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Thyroid function test
interpretation
ปนััดดา ศรีีจอมขวััญ

บทนำำ�

โรคไทรอยด์์เป็็นโรคที่่�พบบ่่อย มีีอาการที่่�หลากหลาย และอาการบางอย่่างที่่�ไม่่จำำ�เพาะ เช่่น
อ่่อนเพลีีย ผมร่่วง ท้้องผููก อารมณ์์แปรปรวน เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการประเมิินการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
โดยการตรวจเลืือด หรืือ thyroid function test จึึงเป็็นการทดสอบทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�มีีความจำำ�เป็็น
และใช้้บ่่อยในการวิินิิจฉััยโรคไทรอยด์์ ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง ความรู้้�พื้้�นฐานของ thyroid hormone
metabolism แนวทางการส่่งตรวจ thyroid function test การแปลผล thyroid function test และ ภาวะ
ที่่�ผล thyroid function test ไม่่เข้้ากัับอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วย หรืือ ผลไม่่เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน (discordant thyroid function test)

Physiology of thyroid hormone metabolism

การทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์ ถููกควบคุุมโดย hypothalamus-pituitary-thyroid axis (HPA axis)
(รููปที่่� 1) สมองส่่วนไฮโปทาลามััสหลั่่�ง thyrotropin–releasing hormone (TRH) มากระตุ้้�นต่่อมใต้้สมอง
ส่่วนหน้้าให้้หลั่่�ง thyroid stimulating hormone (TSH) เมื่่�อ TSH จัับกัับ TSH receptor ที่่�ต่่อมไทรอยด์์
จะกระตุ้้�นให้้มีีการนำำ�เข้้าไอโอดีีนผ่่าน sodium iodide symporter ที่่� thyroid follicular cell กระตุ้้�นให้้เกิิด
การผลิิต thyroglobulin (Tg) และ สร้้างฮอร์์โมน thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3) เมื่่�อระดัับ T4
และ T3 สููงจะมีีผลยัับยั้้�งการหลั่่�ง TRH และ TSH หรืือ negative feedback regulation
TSH มีีการหลั่่�งแบบผัันแปรตามเวลา (diurnal variation) โดยมีีค่่าสููงช่่วงกลางคืืนประมาณ 24.00
ถึึง 04.00 น. และ มีีค่่าต่ำำ�� สุุดในช่่วงกลางวััน 10.00 ถึึง 16.00 น. แต่่การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�อยููในเกณฑ์์ปกติิ
ไม่่มีีผลต่่อการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
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การหลั่่�ง TSH จะมีีความไวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อยของระดัับ T3 และ T4 (รููปที่่� 2)
ซึ่่ง� ในคนแต่่ละคนจะมีี set point ที่่แ� ตกต่่างกัันขึ้้น� กัับพัันธุุกรรม และ ปััจจััยอื่่น� ๆ เช่่น อายุุ น้ำำ�� หนััก เชื้้อ� ชาติิ
เป็็นต้้น(1)

รููปที่่� 1. Hypothalamus-pituitary-thyroid axis

รููปที่่� 2. ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log TSH และ free T4(14)
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T4 และ T3 ที่่�หลั่่�งจากต่่อมไทรอยด์์ เมื่่�อเข้้ามาอยู่่�ในกระแสเลืือด ส่่วนใหญ่่จัับกัับโปรตีีน
ซึ่่�งส่่วนมากเป็็น thyroxine-binding globulin (TBG) ส่่วน T4 ในสภาพอิิสระ (free T4) จะผ่่านเข้้าสู่่�เซลล์์
ต่่างๆ ในร่่างกายผ่่าน thyroid hormone transporter ที่่� plasma membrane (รููปที่่� 3) ได้้แก่่ Monocarboxylate transporter (MCT) 8, MCT10, organic anion transporting polypeptide (OATP) 1C1, และ
SLC17A4(2) ภายในเซลล์์จะมีีเอนไซม์์ 5’-deiodinase ซึ่่�งจะเอาไอโอไดด์์ที่่�ตำ�ำ แหน่่ง 5’ ของ T4 ออก
(outer ring deiodination) ทำำ�ให้้ได้้ T3 ไปออกฤทธิ์์�ทำำ�งานภายในเซลล์์ กระบวนการสร้้าง T3 ในขั้้�นตอน
5’-deiodination ที่่�เกิิดขึ้้�นในเซลล์์ปลายทาง เรีียกว่่า peripheral conversion เอนไซม์์ deiodinase มีี
ทั้้�งหมด 3 ชนิิด ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�แตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 1(3)
T3 ไปจัับที่่� thyroid hormone receptor (TR) ในนิิวเคลีียส (รููปที่่� 3) TR ประกอบด้้วย TR α
และ TR β ซึ่่�งมีีหลาย subtype และ อยู่่�ที่่�อวััยวะแตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 2(4)

รููปที่่� 3. Intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid hormone
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ตารางที่่� 1. ชนิิดของ deiodinase enzyme(3)
Type

Deiodinase 1 (D1)

Deiodinase 2 (D2)

Deiodinase 3 (D3)

หน้้าที่่�

Plasma T3 production
(deiodinate inner
and outer ring)

Local T3 production
(deiodinate only outer ring)

T3 degradation
(deiodinate only inner ring)

สมอง, ต่่อมใต้้สมอง,
กล้้ามเนื้้�อลาย, หััวใจ

สมอง, รก

อวััยวะท��มีี ตัับ, ไต, ต่่อมไทรอยด์์

ตารางที่่� 2. แสดงชนิิดของ thyroid hormone receptor(4)
Isoforms
T3 binding
อวััยวะที่่�มีี

TR α1
ได้้

TR α2
ไม่่ได้้

TR β1

TR β2

ตัับ และ ไต

ต่่อมใต้้สมอง
hypothalamus
จอประสาทตา และ
หููชั้้�นใน

ได้้

กล้้ามเนื้้�อหััวใจ
กระดููก กล้้ามเนื้้�อ
และ สมอง

ได้้

Thyroid stimulating hormone (TSH) หรืือ thyrotropin

TSH เป็็นไกลโคโปรตีีนขนาด 28 กิิโลดาลตััน สร้้างจาก thyrotrophs ที่่�ต่่อมใต้้สมองส่่วนหน้้า
TSH มีีลัักษณะเป็็น heterodimer ประกอบด้้วย α และ β subunit โดย α subunit จะมีีโครงสร้้าง
เหมืือน follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) และ human chorionic
gonadotropin (hCG) ส่่วน β subunit เมื่่�ออยู่่�ร่่วมกัับ α subunit จะมีี immunologic และ biologic ที่่�
จำำ�เพาะกัับ TSH และ จัับกัับ TSH receptor ที่่� follicular cell ทำำ�ให้้กระตุ้้�นการสร้้างฮอร์์โมนไทรอยด์์
ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น(5)

วิิธีีการตรวจ(6)

เดิิมการตรวจ TSH รุ่่�นแรก (first generation) ใช้้หลัักการ radioimmunoassay (RIA) โดยใช้้
polyclonal antibodies มีี functional sensitivity (ค่่าความไวที่่มีีค่
� า่ coefficient of variation อยู่่�ที่ร้�่ อ้ ยละ 20
เมื่่�อวิิเคราะห์์โดยใช้้น้ำำ��ยาและวััสดุสุ อบเทีียบที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างน้้อย 2 ชุุด ในระยะเวลา 6 ถึึง 12 เดืือน)
อยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 1.0 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร ทำำ�ให้้ไม่่สามารตรวจระดัับ TSH ที่่ต่ำ� ��ำ แต่่ยังั อยู่่�ในค่่าปกติิได้้ (ค่่าปกติิ
0.4-4 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร) ใช้้ได้้เฉพาะในกรณีีที่่�ระดัับ TSH สููง หรืือ primary hypothyroidism ในกรณีีที่่ส� งสััย
ภาวะ primary hyperthyroidism จำำ�เป็็นต้้องใช้้ TRH stimulation test ในการแยกกัับภาวะ euthyroidism
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	ต่่อมามีีการนำำ� immunometric methodology หรืือ sandwich หรืือ noncompetitive methodology
มาใช้้ (รููปที่่� 4) ซึ่่�งการตรวจนี้้�จะมีี functional sensitivity อยู่่�ที่่� 0.1 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร หลัักการคืือ มีี polyหรืือ monoclonal TSH antibody ซึ่่�งมีีความจำำ�เพาะต่่อ TSH epitope และ มีีการติิดฉลาก isotopic
signal (I-125) หลัังจากนั้้�นก็็มีีการ incubation และ ล้้างส่่วนที่่�ไม่่มีีการจัับออกไป โดย signal ที่่�วััดได้้จะ
แปรผัันตรงกัับระดัับ TSH อย่่างไรก็็ตามในผู้้�ป่่วยที่่�มีี heterophile antibody เช่่น antibody to mouse
gamma globulins ก็็อาจรบกวนการวััดได้้ (รููปที่่� 4) จึึงมีีการพััฒนาเป็็นการใช้้ two highly specific
monoclonal antibodies ที่่มีีค
� วามจำำ�เพาะต่่อ α และ β subunit
	ต่่อมามีีการนำำ� isotopic (chemiluminescent และ fluorescent) signals มาใช้้ ช่่วยเพิ่่�ม
ความจำำ�เพาะและความไวในการวััดระดัับ TSH และ ลดโอกาสการเกิิด cross-reactivity ในปััจจุุบัันมีี
automated third-generation มีี functional sensitivity ที่่� 0.01 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร และ fourth-generation มีี
functional sensitivity ที่่� 0.001 to 0.002 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร

รููปที่่� 4. Sandwich หรืือ noncompetitive methodology ในการวััดระดัับ TSH และ การรบกวนจาก
heterophilic antibody

Reference range

โดยทั่่ว� ไปอยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 0.4-4 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร ขึ้้น� กัับ platform ที่่ใ� ช้้ในการวััดระดัับ TSH นอกจากนี้้�
ระดัับค่่าปกติิของ TSH ขึ้้�นกัับ เชื้้�อชาติิ อายุุ เพศ ระดัับไอโอดีีน และ การสููบบุุหรี่่� จากการศึึกษา
ในประเทศไทย พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� ของ TSH ในเพศชาย คืือ 1.62 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร (0.36-5.26) และ เพศหญิิง
คืือ 1.72 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร (0.36-5.05) และ แนวโน้้มค่่า TSH เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�ออายุุมากขึ้้�น(7)
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Thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3)

T4 ทั้้�งหมดสร้้างจากต่่อมไทรอยด์์ ในขณะที่่มีี� เพีียงร้้อยละ 20 ของ T3 ที่่สร้
� า้ งจากต่่อมไทรอยด์์
โดย T3 ส่่วนใหญ่่ได้้จาก peripheral conversion ค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ T4 และ T3 คืือ 5-7 วััน และ 1 วััน
ตามลำำ�ดัับ T4 เกืือบทั้้�งหมด จัับกัับโปรตีีนโดย แบ่่งเป็็น thyroid binding globulin (TBG) ร้้อยละ 60-75,
transthyretin ร้้อยละ 15-30 และ albumin ร้้อยละ 10 ส่่วน T3 จัับกัับ TBG และ transthyretin อย่่าง
หลวมๆ แต่่จัับกัับ albumin แน่่นกว่่า มีีเพีียงร้้อยละ 0.03 ของ T4 และ ร้้อยละ 0.3 ของ T3 ที่่�อยู่่�
ในรููปอิิสระ หรืือ free form(8)

วิิธีีการตรวจ(9)

การตรวจ total hormone (total T3/total T4) เป็็นการตรวจ thyroid hormone ที่่�จัับกัับโปรตีีน
และ ไม่่จัับกัับโปรตีีน (free hormone) การวััด total hormone จะถููกรบกวนจากภาวะหรืือผลของยา
บางชนิิดที่่�มีีผลต่่อระดัับ TBG แสดงดัังตารางที่่� 3 ส่่งผลให้้ระดัับ total T4 และ total T3 มีีค่่าผิิดปกติิ
โดยที่่�ระดัับ free T4 และ free T3 ปกติิ
การตรวจ free hormone (free T3/free T4) ช่่วยลดปััญหาจากกการวััด total hormone เป็็นการ
ส่่งตรวจที่่�ได้้รัับความนิิยมในปััจจุุบััน วิิธีีการวััด free hormone ในปััจจุุบััน มีี 3 วิิธีี หลััก ดัังนี้้�
1. Free T4 index โดยการคำำ�นวณจาก total T4 และ T3 uptake โดย T3 uptake ทำำ�โดยใส่่
serum ของผู้้�ป่ว่ ยร่่วมกัับ radiolabeled T3 tracer หลัังจากนั้้�นใส่่ resin เพื่่�อไปจัับ unbound radiolabeled
T3 ค่่าที่่�วัดั ได้้จากจาก tracer ที่่�จัับ resin จะแปลผกผัันกัับ free binding sites ของ T3 วิิธีีนี้้�ปััจจุุบัันไม่่
นิิยมใช้้แล้้ว
ตารางที่่� 3. สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ภาวะ TBG ผิิดปกติิ(9)
ภาวะ TBG ต่ำำ��กว่่าปกติิ

ภาวะ TBG สููงกว่่าปกติิ

Nephrotic syndrome
Protein losing enteropathy
Cirrhotic liver disease
Active acromegaly
Cushing’s syndrome
ภาวะเจ็็บป่่วยทาง systemic
โรคไตเรื้้�อรััง
ยา ได้้แก่่ androgen, salicylate, phenylbutazone,
long term glucocorticoid use
X linked deficiency of TBG
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ภาวะตั้้�งครรภ์์
Chronic active hepatitis
Acute intermittent porphyria
ผู้้�ป่่วยเอดส์์
มะเร็็งปอดชนิิด small cell
ยา ได้้แก่่ estrogen, methadone,
heroin, perphenazine
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2. Free thyroid hormone ligands assay (indirect method) โดยใช้้วิธีีิ competition immunoassay หลัักการคืือเป็็นการแย่่งจัับระหว่่าง serum free thyroid hormone และ thyroid hormone analog
ในการจัับกัับ thyroid hormone antibodies จะมีีเพีียง antigen-antibody complex ระหว่่าง thyroid
hormone analog และ antibodies ทำำ�ให้้เกิิด signal (วััดด้ว้ ยวิิธีี fluorescence หรืือ chemiluminescence)
ดัังนั้้�น signal ที่่�วััดได้้จะแปลผกผัันกัับระดัับ thyroid hormone ของผู้้�ป่่วย (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5. Competitive methodology ในการวััดระดัับ thyroid hormone และ การรบกวนจาก thyroid
hormone autoantibodies
	วิิธีีการวััด thyroid hormone ด้้วย immunoassay ได้้รัับความนิิยมเนื่่�องจากทำำ�ได้้ง่่าย และค่่า
ใช้้จ่า่ ยถููกกว่่า แต่่ค่า่ ที่่วั� ดั ได้้มีีความแปรปรวน โดยอาจสููงกว่่าความเป็็นจริิงในกรณีีที่่มีี� thyroid hormone
autoantibodies (รููปที่่� 5) (10) และ ต่ำำ�� กว่่าความเป็็นจริิงในระหว่่างตั้้�งครรภ์์ช่่วงไตรมาสที่่� 2 และ 3 (11)
ปััจจุุบัันมีี immunoassay หลายเทคนิิค (รููปที่่� 6) (12) ได้้แก่่
2.1 2- steps immunoassays (เครื่่�อง DXi, บริิษััท Beckman Coulter และ เครื่่�อง Architect,
บริิษััท Abbott) โดยวิิธีี 2-step จะมีีการ incubation ระหว่่าง serum thyroid hormone
ของผู้้�ป่่วยกัับ thyroid hormone antibodies ก่่อน แล้้วมีีการล้้างส่่วนที่่�ไม่่จัับออก แล้้วจึึงใส่่
thyroid hormone analog เข้้าไป แล้้วล้้างออกอีีกครั้้�ง ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�จะลดการรบกวนจาก
thyroid hormone autoantibodies
2.2 1-step immunoassays โดยวิิธีี 1-step จะมีีการล้้างส่่วนที่่�ไม่่จัับกัับ thyroid antibodies
แค่่ครั้้�งเดีียว ทำำ�ให้้ค่่าอาจสููงผิิดปกติิได้้ในกรณีีที่่มีี� thyroid hormone autoantibodies
1-step immunoassay ประกอบด้้วย
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2.2.1 1-step labeled antibody method (เครื่่�อง Vitros, บริิษััท Ortho Clinical Diagnostics)
2.2.2 1-step labeled T4 analog (เครื่่�อง Immulite, บริิษััท Siemens)
2.2.3 1-step analog, 2-step incubation (เครื่่�อง Cobas, บริิษััท Roche Diagnostics)
3. Ultrafiltration (UF) และ equilibrium dialysis (ED) (direct method) (13) โดยใช้้หลัักการนำำ�
ultrafiltrate หรืือ dialysate membrane ในการแยก free thyroid hormone จาก binding protein วิิธีีนี้้�
สามารถวััด free thyroid hormone ได้้แม่่นยำำ�สุุด ถืือเป็็น gold standard ในการตรวจ free thyroid
hormone แต่่มีีขั้้�นตอนยุ่่�งยาก และราคาแพง (ไม่่สามารถส่่งตรวจในประเทศไทย)

รููปที่่� 6. การตรวจ free T4 ด้้วย competitive immunoassay แบบต่่างๆ(12)
A.
B.
C.
D.

1-step labeled T4 analog
1-step analog 2-step incubation
2-step labeled T4 analog method
1- step labeled antibody method
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แนวทางการเลืือกตรวจ thyroid function test(9, 13)

1. การตรวจคััดกรองโรคไทรอยด์์ (thyroid disease screening)
แนะนำำ�ให้้ตรวจ TSH ตััวเดีียว เนื่่�องจากในภาวะที่่� HPA axis ปกติิ ระดัับ TSH และ thyroid
hormone จะแปลผกผัันกััน (รููปที่่� 2) การตรวจระดัับ TSH จะพบความผิิดปกติิไวกว่่าการตรวจระดัับ
thyroid hormone(14) อย่่างไรก็็ดีีมีีบางภาวะที่่�ไม่่สามารถประเมิินการทำำ�งานของไทรอยด์์ด้้วยการตรวจ
TSH อย่่างเดีียว ได้้แก่่
- หลัังรัักษาภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษช่่วงแรก เนื่่�องจากระดัับ TSH จะต่ำำ�� ได้้นานประมาณ 3-6 เดืือน
- การตรวจผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรงพยาบาล เนื่่�องจากอาจมีีภาวะ nonthyroidal illness
- ผู้้�ป่่วยที่่�มีี TSH assay interference เช่่น มีี heterophile antibodies
- ผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งการคััดกรองภาวะ central hypothyroidism หรืือ TSH producing pituitary tumor
- ผู้้�ป่่วยโรค resistance to thyroid hormone (RTH) หรืือ กลุ่่�มโรคที่่ค� วามผิิดปกติิทาง thyroid
hormone transport และ metabolism
- การตรวจระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
- ผู้้�ที่่�ได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อระดัับ TSH
- ผู้้�ป่่วยที่่�ทานยา levothyroxine (LT4) ไม่่สม่ำ�ำ� เสมอ (poor compliance)
2. การตรวจเพื่่�อการวิินิิจฉััย
2.1 ภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ (hyperthyroidism)
ในกรณีี primary hyperthyroidism ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีระดัับ free T3 และ free T4 สููง โดยที่่ร� ะดัับ TSH ต่ำำ��
อย่่างไรก็็ตามพบว่่าในบางกรณีี ผู้้�ป่่วยอาจมีีระดัับ free T3 หรืือ free T4 สููง เพีียงอย่่างเดีียว ได้้แก่่ T3
toxicosis และ T4 toxicosis
ภาวะ T3 toxicosis พบในช่่วงแรกของ autonomous functioning thyroid nodule (toxic
adenoma, toxic multinodular goiter)(15) และ ในพื้้�นที่่�ๆ มีีระดัับไอโอดีีนในอาหารค่่อนข้้างต่ำำ��
ภาวะ T4 toxicosis พบได้้ในภาวะ iodine induced thyrotoxicosis เช่่น การได้้รัับ contrast
medium ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วยร่่วมกัับภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ (ภาวะเจ็็บป่่วย หรืือ nonthyroidal illness
ทำำ�ให้้ free T3 ต่ำำ��) หรืือ ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับยาที่่�ลดการเปลี่่�ยนแปลง T4 เป็็น T3 ได้้แก่่ amiodarone,
steroid, propylthiouracil เป็็นต้้น
การศึึกษาข้้อมููล ผู้้�ป่่วยที่่�มาตรวจด้้วยอาการไทรอยด์์เป็็นพิิษที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ พบอุุบััติิการณ์์ของภาวะ T3 toxicosis สููงถึึงร้้อยละ 16 และ อุุบััติิการณ์์ของภาวะ T4
toxicosis เพีียงร้้อยละ 2(16) ดัังนั้้�นการเลืือกตรวจเพีียง free T3 และ TSH มีีความความเหมาะสมใน
กรณีีสงสััยภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ โดยมีีความไวร้้อยละ 98 และ ความจำำ�เพาะร้้อยละ 100 แต่่อย่่างไร
ก็็ตามในกรณีีที่่�คาดว่่าผู้้�ป่่วยอาจมีีภาวะ T4 toxicosis ควรเลืือกตรวจทั้้�งสามตััว คืือ free T3, free T4
และ TSH
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2.2 ภาวะไทรอยด์์ทำำ�งานต่ำำ�� (hypothyroidism) แนะนำำ�ให้้เลืือกตรวจ free T4 และ TSH ไม่่
แนะนำำ�ให้้ตรวจ free T3 เนื่่�องจาก ภาวะไทรอยด์์ต่ำำ��ในระยะแรก ร่่างกายมีี peripheral
conversion เปลี่่�ยน free T4 เป็็น free T3 เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ระดัับ free T3 จะปกติิในช่่วงแรก
รวมถึึงระดัับ free T3 อาจต่ำำ��โดยที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่ได้้มีีภาวะไทรอยด์์ทำำ�งานต่ำำ��ได้้ ในภาวะ
nonthyroidal illness syndrome
2.3 Multinodular goiter (MNG) พิิจารณาตรวจ free T3 ร่่วมกัับ TSH เพื่่�อแยกภาวะ euthyroid
MNG และ toxic MNG (subclinical hyperthyroidism หรืือ overt hyperthyroidism)
2.4 Diffuse goiter พิิจารณาตรวจ TSH ร่่วมกัับ free T4 หรืือ free T3 ขึ้้�นกัับประวััติิและตรวจ
ร่่างกาย ในกรณีี ที่่�สงสััยภาวะ hyperthyroidism หรืือ Graves’ disease ควรตรวจ free T3
ในกรณีีที่่�อาการ euthyroidism หรืือ hypothyroidism ควรตรวจ free T4
3. การตรวจเพื่่�อติิดตามการรัักษาโรคไทรอยด์์
3.1 ผู้้�ป่่วยภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ ในช่่วงแรกพิิจารณาตรวจ free T3 และ free T4 โดยยัังไม่่
ตรวจ TSH เนื่่�องจากระดัับ TSH อาจจะต่ำำ�� ได้้นานหลัังเริ่่�มรัักษาในช่่วงแรก
3.2 ผู้้�ป่่วยภาวะไทรอยด์์ต่ำำ��ที่่�ได้้รัับ thyroid hormone replacement หรืือ ผู้้�ป่่วย differentiated
thyroid carcinoma ที่่�ได้้รัับ thyroid hormone suppressive therapy พิิจารณาตรวจ TSH
เพื่่�อปรัับการรัักษา

การแปลผลการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์(13) แสดงในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4. การแปลผลการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
TSH

free T4 free T3

การแปลผล

ปกติิ

ปกติิ

ปกติิ

Euthyroidism

ต่ำำ��

สููง

สููง

Primary hyperthyroidism

ต่ำำ��

ปกติิ

สููง

T3 toxicosis

ต่ำำ��

สููง

ปกติิ

T4 toxicosis

สููง

ต่ำำ��

ต่ำำ�� หรืือ ปกติิ

Primary hypothyroidism

Discordant thyroid function test
ต่ำำ��

ปกติิ

ปกติิ

Subclinical hyperthyroidism
Recent treatment of hyperthyroidism
ได้้รัับยาที่่�ทำำ�ให้้ TSH ต่ำำ��
Nonthyroidal illness syndrome
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TSH

free T4 free T3

การแปลผล

สููง

ปกติิ

ปกติิ

Subclinical hypothyroidism
Primary hypothyroidism ที่่รั� ับประทานยาไม่่สม่ำ�ำ� เสมอ
ได้้รัับ amiodarone ในช่่วงแรก
Nonthyroid illness (recovery phase)
Assay interference ต่่อ TSH

ปกติิ

ปกติิ

สููง

T3 autoantibodies

ปกติิ

สููง

ปกติิ

Familial dysalbuminemia hyperthyroxinemia
T4 autoantibodies

ปกติิ หรืือ สููง สููง

สููง

Resistance to thyroid hormone Beta
TSH-producing pituitary tumor
Acute psychosis

ปกติิ หรืือ สููง ต่ำำ��
เล็็กน้้อย

ต่ำำ��

Central hypothyroidism
Nonthyroidal illness syndrome

ปกติิ หรืือ สููง สููง

ต่ำำ��

Nonthyroidal illness syndrome
ได้้รัับยาที่่�มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง peripheral conversion
กลุ่่�มโรคที่่�ความผิิดปกติิทาง thyroid hormone transport และ
metabolism

สาเหตุุของ discordant thyroid function test(13)

Discordant thyroid function test คืือ ภาวะที่่� thyroid function test ไม่่เข้้ากัับอาการ และ
อาการแสดงของผู้้�ป่่วย หรืือ ผล thyroid hormone และ TSH ไม่่เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ภาวะนี้้�มีี
สาเหตุุหลากหลายตั้้�งแต่่เป็็นผลจาก physiologic change ทั่่�วไป ผลจากยา assay interference ภาวะ
non thyroidal illness และ โรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีผ
� ลต่่อ thyroid metabolism

Physiologic change

1. ผู้้�สููงอายุุ จะมีีระดัับ TSH สููงขึ้้น� โดยที่่ร� ะดัับ free T4 ปกติิ และ free T3 ต่ำำ�� กว่่าปกติิเล็็กน้้อย(17) เชื่่อ� ว่่า
เกิิดจากร่่างกายมีีการปรัับ TSH set point หรืือ มีี TSH bioactivity ลดลง(18) ดัังนั้้�นในผู้้�สููงอายุุต้้อง
ระมััดระวัังในการวิินิิจฉััยภาวะ subclinical hypothyroidism
2. เด็็กทารกแรกเกิิด พบว่่าระดัับ TSH สููงในช่่วง 24 ชั่่�วโมงแรก และ free T4 สููงในช่่วง 1 สััปดาห์์แรก
หลัังคลอด หลัังจากนั้้�นค่่าจะค่่อยๆลดลงมา เชื่่อ� ว่่าเป็็นการปรัับตััวต่่ออุุณหภููมิิภายนอกที่่ล� ดลงอย่่าง
รวดเร็็ว thyroid function test ในเด็็กจะมีีค่่า reference range ที่่�แตกต่่างจากผู้้�ใหญ่่(19)
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3. หญิิงตั้้�งครรภ์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลง thyroid hormone metabolism หลายอย่่าง ได้้แก่่(11)
- การเพิ่่�มขึ้้�นของ TBG ประมาณ 2.5 เท่่าของค่่าปกติิ โดยเริ่่�มสููงตั้้�งแต่่อายุุครรภ์์ 7 สััปดาห์์ มีี
ระดัับสููงสุุดและคงที่่�ในช่่วงอายุุครรภ์์ 16 สััปดาห์์ ทำำ�ให้้การตรวจวััดระดัับ total T4 และ T3
สููงขึ้้�น ประมาณ 1.5 เท่่าของค่่าปกติิในคนที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์
- ฮอร์์โมน hCG สููงขึ้้�นในช่่วงไตรมาสแรก กระตุ้้�น TSH receptor ที่่�ต่่อมไทรอยด์์ ทำำ�ให้้สร้้าง
ไทรอยด์์ฮอร์์โมนมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิด negative feedback ที่่ต่� ่อมใต้้สมอง ทำำ�ให้้ระดัับ TSH
ต่ำำ�� ในช่่วงไตรมาสแรก
-	ปริิมาณ plasma volume ในร่่างกายเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้การกระจาย T4 และ T3 เพิ่่�มขึ้้�น
- รกผลิิต enzyme deiodinase 3 (D3) เพิ่่�มการเปลี่่�ยน T4 และ T3 เป็็น inactive thyroid
hormone
- การเปลี่่�ยนแปลงของ protein ในเลืือดระดัับ TBG เพิ่่�มขึ้้�น ระดัับ albumin ลดลง และ ระดัับ
nonesterified fatty acid เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้การวััด free T4 และ T3 ด้้วย immunoassay มีี
ความแปรปรวน ค่่าที่่�วััดได้้ต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิในผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์ ประมาณร้้อยละ 10-30 โดย
เฉพาะในช่่วงไตรมาสท้้ายของการตั้้�งครรภ์์ ดัังนั้้�นขณะตั้้�งครรภ์์ แนะนำำ�ให้้ตรวจ total T4
มากกว่่า free T4 โดยใช้้ reference range ของ total T4 ขณะตั้้�งครรภ์์เป็็น 1.5 เท่่าของ
ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์
จะเห็็นได้้ว่่าในหญิิงตั้้�งครรภ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่าง ส่่งผลต่่อ thyroid function test
(รููปที่่� 7) คำำ�แนะนำำ�ในปััจจุุบันั แนะนำำ�ให้้แปลผล thyroid function test ของหญิิงตั้้�งครรภ์์ โดยใช้้ reference
range ตามช่่วงอายุุครรภ์์ ลัักษณะประชากร และ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการตรวจ (trimester-specific and
population-based method specific reference ranges)(11)

รููปที่่� 7. การเปลี่่�ยนแปลง thyroid function test ระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
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ผลของยาต่่อ thyroid function test

ยาให้้เกิิดความผิิดปกติิ thyroid function test ผ่่านกลไกต่่างๆ (20) ดัังสรุุปในตารางที่่� 5 แบ่่งตาม
กลไกหลััก ได้้ดัังนี้้�
1. ยามีีผลรบกวน endogenous thyroid function
2. ยามีีผลรบกวน thyroid hormone therapy
3. ยามีีผลรบกวนการวััด thyroid function test ในผู้้�ที่่�อยู่่�ในภาวะ euthyroid (ตารางที่่� 6)
ตารางที่่� 5. ยาที่่�มีีผลต่่อ thyroid function test(5, 20)
กลไกของยา

ยา

ยาที่่�ลดระดัับ TSH (ชั่่�วคราว)

Dopamine (>1 ไมโครกรััม/กก./นาทีี)
Glucocorticoids (hydrocortisone >100 มก./วััน)
Octreotide (>100 ไมโครกรััม/วััน)
Sertraline, imatinib
Metformin (มีีผลเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีโรคไทรอยด์์)

ยามีีผลรบกวน hypothalamus-pituitary Synthetic retinoid bexarotene
(ทำำ�ให้้เกิิด central hypothyroidism)
Mitotane
Immune checkpoint inhibitors
ยาที่่�ลดการสร้้างและหลั่่�ง thyroid
hormone

Aminoglutethimide, Tolbutamide, Sulfonamides
Amiodarone
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)
Lithium (การได้้รัับยาเป็็นระยะเวลานานมีีโอกาสเกิิด hypothyroidism
ร้้อยละ 50)
Methimazole (MMI), propylthiouracil (PTU)

ยาที่่�เพิ่่�มการหลั่่�ง thyroid hormone ใน Amiodarone
ผู้้�ป่่วย multinodular goiter
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)
ยามีีผลทำำ�ลายต่่อมไทรอยด์์โดยตรง
(direct damage)

Amiodarone (Amiodarone induced thyrotoxicosis type 2)
Tyrosine kinase inhibitor

ยามีีผลเพิ่่�ม thyroid autoimmunity

Immune check point inhibitors
nonspecific immunostimulatory cytokines
(Interleukin-2, Interferon alfa)
Alemtuzumab (humanized monoclonal antibody against
the cell-surface antigen CD52)
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กลไกของยา

ยา

ยาที่่มีีผ
� ลเพิ่่�ม thyroid binding globulin Clofibrate
Estrogen-containing oral contraceptives
Heroin/methadone
5-Fluorouracil
Mitotane
Tamoxifen
Androgens/anabolic steroids
ยาที่่มีีผ
� ลลด thyroid binding globulin Asparaginase glucocorticoids
slow-release nicotinic acid
Furosemide (>80 มก. ทางหลอดเลืือดดำำ�)
ยาที่่�แย่่งจัับกัับ thyroid binding protein Heparin (ผ่่านการกระตุ้้�น lipoprotein lipase ทำำ�ให้้มีี
(เพิ่่�ม free thyroid hormone)
free fatty acids เพิ่่�มขึ้้�น)
Hydantoins
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: mefenamic acid
Phenylbutazone
Salicylates (>2 กรััม/วััน)
ยาที่่มีีผ
� ลเพิ่่�ม thyroid hormone
metabolism ผ่่านการเพิ่่�ม hepatic
metabolism

Antiepileptic drugs: carbamazepine, hydantoins, phenobarbital
Rifampin

ยาที่่ยั� ับยั้้�ง peripheral conversion

Amiodarone
Glucocorticoids
Propranolol at high doses (> 160 มก./วััน)
Cholecystographic agents ipodate and iopnoic acid
Propylthiouracil (> 400 มก./วััน)

ยาที่่ผ� ลต่่อการขัับออกของฮอร์์โมน
ไทรอยด์์

Bile acid sequestrants (cholestyramine, colestipol, colesevelam)

ยาที่่�ลดการดููดซึึมยา levothyroxine

Antacids: Aluminum and magnesium hydroxides
Simethicone
Bile acid sequestrants: cholestyramine, colestipol
Calcium carbonate
Cation exchange resins: sodium polystyrene sulfonate (kayexalate)
Ferrous sulfate
Orlistat
Sucralfate
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ตารางที่่� 6. ยาที่่�อาจมีีผลต่่อ thyroid function test ในผู้้�ที่่�การทำำ�งานของไทรอยด์์เป็็นปกติิ และภาวะที่่�
ต้้องวิินิิจฉััยแยกโรค(20)
ผล thyroid function tests

ยา

TSH

Free T4

ขอบบนของ
ค่่าปกติิ

สููง

Biotin

ต่ำำ��

สููง

Carbamazepine
Phenytoin

ปกติิ

ต่ำำ��

Enoxaparin
Heparin

ปกติิ

สููง

Amiodarone

Free T3

ภาวะที่่ต้� ้องแยก

ขอบล่่างของ TSH-producing pituitary adenoma,
ค่่าปกติิ resistance to thyroid hormone Beta
สููง

Primary hyperthyroidism

ขอบล่่างของ Central hypothyroidism
ค่่าปกติิ
สููง

Assay interference

TSH-producing pituitary adenoma,
resistance to thyroid hormone Beta

คืือ สิ่่�งที่่�รบกวนการตรวจ thyroid function test ด้้วยวิิธีี immunoassay แบ่่งเป็็น
1. Assay interference ของ TSH
1.1 Heterophile antibodies(21)
	คืือ antibodies ที่่เ� กิิดจากการถููกกระตุ้้�นจาก external antigen โดย antigen นั้้�นอาจเป็็น self-antigen เช่่น rheumatoid factor IgM หรืือ antigen ที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อ หรืือ การได้้รัับการรัักษาด้้วย
monoclonal antibodies การสััมผััสสัตว์
ั ์ เช่่น human anti-mouse antibodies (HAMA)
antibodies จะรบกวนการตรวจ TSH ส่่วนใหญ่่ทำำ�ให้้ค่่า TSH สููงกว่่าความเป็็นจริิง (รููปที่่� 4)
การทำำ� serial dilution พบว่่าระดัับ TSH ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไม่่เป็็น linear relation การแก้้ไขภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดย
ตรวจระดัับ TSH ซ้ำำ��โดยใช้้ blocking reagent หรืือ ใช้้วิธีีิ การตรวจที่่�ใช้้ antibodies ของสััตว์์ชนิดอื่่
ิ �น
สามารถตรวจยืืนยัันภาวะนี้้�โดยการตรวจระดัับ HAMA (ไม่่สามารถส่่งได้้ในประเทศไทย)
1.2 MacroTSH (22)
	คืือ TSH ที่่�มีีขนาดใหญ่่ เกิิดจาก TSH จัับกัับ Anti TSH autoantibodies IgG macroTSH ไม่่มีี
bioactivity (ลัักษณะเดีียวกัับ macroprolactinemia) การทำำ� PEG precipitation แล้้วระดัับ TSH ลดลง
สนัับสนุุนภาวะนี้้� การยืืนยัันการวิินิิจฉััยทำำ�ได้้โดยการตรวจ gel filtration chromatography พบ TSH
peak fraction ที่่� 150 กิิโลดาลตััน (TSH ปกติิมีี peak fraction อยู่่�ที่่� 44 กิิโลดาลตััน) การศึึกษาในประเทศ
ญี่่ปุ่่�� นพบอุุบัติั กิ ารณ์์ภาวะนี้้� ร้้อยละ 0.6 ของผู้้�ที่มีี�่ ระดัับ thyroid hormone ปกติิ และระดัับ TSH สููง(22)
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2. Assay interference ของ thyroid hormone
2.1 Thyroid hormone autoantibodies (THAAbs)
พบอุุบััติิการณ์์ประมาณร้้อยละ 1.8 ของประชากรทั่่�วไป และ พบอุุบััติิการณ์์สููงถึึงร้้อยละ 40
ในผู้้�ที่่�มีีโรค autoimmune thyroid disease(23) THAAbs จะจัับกัับ thyroid hormone analog ทำำ�ให้้ปริิมาณ
thyroid hormone analog เหลืือไปแย่่ง serum thyroid hormone ในการจัับ thyroid antibodies ลดลง
ทำำ�ให้้วััด signal ได้้ลดลง ซึ่่�งแปลผลได้้ว่่าระดัับ thyroid hormone ของผู้้�ป่่วยสููง ทั้้�งที่่�ค่่าที่่�แท้้จริิงมีีระดัับ
ปกติิ (รููปที่่� 5) การตรวจ thyroid hormone แบบ 2-step immunoassay จะถููกรบกวนด้้วย THAAbs น้้อย
กว่่าการตรวจแบบ 1-step immunoassay
แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะนี้้� คืือ การตรวจพบระดัับ THAAbs โดยการใช้้ radioisotope หรืือ
การตรวจยืืนยัันระดัับ thyroid hormone ด้้วยวิิธีี UF หรืือ ED ซึ่่�งวิิธีีนี้้�จะไม่่ถููกรบกวนด้้วย THAAbs แต่่
ทั้้�งสองวิิธีีที่ก่� ล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถส่่งได้้ในประเทศไทย วิิธีีอื่่น� ที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการวิินิจิ ฉััยคืือ เปลี่่ย� นวิิธีี
การตรวจ จาก 1-step เป็็น 2-step immunoassay แล้้วพบว่่าระดัับ thyroid hormone มีีค่่าปกติิ หรืือ
การทำำ� serial dilution แล้้วพบลัักษณะ nonlinear response
	ปนััดดา ศรีีจอมขวััญและคณะ รายงานผู้้�ป่่วย Hashimoto’s thyroiditis ที่่�มีีระดัับ thyroid
hormone และระดัับ TSH ผิิดปกติิ จากการตรวจ 1-step immunoassay โดยที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่มีีอาการผิิดปกติิ
เมื่่�อตรวจระดัับ thyroid hormone ซ้ำำ��ด้ว้ ย 2-step immunoassay หลายวิิธีี พบว่่าระดัับ thyroid hormone
ปกติิ รวมถึึงได้้ทำ�ำ การทดสอบโดยเอาเลืือดผู้้�ป่ว่ ยปั่่�นกัับ ethanol แล้้ววััดระดัับ thyroid hormone หลั่่ง� ปั่่�น
พบว่่าระดัับ thyroid hormone ปกติิเมื่่�อตรวจซ้ำำ�ด้
� ้วย 1-step immunoassay เนื่่�องจาก ethanol จะจัับ
THAAbs ตกตะกอน รวมถึึงในการศึึกษามีีการยืืนยัันภาวะนี้้�ด้้วยการส่่งตรวจระดัับ THAAbs และตรวจ
ระดัับ free T4 ด้้วยวิิธีี ED(10) ดัังนั้้�นการตกตะกอน THAAbs ด้้วย ethanol หรืือ polyethylene glycol
(PEG) เป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�ช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะนี้้�ได้้
2.2 Biotin(24)
Biotin หรืือ vitamin B7 มีีการนำำ�ใช้้ในการรัักษาโรคบางชนิิด เช่่น multiple sclerosis และเป็็น
วิิตามิินเสริิม ใช้้ในการบำำ�รุุงเส้้นผม เล็็บ สำำ�หรัับคนทั่่�วไป การได้้รัับ biotin ปริิมาณมาก ตั้้�งแต่่ 5 มก.
ขึ้้�นไป (ปริิมาณ biotin ที่่�แนะนำำ�ในภาวะปกติิ คืือ 30-100 ไมโครกรััม/วััน) มีีผลรบกวนทำำ�ให้้วัดั ระดัับ
free T3, freeT4 สููงกว่่าปกติิ และ ระดัับ TSH ต่ำำ��กว่่าปกติิ เมื่่�อตรวจด้้วย platform ที่่�ใช้้หลัักการ streptavidin-biotin coupling (23) (รููปที่่� 8, 9) ผลเลืือดจะกลัับมาปกติิได้้หลัังหยุุด biotin ประมาณ 2 วััน(24)
นอกจาก thyroid function test การตรวจใดๆ ที่่�ใช้้หลัักการ streptavidin-biotin coupling(23) ก็็
จะถููกรบกวนเช่่นกััน โดยการตรวจที่่ใ� ช้้ competitive immunoassay ค่่าจะสููงกว่่าปกติิ เช่่น TSH receptor
antibody (TRAb) และ การตรวจที่่�ใช้้ sandwich immunoassay ค่่าจะต่ำำ��กว่่าปกติิ เช่่น FSH, LH, prolactin เป็็นต้้น(25)
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รููปที่่� 8. กลไกที่่� biotin รบกวนการตรวจระดัับ TSH ใน sandwich immunoassay

รููปที่่� 9. กลไกที่่� biotin รบกวนการตรวจระดัับ T4 ใน competitive immunoassay
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Nonthyroidal illness syndrome (NTIS)(26, 27)

	คืือ ภาวะที่่�ความเจ็็บป่่วยของร่่างกายระบบอื่่�นๆ ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของ thyroid
function test (รููปที่่� 10) มีีลัักษณะดัังนี้้�
-	ความเจ็็บป่่วยในช่่วงแรก ระดัับ T3 ลดลง และ reverse T3 (rT3) เพิ่่�มขึ้้�น หรืือเรีียกว่่า low
T3 syndrome ระดัับ T4 อาจสููงขึ้้�นเล็็กน้้อยชั่่�วคราวซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�ร่่างกายมีีการยัับยั้้�ง
การทำำ�งาน deiodinase 1, 2 และมีีการเพิ่่�มการทำำ�งานของ deiodinase 3 แต่่อย่่างไรก็็ดีีใน
กรณีีที่่�ความเจ็็บป่่วยเกิิดจาก chronic renal disease หรืือ HIV infection ระดัับ rT3 อาจปกติิ
- เมื่่�อความเจ็็บป่่วยเป็็นมากขึ้้�น ระดัับ T3 และ T4 ต่ำำ�� free T4 ต่ำำ�� แต่่อย่่างไรก็็ดีีมีีรายงานว่่า
หากวััดระดัับ free T4 ด้้วย UF หรืือ ED จะพบค่่า free T4 ปกติิ เนื่่�องจากการวััด free T4
ด้้วย immunoassay ถููกรบกวนจากจากระดัับ thyroid binding protein ที่่�ลดลง และ การมีี
circulating binding inhibitor ได้้แก่่ non esterified fatty acid เพิ่่�มขึ้้�น ระดัับ TSH มัักจะปกติิ
หรืือ ต่ำำ�� เป็็นผลจากการลดการหลั่่�ง TRH จาก hypothalamus ส่่งผลให้้ระดัับ TSH ลดลง
รวมทั้้�งอาจเป็็นผลจากยาที่่�ได้้รัับในช่่วงเจ็็บป่่วย เช่่น corticosteroid, dopamine agonist
เป็็นต้้น ลัักษณะ thyroid function test นี้้� (T3/T4 ต่ำำ�� และ TSH ปกติิ หรืือ ต่ำำ�� ) ต้้องแยก
ภาวะ NTIS กัับ central hypothyroidism
- ในช่่วง recovery phase ระดัับ TSH จะเพิ่่�มก่่อน ตามด้้วยระดัับ T4 และ T3 ตามลำำ�ดัับ โดย
TSH อาจสููงกว่่าปกติิได้้ แต่่มัักไม่่เกิิน 20 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร

รููปที่่� 10. การเปลี่่�ยนแปลงของฮอร์์โมนไทรอยด์์ในภาวะ nonthyroidal illness syndrome
การแปลผล thyroid function test ระหว่่างนอนโรงพยาบาล แปลผลค่่อนข้้างยาก เนื่่อ� งจากมีีภาวะ
NTIS รวมถึึงผลจากยาต่่างๆ อย่่างไรก็็ดีีในกรณีีที่่ต� รวจแล้้วพบว่่าระดัับ TSH ที่่น้� อ้ ยกว่่า 0.01 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร
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หรืือ มากกว่่า 20 มิิลลิิยููนิิต/ลิิตร มากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของไทรอยด์์จริิง(28)
ในกรณีีที่่ไ� ม่่แน่่ใจการวิินิจิ ฉััย แนะนำำ�ให้้ตรวจ thyroid function test ซ้ำำ�� หลัังจากจำำ�หน่่ายผู้้�ป่ว่ ยอาการดีีขึ้้�น
หรืือออกจากโรงพยาบาล

ความผิิดปกติิของ thyroid binding protein(8)

มีีผลทำำ�ให้้ thyroid hormone สููงผิิดปกติิ และ ระดัับ TSH ปกติิ โดยที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่มีีอาการผิิดปกติิ
หรืือเรีียกว่่า euthyroid hyperthyroxinemia
1. ภาวะที่่�มีี TBG สููง ตามตารางที่่� 3 ทำำ�ให้้ระดัับ total T4 และ T3 สููง ในขณะที่่� free T3 และ
T4 ปกติิ
2. ภาวะที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงของ transthyretin หรืือ thyroxine binding prealbumin เช่่น ความ
ผิิดปกติิทางพัันธุุกรรมของ TTR gene หรืือ โรค familial amyloidosis โดยพบว่่าระดัับ total
T4 และ free T4 สููงกว่่าปกติิในขณะที่่� ระดัับ total T3 และ free T3 ปกติิ เนื่่�องจาก prealbumin มีี high affinity ต่่อ T4 มากกว่่า T3
3. ภาวะที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ albumin เช่่น โรค familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia (FDH)(8) เกิิดจากความผิิดปกติิทางพัันธุุกรรมของ HSA gene ถ่่ายทอดพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant พบอุุบััติิการณ์์ร้้อยละ 0.01-1.8 พบมากในเชื้้�อชาติิ Hispanics ส่่วน
มากจะตรวจพบ free T4 สููง และ free T3 ปกติิ ส่่วนใหญ่่พบความผิิดปกติิที่่� arginine ตำำ�แหน่่ง
ที่่� 218 (p.R218H, p.R218P, p.R218S) มีีรายงานภาวะ FDH ที่่�มีีระดัับ free T3 สููง และ
free T4 ปกติิ ในผู้้�ป่่วยชาวไทย เกิิดจากความผิิดปกติิที่่� leucine ตำำ�แหน่่งที่่� 66 (p.L66P)(29)
ต้้องแยกภาวะนี้้�จากการมีี THAAbs

โรคทางพัันธุุกรรมที่่�มีีผลต่่อ thyroid function test(30, 31)

	คืือ โรคที่่เ� กิิดจากความผิิดปกติิของ intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid
hormone (รููปที่่� 3) ประกอบด้้วย thyroid hormone cell membrane transport defects, thyroid hormone
metabolism defects และ thyroid hormone action defects ซึ่่�งจะเรีียกโรคกลุ่่�มนี้้�ทั้้�งหมดว่่า TH hyposensitivity (ตารางที่่� 9) ประกอบด้้วย
1. Monocarboxylate transporter 8 (MCT8) defects
เกิิดจาก mutation ที่่� MCT8 หรืือ SLC16A2 gene ทำำ�ให้้มีีความผิิดปกติิ MCT8 ซึ่่�งเป็็น
transporter ในการนำำ� free T3 เข้้าสู่่�สมอง โรคนี้้�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมผ่่าน X chromosome จึึงพบใน
เพศชายเป็็นหลััก ส่่วนเพศหญิิงเป็็นพาหะ (carrier) ของโรค จะไม่่มีีอาการผิิดปกติิ แต่่อาจมีีผล
thyroid function test ผิิดปกติิเล็็กน้้อย อย่่างไรก็็ดีีมีีรายงานโรคนี้้�ในผู้้�ป่่วยเพศหญิิงที่่�มีี X inactivation
ร่่วมด้้วย(32)
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	ความผิิดปกติิ MCT8 ทำำ�ให้้ free T3 เข้้าสู่่�สมองไม่่ได้้ ผู้้�ป่่วยจะมีีภาวะ brain hypothyroidism
(สติิปััญญาผิิดปกติิ, พััฒนาการช้้า, กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง) และ มีีลัักษณะของ peripheral thyrotoxicosis
(น้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์, กล้้ามเนื้้�อลีีบ, หััวใจเต้้นเร็็ว)(33) ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 ต่ำำ��,
free T3 สููง (free T3/T4 ratio มากกว่่า 0.75) และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย ซึ่่�งอธิิบายจาก
deiodinase 1 และ 2 ทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้น� ที่่� peripheral tissue ร่่วมถึึงต่่อมไทรอยด์์มีีการหลั่่�งฮอร์์โมนไทรอยด์์
ลดลง(34)
	ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีีการรัักษาที่่ไ� ด้้ผลชััดเจน การให้้ liothyronine ร่่วมกัับ propylthiouracil (ยัับยั้้�งการ
ทำำ�งาน deiodinase 1) ช่่วยทำำ�ให้้ thyroid function ดีีขึ้้�น ลดระดัับ free T3 ได้้ แต่่ไม่่ช่่วยในแง่่ของอาการ
ทางระบบประสาท ปััจจุุบัันมีีการนำำ� thyroid derivative เช่่น 3,5-diiodo-thyropropionic acid (DITPA)
และ 3,5,3’-triiodothyroacetic acid (TRIAC) มาใช้้ในการรัักษา รวมถึึงมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
gene therapy(35)
2. SECIS binding protein 2 (SBP2) defects
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� SBP2 gene ทำำ�ให้้มีีความผิิดปกติิการสร้้าง selenocysteine ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนประกอบสำำ�คััญของ deiodinase enzyme และ antioxidant enzyme ต่่างๆ โรคนี้้�ถ่่ายทอดทาง
พัันธุุกรรมแบบ autosomal recessive
ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการหลากหลาย เช่่น การเจริิญเติิบโตช้้า กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง มีีความบกพร่่องทางสติิ
ปััญญา เป็็นต้้น ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 สููง, free T3 ปกติิ หรืือ ต่ำำ�� และ ระดัับ
TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่� deiodinase 2 enzyme ทำำ�งานลดลง(36)
การรัักษาหลัักในปััจจุุบัันที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีการเจริิญเติิบโตปกติิ และระดัับ free T3 เพิ่่�มขึ้้�น คืือ
การให้้ liothyronine (LT3) และ vitamin E เพื่่�อช่่วยในแง่่ antioxidant(37) การให้้รัักษาโดยการให้้ selenium
ขนาดสููงไม่่ช่่วยในการรัักษาภาวะนี้้�
3. Resistance to thyroid hormone alpha (RTHα)
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� THRA gene ที่่�ควบคุุม TRα โรคนี้้�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant TRα พบที่่� กล้้ามเนื้้�อหััวใจ กระดููก กล้้ามเนื้้�อ และ สมอง เป็็นหลััก
ผู้้�ป่่วยมีีอาการและอาการแสดงของภาวะ hypothyroidism เช่่น การเจริิญเติิบโตช้้า, มีีความ
บกพร่่องทางสติิปัญญ
ั า, ท้้องผููกเรื้้อ� รััง, หััวใจเต้้นช้้า เป็็นต้้น ผู้้�ป่ว่ ยมัักมีี facial dysmorphism เช่่น ศีีรษะ
ใหญ่่, ระยะห่่างระหว่่างเบ้้าตามากกว่่าปกติิ (hypertelorism), จมููกแบน, ลิ้้�นใหญ่่ และ ริิมฝีีปากหนา
เป็็นต้้น(38) ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 ต่ำำ��, free T3 สููงเล็็กน้้อย (low free T4/T3 ratio)
และ ระดัับ TSH ปกติิ อธิิบายจากการ hepatic deiodinase 1 และ hypothalamus deiodinase 2 ทำำ�งาน
เพิ่่�มขึ้้�น และ deiodinase 3 ทำำ�งานลดลง(39) การรัักษาหลัักในปััจจุุบัันคืือ การให้้ LT4
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4. Resistance to thyroid hormone β (RTHβ) (30)
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� THRB gene ที่่�ควบคุุม TR β โรคนี้้�ถ่่ายทอดพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant พบอุุบััติิการณ์์ 1 ใน 40,000 ถึึง 50,000 ของประชากร TR β พบที่่ต่� ่อมใต้้สมอง
และ ตัับ เป็็นหลััก
	ความผิิดปกติิทำ�ำ ให้้ผู้้�ป่่วยมีีการตอบสนองต่่อ thyroid hormone ที่่�ต่่อมใต้้สมองลดลง กล่่าวคืือ
ต่่อมใต้้สมองจะเกิิด negative feedback ด้้วย ระดัับ free T4 และ free T3 ที่่�สููงกว่่าปกติิ อาการของ
ผู้้�ป่่วยขึ้้�นอยู่่�กัับการตอบสนองของเนื้้�อเยื่่�อเป้้าหมายต่่อ thyroid hormone โดยอวััยวะที่่มีี� TR α เป็็น
หลัักจะมีีการตอบสนอง thyroid hormone ปกติิ เช่่น ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการใจสั่่�น ชีีพจรเต้้นเร็็ว ผู้้�ป่่วยส่่วน
ใหญ่่ตรวจพบต่่อมไทรอยด์์โต อาการอื่่�นๆ ที่่�ตรวจพบได้้ดัังแสดงในตารางที่่� 10 ผล thyroid function
test มีีลัักษณะ free T4/T3 สููง และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย(40)
ตารางที่่� 10. อาการทางคลิินิิกของภาวะ RTHβ(41)
การตรวจพบ Findings

ความถี่่� (ร้้อยละ) t
66-95
33-75
60
33-68
40-60
30
4-16
10-22
18-25
29-47
33
55

Goiter
Tachycardia
Emotional disturbances
Hyperkinetic behavior
Attention deficit hyperactivity disorder
Learning disability
Mental retardation (IQ <70)
Hearing loss (sensorineural)
Short stature (<5 percent)
Delayed bone age >2 SD
Low body mass index (in children)
Recurrent ear and throat infections

การวิินิจิ ฉััยเพื่่�อยืืนยัันภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดย การตรวจวิิเคราะห์์หา THRB gene mutation แต่่อย่่างไร
ก็็ตามพบว่่าประมาณร้้อยละ 15-20 ของผู้้�ป่่วย อาจตรวจไม่่พบ THRB gene mutation หรืือ เรีียกว่่า
non-TR-RTH เชื่่�อว่่าอาจเกิิดความผิิดปกติิของ coactivator ของ TR(42)
การรัักษาหลัักในปััจจุุบััน เน้้นการรัักษาตามอาการ เช่่นการให้้ beta blocker เพื่่�อลดอาการ
ใจสั่่�น รวมถึึงมีีการนำำ� TRIAC มาใช้้ในการรัักษา(43)
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Thyroid function test ที่่�มีีลัักษณะ free T4/T3 สููง และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย หรืือ
เรีียกว่่าภาวะ inappropriate TSH response นอกจาก RTH β ยัังพบได้้ในกรณีี
- Assay interference ต่่อ TSH และ thyroid hormone
- Hyperthyroxinemia จาก acute psychosis(44)
	สาเหตุุของการเกิิดความผิิดปกติิของ thyroid function test ไม่่ชััดเจน สมมติิฐานเชื่่�อว่่าเป็็นผล
จากความผิิดปกติิของ neurotransmitters ในสมอง เช่่น norepinephrine, serotonin และ dopamine
ทำำ�ให้้มีีการหลั่่�ง TSH ผิิดปกติิ(45) thyroid hormone ที่่�สููงอาจเป็็นผลจากการเกิิด temporary pituitary
thyrotroph resistance ต่่อ T4 หรืือ การเกิิดการบกพร่่องของ T4 clearance(46) ผล thyroid function
test จะกลัับมาปกติิได้้เองภายใน 1-2 สััปดาห์์หลัังจากภาวะ acute psychosis ดีีขึ้้�น(44)
- TSH-producing pituitary tumor(47, 48)
พบอุุบััติิการณ์์ของภาวะนี้้� 1 ใน ล้้านของประชากรทั่่�วไป และพบประมาณร้้อยละ 2 ของเนื้้�อ
งอกต่่อมใต้้สมองทั้้�งหมด ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีอาการไทรอยด์์เป็็นพิิษ ตรวจพบต่่อมไทรอยด์์โต (ร้้อยละ
93) ลานสายตาผิิดปกติิ (ร้้อยละ 35) ประมาณร้้อยละ 20-25 อาจมีีการหลั่่�งฮอร์์โมนอื่่�นจากต่่อมใต้้
สมองส่่วนหน้้า ได้้แก่่ growth hormone, prolactin หรืือ adrenocorticotropic hormone เป็็นต้้น
แนวทางการแยกระหว่่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor ดัังแสดงในตารางที่่�
11(49) ผู้้�ป่่วย TSH-producing pituitary tumor จะมีีระดัับ α subunit: TSH ratio และ sex hormone
binding globulin สููง การตรวจเอกซเรย์์คลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้าบริิเวณต่่อมใต้้สมอง (MRI pituitary) ประมาณ
ร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่วยจะพบก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมองขนาดมากกว่่า 1 ซม. (macroadenoma)(50) แต่่อย่่างไร
ก็็ตามการพบก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมอง ไม่่ช่่วยยืืนยัันภาวะ TSH-producing pituitary tumor ผู้้�เขีียนและคณะ
ได้้รายงานผู้้�ป่่วย RTHβ ร่่วมกัับ pituitary incidentiloma โดยมีีการทำำ� T3 suppression test เพื่่�อใช้้ใน
การแยกโรค(50) รวมถึึงมีีรายงานผู้้�ป่่วย RTHβ ร่่วมกัับ TSH secreting pituitary tumor ได้้เช่่นกััน(51)
การทดสอบอื่่�นๆ ที่่�ช่่วยในการวิินิิจฉััยแยกโรค ได้้แก่่
• TRH stimulation test(52) โดยการให้้ TRH 200 ไมโครกรััม ทางเส้้นเลืือด แล้้ววััดระดัับ TSH
ที่่� 0, 20, 30 และ 60 นาทีีหลัังได้้รัับยา ผู้้�ป่่วย TSH-producing pituitary tumor จะไม่่ตอบ
สนองต่่อการกระตุ้้�นด้้วย TRH ในขณะที่่� ผู้้�ป่่วย RTHβ จะมีีการตอบสนองปกติิ (TRH ไม่่มีี
จำำ�หน่่ายในประเทศไทย)
• T3 suppression test(53) โดยให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทาน T3 80-100 ไมโครกรััม ต่่อวัันเป็็นเวลา 10
วััน แล้้ววััดระดัับ TSH หลัังให้้ยาที่่�ในวัันที่่� 5 และ 10 หลัังได้้ยา ผู้้�ป่่วย TSH-producing
pituitary tumor จะไม่่ตอบสนองต่่อ T3 ในขณะที่่� ผู้้�ป่่วย RTHβ จะมีีระดัับ TSH ลดลง ระดัับ
TSH ที่่�ลดลงเหลืือน้้อยกว่่า 0.11 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร มีี specificity ร้้อยละ 100 ในการแยกภาวะ
TSH-producing pituitary tumor ออก(54) (T3 ไม่่มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย)
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• Somatostatin suppression test ทำำ�โดยให้้ short acting octreotide 100 ไมโครกรััม ฉีีดเข้้า
ใต้้ผิิวหนัังทุุก 8 ชั่่�วโมง แล้้ววััดระดัับ TSH ที่่� 0, 2, 4, 6, 8 และ 24 ชั่่�วโมงหลัังได้้รัับยา(55)
ผู้้�ป่ว่ ย TSH-producing pituitary tumor จะมีีระดัับ thyroid hormone และ TSH ลดลงมากกว่่า
ร้้อยละ 30 จากค่่าตั้้�งต้้น ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วย RTHβ ระดัับ thyroid hormone และ TSH
เปลี่่�ยนแปลงน้้อยกว่่าร้้อยละ 30 จากค่่าตั้้�งต้้น
การศึึกษาข้้อมููลทบทวนย้้อนหลัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีี discordant thyroid function test แบบ
inappropriate TSH response (Free T3/T4 สููง TSH ไม่่ต่ำ�ำ� ) จำำ�นวน 100 คน ที่่�รัับการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม
ที่่� University of Milan(54) พบว่่าวิินิิจฉััยเป็็น RTHβ 61 ราย , non-TR-RTH 6 ราย, TSH-producing
pituitary tumor 26 ราย และ พบผู้้�ป่่วย 7 ราย (ร้้อยละ 7) ที่่�มีี assay interference แต่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย
ผิิดในตอนแรก โดยบางรายได้้รัับการรัักษาที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น ตััดก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมอง ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้
ว่่ามีีความจำำ�เป็็นในการแยกภาวะ assay interference ออกก่่อนเสมอ
ตารางที่่� 11. แนวทางการแยกระหว่่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor(49)
Resistance to thyroid hormone β

TSH-producing pituitary tumor

α subunit: TSH ratioa

ปกติิ (<1)b

สููง (>1)

ระดัับ sex hormone
biding globulin

ปกติิ

สููง

Pituitary MRI

ไม่่พบก้้อนที่่ต่� ่อมใต้้สมอง

พบก้้อนที่่ต่� ่อมใต้้สมอง

TRH stimulation test

ระดัับ TSH เพิ่่�มขึ้้�น

ระดัับ TSH ไม่่เพิ่่�มขึ้้�น

T3 suppression test

ระดัับ TSH ลดลง

ระดัับ TSH ไม่่ลดลง

Somatostatin
suppression test

ระดัับ TSH ไม่่ลดลง

ระดัับ TSH ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 30
จากค่่าเริ่่�มต้้น

THRB gene analysis

พบ mutation (พบประมาณร้้อยละ 80)

ไม่่พบ mutation

ประวััติคิ รอบครััว

a
b

มีี (ร้้อยละ 30 อาจไม่่มีีประวััติิครอบครััว) ไม่่มีี

α-GSU/TSH molar ratio = [α-GSU (μg/L)/TSH (mU/L)] x 10
ในผู้้�หญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือนค่่าปกติิอาจสููงถึึง 29.1
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โดยสรุุป แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� discordant thyroid function test ควรพิิจารณาดัังนี้้(13)
�
1.	ตรวจสอบว่่าผู้้�ป่่วยมีีภาวะที่่�มีีผลทำำ�ให้้ thyroid function test ผิิดปกติิ โดยที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่มีีโรค
ไทรอยด์์จริิง เช่่น ภาวะ physiologic condition (อายุุ การตั้้�งครรภ์์) การได้้รัับยาที่่มีีผ
� ลต่่อ
thyroid function test หรืือ ภาวะ nonthyroidal illness syndrome
2.	ประเมิิน thyroid status จากอาการและอาการแสดงว่่าเป็็น euthyroid, hypothyroid หรืือ
hyperthyroid เพื่่�อตััดสิินใจว่่า thyroid function test ตััวใดที่่ผิ� ิดปกติิ
3. แยกภาวะ assay interference ออกเสมอ
4. ในกรณีีที่่�แยกภาวะดัังกล่่าวข้้างต้้นออกทั้้�งหมดแล้้ว ต้้องทำำ�การตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อหา
โรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีผ
� ลต่่อ thyroid function test หรืือ โรคที่่พ� บได้้น้อ้ ยมาก เช่่น TSH-producing pituitary tumor

สรุุป

การแปลผล thyroid function test ต้้องอาศััยประวััติแิ ละการตรวจร่่างกายที่่ถูู� กต้้อง รวมถึึงต้้อง
มีีความเข้้าใจพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับ thyroid hormone metabolism และภาวะต่่างๆ ที่่ส่� ง่ ผลต่่อ thyroid function
test ส่่วนใหญ่่การแปลผล thyroid function test มัักตรงไปตรงมา แต่่ในบางกรณีีที่่�ผล thyroid function
อาจไม่่เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน หรืือ ไม่่เข้้ากัับอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งมีีสาเหตุุได้้หลาย
อย่่างตั้้�งแต่่ความผิิดปกติิที่พ่� บบ่่อย จนถึึงโรคทางพัันธุุกรรมที่่พ� บได้้น้อ้ ยมาก การแปลผล thyroid function
test ที่่�ถููกต้้อง จะนำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััย และการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม
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