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! Parathyroid gland เป็นส่วนหนึ่งของต่อมไร้ท่อในร่างกาย ซึ่งทําหน้าที่สร้าง parathyroid hormone 
(PTH) เพื่อรักษาความสมดุลของ calcium ในร่างกายให้เป็นปกติ

Regulation of calcium homeostasis. The calcium-sensing receptor (CASR) is expressed on the surface of the parathyroid cell and
senses fluctuations in the concentration of extracellular calcium. Activation of the receptor is thought to increase intracellular
calcium levels, which, in turn, inhibit parathyroid hormone (PTH) secretion via posttranslational mechanisms. Increased PTH
secretion leads to an increase in serum calcium levels by increasing bone resorption and enhancing renal calcium reabsorption. PTH
also stimulates renal 1- -hydroxylase activity, leading to an increase in 1,25-dihydroxy vitamin D, which also exerts a negative
feedback on PTH secretion. PKC = protein kinase C; PLC = phospholipase C.

(Reproduced with permission from Carling T: Molecular pathology of parathyroid tumors. Trends Endocrinol Metab 12:54, 2001.
Copyright Elsevier.)

PTH functions to regulate calcium levels via its actions on three target organs, the bone, kidney, and gut. PTH increases the

resorption of bone by stimulating osteoclasts and promotes the release of calcium and phosphate into the circulation. At the kidney,

calcium is primarily absorbed in concert with sodium in the proximal convoluted tubule, but fine adjustments occur more distally.

PTH acts to limit calcium excretion at the distal convoluted tubule via an active transport mechanism. PTH also inhibits phosphate

reabsorption (at the proximal convoluted tubule) and bicarbonate reabsorption. It also inhibits the Na+/H+ antiporter, which results

รูปที ่1 Actions of parathyroid hormone in calcium homeostasis1

! Parathyroid cells ทํางานโดยมี calcium-sensing receptor (CASR) คอยรับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ 
extracellular calcium การหลั่ง PTH จะถูกกระตุ้นด้วยการลดลงของ 1,25-dihydroxy vitamin D, 
catecholamines และ hypomagnesemia PTH ถูกสร้างขึ้นและเมื่อถูกหลั่งออกมาสู่กระแสเลือดแล้วจะมี 
half-life 2-4 นาที ถูก metabolize ที่ตับเป็นและขับออกทางไต
! PTH ควบคุม calcium homeostasis โดยออกฤทธิ์ที่ 3 อวัยวะคือ กระดูก ไต และลําไส้ เพิ่ม bone 
resorption โดยการกระตุ้นการทํางานของ osteoclasts ทําให้มีการหลั่ง calcium และ phosphate เข้าสู ่
circulation ที่ไตจะดูดซึม calcium กลับพร้อมกับ sodium ที่ proximal tubule PTH จะลดการขับ calcium 
ออกทางไต ลดการดูดซึมกลับของ phosphate และ bicarbonate ทําให้มี mild metabolic acidosis ได้ในผู้
ป่วยที่เป็น hyperparathyroidism PTH และ hypophosphatemia เพิ่มการหลั่ง 1-hydroxylation of 25-
hydroxy vitamin D ซึ่งเพิ่มการดูดซึม calcium ที่ลําไส้
! Hyperparathyroidism คือภาวะที ่parathyroid gland ทํางานเกินปกติ ซึ่งอาจเกิดจากตัวของ 
parathyroid gland เอง หรือเกิดขึ้นจากภาวะที่มีความผิดปกติของระดับ calcium ในร่างกายเป็นตัวกระตุ้น
ทําให้ parathyroid gland ทํางานเกินปกติ ความผิดปกติดังกล่าวอาจเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่นทางด้านต่อม
ไร้ท่อ เช่นกลุ่ม multiple endocrine neoplasia (MEN) syndrome
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Hyperparathyroidism แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามสาเหตุ
! 1. Primary hyperparathyroidism
! 2. Secondary hyperparathyroidism
! 3. Tertiary hyperparathyroidism

Primary hyperparathyroidism
! คืือภาวะที ่parathyroid gland หลั่ง PTH มากเกินปกติเอง และพบว่า parathyroid gland จะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นโดยที่ความผิดปกติอาจเป็นเพียงต่อมเดียวหรือหลายต่อม และส่วนหนึ่งจะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรม โดยเกิดขึ้นที่ parathyroid gland เท่านั้น (Benign familial hyperparathyroidism) หรือพบร่วมกับ
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออื่นในกลุ่มของ multiple endocrine neoplasia (MEN) syndrome type I และ IIA

Incidence
! รายงานของประเทศทางตะวันตก ภาวะ primary hyperparathyroidism พบได้ 1:700-1,000 คน หรือ
ประมาณ 25 คนในประชากรทั่วไป 100,000 คน ผู้ชายต่อผู้หญิง 1:3 พบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 100,000 คนต่อปี
ใน USA และพบมากในสตรีวัยหมดประจําเดือน โดย incidence เพิ่มขึ้นเป็น 1:200 อายุเฉลี่ยคือประมาณ 55 
ปี สาเหตุที่ต่างประเทศมีจํานวนผู้ป่วยโรคนี้มาก เนื่องจากมีการพัฒนาการใช้ lab immunoassay ในการตรวจ 
screening หาระดับ calcium ในเลือด ซึ่งทําได้ง่ายในการตรวจร่างกายประจําปี ส่วนใหญ่เป็น asymptomatic 
primary hyperparathyroidism แต่ได้รับการวินิจฉัยจากการเจาะตรวจระดับ calcium ในเลือด ปัจจุบันในทาง
ตะวันตก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม asymptomatic คิดเป็นประมาณ 80% ของผู้ป่วยทั้งหมด
! ในประเทศไทย เกือบทั้งหมดของผู้ป่วย primary hyperparathyroidism ได้รับการวินิจฉัยจากการ
อาการต่างๆนํามาก่อน โดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากกระดูก เช่น severe osteoporosis with pathologic 
fracture ปัญหาจากการเกิดซ้ําของนิ่วในไต และกลุ่มอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ปวดท้อง hypertension 
และอาการอ่อนเพลีย เป็นต้น39

Etiology
! สาเหตุหรือการกระตุ้นที่ทําให้มีการสร้างและหลั่ง PTH ออกมามากยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่า
ประวัติการได้รับ external radiation of neck ในวัยเด็ก สัมพันธ์กับการเกิด hyperparathyroidism ได้เมื่อโต
ขึ้น และพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วย hyperparathyroidism จะเป็น sporadic พบว่าประมาณ 10% สัมพันธ์กับ
ประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ เช่น familial hyperparathyroidism, multiple endocrine neoplasia (MEN type 
I และ IIA) และมักจะเป็นชนิด multiple glands มากกว่าจะเป็น single adenomatous gland39

ตารางที่ 1 สาเหตุของ hypercalcemia4
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Causes of hypercalcemia

PTH-mediated

Primary hyperparathyroidism (sporadic)

Familial

MEN-I and -IIa

FHH

Tertiary hyperparathyroidism (acute renal failure)

PTH-independent

Hypercalcemia of malignancy

PTHrp

Activation of extrarenal 1 alpha-hydroxylase (increased calcitriol)

Osteolytic bone metastases and local cytokines

Vitamin D intoxication

Chronic granulomatous disorders

Activation of extrarenal 1 alpha-hydroxylase (increased calcitriol)

Medications

Thiazide diuretics

Lithium

Teriparatide

Excessive Vitamin A

Theophylline toxicity

Miscellaneous

Hyperthyroidism

Acromegaly

Pheochromocytoma

Adrenal insufficiency

Immobilization

Parenteral nutrition

Milk alkali syndrome

MEN: multiple endocrine neoplasia; FHH: familial hypocalciuric hypercalcemia; PTHrp:
parathyroid hormone-related peptide.
Adapted from: Khairallah, W, Fawaz, A, Brown, EM, and El-Hajj Fuleihan, G. Hypercalcemia
and diabetes insipidus in a patient previously treated with lithium. Nat Clin Pract Nephrol
2007; 3:397.
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2007; 3:397.
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Differential diagnosis of primary hyperparathyroidism, typical laboratory
findings

Disease

Laboratory test

Intact PTH
Serum
calcium

Urinary
calcium
(mg/24
hours)

Ca/Cr
clearance 25OHD

Primary HPT High-normal or
elevated

Elevated !200 0.01-0.05
(>0.02)

Normal or
low-normal

Malignancy Low (<20
pg/mL)

Elevated Elevated  Depends on
malignancy*

FHH Normal, mildly
elevated in 15-
20 percent

Elevated Low (<100) <0.01 Normal

Primary HPT with
vitamin D
deficiency

Elevated Normal
or
elevated

Low-normal
or low (<200)

 Low (<20
ng/mL)

Normocalcemic
primary HPT

Elevated Normal Normal  Normal

Secondary HPT
due to vitamin D
deficiency

Elevated Normal
or low

Low  Low (<20
ng/mL)

HPT: hyperparathyroidism; FHH: familial hypocalciuric hypercalcemia; 250HD:
25hydroxyvitamin D; Ca/Cr: calcium/creatinine.
* 25-hydroxyvitamin D is often normal in malignancy. It could be low in cases of
concomitant vitamin D deficiency, due to poor dietary intake and little sun exposure. The
1,25-dihydroxyvitamin D may be elevated, depending upon the malignancy.

แบ่งตาม pathology ได้เป็น 3 กลุ่มคือ
! 1. Parathyroid adenoma พบเป็นสาเหตุของ primary hyperparathyroidism เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 
80-90% มีขนาดตั้งแต ่2 mm-6 cm อาจพบได้ 1-2 ต่อม (double adenoma พบได้ประมาณ 10%)1

! 2. Parathyroid hyperplasia พบเป็นสาเหตุรองลงมาคือประมาณ 10-20% ลักษณะเป็น multiple 
gland ขนาดของแต่ละต่อมไม่จําเป็นต้องเท่ากัน ใช้ในการตัดสินว่าเป็นต่อมที่ปกติไม่ได้
! 3. Parathyroid carcinoma พบได้น้อยมาก น้อยกว่า 1% มักมีระดับ PTH และ calcium สูงมากและ
คลําได้ก้อนขนาดใหญ่1,39
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Clinical presentation
! ในอดีตผู้ป่วยส่วนมากมักจะมาด้วยอาการทางกระดูก (osteitis fibrosa cystica) และทางไตที่รุนแรง 
(renal stone) แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าในการใช้ routine screening ของ calcium และ phosphate ทําให้
สามารถวินิจฉัย hyperparathyroidism ได้เร็วขึ้น ทําให้พบผู้ป่วยกลุ่มที่ยังไม่มีอาการแสดงได้เพิ่มขึ้นเป็น
จํานวนมาก

! 1. Bone disease ผู้ป่วย primary hyperparathyroidism จะมีการลดลงของ bone mineral density 
(BMD) โดยเฉพาะที ่cortical bone เช่นที ่mid radius แต่สําหรับ cancellous bone เช่นที ่vertebral body จะ
ไม่มีผล และไม่พบว่ามี fracture radius เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

         
รูปที ่3 Osteitis fibrosa cystica

! กลุ่มที่มี bone loss มาก แสดงถึงความรุนแรงของ hyperparathyroidism16

! อาการที่เป็น classic manifestation ของ primary hyperparathyroidism คือ osteitis fibrosa 
cystica ซึ่งประกอบไปด้วย bone pain มี generalized demineralization ของกระดูกแบบ subperiosteal 
resorption ซึ่งเห็นได้ชัดที ่distal phalanx, salt and pepper appearance ที่ skull, multiple bone cysts 
โดยเฉพาะที ่metatarsal shaft, brown tumor ที่บริเวณ trabeculae portion of jaw, long bone and ribs ซึ่ง
เกิดจากการทํางานมากขึ้นของ osteoclast และรวมกับ fibrous tissue และ poorly mineralized woven bone 
สีน้ําตาลเกิดจากการเกาะของ hemosiderin บางรายพบ pathologic fracture ได1้6

! 2. Renal complication พบว่า manifestation ที่สําคัญของ primary hyperparathyroidism คือ 
hypercalciuria, nephrocalcinosis, CRF, abonormal in renal tubular functions ลด concentrating ability
! Nephrolithiasis พบได้ประมาณ 15-20% ในผู้่ป่วย primary hyperaprathyroidism ในทางกลับกันพบ 
hyperthyroidism 5% ในผู้ป่วยที่เป็น nephrolithiasis ส่วน nephrocalcinosis พบได้น้อยมาก
! ผู้ป่วยที่มีระดับ calcium ปกติและมี nephrolithiasis ควรสงสัย primary hyperparathyroidism ด้วย 
เนื่องจาก hypercalcemia เป็น intermittent ได ้นิ่วส่วนใหญ่เป็น calcium phosphate stone16
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รูปที ่2 Different patterns of presentation 
of primary hyperparathyroidism in three 
different time periods16



! 3. Articular and soft tissue พบ calcium deposition ที่ articular cartilage (chondrocalcinosis) 
และพบตาม soft tissue เช่น vessels, cardiac, skin, cornea (band keratopathy) รวมทั้ง pseudogout 
มากขึ้นพบได้ประมาณ 3-7% โดยม ีpyrophosphate ใน joint มากขึ้น เกิด calcificaion ในข้อ พบมากที่ข้อมือ
และข้อเข่า หลังผ่าตัด parathyroidectomy ก็อาจไม่หายขาด ซึ่งยังไม่ทราบ mechanism ที่ชัดเจน16

! 4. Neuromuscular อาการอ่่อนเพลีย muscle weakness โดยเฉพาะที ่proximal muscle พบได้บ่อย 
และอาการหายได้หลังผ่าตัด parathyroidectomy ประมาณ 4 สัปดาห์16

! 5. Emotional disturbance เป็นได้ตั้งแต ่dementia, depression, mental disorder, suicidal 
attempt จนถึง psychosis ได ้พบว่าผู้ป่วยบางรายหลังผ่าตัด parathyroidectomy แล้วดีขึ้นจนกลับมาปกติ 
แต่ในรายที่มี severe disturbance อาจจะดีขึ้นบ้างแต่ไม่หายเป็นปกติ

! 6. Gastrointestinal อาการ anorexia, constipation, nausea เกิดขึ้นได้บ่อยๆ และยังพบ incidence 
ของ peptic ulcer เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจาก calcium ในเลือดสูง กระตุ้นให้เกิดการหลั่งของ HCl และ gastrin สูงขึ้น 
และพบ pancreatitis ได้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์ของ cholelithiasis สูงขึ้นเนื่องจากมีความเข้มข้น
ของ calcium สูงมากใน bile ซึ่งนําไปสู่การตกตะกอน ทําให้เกิด calcium bilirubinate stones

! 7. Cardiovascular พบ hypertension ในผู้ป่วย hyperparathyroidism ประมาณ 70% ซึ่งต้องระวัง 
ถ้ารักษาด้วยยาลดความดัน thiazide diuretic จะทําให้ระดับ calcium ในเลือดสูงขึ้น ไม่ทราบกลไกของการเกิด
ที่ชัดเจน และการผ่าตัด parathyroidectomy ไม่ทําให้ hypertension หายไป
! มีรายงานที่เป็น observational studies แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง primary hyperparathyroidism 
กับ left ventricular hypertrophy และ diastolic dysfunction ซึ่งอาจอธิบายได้จากการเกิดการตีบของหลอด
เลือดหัวใจ
! ผู้ป่วยที่เป็น primary hyperparathyroidism มี mean carotid intima-media thickness สูงกว่า (0.96 
vs 0.91 mm) และมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับการเกิด coronary artherosclerosis16

! 8. Body weight and abnormalities in glucose metabolism พบ impair glucose tolerance และ 
T2DM มากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็น primary hyperparathyroidism ผู้่ป่วยเหล่านี้จะมีน้ําหนักและ BMI มากกว่าคน
ทั่วไป16

History
! พบว่าประวัติการฉายแสง low-dose radiation ในวัยเด็กอาจมีส่วนสัมพันธ์กับภาวะ 
hyperparathyroidism ได้ในผู้ป่วยบางราย และต้องถามประวัติการใช้ยาขับปัสสาวะ furosemide มาเป็นเวลา
นานด้วย เพราะทําให้เพิ่ม calcium excretion เกิด hypocalcemia และกลายเป็น hyperplastic parathyroid 
gland รวมทั้งประวัติคนในครอบครัวเป็น MEN syndrome หรือไม่

ตารางที่ 3 Manifestation of hyperparathyroidism with hypercalcemia16
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Clinical manifestations of hypercalcemia

Renal

Polyuria

Polydipsia

Nephrolithiasis

Nephrocalcinosis

Distal renal tubular acidosis

Nephrogenic diabetes insipidus

Acute and chronic renal insufficiency

Gastrointestinal

Anorexia, nausea, vomiting

Bowel hypomotility and constipation

Pancreatitis

Peptic ulcer disease

Musculoskeletal

Muscle weakness

Bone pain

Osteopenia/osteoporosis

Neurologic

Decreased concentration

Confusion

Fatigue

Stupor, coma

Cardiovascular

Shortening of the QT interval

Bradycardia

Hypertension
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Shortening of the QT interval

Bradycardia

Hypertension

Physical examination
! ปกติ parathyroid adenoma มักจะคลําไม่ได้ก้อน ในรายที่มีก้อนที่คอให้นึกถึง thyroid nodule ไว้ก่อน 
ในกลุ่มของ MEN syndrome ต้องตรวจดูเกี่ยวกับ mucosal and cutaneous neuroma, high blood 
pressure, neck mass, abdominal mass และอื่นๆเพื่อดูว่าสัมพันธ์กับกลุ่มโรคนี้หรือไม่

Laboratory evaluation
! 1. PTH ปัจจุบันตรวจด้วยวิธี immunoradiometric (IRMA) and immunochemiluminescent 
assays ซึ่งใช้ radio-tagged antibiodies ไปจับกับ N-terminal และ C-terminal ของ PTH ในผู้ป่วย primary 
hyperparathyroidism จะพบว่ามีระดับ PTH สูงประมาณ 80-90% ส่วนในกลุ่มที่เหลือจะพบว่ามีแต่ระดับ 
calcium สูง แต่ระดับ PTH อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ถือว่าต่อมทํางานผิดปกติ เนื่องจากต่อม parathyroid ควรจะถูก
กดการทํางานจาก negative feedback
! เริ่มมีการนํา 3rd generation assays มาใช้ ซึ่งจะตรวจ active PTH 1-84 ซึ่งต้องใช้ amino-terminal 
และ carboxy-terminal ของ molecule ของ PTH ในการตรวจ ข้อมูลบอกว่าใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีภาวะ renal 
failure ร่วมด้วย หรือใช้ใน IOPTH minotoring และผู้ป่วยที่มี inappropriate normal ของ serum PTH ใน
การตรวจจาก 2nd generation4

! Intact PTH levels ช่วยในการแยกว่าผู้ป่วยมี primary hyperparathyridsm จริงหรือมีสาเหตุอื่นที่พบ
ร่วมด้วยได้ เช่น tumor ที่ผลิต PTH

! 2. Serum calcium ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะตรวจพบว่ามีระดับ calcium ในเลือดสูงเป็นอย่างแรก ก่อนนํามา
ซึ่งการวินิจฉัย จึงมีความจําเป็นที่ต้องทราบสาเหตุอื่นๆของภาวะ hypercalcemia เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค ส่วน
น้อยของผู้ป่วยจะพบว่า calcium อยู่ในระดับปกติ แต่ระดับ parathyroid hormone สูงได้ เช่นในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
ภาวะขาด vitamin D ร่วมด้วย เมื่อแก้ภาวะขาด vitamin D แล้วจะพบว่าระดับ calcium จะขึ้นมาสูงเกินระดับ
ปกติได้ชัด ในผู้ป่วย hyperparathyroidism จะมีการปล่อย hormone ออกมาเป็นช่วงๆทําให้บางครั้งอาจตรวจ
ไม่พบว่า hormone สูง อาจต้องมีการตรวจซ้ําก่อนที่จะพิจารณาตัดออก
! โดยทั่วไปจะมีอาการแสดงเมื่อระดับ calcium มากกว่า 12 mg/dL แต่ก็มีบางส่วนที่อาจไม่แสดงอาการ 
แต่เมื่อระดับ calcium มากกว่า 15 mg/dL มักจะมีอาการของ severe hypercalcemia และถือเป็น medical 
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emergency ที่ต้องรีบรักษาและพบว่าเมื่อระดับ calcium อยู่ระหว่าง 15-18 mg/dL จะเกิดอาการของ coma 
และ cardiac arrest ได้

! 3. Renal function พบ renal insufficient ซึ่งสัมพันธ์กับความรุนแรงและระยะเวลาที่มีภาวะ 
hypercalcemia ผู้ป่วยที่เป็น mild chronic hypercalcemia พบการทํางานของไตแย่ลงน้อย16

! 4. Serum phosphate มักจะอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าปกติในผู้ป่วยที่มีอาการมาก เนื่องจาก PTH ยับยั้งการ
ดูดกลับของ phosphate ที่ proximal tubule ของไต ทําให้เสีย phosphate ทางไตมากขึ้น16

! 5. 24-hr urine calcium จะพบระดับของ calcium ในปัสสาวะสูงกว่าปกติ จะต่างจาก familial 
hypocalciuric hypercalcimia ที่จะมีระดับ calcium ต่ําในปัสสาวะ โรคนี้พบได้ไม่บ่อย แต่ต้องวินิฉัยแยกโรค

! 6. Magnesium balance การดูดกลับของ magnesium ที่ renal tubule ถูกยับยั้งด้วยภาวะ 
hypercalcemia แต่โดยทั่วไปมักจะต่ําเล็กน้อย16

! 7. Acid-base balance พบว่า parathyroid hormone ที่สูงยังยั้งการดูดกลับ bicarbonate ที่ 
proximal tubule ของไต ทําให้มีภาวะ mild metabolic acidosis แต่ร่างกายมักจะปรับตัวได้ ยกเว้นในกรณีที่ 
parathyroid hormone สูงมากๆร่วมกับ coexistent renal insufficiency16

! 8. Vitamin D ปกติไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจ แต่ถ้ามีการตรวจจะพบว่าระดับ 25-hydroxy 
vitamin D มักจะอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าปกติ แต่ 1,25 hydroxy vitamin D มักจะอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ

! 9. Serum alkali phosphatase จะตรวจในกลุ่มที่มีอาการของกระดูกร่วมด้วย เนื่องจากจะเป็นตัวช่วย
บอกคววามรุนแรงของ bone mass loss และเป็นตัวชี้นําโอกาสการเกิด hungry bone syndrome หลังผ่าตัด

! 10. Bone survey and bone densitometry ช่วยประเมิน bone mineral density โดย film hand จะ
พบลักษณะของ subperiosteal resorption, film skull จะพบลักษณะของ salt and pepper appearance, film 
long bone จะพบลักษณะของ bone cyst, bone mass จะมีปริมาณลดลงในส่วนของ cortex มากกว่า 
cancellous bone

! 11. EKG มีลักษณะของ short QT interval ในผู้ป่วยบางรายอาจมี arrythmia

! 12. Measurement of urinary calcium excretion ช่วยแยก familial hypocalciuric hypercalcemia 
โดยการคํานวน Ca/Cr clearance ratio ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ fractional excretion of calcium มีสูตรดังนี4้

! ค่าปกติ > 0.02 ค่าที่น้อยกว่า 0.01 บอกว่าน่าจะเป็น FHH มากกว่า hyperparathyroidism มี 
sensitivity 85% specificity 88%

Parathyroid crisis
! พบได้น้อยประมาณ 1-2% ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในกลุ่มที่เป็น primary hyperparathyroidism 
ผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่อง severe hypercalcemia ซึ่งมักจะสูงกว่า 15 mg/dL และมีอาการของ hypercalcemia 
โดยเฉพาะอาการของ neuromuscular
! จากการ review ผู้ป่วย 48 ราย พบว่ามีอาการดังต่อไปนี้17

! - Mental status change พบบ่อยที่สุด โดย 20 รายเข้าสู่ภาวะ coma และ 18 รายสับสน

Ca/Cr clearance ratio = [24-hr Urine Ca x serum Cr] ÷ [serum Ca x 24-hr Urine Cr]
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! - 66% ของผู้ป่วยมีอาการของกระดูก โดยเฉพาะอาการปวด
! - 53% ของผู้ป่วยม ีnephrolithiasis และ 50% มีทั้งอาการของกระดูกและ nephrolithiasis
! - มี serum PTH สูงกว่า 20 เท่าของ upper normal limit
! - 1/4 ของผู้ป่วยทราบอยู่แล้วว่าเคยม ีhypercalcemia มาก่อนประมาณ 10 ปี
! อาการอย่างอื่นรวมถึง ปวดท้อง คลื่นไส ้อาเจียน peptic ulcer และ pancreatitis กลไกการเกิด 
parathyroid crisis ไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจสัมพันธ์กับ volume depletion และการขาดเลือดของ parathyroid 
adenoma

Localization

! เนื่องจาก parathyroid gland เป็นต่อมที่มีขนาดเล็กและมีตําแหน่งที่ไม่แน่นอน การบ่งชี้
ตําแหน่งของต่อมที่ผิดปกติได้จึงเป็นเรื่องสําคัญ ความสําคัญของการสืบค้นเพิ่มเติมด้วยวิธีต่างๆก่อน
การผ่าตัดยังเป็นที่ถกเถียงสําหรับการผ่าตัดในครั้งแรก โดยพบว่าการผ่าตัด initial 
parathyroidectomy โดยการทําผ่าตัดแบบ bilateral neck exploration โดยศัลยแพทย์ผู้ชํานาญจะ
ประสบความสําเร็จประมาณ 95% โดยที่ไม่จําเป็นต้องทราบตําแหน่งของ parathyroid gland ก่อน
ผ่าตัด และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การทราบตําแหน่งของ parathyroid gland ผิด
ปกติที่แน่ชัดก่อน ทําให้สามารถผ่าตัดโดยใช้ยาชาเฉพาะที่และแผลผ่าตัดเล็กลงได้ นอกจากนี้ยังพบ
ว่าการ localization มีประโยชน์มากในผู้ป่วย previous neck exploration หรือผู้ป่วย persistent or 
recurrent hyperparathyroidism

1. Technetium 99m-sestamibi scan
! เป็นการตรวจโดยการใช้ Technetium ซึ่งเป็น radioactive substance ติดกับโปรตีน mibi ฉีดเข้าไปใน
ร่างกาย ในช่วงแรกสารนี้จะถูกจับโดยทั้ง thyroid และ parathyroid gland แต่เมื่อทํา scan ซ้ําเมื่อเวลาผ่านไป 
จะแสดงให้เห็น abnormal tracer เฉพาะตําแหน่งของ abnormal parathyroid gland วิธีนี้เป็นการตรวจ 
imaging ที่ดีที่สุดของ parathyroid gland บางรายงานมี sensitivity ถึง 90% แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ 50-70%
! Civelek et al ทํา prospective study ผู้ป่วย 387 คน พบว่า sensitivity ต่อ single adenoma  อยู่ที่ 
90% double adenoma 27% และ hyperplastic glands ตรวจไม่พบถึง 55% สรุปได้ว่า sestamibi ไม่ดีใน
การ localize multiple glandular disease หรือ small parathroid glands หรือผู้ป่วยที่ม ีcoexisting thyroid 
disease
! ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ ์ข้อดีคือใช้ได้ดีในรายที่เป็น ectopic site parathyroid glands9

 รูปที ่4 Technetium 99m-sestamibi scan แสดง mediastinal parathyroid adenoma
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2. Ultrasound
! เป็นการตรวจที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก มี sensitivity ประมาณ 65-70% ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มี large 
parathyroid adenoma หรือผู้ป่วยที่ม ีparathyroid within thyroid gland แต่ sensitivity จะลดลงเหลือ
ประมาณ 34% ถ้ามี coexisting thyroid disease หรือ cervical lymphadenopathy และที่สําคัญต้องอาศัย
ความชํานาญของผู้ตรวจอย่างมาก
! มีการศึกษาการทํา ultrasound โดยศัลยแพทย์ พบว่า sensitivity 60% และ specificity 90% เทียบกับ 
radiologist ซึ่ง sensitivity 42% และ specificity 92%10

! Arici ทําการศึกษาผู้ป่วย 338 คนพบว่า ultrasound มี sensitivity 60% และ sestamibi มี sensitivity 
80% แต่ถ้าใช้ร่วมกันจะมี sensitivity เพิ่มขึ้นถึง 96%
! ข้อจํากัดของ ultrasound คือไม่สามารถบอก function ได้และไม่สามารถตรวจ ectopic parathyroid 
ใน medastinum ได9้

followed to the superior or inferior pole of the lesion [23,

24]. An additional advantage with ultrasound is the ability

to perform fine needle aspiration with rapid PTH mea-
surements of the aspirates, especially in patients

undergoing re-exploration [11, 25]. By itself, ultrasound

has approximately a 50%–75% true-positive rate, with
generally better rates for larger glands [23, 24]. However,

when combined with sestamibi, the true-positive rate
approaches 90%, with few false positives [26].

Computed tomography and MRI scans both provide

cross-sectional imaging and are useful for imaging pa-
rathroid tumors in the mediastinum, tracheoesophageal

groove, and behind the esophagus. Further, MRI does not

involve the use of radiation, and parathyroid adenomas
may appear very intense on T2-weighted images. Com-

puted tomography is less expensive, and many studies have

shown the two techniques to be of equivalent sensitivity.
Computed tomography has a sensitivity of 70% and a

specificity of nearly 100%. In contrast to unexplored

patients, those that require remedial cervical exploration
often require extensive preoperative imaging.

A subset of patients who require re-exploration will

have negative, discordant, or unconvincing noninvasive
localization studies. Current guidelines recommend that

these patients undergo invasive localization procedures in

the form of selective parathyroid venous sampling (SVS)
with measurements of PTH. Rapid PTH measurement is

now being used in the angiography suite, because results

are rapidly available on site, and interventional radiologists
can obtain additional samples from a region in which a

subtle but potentially significant PTH gradient is detected

[27]. In a recent study SVS had a sensitivity of 83.3% for
the correct localization of a parathyroid adenoma or

hyperplastic parathyroid glands, whereas false positive or

indeterminate results of SVS were found in 6% and 2%,
respectively, of the patients [28].

Anesthesia

The majority of parathyroidectomies are done under gen-

eral anesthesia using either an endotracheal tube (ETT) or a

laryngeal mask airway (LMA). For a number of reasons,
we prefer local and regional block anesthesia with moni-

tored anesthesia care (MAC). The regional block is

performed by the surgeon in the operating room, and
intravenous supplementation is administered by the anes-

thesia staff (Fig. 3). In most patients, 1% lidocaine

containing 1:100,000 epinephrine is used and supple-
mented during the operation as required. Care is always

taken to aspirate before delivering the anesthetic to avoid

intravascular administration. We have found that by also
infiltrating along the anterior border of the sternocleido-

mastoid muscle, as well as a local field block, excellent

analgesia is obtained in virtually every case (Fig. 4). The
total cumulative volume of lidocaine administered is typ-

ically 18–25 ml. Intravenous sedation is used to minimize

patient anxiety while maintaining an awake, conscious
patient who can phonate. Propofol was thought to possibly

interfere with the PTH assay, but a recent randomized trial

has shown that the PTH assay can be employed during
propofol sedation [30].

Regional anesthesia avoids complications associated

with general anesthesia, including endotracheal intubation,
which has been reported to cause vocal cord changes in up

to 5% of patients [31]. Furthermore, exploring a conscious
patient permits intraoperative assessment of the superior

and recurrent laryngeal nerve functions because the patient

can vocalize throughout the procedure.

Fig. 2 Corresponding cervical ultrasound from the patient shown in
Fig. 1, showing a large hypoechoic cystic parathyroid adenoma
(PAd). The left thyroid (T), trachea (Tr), and left internal jugular vein
(IJ) are indicated

Fig. 3 The patient has a large-bore peripheral intravenous line
inserted, which is used for medication and fluid administration, as
well as sampling for parathormone (PTH) levels. The patient is
awake, and a fan is used to blow room air gently toward his or her
face to minimize the sensation of claustrophobia. (From [29] with
permission. Copyright !2002, Lippincott Williams & Wilkins

1514 World J Surg (2008) 32:1512–1517
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รูปที ่5 Cervical ultrasound, showing a large hypoechoic cystic parathyroid adenoma (PAd). The left thyroid (T), trachea 
(Tr), and left internal jugular vein (IJ) are indicated8

3. CT scan, MRI และ PET scan
! เป็น investigation ที่ไม่จําเป็นต้องทําในกรณีทั่วไป ใช้ในกรณีสงสัย mediastinal ectopic 
parathyroid หรือผู้ป่วยที่ม ีpersistent หรือ recurrent hyperparathyroidism
! CT scan มี sensitivity 50-75% ข้อมูลใหม่ๆกล่าวถึง 4-dimentaion CT scan ซึ่งให้ข้อมูลได้มากขึ้น
! MRI ไม่นิยมใช้เนื่องจากใช้เวลาทํานานและข้อมูลที่ได้มี sensitivity ไม่แตกต่างจากการทํา CT scan
! PET scan มี limitation เนื่องจาก 18-fluorodeoxygluclose uptake ที่ thyroid gland9

4. Selective venous sampling and angiogram
! เป็นการตรวจที่ค่อนข้างยุ่ง และต้องอาศัยประสบการณ์สูงของผู้ทําการตรวจ highlt-selective venous 
localization สามารถ identify parathyroid gland ได้ถึง 80% การตรวจวิธีนี้จึงถูกนํามาใช้เฉพาะเมื่อใช้วิธีอื่น
ไม่ได้ผล หรือในกรณีของ persistent หรือ recurrent hyperparathyroidism9

5. PTH assay
! เป็นการทํา ultrasound-guided FNA ส่วนที่สงสัยว่าเป็น adenoma มาส่งตรวจ PTH assay เพื่อบอก
ตําแหน่งของ parathyroid gland9

Medical treatment
! ในปัจจุบันการผ่าตัดยังเป็นวิธีการเดียวที่ได้ผล แต่ยังมีความพยายามที่จะผลิตยามารักษา primary 
hyperparathyroidism เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น PTH antagonist, calcimimetric drug ซึ่งผลยังไม่ชัดเจน
! ปัญหาที่สําคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ hypercalcemia ซึ่งจะมีผลต่อระบบต่างๆในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้
ป่วยที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องรับการผ่าตัด หรือไม่สามารถผ่าตัดได้จะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดระดับ 
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calcium ให้อยู่ใกล้เคียงปกติ ภาวะ hypercalcemia มักพบร่วมกับ dehydration เนื่องจากระดับ calcium ที่สูง
จะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้มาก

! การรักษาภาวะ hypercalcemia มีวิธีการรักษาดังนี้
! - Rehydration and force diuresis ถ้าระดับ calcium ไม่สูงมากนัก (< 12 mg/dL) แนะนําให้ผู้ป่วยดื่ม
น้ํามากๆประมาณวันละ 4-6 L แต่ถ้าระดับ calcium ยังคงสูงอยู ่อาจต้องให้ IV fluid การ force diuresis ให้ได้
มากกว่า 100 ml/hr จะทําให้ร่างกายขับ calcium ออกมากขึ้น
! - Diretic การให้ยาขับปัสสาวะในกลุ่ม loop diretic เช่น furosemide จะช่วยให้มีการขับ calcium ได้
เร็วขึ้น แต่ต้องมีการให้ volume replacement ร่วมด้วยอย่างเพียงพอและต้องระวัง hypokalemia ด้วย
! - Bone resorption inhibitor (Bisphosphonate, Calcitonin) นํามาใช้เมื่อวิธีข้างต้นไม่ได้ผล ยากลุ่ม 
bisphosphonate จะใช้เวลาประมาณ 2-4 วันจึงจะเห็นผล ส่วน calcitonin จะมีฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์ทันที28

Surgical treatment
! การผ่าตัด parathyroid gland โดยวิธี bilateral exploration neck ถือเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้าง
ปลอดภัยโดยศัลยแพทย์ผู้ชํานาญ และมีความสําเร็จของการผ่าตัดมากกว่า 95% และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่
จะพบว่าความสําเร็จของ reoperation ของผู้ป่วยที่มี persistent or recurrent hyperparathyroidism จะน้อย
ลงคือ ประมาณ 80% และพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับการผ่าตัดในครั้ง
แรกเป็นสําคัญ
! ความเจริญก้าวหน้าในการวินิจฉัยบอกตําแหน่งของ parathyroid gland ที่ผิดปกติ ร่วมกับการใช้ 
gamma probe ทําให้ปัจจุบัน สามารถทําการผ่าตัดโดยวิธี local anesthesia ได ้นอกจากนี้ยังมีการค้นพบวิธี
การตรวจวัดค่า parathyroid hormone ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และสามารถนํามาใช้ในระหว่างการผ่าตัดได้ 
(intraoperative parathyroid hormone assay : IOPTH) ซึ่งสามารถอ่านค่าได้ภายในเวลา 10-15 นาที ซึ่งจะ
เป็นตัวช่วยลดความจําเป็นในการผ่าตัดแบบเดิมและเพิ่มความสําเร็จของการผ่าตัดได้อีกด้วย
! อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกการผ่าตัดชนิดใด ขึ้นอยู่กับการทราบตําแหน่งของต่อมที่ผิดปกติก่อน
การผ่าตัด และความพร้อมของเครื่องมือ รวมทั้งความชํานาญของศัลยแพทย์ด้วย

1. Conventional bilateral neck exploration
! การผ่าตัดวิธีนี้ยังถือเป็น standard treatment เนื่องจากสามารถสํารวจหา parathyroid gland ได้ครบ
ทั้ง 4 ต่อม ซึ่งจําเป็นในการผ่าตัด multiple gland disease โดยเริ่มจากการจัดท่าผู้ป่วย และการลงแผลผ่าตัด
จะเป็นลักษณะเดียวกับการผ่าตัด thyroid เมื่อถึงชั้นของ thyroid gland ให้ดึง thyroid gland เข้าหาแนวกลาง
และหา recurrent laryngeal nerve ก่อน เนื่องจากบางครั้งตําแหน่งของ parathyroid gland อาจอยู่ใกล้ 
recurrent laryngeal nerve มาก และมีโอกาสเกิด injury ได้ง่าย หลังจากนั้นให้หา parathyroid gland ทั้งสอง
ข้าง ซึ่งมักจะ symmetry กัน แล้วค่อยๆเลาะหาต่อมที่ผิดปกติออก โดยระวังไม่ให้มีการแตกของ capsule ซึ่ง
อาจทําให้เกิด seeding ได ้และส่งชิ้นเนื้อตรวจ frozen section ต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น parathyroid gland 
จริงก่อนที่จะปิดแผล แต่ลักษณะของ adenoma และ hyperplasia ไม่สามารถแยกกันได้จาก frozen section 
ดังนั้นวิธีนี้จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของศัลยแพทย์ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดสําเร็จได้
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รูปที ่6 Exposure of the upper parathyroid 
gland near the insertion of the recurrent 
laryngeal nerve at the level of the 
cricothyroid muscle1

Conduct of parathyroidectomy. A. Exposure of the lower parathyroid gland near the inferior pole of the thyroid gland and anterior
to the recurrent laryngeal nerve. B. A thymectomy may be necessary if the lower parathyroid cannot be found in its usual location,
or if the patient has familial primary hyperparathyroidism or secondary hyperparathyroidism. C. Exposure of the upper parathyroid
gland near the insertion of the recurrent laryngeal nerve at the level of the cricothyroid muscle. a. = artery; Inf. = inferior; n. =
nerve.

Fig. 38-34.

Location of ectopic upper and lower parathyroid glands.

(Reproduced with permission from Akerström G, et al: Surgical anatomy of human parathyroid glands. Surgery 95:15, 1984.



with variable gland size. Hyperplasia may be of the chief cell (more common), mixed, or clear-cell type. Patients with
hyperplasia may be treated by subtotal parathyroidectomy or by total parathyroidectomy and autotransplantation, with the
choice of procedure being determined by rates of recurrence, postoperative hypocalcemia, and failure rates of
autotransplanted tissue. Initial studies demonstrated equivalent cure rates and postoperative hypocalcemia for the two
techniques, with the latter having the added advantage of avoiding recurrence in the neck. However, autotransplanted tissue
may fail to function in about 5% of cases.

Fig. 38-33.

  

! เนื่องจาก parathyroid glands มักอยู่ใน fat เพราะฉะนั้นตําแหน่งใดที่ม ีfat จึงสงสัยได้ว่าเป็น 
parathyroid gland ได้ทั้งหมด parathyroid gland ปกติจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆต่างจาก fat รอบๆ ในกรณีที่ไม่
แน่ใจสามารถทํา FNA ก้อนที่สงสัยและผสม NSS 1 ml ส่งตรวจ PTH level ได1้

! กรณีที่หา parathyroid gland ได้ไม่ครบทั้ง 4 ต่อมในตําแหน่ง eutopic sites ต้องหาในส่วนที่เป็น 
ectopic sites เพิ่ม ซึ่งรวมถึง retro-esophageal space, thymus gland, carotid sheath และ 
submandibular region สําหรับ undescended glands ถ้ายังหาไปพบอีกให้ใช้ ultrasound ช่วย หรือ 
bilateral internal jugular sampling เพื่อตรวจหา ipsilateral PTH gradient ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าต้องหาข้างใด
มากเป็นพิเศษ ไม่แนะนําให้ทํา partial หรือ complete sternotomy ในการผ่าตัดครั้งแรก ถ้าไม่มี imaging 
confirm8

Alternate Locations

– superior parathyroids -

tracheoesophageal groove,

retroesophageal

– inferior parathyroids - beneath

thymic capsule, more variable

• Ectopic Tissue

– anterior mediastinum

– posterior mediastinum

– aorto-pulmonary window

– pericardium

– carotid sheath

– pharyngeal submucosa รููปที ่6 ตําแหน่งของ ectopic parathyroid glands1

2. Unilateral neck exploration or minimally invasive surgery or focused parathyroidectomy
! เริ่มทําครั้งแรกในปี 1975 เป็นการผ่าตัดที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก 80-85% ของผู้ป่วย primary 
hyperparathyroidism มักเป็น single gland adenoma ร่วมกับมีการพัฒนาของ sestamibi scan, gamma 
probe และ ultrasound ทําให้สามารถ localize ตําแหน่งของก้อนได้แม่นยํา และการผ่าตัดสามารถทําได้โดย
ใช้ local anesthesia นอกจากนี้แผลผ่าตัดยังเล็กกว่า morbidity ต่ํา สามารถตรวจการทํางานของ superior 
laryngeal และ recurrent laryngeal nerve ได้ตลอดเนื่องจากผู้ป่วยสามารถพูดได้ ระยะเวลาการอยู่ รพ.สั้น
กว่า และมี efficacy ไม่แตกต่างกับ bilateral neck exploration แต่การผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะมีข้อจํากัดคือ 
สามารถทําได้ในผู้ป่วยที่เป็น single gland disease ที่ได้ทํา preoperative localization ด้วย sestamibi หรือ 
ultrasound มาก่อนแล้ว นอกจากนี้แนะนําให้มีการตรวจ IOPTH ร่วมด้วย เนื่องจากพบว่าประมาณ 10-15% 
ของผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็น single gland adenoma จาก sestamibi scan เป็น multiple gland disease
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รูปที ่7 Exposure of the lower parathyroid 
gland near the inferior pole of the thyroid 
gland and anterior to the recurrent 
laryngeal nerve



followed to the superior or inferior pole of the lesion [23,

24]. An additional advantage with ultrasound is the ability

to perform fine needle aspiration with rapid PTH mea-
surements of the aspirates, especially in patients

undergoing re-exploration [11, 25]. By itself, ultrasound

has approximately a 50%–75% true-positive rate, with
generally better rates for larger glands [23, 24]. However,

when combined with sestamibi, the true-positive rate
approaches 90%, with few false positives [26].

Computed tomography and MRI scans both provide

cross-sectional imaging and are useful for imaging pa-
rathroid tumors in the mediastinum, tracheoesophageal

groove, and behind the esophagus. Further, MRI does not

involve the use of radiation, and parathyroid adenomas
may appear very intense on T2-weighted images. Com-

puted tomography is less expensive, and many studies have

shown the two techniques to be of equivalent sensitivity.
Computed tomography has a sensitivity of 70% and a

specificity of nearly 100%. In contrast to unexplored

patients, those that require remedial cervical exploration
often require extensive preoperative imaging.

A subset of patients who require re-exploration will

have negative, discordant, or unconvincing noninvasive
localization studies. Current guidelines recommend that

these patients undergo invasive localization procedures in

the form of selective parathyroid venous sampling (SVS)
with measurements of PTH. Rapid PTH measurement is

now being used in the angiography suite, because results

are rapidly available on site, and interventional radiologists
can obtain additional samples from a region in which a

subtle but potentially significant PTH gradient is detected

[27]. In a recent study SVS had a sensitivity of 83.3% for
the correct localization of a parathyroid adenoma or

hyperplastic parathyroid glands, whereas false positive or

indeterminate results of SVS were found in 6% and 2%,
respectively, of the patients [28].

Anesthesia

The majority of parathyroidectomies are done under gen-

eral anesthesia using either an endotracheal tube (ETT) or a

laryngeal mask airway (LMA). For a number of reasons,
we prefer local and regional block anesthesia with moni-

tored anesthesia care (MAC). The regional block is

performed by the surgeon in the operating room, and
intravenous supplementation is administered by the anes-

thesia staff (Fig. 3). In most patients, 1% lidocaine

containing 1:100,000 epinephrine is used and supple-
mented during the operation as required. Care is always

taken to aspirate before delivering the anesthetic to avoid

intravascular administration. We have found that by also
infiltrating along the anterior border of the sternocleido-

mastoid muscle, as well as a local field block, excellent

analgesia is obtained in virtually every case (Fig. 4). The
total cumulative volume of lidocaine administered is typ-

ically 18–25 ml. Intravenous sedation is used to minimize

patient anxiety while maintaining an awake, conscious
patient who can phonate. Propofol was thought to possibly

interfere with the PTH assay, but a recent randomized trial

has shown that the PTH assay can be employed during
propofol sedation [30].

Regional anesthesia avoids complications associated

with general anesthesia, including endotracheal intubation,
which has been reported to cause vocal cord changes in up

to 5% of patients [31]. Furthermore, exploring a conscious
patient permits intraoperative assessment of the superior

and recurrent laryngeal nerve functions because the patient

can vocalize throughout the procedure.

Fig. 2 Corresponding cervical ultrasound from the patient shown in
Fig. 1, showing a large hypoechoic cystic parathyroid adenoma
(PAd). The left thyroid (T), trachea (Tr), and left internal jugular vein
(IJ) are indicated

Fig. 3 The patient has a large-bore peripheral intravenous line
inserted, which is used for medication and fluid administration, as
well as sampling for parathormone (PTH) levels. The patient is
awake, and a fan is used to blow room air gently toward his or her
face to minimize the sensation of claustrophobia. (From [29] with
permission. Copyright !2002, Lippincott Williams & Wilkins
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Lo Gerfo has shown that bilateral neck exploration under

regional anesthesia can be performed safely and effectively

in patients with coexisting thyroid disease and a nonlocal-
ized adenoma. In a series of 236 patients undergoing MIP,

62% had a nonlocalizing sestamibi scan preoperatively or

no scan at all, but only 4 required conversion to general
anesthesia. Twenty-three percent had a simultaneous pro-

cedure performed for thyroid disease, and 85% underwent

bilateral neck exploration [32]. We recently reported in 441
consecutive patients that 47 (10.6%) required conversion to

general anesthesia [33]. In all instances, conversion was

performed in a controlled fashion using neuromuscular
blockade, endotracheal intubation, and maintenance of the

original surgical field preparation. Sixteen procedures were

converted to accomplish simultaneous thyroid resections.
An additional 15 were converted because the intraoperative

parathyroid hormone level failed to decrease by at least

50% from the baseline after resection of the incident para-
thyroid tumor and extensive exploration was required. Eight

procedures were converted because of technical difficulties
related to ensuring adequate protection of the recurrent

laryngeal nerve. Five procedures were converted to opti-

mize patient comfort, and two were converted because of
the intraoperative recognition of parathyroid carcinoma.

One patient experienced a toxic reaction to lidocaine,

causing a seizure [33].

Results

The success of MIP has been confirmed by evidence of cure

and complication rates that are at least as good as those
achieved by conventional bilateral exploration. Specifically,

in a series of 656 consecutive parathyroidectomies (of which

401 were performed in the standard fashion and 255 were

performed with MIP) between 1990 and 2001, there were no
significant differences in complication (3.0% and 1.2%,

respectively) or cure rates (97% and 99%, respectively) [34].

Also, MIP was associated with an approximately 50%
reduction in operating time (1.3 h for MIP versus 2.4 h for

standard operation), a sevenfold reduction in length of hos-

pital stay (0.24 days versus 1.64 days, respectively), and a
mean cost savings of $2,693 per procedure, which repre-

sents a reduction by nearly one half of total hospital charges.

A prospective randomized controlled trial comparing
unilateral to bilateral neck explorationwas recently published

[35]. In this study of 91 patients, comparison was made

between patients assigned to preoperative sestamibi locali-
zation and unilateral neck exploration with the rapid PTH

assay versus patients assigned to bilateral neck exploration.

Patients who underwent unilateral neck exploration had a
lower incidence of early postoperative hypocalcemia neces-

sitating calcium supplementation. There were no statistical
differences between complication rates, costs, and operative

time between the two groups. The study, which was not

blinded, was encumbered by a high crossover rate; only 62%
of patients assigned to unilateral exploration actually under-

went this operation. This may relate to the relatively low

sensitivity (71%) of the sestamibi imaging in this population.

Challenging patients

Equivocal imaging

Although the preoperative imaging of patients with pHPT

has improved, still approximately 10%–15% of patients

Fig. 4 Cervical block
anesthesia. (A) A superficial
cervical block is administered
posterior and deep to the
sternocleidomastoid muscle
(SCM) (1). (B) Local infiltration
is also performed along the
anterior border of the SCM (2),
and a local field block (3) is
performed. (From [29], with
permission. Copyright ! 2002,
Lippincott Williams &
Wilkins.)
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รูปที ่8 Cervical block anesthesia. (A) A superficial cervical block is administered posterior and deep to the 
sternocleidomastoid muscle (SCM) (1). (B) Local infiltration is also performed along the anterior border of the SCM (2), 
and a local field block (3) is performed.

! Udelsman R ศึกษาผู้ป่วย 656 รายตั้งแต่ป ี1990-2001 ซึ่งผ่าตัดทํา parathyroidectomy โดย 401 
คน ผ่าตัดแบบปกติ และ 255 คนผ่าตัดแบบ minimally invasive parathyroidectomy พบว่าไม่มีความแตก
ต่างกันระหว่างภาวะแทรกซ้อน (3% และ 1.2%) และ cure rate (97% และ 99%) ลด operating time ลง
ประมาณ 50% (1.3 hr สําหรับ MIP และ 2.4 hr สําหรับ standard operation) ลด hospital stay (0.24 วัน
และ 1.64 วัน) ลดค่าใช้จ่ายลง 2,693 US dollars ซึ่งประมาณ 1/2 ของค่าใช้จ่ายในการนอน รพ.ทั้งหมด9

3. Radio guided gamma probe
! ผู้ป่วยจะได้รับการฉีด 99m-Technetium tagged mibi ประมาณ 2 ชม.ก่อนผ่าตัด หลังจากนั้นนํา 
gamma probe มาตรวจวัดค่า radioactivity บริเวณลําคอเพื่อบอกตําแหน่งของต่อมที่ผิดปกติและลงแผลผ่าตัด
ขนาดเล็กเหนือต่อบริเวณที่ตรวจวัดได้ เมื่อสามารถหาต่อมที่ผิดปกติและตัดออกมาได้แล้ว ให้ยืนยันโดยการวัด 
radioactivity ที่ก้อนและคออีกครั้งร่วมกับการตรวจ PTH ในบาง study พบว่าการทํา intraoperative 
radioguidance ไม่ได้ช่วยในการผ่าตัด unilateral exploration ที่ได้ localization abnormal gland มาก่อน
แล้ว อีกทั้งยังทําให้ศัลยแพทย์สับสนในระหว่างการผ่าตัดอีกด้วย แต่อาจจะได้ประโยชน์ในผู้ป่วย persistent 
หรือ recurrent ที่จะทําผ่าตัด reoperation
! Normal et al นําวิธี minimally invasive radio-guided parathyroid surgery มาใช้ในผู้ป่วยที่มี 
persistent hyperparathyroidism ที่มีผล sestamibi scan positive และเคยผ่าตัดด้วยวิธี standard bilateral 
neck exploration มา reoperation พบว่าสามารถ cure ได ้100%
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รูปที ่7 The patient has a large-bore peripheral 
intravenous line inserted, which is used for 
medication and fluid administration, as well as 
sampling for parathormone (PTH) levels. The 
patient is awake, and a fan is used to blow 
room air gently toward his or her face to 
minimize the sensation of claustrophobia8



4. Intraoperative parathyroid hormone assay
! มักจะใช้ร่วมกับการผ่าตัด minimally invasive surgery โดยเจาะตรวจ PTH จาก peripheral blood 
ก่อนและหลังการผ่าตัดเอาก้อนออกที่ 5,10,15 นาที แล้ววัดระดับของ PTH ที่เหลือ แล้ววัดระดับของ PTH ที่ 5 
หรือ 10 นาทีโดยถ้าลดลงมากกว่า 50% เทียบกับก่อนผ่าตัดจะถือว่าการผ่าตัดสําเร็จ ปัจจุบันเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ
มากที่สุดว่าได้ตัดต่อมที่ผิดปกติออกไปได้หมด ถ้าระดับ PTH ไม่ลดลงมากกว่า 50% หรือลดลงมากกว่า 50% 
แต่ยังสูงกว่าค่า upper normal อาจมี second adenoma หรือ multiple gland hyperplasia ได ้ควร convert 
เป็น bilateral neck exploration สิ่งที่ต้องระวังคือ ต้องเจาะ PTH ก่อนลงมือผ่าตัด เพราะถ้าเจาะขณะที่กําลัง
ผ่าตัดเอาก้อนออก อาจทําให้ระดับ PTH สูงกว่าปกติซึ่งจะทําให้การแปลผลผิดได้

with more than one hypersecreting parathyroid gland by IPM measurement are deter-
mined to have MGD.
An example of IPM in a patient with primary hyperparathyroidism successfully

treated following resection of a solitary hypersecreting parathyroid gland is illustrated
in Fig. 4. This criterion has been designed to consider the half-life of PTH, and to avoid
misleading results caused by spikes in PTH levels that may result from parathyroid
gland mobilization. A decline of more than 50% in PTH level from the highest preinci-
sion or preexcision level indicates operative success with predictive cure in 97% of
cases.65 Other surgeons, however, use more stringent intraoperative criteria for oper-
ative cure of primary hyperparathyroidism. In addition to a greater than 50% reduction
of intraoperative PTH level, these proponents additionally require that the final postex-
cision PTH level falls into normal range before concluding the surgical procedure to
lower the incidence of operative failure or persistent hyperparathyroidism due to
false-positive results.66,67 Recent evidence, however, suggests that patients in
whom intraoperative PTH levels decrease more than 50% and do not drop into normal
range continue to be biochemically eucalcemic after parathyroidectomy, without an
increased incidence of operative failure or recurrent hyperparathyroidism.68 Each
operating surgeon should validate the IPM criteria that maximizes cure and avoids
excessive neck exploration at their respective institutions.
In patients with discordant or incorrect concordant preoperative localization

studies, IPM remains a useful adjunct that limits exploration and prevents operative
failure due to MGD.64 The rapid P assay is additionally useful when surgeons and
pathologists have difficulty distinguishing parathyroid, thyroid, and lymph node tissue.
Aspirate of parathyroid tissue diluted in a syringe containing 1 mL saline, and
measurement of its contents by rapid assay yields PTH values greater than 1500
pg/mL that confirm diagnosis.69 When both sestambi and US studies are negative,
differential venous PTH sampling measured by rapid assay can be performed to later-
alize the hypersecreting gland to one side of the neck.70,71 If this test is indeterminate,
one side is randomly chosen to be explored first. Operative failure and BNE rates have
decreased significantly for initial and reoperative parathyroidectomy with IPM. Failure

Fig. 4. IPM in a patient with a solitary hyperfunctioning parathyroid gland. The 76% drop in
PTH level from 129 pg/mL to 31 pg/mL confirms that all abnormal parathyroid tissue has
been surgically removed.

Lew & Solorzano1214

รูปที ่8 IPM in a patient with a soliraty hyperfunctioning parathyroid gland. The 76% drop in PTH level from 129 pg/ml to 
31 pg/ml confirms that all abnormal parathyroid tissue has been surgically removed.

5. Endoscopic parathyroidectomy
! ในปัจจุบันได้มีการผ่าตัด parathyroid ด้วย endoscopy เช่นเดียวกับการผ่าตัด thyroid แต่ยังทําใน
เฉพาะ single gland disease เท่านั้น และมักจะใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มี concomittent goiter
! Hallfeld et al ได้ทํา endoscopic parathyroidectomy ในผู้ป่วยทั้งหมด 36 คน พบว่าสําเร็จ 31 คน 
และแนะนําว่าวิธีนี้เป็นการผ่าตัดที่สามารถนํามาใช้ได้ดีในผู้ป่วย primary hyperparathyroidism โดยเฉพาะ
เหมาะที่จะนํามาใช้กลุ่มที่มีโรค thyroid goiter ร่วมด้วย
! Sackett et al ได้สํารวจความนิยมในการผ่าตัด parathyroid ในปัจจุบันของศัลยแพทย์ 160 ท่าน พบ
ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งใช้วิธี minimally invasive และส่วนใหญ่ใช้วิธี focused small-incision มากที่สุด รองลงมา
คือ video-assisted approach และ endoscopic approach with gas insufflation ตามลําดับ และในการ 
confirm complete removal นิยมใช้วิธีการเจาะดู IOPTH มากที่สุด รองลงมาคือ frozen section

6. Ethanol ablation
! เป็นการฉีด ethanol เข้าไปใน parathyroid gland เพื่อทําลาย มักจะใช้ในผู้ป่วย recurrent 
hyperparathyroidism ที่มี remnant gland เหลือจาก multiple glandular disease ที่ทํา subtotal 
parathyroidectomy มาแล้ว parathyroid adenoma ก้อนใหญ่มักจะรักษาไม่หายด้วยวิธีนี้ ต้องทํา 
ultrasound, FNA และวัดระดับ PTH มาก่อน การรักษาให้หายขาดจะน้อยกว่าการผ่าตัด แต่จะมีผลดีในผู้ป่วยที่
ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้

Post operative complication
! พบได้น้อยมาก ได้แก่ bleeding, wound infection, recurrent laryngeal nerve injury, 
hypocalcemia ใน post operative hypocalcemia ส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นชั่วคราว เนืื่องจาก parathyroid gland 
ที่เหลือถูกกดการทํางานมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มี severe bone mass loss มากก่อนการผ่าตัด 
จะมรโอกาสเกิดภาวะ hungry bone syndrome ได้มาก ซึ่งอาจจําเป็นต้องให้ calcium และ vitamin D เสริม
เป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าระดับ calcium จะกลับมาเป็นปกติ

13



Asymptomatic primary hyperparathyroidism
! พบได้บ่อยในประเทศทางตะวันตก ทําให้เกิดข้อถกเถียงว่าจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่ และถ้า
ต้องผ่าตัดจะผ่าเมื่อใด ในป ี1990 The National Institutes of Health Consensus Development ได้เสนอ 
guideline ว่าควรผ่าตัดผู้ป่วยเมื่อใดและได้มีการปรับปรุง 2 คร้ัง ล่าสุดคือป ี2008 โดยม ีcriteria และข้อแตก
ต่างดังนี้

ตารางที่ 4 Comparison of new and old guidelines for parathyroid surgery in asymptomatic PHPT3
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Comparison of new and old guidelines for parathyroid surgery in
asymptomatic PHPT*

Measurement 1990 2002 2008

Serum calcium
(>upper limit of
normal)

1-1.6 mg/dl
(0.25-0.4
mmol/liter)

1.0 mg/dl
(0.25
mmol/liter)

1.0 mg/dl (0.25 mmol/liter)

24-h urine for
calcium

>400 mg/d (>10
mmol/d)

>400 mg/d
(>10
mmol/d)

Not indicated•

Creatinine clearance
(calculated)

Reduced by 30
percent

Reduced by
30 percent

Reduced to <60 ml/min

BMD Z-score <-2.0 in
forearm

T-score <-2.5
at any site!

T-score <-2.5 at any site!
and/or previous fracture
fragility"

Age (yr) <50 <50 <50

* Surgery is also indicated in patients for whom medical surveillance is neither desired nor
possible.
• Some physicians still regard 24-h urinary calcium excretion >400 mg as an indication for
surgery.
! Lumbar spine, total hip, femoral neck, or 33 percent radius (1/3 site). This
recommendation is made recognizing that other skeletal features may contribute to fracture
risk in PHPT and that the validity of this cut-point for any site vis-a-vis fracture risk
prediction has not been established in PHPT.
" Consistent with the position established by the International Society for Clinical
Densitometry, the use of Z-scores instead of T-scores is recommended in evaluating BMD in
premenopausal women and men younger than 50 yr.
Reproduced with permission from: Bilezikian, JP, Khan, A Potts, J. Guidelines for the
Management of Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement from the
Third International Workshop. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:335. Copyright ©2009 The
Endocrine Society.
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! มีการปรับลด criteria ของ hypercalciuria ลงโดยให้เหตุผลว่า hypercalciuria ไม่ได้เป็น specific risk 
ของการเกิด renal stone ในผู้ป่วย PHPT แต่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น และ urinary calcium excretion 
เปลี่ยนแปลงตามอายุ เพศ และเผ่าพันธ์ุ อย่างไรก็ตามก็ยังแนะนําให้ส่งตรวจ 24-hr urine calcium เพื่อช่วย
วินิจฉัยแยกโรคกับ familial hypercalciuric hypercalcemia6

! GFR < 60 ml/min หมายถึง stage 3 renal insufficiency ตาม K/DOQI guidelines แม้ว่าผู้ป่วย 
PHPT อาจมี GFR ที่ลดลงตามอายุ หรือ comorbidity การลดลงของ GFR ทําให้ PTH สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังขาดข้อมูลสนับสนุนที่เป็น randomized controlled trials ว่าการผ่าตัด parathyroidectomy จะทําให้ GFR 
ดีขึ้นได้
! ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตรวจติดตามได้ใกล้ชิด ผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัด มีโรคร่วมหลายโรคหรืีอ อายุน้อย
กว่า 50 ปี ควรพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ยังไม่จําเป็นต้องรับการผ่าตัด สามารถ
เฝ้าติดตามได้ทุก 6 เดือน โดยมีแนวทางดังนี้

2. Do third-generation PTH assays perform better clinically than
the second-generation PTH assay for diagnosis of PHPT?

3. Have genetic tests for the calcium-sensing receptor gene and
multiple endocrine neoplasia-related genes become suitable
for routine evaluation of all genetic forms of PHPT?

4. Is normocalcemic hyperparathyroidism, which is defined
as normal serum calcium with raised PTH in the absence
of any common cause of secondary normocalcemic hy-
perparathyroidism, part of the diagnostic spectrum?

5. Should we measure 25-hydroxyvitamin D in all patients
with suspected PHPT? How should the different refer-
ence ranges for different assays be interpreted? What rep-
resents the threshold for overtreatment?

6. Should renal stones be routinely sought in asymptomatic
PHPT?

7. For assessment of renal function, what is the precision
and accuracy of the estimated glomerular filtration rate
(GFR)? Can it replace the measured creatinine clearance?
Do we have accurate reference intervals to determine
what is at least 30% below GFR expected for age?

8. Are there cardiovascular manifestations of asymptomatic
PHPT? Can they be routinely detected?

9. Can neurocognitive dysfunction be detected in asymp-
tomatic PHPT? What is the evidence for a causal
relationship?

10. What is the natural history of asymptomatic PHPT?
11. Should hypercalciuria (!10 mmol/d or 400 mg/d) in the

absence of kidney stones be considered an indication for
surgery?

12. What degree of reduction in bone mineral density (BMD)
makes surgical recommendation advisable? Is this still a
T-score of "2.5? Does one distinguish between younger
and older individuals? Aside from BMD, what other el-
ements of skeletal assessment weigh into the skeletal eval-
uation of PHPT? How important is the one third distal
forearm site with regard to a target of PTH action in
PHPT? Does BMD predict fracture in PHPT? Is fracture
risk increased in PHPT? And if so, at what sites?

13. For management of asymptomatic PHPT, what repre-
sents a clinically important change in serum calcium, se-
rum creatinine, and BMD, considering long-term vari-
ability in these parameters?

14. What are the indications for surgery in patients with
PHPT?

15. Who should perform parathyroid surgery?
16. What is the role of preoperative imaging?
17. What is the appropriate operation, and what are the ex-

pected cure and complication rates?
18. What operative adjuncts are available to assist the surgeon?
19. How effective are bisphosphonates in preventing the skel-

etal complications of PHPT and in lowering PTH and
serum calcium?

20. How effective is hormone replacement therapy in pre-
venting the skeletal complications of PHPT and in low-
ering PTH and serum calcium?

21. How effective is raloxifene in preventing the skeletal com-
plications of PHPT and in lowering PTH and serum
calcium?

TABLE 1. Comparison of new and old guidelines for parathyroid surgery in asymptomatic PHPTa

Measurement 1990 2002 2008

Serum calcium (!upper limit of
normal)

1–1.6 mg/dl (0.25–0.4 mmol/liter) 1.0 mg/dl (0.25 mmol/liter) 1.0 mg/dl (0.25 mmol/liter)

24-h urine for calcium !400 mg/d (!10 mmol/d) !400 mg/d (!10 mmol/d) Not indicatedb

Creatinine clearance (calculated) Reduced by 30% Reduced by 30% Reduced to #60 ml/min
BMD Z-score #"2.0 in forearm T-score #"2.5 at any sitec T-score #"2.5 at any sitec

and/or previous fracture
fragilityd

Age (yr) #50 #50 #50

a Surgery is also indicated in patients for whom medical surveillance is neither desired nor possible.
b Some physicians still regard 24-h urinary calcium excretion !400 mg as an indication for surgery.
c Lumbar spine, total hip, femoral neck, or 33% radius (1/3 site). This recommendation is made recognizing that other skeletal features may contribute to fracture risk
in PHPT and that the validity of this cut-point for any site vis-à-vis fracture risk prediction has not been established in PHPT.
d Consistent with the position established by the International Society for Clinical Densitometry, the use of Z-scores instead of T-scores is recommended in evaluating
BMD in premenopausal women and men younger than 50 yr.

TABLE 2. Comparison of new and old management guidelines for patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism who
do not undergo parathyroid surgery

Measurement 1990 2002 2008

Serum calcium Biannually Biannually Annually
24-h urinary calcium Annually Not recommended Not recommended
Creatinine clearance (24-h urine collections) Annually Not recommended Not recommended
Serum creatinine Annually Annually Annually
Bone density Annually (forearm) Annually (3 sites) Every 1–2 yr (3 sites)a

Abdominal x-ray ($ultrasound) Annually Not recommended Not recommended

a This recommendation acknowledges country-specific advisories as well as the need for more frequent monitoring if the clinical situation is appropriate.

336 Bilezikian et al. Guidelines for Asymptomatic PHPT Management J Clin Endocrinol Metab, February 2009, 94(2):335–339
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! Silverberg et al ได ้review literature เกี่ยวกับผู้ป่วย primary hyperparathyroidism พบว่าผู้ป่วยที่มี
ปัญหา neurocognitive function ได้แก่ อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวน รําคาญง่าย กังวล หดหู่ สมาธิสั้น ความ
จําสั้น ต้องการนอนเวลามาก เป็นต้น อาการจะดีขึ้นหลังจากการผ่าตัด parathyroidectomy ซึ่งเป็นไปในทํานอง
เดียวกับการศึกษาของ Chan et al9
! Medical outcome study form heath surgery (SF-36) ศึกษาผู้ป่วย 74 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่ม
ที่ 1 เป็น asymptomatic กลุ่มที่ 2 เป็น symptomatic โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการผ่าตัด parathyroidectomy 
และพบมี normal calcium level เมื่อติดตามไป 1 ปี โดยสอบถามด้วยคําถาม 8 หมวด รวม 36 คําถาม และ
พบว่ากลุ่มที่ 1 ก่อนผ่าตัด impair 3 หมวด หลังผ่าตัดดีขึ้น 2 หมวด กลุ่มที่ 2 ก่อนผ่าตัด impair 7 หมวด หลัง
ผ่าตัดดีขึ้น 7 หมวด สรุปว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วย primary hyperparathyroidism ช่วยทําให้
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในทั้งสองกลุ่ม9

! ข้อมูลเกี่ยวกับ asymptomatic primary hyperparathyroidism ในปัจจุบันมุ่งไปทางแนะนําให้รักษา
ด้วยการผ่าตัดมากกว่า เนื่องจากพบว่า bone density จะไม่คงที่ในผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาอย่างเดียว 
นอกจากนั้นพบว่าในระยะยาวแล้วมักมี disease progression มากขึ้น และมีข้อมูลจากการศึกษาแบบ cohort 
studies พบว่าการผ่าตัดทํา parathyroidectomy สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ BMD อย่างชัดเจน ส่งผลให้ 
lifetime fracture risk ลดลงด้วย แต่จําเป็นต้องทําการศึกษาแบบ randomized controlled studies เพิ่มเติม 
ส่วนข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง asymptomatic PHPT กับ cardiovascular manifestations หรือ 
neurocognitive elements ยังไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจได้6,9

Secondary hyperparathyroidism
! เป็นภาวะที ่parathyroid gland ทํางานมากเกินปกติ สาเหตุจากการถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจากภาวะ 
hypocalcemia ที่เป็นอยู่นาน สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเกิดจาก CRF ซึ่งพบได ้1-28% รองลงมาคือภาวะขาด 
vitamin D และ malabsorption syndrome

ตารางที่ 5 Causes of secondary hyperparathyroidism
9/8/2553, 6:08Diagnosis and differential diagnosis of primary hyperparathyroidism
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Causes of secondary hyperparathyroidism

Renal failure

Impaired calcitriol production

Hyperphosphatemia

Decreased calcium intake

Calcium malabsorption

Vitamin D deficiency

Bariatric surgery

Celiac disease

Pancreatic disease (fat malabsorption)

Renal calcium loss

Idiopathic hypercalciuria

Loop diuretics

Inhibiton of bone resorption

Bisphosphonates

Hungry bone syndrome

Adapted from Prince, RL. Secondary and tertiary hyperparathyroidism. Primer on the
metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 2006; 30:191.
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! ในผู้ป่วย CRF ทุกคนมักจะมีความผิดปกติของ parathyroid gland อยู่แล้ว แต่จะมีความรุนแรงที่่ต่าง
กัน ภาวะ hypocalcemia นี้เกิดจากการลดการสร้างของ active vitamin D จากไต และภาวะ 
hyperphosphatemia สาเหตุเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้น parathyroid gland อยู่อย่างสม่ําเสมอและเรื้อรังอยู่นาน
จนทําให้ตัวต่อมมีการแบ่งตัวมากขึ้น (diffuse hyperplasia) และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะไม่ตอบสนองต่อการ
ให้ vitamin D และ calcium อีกต่อไป11
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! โดยทั่วไปจะตรวจพบ calcium อยู่ในเกณฑ์ต่ํา หรือปกติ แต่จะพบว่าระดับ PTH สูงมาก และมีระดับ 
phosphate สูงด้วย ในรายที่มีความผิดปกติอยู่เป็นเวลานานระดับ calcium อาจสูงขึ้นได้ ซึ่งแสดงถึงการ
ทํางานของ parathyroid gland ที่ไม่สัมพันธ์กับะดับ calcium

Medical treatment
! การป้องกันและรักษา secondary hyperparathyroidism ที่ดีที่สุดคือ ทํา renal transplant ระหว่างที่
รอการผ่าตัด จะต้องลดการกระตุ้น parathyroid gland โดยการทํา peritoneal หรือ hemodialysis ไปก่อน 
ควรทําตั้งแต่ต้นเมื่อระดับ parathyroid hormone ยังปกติหรือสูงไม่มาก ลดภาวะ hyperphosphatemia โดย
การจํากัดปริมาณ phosphate และใช้ intestinal phosphate binder นอกจากนั้นควรให้ผู้ป่วยได้รับ calcium 
และ vitamin D เสริมอยู่ตลอด

Surgical treatment
! เมื่อควบคุมและป้องกันไม่ได้ผล ก็ควรต้องผ่าตัด มีการนําวิธี preoperative localization มาใช้ก่อน
ผ่าตัด secondary hyperparathyroidism มากขึ้น โดยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดดังนี้27

have become available over the last 10 to 15 years. These treatment options include
calcimimetics, such as cinacalcet, new phosphate binders, and vitamin D analogues
that are less likely to result in hypercalcemia.4–6 These agents are designed to bridge
patients to renal transplant, the optimal treatment for secondary HPT.
In patients with tertiary HPT, medical treatment is not curative and, generally, not

indicated. In contrast to patients with secondary HPT, these patients are not routinely
given oral calcium and phosphate binders because they are typically normocalcemic
or hypercalcemic and concurrently hypophosphatemic. Vitamin D (calcitriol) supple-
mentation can be prescribed, but often only delays surgical intervention because
patients typically become refractory to vitamin D replacement. Supplementing phos-
phate levels with oral agents can lead to nephrocalcinosis and hyperphosphaturia,
and should be performed sparingly.

INDICATIONS FOR SURGICALMANAGEMENT
Although novel methods for medically treating patients with secondary HPT have been
introduced, surgical intervention is still necessary at times. About 1% to 2% of
patients with secondary HPT require parathyroidectomy each year.7 In the early
1960s the first operations for patients with renal HPT were performed. The indications
for parathyroidectomy in secondary HPT are listed in Box 1. The most life-threatening
indication for parathyroidectomy in patients with secondary HPT is calciphylaxis,
which occurs in only 4% of patients undergoing surgery.8 Calciphylaxis results in ex-
panding, painful, cutaneous, purpuritic lesions that cause tissue calcification and
ischemic necrosis, which lead to dry gangrene if untreated (Fig. 1). Overwhelming
sepsis and wound breakdown cause significant mortality, as high as 87% in one
report.9 In patients with calciphylaxis who are urgently treated with total parathyroid-
ectomy, wound healing is enhanced and median survival is prolonged.10 In addition,
surgery has been shown to help avoid amputation, decrease pain, and reduce the
use of narcotics.11

Unlike patients with secondary HPT, the mainstay of treatment of tertiary HPT is
surgery. The development of tertiary HPT requiring surgical intervention occurs in
1% to 5% of patients with HPT after undergoing kidney transplant.3,7,12 Indications
for parathyroidectomy in patients with tertiary HPT are listed inBox 2. Additional minor

Box1
Indications for parathyroidectomy in patients with secondary HPT
Calciphylaxis

Patient preference

Medical observation not possible

Failure of maximal medical management with:

Hypercalcemia

Hypercalcuria

PTH >800 pg/mL

Hyperphosphatemia (with calcium ! phosphorus >70)

Osteoporosis

Symptoms: pruritus, pathologic bone fracture, ectopic soft tissue calcifications, severe
vascular calcifications, bone pain

Secondary and Tertiary Hyperparathyroidism 1229

indications that have been proposed include renal phosphorus wasting (including hy-
pophosphatemia) and parathyroid gland weight >500 mg on ultrasound evaluation.7

Unfortunately, evidence-based guidelines on the selection criteria for parathyroidec-
tomy in patients with tertiary HPT are inconsistent.

PREOPERATIVE LOCALIZATION STUDIES
After the decision to proceed with surgery has been made, preoperative localization
studies are not always routinely performed in patients with secondary or tertiary
HPT for many reasons. However, localization is useful in terms of identifying otherwise

Fig.1. Calciphylaxis showing cutaneous purpuritic lesions and ischemic necrosis on the torso
(A) and medial leg (B) of a patient with secondary HPT.

Box 2
Indications for parathyroidectomy in patients with tertiary HPT
Severe hypercalcemia (serum calcium >11.5 or 12 mg/dL)

Persistent hypercalcemia (serum calcium >10.2 mg/dL more than 3 months to 1 year after
surgery)

Severe osteopenia (low bone mineral density)

Symptomatic HPT

Fatigue

Pruritis

Bone pain or pathologic bone fracture

Peptic ulcer disease

Mental status changes

History of renal calculi

Pitt et al1230

รูปที ่9 Calciphylaxis showing cutaneous purpuritic lesion at ischemic necrosis on the torso (A) and medial leg (B) of a 
patient with secondary HPT

! ปัจจุบัน parathyroidectomy ใน secondary hyperparathyroidism และ tertiary 
hyperparathyroidism ทําได้ 2 วิธี ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในการเกิด recurrence rate (p > 0.1)
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1. Total parathyroidectomy with autotransplantation
! เป็นการตัด parathyroid gland ออกทั้งหมด และเก็บส่วนหนึ่งของต่อมไว้เพื่อทํา transplantation 
บริเวณที่นิยมฝังคือ brachioradialis muscle หรือ subcutaneous tissue of forearm ข้อเสียของวิธีนี้คือ ถ้า
ไม่ได้ทํา autotransplantation หรือทําแล้วแต่ใช้ไม่ได้ก็ต้องรับ calcium และ vitamin D เสริมตลอดชีวิต ใน
ระยะยาวจะมีผลต่อกระดูก ซึ่งทําให้เกิด osteomalacia
! Parathyroid gland ที่จะนํามาทํา autotransplantation จะต้องถูกแบ่งส่วนหนึ่งไว้ส่งตรวจ frozen 
section และที่เหลือนํามาแช่ใน sterial saline solution ที่ 4ʼc หลังจากนั้นจึงนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาด 
1x1x3 mm ประมาณ 20 ชิ้น ซึ่งจะเท่ากับ 60-100 mg ศัลยแพทย์บางกลุ่มจะเลือกทํา autotransplantation ที่
หลัง โดยเก็บชิ้นเนื้อไว้ก่อนด้วยวิธี cryopreservative ซึ่งพบว่าใน long term มี function ประมาณ 50-60% 
และการเก็บ autograft ไว้นานกว่า 2 ปีพบว่าจะ non function27

! การตรวจสอบการทํางานของ graft สามารถทําภายหลังการทํา autotransplant ประมาณ 2-4 เดือน
หลังการผ่าตัด โดยการเจาะเลือดเปรียบเทียบระดับ parathyroid hormone และ calcium ของแขนที่ทํา graft 
เทียบกับอีกข้าง

2. Subtotal parathyroidectomy
! การผ่าตัดจะทําคล้ายวิธีแรก แต่จะตัดแค่ต่อมที่ใหญ่ที่สุด 3 ต่อมออก และเหลือส่วนหนึ่งของต่อมที่ 4 ไว้ 
โดยให้เหลือ tissue ประมาณ 60-100 mg ต่อมที่เหลือไว้ควรจะอยู่ห่างจาก recurrent laryngeal nerve

รูปที ่10 Differences in surgical algorithms for parathyroidectomy11

subcutaneous fat in the arm. If there is any concern for viability of the transplant, then
cryopreservation of at least one parathyroid gland should be performed.

ADDITIONAL PERIOPERATIVE CONSIDERATIONS

At the completion of the parathyroid gland resection, several considerations should be
thought through before leaving the operating room. One consideration is the decision
about whether to place a cervical drain at the completion of the surgical procedure.
Although no data shows that closed tube drainage of the parathyroidectomy wound
reduces the likelihood of developing a neck hematoma, the authors continue to use
a drain in patients with renal failure undergoing parathyroidectomy because these
patients will need hemodialysis in the perioperative period. All such patients will
require hemodialysis and they all will get some heparin during dialysis. Patients should
be dialyzed with minimum heparin after a parathyroidectomy in the early postoperative
period. Drains may be left for close monitoring over the first 24 to 48 hours with
removal before the patient is discharged from the hospital. An additional consideration

Hyperparathyroidism

Indication for Surgery

Surgery Surgery

Focused Neck Exploration 
(if possible)

- Identify and remove 
abnormal gland(s) 

Neck Exploration 
-Identify all four 

parathyroid glands 
-Decide which gland is 

most normal in
appearance

Yes

Primary HPT Secondary HPT

Total PTx with
Autotransplantation

-Remove most normal-
appearing parathyroid gland
for autograft
-Mince into small pieces 
and perform
autotransplantation 
-Resect other 3 parathyroids
-Perform cervical
thymectomy

-Preferably choose inferior 
gland to leave as 40-80mg
remnant 
-Resect other 3 glands 
checking remnant for 
viability prior to each 
resection
-Perform cervical 
thymectomy 

Subtotal
Parathyroidectomy

Fig. 1. Differences in surgical algorithms for parathyroidectomy.

Dumasius & Angelos438
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Tertiary hyperpatathyroidism
! พบได้ 1-10% ของผู้ป่วย CRF ที่ได้รับการผ่าตัด renal transplant สําเร็จ จะยังมีอาการของ 
hyperparathyroidism ได้เนื่องจาก parathyroid gland ถูกกระตุ้นอยู่เป็นเวลานาน ทําให้เกิด autonomous 
parathyroid function โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยในกลุ่มนีี้ยังไม่จําเป็นต้องรับการผ่าตัด เนื่องจากภาวะ teritiary 
hyperparathyroidism จะค่อยๆดีขึ้นภายใน 1 ปี แต่ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการเหล่านี้คือ hypercalcemia, 
nephrolithiasis ก็ควรจะได้รับการผ่าตัด โดยมีข้อบ่งชี้ดังนี1้1,27

indications that have been proposed include renal phosphorus wasting (including hy-
pophosphatemia) and parathyroid gland weight >500 mg on ultrasound evaluation.7

Unfortunately, evidence-based guidelines on the selection criteria for parathyroidec-
tomy in patients with tertiary HPT are inconsistent.

PREOPERATIVE LOCALIZATION STUDIES
After the decision to proceed with surgery has been made, preoperative localization
studies are not always routinely performed in patients with secondary or tertiary
HPT for many reasons. However, localization is useful in terms of identifying otherwise

Fig.1. Calciphylaxis showing cutaneous purpuritic lesions and ischemic necrosis on the torso
(A) and medial leg (B) of a patient with secondary HPT.

Box 2
Indications for parathyroidectomy in patients with tertiary HPT
Severe hypercalcemia (serum calcium >11.5 or 12 mg/dL)

Persistent hypercalcemia (serum calcium >10.2 mg/dL more than 3 months to 1 year after
surgery)

Severe osteopenia (low bone mineral density)

Symptomatic HPT

Fatigue

Pruritis

Bone pain or pathologic bone fracture

Peptic ulcer disease

Mental status changes

History of renal calculi

Pitt et al1230

Persistent and recurrent primary hyperparathyroidism
! พบผู้ป่วยกลุ่มนี้ใน 3 รูปแบบคือ ผู้ป่วยที่ม ีpersistent primary hyperparathyroidism จากการผ่าตัด
ครั้งแรกคือ ไม่เคยมีภาวะ eucalcemia เลยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ม ีrecurrent primary hyperparathyroidism 
คือมีภาวะ eucalcemia มากกว่า 6 เดือนหลังการผ่าตัด และกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัด neck 
exploration โดยเฉพาะ total thyroidectomy แล้วมีภาวะ primary hyperparathyroidism พบว่าการผ่าตัดซ้ํา
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้ผลไม่ดีเท่ากับครั้งแรกที่ผ่าตัด success rate จะเหลือประมาณ 80-90% และยังพบภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัดสูงขึ้นด้วย8

! ต้อง reconfirm diagnosis โดยแยกจาก BFHH (benign familial hypocalciuric hypercalcemia) 
ต้องเก็บ 24-hr urine calcium ถ้าน้อยต้องคิดถึง BFHH และนํามาคํานวนตามสูตร FE Ca โดย BFHH จะพบ
สัดส่วนน้อยกว่า 0.01 ถ้าแยกโรคอื่นไปได้หมดแล้ว ก็ดูว่ามี indication สําหรับไปผ่าตัดหรือไม่ ถ้ามีต้อง
ประเมินภาวะเสี่ยงจากการผ่าตัด ถ้า high risk ก็พิจารณาทํา parathyroid ablation ซึ่งม ี2 วิธีคือ 
angioembolization และ ultrasound guide alcohol ablation ซึ่งวิธีฉีด alcohol นิยมใช้มากกว่าเนื่องจาก
ปลอดภัยกว่า
! เมื่อพิจารณา reexploration แล้ว ควรตรวจสอบ operative note อีกครั้ง และต้อง review slide ชิ้น
เนื้อซ้ํา รวมทั้งปรึกษา radiologist เพื่อพิจารณาทํา preoperative localization ต่างกับการผ่าตัดครั้งแรกที่การ
ทํา preoperative localization ไม่ค่อยจําเป็น แต่สําหรับการ reoperation เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก ถ้าการ 
localization ไม่ช่วยบอกตําแหน่ง มี 2 วิธีคือ observe ต่อ หรือ reevaluate ใหม่ ไม่ควรทํา blind 
reexploration แต่ถ้า locate ตําแหน่งได้ ก็ทํา repeat cervical/mediastinal exploration อาจจะใช้หรือไม่ใช้ 
rapid IOPTH ช่วยก็ได้ แต่ข้อดีคือจะช่วยในรายที่เป็น multiple glandular disease ว่าสามารถตัดต่อมที่ผิด
ปกติออกได้หมด
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รูปที ่11 Evaluation paradigm for patient undergoing reoperation for primary hyperparathyroidism when no abnormal 
parathyroid tissue had been previously excised15

! มีการศึกษาตําแหน่งที่อยู่ของ parathyroid gland ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น persistent หรือ recurrent 
hyperparathyroidism ได้ผลดังต่อไปนี1้5

! ! - 30-54% พบที่คอ! ! ! ! - 16-34% พบใน mediastinum
! ! - 14-39% พบใน retroesophageal area! - 5% พบที ่aortic arch area
! ! - 8% พบที ่upper cervical area!! ! - น้อยมากพบที่ carotid sheath
! Carling และ Udelsman รายงานประสบการณ์การผ่าตัดซ้ําในผู้ป่วย persistent หรือ recurrent 
primary hyperparathyroisidm ระยะเวลา 15 ปี รวม 130 ราย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ทําโดยผ่าตัดโดยการดม
ยาสลบ ผู้ป่วย 23 ราย ผ่าตัดแบบ minimally invasive parathyroidectomy ซึ่ง cure rate ไม่ต่างกันใน 2 
กลุ่ม คือ 94% และ 96% ตามลําดับ8

Multiple endocrine neoplasia
! เป็นกลุ่มอาการที่ถ่ายทอดแบบ autosomal dominant โดยจะมีลักษณะพิเศษคือจะเป็น multicentricity 
และ bilaterally โดยพบว่า hyperparathyroidism เป็นส่วนหนึ่งที่พบได้ในผู้ป่วย MEN type I และ IIA
! MEN type I (Wermerʼs syndrome) เกิดจากความผิดปกติของ MEN-1 tumor suppressor gene 
บน chromosome 11q13 ทําหน้าที่สร้าง menin ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการสร้างและซ่อมแซม DNA prevalence 
ประมาณ 2-3 ต่อประชากร 100,000 คน ชายพบเท่ากับหญิง7 ประกอบด้วย parathyroid, pituitary (15-50%), 
pancreatic (30-80%) neoplasms พบ MEN-1 ได้ประมาณ 2-4% ของผู้ป่วย primary 
hyperparathyroidism 10% เป็น hyperplasia ร่วมกับ multigrandular parathyroid disease ควรนึกถึง 
MEN-1 เมื่อเป็น multiglandular involvement หรือ recurrent hyperparathyroidism ผู้ป่วย MEN-1 ส่วน
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ใหญ่มี presenting symptoms แรก เป็น primary hyperparathyroidism ซึ่งมักตรวจพบได้เมื่ออายุประมาณ 
20 ปี และ 95% จะตรวจพบเมื่ออายุ 40-50 ปี7
! MEN type II (Sippleʼs syndrome) พบ hyperaparthyroidism ได ้20-30% ใน MEN-2A เกิดจาก
ความผิดปกติของ gene ที่ colon 634, 609, 611, 618, 790, 7911 ไม่พบ hyperparathyroidism ใน 
MEN-2B และส่วนใหญ่มี serum calcium สูงเล็กน้อย ผู้ป่วย 85% เป็น asymptomatic น้อยมากที่มี renal 
stone หรือ neuropsychiatric symptoms โดยทั่วไปมักพบว่ามี parathyroid gland โตเล็กน้อยระหว่างการ
ผ่าตัดทํา prophylactic หรือ therapeutic thyroidectomy5,7

Treatment
! การผ่าตัดทําเป็น parathyroidectomy ร่วมกับ explore common ectopic sites ซึ่งอาจพบ 
supernumerary glands ได้ถึง 15% ใน MEN-1 และแนะนําให้ทํา transcervical thymectomy ร่วมกับ 
perithyroid fat clearance เพื่อเอา supernumerary glands ออก ซึ่งมักพบที่ thyrothymic ligament และใน 
thymus รวมถึง parathyroid cell clusters ที่อาจเหลืออยู ่ซึ่งเป็นผลมาการถูกกระตุ้นทาง genetics
! การผ่าตัดที่ทําน้อยกว่า subtotal parathyroidectomy ในผู้ป่วย MEN-1 พบว่ามี persistent หรือ 
recurrent hyperparathyroidism ได้สูง 30-40% ซึ่งจําเป็นต้องทํา cervical reoperation ซ้ํา ปัจจุบันจึงมักทํา
เป็น subtotal parathyroidectomy หมายถึงการตัด parathyroid 3-3.5 ต่อม ร่วมกับการทํา transcervical 
thymectomy โดยเลือกเก็บต่อมที่เล็กที่สุดไว้และมี blood supply ดี
! การทํา total parathyroidectomy with forearm autotransplantation หรือ autotransplantation to 
subcutaneous fat บน the thorax หรือ abdomen ทําน้อยลง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิด permanent 
hypoparathyroidism ได ้1/3 เนื่อง autograft failure แต่อาจจําเป็นต้องทําในกรณีที่พบว่ามี parathyroid 
gland โตทั้งหมด5,7

Parathyroid carcinoma
! พบได้น้อยมาก น้อยกว่า 0.5-1% ลักษณะที่บ่งว่าน่าจะเป็นมะเร็งได้แก่
! - Palpable neck mass พบได้ประมาณ 40-50% ของผู้ป่วยที่เป็น parathyroid cancer มีลักษณะ firm 
และ fix กับเนื้อเยื่อรอบๆ
! - Markedly abnormal biochemistry พบระดับ serum calcium และระดับ PTH (> 10 เท่า) และ 
alkaline phosphatase (> 3 เท่า) สูงมากเมื่อเทียบกับ benign hyperparathyroidism ถ้าพบว่าระดับ serum 
calcium สูงมากกว่า 13 mg/dL ต้องสงสัยมะเร็งจนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่
! - Complication of hyperparathyroidism มักเป็นที่ kidney และ skeleton เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยที่มี
อาการ จะต้องระวังว่าอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งได้
! - Intraoperative finding ในขณะผ่าตัดต้องดูว่าลักษณะก้อนเป็นอย่างไร ขอบขรุขระ สีขาวซีดและติด
กับเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไม่ ซึ่งจะบ่งไปทางมะเร็ง
! - Histopathologic finding of cancer จะมีลักษณะ capsule หนา มี fibrous septa ขนาดใหญ่ ติดสี
เข้ม มีหลายขนาด nuclease และที่สําคัญจะ invade capsule ไปติดเนื้อเยื่อรอบๆ

Treatment
! คือการผ่าตัด en bloc resection ของตัวเนื้องอก และอวัยวะข้างเคียง และต้องทํา total thyroid 
lobectomy ข้างที่มีเนื้องอกออกด้วยเสมอ พบ regional node metastasis น้อยมาก แต่ถ้ามีต้องเอาออก อาจ
ทําเป็น modified radical neck dissection การใช้ adjuvant therapy หรือ multimodality chemotherapy มี
ประโยชน์น้อย และถ้ามี recurrent ต้อง repeat resection อีกครั้ง รวมทั้งต้อง resection pulmonary และ 
liver metastasis ร่วมด้วยถ้ามี สาเหตุการตายของ parathyroid cancer คือ metabolic disorder ไม่ได้เกิด
จาก local effect ของ malignancy การพยากรณ์โรคมักไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่า complete initial resection หรือไม่ 
อัตราการรอดชีวิตที่ 3 ปีและ 5 ปี ประมาณ 84 และ 69% ตามลําดับ และพบว่ามี recurrent ประมาณ 66%
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สรุป
! การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วย hyperparathyroidism เพียงวิธีเดียวที่จะหายขาด ดังนั้นถ้าผู้ป่วยมี
อาการ แนะนําให้ผ่าตัดทุกราย และถ้าเป็นกลุ่มไม่มีอาการ อาจจะใช้วิธีการตรวจติดตามหรือผ่าตัดก็ได้ ปัจจุบัน
มีแนวโน้มว่าจะผ่าตัดมากขึ้น เนื่องจากมีหลายการศึกษาที่พบว่าผ่าตัดแล้วทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งมี
การนําวิธี minimally invasive surgery มาใช้อย่างแพร่หลาย ทําให้แผลผ่าตัดเล็กลงมากและอยู่ รพ.สั้นลง 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจใหม่ๆมาใช้ เช่น IOPTH, gamma probe ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มาช่วยทําให้การ
ผ่าตัด parathyroidectomy ประสบความสําเร็จมากขึ้น
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