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  For Healthy, 
Wellness and 

Wellbeing  



ห่างไกลโรค. . . . . .ไม่เป็นโรค 
 

ไม่เป็นโรค. . . . . .ป้องกนัโรค 
 

 

 



 

• การป้องกนัโรคแบบปฐมภูม ิPrimary 

prevention 
 

• การป้องกนัโรคแบบทุตยิภูม ิSecondary 

prevention 

• การป้องกนัโรคแบบตตยิภูม ิTertiary 

prevention 
 

• Check up โรคทั่วไป 
 



สาเหตุการตายของประชากรไทย 

1. มะเร็ง 

2. อบุตัเิหต ุ

3. หวัใจและหลอด
เลอืด 



•Prevention 

•Prediction  

(Tertiary prevention)  
  



สาเหตุการตายในประเทศไทย 5 อนัดบัแรก  
ปี 2539-2551 

ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลข่าวสารสาธารณสุข  ส านกันโยบายและแผนสาธารณสุข 

Source : Health Information Devision, Bureau of Health Policy and Plan 
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สถติอิงคก์ารอนามยัโรค ปี 2548 

• มผีูเ้สยีชวีติท ัว่โลก 58 ลา้นคน  

• ตายจากมะเร็ง 7.6 ลา้นคน (13%) 

• ปี พ.ศ. 2558 ตายจากมะเร็ง 9 ลา้นคน 

• ปี พ.ศ. 2573 ตายจากมะเร็ง 11.4 ลา้นคน 

• 4 กมุภาพนัธ ์วนัตา้นภยัมะเร็งโลก 

 



โรคมะเร็งทีพ่บบอ่ยในประเทศไทย 

1. มะเร็งตับ 

2. มะเร็งปากมดลูก 

3. มะเร็งปอด 

4. มะเร็งเต้านม 

5. มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 



จ านวนผู้เสียชีวติจากมะเร็งแต่ละประเภท ในประเทศไทย ปี 2539-2543 
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10 อนัดบัแรกของโรคมะเร็งในประเทศไทย ปี พ.ศ.2539 
ชาย 

อวัยวะ จ ำนวน ASR 

ตับ 

ปอด 

ล ำไส้ใหญ่ 

ช่องปำก 

ต่อมลูกหมำก 

กระเพำะปัสสำวะ 

ต่อมน ำ้เหลือง 

ผิวหนัง 

กระเพำะอำหำร 

มะเร็งเม็ดเลือดขำว 
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หญิง 

อวัยวะ จ ำนวน ASR 

ปำกมดลูก 

เต้ำนม 

ตับ 

ปอด 

ล ำไส้ใหญ่ 

รังไข่ 

ช่องปำก 

ไทรอยด์ 

ผิวหนัง 

มะเร็งเมด็เลือดขำว 
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Causes of death in Cancer 

• High incidence 

• No prevention method 

• Can not detect in pre-
cancerous  or early stage 

• Effective treatment is not 
available 



• การตรวจหามะเรง็ตัง้แต่ระยะก่อนเป็นมะเรง็ (Pre-
Cancerous Stage) หรอืระยะเริม่แรก (Early 
Stage) ไมเ่รยีกวา่การ Check up แต่เรยีกวา่การ
ตรวจคดักรองหรอื Screening  



โรคที่จะท าการตรวจคดักรองต้องเป็นดังนี ้

1. มีอุบัตกิำรณ์สูงพอที่จะเป็นปัญหำในระดบัสำธำรณสุขของชำต ิ

2. ต้องมีควำมรู้ในกลไกกำรเกดิโรค และระยะเวลำที่ไม่มีอำกำรต้อง
ยำวนำนพอ 

3. ต้องมีวิธีกำรตรวจคัดกรองที่เป็นที่ยอมรับ สะดวก ท ำได้ง่ำย และมี
ควำมแม่นย ำพอสมควร 

4. ต้องมีวิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งที่แม่นย ำ ถ้ำกำรตรวจคัดกรองได้
ผลบวก 

5. ต้องมีวิธีรักษำโรคมะเร็งอย่ำงมีประสิทธิผล 

6. ต้องมีข้อมูลยืนยันแน่นอนว่ำกำรรักษำโรคมะเร็งนัน้ตัง้แต่ระยะ
เร่ิมแรก  ได้ผลดีกว่ำระยะลุกลำมไปแล้ว 



การตรวจคดักรองมี 2 ประเภท 

1. กำรตรวจคัดกรองแบบเป็นระบบ  (Organized 
Screening) 

2. กำรตรวจคัดกรองตำมโอกำส (Opportunistic 
Screening) 





Screening is the method for early 
detection of disease in high risk 

asymptomatic population in order to 
get better outcome of treatment 



Colorectal Carcinoma 



  การตรวจคดักรองมะเร็ง  
   (Screening) 
 
          เพือ่ตรวจพบระยะของโรค 
           - ก่อนเป็นมะเร็ง 
           - เกอืบเป็นมะเร็ง 
           - มะเร็งระยะเร่ิมแรก 
  
                                   หาย 



- ระยะก่อนเป็นมะเร็ง (เน้ืองอกธรรมดา) 

- ระยะเกอืบเป็นมะเร็ง 

- มะเร็งระยะเร่ิมแรก 

 

         แพทย์ 

 

       

      หายขาดเป็นปกต ิ

       มีชีวติเช่นคนปกติ 



มะเร็งระยะสุดท้าย 
 
 
   
  - ร่อแร่ 
  - ประคบัประคอง 
  - ปาฏิหารย์ 
  - วดั  

แพทย์ 



การตรวจคดักรองมะเร็งไม่ใช้การ  
Check up  

และแนวความคดิแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 
 









Specimen of APR 





มะเร็งที่การตรวจคดักรองได้ผล 
ตรวจพบระยะก่อนเป็นมะเร็ง 
1. มะเร็งปากมดลกู 
2. มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
 

ตรวจพบเป็นมะเร็งระยะเร่ิมแรก 
3. มะเร็งเต้านม 
4. มะเร็งต่อมลกูหมาก 



วิธีการตรวจคดักรอง ขึน้กบั 
 

ความไวของการตรวจ (Sensitivity) 
 

ความจ าเพาะของการตรวจ (Specificity) 



- ตับอักเสบจากเช้ือไวรัสบี 
- ตับแข็งจากพษิสุราเร้ือรัง, ถัว่ 

 
 

           ตรวจเลือดหา 
         -  ค่าการท างานของตับ 
         -   AFP, X-RAY 
ไม่สามารถตรวจพบต้ังแต่ระยะเร่ิมแรกได้ 
 





- สูบบุหร่ี 

- เอ๊กซเรย์ปอด 

- เอ๊กซเรย์คอมพวิเตอร์ 

 
ไม่สามารถตรวจพบต้ังแต่ระยะเร่ิมแรกได้ 

 



• ตรวจเต้านมด้วยตนเอง คล าได้ก้อน 

• Mammogram พบได้ต้ังแต่ยงัคล าไม่ได้ก้อน 

 
 สามารถตรวจพบต้ังแต่ระยะเร่ิมแรกได้ 

 



สามารถตรวจพบต้ังแต่ระยะก่อนหรือเกอืบเป็นมะเร็งได้ 

 



มะเร็งต่อมลูกหมาก 
 การตรวจค่า PSA ในเลือด 

 การตรวจ M.R.I. ต่อมลูกหมาก 

การตัดช้ินเน้ือโดยผ่านกล้อง 

สามารถตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากต้ังแต่ระยะเร่ิมแรกได้ 

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ได้ผลดทีีสุ่ดใน 
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะเร่ิมแรก 



• ตรวจหาเลอืดในอจุจาระ 
• การสวนแป้ง 
• การส่องกล้องตลอดยาวล าไส้ใหญ่ 
   (Colonoscope) 
 



• CEA 

• Carcino embryonic antigen 

• Tumor marker 

• Sensitivity and Specificiy 

• Biological marker 

• Better than nothing 



 

ระยะ0 
ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 

ระยะที่ 4 

แพร่กระจายไปสู่อวยัวะอืน่ 

การแบ่งระยะของโรค 



Survival by surgical stage  
in colon cancer 

Surgical stage 5-year survival (%) 

 

I 85–95% 

 

II 60–80% 

 

III 30–60% 

 

IV <5% 

(Adapted from O’Connell In: ASCO Educational Book 1994) 











Screening 

•   กลุ่มความเส่ียงสูง (High risk) 

    • ผู้มีญาติล าดับแรกเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ก่อนอายุ 45 ปี 

    • ผู้มีญาติล าดับแรกเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ ตั้งแต่ 2 คน ขึน้ไป 

    • ผู้มีประวตัิครอบครัวเป็น Famillial adnomatous polyposis        

        หรือ Hereditary non-polyposis colorectal cancer 

     • ผู้ทีมี่ประวตัิเป็นโรคล าไส้ใหญ่อกัเสบเร้ือรัง 

  



•  กลุ่มความเส่ียงปกต ิ(Average risk) 

    • ชายหรือหญงิทีมี่อายุ 50 ปี ขึน้ไป 

    • ไม่มีประวตัิครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง 

    • ไม่มีปัจจัยเส่ียงอืน่ๆ ได้แก่ ประวัติโรคล าไส้อกัเสบ Ulcerative colitis,  

          Polyp หรือมะเร็งล าไส้ 

    • ไม่มีอาการผดิปกติทางระบบล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

Screening 



กลุ่มทีม่ีความเส่ียงปกตมิีแนวทางการปฏิบัตเิพือ่การสืบค้นโรคข้อไดข้อหน่ึงต่อไปนี ้ 

1. การตรวจทางทวารหนักด้วยนิว้มือ (Digital Rectal Examination, DRE)  
ปีละคร้ัง 

2. การตรวจหาเลอืดในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test,FOBT) ปีละคร้ัง 

3. การตรวจด้วย Flexible sigmoidoscopy ทุก 5 ปี 

4. การตรวจ Double-contrast barium enema ทุก 5-10 ปี 

5. การตรวจส่องกล้องล าไส้ใหญ่ (colonoscopy) ทุก 10 ปี  





World wide 

• 1,023,152 new cases of CRC in 2007 
• 528,980 deaths in 2007 



Highest incidence of CRC 

• Male  = Hiroshima, Japan 

• Female = New Zealand 

     Chinese      
    Singaporeans 

 



Thailand 

•  10.9   per    100,000 in male 

•  7.3   per  100,000 in female 

 

 Highest  incidence in   Bangkok. 









การสวนแป้งแบเรียม (Barium Enema) 



Sigmoidoscopy 

• Rt.side synchronous lesion 33% but Asia < African, American 



การส่องกล้องล าไส้ใหญ่  Colonoscopy 





การส่องกล้องล าไส้ใหญ่  Colonoscopy 





Virtual colonoscopy 





















Liver 



















Hypogastric nerve 



Parasympathetic s2, s3, s4 























     สงสัย 

     อย่ากลวั 

     พบแพทย์ 

     ดกีว่า 

     รักษาทางไปรษณย์ี 





เดอืน มีนาคม ของทุกปี 

องค์การอนามัยโลก  

ประกาศให้เป็นเดอืนเตือนภัย  

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ภายใต้ ค าขวญั 

“มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ป้องกนัได้  

รักษาให้หายได้ และเอาชนะได้”  

 







Prediction 
 

 

 
 

 

 

Tertiary Prevention 
 



BRCA gene 
แม่ , ยำย , ย่ำ เป็นมะเร็งเต้ำนม 
ตัดเต้ำนมทิง้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็ง 

เสริมเต้ำนมดเูหมือนปกต ิ



•A-T 

•C-G 



• gene 1 ตัวจะควบคุมกำรสร้ำงโปรตีน 1 ชนิด  

• ควำมยำวของ gene แต่ละตวัไม่จ ำกัด เช่นเดียวกับเลข 
01 ในคอมพวิเตอร์ 

• ในแต่ละคนจะมี gene ประมำณ 300,000 gene ซึ่งไม่
มีใครเหมือนกันทุกประกำรเลย นอกจำกฝำแฝดแบบ 
Identical twin  

• อำณำจักรของ gene เรียกว่ำ Genome  

• ขณะนีม้ีโครงกำรตรวจ gene ในคนไทยเพื่อหำข้อมูล
เรียกว่ำ โครงกำร Genomic Thailand  



เคร่ืองมือตรวจ gene เรียกว่ำ Next generation sequencing 

 (NGS)  ท ำให้เร็วและรำคำถูก ใช้เลือดไม่เกนิ 5 cc มีใช้ในประเทศไทยแล้ว 



• ควำมผิดปกตขิอง gene เช่น จับคู่ผดิ  ขำด
หำยไปเป็นช่วง เรียกว่ำ mutation หรือกำร
กลำยพันธ์ุ หรือกำรผ่ำเหล่ำ 

• ต้องมีกำรกลำยพันธ์ุ ของ gene ทัง้สองข้ำง 
จงึเกิดเป็นโรคได้เพรำะธรรมชำตกิ ำหนดให้
กำรเป็นโรคเป็นลักษณะด้อย 
 





• ควำมผิดปกตขิอง gene ที่ถ่ำยทอดมำจำก
พันธุกรรมหรือจำกพ่อแม่ เรียกว่ำ 
Germline Mutation จะได้รับมำเพียง
ข้ำงเดียวเท่ำนัน้ ถ้ำเป็นทัง้สองข้ำงเดก็จะตำย
ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ 

• ควำมผดิปกตขิอง gene ที่เกิดจำกอำหำรและ
สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่ำ Epigenetic เรำ
เรียกว่ำ Somatic Mutation 

 



• ถ้ำใครเกดิมำพร้อมกับ Germline Mutation 
ต่อมำ gene อีกข้ำงหน่ึงเกดิควำมผิดปกตแิบบ 
Somatic Mutation คนนัน้กจ็ะเป็นมะเร็ง
ตัง้แต่อำยุน้อย ๆ  

• แต่ถ้ำใครเกิดมำพร้อมกับ gene ที่ปกตทิัง้คู่ กำร
กลำยพันธ์ุแบบ Somatic Mutation ต้องใช้
เวลำนำนกว่ำจะกลำยพนัธ์ุทัง้สองข้ำง เป็นเหตุผล
ว่ำท ำไมมะเร็งส่วนใหญ่จงึพบบ่อยในอำยุเฉล่ีย
ประมำณ 63 ปี 

 





• กำรกลำยพันธ์ุของ gene อำจท ำให้เป็นคุณประโยชน์ต่อ
มนุษยชำต ิเช่น กำรพฒันำจำกลิงไปสู่คน, กำรเกดิ X-
men เป็นต้น 

• เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบตัพิเิศษกว่ำเซลล์ทั่วไป 
คือ แบ่งตัวเร็ว กินอำหำรและออกซิเจนจุ สำมำรถรุกลำม
ไปยังเนือ้เยื่อใกล้เคียงได้และสำมำรถกระจำยตำมหลอด
เลือดด ำและหลอดน ำ้เหลืองไปผังตัวยังอวัยวะที่ห่ำงไกล
ได้ แต่คุณสมบตัเิหล่ำนีเ้ป็นโทษแก่มนุษย์ 





• พบว่ำโรคร้ำยแรงที่เกิดขึน้ทัง้หมดเกิดจำกกำร
กลำยพันธ์ุของ gene เกือบทัง้สิน้ เช่น กำร
กลำยพันธ์ุของ gene EPO A4 ท ำให้โอกำส
เกดิโรค อัลไซเมอร์สูงขึน้ 

• ดังนัน้กำรตรวจพบกำรกลำยพันธ์ุของ gene 
ก่อนที่จะเป็นโรค จงึสำมำรถ Predict ว่ำคน
นัน้อำจเกิดโรคได้ 

• ท ำให้เรำสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ 



การแพทย์ในอนาคต 
•Prevention 

•Prediction 

•Precision 

•Organoid Drug Testing 

•Participation 
  



•ปัจจุบัน กำรรักษำพยำบำล 65%   

•อนำคต กำรป้องกันและ
พยำกรณ์ 65% 

  



Thank you for your attention 

Question  


