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ตอ่มทอนซิล (tonsils)  เป็นกลุม่ของเนื �อเยื�อ ประเภทตอ่มนํ �าเหลือง  มีหน้าที�เกี�ยวข้องกบั ระบบ

ภมูิคุ้มกนัของร่างกาย  ภายในตอ่มมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด   มีหน้าที�หลกัคือ การจบัและทําลายเชื �อโรคที�

เข้าสูร่่างกายทางทางเดนิอาหาร  หน้าที�รองลงมาคือ สร้างภมูิคุ้มกนั   ตอ่มทอนซิลพบได้หลายตําแหนง่   

ตอ่มที�เราเห็น จะอยูด้่านข้างของชอ่งปาก มีชื�อเรียกว่า พาลาทีนทอนซิล (palatine tonsil)  (รูปที� �) 

นอกจากนั �น  ตอ่มทอนซิลยงัพบได้บริเวณโคนลิ �น (lingual tonsil) และชอ่งหลงัโพรงจมกู (adenoid tonsil)  

ปกตพิาลาทีนทอนซิล จะมีร่อง หรือซอก (crypts) ซึ�งเศษอาหารอาจเข้าไปติด หรือตกค้างได้  

นอกจากนั �นเซลล์ที�บรุ่องหรือซอกนั �น อาจมีการตาย และหลดุลอกออกมา คล้ายกบัเซลล์ผิวหนงัชั �นบนสดุ ที�

มีการหลดุออกมาเป็นขี �ไคล แล้วมีแบคทีเรีย, เม็ดเลือดขาวและเอ็นไซม์ในนํ �าลายเข้าไปยอ่ยสลาย เกิดเป็น

สารคล้ายเนย  สีเหลือง ขาวสะสมอยู ่เรียกวา่ “ขี �ไคลทอนซิล  (tonsillar concretion)”  (รูปที� �)   ผู้ ป่วยบาง

ราย อาจมีสารแคลเซียมมาเกาะ ทําให้มีลกัษณะคล้ายก้อนแคลเซียม(tonsillolith) หรือก้อนหิน (tonsil 

stone) อยูใ่นร่องของตอ่มทอนซิลได้  (รูปที� �)   

ขี �ไคลทอนซิล อาจทําให้เกิดปัญหาดงัตอ่ไปนี � 

1) ก่อให้เกิดความรําคาญ  รู้สกึคล้ายมีอะไรตดิๆ อยูใ่นลําคอ 

2) ทําให้ตอ่มทอนซิลอกัเสบ ทําให้มีอาการเจ็บคอเป็นๆ หายๆ 

3) ทําให้มีกลิ�นปาก  

4) ทําให้มีอาการปวดร้าวไปที�ห ูหรือไอเรื �อรังได้ในผู้ ป่วยบางราย 

ปัจจยักระตุ้นที�ทําให้เกิดขี �ไคลทอนซิลนั �น ไมท่ราบแนช่ดั   เนื�องจากบางราย  มีร่องหรือซอกของ

พาลาทีนทอนซิล ทั �งมาก และลกึ แตก่ลบัไมเ่กิดปัญหาขี �ไคลทอนซิลเทา่ไรนกั ตรงกนัข้าม บางรายมีร่องหรือ

ซอกของพาลาทีนทอนซิล ไม่มาก และตื �น แตก่ลบัเกิดปัญหาขี �ไคลทอนซิลมาก และมีจํานวนผู้ ป่วยไมน้่อย ที�

ไมท่ราบวา่ตนมีขี �ไคลทอนซิล เนื�องจากไมไ่ด้ทําให้เกิดปัญหาข้างต้นมากนกั และมาตรวจพบโดยแพทย์ 

ขี �ไคลทอนซิล สามารถทําให้เกิดตอ่มทอนซิลอกัเสบเป็นๆหายๆได้ เนื�องจากอาจไปอดุกั �นการระบาย

สารคดัหลั�งจากตอ่มทอนซิล แตส่ว่นใหญ่ผู้ ป่วยที�มีตอ่มทอนซิลอกัเสบเป็นๆหายๆ มกัเกิดจากการตดิเชื �อใน

ระบบทางเดนิหายใจสว่นบนมากกวา่ที�จะเกิดจากขี �ไคลทอนซิล  มีผู้ ป่วยที�มีขี �ไคลทอนซิลหลายราย ที�ไมเ่คย

เกิดปัญหาตอ่มทอนซิลอกัเสบเลย ดงันั �นความสมัพนัธ์ระหวา่งขี �ไคลทอนซิล และการอกัเสบของตอ่มทอนซิล

เป็นๆหายๆนั �น จงึยงัไมท่ราบแนช่ดั 



ปัญหาดงักลา่วที�เกิดจากขี �ไคลทอนซิล มกัพบในผู้ ใหญ่มากกวา่เดก็  เมื�อก้อนดงักลา่วในร่องของ

ตอ่มทอนซิลมีขนาดใหญ่กว่าที�ร่องจะรับได้ ก็อาจหลดุออกมาเองได้ หรือเมื�อผู้ ป่วยไอ หรือขากเสมหะแรงๆ 

อาจหลดุออกมาให้เห็นได้ 

ขี �ไคลทอนซิลนั �น ถ้าปล่อยทิ �งไว้จะไมเ่ป็นอนัตรายใดๆตอ่ผู้ ที�มี แตอ่าจทําให้เกิดปัญหาดงักลา่ว

ข้างต้น ซึ�งอาจจะทําให้คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยเสียไป เชน่ อาจรู้สึกไมม่ั�นใจ เวลาพดูกบัผู้ อื�น เนื�องจากมีกลิ�น

ปาก  ปัญหาขี �ไคลทอนซิลนั �น ไมส่ามารถป้องกนัไมใ่ห้เกิดได้ พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร รวมทั �งโรค

กรดไหลย้อนไมไ่ด้มีสว่นที�ทําให้เกิดโรคนี � แตผู่้ ป่วยอาจสงัเกตเองได้วา่ มีพฤตกิรรมในการรับประทานอะไร ที�

อาจกระตุ้นทําให้มีขี �ไคลทอนซิล หรือมีปัญหาที�เกิดจากขี �ไคลทอนซิลมากขึ �น ก็ควรหลีกเลี�ยงพฤตกิรรมนั �น 

การรักษา มี � วิธี คือ วิธีไม่ผา่ตดั และวิธีผา่ตดั 

�) วิธีไม่ผ่าตัด ได้แก่ 

 - การกลั �วคอแรงๆ หลงัรับประทานอาหารด้วยนํ �ายากลั �วคอ, นํ �าเกลือ หรือนํ �าเปล่าธรรมดา ซึ�ง

อาจจะชว่ยให้ขี �ไคลทอนซิลหลดุออกมาได้ง่ายขึ �น 

 - การใช้นิ �วนวดบริเวณใต้คางบริเวณมมุขากรรไกรลา่ง (ซึ�งตรงกบับริเวณตอ่มทอนซิล) เพื�อให้ขี �ไคล

ทอนซิลดงักลา่วหลดุออกมา 

 - การใช้ไม้พนัสําลี (cotton bud), ปลายของที�หนีบผม, เครื�องมือที�ใช้เขี�ยขี �หอูอก (ear curette), 

แปรงสีฟัน เขี�ย หรือกดบริเวณตอ่มทอนซิล เพื�อเอาขี �ไคลทอนซิลดงักลา่วออก (รูปที� �) วิธีนี �ไมแ่นะนําให้

ผู้ ป่วยทําเอง เนื�องจากอาจมองเห็นไมช่ดั อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บของเนื �อเยื�อบริเวณตอ่มทอนซิล อาจเกิด

แผล หรือมีเลือดออกได้  ควรให้แพทย์เป็นผู้ เขี�ยออกให้  ผู้ ป่วยบางราย อาจใช้นิ �วล้วงเข้าไปในชอ่งปาก แล้ว

กดบริเวณสว่นล่างของตอ่มทอนซิล แล้วดนัขึ �นบน หรือใช้ลิ �นดนั เพื�อให้ขี �ไคลทอนซิลหลดุออกมาได้ 

 - ใช้ที�พน่นํ �าทําความสะอาดชอ่งปาก, ฟัน และลิ �น (water pick) ฉีดบริเวณตอ่มทอนซิล อาจทําให้ขี �

ไคลทอนซิลหลดุออก 

�) วิธีผ่าตัด ได้แก่ 

 - ใช้กรด trichloracetic acid หรือเลเซอร์ (laser tonsillotomy) จี �ตอ่มทอนซิล เพื�อเปิดขอบร่อง หรือ

ซอกของตอ่มทอนซิลให้กว้าง ไมใ่ห้เป็นซอกหลืบ ที�จะเป็นที�สะสมของสิ�งตา่งๆได้อีก ซึ�งสามารถทําได้โดยใช้

ยาชาเฉพาะที� 

 - ผา่ตดัตอ่มทอนซิลออก (tonsillectomy) เป็นการรักษาที�หายขาด มกัจะทําในกรณีที�ใช้วิธีดงักลา่ว

ข้างต้นแล้วยงัไมไ่ด้ผล 

  ดงันั �น เมื�อทา่นสงสยัว่าจะมีขี �ไคลทอนซิล และมีปัญหาดงักลา่วข้างต้น และได้ลองใช้วิธีไมผ่า่ตดั 

แล้วแตปั่ญหาดงักลา่ว ยงัไมด่ีขึ �น ควรปรึกษาแพทย์ ห ูคอ จมกูนะครับ เพราะ แพทย์ชว่ยแก้ปัญหาให้ท่านได้

ครับ 


