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หลักการและเหตุผล
ปี 2010-2012 ข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย รายงานโรคมะเร็งช่องปาก พบเป็นอันดับ 7 ในเพศ
ชาย และ อันดับ 11 ในเพศหญิง1 พบว่าโรคนี้มีอัตราการตาย (mortality rate) สูงมาก เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 90 ของ
มะเร็งช่องปาก เป็นชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา (squamous cell carcinoma)2 ซึ่งมีการพยากรณ์โรคไม่ดี (poor
prognosis) พบว่าอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ทั่วโลก ต่ากว่าร้อยละ50
รายงานพ.ศ. 2554 ข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มะเร็งช่องปากและคอหอย
เป็นสาเหตุการตายอันดับที่สี่ของผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย3
รายงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 1,089 ราย เป็นมะเร็งที่ลิ้น
มากที่สุดจานวน 354 ราย โดยเป็นที่โคนลิ้น 181 ราย และที่ส่วนอื่นของลิ้น 173 ราย รองลงมาคือมะเร็งที่เพดานปาก
284 ราย และพบมะเร็งที่พื้นของช่องปาก มะเร็งที่เหงือก และมะเร็งริมฝีปาก ส่วนที่พบน้อยคือมะเร็งที่ต่อมน้าลาย4
สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในช่องปาก โดยเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรงสูง มะเร็ง
ชนิดนี้โดยส่วนมากเริ่มมาจากรอยโรคที่มีการเจริญผิดปกติแสดงออกในรูปเยื่อเมือกช่องปากปรากฏเป็น สีขาว แดง หรือ
สีแดงผสมขาว (leukoplakia, erythroplakia) โดยที่รอยโรคที่มีสีแดง (erythroplakia) มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็น
มะเร็งได้สูงถึงร้อยละ 90 นอกจากนี้ยังอาจมีรอยโรคที่เกิดแก่เนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆอีก ที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกลายไป
เป็นมะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมานี้ ดังที่มีการจาแนกชนิดของรอยโรคดังกล่าวไว้ในกลุ่มของรอยโรคก่อนมะเร็งใน
ช่องปาก (Potentially malignant disorders หรือ PMD) ซึ่งการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเพื่อให้พบโรค
ตั้งแต่ในระยะแรก จะเพิ่ม 5 years survival rate จึงเป็นเรื่องสาคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงของ
โรคมะเร็งช่องปากคือ ผู้อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินหมาก และครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง ซึ่งควรได้รับการ
ตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเป็นประจาทุกปี
โดยเหตุที่ทันตแพทย์และทันตบุคลากร เป็นผู้ที่สามารถตรวจพบรอยโรคดังกล่าวในระยะต้นได้จากการตรวจ
รักษาตามปกติในคลินิกทันตกรรมโดยใช้เครื่องมือตรวจช่องปากตามธรรมดา (visual examination) ไม่ต้องนัดตรวจเป็น
พิเศษหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม การตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากจึงเป็นวิธีที่ดีในการลดอัตราการตายของ
ผู้ป่วย ทั้งนี้จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการรักษาโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งจากการศึกษาของวรนัติ วีระ
ประวัติพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอยู่ในช่วง 70,000 – 80,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น
เมื่อผู้ป่วยมีระยะ (stage) ของการเป็นโรคที่สูงขึ้น5
จากข้อมูลดังกล่าว แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับ สานักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง
โรงพยาบาลศูนย์ ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย และ ชมรมวินิจฉัยโรคในช่องปาก ได้ดาเนินโครงการตรวจคัด
กรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก (Potentially Malignant Disorder; PMD) การศึกษานี้ เป็นการศึกษารูปแบบการ
ดาเนินงานคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในชุมชนได้
เข้าถึงการคัดกรองมะเร็งช่องปากทุกคน โดยทันตบุคลากรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ( รพ.สต. ) เมื่อพบกลุ่ม
เสี่ยงให้ตรวจหารอยโรคในช่องปากของกลุ่มเสี่ยงและทาการส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลชุมชน ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล
ชุมชนจะเป็นผู้คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก ( Potentially Malignant Disorder , PMD ) ด้วยวิธี visual
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screening หากพบรอยโรคที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งให้ส่งต่อไปรับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายที่โรงพยาบาลจังหวัด และ
ดาเนินการรักษาต่อไป
การศึกษาดาเนินการในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ต้นแบบ ก่อนดาเนินการโครงการคัดกรองรอยโรค จะมีการ
พัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากด้วยวิธี visual
screening การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย และการแนะนาผู้ป่วยให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก พัฒนารูปแบบ
ระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัด รวมถึงแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคในกลุ่มเสี่ยง และรณรงค์สร้างกระแสให้
ประชาชนไปรับการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก
วัตถุประสงค์
1. อุบัติการณ์โรคมะเร็งช่องปาก รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก และกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก
2. ความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกในชุมชน
2.1 ความครอบคลุมประชากรของโครงการ
2.2 รูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ quasi – experimental study เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ
คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน โดยการเปรียบเทียบ 5 อาเภอที่ดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรค และ 5
อาเภอที่ไม่ได้ดาเนินโครงการคัดกรอง
อาเภอซึ่งเป็นกลุ่มศึกษา 5 อาเภอ ดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก ได้แก่ อาเภอเมือง
อาเภอโพนทอง อาเภอจตุรพักตรพิมาน อาเภอหนองพอก และอาเภอพนมไพร การสุ่มตัวอย่างอาเภอที่เข้าร่วมโครงการ
คัดกรองรอยโรคเป็นการสุ่มแบบเจาะจง คือเป็นอาเภอที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลที่เก็บได้แก่ จานวนประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก จานวนประชากรที่ได้รับการคัดกรองรอย
โรคก่อนมะเร็งช่องปาก จานวนประชากรที่ไปรับการรักษารอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปากที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดหลังจากได้รับการคัดกรอง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ตั้งแต่ได้รับการคัดกรองรอยโรคจนกระทั่งได้รับการรักษา และ
สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนใช้ในการรักษา
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปทั้งหมดของ 5 อาเภอที่ดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรค และ 5
อาเภอที่เป็นอาเภอควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองรอยโรค จานวน 55,000 คน ใน 5 อาเภอ
การคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่าง
p = 0.0002781065 (27.8 คนต่อประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป 1 แสนคน หรือประมาณ 14 คนต่อประชากร 50,000 คน
จากรายงานมะเร็งช่องปาก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555)
q = 1-p
d = 0.5*p
N = (1.96^2*(p*q)/d^2)
sample ที่ต้องการประมาณ 55,000 คน
N รวมทั้งจังหวัดที่อายุเกิน 40 ปี = 500,000 คน
ดังนั้นเท่ากับใช้ประชากรกลุ่มคัดกรองประมาณ 11% ของประชากรทั้งจังหวัดที่อายุเกิน 40 ปี
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คาดประมาณว่าจะพบ premalignant + cancer = 27.8 คนต่อประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป 1 แสนคน
โดยมี 95% CI ระหว่าง 20.8-34.8 ต่อประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป 1 แสนคน
การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูลอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง นาเสนอด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) จัดทาแบบสอบถามภาวะเสี่ยง ( สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า,เคี้ยวหมาก ) และ แบบตรวจช่องปากด้วยตนเอง ให้แก่
ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป กระจายแบบโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนที่ระบุใน แบบตรวจช่องปากว่า
มีรอยโรคในช่องปาก จะถูกนัดให้ไปรับการตรวจรอยโรคโดยทันตาภิบาลและทันตแพทย์ ที่ รพ.สต.
2) ทันตาภิบาลใน รพ.สต. ตรวจประชาชนที่ถูกนัด หากพบว่ามีรอยโรคในช่องปาก(oral lesions) จะส่งต่อไปให้
ทันตแพทย์ตรวจว่าเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก (PMD ; Potentially Malignant Disorders) หรือไม่
3) ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนเป็นผู้ตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก (PMD) ด้วยวิธี visual
screening และให้การวินิจฉัยขั้นต้น (initial diagnosis) หากพบรอยโรคที่สงสัยว่าเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากหรือ
มะเร็งช่องปาก จะนัดผู้ป่วยให้ไปโรงพยาบาลจังหวัด
4) โรงพยาบาลจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยขั้นสุดท้าย (definite diagnosis) ด้วยการตัดชิ้นเนื้อ(biopsy)
5) หากพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งช่องปาก ให้การรักษาตามระบบต่อไป
รูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน
ความครอบคลุม
(coverage)

กระจายแบบตรวจโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนที่ระบุในแบบตรวจช่องปากว่ามีรอยโรคในช่อง
ปาก จะถูกนัดให้ไปรับการตรวจรอยโรคโดยทันตาภิบาลและทันตแพทย์ ที่ รพ.สต.

การวินจิ ฉัยขันต้
้ น
(initial diagnosis)

ทันตแพทย์ รพ.ชุมชนตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากด้วยวิธี Visual screening
และให้การวินิจฉัยขั้นต้น

การวินจิ ฉัยขันสุ
้ ดท้ าย
(Definite diagnosis)

โรงพยาบาลจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยขัน้ สุดท้ายด้วยการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy)

การรักษา

โรงพยาบาลจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์ ,ศูนย์มะเร็ง และคณะทันตแพทย์
เป็นผู้ให้การรักษาและฟื้นฟู

ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558
ผลการศึกษา
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ความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกในชุมชน
1.รูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน
ผลการดาเนินงานจากรูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชนที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นดังนี้
อสม.แจกแบบตรวจให้ประชาชนทั้งหมด 57,763 คน ได้รับแบบตรวจกลับคืนมา 49,976 คน(ร้อยละ 86.5)
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างระบุว่าตนมีรอยโรคในช่องปาก 3,428 คน (ร้อยละ 6.9) และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก
ร้อยละ 38 เมื่อได้รับการตรวจและการส่งต่อโดยทันตาภิบาล ทันตแพทย์ และทันตแพทย์ศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟ
เชียลแล้ว พบมะเร็งช่องปาก 1 คน รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก 6 คน โดยผู้ป่วยปฏิเสธการ biopsy 34 คน ดัง
diagram
ผลการดาเนินงานตามรูปแบบการดาเนินการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากตามที่ได้พัฒนาขึ้นในพื้นที่
รูปแบบการดาเนินการในพื้นที่
1.ขั้นตอนการดาเนินการในชุมชนโดย อสม. และทันตาภิบาลที่ รพ.สต.
อสม.แจกแบบตรวจคัดกรอง
ให้ประชาชนตรวจตนเอง 57,763 คน

ประชาชนตรวจตนเอง 49,976 คน
ไม่มรี อยโรค 46,548 คน

ตรวจพบว่าตนเองมีรอยโรค 34,28 คน
อสม.นัดประชาชนมาตรวจ

ไม่มาตรวจ 1,062 คน

มาตรวจ 2,366 คน

ทันตาภิบาลตรวจทีร่ พ.สต.

ไม่พบรอยโรค 1,959 คน

พบรอยโรค 407 คน
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2. ขั้นตอนการตรวจโดยทันตแพทย์
ทันตแพทย์ตรวจประชาชนที่ ทภ.พบรอยโรค 407 คน

ทพ.ตรวจพบรอยโรค 201 คน

ทพ.ตรวจไม่พบรอยโรค 206 คน

ส่งต่อ ทพ.ศัลย์ 201 คน

3.ขั้นตอนการตรวจโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ( ทพ.ศัลย์ )
ทันตแพทย์พบรอยโรค 201 คน
Observe 2 weeks
รอยโรคหาย 102 คน

พบรอยโรค 99 คน
พบ ทพ.ศัลย์, Ob, Med 2 weeks

ผู้ป่วยไม่มาตรวจ 19 คน

ผู้ป่วยมาตรวจ 80 คน
พบ ทพ.ศัลย์

ไม่พบรอยโรค 31 คน

พบรอยโรค 67 คน

ไม่ biopsy

biopsy
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4.ขั้นตอนการตัดชิ้นเนื้อโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ( ทพ.ศัลย์ )
พบรอยโรค

ต้องทา biopsy 44 คน

ให้ยา 52 คน

ปฏิเสธการทา biopsy 44 คน

เป็น CA 1 คน

ทา biopsy 10 คน

เป็น PMD 6 คน

Fibroma 3 คน

จานวน (คน)
57,763 คน
49,976คน
3,428 คน
2,366 คน
99 คน
80 คน

Compliance (%)
100
86.52
100
69.01
100
80.8

44 คน
10 คน

100
22.73

ตารางที่ 1 Compliance ของประชาชน
ขั้นตอน
อสม.แจกแบบสอบถาม
ประชาชนตรวจช่องปากตนเอง
ประชาชนระบุว่ามีรอยโรคในช่องปากและถูกส่งต่อ
ประชาชนมาตรวจรอยโรค(โดยทันตาภิบาลและทันตแพทย์)
ประชาชนถูกส่งต่อโดยทันตแพทย์
ประชาชนมาตรวจรอยโรค(โดยทันตแพทย์ศัลยศาสตร์และ
แมกซิลโลเฟเชียล)
ปชช.ควรได้รับการ biopsy
ปชช.มาทา Biopsy

การสูญหาย(%)
0
13.48
0
30.99
19.2%

77.27

2. อุบัติการณ์โรคมะเร็งช่องปาก รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก และกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก
2.1 ลักษณะทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ 49,976 คน อายุระหว่าง 40-100 ปี เฉลี่ย 56.6 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.4
เพศหญิงร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 78 และมัธยมศึกษาร้อยละ 15.5 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 67.4 ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาล 30 บาทร้อยละ 84.8 ร้อยละ 75.9 ระบุว่าไม่มีโรคประจาตัว
และร้อยละ 0.6 ครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็ง
2.2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38 ระบุว่าตนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปากโดยร้อยละ 26.6 ระบุว่าสูบบุหรี่ ร้อยละ
16.9 ดื่มเหล้า ร้อยละ10.9 เคี้ยวหมาก ร้อยละ38 ทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ร้อยละ12.6 ทั้งสูบบุหรี่ละเคี้ยวหมาก ร้อยละ
4.8 ดื่มเหล้าและเคี้ยวหมาก และร้อยละ 3.6 ทั้งสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าและเคี้ยวหมาก
เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง
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พฤติกรรมเสี่ยงกับการเกิดรอยโรค พบว่ากลุ่มที่พบรอยโรคมากที่สุดคือสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ร้อยละ 30.7 รองลงไปคือผู้ที่
เคี้ยวหมากร้อยละ 28.4 ผูท้ ี่สูบบุหรี่ร้อยละ 19.7 ผู้ทดี่ ื่มเหล้าร้อยละ 17.2 และผู้ที่สูบบุหรี่และเคี้ยวหมาก ร้อยละ
14.4 ตามลาดับ ดังตาราง
ตารางที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปากและการพบรอยโรคในช่องปาก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก ร้อยละของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก ร้อยละที่พบรอยโรค
สูบบุหรี่
ร้อยละ 26.6
19.7
ดื่มเหล้า
ร้อยละ 16.9
17.2
เคี้ยวหมาก
ร้อยละ 10.9
28.4
สูบบุหรี่และดื่มเหล้า
ร้อยละ 38.0
30.7
สูบบุหรี่และเคี้ยวหมาก
ร้อยละ 12.6
14.4
ดื่มเหล้าและเคี้ยวหมาก
ร้อยละ 4.8
6.3
สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าและเคี้ยวหมาก ร้อยละ 3.6
2.8
2.3 รอยโรคในช่องปาก ( oral lesion )
การศึกษานี้ ทันตแพทย์พบรอยโรคในช่องปาก 201 คน ดังตาราง
ตารางที่ 3 รอยโรคในช่องปากที่ตรวจพบโดยทันตแพทย์
ลาดับ
รอยโรคในช่องปาก ( oral lesion )
จานวน
ร้อยละ
1
Erythroleukoplakia
21
10
2
Erythroplakia
4
2
3
Lichen planus
28
14
4
Leukoplakia
22
11
5
Candidiasis
4
2
6
Fibroma
13
6
7
Frictional keratosis
26
13
8
Pyogenic granuloma
3
2
9
Apthous ulcer
22
11
10
Lichenoid reaction
2
1
11
Denture stomatitis
3
2
12
Herpes simplex
3
2
13
Geographic tongue
3
1
14
SCC
2
1
15
อื่นๆ
45
22
รวม
201
100
โดยพบรอยโรคที่ทันตแพทย์วินิจฉัยขั้นต้น (Initial Diagnosis ) ว่าเป็น PMD ต้องได้รับการ biopsy
จานวน 44 คน ผู้ป่วยยอมรับการ biopsy 10คน ปฏิเสธการ biopsy 34 คน ในผู้ป่วยที่ยอมรับการ biopsy 10 คน
พบว่าเป็น OSCC 1 คน เป็น PMD 6 คน และเป็น fibrosis 3 คน ดังตาราง
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2.4 รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปาก
ตารางที่ 4 รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปาก
รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปาก
7 คน
Squamous cell carcinoma
1 คน
Potentially Malignant Disorder
6 คน
Premalignant Epithelial Dysplasia
2 คน
Lichen planus
4 คน
Fibrosis
3 คน
ตารางที่ 5 ความชุกของรอยโรคในช่องปาก รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก และมะเร็งช่องปาก
หัวข้อ
Initial Diagnosis

Definite diagnosis

Definite diagnosis

1. อุบัติการณ์รอยโรคในช่องปาก
(oral lesion) ต่อแสนประชากร
2. อุบัติการณ์ PMD (Potentially
Malignant Disorder) ต่อแสน
ประชากร
3.อุบัติการณ์โรคมะเร็งช่อง
ปาก (oral cancer) ต่อแสน
ประชากร

ข้อมูลที่เก็บ
จานวนผู้ป่วยตรวจโดยทพ.

ผลการศึกษา

จานวนผู้ป่วย
201 คน
จาก 57,763 คน

จานวนผู้ป่วย และชนิดของโรค
PMD 6 คน
1. Premalignant Epithelial
Dysplasia 2 คน
2. Lichen planus 4 คน

6 คน
จาก
57,763 คน

OSCC

1 คน
จาก
57,763 คน

348 คนต่อแสน
ประชากร
12 คนต่อแสน
ประชากร
การ biopsy

2 ต่อแสนประชากร

*มีผู้ป่วยยอมรับการ biopsy 10 จาก 44 คน ที่ทันตแพทย์ระบุว่าต้องได้รับการ biopsy โดยผู้ป่วยปฏิเสธการ biopsy 34 คน

อภิปรายผล
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการดาเนินการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก
ในชุมชน มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองรอยโรคได้อย่างทั่วถึง ในสถานการณ์ที่มีทันต
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการไปตรวจคัดกรองให้ทกุ คนในชุมชนได้ จึงพัฒนารูปแบบให้ อสม.ไปแจกแบบตรวจรอยโรคใน
ช่องปากด้วยตนเองแก่ประชาชนรวมถึงสอบถามข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก หากประชาชนระบุว่าตนมีรอย
โรคในช่องปาก อสม.จะนัดไปรับการตรวจจากทันตาภิบาลและทันตแพทย์ต่อไป
กระบวนการนี้มีเป้าประสงค์ให้
ประชาชนทราบแนวทางการตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเองเบื้องต้น
และได้ประเมินตนเองถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
มะเร็งช่องปาก
ผลการศึกษา ในเรื่องของความครอบคลุมประชากรในพื้นที่และ compliance ของรูปแบบการคัดกรองที่ได้
พัฒนาขึ้น นี้ พบว่ามีความครอบคลุมประชากรในชุมชนได้ดี โดย อสม.สามารถแจกแบบสอบถามให้ประชาชนได้เกิน
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจช่องปากด้วยตนเองและตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ
86.5 และมารับการตรวจที่ รพ.สต. ร้อยละ 69.0 ของผู้ที่ระบุว่าตนมีรอยโรคในช่องปาก และเมื่อผู้ที่ได้รับการตรวจช่อง
ปากจากทันตบุคลากรและพบว่ามีรอยโรคในช่องปากและได้รับการส่งต่อจนถึงทันตแพทย์ศัลย์ศาสตร์และแมกซิลโลเฟ
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เชี่ยล ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างมารับการตรวจถึงร้อยละ 80.8 แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่าง 44 คนได้รับการวินิจฉัยว่าควรได้รับการ
biopsy พบว่ามีผู้ยอมรับการ biopsy เพียง 10 คน ร้อยละ 22.7 ซึ่งผลการ biopsy พบมะเร็งช่องปากและรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปาก 7 คนได้แก่ oral squamous cell carcinoma 1 คน Premalignant Epithelial Dysplasia 2 คน
Lichen planus 4 คน และพบ fibroma 3 คน
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการ biopsy พบว่าผู้ป่วยมีความกังวล เมื่อพยายามนัดติดตามผู้ป่วยก็ไม่มาตามนัด จึง
ควรให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับประชาชนในการเข้ารับการ biopsy ให้เกิดความเข้าใจและ
ลดความวิตกกังวลลง และอาจปรับไปใช้เทคนิคการ biopsy อื่นๆด้วย เช่น punch technic เป็นต้น
สาหรับอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งช่องปาก รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก และกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก เมื่อ
ผู้ป่วยไม่เข้ารับการ biopsy ทั้งหมดทาให้การศึกษานี้ไม่สามารถคานวณอุบัติการณ์ของรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและ
มะเร็งช่องปาก รวมถึง Accuracy ของ Visual screening ในการคัดกรองมะเร็งช่องปากได้ เพียงทราบว่าจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 49,976คน พบผู้ป่วยที่ควรได้รับการ biopsy 44 คน ยอมรับการ biopsy 10 คนซึ่งพบว่าเป็น oral
squamous cell carcinoma 1 คน Premalignant Epithelial Dysplasia 2 คน Lichen planus 4 คน และ
fibroma 3 คน
สาหรับกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก การศึกษานี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปากถึงร้อยละ
38 โดยกลุ่มที่มากที่สุดคือกลุ่มที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้า พบร้อยละ 38 กลุ่มที่สูบบุหรี่ร้อยละ 26.6 ดื่มเหล้า ร้อยละ 16.9
และเคี้ยวหมาก 10.9 ตามลาดับ ทั้งนี้ กลุ่มทีส่ ูบบุหรี่และดื่มเหล้าเป็นกลุ่มที่พบรอยโรคในช่องปากมากที่สุดคือร้อยละ
30.7 กลุ่มที่พบรอยโรครองลงมาคือกลุ่มที่เคี้ยวหมาก พบรอยโรคร้อยละ 28.4 กลุ่มที่สูบบุหรี่พบรอยโรคร้อยละ 19.7
และกลุ่มที่ดื่มเหล้าพบรอยโรคร้อยละ 17.2 จึงควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก โดยพัฒนาศักยภาพอสม.ในการให้คาแนะนาแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการสื่อสารสาธารณะให้ความรู้แก่ประชาชน
รูปแบบการคัดกรองที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานในชุมชน พบว่ามีความครอบคลุมและมี
compliance ดี การดาเนินงานจริงในบางพื้นที่มีการปรับรูปแบบให้จัดเป็นทีมทันตาภิบาล ทันตแพทย์และทันตแพทย์
ศัลย์ศาสตร์และแมกซิลโลเฟเชี่ยลลงไปตรวจประชาชนในพื้นที่พร้อมกันที่ รพ.สต.หรือ รพช. เพื่อลดขั้นตอนการส่งต่อ
ผู้ป่วยซึ่งพบว่าทาให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาไปได้มาก และยังทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวินิจฉัยรอย
โรคระหว่างทันตาภิบาล ทันตแพทย์และทันตแพทย์ศัลย์ศาสตร์และแมกซิลโลเฟเชี่ยลด้วย ซึ่งการลดขั้นตอนนี้ยัง
สนับสนุนการศึกษาของ HITAP ในการประเมินโครงการนี้ ว่าจะทาให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงานมากขึ้น โดยจาก
การศึกษาของ HITAP พบว่าขั้นตอนการมาพบทันตาภิบาลก่อน เป็นขั้นตอนที่ทาให้เกิดความไม่คุ้มค่าของโครงการ มี
ข้อเสนอแนะให้ นัดประชาชนมาพบทันตแพทย์และทันตแพทย์ศัลย์ที่รพ.สต.หรือ รพช.ในขั้นตอนเดียว จะช่วยลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการมารับการรักษาของประชาชนลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รูปแบบของขั้นตอนการคัดกรองในการศึกษานี้
การให้ประชาชนตรวจด้วยตนเองเป็นขั้นตอนที่มีความแม่นยาน้อยและอาจทาให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ รวมถึง
ขั้นตอนการตรวจโดยทันตาภิบาล เมื่อตรวจแล้วจะไม่ให้การรักษา แต่ส่งต่อทันตแพทย์ทั้งหมด เป็นการเพิ่มขั้นตอนและ
ระยะเวลาของประชาชน จึงควรนัดประชาชนให้มาพบทันตแพทย์ และทันตแพทย์ศัลย์ ในครั้งเดียว และตัดขั้นตอนการ
พบทันตาภิบาลก่อนออกไป
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอรูปแบบของการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน
อสม.เชิญผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป/กลุ่มเสี่ยง มาพบทันตแพทย์และทันตแพทย์ศัลย์ที่มาพร้อมกันเพื่อตรวจ /
วินิจฉัย / รักษารอยโรคทั่วไปและ biopsy ในกรณีที่สงสัยว่าเป็น PMD ในครั้งเดียว
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2.พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์และทันตาภิบาล ในการคัดกรองวินิจฉัย PMD และรอยโรคในช่องปากให้มีความแม่นยา
รวมถึงแนวทางในการรักษารอยโรคทั่วไป
3.พัฒนาศักยภาพ อสม.เรื่องความรู้เบื้องต้นของรอยโรคในช่องปากและการให้คาแนะนาแก่ประชาชน
4.พัฒนาแนวทางในการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายทั้ง biopsy, swap ,ระบบ follow upทีด่ ีสาหรับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการ biopsy
5. พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปากมีถึงร้อยละ 38 จึงควรหาแนวทาง ให้คาแนะนาแก่ประชาชนให้
ตระหนักและมีความรู้ในการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกในชุมชน
โดยพิจารณาจากความชุกของโรคมะเร็งช่องปากและรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากที่พบ และความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชนในการไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปใน 5 อาเภอ มีจานวน
ทั้งหมด 212,000 คน สุ่มตัวอย่าง 57,763 คน พบประชาชนร้อยละ 38 ระบุว่าตนมีพฤติกรรมเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก
ร้อยละ 6.9 ระบุว่าตนมีรอยโรคในช่องปาก เมื่อนัดประชาชนที่ระบุว่ามีรอยโรคมาตรวจที่ รพ.สต.พบว่ามารับการตรวจ
2,366 คน ซึ่งทันตาภิบาลตรวจพบว่ามีรอยโรคจริง 407 คน ร้อยละ 17.2 ของประชาชนที่มาตรวจ เมื่อส่งต่อมาพบทันต
แพทย์ พบรอยโรค 201 คน และเมื่อนัดประชาชนที่ทันตแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยโรค มาพบทพ.ศัลย์ พบว่ามีรอยโรค 67
คน ซึง่ ควรได้รับการ biopsy 44 คน แต่ผู้ป่วยยอมรับการ biopsy เพียง 10 คน อีก 34 คนปฏิเสธการ biopsy ผู้ที่
ได้รับการ biopsy พบว่าเป็น OSCC 1 คน Premalignant Epithelial Dysplasia 2 คน Lichen planus 4 คน
และ Fibrosis 3 คน การศึกษานี้พบว่า รูปแบบการคัดกรองในชุมชนที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถครอบคลุมประชากรได้ดี
ประชาชนให้ความร่วมมือในการมารับการตรวจและไปรับการตรวจเพิม่ เติมตามระบบส่งต่อ แต่ยอมรับการ biopsy เพียง
ร้อยละ 22.7 ควรให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับประชาชนในการเข้ารับการ biopsy ให้เกิด
ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล และอาจปรับใช้เทคนิคการ biopsy แบบอื่นเช่น punch technic เป็นต้น ควรลด
ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย โดยจัดเป็นทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์ศัลย์ศาสตร์และแมกซิลโลเฟเชี่ยลไปตรวจประชาชนใน
พื้นที่พร้อมกันเพื่อลดขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งพบว่าทาให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาไปได้มาก ประชาชนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปากมีถึงร้อยละ 38 ควรหาแนวทางสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนในการลด ละ
เลิก ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
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