม่พบภาวะการติดเชื้อ
หรือการอักเสบ ดังรูปที่ 13 

7. ภายหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งที่ 2 เป็นเวลา 2 เดือน และ 7 เดือน พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวด 
จากการตรวจภายนอกช่องปากไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจภายในช่องปากพบเยื่อเมือกช่องปากรอบแผลสี
ปกติ พบรอยแผลเป็นของพ้ืนช่องปากบริเวณที่ท้าการผ่าตัดชัดเจน กดไม่เจ็บ ไม่พบภาวะการติดเชื้อหรือ
การอักเสบ ดังรูปที่ 14-15 

8.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่11 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งท่ี 1 เป็นเวลา 7 สัปดาห ์
พบการเกิดซ้้าของโรค (ภาพซ้าย) จึงพิจารณาท้ามาร์ซเูพียลไลเซชันครั้งท่ี 2 (ภาพขวา) 

รูปที ่12 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้ามาร์ซูเพียลไลเซชันครั้งท่ี 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห ์

รูปที ่13 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
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ผลการศึกษา 
 กรณีศึกษาผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการวินิจฉัยเป็นถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก โดยใช้ข้อมูลทางคลินิก ได้แก่ ลักษณะ
รอยโรค ประวัติการเกิดโรคของผู้ป่วยเป็นหลักที่ใช้ในการวินิจฉัย อีกทั้งผู้ป่วยรายนี้ยังมีลักษณะเข้ากันกับข้อมูล
อุบัติการณก์ารเกิดโรคที่เคยมีรายงานที่ผ่านมา กล่าวคือ พบมากในเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี  

การรักษาด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชันเป็นทางเลือกในการรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปากในกรณีศึกษานี้ เนื่องจาก
ผู้ป่วยต้องการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการดมยาสลบ และการผ่าตัด  แต่พบว่าภายหลังการท้า
มาร์ซูเพียลไลเซชันพบการเกิดซ้้าของรอยโรค ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Zhoa และคณะ ที่สามารถพบอัตราการ
เกิดซ้้าของโรคหลังการรักษาด้วยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชันสูงถึงร้อยละ 66.7 

เทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ในกรณีผู้ป่วยรายนี้ ท้าโดยการกรีดเปิดถุงน้้าเมือกพ้ืนปากเป็นวงกลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ไม่ได้เปิดส่วนบนทั้งหมดของรอยโรค แต่อาศัยการเย็บขอบโดยรอบด้วยเทคนิค 
continuous locking suture เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้แผลปิดเร็วซึ่งอาจท้าให้เกิดการกลับมีอาการของโรคซ้้า แต่ในกรณี
ของผู้ป่วยรายนี้พบว่า มีการเกิดซ้้าของโรค ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมีไหมเย็บบางส่วนหลุด และการเปิดปากแผลที่
กว้างไม่เพียงพอ ท้าให้แผลผ่าตัดปิดเร็วเกินไป ดังนั้นการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและการให้ข้อมูลกับ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตัวหลังการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างแผลที่เปิดไว้อย่างสม่้าเสมอและถู กวิธีจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อความส้าเร็จในการรักษา  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
          วิธีมาร์ซูเพียลไลเซชันเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปาก ซึ่งมีข้อดีเนื่องจากเป็นวิธีที่ท้าให้มี
แผลเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาภายใต้ยาชาเฉพาะที่ได้ การรักษาถุงน้้าเมือกพ้ืนปากโดยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชันมี
อัตราการเกิดซ้้าของโรคสูงกว่าการตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้นออก แต่อย่างไรก็ตาม ศัลยแพทย์บางคนยังคงใช้วิธีนี้เพ่ือ
หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในการท้าอันตรายเนื้อเยื่อข้างเคียงจากวิธีตัดต่อมน้้าลายใต้ลิ้น และสามารถเก็บรักษา
ต่อมน้้าลายใต้ลิ้นไว้ท้าหน้าที่ได้ตามปกติ นอกจากนี้ควรค้านึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา       
ซ่ึงอาการท่ีพบได้บ่อยคือ การเกิดซ้้าของโรค ซึ่งพบได้ตั้งแต่ภายในระยะเวลาหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีหลังท้า

รูปที ่14 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 2 เป็นเวลา 2 เดือน 

รูปที ่15 แสดงภาพแผลในช่องปากหลังการท้า
มาร์ซูเพยีลไลเซชันครั้งท่ี 2 เป็นเวลา 7 เดือน 
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การผ่าตัด ดังนั้นจึงควรให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ป่วยในการดูแลแผลหลังการผ่าตัด และติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดอัตราการเกิดซ้้าของรอยโรค  
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