ต่อมไทรอยด์

คือ ต่อมไร้
ท่อชนิดหนึ่งของร่ างกาย อยู่บริ เวณคอ
ด้ านหน้ า อยู่หน้ าต่อหลอดลม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลีบ ซ้ ายกับ ขวา เชื่ อ ม
กันตรงกลางด้ วยส่วนคอด มีกล้ ามเนื ้อปกคลุมอยู่

ต่ อ มไทรอยด์ มี ห น้ า ที่ ส ร้ า งไทรอยด์
ฮอร์โมน โดยใช้ ธาตุไอโอดีน เป็ นส่วนประกอบหนึ่ง

0

คอโต

ต่อมไทรอยด์โต

ตำโปน

มือสัน่

จากนันก็
้ จะปล่อยเข้ าสู่กระแสเลือด ฮอร์ โมนนี ้ มี หน้ าที่
กระตุ้น การเผาผลาญพลัง งานทั่ว ร่ า งกาย และจ าเป็ น
สาหรับการเจริ ญเติบโตของร่างกายด้ วย

น้ ำหนักลดลง

ชีพจรเต้นเร็ว ใจสัน่

ควำมดันเลือดสูง

กินจุ

โรคคอพอก หมายถึง ภาวะที่มีการโตขึ ้นของ
ต่อมไทรอยด์ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้

คอพอกธรรมดา
คอพอก/คอโต ไม่ มีอาการไทรอยด์ เป็ นพิษ

คอพอกเป็ นพิษ
ต่อ ม ไทรอยด์ มี ก ารสั ง เคราะห์ แ ละหลั่ ง
ไทรอยด์ ฮ อร์ โมนมากเกิ น จนไปกระตุ้ น
เซลล์ ต่างๆของร่ า งกายท างานมากผิ ดปกติ
เกิดอาการไม่สบายต่างๆ

อาจมีกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง ไม่มีแรง กลืนลาบาก
อาจมีท้องเดิน คลืน่ ไส้ อาเจียน
ผู้หญิงบางคนอาจมีประจาเดือนลดลง หรื อขาด
ประจำเดือน

มี อ า ก า ร เ ห นื่ อ ย ง่ า ย ใ จ สั่ น มื อ สั่ น

อ่ อ นเพลี ย นอนไม่ หลั บ กล้ า มเนื อ้ อ่ อ น
แรง
ขีร้ ้ อน เหงื่อออกง่ าย ฝ่ ามือจะมีเหงื่อชุม
ตลอดเวลา

ตาโปน

กินจุแต่ ผอมลง/นา้ หนักตัวลดลง
อยูไ่ ม่สขุ หงุดหงิด โมโหง่ าย
อาจพบการเปลีย่ นแปลงที่ตา เช่น ลูกตาโปน

ปกติ

คอพอก

กินยา
 ถ้าไม่ได้รับการรักษา
อาจทาให้ เกิดภาวะหัวใจวาย (มี อาการเหนื่อ ย
หอบ เท้ าบวม) โรคหัวใจเต้ นผิดจั งหวะ (มีอาการ
ใจเต้ นเร็ ว จังหวะไม่สม่าเสมอ) โรคหัวใจขาดเลื อด
บางรายอาจมีอาการแขนขาเป็ นอัมพาตเป็ นครัง้ คราว

ยาต้ านไทรอยด์ ยั บ ยั ง้ การสร้ าง
ฮอร์ โมนไทรอยด์ให้ ลดลงสูร่ ะดับ
ปกติ หลังให้ ย าแพทย์ จ ะนัด มาดูอ าการและตรวจระดับ
ฮอร์ โมนไทรอยด์ในเลือดเป็ นระยะ

ดืม่ น้า้ แร่

 ในรายที่มีอาการตาโปนมากๆ

น ้าแร่ เป็ นสารไอโอดีนที่มีกมั มันตรังสี เพื่อทาลาย
เนื ้อเยื่อต่อมไทรอยด์ ส่งผลให้ ลดการสร้ างฮอร์ โมนลง

อาจท าให้ ปิ ดตาไม่ มิ ด

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

กระจกตาด าเป็ น

แผล และตาบอด
 ในรายที่เป็นเรื้อรัง
อาจมี ภ าวะกระดู ก พรุ น กระดู ก หั ก ง่ า ย
ผู้ช ายอาจมีอ าการนมโต จานวนเชื อ้ อสุจิลดลง (อาจเป็ น
หมัน) รวมทังความรู
้
้ สกึ ทางเพศลดลง

 ในรายที่เป็นรุนแรง
อาจเกิ ด ภาวะไทรอยด์ วิ ก ฤติ (thyroid
crisis) มีอาการไข้ สงู หัวใจเต้ นเร็ วมาก อาเจี ยน ท้ องเดิน
ร่างกายขาดน ้า อาจเกิดภาวะช็อก ซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึง
ตายได้
ภาวะนีม้ ักเกิ ดเมื่อร่ างกายเผชิ ญกับความเครี ยด
เช่น ติดเชื ้อ รับการผ่าตัด เป็ นต้ น

การดืม่ น้า้ แร่ และ การผ่าตัด
เนื ้อเยื่อต่อมไทรอยด์เหลือน้ อย สร้ างฮอร์ โมนได้ น้อย

ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
บวม น ้าหนักขึ ้น ขี ้หนาว เฉื่อยชา ท้ องผูก ชีพจรเต้ นช้ า
ความคิดความอ่านช้ า

ต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน
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