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จำกรำยงำนอุบัติกำรณ์มะเร็งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 โดยสถำบันมะเร็งแห่งชำติ พบผู้ป่วยมะเร็งช่องปำกเป็นอันดับ 6 ของ
ผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ทั้งหมด คิดเป็น 263 รำยต่อแสนประชำกร ผู้เสียชีวิตจ ำนวน 4.5 คนต่อแสนประชำกร

ในปัจจุบันมีโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำก โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (ระดับ 1) ส่งต่อให้ทันตำภิบำลประจ ำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (ระดับ 2) และทันตแพทย์ประจ ำโรงพยำบำลชุมชน (ระดับ 3) ตำมล ำดับ โดยมีปัญหำคือผู้ป่วยที่ได้รับกำร
ส่งต่อจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล ไม่มำรับกำรตรวจคัดกรองระดับ 3 ทำงผู้จัดท ำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหำดังกล่ำว จึงจัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อติดตำมผู้ป่วยที่ไม่มำรับกำรคัดกรองระดับ 3 ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องของโรคมะเร็งช่องปำกแก่ผู้ป่วย

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อติดตำมอำกำรและผลกำรรักษำของผู้ป่วยที่ขำดกำรติดต่อหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำกระดับ 2
2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและโรคมะเร็งช่องปำก
3. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้ป่วยเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
4. เพื่อให้ทันตำภิบำลที่เกี่ยวข้องในอ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มำรับกำรอบรมมีควำมรู้ที่ถูกต้องเรื่องกำรคัดกรองมะเร็งช่องปำก

วัตถุประสงค์ 1. ผู้เคยเข้ำร่วมโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ช่องปำก อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่ขำด
กำรติดต่อหลังกำรตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำก
ระดับ 2 จ ำนวน 59 คน
2. ทันตำภิบำลที่เกี่ยวข้องในอ ำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 11 คน

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งช่องปากแก่ผู้ป่วย
กิจกรรมอบรมคัดกรองมะเร็งช่องปาก

แก่ทันตาภิบาล

1. ได้พัฒนำองค์ควำมรู้ในเรื่องรอยโรค โรคมะเร็งช่องปำก และกำรคัดกรองมะเร็งช่องปำก
ด้วยตนเองให้กับผู้ป่วยที่ขำดกำรติดต่อไม่มำตรวจในระยะ S3 และทันตำภิบำลในอ ำเภอ
2. ได้เรียนรู้กำรประสำนงำน กำรแบ่งงำน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรน ำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำโครงกำรเพื่อชุมชน
3. กำรศึกษำระบบกำรท ำงำนภำยในโรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
และได้ศึกษำวิถีชุมชน เพื่อให้เป็นประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ

ประโยชน์ต่อพื้นที่และสิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรและตรวจคัดกรองโรคโควิด 19
2. ซักประวัติผู้ป่วยด้วยแบบตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำก
3. คัดกรองมะเร็งช่องปำกโดยทันตแพทย์และส่งต่อหำกมีควำมจ ำเป็น
4. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปำก รอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปำก 

และปัจจัยเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดมะเร็งช่องปำก
5. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพช่องปำก และแนวทำงกำรติดตำม

ผลกำรรักษำกับทันตแพทย์/ทันตำภบิำล
6. แจกแบบประเมินควำมรู้และทัศนคติแก่ผู้ป่วย

ขั้นตอนการด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

ผู้ป่วยที่ขำดกำรติดต่อหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปำก
ระดับ 2 ได้รับกำรติดตำมผลกำรรักษำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรมากกวา่หรือเท่ำกบัร้อยละ 80 สำมำรถท ำแบบ
ประเมินควำมรู้หลังท ำกิจกรรมได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

ขั้นตอนการด าเนินการ

1. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรและตรวจคัดกรองโรคโควิด 19
2. ให้กำรอบรมคัดกรองมะเร็งช่องปำกโดยทันตแพทย์

- กำรตรวจรอยโรคเสี่ยงมะเร็งในช่องปำก
- แนวทำงกำรคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปำก

3. แจกแบบประเมินควำมรู้หลังกำรอบรมแก่ทันตำภิบำล

ผลการด าเนินงาน

ทันตำภิบำลที่มำรับกำรอบรมทุกคนสำมำรถท ำแบบประเมินควำมรู้หลังได้รับ
กำรอบรมได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80

➤ มีทันตำภิบำลเพียง 3 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.27 ที่ท ำคะแนนผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.18 มีคะแนนสูงสุดและต่ ำสุดอยู่ที่ 
8 และ 5 คะแนน จำก 10 คะแนนเต็ม ตำมล ำดับ สำเหตุคือมีควำมเข้ำใจผิดในค ำถำม 
ซึ่งมีกำรเฉลย อธิบำย และปรับควำมเข้ำใจของทันตำภิบำลหลังกำรประเมินควำมรู้

➤ ผู้ป่วยมำเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 30 คน จำกทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85

➤ ผู้ป่วยจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด สำมำรถท ำ
แบบประเมินควำมรู้หลังกำรท ำกิจกรรมได้ถูกต้องมำกกว่ำหรือเท่ำกบัร้อยละ 80

ผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรมากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 80 สำมำรถท ำแบบ
ประเมินทัศนคติหลังท ำกิจกรรมได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

➤ ผู้ป่วยจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด สำมำรถท ำ
แบบประเมินทัศนคติได้ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
74.67 มีคะแนนสูงสุดและต่ ำสุดอยู่ที่ 5 และ 3 คะแนน จำก 5 คะแนนเต็ม ตำมล ำดับ 
สำเหตุคือผู้ป่วยสับสนในค ำถำมและภำษำที่ใช้ จ ำเป็นต้องมีกำรอธิบำยเพิ่มเติม พูดซ้ ำ เน้น
ย้ ำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย เพื่อให้เข้ำใจตรงกัน

➽ ผู้ป่วยที่มำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ช่องปำก ตรวจพบรอยโรคในช่องปำก 
จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
➽ ส่งต่อไปยังโรงพยำบำลชุมชนจ ำนวน 6 คน และติดตำม
ผลกำรรักษำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำนวน 5 รำย

ตัวอย่ำงสื่อแผ่นพับ


