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ถาม: ชนิดของกอนเนื้องอกที่คอมีกี่ชนิด / สาเหตสุําคัญที่กอใหเกิดกอนเนือ้งอก 
ตอบ: เนื้องอกที่ลําคอ โดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 กลุมดวยกนั 

     1. เนื้องอกที่เกิดจากความผิดปกติที่เปนมาตัง้แตกําเนิด กลุมนี้จะพบในผูปวยทีม่ีอายนุอย 

     2. การอักเสบติดเชื้อ จะทําใหตอมน้าํเหลืองที่คอโต พวกนีพ้บไดทัว่ไป ซึ่งตอมน้าํเหลืองทีโ่ตก็

จะมีขนาดไมใหญมาก 

     3. เนื้องอกหรือเนื้อมะเร็ง กลุมนี้จะพบผูปวยที่มีอายมุากกวา 2 กลุมแรก เนื้องอกที่คลําได จะมี

ลักษณะคอนขางโตกวาปกติมาก อาจจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เชน กอนแข็งมาก เปนตน หรือ

อาจจะมีอาการอื่น ๆ รวมดวย  สาเหตทุี่พบบอยก็จะขึน้กับชนิดของกอนเนื้องอก และกลุมของ

ผูปวย เชน ถาพบกอนเนื้องอกในผูปวยอายุนอย ๆ เชน 4-5 ขวบ อาจจะเปนความผดิปกติที่เปนมา

ตั้งแตกําเนิด เกิดจากการพฒันาการผิดปกติหรือไม หรือถาพบในกลุมผูปวย ที่เปนไขหวัดมากอน 

คลําไดกอนทีค่อเล็ก ๆ ก็อาจเกิดจากการอักเสบติดเชื้อไดสามารถพบผูปวยไดทุกเพศ ทุกวัย ใน

กลุมมะเรง็ก็จะพบไดในกลุมผูปวยสงูอายุ 

 
ถาม: นอกจากลักษณะของกอนเนื้องอกที่โตขึ้นแลว เราพบอาการผิดปกติอ่ืน ๆ ชวยดวย
อีกหรือไม 
ตอบ: ข้ึนอยูกบัสาเหตุอยางที่เรียนขางตน เชน ความผิดปกติที่เปนมาตั้งแตกําเนิด เราอาจพบวามี

รูเล็ก ๆ บริเวณลําคอ กอนอาจจะอยูดานหนาหรือดานขางก็ได เกิดเนื่องจากพัฒนาการที่ผิดปกติ

ตั้งแตในครรภมารดา และถาเปนรูแลวพบวามนี้ํามูกหรือน้ําลายไหลออกมาจากร ูกอ็าจจะเปนตัว

ชวยที่บอกเราไดมากขึ้น ถาเกิดเนื่องจากเปนไขหวัด การอักเสบติดเชื้อก็จะมีอาการทางห ูคอ จมกู

ได เชน คนไขเปนหวัดมีไขออนเพลยี, มีน้าํมูกเขียวเหลอืง หรือมีไอ เจ็บคอ รวมดวย ก็จะเปน

อาการรวมที่จะบอกเราไดวาสัมพันธกับอะไร สวนในกลุมที่เปนเนื้องอกหรือเนื้อมะเร็ง ก็จะมี

อาการอืน่ ๆ รวมดวย ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดของมะเร็งและตําแหนงของมะเร็งทีเ่ปน เพราะกอนเนื้อ

มะเร็งที่คอที่เราคลําได สวนใหญมักจะเปนตอมน้ําเหลืองซึ่งเนื้อจากมะเร็งแพรกระจายมาที่ตอม

น้ําเหลืองที่คอ เพราะฉะนั้น อาการจะขึน้อยูกับตนเหตุวาเกิดจากมะเร็งในอวัยวะใด บริเวณ ถา



เปนบริเวณโพรงจมูกที่พบไดบอย คนไขกจ็ะมาหาแพทยดวยเรื่องหูอ้ือ เนื่องจากมนี้ําเขาในหูชั้น

กลาง หรือ คนไขอาจจะมีเลอืดปนน้าํมูกออกมากระปริดประปรอย อาจจะมีอาการอืน่ ๆ เชน การ

กลืนอาหารลําบาก เสียงแหบ หรือกลนืเจบ็หายใจไมสะดวกเปนตน  

ถาม: ถาสามารถคลําพบกอนเนื้องอกไดเอง แตไมสรางความเจบ็ปวด หรือมอีาการ
ผิดปกติใด ๆ รวมดวย จาํเปนจะตองมาพบแพทยดวยหรือไม 
ตอบ: จริง ๆ แลวคนไขสวนใหญจะใชอาการปวดหรืออาการที่รบกวนคนไขจนเปนเหตุใหมาหา

หมอ แตในความเปนจริง บางครั้งถาผูปวยมาหาแพทยไดเร็ว แพทยกอ็าจจะใหการรักษาที่ได

รวดเร็วและผลการรักษาก็จะดีข้ึนดวย เพราะฉะนัน้ไมตองรอใหมีอาการมาก ถาเราตรวจพบวา เรา

มีกอนผิดปกตข้ึินที่ใด บริเวณลําคอของเรา แลวสงสัยควรรีบมาพบแพทย แตก็ไมควรกังวล

จนเกนิไป เพราะกอนเนื้อมีเพียงบางสวนเทานั้นก็จะเปนเนื้องอก เนื้อมะเร็ง สวนใหญจะเปนเรื่อง

ของการอักเสบติดเชื้อ 

 
ถาม: ในกรณีที่สงสยัหรอืไมสามารถคลําพบกอนเนื้อผิดปกติได ขั้นตอนการตรวจรางกาย
จะเปนอยางไร 
ตอบ: เมื่อพบแพทย จะทําการตรวจรางกายโดยละเอยีด คลํากอนวาอยูในตําแหนงใด และจะทาํ

การตรวจรางกาย โดยเฉพาะระบบห ูคอ จมูก เพราะจะมีความสมัพนัธกัน ซึ่งขั้นตอนตรวจไม

ยุงยากและไมใชเครื่องมือพิเศษมากนัก ใชแสงไฟ กระจกเปนตน 

 
ถาม: วิธกีารรักษาในปจจบุัน จะรักษาอยางไร 
ตอบ: การรักษาจะแตกตางกันไปตามสาเหตุ เชน กลุมทีมีความผิดปกติกอนที่เปนมาตั้งแตกําเนดิ 

การรักษาสวนใหญก็คือ การผาตัด ซึ่งก็เปนการผาตัดกอนเนื้อที่ผิดปกติออก สวนใหญการรักษาก็

จะประสบความสําเร็จดวยดไีมมีผลแทรกซอนใด ๆ ในกลุมของการอักเสบติดเชื้อก็แนนอน 

ตรงไปตรงมา การรักษาจะใชยาปฏิชีวนะเปนหลกั ซึ่งผลการรักษาก็ดี สามารถรักษาใหหายได 

ข้ึนอยูกับวาการอักเสบติดเชื้อจะเปนชนิดใด กลุมของเนือ้งอก ซึ่งเปนกลุมที่มีความกังวลมาก การ

รักษาหลัก ๆ จะเปนวิธีการผาตัดและการฉายแสง การใหเคมีบําบัด ซึง่การรักษาในระยะเริ่มตน

ของมะเร็ง ผลการรักษาก็จะดีมาก อัตราการหายจะคอนขางสูงทีเดียว ซึ่งผูปวยบางคนอาจจะ

กังวลวา เมื่อเปนมะเรง็แลวจะไมหาย ความเชื่อนี้อาจจะไมถูกตอง เพราะมะเรง็หลาย ๆ ชนิดที่

สามารถรักษาใหหายขาดได เพราะฉะนั้น การมาตรวจมาพบแพทยและรับการรักษาแตเนิ่น ๆ ก็จะ

เปนผลด ี



ถาม: โอกาสการกลับมาเปนซํ้ามากนอยเพียงใดสาํหรับเนื้องอกที่เปนมะเรง็ 
ตอบ: การกลบัมาเปนซ้ํานัน้ คงขึน้อยูกับชนิดของเนื้องอกวา เนื้องอกเปนแบบใด ข้ึนอยูตําแหนง

ของเนื้องอกวาอยูในตาํแหนงใด การพยากรณโรคแตละตําแหนงก็แตกตางกนั เชน เนื้องอกทีพ่บที่

หลังโพรงจมูก หรือ (CA นาโซฟาริงซ) ผลการรักษาดีมาก จะใชการฉายแสงเปนหลัก ผูปวยจะมี

อัตราการหายขาดสูงประมาณ 80-90% ถามาพบแพทยในระยะเริ่มตน 

 
ถาม: มีโอกาสเปนมะเร็งมากนอยเพียงใด จะขึน้อยูกับปจจัยใดบาง 
ตอบ: จะขึ้นอยูกับหลาย ๆ สวน หลาย ๆ ปจจัย การสูบบุหร่ี การกินเหลา จะเพิ่มอุบัติการณของ

การเกิดมะเร็งบริเวณของกลองเสียง มะเร็งของลําคอ มะเร็งของชองปาก เพราะฉะนัน้ ถามีปจจัย

เสี่ยงดังกลาวก็จะมีอัตราเสีย่งสูง 

ถาม: มีภาวะแทรกซอนเกดิขึ้นหรือไม 
ตอบ: ภาวะแทรกซอนจะเกดิไดหลาย ๆ สาเหต ุเชน ขนาดของตัวกอนเองถามีขนาดใหญมาก ก็

อาจจะไปกดเบียดอวัยวะทีสํ่าคัญ บริเวณลําคอเขาได เชน หลอดลม ทางเดนิหายใจ ทาํใหผูปวยมี

ภาวะหายใจลาํบาก ภาวะนีม้ีความสาํคัญและอันตรายมาก เพราะอาจจะทาํใหผูปวยเสียชีวิตได 

จากการที่มกีารอุดตันของการหายใจสวนตน นอกจากนั้นกอนเนื้อจะไปทําการกดเบียดของหลอด

อาหารก็ได ทําใหผูปวยมีปญหาการกลนืเจ็บ กลนืลําบาก หรืออาจจะไปกดเบียดเสนประสาท หรือ

เสนเลือดที่สําคัญบริเวณลําคอ เพราะฉะนั้น ถาไปกดเบียดเสนประสาทเกี่ยวที่กลองเสียง ก็อาจทาํ

ใหสายเสยีงเปนอัมพาต ผูปวยก็จะมีเสียงแหบ รับประทานอาหารสําลกัได เพราะกลองเสียงปดได

ไมสนิทเปนตน  

ถาม: การดูแลสขุภาพตนเอง ขอจํากัดตาง ๆ มีวิธกีารปฏิบัติควรทําอยางไร 
ตอบ: คําแนะนําในการปฏบิัติตัวทั่ว ๆ ไป ควรจะทานอาหารใหครบหมวดหมู ดูแลตนเองใหมี

สุขภาพดี พกัผอนใหเพียงพอ มีเวลาวางกค็วรออกกําลงักาย อาหารกค็วรจะรับประทานอาหารให

ครบหมวดหมู ครบทุกชนิด และควรงดสูบบุหร่ี และดื่มสุรา เปนตน  

ถาม: วิธกีารปองกันโรค ควรทําอยางไร 
ตอบ: ตองรูจกัการปฏิบัติตัวที่ถกูตอง ดูแลสุขภาพตัวเองใหแข็งแรง หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ก็

จะทาํใหเรามสุีขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งเปนแนวทางการปองกันโรคทั่วไป 

 
ถาม: ขอแนะนําชวงทายรายการ 
ตอบ: สําหรับเร่ืองของกอนเนื้อที่คอ ที่เราพูดคุยกนั ก็ขอเรียนวาอยามีความวิตกกงัวลมากเกินไป 



เพราะวา มีสาเหตุตาง ๆ ไดมากมาย ทีท่ําใหเกิดโรค เพราะฉะนั้น ควรมาตรวจรางกาย บางทีอาจ

เปนเพียงการรบัประทานยา ก็จะทาํใหโรคหายได  

ถาม:  ขอแนะนําชวงทายรายการ 
ตอบ: ทานควรเตรียมตัวใหพรอม ศึกษาขอมูลกอนวาประเทศทีท่านจะไปสภาพภูมปิระเทศ 

ภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายคราวๆ เปนอยางไร จะ

ไดเตรียมตัวใหพรอมและเทีย่วใหสนุก 

  

   

 

  

 


