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มะเรง็ตอมไทรอยด 
มะเร็งตอมไทรอยดเปนมะเร็งที่ไมไดมีทั่วไปในฮองกง 
และมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางตํ่า ขอมูลจากศูนยทะเบียนโรคมะเร็งแหงฮองกง (Hong 
Kong Cancer Registry) ระบุวามีผูปวยรายใหม 795 ราย (ผูปวยชาย 147 ราย และ 
ผูปวยหญิง 648 ราย) และผูเสียชีวิต 44 รายในป 2014 ปกติแลว 
มะเร็งตอมไทรอยดจะเกิดกับผูปวยวัยกลางคนหรือผูสูงอายุแตมะเร็งพาพิลลารีเกิดกับผูป
วยวัยรุนไดเชนกัน ผูหญิงมีโอกาสสูงกวาทีจ่ะเปนมะเร็งและไมพบบอยในเด็กเล็ก 

มะเร็งตอมไทรอยดมีพัฒนาการที่ชาและเซลลมะเร็งใชเวลาสองสามปในการพัฒนาเปนเ
น้ืองอกที่เดนชัด ดวยเทคโนโลยีปจจบุัน 
แพทยสามารถตรวจหามะเร็งตอมไทรอยดไดแมจะมีขนาดเล็กและการรักษาดวยวิธีใหม 
ๆ ชวยเพ่ิมอัตราการหายขาดใหสูงขึ้น อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมะเร็งมีพัฒนาการที่ชา 
จึงยังมีโอกาสที่จะเกิดซํ้าหลายปหลังจากการที่ทาํการรักษาในระยะเร่ิมตน 
ดังน้ันจึงตองทําการติดตามผลเปนประจํา 

 

1.  มะเรง็ตอมไทรอยดคอือะไร 

ไทรอยดเปนตอมดานหนาลําคําขางใตกลองเสียง ไทรอยดมีลกัษณะคลายผเีส้ือ 
มันเปนเน้ือเยื่อตอมไรทอที่ทําหนาที่ผลิตธัยร็อกซิน 
ตอมพาราไทรอยดอยูขางใตตอมไทรอยดและทําหนาที่คัดหลั่งฮอรโมนพาราไทรอยด 
ธัยร็อกซินมีความจาํเปนในการควบคุมการทํางานของรางกายและมีผลกระทบตอระดับ
นํ้าตาลในเลือด อัตราการเตนของหัวใจ และการทํางานของไต 
พาราไทรอยดฮอรโมนชวยควบคุมระดับแคลเซียมในรางกาย 
หากเซลลในตอมไทรอยดเติบโตผิดปกติและไมตายอยางที่ควร มะเร็งก็จะกอตัว 
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2. มะเรง็ตอมไทรอยดมกีีป่ระเภท 

มะเร็งตอมไทรอยดจําแนกออกเปน 4 ประเภท: 

1.มะเร็งตอมไทรอยดชนิดพาพิลลารี: 
มะเร็งประเภทน้ีเปนประเภทที่พบบอยที่สุดและมักเกดิกับผูหญิงในวัยรุน 

2.มะเร็งตอมไทรอยดชนิดฟอลลิคูลาร 
มะเร็งประเภทน้ีเปนประเภทที่พบบอยที่สุดรองลงมาและเกิดกับคนสูงอายุมากที่สุด 

3.มะเร็งตอมไทรอยดชนิดเมดัลลาร่ี: 
มะเร็งประเภทน้ีเปนประเภทหายากและสงตอภายในครอบครัว 

4.มะเร็งตอมไทรอยดชนิดแอนนาพลาสติก 
มะเร็งประเภทน้ีเปนประเภทหายากเชนกันและเกิดกบัคนที่อาย ุ60 ปช้ึนไป 
มันเติบโตเร็วและยากที่จะรักษา 
มะเร็งตอมไทรอยดชนิดพาพิลลารีที่ไดรักษาอยางถกูตองอาจกลายเปนมะเร็งชนิดน้ี 

นอกจากมะเร็งประเภทเหลาน้ี 
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจกินเปนมะเร็งที่เกิดขึ้นไมบอยนักในไทรอยด 

 

3. มวีิธปีองกันมะเรง็ตอมไทรอยดอยางไร 

เน่ืองจากสาเหตุของมะเร็งตอมไทรอยดยังไมเปนทีแ่นชัด จึงยังไมมีมาตรการปองกันใด 
ๆ คุณควรต่ืนตัวถาสมาชิกในครอบครัวเปนมะเร็งตอมไทรอยดหรือมีปญหากบัไทรอยด 
วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจรางกายดวยตัวเองตรงบริเวณลําคอทุกคร่ึงปและสแกนอัลตราซาวนด
เปนประจํา 
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4. อะไรคอืสาเหตขุองมะเรง็ตอมไทรอยด 

ยังไมเปนที่ทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของมะเร็งตอมไทรอยด 
ปจจัยเส่ียงที่จะเพ่ิมโอกาสที่จะเปนมะเร็งตอมไทรอยดมีดังน้ี: 

1. สัมผัสกับกัมมันตรังสีในระดับสูง: 
สาเหตุอาจมาจากรังสีรักษาที่ไดรับในวัยเด็กหรือการสัมผัสกับกัมมันตรังสีในระดับที่สูงผิ
ดปกติรอบตัว 
การร่ัวไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่เกิดขึ้นกอนหนาน้ีและมีโอกาสสูงกว
าที่จะเปนมะเร็งตอมไทรอยดสําหรับผูที่พักอาศัยใกลกับโรงงานนิวเคลียร 

2. สภาวะทางกรรมพันธุ: หากสมาชิกในครอบครัวเคยเปนคอพอก, 
มะเร็งตอมไทรอยดชนิดเมดัลลาร่ีที่ถายทอดทางพันธุกรรม, 
เน้ืองอกตอมไรทอหลายตอมหรือต่ิงเน้ือเมือกชนิดอะดีโนมาที่ถายทอดทางพันธุกรรม 
บุคคลดังกลาวมีโอกาสสูงกวาที่จะเปนมะเร็งตอมไทรอยด 

3. ประวัติสวนตัว: หากบุคคลใดเคยมีอาการตาง ๆ 
เชนคอพอกและเน้ืองอกไมรายที่ตอมไทรอยด 
บุคคลดังกลาวมีโอกาสสูงกวาที่จะเปนโรคดังกลาว 

4. เพศ: ผูหญิงมีโอกาสสูงกวาที่จะเปนมะเร็ง 

5. การรับประทานอาหาร: 
สารไอโอดีนในรางกายนอยนําไปสูการเปนมะเร็งตอมไทรอยด 

6. อายุ: ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดหลายรายมีอายุ 40 ปขึ้นไป 
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5. อาการของมะเรง็ตอมไทรอยดสงัเกตเหน็งายหรือไม 

อาการที่พบเห็นบอยของมะเร็งตอมไทรอยดมีดังน้ี 

 - กอนเน้ือที่ไมทาํใหรูสึกเจ็บตรงลําคอที่เติบโตขึ้นเร่ือย ๆ 

 - เสียงแหบตอเน่ือง 

 - อาการเจ็บตรงลําคอหรือในคอคอด และบางคร้ังขึ้นไปที่หู 

 - มีปญหาในการกลืนหรือหายใจ 

 - ไอตอเน่ืองแตไมเปนไขหวัด 

มะเร็งตอมไทรอยดในระยะเร่ิมตนยังไมมีอาการที่ชัดเจนและคุณอาจไมรูวากาํลังเปน 
หากตองการวินิจฉัยและรักษาทันที 
คุณควรปรึกษาแพทยเม่ือรูสึกเปนกังวัลวามีปญหากบัตอมไทรอยด 

 

6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็ตอมไทรอยดอยางไร 

ตรวจเลอืด: 

นําตัวอยางเลือดไปตรวจฮอรโมนไทรอยดและระดบั TSH 
ตรวจเลือดเพ่ือตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของคน ๆ น้ัน 

การใชเข็มเจาะเพ่ือดูดเซลลไปตรวจหรือการตัดเน้ือออกตรวจ: 

เปนการใชเข็มขนาดเลก็เพ่ือดูดเซลลตัวอยางออกจากปุมไทรอยดและนําไปสองกลองจุ
ลทรรศนเพ่ือตรวจหาเซลลมะเร็ง 
แพทยอาจใชเคร่ืองสแกนอัลตราซาวนดเพ่ือนําทางเข็มไปในบริเวณทีถู่กตอง 

การตัดเน้ือออกตรวจ: 
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หากไมสามารถวินิจฉัยหลังทําการใชเข็มเจาะเพ่ือดูดเซลลไปตรวจ แพทยจะตัดรอยเล็ก 
ๆ ใกลกับตอมไทรอยดและสกัดตัวอยางของเน้ือเยื่อออกมา 

สแกนไทรอยดดวยอัลตราซาวนด: 

แพทยจะใชประโยชนจากเคร่ืองสแกนอัลตราซาวนดเพ่ือผลิตภาพของลําคอและขางใน
ตอมไทรอยด ดวยวิธีน้ี คณุจะรูไดวาปุมเล็ก ๆ เหลาน้ีแข็งหรือเต็มไปดวยของเหลว 

สแกนไทรอยดดวยไอโซโทปรังสี: 

ฉีดกัมมันตรังสีไอโอดีนปริมาณนอยเขาไปในเสนเลือดแขน หลังจากน้ัน 20 นาที 
ผูปวยจะนอนลงบนเตียงและต้ังกลองแกมมาตรงลําคอของผูปวยเพ่ือตรวจวัดการเคลื่อน
ไหวของกัมมันตรังสีของตอมไทรอยดของผูปวย 
เซลลมะเร็งจะไมดูดซับกัมมันตรังสีไอโอดีนไดดีเทาเซลลไทรอยดปกติ ดังน้ัน 
ภาพจะแสดงตําแหนงของมะเร็งใหเห็น 

ซีทีสแกน: 

ซีทีสแกนเปนเอกซเรยประเภทตาง ๆ ที่ผลิตภาพสามมิติขางในรางกาย ดังน้ัน 
ขนาดและตําแหนงของเน้ืองอกจะผลิตออกมาชัดเจน 
หากผูปวยมีประวัติเปนภูมิแพสารไอโอดีนหรือเปนโรคหอบหืด 
เขา/เธอตองแจงใหแพทยทราบลวงหนา 

 

7. มวีิธรีักษามะเรง็ตอมไทรอยดอยางไร 

(1) ผาตัด 

ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดสวนใหญเลือกที่จะผาตัด 
ศัลยแพทยจะผาเอาตอมไทรอยดออกทั้งหมดหรือเอาสวนใดสวนหน่ึงออกขึ้นอยูกับสภา
วะของผูปวย 

ระหวางผาตัด 
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ศัลยแพทยจะตรวจตอมนํ้าเหลืองที่อยูใกลกบัตอมไทรอยดเพ่ือดูวาพวกเขาไดรับผลกระ
ทบจากเซลลมะเร็งหรือไม หากมะเร็งลุกลามไปขางนอกตอมแลว 
ศัลยแพทยจะผาตัดเอาเน้ือเยื่อใกลเคียงออกเชนกนั 

หลังจากที่ผาตัดเอาตอมไทรอยดออกทั้งหมดหรือสวนไดสวนหน่ึง 
ผูปวยตองทานฮอรโมนไทรอยดตลอดชีวิตเปนการทดแทนไทรอยดที่หายไป 
วิธีน้ีชวยกดทับการคัดหลั่งของฮอรโมนกระตุนไทรอยด (TSH) 
หากระดับของฮอรโมนกระตุนไทรอยดอยูในระดับสูง เซลลมะเร็งที่เหลืออาจถกูกระตุน 
สงผลใหกลับเปนมะเร็งอีกคร้ัง 

(2) การบําบัดดวยกัมมันตรังสีไอโอดีน 

หลังผาตัด 
ผูปวยอาจตองเขารับการรักษาดวยกัมมันตรังสีไอโอดีนในกรณีทีไ่มสามารถกําจัดเซลล
มะเร็งออกไดท้ังหมดหรือเซลลมะเร็งไดลุกลามไปสวนอื่นของรางกาย 
วิธีน้ีเปนหน่ึงในรังสีรักษาภายในรางกาย 
ผูปวยจะรับประทานสารกมัมันตรังสีชนิดแคปซูลหรือดื่ม 
เซลลมะเร็งตอมไทรอยดจะดูดซับกัมมันตรังสีไอโอดนีที่เขาไปทําลายเซลลเหลาน้ัน 
เซลลปกติจะไมไดรับผลกระทบ 

ภายใน 4 สัปดาหกอนเขารับการบําบัดดวยกัมมันตรังสีไอโอดีน 
ผูปวยควรหยุดรับประทานฮอรโมนไทรอยดเพราะมันจะทําใหกัมมันตรังสีไอโอดีนไมได
ผล 
เขา/เธออาจตองรักษาดวยยาฮอรโมนกระตุนไทรอยดของมนุษยที่ผลิตโดยวธีิการพันธุวิ
ศวกรรม (rhTSH) เพ่ือเอาชนะปญหาฮอรโมนไทรอยดหยุดทํางาน นอกจากน้ี 
ผูปวยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีระดับไอโอดีนสูง โดยเร่ิมตนอยางนอย 2 
สัปดาหกอนเขารับการบาํบัด อาหารดังกลาวไดแกอาหารทะเล เกลือทีใ่สไอโอดีน 
ยาแกไอ ไขไก ชีส และนม 

ภายใน 4 ถึง 5 วันแรกหลงับําบัด อาจตรวจพบระดบักัมมันตรังสีที่สูงในปสสาวะ เลือด 
นํ้าลาย และเหง่ือ ผูปวยจะอยูในโรงพยาบาลเพ่ือไมใหติดตอกับผูอื่น 
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เม่ือระดับกัมมันตรังสีลดลงมาอยูในระดับที่ปลอดภัย ผูปวยจึงจะถูกปลอยตัวได 

การบําบัดดวยกัมมันตรังสีไอโอดีนไมไดสงผลระยะยาวและผูปวยหญิงสามารถต้ังครรภไ
ดตามปกติ อยางไรก็ตาม ไมแนะนําใหผูปวยหญิงต้ังครรภหรือใหนมทารกภายใน 1 
ปหลังบําบัด  

(3) รังสีรักษาภายนอก 

หากเซลลมะเร็งยังอยูในลาํคอหลังผาตัดหรือไมสามารถผาตัดเอามะเร็งออก 
ผูปวยอาจตองรักษาดวยรังสีรักษาภายนอก 
วิธีรักษาน้ีใชทั่วไปกับผูปวยที่เปนมะเร็งตอมไทรอยดชนิดเมดัลลาร่ีหรือมะเร็งตอมไทรอ
ยดชนิดแอนนาพลาสติก ผูปวยที่มะเร็งกลับมาในลาํคออกีคร้ังตองรักษาดวยวิธีเชนกัน 

กอนบําบดั ผูปวยตองสวมใสหนากากโปรงที่มีขนาดตรงกับสรีระของศีรษะของผูปวย 
หนากากจะชวยไมใหศีรษะเคลื่อนไหวระหวางการบําบัด ระยะเวลาของการรักษาอยูที ่6 
- 7 สัปดาห 

(4) การรักษาแบบจาํเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง 

ผูปวยตองรักษาดวยวิธีน้ีในกรณีที่วิธีอื่น ๆ เชนผาตัดหรือกัมมันตรังสีไอโอดนีไมไดผล 

 

8. มะเรง็ตอมไทรอยดมอีาการแทรกซอนอะไรบาง 

หลังจากที่ผาตัดเอาตอมไทรอยดออก ผูปวยอาจมีผลขางเคียงตอไปน้ี: 

•อาการเลือดออก, แผลติดเช้ือ 

•เสียงแหบ 

•ออนลา 

•การผาตัดเอาตอมพาราไทรอยดออกอาจทาํใหระดับแคลเซียมในรางกายลดลงอยางอย
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างมากและทําใหแขนขาชาหรือเปนตะคริว 
ผูปวยตองรับประทานยาเสริมสรางแคลเซียมหรือวิตามินดีเปนอาหารเสริม 

•รอยแผลเปนตรงลําคอสวนลางหลังผาตัดแตจะคอย ๆ เลือนลาง 

 

หลังบําบัดดวยกัมมันตรังสีไอโอดีน ผลขางเคียงมีดงัน้ี:  

•คลื่นไส 

•ปากแหง 

•ตาแหง 

•ตอมนํ้าลายบวมและออนตัว 

•การรับรสชาติหรือกลิ่นเปลี่ยนไป 

•ปวดตรงลําคอหรือหนาอกสวนบน 

 

หลังบําบัดดวยวิธีรังสีรักษาภายนอก ผลขางเคียงมีดังน้ี: 

•คลื่นไส, ออนลา 

•เจ็บคอ, กลืนลําบาก 

•ปากแหง 

•ผิวหนังชํ้า 

•เสียงแหบ 
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ผลขางเคียงสวนใหญมีระยะช่ัวคราว หากผูปวยรูสึกเม่ือยเน้ือเม่ือยตัว 
เขา/เธอสามารถปรึกษาแพทย 

 
9. ผูปวยทีเ่ปนมะเรง็ตอมไทรอยดมวีิธดีแูลตวัเองอยางไร 

1. การดูแลหลังผาตัด: 

หลังผาตัด ผูปวยควรพยายามลุกออกจากเตียงใหเร็วที่สุด หากเขา/เธออยูบนเตียงนาน ๆ 
เขา/เธอควรปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาที่แพทยเพ่ือใหรางกายเคลื่อนไหวตอเน่ืองและเ
พ่ือหายใจเขาออกลึก ๆ เพ่ือใหหายใจสะดวกขึ้น เขา/เธอควรอยูในทานอนตะแคง 
ผูปวยอาจรูสึกเจ็บเม่ือกลนืและเขา/เธออาจตองรับประทานของเหลวหรืออาหารออน 

2. รับประทานยาเปนประจํา: 

รับประทานยาตาง ๆ (เชน ฮอรโมนไทรอยด, แคลเซียม และวิตามินดี) ตามที่แพทยส่ัง 

3. ติดตามผลเปนประจํา: 

การติดตามผลเปนประจําเปนส่ิงสําคัญในการตรวจหาการเกิดซํ้าของมะเร็งในระยะเร่ิมต
น มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาถึงแมวาจะผาตัดเอาตอมไทรอยดออกแลวก็ตาม 
คร่ึงปหลังบําบัดดวยกัมมันตรังสีไอโอดีน 
ผูปวยอาจตองสแกนทั้งรางกายเพ่ือตรวจหามะเร็งที่ยังหลงเหลือในรางกาย หลังจากน้ัน 
ผูปวยตองตรวจรางกายเปนประจําและตรวจเลือดเพ่ือวัดระดับไทโรโกลบูลิน 

4. รับสารอาหารที่เพียงพอ 

เน่ืองจากการบาํบัดมีผลขางเคียง ผูปวยอาจไมสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ 
และเขา/เธอสามารถเปลีย่นม้ืออาหารเปนเคลื่องดื่มที่มีสารอาหารและแคลอร่ีสูงแทน 
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