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“โกรทฮอรโมน (growth hormone)” หรือ “ฮอรโมนเจริญเติบโต” เปนฮอรโมนที่กระตุนการเจริญเติบโต
ในเด็ก การขาดฮอรโมนนี้หรือมีการหลั่งฮอรโมนไมเพียงพอจะทําใหเด็กเติบโตชาและตัวเตี้ย ความสําคัญของโกรท
ฮอรโมนไมไดมเีฉพาะชวงวัยเด็กเทานั้นแตมตีลอดชวงชีวิต แมวาผูใหญจะตองการฮอรโมนนี้ในปริมาณนอยมากเมื่อ
เทียบกับเด็กแตปริมาณที่เพียงพอมีความสําคัญตอการดํารงชีพ ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนหรือมีไมเพียงพอจะเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหลายอยางจนอาจบั่นทอนอายุขัย จึงจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาโกรทฮอรโมนทดแทน ใน
บทความนี้ใหขอมลูเก่ียวกับความสําคัญของโกรทฮอรโมนในผูใหญและผลเสียหากขาดฮอรโมนนี้, ยาโกรทฮอรโมนที่
ใชในผูใหญและประโยชนที่ไดรับ, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาโกรทฮอรโมน และผลไมพึงประสงค พรอมทั้งขอควร
คํานึงเม่ือใชยาโกรทฮอรโมนในผูใหญ 

ความสําคัญของโกรทฮอรโมนในผูใหญและผลเสียหากขาดฮอรโมน 
ในรางกายโกรทฮอรโมน (growth hormone หรือ somatotropin หรือ GH) หลั่งจากสวนหนาของตอมใต

สมอง (anterior pituitary gland) เมื่อไดรับการกระตุนดวยฮอรโมนจากสมองสวนที่เรียกวาไฮโปทาลามัส 
(hypothalamus) โกรทฮอรโมนประกอบดวยกรดอะมิโน 191 ตัว การหลั่งฮอรโมนนี้เกิดขึ้นตลอดทุกชวงอายุ โดย
หลั่งมากชวงวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กและหลั่งลดลงในผูใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุ ดวยเหตุนี้เด็กที่ขาดโกรทฮอรโมน
บางคนเมื่อโตเปนผูใหญอาจไมตองการฮอรโมนทดแทน ในขณะที่บางคนยังคงตองการ การหลั่งโกรทฮอรโมนเกิด
สูงสุดขณะนอนหลับทั้งในเด็กและผูใหญ โกรทฮอรโมนมีบทบาทในเมแทบอลิซึม (เมแทบอลิซมึหมายถึงกระบวนการ
สรางและสลายสาร) ของโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน จึงมีความสําคัญตอพัฒนาการและการทํางานของอวัยวะ
ตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีความสําคัญตอการเรียนรูในทุกวัย ดวยเหตุนี้โกรทฮอรโมนจึงมีความสําคัญตลอดชวงชีวิต 
ผูใหญที่ขาดฮอรโมนนี้ (รวมถึงการมีไมเพียงพอ) มีความเสี่ยงตอการเกิดผลเสียตอรางกายมากกวาคนทั่วไป โดยจะ
เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือความบกพรองบางอยาง เชน โรคอวน, โรคเบาหวาน, โรคของหัวใจและหลอด
เลือด, โรคกระดูกพรุนและเกิดกระดูกหักเมื่อสูงอายุ, ประสิทธิภาพทางกายลดลง ทําใหออนลางาย ใชแรงมากไมได
และทนการออกกําลังกายนานไมได, ผิวบางและแหง, สุขภาวะทางจิตลดลง ไมชอบเขาสังคม แมแตการพูดคยุกับ
เพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว และอาจเกิดภาวะวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศรา สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตและอายุขัยได ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ชัดเจนขึ้นในผูสูงอายุ (ดูรูป) หลายคนไมรูตัวถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จนเมื่อไดรับการรักษาดวยการใหโกรทฮอรโมนทดแทนจึงรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
(ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ ประโยชนที่ไดรับจากการใชยาโกรทฮอรโมนในผูใหญ) 

 



 
สาเหตุของการขาดโกรทฮอรโมนในผูใหญ  

ภาวะขาดโกรทฮอรโมนในผูใหญตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ดานโรคของตอมไร
ทอ) โดยตองผานการตรวจรางกายและประเมินความสามารถของตอมใตสมองในการหลั่งโกรทฮอรโมน สาเหตุของ
การขาดโกรทฮอรโมนในผูใหญอาจตอเนื่องมาจากวัยเด็ก หรือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเปนผูใหญ  

1. การขาดโกรทฮอรโมนตอเนื่องมาจากวัยเด็ก เด็กที่ขาดโกรทฮอรโมนภายหลังไดรับการรักษาดวย
ฮอรโมนทดแทนเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูง จนถึงวัยที่สวนปลายของกระดูกยาว (epiphysis) 
เชื่อมปดกันแลว เมื่อโตข้ึนการทํางานของตอมใตสมองอาจดีขึ้นประกอบกับผูใหญตองการโกรทฮอรโมนนอยลง 
ปริมาณที่รางกายสรางไดเล็กนอยจึงอาจเพียงพอ แตมจีํานวนไมนอยที่โกรทฮอรโมนยังคงไมเพียงพอเพื่อการทํา
หนาที่ในรางกาย ดวยเหตุนี้ในชวงเปลี่ยนผานจากวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ ภายหลังหยุดการรักษาดวยยาโกรทฮอรโมน
ทดแทนสักระยะหนึ่งซึ่งไมนอยกวา 1 เดือน ควรพบแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคของตอมไรทอเพื่อรับการ
ตรวจรางกายและประเมินความสามารถของตอมใตสมองในการหลั่งโกรทฮอรโมน เพ่ือการวินิจฉัยวาจะตองไดรับ
การรักษาตอไปหรือไม  

 
 



2. การขาดโกรทฮอรโมนที่เริ่มเกิดขึ้นเม่ือเปนผูใหญ อาจมีสาเหตุดังนี้ 
-- เนื้องอก อาจเกิดที่ไฮโปทาลามัส (ทําหนาที่หลั่งฮอรโมนมากระตุนสวนหนาของตอมใตสมองใหหลั่งโกรท

ฮอรโมนดังกลาวแลวขางตน) หรือเกิดที่ตอมใตสมอง หรือเกิดโดยรอบบริเวณเหลานั้น เนื้องอกอาจกดหรือเบียดกลุม
เซลลที่ทําหนาที่หลั่งฮอรโมนจนเซลลเหลานั้นทาํงานไมได หรือการขาดฮอรโมนเปนผลตามมาจากการรักษาเนื้องอก
โดยการผาตัดหรือฉายรังสี จนเปนอันตรายตอกลุมเซลลที่ทาํหนาที่หลั่งฮอรโมน ซึ่งการเกิดเนื้องอกเปนสาเหตุที่พบ
ไดบอยท่ีสุดของการขาดโกรทฮอรโมนที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเปนผูใหญ  

-- ตอมใตสมองทาํงานนอยจนขาดฮอรโมนทุกอยาง (panhypopituitarism) ในกรณเีชนนี้การรักษาตอง
ไดรับฮอรโมนอื่นรวมดวยนอกเหนือจากโกรทฮอรโมน สาเหตุอาจเกิดจากการบาดเจ็บที่สมองจากเหตุตาง ๆ เชน 
อุบัติเหตุที่ศรีษะ, โรคหลอดเลือดสมอง (stroke), การมีภาวะเลือดไหลบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ, การติดเชื้อที่สมอง
หรือเยื่อหุมสมอง  

-- ภาวะไฮโปทาลามัสหลั่งฮอรโมนนอยแบบเรื้อรัง ทําใหมีปริมาณฮอรโมนนอยเกินไปในการกระตุนตอมใต
สมองใหหลั่งโกรทฮอรโมน ซึ่งคลายกับที่เกิดในเด็ก แตสาเหตุนี้พบไดนอย   

ยาโกรทฮอรโมนท่ีนํามาใช 
ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนตองไดรับการรักษาดวยยาโกรทฮอรโมนเพ่ือใหทดแทน ปริมาณท่ีใชสําหรับผูปวย

แตละรายแตกตางกัน ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสามารถของรางกายในการหลั่งฮอรโมนวายังมีมากหรือ
นอยเพียงใด, อายุ ซึ่งปริมาณที่ความตองการลดลงตามวัย, เพศ ซึ่งผูหญิงที่มีการใชยาประเภทเอสโตรเจนอาจ
ตองการยาโกรทฮอรโมนในปริมาณที่มากกวาผูชาย เนื่องจากเอสโตรเจนมีฤทธิ์ลดการสรางไอจีเอฟ-1 ที่ตับ (ขอมูล
เก่ียวกับไอจีเอฟ-1 ในหัวขอ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาโกรทฮอรโมน) ยาโกรทฮอรโมนที่มใีชในขณะนี้เปนยาฉีด
เขาใตผิวหนัง อาจเปนชนิดฉีดทุกวัน ไดแก โซมาโทรพิน (somatropin) และชนิดท่ีออกฤทธิ์นานซึ่งฉีดสัปดาหละ 1 
ครั้ง ไดแก โซมาแพซิแทน (somapacitan)  

1. โซมาโทรพิน (somatropin) เปนรีคอมบิแนนตฮวิแมนโกรทฮอรโมน (recombinant human 
growth hormone หรือ rhGH) ที่มีกรดอะมิโน 191 ตัวและเรียงกันเหมือนโกรทฮอรโมนของคน มีจําหนายหลาย
ผลิตภัณฑและมีรูปแบบที่สามารถฉีดยาดวยตนเอง ใชไดทั้งเด็กและผูใหญแตปริมาณที่ใชตางกันมาก ในผูใหญขนาด
ยาที่ใชอาจคิดตามน้ําหนักตัวหรือไมคิดตามน้ําหนักตัวดังที่จะกลาวขางลางนี้ แตจะเริ่มดวยขนาดต่ําและเพิ่มทีละ
นอยโดยดูจากผลการรักษา ผลไมพึงประสงค (ผลขางเคียง) และระดับไอจีเอฟ-1 ในซีรัม หากเกิดผลขางเคียงอาจ
ตองลดขนาดยา ซึ่งขนาดยาที่เหมาะสมในแตละคนจะตางกัน ในการปรับเพ่ิมขนาดยาหากเปนผูสูงอายุจะปรับเพ่ิม
นอยและเพิ่มชากวาคนหนุมสาว และขนาดยาที่เหมาะสมจะต่ํากวาคนหนุมสาว เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลขางเคียงได
มากกวา 

--กรณทีี่คิดตามน้ําหนักตัว เริ่มดวยขนาดต่ําไมเกิน 0.006 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขาใตผิวหนังทุกวัน 
(รวมทั้งสัปดาหแลวไมเกิน 0.04 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) อาจคอย ๆ ปรับเพ่ิมทุก 4-8 สัปดาห (1-2 เดือน) โดยขึ้นกับ
ผลการรักษา ผลขางเคียง และระดับไอจีเอฟ-1 ในซีรัม โดยขนาดสูงสุดตอวันในผูที่มีอายุไมเกิน 35 ปจะไมเกิน 
0.025 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในผูที่อายุมากกวา 35 ปจะไมเกิน 0.0125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งขีดจํากัดสําหรับ
ขนาดยาเริ่มตนและการปรับเพ่ิมขนาดยาของแตละผลิตภัณฑอาจตางจากนี้ไดเล็กนอยตามผลการศึกษาทางคลินิก
ของผลิตภัณฑนั้น ๆ) การคิดขนาดยาตามน้ําหนักตัวอาจไมเหมาะกับคนอวน  



--กรณทีี่ไมคิดตามน้ําหนักตัว ขนาดเริ่มตน 0.2 มิลลิกรัม/วัน (ชวงที่ใชไดอยูระหวาง 0.15-0.30 
มิลลิกรัม/วัน) อาจปรับเพ่ิมทีละนอยทุก 1-2 เดือนในขนาดประมาณ 0.1-0.2 มิลลิกรัม/วัน โดยขึ้นกับ
ผลการรักษา ผลขางเคียง และระดับไอจีเอฟ-1 ในซีรัม  

โดยทั่วไปขนาดยาโกรทฮอรโมนที่ใชสําหรับผูใหญเปนดังนี้ 
--อายุนอยกวา 30 ป: 0.4-0.5 มิลลิกรัม/วัน (ผูที่เคยไดรับการรักษาดวยยาโกรทฮอรโมนในวัยเด็ก ชวง

เปลี่ยนผานเขาสูวัยผูใหญอาจใชขนาดสูงกวานี้) 
--อายุ 30-60 ป: 0.2-0.3 มิลลิกรัม/วัน 
--อายุมากกวา 60 ป หรือผูที่เปนโรคเบาหวาน: 0.1-0.2 มิลลิกรัม/วัน 
2. ยาโกรทฮอรโมนชนิดออกฤทธิ์นาน ยาโกรทฮอรโมนชนิดที่ใชกันมากเพ่ือเปนฮอรโมนทดแทนคือโซมา

โทรพิน ใชฉีดเขาใตผิวหนังทุกวัน ผูปวยหลายคนกลัวเจ็บจึงไมชอบ อีกทั้งบางคนอาจลืมฉีดยา จึงมีการพัฒนายาใหมี
การออกฤทธิ์ไดนานขึ้นโดยการดัดแปลงโครงสรางยาหรือผลิตในรูปแบบที่มีการปลอยตัวยาทีละนอย เพ่ือใหออก
ฤทธิ์ไดนานขึ้น (เชน PEGylated formulation, pro-drug formulation, noncovalent albumin binding 
growth hormone, depot formulation) เพ่ือลดการฉีดยาเหลือสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือฉีดทุก 2 สัปดาห หรือฉีด
ทุกเดือน บางชนิดมีการนํามาใชระยะหนึ่งแลวเลิกใช ขณะนี้ยาโกรทฮอรโมนชนิดออกฤทธิ์นานที่มีใชแลวในบาง
ประเทศ มีทั้งชนิดที่ใชกับเด็ก คือ โลนาเพกโซมาโทรพิน (lonapegsomatropin) โครงสรางประกอบดวยตัวยาโซมา
โทรพินที่เชื่อมกับพาหะ (methoxypolyethylene glycol carrier) ซึ่งทําหนาที่ปลอยตัวยาทีละนอยอยางชา ๆ ทํา
ใหยาออกฤทธิ์ไดนาน และชนิดที่ใชกับผูใหญ คือ โซมาแพซิแทนดังขอมูลที่จะกลาวขางลางนี้ อยางไรก็ตามยาโกรท
ฮอรโมนชนิดออกฤทธิ์นานถือวาเปนสิ่งใหม การฉีดสัปดาหละ 1 ครั้งหรือหางกวานี้จะตางจากการหลั่งโกรทฮอรโมน
ตามธรรมชาติ ซึ่งในแตละวันหลั่งสูงสุดขณะนอนหลับ (ไมไดหลั่งสม่ําเสมอตลอดท้ังวัน) อีกทั้งโครงสรางยามีการ
ดัดแปลงเล็กนอยจึงไมเหมือนโกรทฮอรโมนในรางกาย ดวยเหตุนี้ยังตองการผลการศึกษาระยะยาวมาสนับสนุนทั้ง
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชนิดออกฤทธิ์นานเหลานี้  

โซมาแพซิแทน (somapacitan) โครงสรางยามีกรดอะมิโน 191 ตัวคลายโกรทฮอรโมนในรางกาย (ยานี้
เปน human growth hormone analog) แตตรงกรดอะมิโนตําแหนงท่ี 101 มีการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมตอดวย
สวนที่จะใชจับกับอัลบูมิน (albumin-binding moiety) เพ่ือใหยาออกฤทธิ์ไดนาน ผลิตโดยกรรมวิธีรีคอมบิแนนตดี
เอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) เปนยาสําหรับใชกับผูใหญ (อยูระหวางการศึกษาเพื่อนํามาใช
กับเด็ก) ผลิตในรูปแบบปากกาพรอมฉีดสําหรับใชกับผูปวยรายเดียว (single-patient-use prefilled pen) มีตัวยา 
10 มิลลิกรัม ในปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร (6.7 มิลลิกรัม /มิลลิลิตร) ฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง เริ่มแรก 1.5 มิลลิกรัม 
เพ่ิมไดครั้งละ 0.5-1.5 มิลลกิรัม ทุก 2-4 สัปดาห โดยขึ้นกับผลการรักษา ผลขางเคยีง และระดับไอจีเอฟ-1 ใน
ซีรัม หากเกิดผลขางเคยีงจะลดขนาดยา ทั้งนี้ขนาดสูงสุดไมเกิน 8 มิลลิกรัม ฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง สําหรับผูท่ีมอีายุ
กวา 65 ปเริ่มดวยขนาดต่ําลง คือ 1 มิลลิกรัม ฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง การเพ่ิมขนาดยาแตละครั้งในผูสูงอายุจะนอย
และชากวาในคนหนุมสาว 

ยาโกรทฮอรโมนฉีดบริเวณไหนและฉีดเวลาใด?  
ยาโกรทฮอรโมนที่มีใชขณะนี้เปนชนิดฉีดเขาใตผิวหนัง อาจฉีดบริเวณทอง ตนแขน สะโพกสวนกน หรือตน

ขา ควรเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดในแตละครั้งเพ่ือไมใหเกิดการฝอของเนื้อเยื่อไขมันและรอยฟกช้ําตรงที่ฉีด ในกรณีที่ฉีดยา
ทุกวัน ไมควรฉีดใกลมื้ออาหารจนเกินไป (ไมวาจะกอนหรือหลังอาหาร) เนื่องจากโกรทฮอรโมนทําใหเกิดภาวะดื้อตอ



อินซูลิน )insulin resistance) นอกจากนี้การฉีดยาชวงค่ําหรือใกลเวลาเขานอนยาจะออกฤทธิ์ไดดีเนื่องจากคลายกับ
การหลั่งโกรทฮอรโมนตามธรรมชาติในรางกายซึ่งหลั่งสูงสุดขณะนอนหลับ อีกทั้งยาจะแสดงฤทธ์ิไดดชีวงทองวาง 
หากลืมฉีดยาในวันใด วันถัดไปใหฉีดตามเวลาปกติและไมตองเพ่ิมขนาดยา กรณีที่ฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง หากลืมไม
เกิน 3 วัน (72 ชั่วโมง) ใหฉีดทันทีที่นึกได หากเกิน 3 วันใหขามการฉีดในสัปดาหนั้น และฉีดครั้งถัดไปตามปกติ  

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาโกรทฮอรโมน 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (pharmacological action) หมายถึงฤทธิ์ของยา (เชน ยาโกรทฮอรโมน) ซึ่งเปนสารที่

ใหเขาสูรางกายเพ่ือประโยชนทางการแพทย เชน การรักษาโรค ในขนาดที่ใชไดผล สวนฤทธิ์ทางสรีรวิทยาหมายถึง
ฤทธิ์ของสารในรางกายที่มีอยูแลวในปริมาณที่หลั่งตามธรรมชาติเพ่ือการทําหนาที่ตามปกติ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
ยาโกรทฮอรโมนสวนใหญจะเหมือนกับการแสดงฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของโกรทฮอรโมนในรางกาย ยาโกรทฮอรโมน
อาจแสดงฤทธิ์โดยตรงผานตัวรับ (GH receptor) ที่อยูบนผิวเซลล หรือแสดงฤทธิ์ผานสารชนิดหนึ่งที่มีโครงสราง
คลายอินซูลิน คือไอจีเอฟ-1 (IGF-1 หรือ insulin-like growth factor-1 หรือ somatomedin C) ซึ่งโกรทฮอรโมน
ที่มีในรางกายและยาโกรทฮอรโมน (ซึ่งใหจากภายนอก) จะกระตุนการสรางไอจีเอฟ-1 ที่ตับ ระดับไอจีเอฟ-1 ใน
ซีรัมจะสัมพันธกับประสิทธิภาพของยาจึงใชในการประเมินผลการรักษา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาโกรทฮอรโมนที่
จะกลาวถึง (เพ่ือใหเกิดความเขาใจทั้งดานการนํายาไปใชประโยชนและดานผลไมพึงประสงค) มีดังนี้ 

1. กระตุนการเจริญในระดับเซลล จนถึงระดับเนื้อเยื่อและอวัยวะ (ทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน) 
ทําใหเด็กมีกลามเนื้อโครงรางและกระดูกเจริญเติบโต มีรูปรางสูงใหญ นํามาใชรักษาภาวะเด็กเติบโตชาและตัวเตี้ย
เพราะขาดฮอรโมนนี้และจะหยุดใหยาเมื่อสวนปลายของกระดูกยาวเชื่อมปดกันแลว จึงไมนํามาใชรักษาภาวะตัวเตี้ย
ในผูใหญ  

2. กระตุนเมแทบอลิซึมของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และอิเล็กโทรไลต 
 โปรตีน: ทําใหเกิดการสรางโปรตีนในรางกาย (anabolic effect) และลดการสรางยูเรีย โกรทฮอรโมนเปน
ฮอรโมนเสริมสราง ยาโกรทฮอรโมนจึงเปนสารท่ีหามใชทางการกีฬา 
 คารโบไฮเดรต: ทําใหเกิดการสลายไกลโคเจน (glycogen) มีการนําคารโบไฮเดรตไปใชมากขึ้นและทําให
ระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น 
 ไขมัน: ทําใหเกิดการสลายไขมันไปเปนกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ดังนั้นการที่ยาโกรทฮอรโมนชวย
เสริมสรางกลามเนื้อในขณะที่ลดเนื้อเย่ือไขมัน จึงมีการนํายาโกรทฮอรโมนไปใชในทางที่ผิดในดานการกีฬาเพื่อ
กระตุนใหกลามเนื้อโตข้ึนในขณะที่น้ําหนักไมเพ่ิมขึ้น (เนื่องจากมีเนื้อเย่ือไขมันลดลง) 
 อิเล็กโทรไลต: ทําใหเกิดการสะสมแมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียมและฟอสเฟตในรางกายเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ฟอสเฟตเปนสวนประกอบของกระดูก สวนการสะสมโซเดียม (รวมถึงน้ํา) ทําใหมีความดันโลหิตเพิ่มข้ึน 
  3. ฤทธิ์อ่ืน ๆ เชน เพ่ิมจํานวนเม็ดเลือดแดง, เพ่ิมการสรางคอนดรอยตินซัลเฟต (chondroitin sulfate) ซึ่ง
สารนีเ้ปนสวนประกอบของกระดูกออน, เพ่ิมการสรางคอลลาเจน (collagen), ลดการหลั่งฮอรโมนไทโรโทรปน 
(thyrotropin หรือ thyroid-stimulating hormone) ซึ่งเปนฮอรโมนที่ควบคุมการสรางไทรอยดฮอรโมน (thyroid 
hormone) ดังนั้นการใชยาโกรทฮอรโมนจึงทาํใหไทรอยดฮอรโมนหลั่งนอยลง 
 
 
 



ประโยชนที่ไดรับจากการใชยาโกรทฮอรโมนในผูใหญ 
ภาวะขาดโกรทฮอรโมนในผูใหญเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดผลเสียหลายอยางดังท่ีกลาวขางตน บางรายอาจ

ไมรูสึกถึงความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น ตอเมื่อไดรับการรักษาดวยยาโกรทฮอรโมนแลวพบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้น
หลายอยาง ดังกลาวขางลางนี้  

1. ผลตอสวนประกอบของรางกายที่เปนไขมันและกลามเนื้อ การขาดโกรทฮอรโมนจะมีเนื้อเยื่อไขมัน 
(adipose tissue) มากขึ้นในขณะที่กลามเนื้อหรือเนื้อเย่ือไรไขมัน (lean tissue) ลดลง มีเนื้อเย่ือไขมันมาสะสม
บริเวณทองทําใหอวนกลางลําตัวซึ่งลดไดยาก ผูที่เคยไดรับโกรทฮอรโมนในวัยเด็กภายหลังหยุดใชและโตเปนผูใหญ
พบวาหลายคนมีแนวโนมอวนข้ึน ยาโกรทฮอรโมนชวยลดไขมันสวนเกินโดยเฉพาะที่ทองและเพ่ิมกลามเนื้อ  

2. ผลตอแรธาตุในกระดูก ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนจะมีแรธาตุสะสมในกระดูกลดลง เพิ่มความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักเมื่ออายุมากขึ้นไดเร็วกวาคนที่ไมขาดโกรทฮอรโมน โดยเฉพาะหากในวัยเด็ก
กระดูกเจริญไมดีและการสะสมแรธาตุในกระดูกเกิดไดไมดีจะยิ่งเรงใหเกิดผลเสียดังกลาว แมมคีาดการณวาการใหยา
โกรทฮอรโมนทดแทนนาจะชวยเพ่ิมแรธาตุในกระดูกไดแตมีเพียงบางการศกึษาที่เห็นผลดี ในขณะที่หลายการศึกษา
ยังไมเห็นถึงผลดีดังกลาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระดูกใชเวลานานจึงตองมีการศึกษาที่ใช
เวลานานขึ้น  

3. ผลตอสมรรถภาพทางกาย (physical performance) การขาดโกรทฮอรโมนทําใหมีมวลกลามเนื้อ
นอยลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อจึงลดลง เปนเหตุใหประสิทธิภาพทางกายลดลง ใชแรงมากไมได ออนลางาย 
และออกกําลังกายนานไมได ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนจะมีความสามารถในการใชออกซิเจนและใชพลังงานไดลดลง
ไมวาชวงพักหรือชวงทํางาน การรักษาดวยยาโกรทฮอรโมนชวยใหการออกกําลังกาย การใชออกซิเจนและการสูบฉีด
เลือดของหัวใจเกิดไดดีข้ึน สวนหนึ่งอาจเปนผลโดยตรงจากฤทธิ์ของโกรทฮอรโมนท่ีเพิ่มมวลกลามเนื้อโครงสรางและ
กลามเนื้อหัวใจ  

 4. ผลตอไขมันในเลือด ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนมีแนวในมที่จะมีระดับไขมันในเลือดทั้งคาโคเลสเตอรอล
รวม (total cholesterol), แอลดีแอล-โคเลสเตอรอล (LDL-cholesterol หรือโคเลสเตอรอลที่ติดไปกับไลโพโปรตีน
ความหนาแนนต่ํา) และไตรกลีเซอไรด (triglyceride) สูงกวาคาปกติ ในขณะที่เอชดีแอล-โคเลสเตอรอล (HDL-
cholesterol หรือโคเลสเตอรอลที่ติดไปกับไลโพโปรตีนความหนาแนนสูง) มีระดับต่ํากวาคาปกติ จึงเพ่ิมความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) การใหยาโกรทฮอรโมนชวยลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะเมื่อให
รวมกับยาลดไขมันในกลุมสแตติน (statins)  

5. สุขภาวะทางจิต (psychological well-being) ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมนจะรูสึกเบื่อหนาย ไมชอบเขา
สังคม มีภาวะวิตกกังวลตลอดจนภาวะซึมเศรา การใหยาโกรทฮอรโมนชวยดานสุขภาวะทางจิต ทําใหมีความสุขและ
อารมณดีขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

6. ผลตอระดับน้ําตาลในเลือด โกรทฮอรโมนมีผลซับซอนตอระดับน้ําตาลในเลือด ผูใหญที่ขาดโกรทฮอรโมน
จะพบภาวะดื้อตออินซูลินทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากระดับไอจีเอฟ-1 ที่ลดลง การใหยาโก
รทฮอรโมนจะเพิ่มระดับไอจีเอฟ-1 จึงชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด นอกจากนี้การลดเนื้อเยื่อไขมันอาจชวยลด
ความเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน อยางไรก็ตามหากใหยาโกรทฮอรโมนในขนาดสูงจะกระตุนการสลายไกลโคเจน
และทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ิมข้ึนได (ตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่กลาวขางตน) ผูที่เปนโรคเบาหวานอยูแลวหาก
ตองใชยาโกรทฮอรโมนจะเริ่มตนในขนาดต่ํา 



จะตองใชยาโกรทฮอรโมนไปนานเทาไร? 
โดยทั่วไปตราบใดที่ยังคงไดรับประโยชนจากการใชยาโกรทฮอรโมนในการลดผลเสียอันเกิดจากภาวะขาดโก

รทฮอรโมนและเพื่อใหมคีุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งไมเกิดผลขางเคยีงท่ีเปนอันตราย สามารถใชยาตอเนื่องเรื่อยไป แตถา
ใชแลวพบวาไมเกิดประโยชนประการใดเปนเวลานาน 1 ป แพทยผูใหการรักษาอาจพิจารณาหยุดการใชยา  

ผลไมพึงประสงคของยาโกรทฮอรโมน  
โซมาโทรพิน (ชนิดฉีดทุกวัน) เปนยาโกรทฮอรโมนชนิดที่มใีชมานานแลวและคอนขางปลอดภัยไมวาจะใช

รักษาภาวะขาดโกรทฮอรโมนในเด็กหรือในผูใหญ ผลไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก แขน-ขาบวม, ปวดแขน-ขา, ตึง
แขน-ขา, ปวดขอ, ปวดกลามเนื้อ, บวมน้ํา, ความรูสึกสัมผัสเพ้ียน (paresthesia), ความดันโลหิตสูง และปวดศีรษะ 
สวนผลไมพึงประสงคของโซมาแพซิแทน (ชนิดฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง) ที่พบบอย ไดแก แขน-ขาบวม, ปวดหลัง, ปวด
ขอ, อาหารไมยอย, การนอนหลับผิดปกติ, เวียนศีรษะ, ตอมทอนซิลอักเสบ, อาเจียน, ตอมหมวกไตทํางานไม
เพียงพอ (adrenal insufficiency), ความดันโลหิตสูง, ระดับครีเอทีนฟอสโฟไคเนส (creatine phosphokinase) 
ในเลือดเพ่ิมขึ้น, น้ําหนักตัวเพ่ิม และโลหิตจาง 

สวนผลไมพึงประสงคอ่ืน ๆ ของยาโกรทฮอรโมนที่อาจพบมีดังนี้  
1. การแพยา พบไดนอย อยางไรก็ตามหากเกิดการแพไมวาจะแพตอสวนประกอบใด ๆ หามใชยานั้นอีก  
2. การเกิดปฏิกิริยาตรงบริเวณท่ีฉีด เชน เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด, เนื้อเยื่อไขมันบริเวณที่ฉีดฝอ, รอยฟกช้ํา ใน

การฉีดยาแตละครั้งควรเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดใหม 
3. การดื้อตอฤทธิ์อินซูลิน ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน โดยเฉพาะเมื่อใชยาในขนาดสูง  
4. การเกิดแอนติบอดีตอตานยา พบนอยและอาจไมรบกวนผลการรักษา  
5. ความเสี่ยงตอการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง หรือทําใหผูที่เปนโรคอยูแลวเปนมากขึ้น (เนื่องจากสารไอจี

เอฟ-1 มีฤทธิ์กระตุนการเจริญของเซลล) ซึ่งยาโกรทฮอรโมนจะไมใชกับผูปวยโรคมะเร็ง  
6. ผลอ่ืน ๆ เชน เกิดการสะสมน้ําและอิเล็กโทรไลตเฉียบพลัน, ความดันในกะโหลกศีรษะสูง, ภาวะไทรอยด

ฮอรโมนหลั่งนอย (hypothyroidism), ภาวะตับออนอักเสบ  

ขอควรคํานึงเม่ือใชยาโกรทฮอรโมนในผูใหญ 
1. ความสําคัญของโกรทฮอรโมนไมไดมีเฉพาะชวงวัยเด็กเทานั้นแตมีตลอดชวงชีวิต ภาวะขาดโกรทฮอรโมนใน

ผูใหญตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคของตอมไรทอ และผูใหญที่ขาดฮอรโมนควร
ไดรับยาโกรทฮอรโมนทดแทน  

2. ยาโกรทฮอรโมนไมไดใชเพ่ือเพ่ิมความสูงในผูใหญ เนื่องจากสวนปลายของกระดูกยาวเชื่อมปดกันแลว แตใช
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดผลเสียจากการขาดโกรทฮอรโมนและเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ขนาดของยาโกรทฮอรโมนที่นํามาใชรักษาภาวะขาดโกรทฮอรโมนในผูใหญจะนอยมากเมื่อเทียบกับขนาดที่ใช
ในเด็ก และขนาดยาไมไดใชเทาเดิมไปตลอด เมื่ออายุมากขึ้นขนาดยาจะลดลง ผูที่มีอายุเกิน 60 ปหรือผูปวย
โรคเบาหวานจะใชในขนาดต่ํากวาคนหนุมสาวหรือผูท่ีไมเปนโรคเบาหวาน  

4. ฮอรโมนพวกเอสโตรเจนรบกวนประสิทธิภาพของยาได ผูหญิงที่ใชยาประเภทฮอรโมนเอสโตรเจนเพ่ือการ
คุมกําเนิดหรือเพ่ือเปนฮอรโมนทดแทน ไมวาจะใชอยูแลว เริ่มใชหรือหยุดใชก็ตาม ควรแจงแพทยผูใหการรักษา  

5. การฉีดยาดวยตนเอง บุคลากรทางการแพทยจะแนะนําวิธีฉีดยาให อยาฉีดยาเองโดยที่ยังไมไดผานการเรียนรู
วิธีฉีดท่ีถูกตอง และควรศกึษาเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เปนขอมลูผลิตภัณฑยานั้น 



6. เมื่อตองฉีดยาเอง ตําแหนงที่ฉีดยาเขาใตผิวหนังอาจเปนบริเวณทอง ตนแขน สะโพกสวนกน หรือตนขา ซึ่ง
บริเวณนั้นตองมีลักษณะปกติ ไมบวม ไมแดง ไมมีรอยช้ําหรือเปนกอนแข็ง, ใหเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดในแตละครั้งเพื่อ
ไมใหเกิดการฝอของเนื้อเยื่อไขมันตรงท่ีฉีดหรือเกิดรอยฟกช้ํา และใชยาตามขนาดที่แนะนํา การใชยาเกินขนาดจะ
เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดผลไมพึงประสงคทั้งชนิดที่เกิดเฉียบพลันและผลในระยะยาว 

7. ควรฉีดยาอยางสม่ําเสมอตามขอแนะนํา หากลืมฉีดยาในวันใด วันถัดไปใหฉีดตามเวลาปกติและไมตองเพ่ิม
ขนาด ในกรณทีี่ฉีดสัปดาหละ 1 ครั้ง หากลืมฉีดยาใหฉีดทันทีท่ีนึกไดแตตองลืมไมเกิน 3 วัน (72 ชัว่โมง) หากเกิน 
3 วันใหขามการฉีดในสัปดาหนั้นและฉีดครั้งถัดไปตามปกติ  

8. การใชยาโกรทฮอรโมนชนิดออกฤทธ์ินาน ควรเฝาระวังการเกิดผลไมพึงประสงคซึ่งอาจพบไดมากกวาชนิดฉีด
ทุกวัน เนื่องจากโครงสรางตัวยาตางจากฮอรโมนธรรมชาติเล็กนอย และการออกฤทธิ์ของยาจะตอเนื่องจึงตางจาก
การหลั่งฮอรโมนตามธรรมชาติซึ่งหลั่งในแตละชวงของวันไมเทากัน 

9. เขารับการตรวจรางกายตามนัดทุกครั้ง เพ่ือประเมินดานประสิทธิภาพของยาและการเฝาระวังผลไมพึง
ประสงคของยาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการปรับขนาดยาใหเหมาะสม 
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