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บทคัดยอ
การศึกษาที่ผานมาพบวา การบริโภคอาหารมีผลตอการเกิดมะเร็งลําไสใหญและไสตรง แต
การศึกษาการบริโภคอาหารกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจหา
เลื อ ดแฝงในอุ จ จาระ (Fecal Immunochemical Test: FIT) ให ผ ลบวกในป จ จุ บั น นั้ น ยั ง ไม ไ ด
ขอสรุปที่แนชัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางการบริโ ภค
อาหารและปจจัยอื่นๆ กับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจหาเลือด
แฝงในอุ จ จาระ (FIT) ให ผ ลบวก ในประชาชน 50-70 ป ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบ case-control study ทําการเก็บขอมูลในชวง
เดือน มีนาคม 2563 โดยใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน
216 คน กลุมศึกษาและกลุมควบคุม กลุมละ 108 คน วิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติการ
ถดถอยพหุลอจิสติก นําเสนอขนาดความสัมพันธดวยคา Adjusted odds ratio (ORadj) และชวง
เชื่อมั่นที่ 95%
ผลการศึกษาพบวา การบริโภคอาหารมีความสัมพันธกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและ
ไสตรง ดวยวิธีการตรวจหาเลื อดแฝงในอุจ จาระ (FIT) ใหผลบวก อยางไมมีนัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(ORadj=1.39, 95% CI; 0.65-3.00, p-value=0.398) แตพบวา ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือต่ํากวา (ORadj=2.38 , 95% CI; 1.15-4.90, p-value=0.019) ผูที่มีโรคประจํ าตัวดวยโรคใน
กลุ มภาวะเมตาบอลิ ก ซิ น โดรม (ORadj=2.62 , 95% CI; 1.35-5.10 , p-value=0.005) และผู ที่ ดื่ ม
แอลกอฮอล (ORadj=2.08, 95% CI: 1.15-3.75, p-value=0.015) มีความสัมพันธกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT) ใหผลบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ในสมการสุดทาย
ดังนั้น เพื่อเปนการลดปจจัยเสี่ยง ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพทั้ง
ในชุมชนและหนวยบริการสุขภาพ เชน การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่และการใชยาที่เหมาะสมในผูปวย
ดวยโรคในกลุมกลุมภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เพือ่ เปนการปองกันการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรงในอนาคต
คําสําคัญ: มะเร็งลําไสใหญและไสตรงม การตรวจคัดกรอง, การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
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Abstract
Past studies have shown that food consumption affects the development of
colorectal cancer . However, the study of food consumption and the screening for
colorectal cancer with positive Fecal Immunochemical Test ) FIT ( results have not
been conclusive . Therefore, this study aimed at finding the relationship between
food consumption, together with other factors . This study was conducted among
people from the ages of 50 - 70 years in Muang District of Maha Sarakham Province,
who had tested positive when they were screened for colorectal cancer using the
Fecal Immunochemical Test )FIT.( This was a case-control study .Data was collected
in March 2020by using an interview form that had been created by the researcher .
The sample consisted 216people 108 :in the study group and the other 108 in the
control group . The relationships were analyzed using logistic regression . The
relationship size was presented with the Adjusted odds ratio )ORadj (at a confidence
interval of.95%
The results showed that food consumption had not correlated with
colorectal cancer screening with the Fecal Immunochemical Test (FIT) among those,
who had tested positive (ORadj=1.39, 95% CI; 0.65-3.00, p-value=0.398). However, it
was found that the participants with primary or lower levels of education (ORadj=2.38,
95% CI; 1.15-4.90, p-value=0.019), the participants with chronic metabolic syndrome
(ORadj=2.62, 95% CI; 1.35-5.10, p-value=0.005), and those, who consume alcohol
(ORadj=2.08 , 95% CI; 1.15-3.75, p=0.015), had significantly correlated with screening
for colorectal cancer with the Fecal Immunochemical Test (FIT) and had tested
positive (p-value <0.05) when controlling the effects of other variables on the final
equation.
Therefore, having knowledge of at- risk health behaviors, such as drinking
alcohol, smoking, and the proper drug use in patients with metabolic syndrome,
should be provided in both communities and in health service units in order to
reduce the risk factors, as well as to prevent future incidences of colorectal cancer.
Keywords: Colorectal cancer, Screening, Fecal immunochemical Test
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บทนํา
โรคมะเร็ งลํ าไส ใหญและไส ต รง (Colorectal
Cancer: CRC) เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญ โดย
ทั่ว โลกมีอุบั ติ ก ารณ การเกิด โรคเป น อั น ดั บ 3 รองจาก
มะเร็ ง ปอดและมะเร็ ง เต า นมและมีแนวโน มเพิ่ มสู งขึ้ น
เรื่อยๆ (Global Cancer Observatory, 2018a) ในประเทศ
ไทยมะเร็งลําไสใหญและไสตรงพบมากทั้งชายและหญิง
อัต ราอุบั ติ การณของโรคมะเร็ งลํ าไส ใหญและไส ต รงที่
ปรับตามโครงสรางมาตรฐานอายุ (Age-Standardized
incidence Rate; ASR) เปนอันดับที่ 3 ในเพศชาย ASR
เทากับ 12.20 ตอแสนประชากร และพบเปนอันดับ 4 ใน
เพศหญิ ง ASR เท า กั บ 14.40 ต อ แส นประช ากร
(Imsamran et al., 2018) ขอมูลทะเบียนมะเร็งจังหวัด
ขอนแกน ป 2554 พบเปนอันดับ 3 ทั้งในเพศชายและ
เพศหญิ ง โดยเพศชาย ASR เท า กั บ 12.7 ต อ แสน
ประชากร รองจากมะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี แ ละมะเร็ ง ปอด
ตามลํ า ดั บ และเพศหญิ ง ASR เท า กั บ 10.8 ต อ แสน
ประชากร รองจากมะเร็ ง เต า นมและมะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี
ตามลําดับ (Imsamran et al., 2018) จากขอมูลผูปวย
มะเร็งลําไสใหญและไสตรงในปจจุบัน คาดการณวาหาก
ไมม ีน โยบายการคัด กรองมะเร็ งลํ า ไส ใหญ และไส ต รง
อยางจริงจัง ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนาจะมีผูปวย
เพิ่มขึ้น 1.38 เทา เมื่อเทียบกับปจจุบัน (Global Cancer
Observatory, 2018b)
การวินิจฉัยโรคมะเร็งลําไสใหญและไสตรง หาก
สามารถระบุ ร ายละเอี ย ด ขนาด ตํ า แหน ง ชนิ ด ของ
เซลลมะเร็งและระยะของโรคไดในระยะเริ่มแรก จะชวย
ทําใหการพยากรณโรคทําไดเร็วยิ่งขึ้น (กรมการแพทย,
2561) แตสวนใหญไดรับการวินิจฉัยมะเร็งลําไสใหญและ
ไสตรง เมื่อพบภาวะแทรกซอนหรืออยูในระยะสุ ด ทาย
และลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการวินิ จฉัย
มะเร็งลําไสใหญและไสตรงนั้น ตองอาศัยการสองกลอง
ตรวจลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง (Colonoscopy) ซึ่ ง จํ า ป
นต องอาศัย ศัล ยแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญในการตรวจเทานั้น
และมี ค า ใช จ า ยค อ นข า งสู ง ดั ง นั้ น จํ าเป น ต องอาศั ย
กระบวนการคนหาผู ป วยเชิ งรุ กในการคัดกรองเบื้ องต น
กอนสงตรวจดวยวิธี Colonoscopy ในป 2560 กระทรวง
สาธารณสุขรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) ประกาศนโยบายตรวจคัดกรองมะเร็งระดับชาติ
ฟรี กํ า หนดให ใ ช วิ ธี ก ารตรวจหาเลื อ ดแฝงในอุ จ จาระ
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(Fecal Immunochemical Test: FIT) นํ ามาใช ในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรงใหกับผูที่มีภาวะ
เสี่ยงเบื้องตนกอนเขารับการสองกลองตรวจลําไสใหญและ
ไสตรงตอไป (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2560)
สาหตุข องการตรวจคัด กรองมะเร็งลําไสใหญ
และไสต รง ดว ยวิธี FIT ที่ใ หผ ลแตกตา งกัน ขึ้น อยูกับ
หลายปจจัย จากการศึกษาที่ผานมาปจจัยที่เพิ่มโอกาส
เสี่ย งตอการตรวจคัด กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง
ดว ยวิธี FIT ใหผ ลบวกนั้น เชน พฤติกรรมการบริโ ภค
อาหาร ซึ่งพบวา ผูที่บริโภคเนื้อแดงหรือเนื้อสัตวแปรรูป
อื่นๆ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรงเปน 4.15 เทาของผูที่ไม บริโภคเนื้อแดงหรื อเนื้อสั ตว
แปรรูปอื่นๆ (Ijspeert et al., 2015) ซึ่ง ไมส อดคลองกับ
การศึกษาประชากรจังหวัดขอนแกน ที่พบวาการบริโภค
เนื้อแดงนั้น มีโอกาสเสี่ยงที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไสใหญและไสต รง ดว ยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงใน
อุจจาระ (FIT) ใหผลบวกเปน 1.25 เทาของผูที่ไมบริโภค
เนื้อแดง (ORadj=1.25, 95% CI; 0.51-3.06, p-value=
0.634) (Pramual, 2018) นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัยอื่น
ที่สงผลตอผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรง ด ว ยวิ ธี FIT ได เ ช น กั น ได แ ก อายุ เพศ ระดั บ
การศึ ก ษา โรคประจํ า ตั ว การสู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯลฯ จากปญหาความรุนแรงของ
โรค อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใน
ปจจุบันนั้น ยัง ไมมีก ารศึก ษาที่แ พรห ลาย สง ผลใหยัง
ไมไ ดข อ สรุป ที ่ช ัด เจนเกี ่ย วกับ ประเด็น การบริโ ภค
อาหารกับ การตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง
ด ว ยวิ ธี FIT ให ผ ลบวก ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ส นใจที่ จ ะ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการบริโภคอาหารกับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก
ในประชาชนอายุ 50-70 ป ในเขตอํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด
มหาสารคาม ทั้ งนี้ เ พื่ อหาแนวทางการป องกั น และลด
อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญและไสตรงตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ โ ภค
อาหารและปจจัยอื่นๆ กับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส
ใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก ในประชาชนอายุ
50-70 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
การศึกษานี้เป น การศึกษาแบบ case-control
study
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชาชน อายุ 50-70 ป ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและไดรับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ในป 2562
ซึ่งมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาสูการศึกษา ดังนี้
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
กลุมศึกษา (Cases)
1) ผูที่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลตรวจเปนบวก
2) ให คํ า ยิ น ยอมเข า ร ว มการศึ ก ษาเป น ลาย
ลักษณอักษร
กลุมควบคุม (Controls)
1) ผูที่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลตรวจเปนลบ
2) ให คํ า ยิ น ยอมเข า ร ว มการศึ ก ษาเป น ลาย
ลักษณอักษร
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
ผูที่ยายถิ่นฐานและไมสามารถติดตามเก็บขอมูล
ได
การคํานวณขนาดตัวอยาง
คํานวณขนาดตัวอยางโดยพิจารณาตามรูปแบบ
การวิจัยและสถิติที่ใชในการวิเคราะหในงานวิจัย จึงใช
สูตรในการคํานวณขนาดตัวอยาง (Shlesseman, 1982)
ดังนี้
/

=

2 ̅ +
+
( −P )

เมื่อ P1 คือ คาสัดสวนการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรง ในกลุมผูที่บริโภคอาหารที่มีกากใยต่ํ า (นอย
กวา 27.5 กรัมตอวัน) เทากับ 0.42 (Wada et al., 2017)
P0 คือ คาสัดสวนการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ
และไส ต รง ในกลุ ม ผู ที่ บ ริ โ ภคอาหารที่ มี ก ากใยสู ง
(มากกว า หรื อ เท า กั บ 27.5 กรั ม ต อ วั น ) เท า กั บ 0.23
(Wada et al., 2017)
Z คือ คาสถิติแจกแจงปกติมาตรฐาน เมื่อ
กําหนดระดับนัยสําคัญ () = 0.05 มีคาเทากับ 1.96
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Z คือ คาสถิติแจกแจงปกติมาตรฐานแบบ
ปกติ เมื่อกําหนดอํานาจการทดสอบรอยละ 80.0 (=
0.2)
ดังนั้น Z เทากับ 0.84
.
.
̅ คือ
=
= 0.33
คือ 1 - ̅ = 1 - 0.33 = 0.67
q1 คือ 1 - p1 = 1 - 0.42 = 0.58
q0 คือ 1 - p0 = 1 - 0.23 = 0.77
แทนคา
/

=

(1.96√2 0.33 0.67 + 0.84√0.42 0.58 + 0.23 0.77)
(0.42 − 0.23)

ได n= 97.3 คน ปรับเปน 98 คน
จากนั้นนํามาปรับตามวิธีการทางสถิติการวิเคราะห
ถดถอยพหุ ล อจิ ส ติ ก (Multiple logistic regression)
ตามสูตรการคํานวณ (Hsieh, 1989) ดังนี้
n1
np =
(1-p21,2,3,…,p )
แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุและปรับ
ขนาดตัวอยาง ตามวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า เร็ จ ในการทํ า วิ จั ย ได เ ลื อ กใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ เทากับ 0.3 ขนาดตัวอยาง
ของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ในอัตราสวน 1:1 จํานวน
กลุมละ 108 คน ดังนั้นขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ทั้งหมด 216 คน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ชใ นการเก็บ ขอ มูล คือ แบบ
สัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งในสวนของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารนั้น มีมาตราวัดตัวแปรคือ ไมบริโภคและ
บริโภค โดยกําหนดคาความถี่ในการบริโภคอาหาร แบง
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
นานๆ ครั้ง หมายถึง บริโภคอาหารเดือนละครั้ง
หรือนานกวา 1 เดือน
บางวันครั้ง หมายถึง บริโภคอาหารนั้นๆ ประมาณ
1-4 วันใน 1 สัปดาห
ประจํา หมายถึง บริโภคอาหารนั้นๆ ประมาณ
5-7 วันใน 1 สัปดาห
ทั้งนี้แบบสัมภาษณนี้ไดผานการตรวจสอบและ
แกไขจากผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดสอบ (Try out) หาคา
ความเที่ยง (Reliability) ได คาสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของ

71
KKU Journal for Public Health Research
Vol.14 No.1 January – March 2021

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient methods)
เทากับ 0.75 ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่ยอมรับได
 ชวงเวลาในการเก็บขอมูล
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
 ขอพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยครั้งนี้ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เลขที่ HE632037
 การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรม STATA
Version 10.1 โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก
ขอมูลแจงนับ (Categorical data) นําเสนอ
ในรูปของคาความถี่และรอยละ
ข อ มู ล ต อ เนื่ อ ง (Continuous data) กรณี
ขอมูลมีการแจกแจงปกติ นําเสนอในรูปของคาความถี่
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีขอมูลมีการ
แจกแจงแบบไมปกติ จะนําเสนอในรูปของคามัธ ยฐาน
คาต่ําสุด-คาสูงสุด
2) สถิติเ ชิง อนุม าน (Inference statistics)
ใชในการวิเคราะหเ พื่อหาความสัมพันธของการบริโ ภค
อาหารและปจจัยอื่นๆ กับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส
ใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก
วิ เ คราะห ตั ว แปรเชิ ง เดี่ ย ว (Univariate
analysis) ใชวิธีการวิเคราะหถดถอยแบบลอจิสติคอยาง
งาย (Simple logistic regression) โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
จากปจจัยอื่นๆ นําเสนอคาอัตราสวนของ Odds (Crude
odds ratio, OR) และชวงเชื่อมั่นที่ 95% และคา p-value
วิ เ คราะห ตั ว แปรเชิ ง พหุ (Multivariate
analysis) ใช วิ ธี การวิ เคราะห พหุถดถอยแบบลอจิสติก
(Multiple logistic regression) โ ด ย มีก า รคว บคุม
ผลกระทบจากปจ จัย กวน (Confounding factors)
และใชเ ทคนิค การขจัด ออกที ล ะตั ว แปร (Backward
elimination) นําเสนอคาอัตราสวนของ Odds (Adjusted
odds ratio, ORadj) และชวงเชื่อมั่นที่ 95% และคา
p-value กํ าหนดระดั บนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
และทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Assesing the fit
of model) ดวยสถิติ Hosmer-Lemeshow goodness
of fit test
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ผลการวิจัย
 ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลุ ม ศึ ก ษา ส ว นใหญ บ ริ โ ภคผั ก ใบเขี ย วเป น
บางครั้ ง ร อยละ 56.5 บริ โ ภคเห็ด นานๆ ครั้ ง ร อยละ
56.5 บริ โ ภคอาหารประเภทเนื้ อ หมู / ไขมั น หมู เ ป น
บางครั้ ง ร อยละ 50.9 บริ โ ภคอาหารประเภทเนื้ อ วั ว /
ไขมันวัว นานๆ ครั้ง รอยละ 76.8 บริโภคผลิตภัณฑแปร
รู ป จากเนื้ อหมู เช น แหนม ไส กรอก กุน เชี ย ง เป น ต น
นานๆ ครั้ง รอยละ 68.6 บริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจาก
เนื้อวัว เชน สมวัว หม่ํา เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 73.1
บริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากผัก/ผลไม เชน สมผักตางๆ
ผักกาดดอง ผลไมดอง เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 42.6
และบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากหนอไม เชน หนอไมบี๊ป
หนอไมสม เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 64.8 ดังตารางที่ 1
กลุ ม ควบคุ ม ส ว นใหญ บ ริ โ ภคผั ก ใบเขี ย วเป น
ประจํ า ร อ ยละ 58.3 บริ โ ภคเห็ ด นานๆ ครั้ ง ร อ ยละ
52.8 บริ โ ภคอาหารประเภทเนื้ อ หมู / ไขมั น หมู เป น
บางครั้ ง ร อยละ 55.6 บริ โ ภคอาหารประเภทเนื้ อ วั ว /
ไขมันวัว นานๆ ครั้ง รอยละ 63.9 บริโภคผลิตภัณฑแปร
รู ป จากเนื้ อหมู เช น แหนม ไส กรอก กุน เชี ย ง เป น ต น
นานๆ ครั้ง รอยละ 69.4 บริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจาก
เนื้อวัว เชน สมวัว หม่ํา เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 74.1
บริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากผัก/ผลไม เชน สมผักตางๆ
ผักกาดดอง ผลไมดอง เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 45.4
และบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากหนอไม เชน หนอไมบี๊ป
หนอไมสม เปนตน นานๆ ครั้ง รอยละ 52.8 ดังตารางที่ 1
เมื่อวิ เ คราะห ความสัมพันธ ระหวางป จจัยดาน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกนั้น พบวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธกับการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง ด ว ยวิ ธี FIT ให
ผลบวก อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ORadj=1.39,
95% CI; 0.65-3.00, p-value=0.398) เมื่อควบคุม
ผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ในสมการสุดทาย ดังภาพที่ 2
 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล
กลุมศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.9
อายุ 60 ป ขึ้น ไป ร อยละ 55.6 อายุ เ ฉลี่ ย 60.7 ป ส ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 5.3 ป สถานะภาพสมรส คู /อยู
ดวยกัน รอยละ 75.0 จบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา
รอยละ 85.2 ดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในชวง 23.0-24.9
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กก./ม2 รอยละ 41.7 ไมมีประวัติหรือไมทราบประวัติการ
ปวยดวยโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัว รอยละ 85.2
มะเร็งที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว
สวนใหญ คือ มะเร็งตับและถุงน้ํ าดี รอยละ 11.1 และ
กลุ มศึกษาส ว นใหญไ มมีโ รคประจํ าตั ว ด ว ยโรคในกลุ ม
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รอยละ 65.7 ดังตารางที่ 2
กลุ ม ควบคุ ม ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง ร อ ยละ
62.0 อายุต่ํากวา 60 ป รอยละ 54.6 อายุเฉลี่ย 59.4 ป
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.6 ป มีสถานะภาพสมรส คู/ อยู
ดวยกัน รอยละ 65.7 จบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา
รอยละ 71.3 ดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในชวง 25.0-29.9
กก./ม2 ร อยละ 38.9 ไมมีป ระวั ติ ห รื อไมทราบประวัติ
การปวยดวยโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัว รอยละ
80.6 มะเร็งที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว
สวนใหญ คือ มะเร็งตับและถุงน้ํ าดี รอยละ 13.9 และ
กลุ มศึกษาส ว นใหญไ มมีโ รคประจํ าตั ว ด ว ยโรคในกลุ ม
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รอยละ 82.4 ดังตารางที่ 2
เมื่อวิ เ คราะห ความสัมพันธ ระหวางป จจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคลกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ
และไส ต รง ด ว ยวิ ธี FIT ให ผ ลบวกนั้ น พบว า ระดั บ
การศึกษา (ORadj=2.38, 95% CI; 1.15-4.90, p-value=
0.019) และการมีโรคประจําตัวดวยโรคในกลุมภาวะเม
ตาบอลิ ก ซิ น โดรม (ORadj=2.62 , 95% CI: 1.35-5.10,
p-value=0.005) มีความสัมพันธกับการตรวจคัด กรอง
มะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปร
อื่นๆ ในสมการสุดทาย ดังภาพที่ 2
 ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
กลุมศึกษา สวนใหญไมสูบบุหรี่ รอยละ 63.0 ไม
ดื่ ม แอลกอฮอล ร อ ยละ 53.7 แต มี ก ารดื่ ม กาแฟ ชา
น้ําอัดลม รอยละ 70.4 ดังตารางที่ 3
กลุมควบคุม สวนใหญไมสูบบุหรี่ รอยละ 67.6
ไมดื่ มแอลกอฮอล ร อยละ 68.5 แต มีการดื่ มกาแฟ ชา
น้ําอัดลม รอยละ 72.2 ดังตารางที่ 3
เมื่อวิ เ คราะห ความสัมพันธ ระหวางป จจัยดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกนั้น พบวา
การดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธกับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ORadj=2.08, 95% CI; 1.15-3.75,
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p-value=0.015) เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ
ในสมการสุดทาย ดังภาพที่ 2
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห ความสัมพัน ธร ะหวางปจจัย
ตางๆ ทีละหลายตัวแปร (Multivariate analysis) โดย
คํานึงถึงอิทธิพลของปจจัยอื่นกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลเปนบวก พบวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไมมีความสัมพันธกับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ให
ผลบวก (ORadj=1.39, 95% CI; 0.65-3.00, p-value=
0.398) แต พบว า ผู ที่จ บการศึกษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
หรือต่ํากวา (ORadj=2.38, 95% CI; 1.15-4.90, p-value=
0.019) ผูที่มีโรคประจําตัวดวยโรคในกลุมกลุมภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม (ORadj=2.62, 95% CI; 1.35-5.10, p-value=
0.005) และผู ที่ดื่ มแอลกอฮอล (ORadj=2.08, 95% CI;
1.15-3.75, p-value=0.015) มีความสัมพันธกับการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง ด ว ยวิ ธี FIT ให
ผลบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ดัง
ภาพที่ 2
การบริโภคอาหาร มีความสัมพันธกับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจหา
เลือดแฝงในอุจจาระ (FIT) ใหผลบวก อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ า นมาที่ ไ ม พ บ
ความสัมพันธระหวางการบริโภคเนื้อแดงกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก
พบว าผู ที่บ ริ โ ภคเนื้ อแดงมากกว า 3 ครั้ งต อสั ป ดาห มี
โอกาสเสี่ยงตอการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกเปน 1.01 เทาของผูที่บริโภค
เนื้อแดงนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห (OR=1.01, 95% CI;
0.85–1.21, p-value=0.91) (Ijspeert et al., 2015) และ
สอดคลองกับการศึกษาในประชากรไทย อําเภอน้ําพอง
จั งหวั ด ขอนแกน ที่พบว าการบริ โภคเนื้ อแดง มีโ อกาส
เสี่ ย งต อการตรวจคัด กรองมะเร็ งลํ าไส ใหญและไสตรง
ด ว ยวิ ธี FIT ให ผ ลบวกเป น 1.25 เทาของผู ที่ไมบ ริ โ ภค
เนื้ อ แดง (ORadj=1.25, 95% CI; 0.51-3.06, p-value=
0.634) (Pramual, 2018) ในการศึกษาในครั้งนี้ที่ไมพบ
ความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก
นั้น อาจเกิดจากความผิดพลาดในการสัมภาษณประวัติ
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การรับประทานอาหารยอนหลัง ทําใหขอมูลที่ได มาไม
ตรงกับความเปนจริง อีกทั้งกลุมตัวอยางไมสามารถระบุ
ความถี่ ข องการบริ โ ภคอาหารได ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
วิเคราะหโอกาสเสี่ยงของการตรวจคัดกรองมะเร็งลํ าไส
ใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก โดยการวิเคราะห
จากความถี่ของการบริโภคอาหารที่กําหนดไวได
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ผูที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า มี โ อกาสเสี่ ย งต อ การตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง ด ว ยวิ ธี FIT ให
ผลบวกเป น 2.38 เท า ของผู ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ สู ง กว า สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาใน
ประชากรอายุ 45-74 ป อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
พบวา ผูที่จบชั้นประถมศึกษา มีโอกาสเขารวมโครงการ
ตรวจคัด กรองมะเร็ งลํ าไส ใหญและไส ต รง ด ว ยวิ ธี การ
ตรวจเลื อดแฝงในอุจ จาระ (immunochemical fecal
occult blood test: iFOBT) เป น 3.70 เทา เมื่อเทีย บ
กั บ ผู ที่ จ บสู ง กว า ประถมศึ ก ษา (ORadj=3.70, 95% CI;
1.86-7.33, p-value<0.001) (คณยศ ชัยอาจ, 2561) ซึ่ง
ระดับการศึกษานั้น นับวาเปนองคประกอบหลักของการ
วั ด เศรษฐกิจ ทางสั ง คม (Adler, 1994) โดยผู ที่มีร ะดั บ
การศึกษาที่ดีมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เชน พฤติกรรม
การสู บ บุ ห รี่ ดื่ ม แอลกอฮอล การออกกํ า ลั ง กาย ฯลฯ
ดี กว าผู ที่มีร ะดั บ การศึก ษาที่ต่ํ า (Cutler et al., 2010)
อีกทั้งยังพบวา ระดับการศึกษา สอดคลองกับลั กษณะ
ของการประกอบอาชี พ โดยผู ที่มีร ะดั บ การศึกษาที่ต่ํา
สวนใหญจะประกอบอาชีพใชแรงงาน และในกลุมนี้ผูที่
ประกอบอาชี พ ที่ ใ ช แ รงงานนั้ น เป น กลุ ม อาชี พ ที่ มี
ความเครี ย ดสะสมสู ง กว า ผู ที่ ไ ม ใ ช แ รงงาน (Guimont
et al., 2006) และมีความชุกของการดื่มแอลกอฮอลและ
สูบบุหรี่สูงกวากลุมที่ไมใชแรงงานมากถึง 2 เทา (Barger
et al., 2005) ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเหลานี้ ลวน
มีผลตอภาวะสุขภาพในอนาคตระยะยาวได
โรคประจําตัวดวยโรคในกลุมภาวะเมตาบอลิก
ซิ น โดรม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตรวจคั ด กรองมะเร็ ง
ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รงด ว ยวิ ธี FIT ให ผ ลบวก อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบวา ผูที่ปวยดวยโรคในกลุมภาวะเม
ตาบอลิ กซิน โดรม มีโ อกาสเสี่ ย งต อการตรวจคัด กรอง
มะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกเปน
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2.62 เทาของผูที่ไมปวยดวยโรคในกลุมภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรม สอดคลองกับการศึกษาในประชาชนชาวเยอรมัน
ที่ พ บว า ผู ที่ ใ ช ย า Aspirin มี โ อกาสเสี่ ย งต อ การตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง ด ว ยวิ ธี FIT ให
ผลบวกเปน 1.36 เทาของผูที่ไมใชยา Aspirin (OR=1.36,
95% CI; 1.02-1.81, p-value<0.001) (Randel et al.,
2019) และสอดคลองกับการศึกษาที่ National Taiwan
University Hospital ประเทศใตหวัน พบวา ผูปวยดวย
โรคกลุ ม Metabolic syndrome มีโ อกาสเสี่ ย งต อการ
ตรวจ คัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT
ใหผลบวกเปน 1.32 เทาของผูที่ไมปวยดวยโรคในกลุ ม
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (OR=1.32, 95% CI; 1.02-1.71,
p-value=0.034) และผู ที่ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง มี
โอกาสเสี่ยงตอการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกเปน 1.38 เทาของผูที่ ไม ได
ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง (OR=1.38, 95% CI; 1.081.76, p-value=0.009) ( Chiang et al., 2015) แ ล ะ
สอดคล องกับ การศึกษาในประเทศจี นที่พบวา ผู ที่เ ปน
โรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงตอการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี iFOBT ใหผลบวกเปน 1.57
เทา ของผูที่ไมเปนโรคเบาหวาน (ORadj=1.57, 95% CI;
1.30-2.19, p-value=0.007) (Ting et al., 2018) โดย
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับการใชยาบางชนิดที่มีผลตอ
ระบบทางเดินอาหารสวนตน พบวา การใชยากลุม NSAID
และวิ ต ามิน บางชนิ ด หากกิน เป น ระยะเวลานาน อาจ
สงผลใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารได (วราภรณ ฟกโพธิ์,
2561) จากการศึ ก ษาในผู ป ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด ว ยอาการและอาการแสดงออก
ของเลื อ ดออกในระบบทางเดิ น อาหารส ว นต น พบว า
ผูปวยสวนใหญมีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและสมองขาดเลื อด
ฯลฯ และมีประวัติการใชยาลดการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด
และยาตานการแข็งตัวของเลือด (ชัชวาล วงศจิตรัตน &
นัฏกานต วงศจิตรัตน, 2556) ซึ่งในผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง
กลุมนี้แพทยจะใชยา Aspirin ในขนาดต่ํา ในการปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งทําใหกลุมนี้มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออกใน
ทางเดิ น อาหารเป น 2-4 เท า ของผู ที่ ไ ม ใ ช ย า Aspirin
(พิราภรณ อยูเหลี่ยง และคณะ, 2562)
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การดื่ ม แอลกอฮอล มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ให
ผลบวก อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว า ผู ที่ ดื่ ม
แอลกอฮอล มีโอกาสเสี่ยงต อการตรวจคัด กรองมะเร็ ง
ลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ใหผลบวกเปน 2.08 เทา
ของผูที่ไมดื่มแอลกอฮอล (ORadj=2.08, 95% CI; 1.153.75, p-value=0.015) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในจีน
ที่พบวาผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น มีโอกาสเสี่ยงตอ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี
FIT ใหผลเปนบวก เปน 1.36 เทาของผูที่ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (ORadj=1.36, 95% CI; 0.96-1.94, p-value=
0.083) (Wong et al., 2015) และที่ ผ า นมาพบป จ จั ย
การดื่มแอลกอฮอลนั้น มีความสัมพันธกับภาวะเลือดออก
ในทางเดินอาหารสวนตนและสามารถเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอ
การเป น มะเร็ ง ลํ า ไส ไ ด ด ว ย เนื่ อ งจากส ว นผสมของ
แอลกอฮอล สามารถไปกระตุนการสรางเซลลมะเร็ งได
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บริ เ วณลํ า ไส แ ละกระเพาะอาหาร
(สมยศ สุ ข เสถี ย ร, 2562) แต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณ
แอลกอฮอลที่สะสมในรางกายและระยะเวลาที่ดื่มดวย
เช น กั น (สมาคมแพทย ส อ งกล อ งทางเดิ น อาหารไทย,
2557)
รูปแบบการศึกษาแบบ Case-control study
ที่ใชในการศึกษานี้ ขอดี คือ ประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการศึกษาได แตจุดออน คือ เกิด Information bias
ในการซักถาม/สัมภาษณประวัติการบริโภคอาหารในมื้อ
ที่ผานมา สงผลใหขอมูลที่ไดมานั้นไมตรงกับความเป น
จริ ง เท า ที่ ค วรและอาจส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของข อ มู ล ที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลได แตในการศึกษานี้ไดมี
การใชผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไส ตรง
ดวยวิธี FIT ของป 2562 ซึ่งไดทําการแจงผลตรวจใหผูที่
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มีคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT ที่ผล
ตรวจเปนบวกไดทราบ เพื่อที่จะใหผูปวยไดเขารับการคัด
กรอง Colonoscopy ตอไปนั้น ทําใหไมสามารถปกปด
ขอมูลคนไขที่เปนกลุมศึกษาได ทําไดเพียงปกปดขอมูล
ผูชวยวิจัยในการถามแบบสัมภาษณเทานั้นทําใหการตอบ
ข อ คํ า ถามของกลุ ม ศึ ก ษาในการวั ด ป จ จั ย เสี่ ย งด า น
พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหารนั้ น อาจมีการเอนเอีย งไป
ในทางที่เปนปจจัยเสี่ยงได
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1) สื่ อ สารความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การเกิ ด มะเร็ ง
ลําไสใหญและไสตรง ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และการสูบบุหรี่ และหมั่นออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เปนตน
2) ใหความรูในคลินิกโรคเรื้อรัง เกี่ยวกับการใช
ยาที่ เ หมาะสมและการปฏิ บั ติ ตั ว ในการรั ก ษาระดั บ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน ลดอาหารหวาน มัน
เค็มและหมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอ
3) พิจารณาใหกลุมผูปวยดวยโรคในกลุมภาวะ
เมตาบอลิ กซิน โดรม จั ด เป น กลุ มเสี่ ย งในการตรวจคั ด
กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไป อาจใชรูปแบบการศึกษา
เดิ ม แต ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของปริ ม าณการบริ โ ภค
อาหาร (Dose response) วาสามารถเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอ
การตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT
ใหผลเปนบวกหรือไม
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จําแนกตามผลตรวจคัดกรอง มะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการ
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT)
ปจจัยการการบริโภคอาหาร
FIT positive
FIT negative
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
(n=108)
(n=108)
ผักใบเขียว
กินประจํา
45
41.7
63
58.3
กินบางครั้ง
61
56.5
44
40.7
นานๆ ครั้ง
2
1.8
1
1.0
เห็ด
ไมกิน
19
17.6
16
14.8
กินบางครั้ง
28
25.9
35
32.4
นานๆ ครั้ง
61
56.5
57
52.8
เนื้อหมู/ไขมันหมู
ไมกิน
3
2.8
5
4.6
กินประจํา
9
8.3
5
4.6
กินบางครั้ง
55
50.9
60
55.6
นานๆ ครั้ง
41
38.0
38
35.2
เนื้อวัว/ไขมันวัว
ไมกิน
15
13.9
21
19.4
กินบางครั้ง
10
9.3
18
16.7
นานๆ ครั้ง
83
76.8
69
63.9
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อหมู เชน แหนม ไสกรอก กุนเชียง เปนตน
ไมกิน
13
12.0
10
9.3
กินบางครั้ง
21
19.4
23
21.3
นานๆ ครั้ง
74
68.6
75
69.4
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อวัว เชน สมวัว หม่ํา เปนตน
ไมกิน
19
17.6
20
18.5
กินประจํา
1
1.0
0
0.0
กินบางครั้ง
9
8.3
8
7.4
นานๆ ครัง้
79
73.1
80
74.1
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผัก/ผลไม เชน สมผักตางๆ ผักกาดดอง ผลไมดอง เปนตน
ไมกิน
37
34.3
41
38.0
กินประจํา
0
0.0
2
1.8
กินบางครั้ง
25
23.1
16
14.8
นานๆ ครั้ง
46
42.6
49
45.4
ผลิตภัณฑแปรรูปจากหนอไม เชน หนอไมบี๊ป หนอไมสม เปนตน
ไมกิน
37
34.2
45
41.7
กินประจํา
1
1.0
0
0.0
กินบางครั้ง
0
0.0
6
5.5
นานๆ ครั้ง
70
64.8
57
52.8
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามผลตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจหาเลือด
แฝงในอุจจาระ (FIT)
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล
FIT positive
FIT negative
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
(n =108)
(n =108)
เพศ
ชาย
53
49.1
41
38.0
หญิง
55
50.9
67
62.0
อายุ
ต่ํากวา 60 ป
48
44.4
59
54.6
60 ปขึ้นไป
60
55.6
49
45.4
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
60.7 (5.3)
59.4 (5.6)
สถานภาพสมรส
โสด
9
8.3
3
2.8
คู อยูดวยกัน
81
75.0
71
65.7
หมาย
17
15.7
28
25.9
หยาราง แยกกันอยู
1
1.0
6
5.6
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
2
1.8
1
0.9
ประถมศึกษา
92
85.2
77
71.3
มัธยมศึกษา
8
7.4
20
18.5
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
3
2.8
4
3.7
ปริญญาตรี หรือสูงกวา ปริญญาตรี
3
2.8
6
5.6
ดัชนีมวลกาย (กก/ม2)
นอยกวา 18.5
2
1.9
2
1.8
18.5-22.9
32
29.6
30
27.8
23.0-24.9
45
41.7
31
28.7
25.0-29.9
29
26.9
42
38.9
30.0 ขึ้นไป
0
0
3
2.8
ประวัติการปวยดวยโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัว
ไมมีประวัติ ไมทราบ
92
85.2
87
80.6
มีประวัติ
มะเร็งกระดูก
0
0.0
1
0.9
มะเร็งเตานม
1
0.9
2
1.9
มะเร็งตับและถุงน้ําดี
12
11.1
15
13.9
มะเร็งปอด
2
1.9
2
1.9
มะเร็งปากมดลูก
1
0.9
0
0.0
มะเร็งสมอง
0
0.0
1
0.9
โรคประจําตัวกลุม Metabolic syndrome
ไมปวย
71
65.7
89
82.4
ปวย
37
34.3
19
17.6
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ตารางที่ 3 จํ านวนและรอยละ ปจ จั ย ดานพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ จํ าแนกตามผลตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีก าร
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT)
ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
FIT positive
FIT negative
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
(n=108)
(n=108)
การสูบบุหรี่
ไมสูบ
68
63.0
73
67.6
สูบ
17
15.7
11
10.2
เคยสูบแตเลิกแลว
23
21.3
24
22.2
การดื่มแอลกอฮอล
ไมดื่ม
58
53.7
74
68.5
ดื่ม
50
46.3
34
31.5
การดื่มกาแฟ ชา น้ําอัดลม
ไมดื่ม
32
29.6
30
27.8
ดื่ม
76
70.4
78
72.2

การบริโภคเห็ด: กิน

0.75 (0.36-1.58)

การบริโภคเนื้อหมู/ไขมันหมู : กิน

1.35 (0.29-6.16)

การบริโภคเนื้อวัว/ไขมันวัว: กิน

1.50 (0.73-3.09)

การบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อหมูฯ : กิน

0.69 (0.29-1.62)

การบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อวัว ฯ : กิน

0.94 (0.47-1.88)

การบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากผัก/ผลไม ฯ : กิน

1.17 (0.67-2.05)

การบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากหนอไม ฯ : กิน

1.37 (0.79-2.38)

เพศ: ชาย

1.57 (0.92-2.71)

อายุ: 60 ปขึ้นไป

1.51 (0.88-2.57)

สถานะภาพสมรส: คู/อยูดวยกัน

1.56 (0.87-2.82)

ระดับการศึกษา: ต่ํากวาประถมศึกษา

2.58 (1.28-282)

ดัชนีมวลกาย (กก./ม2): นอยกวา 18.5

0.94 (0.12-7.08)

ดัชนีมวลกาย (กก./ม2): 23 ขึ้นไป

0.91 (0.65-1.75)
-1 -0.5 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

0.72 (0.35-1.47)
8

Odds Ratio (95%CI)

ภาพที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) ระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการตรวจคัด
กรอง มะเร็งลําไสใหญและไสตรง ดวยวิธีการตรวจ หาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT) ใหผลบวก โดยไมคํานึงถึงอิทธิพลของปจจัยอื่น
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อายุ: 60 ปขึ้นไป

0.87 (0.41, 1.85)

เพศ: ชาย

1.32 (0.07, 2.50)

สถานะสมรส: คู/อยูดวยกัน

1.63 (0.87, 3.06)

ระดับการศึกษา: ประถมฯหรือต่ํากวา

2.38 (1.15, 4.90)

โรคประจําตัวกลุม Metabolic syndrome

2.62 (1.35, 5.10)

การดื่มแอลกอฮอล

2.08 (1.15, 3.75)

การบริโภคเนื้อวัว/ไขมันวัว

1.39 (0.65, 3.00)
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) ระหวางตัวแปรตางๆ กับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรง ดวยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT) ใหผลบวก เมื่อวิเคราะหทีละหลายตัวแปร โดยคํานึงถึงอิทธิพลของปจจัยอื่น

