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มะเร็งกล่องเสียง คืออะไร 

  มะเร็งกลอ่งเสียง หมายถึง เนื �องอกร้ายที�เกิดขึ �นบริเวณเนื �อเยื�อบผุิวของกล่องเสียง เป็นมะเร็งที�พบ

ได้บอ่ยชนิดหนึ�งของคนทั�วโลก (พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของมะเร็งทั �งหมด) ถึงแม้ยงัไมต่ดิหนึ�งในสิบของ

มะเร็งที�พบบอ่ยก็ตาม แตถ้่านบัเฉพาะมะเร็งของ ห ูคอ จมกู  มะเร็งกลอ่งเสียงจะอยูใ่นอนัดบัที� �  

รองลงมาจากมะเร็งหลงัโพรงจมกู และโรคมะเร็งโพรงจมกู ชนิดของมะเร็งกลอ่งเสียงที�พบได้บอ่ยที�สดุคือ 

squamous cell carcinoma 

กายวิภาคของกล่องเสียง 

  กลอ่งเสียงเป็นอวยัวะที�อยูด้่านหน้าของลําคอ ขนาดกว้างประมาณ 5 เซนตเิมตร  กล่องเสียง

ประกอบด้วยกล้ามเนื �อสองแถบที�ทําหน้าที�เป็นสายเสียง และมีกระดกูออ่นอยูท่างด้านหน้า โดยอาจแบง่

ออกเป็นสามสว่น คือสว่นบน สว่นกลาง และสว่นลา่ง มีหน้าที�ในการออกเสียง ชว่ยการหายใจ และชว่ย

การกลืนอาหาร การเปิด-ปิด ของกลอ่งเสียง จะสมัพนัธ์ กบัการหายใจ การพดู และการกลืนอาหาร 

  - การหายใจ เมื�อกลั �นหายใจ สายเสียงจะปิดแนน่ แตเ่มื�อมีการหายใจ สายเสียงจะผ่อนคลาย

และเปิดออก 

  - การพูด เวลาพดู จะมีการเคลื�อนไหว ของสายเสียงเข้าหากนั ลมจากปอดจะผา่นสายเสียง และ

ทําให้เกิดการสั�นสะเทือนของสายเสียง  แรงสั�นสะเทือนนี �เองที�ทําให้เกิดเสียงขึ �น   

  - การกลืน กล่องเสียงจะป้องกนัไมใ่ห้อาหารและนํ �า สําลกัลงไปในหลอดลม และปอด 

กล่องเสียง แบ่งออกได้เป็น � ส่วน คือ 

  �. กล่องเสียง ส่วนที�อยู่เหนือสายเสียง (supraglottis) สว่นนี �มีทางเดนินํ �าเหลืองมากมาย เมื�อ

เกิดมะเร็งของกล่องเสียงสว่นนี �  จงึกระจายเข้าตอ่มนํ �าเหลืองได้สงู 

  �. กล่องเสียง ส่วนสายเสียง (glottis) สว่นนี �ไมค่อ่ยมีทางเดนินํ �าเหลือง เมื�อเกิดมะเร็งของกลอ่ง

เสียงสว่นนี �  จงึมกัไมค่อ่ยกระจายเข้าตอ่มนํ �าเหลือง 

  �. กล่องเสียง ส่วนที�อยู่ใต้สายเสียง (subglottis) ซึ�งเป็นสว่นที�ติดตอ่กบัท่อลม และมีทางเดนิ

นํ �าเหลืองติดตอ่กบัสว่นช่องอก ดงันั �น เมื�อเกิดมะเร็งของกลอ่งเสียงสว่นนี �  จงึกระจายเข้าทอ่ลม และตอ่ม

นํ �าเหลืองในช่องอกได้สงู 



อุบัตกิารณ์ของมะเร็งกล่องเสียง 

  มะเร็งกลอ่งเสียง พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 10 เทา่ และพบบอ่ยในผู้สงูอายทีุ�มีประวตัิ

สบูบหุรี�จดัมานาน โดยเฉลี�ยอายขุองผู้ ป่วยโรคนี �ประมาณ  50-70 ปี  ในสหรัฐอเมริกาพบมะเร็งกลอ่งเสียง 

ได้ ประมาณ 5 รายตอ่ประชากร 100,000 คน (รวมทั �งผู้หญิงและผู้ชาย) ตอ่ปี สว่นในประเทศไทย ระหว่าง 

พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี �ในผู้หญิง 0.3 รายตอ่ประชากรหญิง 100,000 คน และในผู้ชาย 2.5 รายตอ่

ประชากรชาย 100,000 คน มะเร็งกลอ่งเสียง  สามารถเกิดได้กบักล่องเสียงในทกุตําแหนง่ โดยในคนไทย 

พบมะเร็งที�กลอ่งเสียง สว่นที�อยูเ่หนือสายเสียงมากที�สดุ รองลงไป คือ กล่องเสียงสว่นสายเสียง และ กลอ่ง

เสียงสว่นที�อยูใ่ต้สายเสียง ตามลําดบั   จากสถิตทิะเบียนมะเร็งประเทศไทยมีการรายงานผู้ ป่วยมะเร็ง

กลอ่งเสียง ลดลง ตั �งแตปี่ พ.ศ. ����-���� 

สาเหตุของมะเร็งกล่องเสียง 

  ปัจจบุนัยงัไมท่ราบสาเหตทีุ�แนน่อนของมะเร็งกลอ่งเสียง แตปั่จจยัที�ทําให้เกิดมะเร็งกลอ่งเสียง

ได้แก่ 

  1. การสูบบุหรี�   การเผาไหม้ของบหุรี�สามารถทําให้เกิดสารก่อมะเร็ง นอกจากนั �น ควนัของบหุรี�จะ

ทําให้ขนกวดัของเยื�อบกุล่องเสียง หยดุการเคลื�อนไหว หรือเคลื�อนไหวช้าลง มีสารคดัหลั�ง หรือสารระคาย

เคืองค้างอยู่ ทําให้เยื�อบขุองกลอ่งเสียงหนาตวัขึ �นและเกิดการเปลี�ยนแปลงสภาพเซลล์ ( squamous 

metaplasia ) กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้  พบวา่ปัจจยันี �เป็นปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัที�สดุ 

  2. ดื�มสุรา แอลกอฮอล์สามารถไปกระตุ้นเยื�อบขุองกล่องเสียง เกิดการเปลี�ยนแปลงสภาพเซลล์ 

กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ 

  3. การอักเสบเรื �อรังของเยื�อบุกล่องเสียง เชน่ จากคอ หรือ หลอดลมที�อกัเสบเรื �อรัง 

  4. มลพษิทางอากาศ  การสดูดมอากาศที�เป็นพิษ เชน่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่ น ควนั 

สารเคมี จากโรงงานอตุสาหกรรม 

  5. การตดิเชื �อไวรัส  เชื �อไวรัสสามารถทําให้เซลล์เกิดการเปลี�ยนแปลงและแบง่เซลล์ผิดปกตไิด้  

ไวรัสยงัสามารถถ่ายทอดยีนทางพนัธุกรรม ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในคนรุ่นตอ่ไปได้ ซึ�ง

การติดเชื �อ human papilloma virus (HPV)-16 และ 18 มีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัการเกิดมะเร็ง

กลอ่งเสียง 

  6. การฉายรังสี การรักษาโดยการฉายรังสีก้อนเนื �อบริเวณคอ สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ 

  7. ฮอร์โมนเพศ  ผลการทดลองที�เกี�ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ ป่วยมะเร็งกลอ่งเสียงจะมีเซลล์ตวัรับ

สญัญาณเอสโตรเจนรีเซบเตอร์ (Estrogen receptor, ER) เพิ�มสงูขึ �นอยา่งเห็นได้ชดั 

อาการของมะเร็งกล่องเสียง 

  • เสียงแหบเรื �อรัง ซึ�งหากมะเร็งเกิดที�กล่องเสียง สว่นสายเสียง จะแสดงอาการนี �ตั �งแตใ่นระยะ

เริ�มแรก แตห่ากเป็นที�กล่องเสียงสว่นอื�น  อาการเสียงแหบที�เกิดขึ �น มกัจะแสดงวา่มะเร็งอยูใ่นระยะที�



ลกุลามแล้ว 

  • กลืนอาหารลําบาก  กลืนติด กลืนแล้วเจ็บ หรือสําลกั 

  • มีเสมหะปนเลือด 

  • หายใจไมอ่อก  หายใจตดิขดั  หายใจลําบาก 

    • เบื�ออาหาร นํ �าหนกัลด 

  • มีก้อนโตที�คอ (ก้อนมะเร็งที�ลกุลามออกมา หรือตอ่มนํ �าเหลือง ที�มะเร็งแพร่กระจายมา) อาจมี

เพียงก้อนเดียว หรือ หลายๆก้อนได้พร้อมกนั 

  • เจ็บคอเรื �อรัง  มีความรู้สกึเหมือนก้างตดิคอ 

  • ปวดห ูหรือไอเรื �อรัง 

การดาํเนินโรคของมะเร็งกล่องเสียง 

  ผู้ ป่วยมะเร็งกลอ่งเสียงที�ไมไ่ด้รับการรักษาอยา่งถกูต้อง มกัจะเสียชีวิตภายใน � ปี ซึ�งสาเหตขุอง

การเสียชีวิตมกัเกิดจากการลกุลามแพร่กระจายของมะเร็ง จนอดุกลอ่งเสียงทําให้หายใจไมส่ะดวก หรือ

ลกุลามไปยงัอวยัวะข้างเคียง ได้แก่ หลอดเลือดแดงใหญ่ของลําคอทําให้เกิดเลือดออกมากผิดปกต ิหรือกด

หลอดอาหาร ทําให้ไมส่ามารถกลืนอาหารได้ เป็นต้น แตห่ากได้รับการรักษาตั �งแตร่ะยะแรก ก็สามารถชว่ย

ให้หายขาด และพดูได้เป็นปกต ิหรือแม้ในรายที�เป็นระยะลกุลาม และได้รับการผ่าตดักลอ่งเสียง ก็มกัจะมี

ชีวิตยืนยาว และสามารถฝึกพดูจนสามารถสื�อสารกบัคนอื�นได้ 

รูปแบบการแพร่กระจายและลุกลามของมะเร็งกล่องเสียง 

  1. การแพร่กระจายโดยตรง โรคมะเร็งกลอ่งเสียงระยะสดุท้าย มกัจะแพร่กระจายโดยแทรกซมึ

ลงไปในชั �นเยื�อบกุลอ่งเสียงไปยงัอวยัวะข้างเคียง เชน่ ตอ่มไทรอยด์ ซึ�งเป็นอวยัวะที�อยู่ตดิกบักล่องเสียง

ทางด้านหน้า และหลอดอาหาร ซึ�งเป็นอวยัวะที�อยู่ตดิกบักลอ่งเสียงทางด้านหลงั 

  2. การลุกลามไปยังนํ �าเหลือง  ตําแหนง่ที�มีการลกุลามบอ่ยจะอยูที่�บริเวณหลอดเลือดแดง

สว่นบนของคอ ตอ่มาจะแพร่กระจายขึ �นไปตามหลอดเลือดดําในลําคอและบริเวณเนื �อเยื�อนํ �าเหลืองของคอ 

  3. การแพร่กระจายทางหลอดเลือด  มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปตามการไหลเวียนของเลือด

ทั�วร่างกาย เชน่ ไป ปอด  ตบั  ไต  กระดกู  สมอง เป็นต้น 

ความรุนแรงของมะเร็งกล่องเสียง 

  มะเร็งกลอ่งเสียง จดัเป็นโรคที�มีความรุนแรงปานกลาง แตรั่กษาหายได้ โดยโอกาสในการรักษา

หาย นั �นขึ �นกบัระยะโรค, ส่วนของกลอ่งเสียงที�เกิดโรค (เมื�อเกิดโรคที�กลอ่งเสียง สว่นสายเสียง จะมีความ

รุนแรงของโรคน้อยกวา่ ความรุนแรงของโรคจะสงูขึ �น เมื�อเกิดโรคที�กลอ่งเสียง สว่นที�อยูเ่หนือสายเสียง และ

ความรุนแรงของโรคจะสงูมาก เมื�อเกิดโรคที�กล่องเสียง ส่วนที�อยูใ่ต้สายเสียง), อาย ุ และสขุภาพร่างกาย

ของผู้ ป่วย  

- มีต่อตอนที� � - 


