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คุณเป็ นมะเร็ งต่อมไทรอยด์หรื อไม่?
หากคนทีค่ ุณรู้จักเป็ นมะเร็งต่ อมไทรอยด์ คุณควรทราบว่ าในหลายๆ กรณี มะเร็งนีส้ ามารถได้ รับการผ่ าตัดออกได้ อย่ างสมบูรณ์
และการพยากรณ์ โรคก็ค่อนข้ างดีอกี ด้ วย อย่ างไรก็ตาม การติดตามผลของการรักษาตลอด
ชีวติ ของบุคคลนั้นเป็ นสิ่ งทีส่ าคัใในการตรวจหาการปรากซ้้าทีอ่ าจเกิดข้น้ ได้ และเน่่องจากหลังจากการรักษามะเร็งต่ อมไทรอยด์
บุคคลนั้นก็จะต้ องอาศัยการรักษาทางยาอย่ างถาวรด้ วยเช่ นกัน

จะตรวจพบมะเร็งต่ อมไทรอยด์ ได้ อย่ างไร?
หลายๆ คนรู ้สึกว่ามึกอ้ นที่คอ และให้แพทย์ตรวจ
ไทรอยด์ที่ใหญ่ข้ ึนอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนอกเหนื อจากมะเร็ ง
มีการตรวจสอบหลายอย่างที่แพทย์อาจเลือกเพื่อวินิจฉัยว่าก้อนนั้นเป็ นม
ะเร็ งหรื อไม่ รวมถึงการตรวจเลือด
อัลตราซาวด์ตวั อย่างเซลล์จากก้อนนั้น การตรวจสอบไอโซโทป
หรื อบางกรณี ยงั อาจเป็ นการถ่ายภาพคอด้วย CT หรื อ MR
จะรักษามะเร็งต่ อมไทรอยด์ ได้ อย่ างไร?
เมื่อตรวจพบก้อนมะเร็ งในต่อมไทรอยด์
การรักษาแรกจะเป็ นการผ่าตัดเสมอ โดยปกติแล้ว
มักจะเป็ นการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด
ผูป้ ่ วยหลายคนจะได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตรังสี เพื่อกาจัดเนื้อเ
ยื่อต่อมปกติรวมทั้งเนื้อเยื่อมะเร็ งที่หลงเหลือจากการผ่าตัด
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์และการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตรังสี หมายควา
มว่า บุคคลนั้นจะมีเมตาบอลิซึมต่า
(ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์หลังการผ่าตัด - Postoperative
Hypothyroidism) และต้องทาการรักษา
ต่ อมไทรอยด์
ต่อมไทรอยด์อยูท่ ี่ดา้ นหน้าของคอ
มีหน้าที่ผลิตฮอร์ โมนที่จดั การเมตาบอลิซึมของเซลล์ในร่ างกาย
ฮอร์ โมนไทรอยด์สาคัญในการทางานที่เป็ นปกติของร่ างกาย

ด้วยฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวติ ของบุคคลนั้น เพื่อให้ทางานเป็ นปกติ
ถ้าขนาดยาถูกต้อง อาการของเมตาบอลิซึมต่าก็จะไม่ปรากฏขึ้น
การกินยาทุกวันและใส่ใจกับขนาดยาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
และสิ่ งสาคัญอีกประการคือ
การไปพบแพทย์เพื่อสังเกตอาการเป็ นประจา
เพื่อติดตามผลค่าด้านเมตาบอลิซึมของคุณ เพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสม
และเพื่อตรวจหาการปรากฎซ้ าของมะเร็ ง
และรักษาให้รวดเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
เมตาบอลิ้้มตา่ (ภาวะขาดฮอร์ โมนไทรอยด์ ) ค่ออะไร?
เมตาบอลิซึมต่า (ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์)
คือภาวะที่มีฮอร์โมนด้านเมตาบอลิซึมในร่ างกายน้อยเกินไป
ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการและโรคต่างๆ
เมตาบอลิซึมต่าส่งผลให้ร่างกายทางานช้ากว่าปกติ อาการจะรวมถึง
ความเหนื่อยล้าและต้องการนอนมากขึ้น
สูญเสี ยความทรงจาและมีปัญหาด้านการเพ่งความสนใจ รู ้สึกหนาว
ไม่มีกาลังใจ กดดัน ท้องผูก น้ าหนักเพิ่ม ผิวแห้ง ผมแห้ง
และรอบตาบวม
มีความเสี่ ยงทีม่ ะเร็งจะกลับมาอีกหร่อไม่ ?
การพยากรณ์โรคสาหรับมะเร็ งประเภทนี้มกั จะค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม
ในบางบุคคล มะเร็ งก็อาจกลับมาอีกหรื อแพร่ กระจาย
แม้ในอีกหลายปี หลังจากการรักษา ในกรณี ที่กลับมาอีก
ก็ยงั มีความเป็ นไปได้ที่ดีสาหรับการรักษา
และการพยากรณ์โรคก็ยงั ค่อนข้างดีเช่นกัน
มะเร็ งที่กลับมาอีกมักจะได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตรังสี
หรื อการผ่าตัดเพิ่มเติม
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บุคคลสามารถมีบุตรหลังจากทีเ่ ป็ นมะเร็งต่ อมไทรอยด์ ได้หร่อไม่?
ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ
เกี่ยวกับการมีบุตรหลังจากการรักษามะเร็ งต่อมไทรอยด์เสร็ จสมบูรณ์แล้
ว แต่ไม่แนะนาให้ต้ งั ครรภ์ระหว่างช่วงเวลาของการรักษา
เนื่องจากการรักษาบางอย่างอาจเป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์
โดยเฉพาะการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตรังสี
เพศหญิงที่ต้ งั ครรภ์จึงไม่ควรรับการรักษาประเภทนี้
และเพศหญิงควรรออย่างน้อยหกเดือนหลังจากการรักษาประเภทนี้
จึงค่อยตั้งครรภ์
กฎหกเดือนนี้จะต้องนาไปใช้กบั เพศชายที่ตอ้ งการเป็ นพ่อด้วย
สิ่ งที่สาคัญคือ
เมตาบอลิซึมจะต้องได้รับการจัดการอย่างดีท้ งั ก่อนและระหว่างการตั้งค
รรภ์ ดังนั้นจึงดีกว่า ถ้าจะเข้ารับการตรวจและปรับขนาดยาโดยแพทย์
เมื่อวางแผนว่าจะตั้งครรภ์
และจาเป็ นที่จะต้องสังเกตเมตาบอลิซึมและความเปลี่ยนแปลงด้านขนาด
ยาระหว่างตั้งครรภ์

เมตาบอลิซึมที่ไม่ได้รับการรักษาหรื อการจัดการที่ไม่ดีอาจก่อปัญหาในก
ารตั้งครรภ์ และเพิม่ ความเสี่ ยงในการแท้งบุตรขึ้นเล็กน้อย
คุณ คุณต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมใช่ ม้ยั ?
ถ้าคุณมีคาถามเกี่ยวกับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โปรดติดต่อ
Norsk Thyreoideaforbund (The Norwegian
Thyroid Association) ที่หมายเลข 22 94 10 10 หรื อ
post@stoffskifte.org
เราจะจัดหาข้อมูลการติดต่อผูท้ ี่มีความผิดปกติดา้ นเมตาบอลิซึมอื่นๆ
จัดคอร์สและการประชุม และตีพมิ พ์นิตยสารสาหรับมาชิกชื่อ
Thyra สี่ ฉบับต่อปี . Norsk Thyreoideaforbund
ยังมีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศอีกด้วย
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดปกติดา้ นเมตาบอลิซึมและ
Norsk Thyreoideaforbund ได้ที่เว็บไซต์ของเรา:
www.stoffskifte.org.
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