โรคไทรอยด์เป็ นพิ ษแบบไม่แสดงอาการ
(Subclinical Hyperthyroidism)
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โรคไทรอยด์เป็ นพิ ษแบบไม่แสดงอาการ (Subclinical hyperthyroidism) คืออะไร
Subclinical hyperthyroidism หรือเรียกว่า mild thyroid failure หมายถึงผู้ทีมีการทํางานของต่อมไทรอยด์
มากกว่าปกติ แต่มกั ไม่มีอาการแสดงของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิ ษ หรืออาจมี อาการเพียงเล็กน้อย เช่น
ใจสั น เป็นต้น โดยทั วไปไม่ก่อให้เกิดป ั ญหาในคนอายุน้อยแต่สําหรับผู้สูงอายุอาจก่อให้เกิดโรคหัวใจและ
กระดูกพรุนได้
ทราบได้อย่างไรว่าเกิ ดโรคไทรอยด์เป็ นพิ ษแบบไม่แสดงอาการ
เนื องจากไม่สามารถประเมินจากอาการแสดง วิธ ีการทีใช้วินิจฉัยโรคไทรอยด์เป็ นพิ ษแบบไม่แสดงอาการ คื อ
การตรวจเลื อด ผู้ป ่ วยโรคนีจะมีระดับ thyroid stimulating hormone (TSH) ตํ ากว่าปกติ (ตํ ากว่า 0.1
mIU/l) แต่มฮี อร์โมน free T4 (FT4) และ free T3 (FT3) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึงต่างจากผู้ป ่ วยทีมีภาวะ
ไทรอยด์เป็ นพิ ษ (thyrotoxicosis) ทีมีระดับ free T4 และ free T3 สูงกว่าปกติ และ TSH ตํ ากว่าปกติ
ภาวะนี เกิ ดจากสาเหตุหรือปัจจัยใด
สาเหตุการเกิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ความผิดปกติทีเกิ ดภายในร่างกาย e( ndogenous
subclinical hyperthyroidism) ได้แก่ ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น Graves’ disease,
ไทรอยด์อ ักเสบ (thyroiditis) เป็นต้น และความผิดปกติทีเกิดจากการได้รับสารจากภายนอก (exogenous
subclinical hyperthyroidism) ได้แก่ การได้ร ับฮอร์โมนไทรอยด์เพื อการรักษา ซึงเป็นสาเหตุทีพบบ่อยที สุด
หรือเกิดจากการได้รับยาหรือสารรังสีทีมี ส่วนประกอบของไอโอดีน เช่น ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจั งหวะ
amiodarone เป็นต้น
ภาวะนี มีอันตรายอย่างไร
ภาวะนีทําให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและหั วใจ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุในวั ยหมดประจําเดื อนหรือผู้ทมีี
ป ั ญหาโรคกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วภาวะนีจะทําให้เกิดป ั ญหาภาวะกระดูกพรุนมาก เนื องจากฮอร์โมน
ไทรอยด์มีผลในการกระตุ้นการสลายกระดูก นอกจากนั น พบการเกิดภาวะหั วใจเต้นผิดจังหวะ(atrial
fibrillation) ซึงระดับความรุนแรงของโรคสั มพั นธ์กับปริมาณTSH ทีตํ า โดยเฉพาะในผู้ท ีมีอายุมากกว่า65
ปี หรือมีภาวะโรคหั วใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยอยู่แล้วมีความเสียงมากกว่าคนปกติ และพบอาการอืนๆ บ้าง
แต่ไม่รุนแรง เช่น อาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลี ย กังวล มือสั น หงุดหงิดง่าย

หากตรวจพบโรคจะทําการรั กษาอย่า งไร
แพทย์จะประเมินระดับความรุนแรงของโรค หากพบว่าระดับฮอร์โมน TSH ตํ ามาก (0.1 mIU/l) และเป็น
ผู้สูงอายุทมีี โรคหัวใจหรือมีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย ซึงจัดว่าเป็ นระดับทีรุนแรง g( rade 1 subclinical
hyperthyroidism) จําเป็ นต้องให้การรักษาเหมือนกับผู้ป ่ วยโรคไทรอยด์ทํางานมากเกิน hyperthyroidism)
(
เช่นให้ยาต้านไทรอยด์ PTU หรือ methimazole หรือการให้สารรั งสีเพื อกดการทํางานของต่อมไทรอยด์ และ
ติดตามระดับฮอร์โมนไทรอยด์ทุก 3-6 เดือน สําหรับผู้ทอายุ
ี น้อยและมีระดับฮอร์โมน TSH ในช่วง 0.1-0.4
mIU/l ยังไม่จําเป็นต้องทําการรักษาแต่ให้ติดตามระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลื อดทุก 6 เดือน
สรุป
โดยสรุปหากสงสัยว่ามีความผิดปกติของการทํางานของต่อมไทรอยด์ ควรตรวจเลือดเพื อวินิจฉัยระดับ
ฮอร์โมน ขั นตอนในการดําเนินการพิ จารณารักษาสรุปเป็ น6 ขั นตอน คือ
1. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลื อด โดยหากพบว่า ระดับTSH ตํ ากว่าปกติโดย FT3 FT4 มีระดั บ
ปกติ เข้าข่ายการเกิดโรคไทรอยด์เป็นพิ ษแบบไม่แสดงอาการ
2. แพทย์ประเมินระดับความรุนแรง
3. วินิจฉัยหาสาเหตุการเกิด
4. ประเมินความเสี ยงทีจะการเกิดโรคอืนตามมา หากพบว่ามีความเสียงมากจําเป็นต้องได้ร ับยารักษา
5. แพทย์พ ิ จารณาให้การรักษา โดยผู้ท ี มีความเสียงและจําเป็นต้องได้ร ับการรักษาคื อ ผู้สูงอายุ และผู้ที
มีโรคหัวใจและกระดูกพรุนร่วมด้วย
6. ผู้ป ่ วยพบแพทย์เพื อตรวจเลือดติดตามระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และปรับขนาดยา ทุก3-6 เดือน
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