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บนัทกึของสขุภาพฟน 

 เรือ่งเลาอนัเรยีบงายในชวีติประจำวนัของทกุคน การแปรงฟนเปนโมงยามทีเ่ราตางคุนเคย วนันีเ้ชนกนัฉนัยนืยงิฟน 

ดใูนกระจก พอเหน็รองฟนไมมเีศษอาหาร ฟนดขูาววบัดดูจีนรูสกึสดชืน่ ซึง่นาจะเพยีงพอแลวสำหรบัการแปรงฟนทกุวนั 

คงมนีอยคนทีจ่ะอาปากสำรวจในชองปากใหทัว่สำรวจทัง้ฟน เพดานชองปาก ลิน้ กระพุงแกมวายงัดปูรกตดิหีรอืไม  

 ถาคณุเปนคนหนึง่ทีไ่มเคยอาปากดชูองปากตวัเอง คณุอาจมพีฤตกิรรมนำสูความเสีย่งและการสญูเสยีกลบัมา

ปรากฏตอหนาคณุอยางทีค่ณุไมทนัตัง้ตวัได  

สังเกตความผิดปรกติของฟนและเนื้อเยื่อในชองปาก 

 ทุกคนจะรูจักโรคฟนผุดีวา มันคือ รูที่เกิดบนตัวฟน กินอาหารก็จะติดในรู นานเขาก็จะปวด ซึ่งถาเปนเด็กเล็ก

ที่เปนชุดฟนน้ำนมเมื่อมีโรคฟนผุจะเกิดเปนรูฟนผุ และเริ่มมีอาการปวดดวยเวลาอันสั้น ในขณะทีผู่ใหญที่เปนฟนถาวร    

จะเกิดรูฟนผุตองใชเวลานานเปนป และอาการปวดจะเปนลักษณะที่ปวด ๆ หาย ๆ ซึ่งทำใหเราทนได จนกระทั่ง

ขาวสารในสื่อตางๆ  นำเสนอปรากฏการณที่นาตกใจที่วาฟนผุสามารถนำไปสูอาการหนองเชื้อทะลุเยื่อหุมปอด 

ที่มาภาพ : https://www.dailynews.co.th/news/1510255 



ขอแนะนำสำหรับการดูแลฟนดวยตัวเองในเบื้องตน 

หากในตอนเชา คุณอาปากสำรวจฟนในชองปากทุกซี่อยางนอยสัปดาหละครั้ง คุณสามารถสังเกตรอยขาวขุน

ที่เปลี่ยนสีไปจากฟนปรกติ รอยขาวขุนนี้เปนภาวะที่เริ่มมีการผุของฟน ซึ่งสามารถทำใหหยุดการสูญเสียแรธาตุได 

ขอแนะนำเพื่อใหคุณสามารถดูแลฟนดวยตัวเอง คุณอาจใชยาสีฟนทาบริเวณที่เกิดขาวขุนโดยใช cotton bud 

ปายยาสีฟนและถูไปมานาน 2 นาทีทุกวันประมาณ 1 สัปดาหจะสังเกตวารอยขาวขุนจะกลับเปนมันเรียบมากขึ้น และ

ขอแนะนำใหไปพบหมอฟน ซึ่งหมอจะชวยทาฟลูออไรด (topic fluoride) ที่มีปริมาณสูงเพื่อหยุดการผุของฟนได 

  

ชองปากไมเคยโกหก : สัญญาณเตือนพฤติกรรมนำความเสี่ยง 

 นอกจากฟนแลวในชองปากเรายังมี เหงือก เยื่อบุชองปากดานแกม เพดานปาก ลิ้น ซึ่งโดยปรกติจะมีแดง

อมชมพู ซึ่งจะดูใสไมเปนเนื้อเยื่อที่แข็งแรง ซึ่งปรกติเรามักจะตรวจดูเมื่อมีแผลในปาก หรือที่เราเรียกวา แผลรอนใน  

แตการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุเหลานี้บางทีเปนเพียง “สีแดง หรือสีขาว” ขึ้นมาเฉยๆ ไมไดรูสึกผิดปรกติอะไร  แตสีสัน

ในชองปากเหลานี้กำลังสงสัญญาณเตือนถึงภัยรายแรง “มะเร็ง” 

มะเร็งชองปาก : สามารถตรวจพบรอยโรคระยะแรกไดดวยตนเอง 

แมวามะเร็งชองปากจะไมใชมะเร็งที่ติดลำดับตนๆ  ของมะเร็งในประเทศไทย แตก็มีขอนากังวลวามะเร็งชนิด

นี้ เปนมะเร็งที่มีการพยากรณโรคในชองปากไมดี (poor prognosis )หมายความวา โรคนี้มีแบบแผนของการเกิดโรคที่

เปนแลวหายยาก ความนาตระหนกคือ พบวาอัตราการรอดชีวิตใน 5 ป ทั่วโลกต่ำกวารอยละ 50  สำหรับประเทศไทย

ต่ำกวารอยละ 30  แตอยางไรก็ตาม มะเร็งชองปากยังสามารถสังเกต หรือ ตรวจพบรอยโรคในระยะแรกไดดวยตนเอง  

ซึ่งหากเราเปนกลุมที่มีพฤติกรรมนำความเสี่ยง อาจตองขยันสังเกตสังกาเนื้อเยื่อในชองปาก ก็จะเปนการคัดกรองรอย

โรคมะเร็งชองปากดวยตัวเองในขั้นตนได 

ใครคือกลุมพฤติกรรมนำความเสี่ยงของโรคมะเร็งชองปาก  

 โรคภัยไขเจ็บไมใชประเด็นทางการแพทยเพียงลำพัง แตเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอม เศรษฐานะ วัฒนธรรม

ความเปนอยู และพฤติกรรมทางสุขภาพมากกวาที่คาดคิด เราสามารถจำแนกบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมนำความเสี่ยงไป

สูการเปนมะเร็งชองปากดังนี้ 

• ผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป  พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 

• ปจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคนี้ คือการสูบบุหรี่  รองลงไปคือการดื่มเหลา  โดยพบวาผูที่ทั้งสูบบุหรี่และ

ดื่มเหลาดวย จะเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้เพิ่มเปน 15 เทา 

• การกินหมาก เคี้ยวยาสูบ อมเมี่ยง เหน็บยาฉุน เปนประจำ มีการศึกษาพบวา ในผลหมากมีสารกอมะเร็ง 

เมือ่เคีย้วรวมกบัยาเสนทีม่สีารกอมะเรง็เชนเดยีวกบับหุรี ่จะยิง่ทำใหเสีย่งตอการเปนมะเรง็ชองปากเพิม่ขึน้ 



• ไดรับแสงอาทิตยโดยตรงบริเวณใบหนาเปนประจำ หรือริมฝปากโดนแดดแรงๆ เปนประจำ จะเสี่ยงตอ

การเปนมะเร็งที่ริมฝปาก 

• มีอนามัยชองปากไมดี พบวาคนที่เปนโรคนี้ กลุมหนึ่งเปนผูที่ดูแลความสะอาดในชองปากไมดี 

• ใสฟนปลอมที่ชำรุด ฟนปลอมที่ไมถูกสุขลักษณะ 

• พบวาการกินผักผลไมนอยเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง 

• มีประวัติติดเชื้อไวรัส HPV : ในกลุมที่มีเพศสัมพันธทางปาก ( oral sex ) จะเสี่ยงตอการติดเชื้อ HPV ซึ่ง

นำไปสูการเปนมะเร็งชองปากได  ปจจุบันพบวามีผูที่เปนมะเร็งชองปากอันเนื่องมาจากสาเหตุนี้สูงขึ้น 

• มีการระคายเคืองในชองปากเรื้อรังจากฟน หรือวัสดุอุดฟนที่แตกบิ่นจนเกิดความคม  ทำใหระคายเคือง 

• เนื้อเยื่อในชองปาก 

• มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเปนมะเร็งบริเวณทางเดินอาหารสวนบน 

• มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 

กายวิภาคและรองรอยโรคกอนมะเร็งในชองปาก (Potentially Malignant  Disorder ; PMD)  

 รองรอยโรคในระยะแรกของมะเรง็ชองปาก โดยทัว่ไปมลีกัษณะเปน รอยฝาขาว (Leukoplakia) รอยฝาแดง 

(Erythroplakia) หรือ รอยฝาขาวปนแดง (Erythroleukoplakia)  ซึ่งหากตรวจพบรอยโรคเหลานี้ไดตั้งแตในระยะตน 

จะไดรีบไปรับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ ได ทั้งนี้ 

 รอยโรคสีแดง (Erythroplakia) และรอยโรคสีขาวปนแดง (Erythroleukoplakia) พบนอย แตมีโอกาสกลาย

เปนมะเร็งประมาณ 85% 

          รอยโรคสีแดง (Erythroplakia)                                รอยโรคสีขาวปนแดง (Erythroleukoplakia) 

 รอยโรคสีขาว (Leukoplakia ) ที่เช็ดแลวไมลอกหลุด มีโอกาสกลายเปนมะเร็งนอยกวารอยโรคสีแดง พบใน

บางกรณีที่มีเซลมะเร็งในระยะเริ่มแรกอยู คือประมาณ 5-30% แลวแตชนิดของรอยโรค 

รอยโรคสีขาว (Leukoplakia) 



ผูที่มีอาการดังตอไปนี้ ควรไดรับการตรวจชองปากอยางละเอียดทันที 

• มีแผนฝาสีแดง (erythroplakia), สีขาวปนแดง (erythroleukoplakia) หรือ สีขาว(leukoplakia) เกิดขึ้น

ที่เนื้อเยื่อในชองปาก 

• เปนแผลเรื้อรังในชองปากเปนระยะเวลานานกวา 2 สัปดาห แมเมื่อไปพบทนัตแพทยเพือ่กำจดัสิง่ระคาย

เคอืงออกแลวกย็งัไมหาย 

• รอยโรคโตขึ้นอยางรวดเร็ว 

• มีเลือดไหลออกจากแผลไดงาย 

• มีการบวมเปนกอน หรือหนาตัวบริเวณริมฝปาก เหงือก หรือตำแหนงอื่นๆในปาก 

• มีกอนที่คอ 

• มีอาการชาบริเวณริมฝปากและใบหนา 

• การเคลือ่นไหวของลิน้จำกดั (ลิน้แขง็) ขอบลิน้ หรอืขอบรมิฝปากมลีกัษณะแขง็เปนไตสวนใหญไมมอีาการเจบ็ 

• มีอาการเจ็บแสบในชองปาก โดยอาจไมมีแผล 

• ฟนโยกที่ไมทราบสาเหตุ หรืออาจมีอาการชารวมดวย 

• เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ กลืนลำบาก มีอาการชาที่ลิ้น 

• ฟนปลอมที่เคยใช ใสไมได หรือไมพอดีเหมือนเดิม 

ทันตแพทยมีความฝนอยากใหคนไทยมีสุขภาพชองปากที่ดี 

 ถาอาปากตรวจชองปากแลวเจอความผิดปรกติทั้งฟน เหงือก ลิ้น เยื่อบุกระพุงแกม ควรไดปรึกษาทันตแพทย 

เพราะรอยขุนขาวสามารถหยุดการลุกลามเปนรูฟนผุไดดวยการใชฟลูออไรด  สวนรอยโรค ขาว แดง ที่เกิดขึ้น จะหาย

ไดโดยใชยาที่ทันตแพทย จายใหจะสามารถหายไดกอนที่จะเปลี่ยนเปนเนื้อรายหรือมะเร็ง  

 เราจะสามารถสังเกตเห็นความผิดปรกติในชองปากไดก็ตอเมื่อเราไดเห็นฟนและเยื่อบุชองปากที่ปรกติของเรา

สม่ำเสมอ 

“มาตรวจชองปากของเราเองอยางนอยสัปดาหละครั้งนะคะ”


