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ต่อมไทรอยด์ คืออะไร 

ตอ่มไทรอยด์ เป็นอวยัวะในร่างกายบริเวณคอ และเป็นตอ่มไร้ทอ่ที�ใหญ่ที�สดุในร่างกาย (ตอ่มไร้ทอ่ 

หมายถึง ตอ่มที�สร้างสารที�เรียกวา่ “ฮอร์โมน” ในตอ่ม และปลอ่ยฮอร์โมนนั �นเข้าสูก่ระแสเลือดและไป

ทํางานในอวยัวะอื�นในร่างกาย) 

ตอ่มไทรอยด์ จะอยู่บริเวณหน้าหลอดลมใต้ทอ่กระดกูไทรอยด์ (ลกูกระเดือกในผู้ชาย) ตอ่มนี �มีสอง

ข้างซ้าย ขวา และมีแนวเชื�อมกนัตรงกลางคล้ายปีกผีเสื �อ แตล่ะข้างจะมีขนาดประมาณ 4-5x1.5-2.0 

เซนตเิมตร และมีนํ �าหนกัประมาณ 15-25 กรัม 

หน้าที�ของต่อมไทรอยด์ คืออะไร 

ตอ่มไทรอยด์ มีหน้าที�ที�สําคญั คือ สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนเพื�อควบคมุระบบการเผาผลาญพลงังาน

ในร่างกาย โดยที�ไทรอยด์ฮอร์โมนจะถกูสร้างจากตอ่มไทรอยด์ และสง่เข้าสูก่ระแสเลือดไปยงัอวยัวะตา่งๆ 

ในร่างกาย และใช้ในกระบวนการเมตาบอลสิมที�อวยัวะตา่งๆ 

โดยสารตั �งต้นที�มีความสําคญัในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน คือ สารไอโอดีน และหากร่างกายมี

ภาวะที�ไทรอยด์ฮอร์โมนสงูหรือตํ�าเกินไป ก็จะทําให้ระบบการเผาผลาญพลงังานของร่างกายผิดปกตไิปได้ 

นั�นคือ หากร่างกายมีไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไป ก็จะมีกระบวนการเผาผลาญพลงังานมากตลอดเวลา ทํา

ให้เกิดอาการใจสั�น เหนื�อยง่าย กินจ ุนํ �าหนกัลด หวัใจเต้นเร็ว เหงื�อออกตามฝ่ามือ ท้องเสีย เป็นต้น ในทาง

ตรงกนัข้าม หากร่างกายมีไทรอยด์ฮอร์โมนน้อยเกินไป ก็จะเกิดอาการเฉื�อยชา ไมก่ระฉบักระเฉง นํ �าหนกั

เพิ�ม อาจมีอาการขาบวม ท้องผกู ขี �หนาว เป็นต้น 

ภาวะไทรอยด์เป็นพษิ หรือไฮเปอร์ไทรอยด์ คืออะไร 

 ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ หรือไฮเปอร์ไทรอยด์ คือ ภาวะที�มีไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดมากกวา่ปกติ ทํา

ให้เกิดอาการดงักล่าวข้างต้นได้ ทั �งนี �ภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์อาจจะเกิดร่วมกบัการมีก้อนหรือไมมี่ก้อนที�ตอ่ม

ไทรอยด์ก็ได้ สาเหตสุ่วนใหญ่ของภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ มกัเกิดจากโรคที�เรียกวา่ Graves’ disease โดยที�

ผู้ ป่วยโรคนี �อาจจะมีความผิดปกติอย่างอื�นร่วมด้วยได้ เชน่ ตาโปน หวัใจเต้นผิดจงัหวะ เป็นต้น ภาวะ



ไฮเปอร์ไทรอยด์ สามารถวินิจฉยัได้ด้วยการเจาะตรวจระดบัไทรอยด์ในเลือดและสว่นใหญ่แล้วสามารถ

รักษาได้ด้วยการกินยา ไมจํ่าเป็นต้องผา่ตดัรักษาแตอ่ยา่งใด การกินยาจะต้องกินอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่ง

ตอ่เนื�องสกัพกัหนึ�ง แล้วจงึสามารถลดระดบัยาลงมาได้ และสว่นใหญ่สามารถหยดุยาได้ในที�สดุ อยา่งไรก็

ตาม ผู้ ป่วยที�มีปัญหาการรักษาด้วยยากิน อาจต้องได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน หรือที�เรียกกนัวา่ 

การกลืนแร่ หรืออาจจะได้รับการผา่ตดัเพื�อรักษาก็ได้ ในกรณีที�การรักษาด้วยยากินไมเ่ป็นผล 

ภาวะไทรอยด์เป็นพษิเป็นโรคเดียวกับมะเร็งไทรอยด์หรือไม่ 

 ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ไมไ่ด้เป็นโรคเดียวกบัมะเร็งไทรอยด์ โดยปกตแิล้วผู้ ป่วยที�เป็นโรคของตอ่ม

ไทรอยด์มกัจะมาพบแพทย์ด้วยอาการผิดปกติอยู ่2 แบบ คือ ความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมน และมี

ก้อนที�คอ 

 ผู้ ป่วยที�มีไทรอยด์เป็นพิษ จะมาพบแพทย์ เพราะมีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไป จงึมี

อาการเหนื�อยง่าย ใจสั�น นํ �าหนกัลด เหงื�อออกตามมือตามเท้า โดยที�อาจมีหรือไมมี่ก้อนที�คอเลยก็ได้ 

ในขณะที�ผู้ ป่วยที�เป็นมะเร็งตอ่มไทรอยด์จะมีอาการมีก้อนที�คอ โดยที�ก้อนดงักลา่วจะไมไ่ด้สร้างไทรอยด์

ฮอร์โมนมากกวา่ปกตทํิาให้ไมมี่อาการดงักลา่วข้างต้น 

เมื�อไรจึงจะสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ 

 ผู้ ป่วยที�เป็นมะเร็งตอ่มไทรอยด์ จะมาพบแพทย์ด้วยอาการก้อนที�คอ โดยที�ก้อนนั �นมกัจะเคลื�อนที�

ขึ �นลงได้ตามจงัหวะการกลืน ก้อนดงักลา่วมกัจะไมมี่อาการเจ็บแตอ่ย่างใด ถ้าคลําไปที�ก้อนจะพบวา่ก้อนมี

ลกัษณะแข็ง อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่ก้อนที�ตอ่มไทรอยด์มกัจะไมใ่ชก้่อนมะเร็ง แตเ่ป็นเนื �องอกอย่างอื�นที�

ไมใ่ชเ่นื �อร้าย ดงันั �น เมื�อผู้ ป่วยมีก้อนที�ตอ่มไทรอยด์ จงึจําเป็นต้องทําการตรวจก้อนเพิ�มเตมิอยา่งละเอียด

เสมอ เพื�อวินิจฉัยโรคให้ได้ว่า เป็นก้อนมะเร็งหรือไม ่

เมื�อตรวจพบก้อนที�ต่อมไทรอยด์แล้วควรจะต้องทาํอย่างไร 

หากทา่นตรวจพบก้อนที�คอ ที�เคลื�อนที�ขึ �นลงตามการกลืนได้แล้ว และสงสยัว่าเป็นก้อนที�ตอ่ม

ไทรอยด์ ควรจะไปปรึกษาแพทย์ โดยทั�วไปแพทย์จะทําการเจาะเลือดตรวจเพื�อวินิจฉัยวา่เป็นก้อนที�มีการ

สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินกวา่ปกติหรือไม่ 

หากผลการเจาะเลือดพบวา่ ระดบัฮอร์โมนในเลือดปกต ิการตรวจในขั �นตอ่ไปคือการสง่ตรวจคลื�น

เสียงความถี�สงู หรือการตรวจอลัตร้าซาวด์ของตอ่มไทรอยด์ ซึ�งการตรวจดงักล่าวจะทําให้สามารถเห็น

ลกัษณะของก้อนที�ละเอียดได้ 



ลกัษณะของก้อนที�เป็นของแข็ง มีขอบไมเ่รียบ มีหินปนูในก้อน มีความสงูมากกวา่ความกว้าง มี

เส้นเลือดมาเลี �ยงบริเวณก้อนมาก ทําให้แพทย์ต้องสงสยัวา่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งตอ่มไทรอยด์ได้ และหาก

พบลกัษณะดงักล่าวข้างต้น แพทย์จะแนะนําให้เจาะเอาเซลล์ในก้อนนั �นไปสง่ตรวจอย่างละเอียด เพื�อการ

วินิจฉยัที�แมน่ยําตอ่ไป 

การเจาะตรวจก่อนที�ตอ่มไทรอยด์ เป็นการตรวจที�ไมยุ่ง่ยากและมกัจะไมไ่ด้สร้างความเจ็บปวดกบั

ผู้ ป่วยมาก แพทย์จะใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กเจาะผา่นผิวหนงัไปในก้อนโดยตรง และทําการสุม่เอาเซลล์ใน

ก้อนนั �นออกไปตรวจทางห้องปฏิบตัิการ เพื�อช่วยยืนยนัว่าก้อนดงักลา่วเป็นเนื �องอกธรรมดาหรือเนื �อมะเร็ง

ตอ่มไทรอยด์ 

มะเร็งต่อมไทรอยด์มีกี�แบบและแต่ละแบบมีความรุนแรงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 มะเร็งตอ่มไทรอยด์มีหลายชนิด ขึ �นอยู่กบัว่าเซลล์เริ�มต้นมีการเปลี�ยนแปลงเกิดจากเซลล์อะไร แต่

โดยทั�วไปแล้วมะเร็งของตอ่มไทรอยด์ที�พบได้บอ่ยที�สดุคือ มะเร็งของตอ่มไทรอยด์ชนิดแปปปิลลารี 

(papillary) รองลงมาคือ มะเร็งตอ่มไทรอยด์ชนิดฟอลลิคลูา (follicular) ซึ�งมะเร็งทั �งสองอยา่งถือว่าเป็น

มะเร็งที�มีความรุนแรน้อยเพราะแบง่ตวัเจริญเตบิโตช้า แตก็่มีมะเร็งตอ่มไทรอยด์บางชนิดที�เตบิโตแบง่ตวั

เร็ว ทําให้ก้อนมกัมีขนาดใหญ่และรักษายาก นั�นคือ มะเร็งตอ่มไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสตกิ (anaplastic) 

เมื�อวินิจฉยัว่าเป็นมะเร็งตอ่มไทรอยด์แล้วจําเป็นต้องผา่ตดัหรือไม่ 

 เมื�อได้รับการวินิจฉัยวา่เป็นมะเร็งตอ่มไทรอยด์แล้ว การรักษาที�เหมาะสมที�สดุในปัจจบุนั คือ การ

ผา่ตดั ซึ�งการผา่ตดัอาจจะรวมไปถึงการผา่ตดัทั �งที�ตอ่มไทรอยด์ และการผา่ตดัตอ่มนํ �าเหลืองที�คอ (เฉพาะ

ผู้ ป่วยบางรายการที�มีการกระจายไปตอ่มนํ �าเหลืองที�คอแล้ว) 

 สําหรับแนวทางการผา่ตดั อาจทําได้โดยการผา่ตดัตอ่มไทรอยด์ออกทั �งหมด หรือการผา่ตดัตอ่ม

ไทรอยด์ออกเพียงข้างใดข้างหนึ�งก็ได้ ทั �งนี �แพทย์จะเป็นผู้ เลือกวิธีการผา่ตดัที�เหมาะสมที�สดุ ที�อาจจะ

แตกตา่งกนัในผู้ ป่วยแตล่ะราย 

 ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตดัที�สําคญัที�ผู้ ป่วยที�จะเข้ารับการผา่ตดัตอ่มไทรอยด์มกัจะกงัวลเสมอ 

คือ ภาวะเสียงแหบจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทที�ไปเลี �ยงบริเวณกลอ่งเสียง และภาวะแคลเซียมใน

เลือดตํ�าภายหลงัการผา่ตดั ซึ�งภาวะทั �งสองมีโอกาสเกิดขึ �นได้จริงระหวา่งการผ่าตดั แตห่ากการผา่ตดัทํา

โดยศลัยแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญแล้ว โอกาสในการเกิดความผิดปกตจิากภาวะทั �งสองแบบถาวรมีตํ�ามาก (น้อย

กวา่ 1%) 

หลังการผ่าตัดจะต้องให้เคมีบาํบัดหรือฉายรังสีรักษาหรือไม่ 



 หลงัการผา่ตดัเพื�อรักษามะเร็งตอ่มไทรอยด์แพทย์จะสง่ชิ �นเนื �อไปทําการตรวจอยา่งละเอียดทาง

ห้องปฏิบตักิารและประเมินดวูา่มะเร็งนั �นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามะเร็งนั �นไมใ่ชม่ะเร็งที�

มีความเสี�ยงตํ�า แพทย์จะแนะนําให้ผู้ ป่วยรับการรักษาตอ่ด้วยการใช้สารรังสีไอโอดีน หรือที�เรียกวา่ การ

กลืนนํ �าแร่ การรักษาด้วยยาเคมีบําบดัหรือการฉายรักสีรักษา ไมค่อ่ยมีความจําเป็นในการรักษาผู้ ป่วย

มะเร็งตอ่มไทรอยด์ และมกัจะใช้เฉพาะในผู้ ป่วยบางรายเทา่นั �น ทีมีการกลบัซํ �าของโรคหรือในระยะลกุลาม

ที�เป็นมากแล้วเทา่นั �น 

ผลการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นอย่างไร มีโอกาสหายหรือไม่ 

 การรักษามะเร็งตอ่มไทรอยด์ในปัจจบุนัให้ผลดีมาก และมีโอกาสในการหายขาดสงู โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งถ้าเป็นมะเร็งไทยรอยด์ชนิดแปปปิลลารีและฟอลลิคลูา เนื�องจากการรักษาจะตอบสนองดีกบัการ

ผา่ตดัและใช้รังสีไอโอดีน โดยที�ผู้ ป่วยจะมีอตัราการรอดชีวิตมากกวา่ ��% หลงัจากผ่านไปแล้ว �� ปี 

 


