“เจลลีโ่ ภชนา”พระมหากรุณาธิคุณทีม่ ตี ่ อผู้ป่วยมะเร็งช่ องปาก

กรมการแพทย์นอ้ มนํากระแสพระราชดํารัองพระบาทสมเด็
สข
จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพัฒนาเจลลี่โภชนา
นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีขผูองป้ ่ วยมะเร็ งช่องปาก
นายแพทย์ ธีรพลโตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าโรคมะเร็ งช่องปากจัดอยูใ่ นกลุ่มมะเร็ งศีรษะและ
ลําคอ จากสถิติขอ้ มูลทะเบียนมะเร็ งระดับโรงพยาบาล ปี 2557 ของสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า มะเร็ ง
ริ มฝี ปากและช่องปาก จัดอยูใ่ น 10 อันดับแรกของโรคมะเร็ ง ทั้งนี้ ประชากรไทย 100,000 คน โดยเฉลี่ยจะพบผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ศีรษะและลําคอ 16 คน เสี ยชีวติ ถึง 7 คน และกว่า 60% ของผูป้ ่ วยมะเร็ งช่องปาก
มีอายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป
สําหรับการรักษาหากผ่าตัดไม่ได้ จะต้องให้เคมีบาํ บัดพร้อมกับการฉายรังสี คนไข้ส่วนใหญ่กอ้ นเนื้อจะยุบลง
แต่เกิดอาการแทรกซ้อนในระหว่างการรักษา คือการอักเสบต่อเนื้อเยือ่ บริ เวณเยือ่ บุในช่องปาก เหงือก และผิวหนัง
บางครั้งจะมีการติดเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อรา การให้เคมีบาํ บัดและการฉายรังสี จะใช้ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ในช่วงนี้ผปู ้ ่ วย
จะรับประทานอาหารได้นอ้ ยลง ขาดพลังงาน แคลอรี ไม่พอดื่มนํ้าไม่ได้ และมีปัญหาเรื่ องตัวแห้ง ในอดี
จะได้
ต รับอาหารทาง
สายยางเข้าไปทางจมูกเพื่อให้อาหารเหลวลงไปถึงกระเพาะอาหารแต่วธิ ี การนี้สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ ผปู้ ่ วย
ด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงห่วงใยผู้ป่วยที่ กลืน
อาหารไม่ได้โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งช่องปากรวมทั้งผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาในการเคี้ยวและการกลืน นําไปสู่ อาหาร
พระราชทาน“เจลลี่โภชนา” นวัตกรรมอาหารสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งช่องปาก ทําให้คุณภาพชีวติ ในกลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งและ
โรคอื่นๆ ในช่องปากดีข้ ึน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีลกั ษณะนิ่ม กลืนง่าย
และมีสารอาหารให้พลังงานที่เหมาะสมโดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ฯา ให้คณะกรรมการมูลนิธิทนั ตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะผูว้ จิ ยั เข้าเฝ้ ากราบ
บังคมทูลผลการดําเนินงานและถวายรายงานโครงการนวัตกรรมอาหารสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งช่องปาก
พร้อม
ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ “เจลลี่โภชนา” พระองค์ ทรงซักถามและมีพระราชวินิจฉัยว่“อาหารผู
า
้ ป่วยดีอย่ างเดียวไม่ ไต้ด้อง
อร่ อยด้ วย เพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ ทางร่ างกายอยู่แ”ซึ
ล้ ว่ งนอกจากรสมะม่วงและรสชานมแล้ว ควรจะมีเจลลี่รสต้มเพืยํา่อให้
ผลิตภัณฑ์เจลลี่มีรสชาติที่หลากหลาย ผูป้ ่ วยสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง
นายแพทย์ ธนเดชสิ นธุเสกผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรีเป็ นหน่วยงานเฉพาะทางโรคมะเร็ งที่มีความเป็ นเลิศด้านวิชาการมุ่งเน้นมาตรฐานความ
ปลอดภัย ใส่ ใจคุณภาพชีวติ โดยรักษาคนไข้ที่เป็ นโรคมะเร็ ง ในทุกอวัยวะ ด้วยการฉายรังสี และเคมีบาํ บัด ทั้งนี้
โรคมะเร็ งศีรษะและลําคอที่พบว่าเป็ นบ่อยในคนไทย เช่นมะเร็ งโพรงหลังจมูก มะเร็ งในช่องปาก และอาจเป็ นได้หลาย
ตําแหน่ง เช่นริ มฝี ปาก ลิ้น ฐานลิ้นกระพุง้ แก้ม เหงือก จึงได้นอ้ มนํากระแสพระราชดํารัสที่มีความห่วงใยต่อผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งช่องปาก โดยนํา
เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทานมาให้บริ การผูป้ ่ วยมะเร็ งช่องปาก
ตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารอาหารเพียงพอและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
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ผลการศึกษานําร่ องภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งศีรษะและลําคอโดยรวบรวมข้อมูลจากแฟ้ มประวัติ
ผูป้ ่ วย 11 ราย ที่ มารับรังสี รักษาแบบระยะยาว พบว่า ภายใน 3 สัปดาห์ หลังรับรังสี ผปู ้ ่ วยจะมีน้ าํ หนักตัวลดลงประมาณ
3-4 กิโลกรัม โดยนํ้าหนักที่ลดรุ นแรงสัมพันธ์กบั การอักเสบเป็ นแผลในปาก ในขณะที่ผลการประเมินประสิ ทธิผลของ
เจลลี่โภชนาต่อภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งศีรษะและลําคอจํานวน 68 ราย พบว่าผูป้ ่ วยที่รับประทาน
เจลลี่โภชนาต่อเนื่องมีน้ าํ หนัก ตัวลดลงน้อยกว่าผูท้ ี่ไม่รับประทานเจลลี่โภชนาหรื อรับประทานไม่ต่อเนื่อง
และการประเมินประสิ ทธิ ผลของเจลลี่โภชนาต่อคุณภาพชีวติ พบว่าผูป้ ่ วยที่ไม่รับประทานเจลลี่โภชนามีคุณภาพชีวติ
ที่แย่ลงกว่าผูป้ ่ วยที่รับประทานเจลลี่โภชนาอย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ การพัฒนาเจลลี่โภชนาในโครงการต่อไปจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาให้มีรสชาติ ท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่จาํ เป็ นต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องไม่รู้สึกจําเจและเกิดความอยากอาหาร โดยพัฒนารสชาติอื่น ๆ เช่น รสข้าว
มันไก่ แกงมัสมัน่ แกงส้ม เป็ นต้นรวมถึงพัฒนาให้มีรสธรรมชาติ
เช่น รสข้าว รสนม นอกจากนี้จะมีการปรับปรุ งบรรจุภณั ฑ์
ชนิดถ้วยแบบปลอดเชื้อ ซึ่งจะสะดวก ต่อการรับประทาน และในอนาคตจะพัฒนานวัตกรรมอาหารต้านมะเร็ งช่องปาก
อีกด้วย
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