หมอเตือนนักดืม่ สิงห์ อมควัน เสี่ยงมะเร็งช่ องปากมากกว่าคนปกติ 15 เท่ า
กรมการแพทย์เผยพบเพศชายป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งช่องปากมากกว่าเพศหญิง สาเหตุมาจากพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์และสู บบุหรี่ เป็ นประจา ทาให้มีโอกาสเป็ นมะเร็ งช่องปากมากกว่าคนปกติ 15 เท่า
นายแพทย์ สุพรรณ ศรี ธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า โรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับ 1
ของคนไทยอย่างต่อเนื่ อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จากสถิ ติปี พ.ศ.2554 พบผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่ จานวน112,392 คน
เป็ นเพศชาย 54,586 คน เพศหญิงพบผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่ 57,806 คน โดยโรคมะเร็ งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่
มะเร็ งตับ และท่อน้ าดี มะเร็ งปอด มะเร็ งเต้านม มะเร็ งลาไส้ ใหญ่และทวารหนักและมะเร็ งปากมดลูก ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั สามารถพบมะเร็ งในอวัยวะอื่นๆ โดยเฉพาะบริ เวณในช่องปากที่พบได้บ่อยขึ้น ซึ่ งมะเร็ งชนิ ดนี้ มกั เกิด
บริ เวณ ลิ้ น กระพุ ง้ แก้ม ริ มฝี ปาก เหงื อก เพดานปาก พื้ นปากใต้ลิ้น ลิ้ นไก่ ต่อมทอนซิ ลและส่ วนบนของลาคอ
มักพบในคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่ องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีการดื่มเหล้า
สู บบุหรี่ อาการของโรค คือ มีแผลในช่องปาก รักษาไม่หายเป็ นเวลานานเกิน 3 สัปดาห์ข้ ึนไป มีฝ้าขาวในช่องปาก
ร่ วมกับ ตุ่มนู นบนเยื่อบุ ช่องปากและลิ้ น มี ก้อนไม่รู้สึกเจ็บ ในช่ องปาก โตเร็ วและแตกเป็ นแผล หรื อมี ก้อนที่ ค อ
กดไม่เจ็บ บวมโตขึ้นเรื่ อยๆจนกระทัง่ แตกออกเป็ นแผล ซึ่ งระยะเริ่ มแรกของมะเร็ งช่องปากมักไม่มีอาการเจ็บปวด
นอกจากมี ก ารอัก เสบติ ด เชื้ อ ร่ ว มด้ว ย แต่ ม ะเร็ ง ของลิ้ น หรื อ ล าคอในบางต าแหน่ ง อาจท าให้ เกิ ด การเจ็ บ ในหู
ขณะกลืนอาหารได้เพราะมีเส้นประสาทร่ วมกัน สาหรับมะเร็ งของลิ้นและพื้นปากใต้ลิ้นอาจทาให้มีอาการแลบลิ้น
ไม่ออก พูดไม่ชดั กลืนอาหารลาบาก ในรายที่เป็ นบริ เวณใต้ขากรรไกร โดยเฉพาะเมื่ออยู่ที่เหงือกในตาแหน่ งหลัง
ฟั นกรามซึ่ งลุ กลามเข้าไปในกล้ามเนื้ อที่ ใช้ในการอ้าปาก จะทาให้อา้ ปากลาบาก ซึ่ งหากมีความผิดปกติ ดงั กล่ าว
ควรรี บ พบแพทย์ โดยแพทย์จะท าการประเมิ นขั้นความรุ น แรงของโรคและท าการวินิจฉัยโดยการซัก ประวัติ
ตรวจร่ างกาย เลื อด ปั ส สาวะ เอกซเรย์และการตรวจชิ้ นเนื้ อทางพยาธิ วิท ยา หากพบว่ามี ก้อนมะเร็ งในช่ องปาก
แพทย์จะทาการรักษาโดยการผ่าตัด ฉายแสง เคมีบาบัด เป็ นต้น
นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสาราญ ผู้อานวยการสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ กล่าวว่า ผูท้ ี่สูบบุหรี่ และดื่มสุ รา มีโอกาส
เป็ นมะเร็ งมากกว่าผูท้ ี่ ไม่สูบบุ หรี่ และดื่ มสุ ราถึ ง 15 เท่า จากสถิติพบผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งช่ องปากร้ อยละ 90 เป็ นผูท้ ี่
สู บบุหรี่ และดื่มสุ รา เพราะควันบุหรี่ และแอลกอฮอล์ จะทาให้เกิดการระคายเคืองโดยเนื้ อเยื่อที่มกั มีผลกระทบจาก
ความร้อน เช่ น บริ เวณกระพุง้ แก้ม เพดาน และลาคอ เมื่อถูกระคายเคืองเป็ นประจา ทาให้ เนื้ อเยื่อเปลี่ ยนแปลงไป
จากเดิมและอาจกลายเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ โดยความเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นตามจานวนบุหรี่ ที่สูบต่อวันและจานวนปี ที่สูบ
เช่ นเดี ยวกับการดื่ มสุ ราที่ ยิ่งดื่ มมากโอกาสเสี่ ยงเพิ่ มขึ้ นตามไปด้วย นอกจากนี้ พบว่าแสงแดดมี โอกาสท าให้เกิ ด
มะเร็ งที่ ริมฝี ปาก รวมทั้งผูท้ ี่ แปรงฟั นไม่สะอาด ฟั นผุเรื้ อรัง ฟั นแตก บิ่น ขอบฟั นที่ คมจะบาดเนื้ อเยื่อในช่ องปาก
ทาให้เกิดแผลเรื้ อรังอยูน่ านๆ แผลนั้นอาจกลายเป็ นมะเร็ งได้เช่นกัน ดังนั้นการป้ องกันเพื่อลดความเสี่ ยงการเกิดโรค
คือรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดูแลสุ ขภาพช่องปากโดยแปรงฟั นให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ควรบ้วนปาก
หลังกินอาหารทุกครั้ง ควรใช้ฟันทุกซี่ เคี้ยวอาหารเพื่อให้เหงือกและฟั นแข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ หมากพลู หมัน่ ตรวจ
สุ ขภาพช่องปากเป็ นประจาทุก 6 เดือน จะลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งช่องปากได้
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