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Primary squamous cell carcinoma of thyroid
Primary squamous cell carcinoma of thyroid (SCC of thyroid) เป็ นมะเร็ งไทรอยด์ ทีH ประกอบด้ วยเซลล์ มะเร็ งทีH มี
ลั กษณะของ squamous differentiation ทั Sงหมด(1) อุ บัติการณ์ การเกิ ดโรคพบน้ อยกว่ าร้ อยละ 1 ของมะเร็ งไทรอยด์ ทั Sงหมด(]) พบใน
ผู้ หญิ งมากกว่ าผู้ ชายในอั ตราส่ วน 2 ต่ อ 1(3) ช่ วงอายุ เฉลีH ยทีH พบคื อ 50-60 ปี (l) แต่ อย่ างไรก็ ตามสามารถพบมะเร็ งไทรอยด์ ชนิ ดนี Sได้
ในทุ กช่ วงอายุ มี รายงานตั Sงแต่ อายุ 24 ปี จนถึ ง 90 ปี (3)
SCC of thyroid เป็ นมะเร็ งทีH มี การพยากรณ์ โรคไม่ ดี เนืH องจากการดํ าเนิ นโรคเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ผู้ ป่ วยมั กมี อาการและ
อาการแสดงของโรคทีH เกิ ดจากมะเร็ งกดเบี ยดหรื อลุ กลามอวั ยวะข้ างเคี ยงตั Sงแต่ แรกวิ นิจฉั ย(t) ส่ วนใหญ่ มั กเสี ยชี วิตภายใน 1 ปี
นั บตั Sงแต่ เริH มวิ นิจฉั ย(v) สาเหตุ หลั กของการเสี ยชี วิตเป็ นจากมะเร็ งกดเบี ยดหรื อลุ กลามเข้ าไปในหลอดลม(w)
พยาธิ สรี รวิ ทยาการเกิ ด SCC of thyroid(7, 8)
ปั จจุ บันยั งไม่ ทราบพยาธิ สรี รวิ ทยาการเกิ ดโรคชั ดเจน แต่ ได้ มี การตั Sงสมมติ ฐานการเกิ ดโรคไว้ อยู่ 3 ทฤษฎี ได้ แก่
1) Metaplasia theory เกิ ดจากการมี squamous metaplasia ในต่ อมไทรอยด์ ทีH มี ความผิ ดปกติ อยู่ แต่ เดิ ม เช่ น Hashimoto’s
thyroiditis ทํ าให้ เกิ ด squamous cell carcinoma ตามมา
2) De-differentiation theory เกิ ดจากการมี squamous differentiation ในมะเร็ งไทรอยด์ ชนิ ด papillary (papillary thyroid
carcinoma), medullary (medullary thyroid carcinoma) หรื อ anaplastic (anaplastic thyroid carcinoma) แล้ วทํ าให้ เกิ ด
squamous cell carcinoma ตามมา
3) Embryonic-nest theory เกิ ดจากเซลล์ squamous ทีH อยู่ บริ เวณส่ วนทีH เหลื อ (remnant) ของโครงสร้ างทางเอ็ มบริ โอทีH จะเจริ ญ
ไปเป็ น c-cell ของต่ อมไทรอยด์ (ultimobrachial body), เยืH อบุ ผิวของต่ มไทมั ส (thymic epithelium) หรื อ thyroglossal duct
มี การพั ฒนาไปเป็ น squamous cell carcinoma
อาการและอาการแสดง
การดํ าเนิ นโรคเป็ นไปอย่ างรวดเร็ วเหมื อนทีH พบใน anaplastic thyroid carcinoma(1) ผู้ ป่ วยมั กมาด้ วยก้ อนทีH คอโตอย่ าง
รวดเร็ ว พบว่ าร้ อยละ 71.6-86(‰, l) มี อาการและอาการแสดงทีH เกิ ดจากมะเร็ งลุ กลามหรื อกดเบี ยดอวั ยวะข้ างเคี ยง (extrathyroidal
extension) อั นได้ แก่ เนื SอเยืH อกล้ ามเนื Sอและเส้ นเลื อดโดยรอบ, หลอดลม (trachea), หลอดอาหาร (esophagus) และ เส้ นประสาท
recurrent laryngeal(1, 9) ทํ าให้ มี อาการปวดบริ เวณคอ, หายใจลํ าบาก (dyspnea), กลื นติ ด (dysphagia) และเสี ยงแหบ
(hoarseness)(1, 9) สามารถพบ extrathyroidal extension ได้ แม้ ว่ ามะเร็ งจะมี ขนาดเล็ กเพี ยง 1-3 เซนติ เมตร(t‹) ผู้ ป่ วยร้ อยละ 48-52
มี มะเร็ งแพร่ กระจายไปต่ อมนํ Sาเหลื องบริ เวณคอ และร้ อยละ 6.7-10 มี การแพร่ กระจายไปยั งอวั ยวะอืH นๆ(‰, l)
การวิ นิจฉั ย
ในการวิ นิจฉั ย SCC of thyroid มี ความจํ าเป็ นต้ องวิ นิจฉั ยแยกโรคจากมะเร็ งไทรอยด์ บางชนิ ดทีH มี ลั กษณะของเซลล์ ทาง
พยาธิ วิทยาใกล้ เคี ยงกั บ squamous cell carcinoma เช่ น anaplastic thyroid carcinoma with predominant squamoid growth
pattern(t, ]) และ squamous cell carcinoma ทีH เกิ ดจากมะเร็ งของอวั ยวะอืH นแพร่ กระจายมาทีH ต่ อมไทรอยด์ เสมอ (SCC
metastases to thyroid) ซึH งพบได้ บ่ อยกว่ าถึ ง 10 เท่ า มะเร็ งของอวั ยวะทีH มั กแพร่ กระจายมายั งต่ อมไทรอยด์ ได้ แก่ อวั ยวะทีH อยู่ ใกล้
กั บต่ อมไทรอยด์ เช่ น โคนลิ Sน (base of tongue), กล่ องเสี ยง (larynx), คอหอย (pharynx) หรื อ หลอดอาหารส่ วนต้ น (upper
esophagus) และอวั ยวะทีH อยู่ ไกลออกไป เช่ น อวั ยวะบริ เวณศี รษะและลํ าคอ, ปอด หรื ออวั ยวะของระบบทางเดิ นอาหารอาหาร(t)
ดั งนั Sนการจะวิ นิจฉั ย SCC of thyroid ต้ องอาศั ยทั Sงลั กษณะอาการทางคลิ นิก, การถ่ ายภาพทางรั งสี (radiology), การส่ อง
กล้ อง (endoscopy) และการตรวจทางพยาธิ วิทยา (pathology)(1, 4)
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• ลั กษณะอาการทางคลิ นิก
ทั Sง SCC of thyroid และ SCC metastases to thyroid พบในผู้ ป่ วยอายุ มาก กล่ าวคื อ SCC of thyroid พบในผู้ ป่ วยอายุ
50-60 ปี และ SCC metastases to thyroid พบในผู้ ป่ วยอายุ 60-70 ปี ผู้ ป่ วย SCC metastases to thyroid เกื อบทุ กรายมั กมี
การกระจายของมะเร็ งไปยั งตํ าแหน่ งอืH นร่ วมด้ วย(tt)
• Radiology(t)
o อั ลตราซาวน์ ไทรอยด์ (thyroid ultrasound)
ลั กษณะ ultrasound ทีH พบใน SCC of thyroid ไม่ มี ความแตกต่ างจากมะเร็ งไทรอยด์ ชนิ ดอืH น และไม่ มี ลั กษณะทีH
จํ าเพาะ อี กทั Sงจํ านวนก้ อนไทรอยด์ (thyroid mass) ทีH พบก็ ไม่ สามารถแยก SCC of thyroid ออกจาก SCC
metastases to thyroid gland ได้ แต่ อย่ างไรก็ ตามประโยชน์ ของการทํ า ultrasound มี หลายอย่ างด้ วยกั น ได้ แก่ ช่ วย
แยกลั กษณะของก้ อนไทรอยด์ (thyroid mass) ว่ าเป็ นถุ งนํ Sาหรื อเป็ นเนื Sอ ช่ วยบ่ งชี Sว่า thyroid mass ก้ อนนั Sนเป็ นเนื Sอ
งอกชนิ ดร้ ายแรง (malignant) หรื อไม่ ร้ ายแรง (benign) อี กทั Sงยั งช่ วยในการเจาะชิ Sนเนื SอเพืH อตรวจทางเซลล์ วิ ทยาได้
อี กด้ วย (US-guided fine needle aspiration cytology)
o Computerized tomography scan (CT scan) และ Magnetic resonance imaging (MRI)
การทํ า CT scan หรื อ MRI บริ เวณคอ ช่ องอก ช่ องท้ อง และเชิ งกราน (pelvis) จะช่ วยในการประเมิ นลั กษณะ
ของ thyroid mass การกระจายและการกดเบี ยดอวั ยวะข้ างเคี ยงของ thyroid mass อี กทั Sงยั งช่ วยในการค้ นหา มะเร็ ง
ปฐมภู มิ (primary cancer)
• Endoscopy(t)
เป็ นการตรวจโดยวิ ธีการส่ องกล้ องเพืH อตรวจหาตํ าแหน่ งของ primary cancer ได้ แก่ มะเร็ งของ pharynx, larynx,
esophagus หรื อ หลอดลม (bronchus)
• Pathology(t)
การเจาะชิ Sนเนื SอเพืH อตรวจทางเซลล์ วิ ทยา (fine needle aspiration cytology, FNAC) ไม่ สามารถแยก SCC of thyroid
ออกจาก SCC metastases to thyroid gland ได้ แต่ กาตรวจย้ อมพิ เศษทางพยาธิ วิทยา (immunohistochemistry) อาจจะ
ช่ วยในการแยกโรคทั Sง 2 ชนิ ดออกจากกั นได้ โดยหากเป็ น primary squamous cell carcinoma of thyroid จะย้ อมติ ด
CK19 หรื อบางรายอาจจะย้ อมติ ด CK7 และ CK18 ได้ แต่ จะย้ อมไม่ ติ ด CK1, CK4, CK10/13 และ CK20 สํ าหรั บ TTF-1
สามารถย้ อมติ ดได้ ทั Sงในมะเร็ งปอดและมะเร็ งไทรอยด์ นอกจากนี Sการย้ อมติ ด calcitonin จะช่ วยบ่ งชี Sว่าเป็ น medullary
thyroid cancer
การรั กษา
Primary squamous cell carcinoma of thyroid เป็ นมะเร็ งทีH มี การพยากรณ์ โรคไม่ ดี จากการศึ กษาของ Cho JK และ
คณะพบว่ าอั ตราการรอดชี วิตของผู้ ป่ วยเฉลีH ยประมาณ 9 เดื อน และอั ตราการรอดชี วิตทีH 3 ปี ประมาณร้ อยละ 20(3) มะเร็ งชนิ ดนี Sไม่
ค่ อยตอบสนองต่ อการรั กษาด้ วยการฉายแสงหรื อยาเคมี บํ าบั ด ดั งนั Sนการผ่ าตั ดอาจจะเป็ นทางทีH ช่ วยเพิH มอั ตราการการรอดชี วิตได้ (‰)
แต่ อย่ างไรก็ ตามผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ มั กได้ รั บการวิ นิจฉั ยเมืH อมะเร็ งเป็ นระยะทีH ลุ กลามมากแล้ วจึ งไม่ สามารถผ่ าตั ดมะเร็ งออกได้ หมด(w)
มี ผู้ เชีH ยวชาญแนะนํ าให้ รั กษาตามอาการ (supportive treatment), เจาะคอ (tracheostomy) เพืH อป้ องกั นการหายใจล้ มเหลวซึH งเป็ น
สาเหตุ การเสี ยชี วิตทีH พบบ่ อยทีH สุ ดของมะเร็ งชนิ ดนี S และใส่ สายให้ อาหารทางหน้ าท้ อง (gastrostomy) เนืH องจากผู้ ป่ วยมั กมี ปั ญหา
กลื นติ ดจากการทีH มะเร็ งลุ กลาม esophagus(t)
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