
ผูท้ีม่ปัีญหา

ระบบตอ่มไรท้่อ

อาจารยว์สุิดา แกว้พลิา



คอื ระบบภายในทีม่หีน้าทีค่วบคุม

การเปลีย่นแปลงของรา่งกายและ

ควบคุมกระบวนการตา่ง ๆ ทีส่ าคญั

ภายในเซลลข์องสิง่มชีวีติ โดยเป็น

ระบบทีจ่ะสง่สารเคม ีสรา้งและหลัง่

ฮอรโ์มน จากนัน้สง่ออกนอกเซลล ์

โดยผ่านระบบไหลเวยีน ท ัง้ทาง

กระแสเลอืดและน ้าเหลอืง เพือ่

ควบคุมอวยัวะเป้าหมายในรา่งกาย

ระบบตอ่มไรท้่อ (Endocrine System)



คอื กลุ่มเซลลห์รอืกลุ่มเนือ้เยือ่ที่

ท าหน้าทีส่รา้ง และผลติสารเคมี

พเิศษทีเ่รยีกวา่ “ฮอรโ์มน” 
(Hormone) ใหก้บัรา่งกาย ซึง่
สารดงักล่าวไม่สามารถผลติได้

จากตอ่มอืน่ ๆ โดยสารเคมหีรอื

ฮอรโ์มนเหล่านีจ้ะถูกส่งเขา้สู่

กระแสเลอืดโดยตรง โดยไม่ผ่าน

ท่อล าเลยีงภายนอก 

ตอ่มไรท้่อ (Endocrine Gland) 



1. ตอ่มพาราไทรอยด ์

(Parathyroid)
2. ตอ่มหมวกไต (Adrenal Gland) 
3. ตอ่มไอสเ์ลตสข์องตบัออ่น (Islets 

of Langerhans)

ตอ่มไรท่้อทีจ่ าเป็นตอ่รา่งกาย

(Essential Endocrine Gland)



1. ตอ่มใตส้มอง (Pituitary)
2. ตอ่มไทรอยด ์(Thyroid)
3. ตอ่มไพเนียล (Pineal Grand)
4. ตอ่มไทมสั (Thymus Grand) 
5. ตอ่มเพศ (Gonads) 

ตอ่มไรท้่อทีจ่ าเป็นน้อยตอ่รา่งกาย 

(Non – Essential Endocrine Gland) 



โรคเบาหวาน (Diabetes 
Mellitus: DM)

เป็นภาวะทีร่า่งกายมนี ้าตาล

ในเลอืดสูงกวา่ปกต ิเน่ืองจากการ

ขาดฮอรโ์มนอนิซลูนิ (Insulin)
หรอืการดือ้ตอ่ฮอรโ์มนอนิซลูนิ

โรคในระบบตอ่มไรท้่อ



อาการของโรคเบาหวาน



1. เบาหวานประเภทที ่1 (Type 1 Diabetes) เกดิจากตบั
ออ่นไม่สามารถผลติฮอรโ์มนอนิซลูนิได ้

2. เบาหวานประเภทที ่2 (Type 2 Diabetes) เกดิจาก
การทีต่บัออ่นผลติฮอรโ์มนอนิซลูนิไดไ้ม่เพยีงพอตอ่การ

ใช ้หรอืเกดิภาวะการดือ้อนิซลูนิ (Insulin 
Resistance)

3. เบาหวานขณะต ัง้ครรภ ์(Gestational Diabetes) ซึง่
เป็นโรคเบาหวานทีพ่ฒันาขึน้ระหวา่งการต ัง้ครรภจ์าก

การเปลีย่นแปลงฮอรโ์มน โดยทีผู่ป่้วยไม่เคยเป็น

โรคเบาหวานมากอ่น

สาเหตขุองโรคเบาหวาน



1. ประวตักิารเจ็บป่วยของผูป่้วยและของบคุคลในครอบครวั 

2. การตรวจรา่งกาย 

3. การตรวจเลอืด ไดแ้ก่

- การตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืดเวลาใดก็ได ้(Random/Casual 
Plasma Glucose Test)

- การตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืดหลงัอดอาหารอย่างนอ้ย 8 ช ัว่โมง 
(Fasting Plasma Glucose: FPG)

- การตรวจน า้ตาลเฉลีย่สะสม หรอืฮโีมโกลบนิ เอ วนั ซ ี
(Hemoglobin A1c: HbA1c)

- การทดสอบการตอบสนองของฮอรโ์มนอนิซลูนิตอ่ระดบัน า้ตาลในเลอืด 
(Oral Glucose Tolerance Test: OGTT)

การวนิิจฉยัโรคเบาหวาน



1. เบาหวานในประเภทที ่1 จ าเป็นตอ้งไดร้บัฮอรโ์มนอนิซลูนิเขา้ไปทดแทนใน
รา่งกายดว้ยการฉีดยาเป็นหลกั ควบคูไ่ปกบัการคมุอาหารและออกก าลงักาย

ทีเ่หมาะสม

2. โรคเบาหวานประเภทที ่2 หากเป็นในระยะแรก ๆ สามารถรกัษาไดด้ว้ยการ
รบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม การออกก าลงั และควบคมุน า้หนัก หากอาการ

ไม่ดขีึน้ แพทยอ์าจใหย้าควบคูไ่ปดว้ยหรอืฉีดอนิซลูนิเขา้ไปทดแทน

เชน่เดยีวกบัโรคเบาหวานชนิดที ่1
3. โรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ควรเขา้ฝากครรภก์บัแพทยต์ัง้แตใ่นระยะแรก 

พรอ้มทัง้ควบคมุอาหารทีร่บัประทานและออกก าลงักายตามค าแนะน าของ

แพทย ์

การรกัษาโรคเบาหวาน



1. โรคแทรกซอ้นชนิดทีเ่กดิกบัเสน้เลอืดขนาดเล็ก 

เชน่ เบาหวานขึน้ตา โรคไต เป็นตน้ 

2. โรคแทรกซอ้นชนิดทีเ่กดิกบัเสน้เลอืดขนาดใหญ่ 

เชน่ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเสน้

เลอืดแดงสว่นปลายอดุตนั เป็นตน้ 

3. โรคแทรกซอ้นทีร่ะบบประสาทและทีส่ามารถท าให ้

ผูป่้วยตอ้งสญูเสยีอวยัะบางสว่น นอกจากนีส้ตรมีี

ครรภท์ีเ่ป็นโรคเบาหวานจะเพิม่ความเสีย่งตอ่

ภาวะครรภเ์ป็นพษิ การแทง้บตุรได ้

ภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน



1. ตอ้งคอยหมั่นระวงัระดบัน า้ตาลในเลอืดและ

คอเลสเตอรอลใหอ้ยู่เกณฑป์กต ิ

2. การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนแ์ละสารอาหาร

ครบถว้น มกีากใยสงู

3. หลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอล ์และการสบูบหุร ี ่

รวมถงึการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

4. หากเป็นสตรมีคีรรภค์วรเขา้รบัการฝากครรภต์ัง้แต่

เน่ิน ๆ พบแพทยต์ามนัดอย่างสม ่าเสมอ และไดร้บั

การตรวจคดักรองเบาหวานหากมคีวามเสีย่ง เพือ่

สามารถตรวจพบโรคเบาหวานไดใ้นระหวา่งการ

ตัง้ครรภ ์

การป้องกนัโรคเบาหวาน



เป็นตอ่มไรท้่อทีใ่หญท่ีสุ่ดในรา่งกาย 

อยู่บรเิวณสว่นหน้าของล าคอ ใต้

ลูกกระเดอืก มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั

ปีกผเีสือ้ และมนี ้าหนกัประมาณ 20 
กรมั หากเกดิโรคทีม่ผีลตอ่ตอ่ม

ไทรอยดจ์ะท าใหก้ารผลติฮอรโ์มนไม่

คงที ่และสง่ผลใหเ้กดิโรคตา่ง ๆ 

ตามมาได ้โดยสว่นมากจะพบในเพศ

หญงิมากกวา่เพศชาย

ตอ่มไทรอยด ์(Thyroid gland)



ท าหน้าทีใ่นการผลติฮอรโ์มนทีท่ าหน้าที่

เกีย่วกบัการเผาผลาญพลงังานในรา่งกาย 

รวมไปถงึมหีน้าทีใ่นการควบคุมพลงังานใน

รา่งกายและมผีลตอ่การท างานในอวยัวะต่าง ๆ 

อกีดว้ย โดยส่วนมากจะมผีลตอ่สมองและหวัใจ

มากทีสุ่ด ซึง่ฮอรโ์มนนีจ้ะอยู่ในการควบคุม

ของสมองส่วนไฮโปธาลามสัและตอ่มใตส้มอง 

เน่ืองจากฮอรโ์มนชนิดนีม้ผีลตอ่รา่งกายมาก 

หากเกดิความผดิปกตกิบัตอ่มไทรอยดก์็จะ

ส่งผลตอ่ภาพรวมของรา่งกายตามไปดว้ย

หน้าทีข่องตอ่มไทรอยด ์



คอืภาวะทีต่อ่มไทรอยดส์รา้ง

ฮอรโ์มนออกมามากเกนิไป ท า

ใหร้ะบบเผาผลาญท างานมาก

ขึน้ เป็นสาเหตุท าใหน้ ้าหนกั

ลดลงอย่างรวดเรว็แบบ

ผดิปกต ิหวัใจเตน้เรว็หรอืเตน้

ผดิปกต ิเหง่ือออกง่าย และ

หงุดหงิด ฉุนเฉียว เป็นตน้

ไทรอยดเ์ป็นพษิ (Hyperthyroidism, Overactive Thyroid)



1. อาการคอพอก ซึง่เป็นอาการทีต่อ่มไทรอยดโ์ตขึน้

2. อารมณแ์ปรปรวน วติกกงัวล หงุดหงิดง่าย ไม่มสีมาธิ

3. คลืน่ไส ้อาเจยีน ถา่ยเหลว

4. นอนหลบัยาก

5. มปัีญหาสายตา เชน่ ตาโปน เห็นภาพซอ้น เป็นตน้

6. ผูห้ญงิมรีอบเดอืนผดิปกต ิประจ าเดอืนมสีจีางและมาไม่สม ่าเสมอ

7. หวัใจเตน้เรว็มากกวา่ 100 คร ัง้/นาท ีโดยเฉพาะในผูสู้งอายุ
8. มอืส ัน่ตลอดเวลา

9. น ้าหนกัลด แตม่คีวามอยากอาหารมากขึน้

อาการ



1. โรคเกรฟวส ์ (Graves' Disease) จะท าใหร้า่งกายหลัง่ฮอรโ์มนไทโรซนีออกมา
มากผดิปกตจินกลายเป็นพษิ 

2. การรบัประทานอาหาร การรบัประทานอาหารทีม่ไีอโอดนีมากเกนิไปก็สามารถ

กอ่ใหเ้กดิโรคไทรอยดเ์ป็นพษิ

3. เนือ้งอกทีต่อ่มไทรอยด ์เป็นกรณีทีพ่บไดน้อ้ย เนือ้งอกทีเ่กดิบรเิวณไทรอยด ์และเนือ้

งอกทีเ่กดิบรเิวณตอ่มใตส้มอง อาจส่งผลใหเ้กดิการหลัง่ของฮอรโ์มนไทรอยดม์ากขึน้

จนกลายเป็นพษิได ้

4. การอกัเสบของตอ่มไทรอยด ์(Thyroiditis) การอกัเสบทีไ่ม่ทราบสาเหตขุอง
ตอ่มไทรอยดส์ามารถส่งผลต่อการท างานของของตอ่มไทรอยดไ์ด ้

5. การไดร้บัการเสรมิฮอรโ์มนไทรอยดท์ีม่ากเกนิไป ยาทีม่สี่วนประกอบของไอโอดนี

บางชนิด

สาเหตุ



1. การวนิิจฉยัดว้ยตวัเอง วธิวีนิิจฉัยโรคไทรอยดเ์ป็นพษิดว้ยตวัเองแบบง่าย ๆ ก็คอืการ

สงัเกตความผดิปกตขิองรา่งกาย 

2. การวนิิจฉยัโดยแพทย ์การวนิิจฉัยอาการโดยแพทยส์ามารถท าไดห้ลายวธิ ีซ ึง่ในขัน้

แรกแพทยจ์ะซกัประวตัเิกีย่วกบัปัญหาสขุภาพหรอืประวตักิารรกัษา รวมถงึการตรวจ

รา่งกายภายนอกเพือ่หาสญัญาณของโรคไทรอยดเ์ป็นพษิ ซ ึง่สญัญาณของโรค

ไทรอยดเ์ป็นพษิ ไดแ้ก่

• น า้หนักลด

• ชพีจรเตน้เรว็

• ความดนัโลหติสูง

• ตาโปน

• ตอ่มไทรอยดโ์ต

หากมอีาการเหล่านี ้แพทยอ์าจท าการสัง่ตรวจเพิม่เตมิดว้ยการตรวจ 2 วธิคีอื 

การตรวจเลอืด และการเอกซเรย ์

การวนิิจฉยัโรค



1. การรบัประทานยาตา้นไทรอยด ์ซึง่การรกัษาดว้ยยาตา้นไทรอยดจ์ะตอ้งใชเ้วลา

อย่างนอ้ย 1 ปี หรอืมากกวา่น้ัน ขึน้อยู่กบัระดบัฮอรโ์มนไทรอยดใ์นรา่งกายของผูป่้วย
2. การรกัษาดว้ยรงัสไีอโอดนี (Radioactive Iodine) เป็นการรกัษาดว้ยการ

รบัประทานสารรงัสไีอโอดนี ซึง่เป็นสารทีม่คีวามปลอดภยั โดยสารชนิดนีจ้ะถกูดดูซมึ

โดยตอ่มไทรอยด ์และท าลายเนือ้ตอ่ม ท าใหต้อ่มไทรอยดค์อ่ย ๆ หดตวัลงและอาการจะ

คอ่ย ๆ ดขีึน้ ใชร้ะยะเวลาในการรกัษาประมาณ 3-6 เดอืน
3. การผา่ตดัตอ่มไทรอยด ์(Thyroidectomy) ในกรณีทีผู่ป่้วยอยู่ในภาวะตัง้ครรภ ์

หรอืไม่สามารถใชย้าในการรกัษาหรอืรกัษาดว้ยรงัสไีอโอดนีได ้

4. การใชย้าตา้นเบตา้ (Beta Blockers) ยาตา้นเบตา้จะชว่ยลดอตัราการเตน้ของหวัใจ
ใหช้า้ลง บรรเทาอาการใจสัน่ และอาการวติกกลงัวล

5.  การปรบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร โรคไทรอยดส์ามารถกอ่เกดิภาวะขาด
น า้ได ้การดืม่น า้อย่างเพยีงพอจะชว่ยลดภาวะขนาดน ้าและท าใหอ้าการดขีึน้

การรกัษา



1. ปัญหาสายตา พบไดใ้นผูป่้วยโรคเกรฟวสเ์ท่าน้ัน

2. ปัญหาเกีย่วกบัระบบหวัใจ

3. ภาวะไทรอยดต์ า่

4. กระดูกเปราะบาง

5. ไทรอยดเ์ป็นพษิข ัน้วกิฤต

โรคไทรอยดเ์ป็นพษิอาจส่งผลกระทบตอ่การต ัง้ครรภไ์ด ้

เชน่

• ครรภเ์ป็นพษิ

• อาการแทง้

• คลอดกอ่นก าหนด

• เด็กทารกมนี า้หนักแรกเกดินอ้ยกวา่ปกติ

ภาวะแทรกซอ้น



ไทรอยดเ์ป็นความผดิปกตขิองรา่งกายทีไ่ม่

สามารถป้องกนัได ้ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็น

อย่างมากทีต่อ้งคอยหมัน่สงัเกตความผดิปกติ

ของรา่งกาย นอกจากนีใ้นกรณีทีผู่ป่้วยเคย

ป่วยดว้ยโรคไทรอยดเ์ป็นพษิหากสิน้สุดการ

รกัษาแลว้ การตดิตามผลในระยะยาวกอ็าจ

เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น ขึน้อยู่กบัสาเหตุของโรค

วธิป้ีองกนัโรคไทรอยดเ์ป็นพษิ



เป็นภาวะทีร่า่งกายมกีารสะสม

ไขมนัมากผดิปกตหิรอืมาก

เกนิกวา่ทีร่า่งกายจะเผาผลาญ

ออกไป จนท าใหเ้สีย่งตอ่การ

เกดิปัญหาสุขภาพ เหน่ือยง่าย 

หายใจล าบาก ท ากจิกรรมตา่ง 

ๆ ยากล าบากขึน้

อว้น (Obesity)



ผูท้ีม่ไีขมนัสว่นเกนิสะสมอยูใ่นรา่งกาย

ปรมิาณมาก ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สขุภาพ คอื หายใจตดิขดั นอนกรน

เหน่ือยง่าย รอ้นง่าย เหงือ่ออกง่าย ท า

กจิกรรมตา่ง ๆ ไดย้ากล าบาก จนอาจ

ท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพอืน่ ๆ รวมถงึ

ความไม่มั่นใจในตนเอง อาจท าใหม้ี

ปัญหาดา้นความสมัพนัธห์รอืการเขา้

สงัคม และปัญหาสขุภาพจติอยา่งภาวะ

ซมึเศรา้ทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา

อาการ



1. พฤตกิรรมการบรโิภค พฤตกิรรมการใชช้วีติ กรรมพนัธุ ์อายุ ปัจจยัทางการแพทยท์ีอ่าจมี

ผลขา้งเคยีงท าใหเ้กดิภาวะอว้น และปัจจยัภายนอกอืน่ ๆ อย่างสภาพแวดลอ้ม และสถานภาพทาง

เศรษฐกจิ

2. ปัจจยัจากฮอรโ์มนจากตอิมไรท้อ่

1) คอรต์ซิอล (Cortisol) เมือ่เรารูส้กึเครยีด คอรต์ซิอลจะถกูกระตุน้ใหห้ลัง่มากขึน้เพือ่ต่อสู ้
กบัความเครยีดและฟ้ืนฟูรา่งกาย ฮอรโ์มนตวันีจ้งึไปกระตุน้ความหวิโหย เพือ่ใหเ้รากนิ

อาหารเขา้ไปเป็นพลงังานใหก้บัรา่งกาย ปลุกสมองใหต้ืน่ตวั โดยเฉพาะอาหารพลงังานสูง

2) เลปตนิหรอืฮอรโ์มนความอิม่ ท าหนา้ทีค่วบคมุความอยากอาหาร ซึง่หากรา่งกายมภีาวะ

ตา้นฮอรโ์มนเลปตนิ ฮอรโ์มนนีก็้จะไม่สามารถส่งสญัญาณไปยงัสมองได ้ท าใหเ้รารูส้กึหวิ

ตลอดเวลา และกนิเทา่ไรก็ไม่รูจ้กัอิม่

3) เกรลนิหรอืฮอรโ์มนความหวิ เป็นฮอรโ์มนทีถ่กูหลัง่ออกมาจากเซลลก์ระเพาะอาหาร ชว่ย

กระตุน้ความหวิ ท าใหเ้รารูส้กึอยากกนิอาหารตา่งๆ ซึง่เกรลนิจะหลัง่มากเป็นพเิศษใน

ขณะทีเ่รารูส้กึเครยีดหรอืวติกกงัวล

4) โกรทฮอรโ์มนท าหนา้ทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโตและการท างานของรา่งกาย

5) ตอ่มไทรอยดท์ าหนา้ทีผ่ลติไทรอยดฮ์อรโ์มนเขา้สู่กระแสเลอืด ชว่ยควบคมุการเผาผลาญ

พลงังาน

สาเหตุ



แพทยจ์ะตรวจรา่งกาย ซกัประวตัสิขุภาพ การใช ้

ชวีติประจ าวนั การบรโิภคอาหารและเคร ือ่งดืม่ การ

สบูบหุร ี ่การดืม่สรุา การใชส้ารเสพตดิ การท า

กจิกรรมตา่ง ๆ ประวตัสิขุภาพของครอบครวั 

ความรูส้กึทีม่ตีอ่ภาวะอว้น และปัญหาทีก่ าลงัเผชญิ

จากภาวะอว้น BMI (น า้หนักเป็นกโิลกรมัหารดว้ย
สว่นสงูเป็นเมตรยกก าลงัสอง) ผูท้ีม่ภีาวะอว้น คอื ผูท้ี่
มคีา่ BMI อยู่ที ่30 ขึน้ไป การตรวจวดัรอบเอว โดยผู ้
ทีอ่ยู่ในภาวะอว้นทีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคและปัญหา

สขุภาพ คอื ผูช้ายทีม่รีอบเอวเกนิกวา่ 90 
เซนตเิมตร และผูห้ญงิทีม่รีอบเอวเกนิกวา่ 80 
เซนตเิมตร

การวนิิจฉยั



1. เพือ่ใหผู้ป่้วยทีม่ภีาวะอว้นมนี า้หนักอยู่ใน

เกณฑป์กต ิมสีขุภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง 

และมสีขุภาพจติทีด่ ีสามารถท าไดโ้ดย

การดแูลสขุภาพดว้ยตนเอง ควบคมุ

อาหารและพฤตกิรรมการบรโิภค ออก

ก าลงักายอย่างเหมาะสมสม ่าเสมอ

2. รกัษาโรคและภาวะน้ันๆทีเ่ป็นสาเหตขุอง

โรคอว้น เชน่ โรคทางฮอรโ์มน

การรกัษา



ท าใหเ้พิม่ความเสีย่งตอ่การป่วยดว้ยโรคและ

อาการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไปจนถงึโรคและ

อาการทีร่า้ยแรงทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เชน่ ความดนั

โลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงู มปัีญหาในระบบ

ทางเดนิหายใจ ประจ าเดอืนมาไม่ปกต ิเสือ่ม

สมรรถภาพทางเพศ ภาวะมลีกูยาก หอบหดื 

ปวดตามกระดกูขอ้ตอ่ ปวดหลงั ขอ้เสือ่ม มน่ิีว

ในถงุน า้ด ีโรคเบาหวาน โรคตบั โรคไต 

โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมองตบีตนั และ

โรคมะเรง็ตา่ง ๆ

ภาวะแทรกซอ้น



1. ภาวะอว้นทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการกนิและการใชช้วีติ 

สามารถป้องกนัไดโ้ดยการควบคมุอาหารและ

พฤตกิรรมการกนิ รบัประทานผกัและผลไม ้

หลกีเลีย่งอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน ์มไีขมนัสงูและมี

น า้ตาลมาก ดืม่น า้เปล่าแทนเคร ือ่งดืม่ทีม่นี า้ตาลหรอื

น า้อดัลม ออกก าลงักายอย่างเหมาะสมสม ่าเสมอ 

และช ัง่น า้หนักอยู่เสมอเพือ่ตรวจดแูละควบคมุ

น า้หนักใหอ้ยู่ในเกณฑส์ขุภาพดี

2. ภาวะอว้นทีเ่กดิจากฮอรโ์มน ตอ้งพบแพทยเ์พือ่ท า

การรกัษา ไม่สามารถป้องกนัได ้

การป้องกนั



มะเรง็ตบัออ่นเป็นมะเรง็ทีพ่บไดไ้ม่บอ่ยนัก ไม่

จดัอยู่ในโรคมะเรง็ ทีพ่บบอ่ย 10 อนัดบัแรก 
แตเ่ป็นมะเรง็ทีม่อีตัราการเสยีชวีติจากโรคสงู

เป็นอนัดบั 4 ของการเสยีชวีติจากโรคมะเรง็
ทัง้หมดในระยะแรกผูป่้วยสว่นมากไม่มอีาการ 

หรอืม ีอาการทีไ่ม่จ าเพาะท าใหว้นิิจฉัยไดช้า้ 

ผูป่้วยสว่นมากไดร้บัการวนิิจฉัยในระยะทีโ่รค 

ลกุลามไปแลว้ ท าใหไ้ม่สามารถผ่าตดัได ้

ผลการรกัษาในปัจจบุนัยงัไม่ดนัีก ท าให ้

ผูป่้วยสว่นมากเสยีชวีติจากตวัโรคเอง

มะเรง็ตบัออ่น



1. อายุทีสู่งขึน้กจ็ะมโีอกาสเป็นมะเรง็มากขึน้โดยทัว่ไป
มกัพบในผูป่้วย อายุ ต ัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป
2. การสูบบุหรีเ่พิม่ความเสีย่งตอ่การเป็นมะเรง็หลาย
ชนิดรวมทัง้มะเรง็ตบั ออ่นดว้ย

3. โรคตบัออ่นอกัเสบเร ือ้รงั
4. พนัธุกรรมบางชนิดทีส่ง่ผลใหม้เีนือ้งอก และ/หรอื
มะเรง็

สาเหตุ



ผูโ้รคมะเรง็ตบัออ่น ไม่มอีาการและอาการแสดง เฉพาะ ผูป่้วย

สว่นมากมกัไม่มอีาการเมือ่เร ิม่เป็นโรค อาการมกัเกดิหลงัโรคลกุลาม

แลว้ โดยอาการทีพ่บไดแ้ก ่อาการปวดทอ้งใตล้ิน้ป่ี ซ ึง่มกัปวดไม่

รนุแรงในระยะแรก อาจม ีอาการปวดหลงัรว่มดว้ย ถา้เป็นมะเรง็ที่

สว่นหวัของตบัออ่น ผูป่้วยอาจมอีาการตวัเหลอืง ตาเหลอืง (โรคดี
ซา่น) จากการทีก่อ้นเนือ้มะเรง็กดเบยีดท่อน า้ด ีอาการคนัตามตวั
ทัว่ๆ ไป ผูป่้วยบางรายอาจมอีาการเบือ่อาหาร น ้าหนักลด ผอมลง 

โดยไม่มสีาเหตุ

อาการและอาการแสดง



โรคมะเรง็ตบัออ่นเป็นโรคมะเรง็ทีว่นิิจฉยัไดย้าก 

เพราะอาการ และอาการแสดงไม่เฉพาะเจาะจง 

การซกัประวตัแิละการตรวจรา่งกายไม่สามารถ 

ใหก้ารวนิิจฉยัได ้ตอ้งอาศยัการตรวจพเิศษ

ทางรงัสวีทิยา โดยในเบือ้งตน้อาจใชอ้ลัตรา

ซาวด ์แตก่ารตรวจทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการ

วนิิจฉยั (และใชใ้นการวางแผนการ รกัษา) 
คอืการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT 
Scan) และ/หรอืการตรวจดว้ย คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) นอกจากนีอ้าจมกีาร
เจาะเลอืดหา

การวนิิจฉยั



การผ่าตดัเป็นการรกัษาทีใ่หผ้ลการรกัษาดี

ทีสุ่ด แตผู่ป่้วยสว่นมาก มาพบแพทยใ์นระยะที่

โรคลุกลามไปมากแลว้ ท าใหไ้ม่สามารถให้

การรกัษาดว้ยการ ผ่าตดัได ้มเีพยีง 15-20 
เปอรเ์ซน็ตข์องผูป่้วยเท่านัน้ทีส่ามารถผ่าตดั

ได ้ในกรณีทีโ่รค ลุกลามไปแลว้อาจพจิารณา

รกัษาดว้ยการใหเ้คมบี าบดัรว่มกบัรงัสรีกัษาใน

บางราย ในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการดซีา่นอาจให้

การรกัษาดว้ยการสอ่งกลอ้งเพือ่ขยายท่อน ้าด ี

และใสท่่อระบายน ้าด ีซ ึง่จะท าใหผู้ป่้วยมี

คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้

การรกัษา



PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) คอื ความผดิปกติ
ของระบบตอ่มไรท้่อ ท าใหผู้ป่้วยมรีะดบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน โปรเจส

เตอโรน แอนโดรเจน และอนิซลูนิอยู่ในภาวะทีไ่ม่สมดลุ เกดิถงุน ้า

ขนาดเล็กจ านวนหลายใบอยู่ในรงัไข ่ซ ึง่อาจเกดิเพยีงขา้งเดยีวหรอื

ทัง้สองขา้ง รงัไขจ่งึมขีนาดโตขึน้ และอาจสง่ผลใหป้ระจ าเดอืนมาไม่

ปกต ิสวิขึน้ ขนดก หรอืมบีตุรยาก โดยมกัพบในผูห้ญงิวยัเจรญิ

พนัธุเ์ป็นหลกั

กลุ่มอาการถงุน ้าจ านวนมากในรงัไข่ (PCOS)



1. การตกไข่ผดิปกติ ส่งผลใหป้ระจ าเดอืนมาไม่ปกตแิละมบีุตรยาก

2. ประจ าเดอืนมาไม่ปกติ เชน่ ประจ าเดอืนไม่มาตดิตอ่กนันานหลายเดอืน ประจ าเดอืน

มาไม่สม ่าเสมอ ประจ าเดอืนมานานและอาจมามากหรอืนอ้ยผดิปกติ

3. มบุีตรยาก เน่ืองจากการตัง้ครรภต์อ้งอาศยัการตกไข ่ซ ึง่ผูป่้วย PCOS บางราย อาจ
มภีาวะไม่ตกไขใ่นบางเดอืน หรอืบางรายอาจไม่ตกไขเ่ลย จงึส่งผลใหม้โีอกาสตัง้ครรภ ์

ไดย้าก

4. ระดบัฮอรโ์มนเพศชายสูงขึน้ ฮอรโ์มนแอนโดรเจนทีส่งูขึน้ ส่งผลตอ่ลกัษณะทาง

กายภายของผูป่้วย เชน่ มขีนขึน้ตามหนา้และส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย มสีวิขึน้มาก

ผดิปกต ิเสยีงเปลีย่น หรอืเป็นโรคศรีษะลา้นทางพนัธกุรรม (Male-Pattern 
Baldness) ซึง่ท าใหผ้มรว่งและผมบาง

5. อาการอืน่ ๆ ผูป่้วย PCOS อาจมนี า้หนักตวัเพิม่ขึน้ผดิปกต ิหรอืเกดิความรูส้กึหดหู่ 
จากอาการผดิปกตติ่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้

อาการ



1. ภาวะฮอรโ์มนไม่สมดุล ทางการแพทยย์งัไม่

สามารถยนืยนัถงึสาเหต ุทีส่ง่ผลใหฮ้อรโ์มนอยู่ใน

ภาวะไม่สมดลุ

a. ฮอรโ์มนเทสโทสเทอโรนมปีรมิาณสงูกวา่ปกติ

b. ฮอรโ์มนลทูไินซงิ หรอืแอลเอชมปีรมิาณสงู

กวา่ปกติ

c. Sex Hormone Binding Globulin 
หรอื SHBG มปีรมิาณต ่ากวา่ปกต ิ

d. ฮอรโ์มนโพรแลกตนิมปีรมิาณสงูกวา่ปกติ

2. ภาวะดือ้อนิซลูนิ

3. พนัธุกรรม

สาเหตุ



ตอ้งวนิิจฉัยแยกโรคอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความผดิปกตเิชน่เดยีวกบั PCOS รว่มกบัมปัีจจยั
เขา้ขา่ยอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ขอ้ดงัตอ่ไปนี้
รอบระดหู่างหรอืขาดไป

1. มลีกัษณะทางกายภาพจากฤทธิข์องฮอรโ์มนแอนโดรเจนมากกว่าปกต ิไดแ้ก่ หนา้มนั 

มสีวิมาก ขนดกมากกวา่ปกต ิหรอืตรวจสารชวีเคมใีนเลอืดพบระดบัฮอรโ์มนแอนโดร

เจนสงูกวา่ปกต

2. อลัตราซาวดพ์บว่ามรีงัไขอ่ย่างนอ้ย 1 ขา้งมถีงุน า้รงัไขจ่ านวนมาก
โดยการวนิิจฉยัไม่มวีธิกีารหรอืการใชเ้ครือ่งมอืเฉพาะ

- สอบถามประวตัทิางการแพทย ์ขัน้แรกแพทยจ์ะสอบถามถงึอาการทัว่ไป
- การตรวจรา่งกาย
- การตรวจภายใน
- การตรวจเลอืด
- อลัตราซาวด ์

การวนิิจฉยั



1. ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

2. รบัประทานยา

3. ผูป่้วยทีป่ระจ าเดอืนมาไม่ปกติ แพทยจ์ะแนะน าใหร้บัประทานยาเม็ดคมุก าเนิด

4. ผูป่้วยทีม่กีารตกไข่ผดิปกติ การตกไขท่ีผ่ดิปกต ิเชน่ ตกไขไ่ม่สม ่าเสมอ หรอืไม่ตก

ไข ่ส่งผลใหม้บีตุรยาก แพทยจ์ะแนะน าใหผู้ป่้วยรบัประทานโคลมฟีีน

5. ผูป่้วยทีม่อีาการขนดกหรอืผมรว่ง แพทยจ์ะแนะน าใหผู้ป่้วยรบัประทานยาเม็ด

คมุก าเนิด

6. ผา่ตดั แพทยจ์ะใชก้ารผ่าตดัจีร้งัไข ่(Ovarian Drilling)
7. เทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุ ์ไดแ้ก่ เดก็หลอดแกว้ (Invitro Fertilization with 

Single Ovum Transfer: IVF)
8. วธิอีืน่ ๆ เชน่ การใชห่้วงอนามยัชว่ยป้องกนัภาวะเยือ่บโุพรงมดลูกหนาผดิปกติ

การรกัษา



• โรคเบาหวานชนิดที ่2 หรอืโรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์

• ความดนัโลหติสูง หรอืภาวะความดนัโลหติสูงเน่ืองจากตัง้ครรภ ์

• มะเรง็เยือ่บโุพรงมดลกู ซ ึง่เกดิจากระดบัฮอรโ์มนเอสโตรเจนทีส่งูอย่าง

ตอ่เน่ือง

• ภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู

• กลุ่มอาการอว้นลงพุง (Metabolic Syndrome) ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งทีท่ าให ้
เกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด

• โรคตบัอกัเสบ ซึง่เกดิจากการสะสมของไขมนัในตบั

• ภาวะมบีตุรยาก คลอดกอ่นก าหนด หรอืแทง้บตุร

• ภาวะหยุดหายใจขณะหลบั (Sleep Apnea)
• โรควติกกงัวล และโรคซมึเศรา้

ภาวะแทรกซอ้น

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2


การป้องกนั PCOS ยงัไม่มวีธิทีีแ่น่นอน เน่ืองจากยงัไม่มี
งานวจิยัใดออกมายนืยนัถงึสาเหตทุีแ่น่ชดัได ้อย่างไรก็

ตาม ผูป่้วย PCOS ควรปรบัพฤตกิรรมและเสรมิสรา้ง
สขุภาพทีด่ ีไม่วา่จะเป็นการรกัษาน ้าหนักใหอ้ยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน รบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน ์

ออกก าลงัเป็นประจ า และงดสบูบหุร ี ่เพือ่ลดความเสีย่ง

ในการเกดิภาวะแทรกซอ้น

การป้องกนั



Thank 
You


