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 Primary hyperparathyroidism หมายถึง โรคที่มีพยาธิสภาพของการหล่ังฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (Parathyroid 

hormone, PTH) จากต่อมพาราไทรอยด์มากกว่าปกติ ท าให้มีความผิดปกติของระดับเกลือแร่และกระบวนการเมตาบอลิสมใน

ร่างกาย เช่น ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) หรือ กระบวนการสร้างและการท าลายกระดูกผิดปกติ เป็นต้น ใน

อดีตโรคนี้พบได้น้อยมาก เนื่องจากยังไม่มีการเจาะเลือดส่งตรวจระดับแคลเซียมในเลือดอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน   จึงท า

ใหไ้ม่สามารถตรวจพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้1-3  ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีการส่งตรวจระดับแคลเซียมในเลือดแก่ผู้

ที่มาท าการตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งพบว่าภาวะ primary hyperparathyroidism เป็นสาเหตุของระดับแคลเซียมในเลือดสูงได้

บ่อยที่สุด โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุประมาณ 50-70 ปี3-6 และในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 2-5 เท่า3-6 ส าหรับ

ประเทศไทย ภาวะ primary hyperparathyroidism เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก เนื่องจากยังไม่มีการตรวจระดับแคลเซียมในผู้

ที่มาตรวจสุขภาพท่ัวไป แม้จะสามารถตรวจวัดระดับแคลเซียมในเลือดตามโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศได้มากขึ้นก็ตาม  

 
กายวิภาคและการท างานของต่อมพาราไทรอยด์ (Surgical anatomy and basic function of parathyroid glands) 

 โดยปกติต่อมพาราไทรอยด์มีทั้งหมด 4 ต่อม โดยแบ่งเป็นคู่บน (Superior glands) และคู่ล่าง (Inferior glands) 

ด้านซ้ายและด้านขวา แต่ละต่อมมีขนาดประมาณ 5x3x2 มิลลิเมตร โดยมีการเจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้น endoderm ของ 

pharyngeal pouch ที่ 3 และ 4 โดยที่ต่อมคู่บนเจริญมาจาก pharyngeal pouch ที่ 4 พร้อมกับต่อมไทรอยด์ และต่อมคู่ล่าง

เจริญมาจาก pharyngeal pouch ที่ 3 พร้อมกับต่อมไทมัส (Thymus) (รูปที่ 1)7 ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของต่อมพารา

ไทรอยด์มีผลต่อการค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ระหว่างการผ่าตัด โดยเฉพาะในกรณีท่ีต่อมไม่ได้อยู่ในต าแหน่งที่ปกติ (รูปที่ 2)8 

 

 
รูปที่ 1 แสดง Pharyngeal pouch และพัฒนาการของต่อมพาราไทรอยด์7 
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รูปที่ 2 แสดงต าแหน่งต่อมพาราไทรอยด์และอวัยวะที่ส าคัญข้างเคียง8 

 

 ต่อมพาราไทรอยด์มีหนา้ที่หลักในการสร้าง PTH ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เมื่อหล่ังออกจากต่อมแลว้สามารถออกฤทธิ์ได้ทันที 

ไม่มีการเก็บสะสมไวใ้นต่อม โดยหลังจากเข้าสู่กระแสเลือดไมน่านก็จะถูกท าลายตามกระบวนการเมตาบอลิสมและขับท้ิงจน

หมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยปกติต่อมพาราไทรอยดจ์ะท างานตลอดเวลาและจะหยดุหล่ังฮอรโ์มนในกรณทีี่ระดับแคลเซียม

ในเลือดมากกวา่ 12 mg/dL ยกเว้นในรายที่มีพยาธิสภาพที่ท าให้มกีารหล่ังฮอร์โมนมากผิดปกติจนท าให้การควบคุมการ

ท างานในส่วนน้ีผิดปกติไป 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดง Parathyroid hormone และหน้าที่การท างานต่ออวัยวะต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง9 
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หน้าที่หลักของ PTH คือ ควบคมุระดับของแคลเซยีมและฟอสเฟตในเลือด ควบคู่ไปกับการท างานของฮอร์โมนอื่นๆ 

เช่น calcitonin และ vitamin D มีผลต่อหลายอวยัวะในร่างกาย ได้แก ่

1. กระดูก โดยกระตุ้น osteoclast ให้ท าการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก (Bone resorption) และยับยั้ง

กระบวนการสร้างกระดูก โดยรวมมีผลท าให้ท้ังระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือดสูงขึ้น  

2. ไต โดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดูดซึมกลับ (Reabsorption) ของแคลเซียมใน renal tubules และขับ

ฟอสเฟตออกจากรา่งกาย มีผลให้ระดับแคลเซยีมในเลือดสูงขึ้นและระดับฟอสเฟตในเลือดลดลง  

3. ล าไส ้ มีผลเพิ่มการดดูซึมของแคลเซียมจากอาหารเขา้สู่ล าไส้ โดยมีกระบวนการเพิ่มการสร้าง calcium 

transported protein ท าให้แคลเซียมถูกดูดซมึผ่านล าไส้ได้ดมีากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถออกฤทธิ์ที่

อวัยวะอื่นๆ ได้อีก (รูปที่ 3)9 

 โดยปกติระดับ ionized calcium ในเลือดจะเป็นปจัจัยทีก่่อใหเ้กิดกระบวนการ negative feedback ไปยังต่อมพารา

ไทรอยด ์ เป็นการควบคมุให้ระดบัของฮอร์โมนอยูใ่นเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ถา้ระดับแมกนีเซยีมในเลือดต่ ากวา่ปกติ ก็จะ

สามารถกระตุ้นให้มีการหล่ัง PTH เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

 
ประเภทของภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงผิดปกต ิ(Classification of hyperparathyroidism) 

 Hyperparathyroidism เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบเมตาบอลิสมต่างๆ ของร่างกาย มีการสร้าง PTH เพิ่ม

มากขึ้น โดยที่ระดับแคลเซียมในเลือดอาจปกติ ต่ า หรือสูงกว่าปกติก็ได้ ขึ้นอยู่กับการท างานของไตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง5,10 

สามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. Primary hyperparathyroidism เป็นภาวะที่มีการหล่ัง PTH ออกมามากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากรอยโรคของตอ่ม

พาราไทรอยด์เอง สามารถตรวจวัดระดับ PTH ได้สูงกว่าปกติ เช่นเดียวกับระดับแคลเซียมในเลือด อาจมีสาเหตุ

มาจาก parathyroid adenoma, parathyroid hyperplasia และ parathyroid carcinoma  

2. Secondary hyperparathyroidism เป็นรอยโรคที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ 

(Parathyroid cells) เพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้นชนิดต่างๆ เช่น ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า (Hypocalcemia) 

เรื้อรัง ที่มีผลท าให้มีการเพิ่มจ านวนของ parathyroid parenchymal cell mass จากการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อพารา

ไทรอยด์ จากเดิมที่อยู่ในระยะ G0-phase เข้าสู่ S-phase และมีการหล่ัง PTH ออกมามากขึ้น สาเหตุของภาวะ

ดังกล่าวที่พบได้บ่อยที่สุด คือ chronic renal failure11 

3. Tertiary hyperparathyroidism เป็นรอยโรคที่มีผลต่อเนื่องจากภาวะ secondary hyperparathyroidism ซึ่งเมื่อ

มีการกระตุ้น parathyroid parenchymal cell mass เป็นระยะเวลานาน ในที่สุดต่อมพาราไทรอยด์ก็จะสามารถ

หล่ัง PTH ที่มากกว่าปกติได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ ามาเป็นตัวกระตุ้นอีกต่อไป 

(Autonomous hyperparathyroidism)10 

 

โดยในบทความนี้จะกลา่วถงึรายละเอียดเฉพาะภาวะ primary hyperparathyroidism เท่านั้น 
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ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สงูผิดปกติแบบปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism) 

 
อาการและอาการแสดงทางคลินิก (Signs, symptoms and clinical presentation) 

 ในอดีต primary hyperparathyroidism เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยมักจะมาพบแพทย์

ด้วยอาการและอาการแสดงทีช่ัดเจน ทั้งอาการทางระบบกระดูก นิ่วในไตและอาการทางระบบประสาท อย่างไรกต็ามพบว่าใน

ระยะหลังภาวะดังกล่าวมีการด าเนินโรคที่เปล่ียนไป  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งตรวจระดบัแคลเซียมในเลือดกันอยา่ง

แพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ทีก่ารส่งตรวจดังกลา่วถูกจดัอยูใ่นโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าป ี

ท าให้ผู้ป่วยจ านวนมากได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ primary hyperparathyroidism โดยที่ไม่มีอาการแสดงหรือมีอาการเพยีง

เล็กน้อย อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่มีภาวะ primary hyperparathyroidism แบ่งโดยสังเขป ดังแสดงอัตราส่วนตาม

ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับการวนิิจฉัยวา่มีภาวะ primary hyperparathyroidism เรียงตามผล

การศึกษาตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน  

 

Clinical presentation Cope1 
(1930-1965) 

Health et al3 
(1965-1976) 

Mallete et al12 
(1965-1972) 

Oltmann et al13 
(2001-2012) 

Nephrolithiasis (%) 23 37 37 6 
Skeletal disease (%) 57 10 14 11 
Hypercalciuria (%) Undescribed 35 Undescribed Undescribed 
Asymptomatic or mild 
disease (%) 

0.6 18 49 77 

 

 Asymptomatic primary hyperparathyroidism หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะ primary hyperparathyroidism ซึ่งไม่

แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และได้รับการวินิจฉัยจากการส่งตรวจเลือดดูระดับแคลเซียมด้วยสาเหตุอื่นๆ ผู้ป่วย

กลุ่มนี้มักพบว่าระดับแคลเซียมในเลือดไม่สูงมากนัก โดยมักไม่เกิน 11.5 mg/dL14 อย่างไรก็ตามผู้ป่วยในกลุ่มนี้อาจมีอาการ

ผิดปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อซักประวัติย้อนกลับไป เช่น มีอาการเบื่ออาหาร ประสิทธิภาพการคิดการท างานลดลง มีอาการ

อ่อนเพลีย หรือซึมเศร้า เป็นต้น15 

 Symptomatic primary hyperparathyroidism หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคโดยเป็นผลจากภาวะ 

แคลเซียมในเลือดสูง หรือ PTH สูง โดยตรง ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักพบว่ามีระดับแคลเซียมในเลือดที่สูงกว่า 11.5 mg/dL อาการ

แสดงมีดังต่อไปนี ้
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1. ระบบขับปัสสาวะ (Renal manifestations) ได้แก่ polyuria, polydipsia, thirst, reduced GFR, 

enhanced renal salt and water loss, hyperchloremic acidosis, metabolic acidosis, 

nephrocalcinosis, nephrolithiasis, nephrogenic diabetes insipidus และ renal tubular acidosis  

เป็นต้น 

2. ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal manifestations) ได้แก่ constipation, nausea, vomiting, 

weight loss, pancreatitis และ duodenal ulcer เป็นต้น 

3. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular and neuropsychiatric manifestations) ได้แก่ 

proximal muscle weakness, hypotonia, fatigue, memory impairment, personality change, 

confusion, psychosis, seizure, coma, depression, depressed deep tendon reflexes และ EEG 

abnormalities เป็นต้น 

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular manifestations) ได้แก่ hypertension, shortened QT 

interval และ cardiac and pulmonary calcification เป็นต้น 

5. ระบบไขข้อ (Rheumatologic manifestations) ได้แก่ osteopenia, osteoporosis, bone pain, cystic 

bone lesions, gout และ chondrocalcinosis เป็นต้น 

6. ภาวะ Parathyroid crisis เป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงกว่า 15 mg/dL 

โดยผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการซึมและมีภาวะขาดน้ าอย่างรุนแรง ต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนด้วย

การทดแทนสารน้ าและลดระดับแคลเซียมในเลือด หลังจากนั้นจึงพิจารณาท าการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ 

(Definitive parathyroidectomy) เมื่อผู้ป่วยมีอาการคงที่และระดับแคลเซียมในเลือดลดลง16 

 
ลักษณะทางพยาธิวิทยา (Pathological spectrum of primary hyperparathyroidism) 

 หลายการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะทางพยาธิวิทยาของต่อมพาราไทรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ primary 

hyperparathyroidism13,17-19    โดยในการศึกษาแบบ meta-analysis17   ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด 20,225 ราย พบว่า

ร้อยละ 88.9 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีพยาธิสภาพท่ีเกิดจาก solitary adenoma  ร้อยละ 4.14 เกิดจาก double adenomas ร้อยละ 

5.74 เกิดจาก multiple gland hyperplasia และร้อยละ 0.74 เกิดจากภาวะ parathyroid carcinoma (ตารางที่ 2) 

Parathyroid adenoma เป็นลักษณะทางพยาธิสภาพที่พบได้บ่อยที่สุด โดยพบได้มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย 

primary hyperparathyroidism ทั้งหมด มักพบเป็นก้อนเดี่ยว เกิดกับต่อมใดต่อมหนึ่ง (Single gland) และเป็นทั้งต่อม อาจ

พบขอบของเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ปกติที่ถูกกดหรือเกิด compression atrophy อยู่นอกแคปซูล หรือรอบก้อน adenoma ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการแยก parathyroid adenoma ออกจาก parathyroid 

hyperplasia20 ขนาดของก้อนมีความแตกต่างกันได้มาก ตั้งแต่โตกว่าขนาดปกติเพียงเล็กน้อยจนไปถึงหลายเซนติเมตร ส่วน

ใหญ่มักมีแคปซูล ท าให้การผ่าตัดออกท าได้โดยง่าย 
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางพยาธวิิทยาที่พบในภาวะ primary hyperparathyroidism17 

 

Parathyroid histopathologies Prevalence (%) 95% CI* 
Solitary adenoma 88.90 88.89-88.92 
Multiple gland disease 
     Multiple gland hyperplasia 
     Double adenomas 

9.84 
5.74 
4.14 

9.84 
5.33-6.15 
3.74-4.53 

Carcinomas 0.74 0.53-0.95 
*95% CI, confidence interval 

 

Double adenomas พบได้น้อยประมาณร้อยละ 4 ของผู้ป่วยทัง้หมด วินิจฉัยได้จากการท่ีมีต่อมพาราไทรอยด์โตสอง 

ต่อม โดยทั้งสองต่อมมีขนาดโตชัดเจน เมื่อเทียบกับอีกสองต่อมที่เหลือที่มีขนาดปกติ ไม่มีประวัติครอบครัวของโรค multiple 

endocrine neoplasm (MEN) และ familial primary hyperparathyroidism21  

Parathyroid hyperplasia เป็นภาวะที่พบว่าต่อมพาราไทรอยด์ทั้งหมดมีขนาดโตขึ้นและสามารถหล่ัง PTH ได้

มากกว่าปกติ เช่นเดียวกับผู้ป่วยในกลุ่ม secondary และ tertiary hyperparathyroidism ที่ต่อมพาราไทรอยด์ถูกกระตุ้นจาก

ภาวะต่างๆ พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพแบบ multiple gland hyperplasia มักพบร่วมกับเนื้องอกของ

ต่อมไร้ท่อชนิดอื่นๆ ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม MEN type 1 และ 2A โดยมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและมีประวัติครอบครัว ภาวะ

ดังกล่าวควรนึกถึงร่วมด้วยเสมอแม้พบได้น้อยในประเทศไทย 

Parathyroid carcinoma เป็นโรคที่พบได้น้อย มักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการท่ีรุนแรงกว่า parathyroid adenoma 

และมีโอกาสเกดิภาวะ parathyroid crisis มากกวา่ พบได้ในเพศชายเทา่กับเพศหญิงและส่วนใหญ่มีระดับแคลเซียมในเลือด

สูงกวา่ 14.0 mg/dL ขนาดเฉล่ียของต่อมพาราไทรอยด์ที่ผิดปกติพบประมาณ 3 เซนติเมตร ท าให้ผู้ปว่ยมากกวา่ครึ่งหน่ึง

สามารถคล าก้อนท่ีคอได้22,23 

 
การวินิจฉัยและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Diagnosis and investigation) 

 การซักประวัติและตรวจร่างกายแม้จะมีความส าคัญในการวินิจฉัยโรค แต่อาจช่วยได้ไม่มากนักส าหรับการวินิจฉัย

ภาวะ primary hyperparathyroidism เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อย่างไรก็ตามการซักประวัติและตรวจร่างกายมี

ความส าคัญในการแยกโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (ตารางที่ 3) 

ส าหรับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ การส่งตรวจระดับแคลเซียมในเลือด ควบคู่ไปกับ intact 

PTH ควรเจาะเลือดในวันและเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นย า โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีภาวะ primary 

hyperparathyroidism มักจะมีระดับ intact PTH สูงขึ้นชัดเจน ส าหรับระดับแคลเซียมในเลือดต้องน าไปเทียบเคียงกับระดับ 

albumin ในเลือด แล้วน ามาค านวณเพื่อให้ได้ค่าของ corrected calcium ที่ถูกต้อง 
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ตารางที่ 3 แสดงโรคที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 

 

 Causes of hypercalcemia 
Chronic renal failure Severe secondary hyperparathyroidism or tertiary 

hyperparathyroidism 
Malignancy-associated hypercalcemia Humeral hypercalcemia of malignancy, squamous cell carcinoma, 

renal cell carcinoma, pancreatic carcinoma, bladder carcinoma, 
ovarian carcinoma, breast carcinoma, lymphoma, local osteolytic 
hypercalcemia, multiple myeloma, lymphoid granulomatosis 

Granulomatous disorders Sarcoidosis, tuberculosis, coccidiodosis, disseminated candidiasis, 
histoplasmosis, blastomycosis, berryliosis, silicone-induced 
granuloma 

Other endocrine disorders Hyperthyroidism, pheochromocytoma, addison disease, VIPoma 
Medications Vitamin D intoxication, vitamin A intoxication, lithium, thiazide 
Miscellaneous Milk alkaline syndrome, total parenteral nutrition, acute renal failure, 

chronic renal failure, familial hypocalciuric hypercalcemia, 
immobilization 

 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ควรตรวจเลือดซ้ าอย่างน้อยอีก 1 ครั้ง เพื่อยืนยันว่ามีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 

จริง ก่อนที่จะพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ นอกจากนี้ไม่ควรเจาะเลือดขณะรัดแขนหรือเค้นเลือดเป็นเวลานาน 

เนื่องจากอาจมีความผิดพลาดของผลการตรวจที่เกิดขึ้นจากภาวะ hemoconcentration ได้   

เมื่อพบว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติจริง จึงพิจารณาวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วยการส่ง

ตรวจระดับ PTH โดยในภาวะอื่นๆ นั้น จะพบว่ามี PTH ในเลือดต่ าหรือปกติ แตกต่างกับภาวะ primary hyperparathyroidism 

ที่มีระดับ PTH ในเลือดสูง ยกเว้นภาวะ secondary และ tertiary hyperparathyroidism, prolonged lithium used24 และ 

familial hypocalciuric hypercalcemia (FHH)25 ที่อาจตรวจพบว่ามีระดับ PTH สูงได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการส่งตรวจอีก

หลายชนิดเพื่อช่วยยืนยันสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง โดยสามารถเลือกส่งตรวจได้ตามลักษณะอาการท่ีสงสัย

ตามความเหมาะสม  

หลังจากวินิจฉัยภาวะ primary hyperparathyroidism ได้แล้ว อาจพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก primary hyperparathyroidism เช่น การตรวจ BUN, serum creatinine, EKG, bone mineral 

density และการส่งตรวจเพื่อหาต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพก่อนท าการผ่าตัด (Preoperative parathyroid 

localization)  
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การส่งตรวจทางรังสีเพื่อหาต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพกอ่นการผ่าตัด            
(Preoperative parathyroid localization) 

 ภาวะ primary hyperparathyroidism มากกว่าร้อยละ 80 มีสาเหตุมาจาก solitary benign adenoma นอกจากนี้

อาจเกิดจากพยาธิสภาพอื่นๆ เช่น double adenomas หรือ parathyroid hyperplasia ได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวการตัด

ต่อมพาราไทรอยด์ต่อมใดต่อมหนึ่งออกไม่สามารถท าให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ ดังนั้นในอดีต วิธีการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะ 

primary hyperparathyroidism จึงมีวิธีมาตรฐานโดยการผ่าตัดเปิด เพื่อหาต่อมพาราไทรอยด์ให้ครบทั้ง 4 ต่อมก่อนที่จะ

พิจารณาผ่าตัดในรายละเอียดต่อไป (Open four glands parathyroid exploration) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการผ่าตัดแบบ

ใหม่ด้วยวิธี minimal invasive parathyroidectomy จึงท าให้ preoperative parathyroid localization มีความจ าเป็นและมี

บทบาทในขั้นตอนก่อนการผ่าตัดมากขึ้น 

Preoperative parathyroid localization หมายถึง การตรวจหาต าแหน่งของ adenoma ก่อนการผ่าตัด มิได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การวินิจฉัยภาวะ primary hyperparathyroidism เนื่องจากมีผลบวกลวง (False positive) ค่อนข้างสูง

ประมาณร้อยละ 5-2526-28 นอกจากนี้การส่งตรวจ localization ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น ไม่สามารถจ าแนกผู้ป่วยที่มีต่อม

พาราไทรอยด์ผิดปกติเพียงต่อมเดียวและหลายต่อมออกจากกันได้อย่างชัดเจน29 การส่งตรวจเพื่อ localization มีหลายวิธีดังนี้ 
1. Noninvasive preoperative parathyroid localization 

1.1 Sestamibi scintigraphy (99mTc-sestamibi or MIBI) เป็นการตรวจโดยอาศัยหลักการที่ 99mTc-

sestamibi สามารถถูก uptake ได้ทั้งต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ แต่จะถูกขับออกจาก 

เนื้อเยื่อไทรอยด์ได้อย่างรวดเร็ว และเหลือให้เห็นภาพต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์30 การตรวจ MIBI 

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกต าแหน่งทางกายวิภาคได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการน าวิธีอื่นเข้ามาช่วย

เสริมประสิทธิภาพของการตรวจ เช่น sestamibi-single photon emission computed tomography 

(SPECT or MIBI-SPECT), SPECT and CT fusion และ subtraction thyroid scan  

 

1.2 Ultrasonography (US) เป็นการส่งตรวจที่สามารถระบุต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ได้ดีและมี

ความไว (Sensitivity) สูง ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ท า นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจที่มีค่าใช้จ่ายไม่

สูงและสามารถท าซ้ าได้ในห้องผ่าตดั จากการศึกษาพบว่าความไวของการท า US ในการตรวจพบต่อม

พาราไทรอยด์ที่มีขนาดใหญ่กวา่ปกติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 72-8931-34 โดยการท า US จะยิ่งมีประโยชน์

มากขึ้นในกรณีท่ีแพทย์ผ่าตัดสามารถท าการตรวจได้ด้วยตนเอง35 

1.3 Four dimensional computed tomography (4D-CT) ใช้ประโยชน์จาก uptake และ washout อย่าง

รวดเร็วของสารทึบรังสี (Contrast) ในการบอกต าแหน่งของ parathyroid adenoma เป็นการตรวจที่

มักเลือกใช้ในกรณีท่ี MIBI ไม่สามารถบอกต าแหน่งของรอยโรคที่ชัดเจนได้ มีการศึกษาระบุว่าเป็นการ

ตรวจที่มีความไวดีกว่า MIBI และ US โดยมีความไว ร้อยละ 88, 54 และ 21 ตามล าดับ36 ข้อเสียของ
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การตรวจด้วยวิธีนี้คือ เป็นการตรวจที่จ าเป็นต้องได้รับรังสีในปริมาณที่มากกว่าวิธี MIBI ถึง 50 เท่า จึง

ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงความจ าเป็นก่อนส่งตรวจทุกครั้ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย37 

1.4 Magnetic resonance imaging (MRI) การตรวจ MRI เพื่อการท า preoperative localization มี

ประโยชน์ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีหรือสัมผัสกับรังสีในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาพบว่าความไวของการตรวจด้วยวิธีนี้ยังไม่ดีนัก โดยมีความไวร้อยละ 40-8538,39 

1.5 Positron emission tomography (PET) and CT เป็นการตรวจโดยใช้ PET ร่วมกับ CT scan มี 11C-

methionine เป็นสารระบุต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์40-42 ประสิทธิภาพของการตรวจด้วยวธิีนี้อยู่ใน

เกณฑ์ดี โดยมีความไว ร้อยละ 86 และค่าท านายผลบวก (Positive predictive value, PPV) ร้อยละ 

9328 ข้อเสียคือ มีราคาสูงและการให้บริการยังไม่ทั่วถึง 

2 Invasive preoperative parathyroid localization มักสงวนไว้ใช้ในกรณีที่ noninvasive localization ยังไม่

สามารถระบุต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพได้ ข้อเสียคือ อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการท า

หัตถการ เช่น ก้อนเลือดคั่งบริเวณขาหนีบ (Groin hematoma), แพ้สารทึบรังสี (Anaphylaxis) หรือ หลอดเลือด

สมองอุดตัน (Stroke) เป็นต้น และจ าเป็นต้องอาศัยรังสีแพทย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญในการตรวจ ในระยะหลังการ

ตรวจแบบ noninvasive localization มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ความจ าเป็นในการตรวจด้วยวิธี invasive 

ลดน้อยลง 

2.1 Selective venous sampling เป็นการตรวจแบบ invasive ที่นิยมมากที่สุด โดยใช้ในกรณีที่การตรวจ

แบบ noninvasive อื่นๆ ไม่สามารถระบุต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ได้ ใช้หลักการของการเจาะ

เลือดเก็บตัวอย่าง ณ ต าแหน่งต่างๆของหลอดเลือดด าบริเวณล าคอ เพื่อวัดระดับ PTH หากใน

ต าแหน่งนั้นๆ มีระดับของฮอร์โมนที่สูงมากกว่า 1.5-2 เท่า เทียบกับ peripheral blood แสดงว่า

บริเวณนั้นมีรอยโรคต่อมพาราไทรอยด์อยู่43 

2.2 Selective arteriography นิยมน้อยกวา่การท า selective venous sampling 

 

การเลือกใช้ preoperative parathyroid localization วิธีการใดนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากแต่

ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป และเครื่องมือที่ดีบางประเภทยังไม่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง

พิจารณาเลือกวิธีการตรวจให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย อย่างไรก็ตามในหลายสถาบันเลือกใช้วิธี SPECT หรือ MIBI-

SPECT เป็นหลัก (Investigation of choice) เนื่องจากพบว่ามีค่าท านายผลบวกสูงที่สุด44,45 

กรณีที่การตรวจ preoperative localization ไม่พบว่ามีรอยโรคของต่อมพาราไทรอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามี

ภาวะ primary hyperparathyroidism จากการตรวจระดับแคลเซียมในเลือดและระดับ PTH ยังคงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ป่วย

จะมีลักษณะรอยโรคแบบ parathyroid adenoma และเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้ป่วยอาจมีภาวะ parathyroid hyperplasia จึง

แนะน าให้ผู้ป่วยรายนั้นรับการผ่าตัดแบบ bilateral neck exploration โดยศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เนื่องจากมีโอกาสสูงที่

อาจจะต้องท าการค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ในต าแหน่งที่ไม่ปกติ46,47 
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โดยสรุป ในปัจจุบัน preoperative parathyroid localization มีบทบาทในผู้ป่วย 2 กลุ่ม เป็นหลัก คือ  

1. Minimally invasive and unilateral parathyroidectomy มีความจ าเป็นต้องส่งตรวจในผู้ป่วยทุกรายที่พิจารณา

เลือกท าการผ่าตัดแบบ minimal invasive surgery และ unilateral parathyroidectomy48-50 โดยโอกาสส าเร็จ

ของการผ่าตัด ขึ้นตรงกับความถูกต้องของการระบุต าแหน่งต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพ 

2. Reoperation for recurrent or persistent hyperparathyroidism ส าหรับผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่มีการกลับเป็นซ้ า

ของโรคหลังจากที่เคยได้รับการผ่าตัดแก้ไขไปแล้ว การผ่าตัดซ้ ามักท าได้ยากมากขึ้นเนื่องจากการเกิดพังผืด 

(Fibrotic scar) และการเปล่ียนต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่เป็นผลจากการผ่าตัดครั้งก่อน การ 

localization จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยให้การผ่าตัดประสบความส าเร็จมากขึ้น สามารถลดโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซ้อน เช่น recurrence laryngeal nerve injury, permanent hypoparathyroidism และ persistent 

hyperparathyroidism ทีอ่าจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด51 มีการศึกษาพบว่า หากแพทย์เลือกท าการผ่าตัดซ้ าโดย

ไม่ท าการ localization ล่วงหน้า จะมีโอกาสผ่าตัดส าเร็จเพียงร้อยละ 60 ในขณะท่ีหากท าการ localization ก่อน

การผ่าตัด จะมีผลท าให้โอกาสผ่าตัดส าเร็จเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 90-9551-53 รูปที่ 4 แสดงแนวทางในการตรวจ 

preoperative parathyroid localization ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดซ้ า54 

 

ในผู้ป่วยซึ่งมีภาวะ primary hyperparathyroidism ที่ก าลังจะเข้ารับการผ่าตัด bilateral neck exploration มักไม่

แนะน าให้ส่งตรวจ preoperative parathyroid localization เนื่องจากการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถค้นหา

ต าแหน่งของ parathyroid adenoma ได้อย่างถูกต้องถึงร้อย 90-95 โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัย preoperative localization55-58 

อย่างไรก็ตาม ยังมีศัลยแพทย์บางส่วนพิจารณาส่งตรวจ localization ก่อนผ่าตัดอยู่เสมอแม้จะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกก็ตาม 

 
การรักษาภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงผิดปกติแบบปฐมภมู ิ(Treatment of primary hyperparathyroidism) 

การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ primary hyperparathyroidism แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

Symptomatic primary hyperparathyroidism ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งจัดเป็นการรักษา

หลักเพียงอย่างเดียวที่มผีลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว เนื่องจากการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroidectomy) สามารถท าให้

ผู้ป่วยหายขาดได้ ลดโอกาสการเกิดนิ่วในไต และเพิ่มมวลกระดูกให้แก่ผู้ป่วย 

 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ได้แก่ การแก้ไขภาวะขาดน้ า เกลือแร่ผิดปกติ  และภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ก่อนการ

ผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงไม่มาก ไม่จ าเป็นต้องลดระดับแคลเซยีมในเลือดให้ลงมาเป็นปกติก่อนการผ่าตัด แต่

ควรแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติก่อนผ่าตัด ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ parathyroid crisis ซึ่งมีระดับแคลเซียม

ในเลือดสูงมากและมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการซึมหรือหมดสติ มีภาวะขาดน้ าอย่างรุนแรง จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลด

ระดับแคลเซียมในเลือดลงก่อนท าการผ่าตัด 
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*PHPT, primary hyperparathyroidism 

รูปที่ 4 แสดงแนวทางในการตรวจ preoperative parathyroid localization ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องไดร้ับการผ่าตดัซ้ า54 

 

 การรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ประกอบด้วย การให้สารน้ าอย่างเพียงพอ โดยเลือกใช้สารน้ าประเภท isotonic 

normal saline จากนั้นจึงพิจารณาให้ยาขับปัสสาวะกลุ่ม loop diuretics เพื่อกระตุ้นการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ 

(Calciuresis) การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องตรวจวัดระดับโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในเลือด และทดแทนให้

อย่างเพียงพอ เนื่องจากอาจเกิดภาวะโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต่ า (Hypokalemia and hypomagnesemia) 

ตามมาได้ ส าหรับผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดที่สูงกว่า 14 mg/dL มีความจ าเป็นต้องให้ยาเพื่อลดกระบวนการ bone 

resorption ร่วมด้วย จึงจะสามารถลดระดับแคลเซียมในเลือดให้ลงมาเป็นปกติได้ ยาดังกล่าวได้แก่  ยาในกลุ่ม 

bisphosphonate ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ osteoclast59 และยากลุ่ม calcimimetics 

 ยาในกลุ่ม bisphosphonates ที่นิยมใช้ในการรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงมากที่สุด คือ pamidronate ให้ทาง

หลอดเลือดด าอย่างช้าๆ ได้ผลดีในการลดระดับแคลเซียมในเลือด แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากให้ยาจึงจะเห็นผล

ของการรักษา ข้อควรระวังในการให้ยาในกลุ่มนี้คือ ยาสามารถจับตัวกับแคลเซียม ตกตะกอนและท าให้เกิดภาวะไตวาย

ตามมาได้ นอกจากนี้การให้ยาอย่างรวดเร็วโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด าโดยตรง อาจมีผลท าให้ระดับ serum ionized 

Biochemical confirmation of PHPT* 

Establish indications for re-operation 

Review prior to surgery 

Obtain sestamibi and US 

Either +ve in the neck Sestamibi +ve in the chest US and sestamibi -ve 

Obtain CT (if necessary, 

invasive) 

Obtain CT, MRI (and/or 

invasive) 

Operation 

NO

O 

NO

O YES

O 
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calcium ลดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ าได้ ปัจจุบันมียาในกลุ่ม bisphosphonate ค่อนข้างหลากหลาย 

เช่น ibandronate, zoledronate ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่า pamidronate มากกว่า 10 เท่า สามารถให้ยาได้ห่างกว่าการให้ 

pamidronate ช่วยลดระดับแคลเซียมได้เร็วกว่าและคงฤทธิ์ได้นานกว่า60,61 อย่างไรก็ตามยาดังกล่าวมีราคาสูง จึงยังไม่นิยม

น ามาใช้ในประเทศไทยมากนัก 

 ยาอีกชนิดที่ได้มีการน ามาใช้ในการลดระดับแคลเซียมในเลือด และเป็นที่กล่าวถึงมากในระยะหลังๆ ได้แก่ ยาในกลุ่ม 

calcimimetics (Cinacalcet) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้น calcium sensing receptor ในต่อมพาราไทรอยด์ ท าให้ต่อม

ยับยั้งการสร้าง PTH62 เป็นยาที่หลายการศึกษาระบุว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายากลุ่ม bisphosphonate ในการลดระดับ

แคลเซียมในเลือดในผู้ป่วย primary hyperparathyroidism63 และน่าจะเป็นยาที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต 

 นอกจากนี้ยังมียาชนิดอื่นๆ ได้แก่ calcitonin (ลด bone resorption และลด renal calcium reabsorption) และ 

estrogen progestin therapy เป็นต้น โดยยาเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นยากลุ่มแรก (First line therapy) ในการแก้ไขภาวะ

แคลเซียมในเลือดสูง 

 Asymptomatic primary hyperparathyroidism เป็นภาวะที่ได้พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมกีารตรวจระดับ

แคลเซียมกันอยา่งแพร่หลายมากขึ้น ผู้ป่วยในกลุ่มนี้หากติดตามอาการต่อไป โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการด าเนินโรคที่รุนแรงขึ้น 

(Progression of disease) มีเพียงจ านวนน้อยเท่านั้นท่ีอาจมีอาการหรือพบการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีผิดปกตมิากขึ้น ซึง่

เป็นกลุ่มทีค่วรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันแนะน าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้รักษาด้วยการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ (Indication) ดัง

แสดงในตารางที่ 4 

ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด สามารถเลือกรับการรักษาด้วยการผ่าตัดได้หากต้องการ เนื่องจากเป็นการ

รักษาให้หายขาดเพียงวิธีการเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ส าหรับการผ่าตัดซึ่งเลือกท าการรักษาด้วยการ

ไม่ผ่าตัด ควรได้รับค าแนะน าส าหรับการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการดังต่อไปนี้ 

1. ควรรับประทานน้ าเปล่าให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไต 

2. ป้องกันปัจจัยที่มีผลท าให้ระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น เช่น การรับประทานยา thiazide หรือ lithium ภาวะขาด

น้ า การอยู่นิ่งกับที่เป็นเวลานาน และการรับประทานแคลเซียมปริมาณมากกว่า 1000 mg/day 

3. ควรออกก าลังกายสม่ าเสมอเพื่อลดการเกิด bone resorption 

4. ควรรับประทานแคลเซียมสม่ าเสมอในปริมาณ 1000 mg/day เนื่องจากการได้รับแคลเซียมจากอาหารน้อย

เกินไปจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจากหล่ัง PTH มากขึ้นจนอาจท าให้กระดูกเส่ือมลงได้65  (ยกเว้นในผู้ป่วยที่พบว่า

มีระดับ serum calcitriol ในเลือดสูง แนะน าให้รับประทานแคลเซียมในปริมาณไม่เกิน 800 mg/day)66 

5. ควรรับประทาน vitamin D ในระดับที่เหมาะสม (400-800 international units ต่อวัน) โดยหากมีปริมาณน้อย

เกินไปจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจากหล่ัง PTH มากขึ้น จนอาจท าให้กระดูกเส่ือมลงได้เช่นกัน65 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดส าหรับภาวะ asymptomatic primary hyperparathyroidism เปรียบเทียบในอดีตถงึ

ปัจจุบันa64  

 

 
a การผ่าตัดเป็นข้อบ่งชี้ของการรักษาส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือไม่สามารถติดตามอาการต่อเนื่องได้ 

b แนะน าให้ใช้ Z-scores แทน T-scores ส าหรับการตรวจ bone mineral density ในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจ าเดือนและ

ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 50 ปี 

c ประวัติการแตกของกระดูก ณ ต าแหน่งต่างๆ เคยเป็นข้อบ่งชี้หน่ึงของการผ่าตัด 

d หากผลการตรวจ 24-hour urine calcium excretion > 400 mg/day พิจารณาให้ตรวจ urinary biochemical stone risk 

analysis ควบคู่ไปด้วย เพื่อประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดหรือไม่ 

 

ในผู้ป่วยที่เลือกท าการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด ควรติดตามอาการและพบแพทย์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ โดยควร

ตรวจวัดระดับแคลเซียมในเลือด GFR และ serum creatinine อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วัดระดับ bone mineral density ทุก 1-2 

ปี และประเมินว่าผู้ป่วยมีนิ่วในไตหรือไม่ หากติดตามผู้ป่วยไปแล้วพบว่ามีข้อบ่งชี้ส าหรับการผ่าตัด ควรแนะน าให้ผู้ป่วยท าการ

รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดต่อไป 
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การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด (Surgical aspects for primary hyperparathyroidism) 
1. ชนดิของการผ่าตดั (Choices of operation) 

 เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด แพทย์ผ่าตัดต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท าการผ่าตัดโดยวิธี การใด 

เช่น standard bilateral neck exploration, focused or unilateral exploration หรือ minimal invasive parathyroidectomy 

โดยต้องค านึงถึงเป้าหมายในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งโดยทั่วไปคือ เพื่อค้นหาพยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยด์ ท า

การตัดเอาชิ้นเนื้อส่วนน้ันออก และป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

1.1 Standard bilateral parathyroid exploration เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าพยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยด์มีอยู่

หลายต าแหน่ง เช่น ผลจากการตรวจ preoperative localization ไม่พบต าแหน่งของพยาธิสภาพชัดเจนหรือเห็น

พยาธิสภาพมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง hereditary hyperparathyroidism ผู้ป่วยชายอายุน้อย (มีความเป็นไปได้มากขึ้น

ว่าอาจมีภาวะ MEN) มีพยาธิสภาพที่ต่อมไทรอยด์ซึ่งต้องการการผ่าตัดด้วยวิธีการ bilateral exploration ร่วมด้วย 

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ (การตรวจ preoperative localization ท าให้ผู้ป่วยต้องสัมผัสกับรังสีในปริมาณที่สูงกว่าปกติ) หรือ

สงสัยภาวะ parathyroid carcinoma เป็นต้น 

1.2 Focused parathyroid exploration เหมาะส าหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งพยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยด์มักมีเพียง

ต่อมเดียว และผลการตรวจ preoperative localization พบก้อนที่มีพยาธิสภาพอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งอย่าง

ชัดเจน โดยเมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับการท า intraoperative PTH monitoring (IOPTH) พบว่าได้ผลลัพท์ที่ดีเช่นเดียวกับการ

ท า standard bilateral neck exploration หากท าการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ67-71 โดยที่ preoperative 

localization เป็นเสมือนอุปกรณ์ที่บอกให้ศัลยแพทย์ค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพในต าแหน่งใด ขณะที่ 

IOPTH เป็นการยืนยันให้ศัลยแพทย์ทราบว่าการผ่าตัดนั้นประสบความส าเร็จ ข้อดีของการผ่าตัดชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยมี

แผลผ่าตัดขนาดเล็กกว่า ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า โอกาสเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ าหลังการผ่าตัด

น้อยกว่า เนื่องจากไม่ได้ไปรบกวนหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตอ่มพาราไทรอยด์ข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตามความส าเร็จ

ของการผ่าตัดด้วยวิธีการนี้  ขึ้นอยู่กับความแม่นย าของเทคนิคการท า preoperative localization ด้วย จึงควร

พิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย (ตารางที่ 5)69,70,72-75  

1.3 Endoscopic or video-assisted minimal invasive parathyroidectomy เหมาะส าหรับผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันกับ

ผู้ป่วยที่สามารถท าการผ่าตัดด้วยวิธีการ focused approach การผ่าตัดแบบ minimal invasive approach มีผู้น า

เสนอวิธีการผ่าตัดไว้ 2 วิธี76 ซึ่งจากการศึกษาแบบ randomized control trial พบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่

ของ outcomes และ conversion rate เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบ focused approach77 นอกจากนี้ยัง

พบว่าการผ่าตัดแบบ focused approach ใช้เวลาในการผ่าตัดที่น้อยกว่า (60 นาทีส าหรับ focused approach และ 

84 นาทีส าหรับ minimal invasive approach) วิธีการผ่าตัดที่ได้รับการกล่าวถึง มีดังนี้ 

1.3.1 Lateral endoscopic approach เป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยแทง port ทั้งหมด 3 ต าแหน่ง (10 มิลลิเมตร 1 

ต าแหน่งและ 3 มิลลิเมตร อีก 2 ต าแหน่ง) โดยวาง port หน้าต่อกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid หลังจากนั้นใช้

แก๊ส carbon dioxide สร้างพื้นที่ผ่าตัดให้ได้ความดันเฉล่ียประมาณ 8-10 mmHg กระบวนการผ่าตัดเริ่มต้น 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดแบบ bilateral neck exploration (BNE) และ focused neck 

exploration (FNE) ช่วงปี ค.ศ. 2002-2011 

  

Series Study Type Outcome 
Westerdahl and Bergenfelz, 200772 Randomized = Cure rate at 5 year 
Bergenfelz et al, 200270 Randomized = Cure rate; increased cost and operative time in FNE; 

increased postoperative hypocalcemia with BNE 
Slepavicius et al, 200873 Randomized = OR time and cure rate; increased cost with FNE; 

increased postoperative hypocalcemia with BNE 
Aarum et al, 200774 Randomized = Cure rate; = complication rate; increased cost with FNE 
Grant et al, 200569 Retrospective = Cure rate; = complication rate 
Udelsman et al, 201175 Retrospective Increased cure rate and lower complication rate with FNE 

=, equivalent; OR, operating room 

 

ด้วยการดึง strap muscles ไปทางด้าน lateral และดึงต่อมไทรอยด์ไปทาง anteromedial เพื่อให้สามารถ

มองเห็นต าแหน่งของต่อมไทรอยด์ทางด้านข้าง recurrent laryngeal nerve และต่อมพาราไทรอยด์ทางด้าน

เดียวกัน ท าให้สามารถเลาะออกจากเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ วิธีการผ่าตัดนี้พบว่ามีโอกาสต้องเปล่ียนเป็นการผ่าตัด

แบบปกติประมาณร้อยละ 13.4-2878,79 โดยมีสาเหตุมาจากการที่ก้อนเลาะออกได้ยาก ภาวะเลือดออกระหว่าง

การผ่าตัด ไม่มีอุปกรณ์ช่วยบอกต าแหน่งของพยาธิสภาพระหว่างการผ่าตัด (Intraoperative localization) และ

ระดับ PTH ไม่ลดกลับมาสู่ค่าที่เหมาะสมระหว่างการท า IOPTH   

1.3.2 Central gasless video-assisted approach เป็นการผ่าตัดผ่านแผล transverse incision ความยาว 15 

มิลลิเมตร ที่ต าแหน่งเหนือต่อ sternal notch 2 เซนติเมตร  เพื่อใส่กล้อง 30 องศาขนาด 5 มิลลิเมตร หลังจาก

นั้น เลาะเพื่อสร้าง subplatysmal space โดยไม่ต้องใช้แก๊ส ดึง strap muscles ไปทางด้าน lateral และต่อม

ไทรอยด์ไปทาง medial วิธีการผ่าตัดนี้พบว่ามีโอกาสต้องเปล่ียนไปผ่าตัดแบบปกติประมาณร้อยละ 6-1880.81 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ชว่ยประเมินความส าเร็จระหว่างการผ่าตดั (Intraoperative assessment tools) 

มีความส าคัญต่อกระบวนการผ่าตัดเพื่อยืนยันวา่สามารถเอาเนื้อเยื่อต่อมพาราไทรอยด์ทีม่ีพยาธิสภาพออกไปได้

หมดหรือไม่ ปัจจุบันมี 2 วิธีหลักๆ ดังต่อไปน้ี 

2.1 Intraoperative parathyroid hormone monitoring (IOPTH) เป็นวิธีที่ใชก้ันแพร่หลายที่สุด เนื่องจากท าไดง้่ายและ

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พเิศษอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างการผ่าตัด การตรวจด้วยวิธีนี้ใช้หลักการของ half life time ของ PTH ที่มี

ระยะเวลาส้ันมาก (ประมาณ 3-5 นาท)ี ร่วมกับวธิีการตรวจวัดระดับ serum PTH ที่สามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้

ศัลยแพทยท์ราบไดว้่าการผ่าตัดนั้นประสบความส าเร็จหรือไมต่ั้งแต่ผู้ป่วยยงัอยู่ระหว่างกระบวนการผ่าตัด82-84 วิธีการ
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ตรวจเริ่มต้นจากการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ baseline PTH ก่อนการผ่าตดั หลังจากนั้นลงมือผ่าตัดและตดัส่วนที่

สงสัยว่ามีพยาธิสภาพออก จับเวลาตั้งแต่จุดทีก่้อนถูกตัดออกไปจากตวัผู้ป่วย เมื่อครบ 10 นาทีเจาะเลือดเพื่อไปวดั

ระดับ PTH อีกครั้ง (จากต าแหน่งใดก็ได)้ น ามาเทียบกับระดับ baseline PTH ก่อนผ่าตัด หากพบว่าระดับ PTH 

ลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 แสดงว่าการผ่าตดัประสบความส าเร็จ และชิ้นเนื้อท่ีตัดออกไปนั้นเป็นเนือ้เยื่อส่วนท่ีมีพยาธิ

สภาพจริง85-88 มีหลายการศึกษาระบุถึงคา่ความไว ความจ าเพาะ (specificity) และความแม่นย า (accuracy) ของ

การตรวจ IOPTH ดังแสดงในตารางที่ 6  

นอกจากนี้การตรวจดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อระบุต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่อยู่ผดิต าแหน่ง

ได้อีกด้วย โดยการเจาะเลือด bilateral jugular vein sampling เทียบกันระหวา่งด้านซ้ายและขวา ดา้นท่ีมีระดบั 

PTH มากกว่า บง่ชีว้่าต่อมพาราไทรอยด์ที่อยู่ผิดต าแหน่งนา่จะอยู่ในดา้นน้ัน หากมีคา่ใกล้เคียงกันกเ็ป็นหลักฐาน

สนับสนุนว่าต่อมที่อยู่ผิดต าแหน่งน่าจะอยู่ในบรเิวณ mediastinum 

2.2 Radioguided parathyroidectomy เป็นวิธีการค้นหาต าแหน่งต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพด้วยการฉีด

technetium-99m labeled sestamibi เข้าไปทางหลอดเลือดด าก่อนเวลาผ่าตัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้น

ระหว่างการผ่าตัดให้ศัลยแพทย์ใช้ gamma probe เพื่อตรวจหาต าแหน่งที่ radioactivity ชัดเจนที่สุด เป็นการบอก

ต าแหน่งของต่อมที่ uptake sestamibi มากที่สุด93,94 หลังจากเอาต่อมพาราไทรอยด์ที่มีความผิดปกติออก อาจ

พิจารณาส่งตรวจ IOPTH อีกครั้งเพื่อยืนยันผลการผ่าตัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย ข้อเสียของการตรวจด้วยวิธีนี้คือแม้ว่า

จะบอกต าแหน่งบริเวณที่ radioactive ชัดเจนที่สุดได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าการผ่าตัดก้อนที่ต าแหน่งดังกล่าว

ออกจะสามารถเอาเนื้อเยื้อที่เป็นโรคออกได้ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยในกรณีที่ผู้ป่วยมีต่อมพารา

ไทรอยด์ที่ผิดปกติหลายต่อมได้อย่างแม่นย า อาจมีผลบวกลวงจากการท่ีต่อมไทรอยด์มีพยาธิสภาพร่วมด้วย95-97 

 
3. วิธีการผ่าตดัและข้อควรระวัง (Operative technique and special consideration) 

ขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มต้นจากการดมยาสลบ ซึ่งมักเป็นวิธี general anesthesia โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่มี 

preoperative localization ผู้ป่วยที่วางแผนว่าจะผ่าตัดด้วยวิธีการ standard bilateral parathyroid exploration และผู้ป่วย

ที่มาท าการผ่าตัดซ้ า กรณีที่เลือกผ่าตัดด้วยวิธีการ focused parathyroidectomy อาจเลือกวิธีการระงับความรู้สึกด้วยการท า 

cervical plexus block ร่วมกับการให้ยานอนหลับเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์ได้วา่น่าจะใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นานนัก 

ข้อดีของการท า cervical plexus block คือสามารถระงับอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่าและนานกว่า ลดอัตราการเกิดอาการ

คล่ืนไส้อาเจียนหลังผ่าตัดได้98,99 อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยบางรายที่ต้องเปล่ียนวิธีระงับความรู้สึกไปเป็นแบบ general 

anesthesia เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น พบพยาธิสภาพท่ีต่อมไทรอยด์ร่วมด้วย หรือพบพยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยด์เป็น

แบบ hyperplasia เป็นต้น100 
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ตารางที่ 6 แสดงค าจ ากัดความของการตรวจ intraoperative PTH monitoring ที่พบบ่อย และความสามารถในการบ่งบอก

ความส าเร็จของการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ 

 

Criterion Definition Sensitivity, % Specificity, % Accuracy, % 
Miami89 Decay ≥ 50% from highest baseline value within 10 min 

after resection 
98 94 97 

Halle90 Decay into the low normal range (≤ 35 pg/L) within 15 
min after resection 

70 87 72 

Rome91 Decay ≥ 50% from highest baseline value, and/or 20 
min postexcision value within reference range, and/or ≤ 
7.5 ng/L lower than 10 min postexcision value 

83 90 84 

Vienna90 Decay ≥ 50% from the preincision value within 10 min 
after resection 

92 89 92 

Charleston92 Decay ≥ 50% from highest baseline value 10 min after 
resection and return to normal range or decay > 65%, or 
decay > 50% and return to normal range within 20 min 
after resection 

97 98 97 

 

การจัดท่าผู้ป่วยควรอยู่ในท่านอนราบ วางแขนทั้งสองข้างแนบชิดล าตัว ศีรษะปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากแนวราบ

ประคองให้อยู่ในแนวตรง ใช้หมอนทรายหรือผ้ารองด้านหลังระหว่างกระดูก scapula เพื่อให้คอของผู้ป่วยแอ่นมาทางด้านหน้า 

ระมัดระวังไม่ให้คอแอ่นมากจนเกินไปเนื่องจากอาจท าให้เกิดอาการบ้านหมุน ปวดศีรษะและคล่ืนไส้อาเจียนหลังผ่าตัดได้101 

ควรตรวจสอบว่าต าแหน่งของคาง thyroid cartilage และ suprasternal notch อยู่ในแนวเดียวกัน (รูปที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงการจดัท่าผู้ป่วยส าหรับการผ่าตัดต่อมไทรอยดแ์ละพาราไทรอยด์102 
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รูปที่ 6 แสดงต าแหน่งของการลง incision ส าหรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์103 

 

Incision ที่ใช้เป็น collar incision ขนานไปกับ skin crease เหนือจาก sternal notch ขึ้นมาประมาณ 2 

fingerbreadths ซึ่งมักจะตรงกับระดับของ cricoid cartilage ความยาวของ incision อยู่ที่ประมาณ 8-10 เซนติเมตร ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับขนาดและรูปร่างของผู้ป่วยด้วย (รูปที่ 6) ก่อนลง incision หากศัลยแพทย์ต้องการที่จะส่งตรวจ IOPTH พิจารณาให้

เจาะเลือดเพื่อหาระดับของ baseline PTH ในขั้นตอนนี้ ในกรณีที่เลือกผ่าตัดแบบ focused exploration ให้พิจารณาลง 

incision เฉพาะข้างที่วางแผนจะผ่าตัดตามข้อมูลที่ได้จากการตรวจ preoperative localization 

 ขั้นตอนต่อมาเป็นการตัดผ่านกล้ามเนื้อ platysma เข้าไป ภายใต้กล้ามเนื้อชนิดนี้จะมี avascular plane ที่สามารถ

ท าการเลาะเป็น flap ทางด้านบนและด้านล่างได้ จากนั้นท าการเปิด fascia ที่บริเวณ midline ระหว่าง strap muscles ใช้ 

retractor ดึง strap muscles ไปทางด้านข้างเพื่อเข้าสู่ต่อมไทรอยด์ 

ในการ mobilization ของต่อมไทรอยด์มักต้องตัดและผูกหลอดเลือดด า middle thyroid vein จากนั้นใช้ clamp จับ

ส่วนบนและล่างของต่อมไทรอยด์แล้วดึงเข้าหา midline ส่วนของ thyroid lobe จะพลิกขึ้นมาท าให้สามารถมองเห็นด้านหลัง

ของต่อมไทรอยด์และ trachea ได้ จากนั้นท าการค้นหาต าแหน่งของ recurrence laryngeal nerve และ inferior thyroid 

artery ก่อนค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ในขั้นตอนต่อไป โดยศัลยแพทย์ควรยืนอยู่ข้างเดียวกันกับด้านท่ีท า exploration   

ลักษณะทางกายวิภาคของต่อมพาราไทรอยด์ปกติมักเป็นรูป oval หรือ bean shape ในบางรายอาจมีลักษณะ 

elongated หรือ bilobed มีสีเหลืองน้ าตาล ในขณะที่ adenoma มักจะมีสีน้ าตาลเข้มกว่า หรือสีน้ าตาลแดง การค้นหาต่อม

พาราไทรอยด์นั้นไม่มีหลักการตายตัว อาจเริ่มจากการหา inferior gland ก่อน โดยมากมักอยู่ทางด้าน inferior pole ของต่อม

ไทรอยด์หรือใกล้กับ thyrothymic ligament ส่วน superior gland จะอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์เหนือต่อ junction ระหว่าง 

recurrence laryngeal nerve และ inferior thyroid artery ขึ้นไปทางด้านบนประมาณ 1-2 เซนติเมตร (รูปที่ 7) ลักษณะของ

ต่อมพาราไทรอยด์มักจะมีความสมมาตรกัน โดยหากพบต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ด้านใดด้านหนึ่งแล้ว ก็มักจะสามารถ 



20 
 

 
 

รูปที่ 7 แสดงต าแหน่งปกติของตอ่มพาราไทรอยดเ์มื่อยกต่อมไทรอยด์ขึ้นไปทางด้านบนเทียบกับต าแหน่งของอวยัวะส าคัญที่

อยู่ข้างเคยีง เช่น recurrent laryngeal nerve และ interior thyroid artery103 

 

ค้นหาต่อมที่อยู่อีกด้าน ใน anatomical position ที่ใกล้เคียงกัน การค้นหาจะด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนพบต่อมพาราไทรอยด์

ต่อมแรกที่มีขนาดโตกว่าปกติ (First enlarged parathyroid gland) 

เมื่อพบต่อมพาราไทรอยด์ที่มีขนาดโตกว่าปกติ ศัลยแพทย์จะเลาะต่อมดังกล่าวออกจากเนื้อเยื่อรอบๆ และเหลือไว้

เฉพาะ vascular pedicle ระวังอย่าให้เกิด capsular rupture เนื่องจากจะเป็นสาเหตุให้เกิด parathyromatosis และเกิดการ 

seeding ของเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ในบริเวณใกล้เคียงจนเกิดภาวะ recurrent hyperparathyroidism ในอนาคตได้104,105  

ภายหลังการเลาะต่อมพาราไทรอยด์ ศัลยแพทย์ควรตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่า อวัยวะส าคัญอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง เช่น 

recurrent laryngeal nerve อยู่ในความปลอดภัย ก่อนที่จะตัด vascular pedicle และเอาก้อนดังกล่าวออก 

 หลังตัดเอาก้อนดังกล่าวออก อาจพิจารณาส่งตรวจ frozen section ในบางราย เนื่องจากบางครั้งต่อมพาราไทรอยด์

อาจคล้ายคลึงกับ thyroid nodule, ectopic thyroid tissue หรือต่อมน้ าเหลืองได้ หากไม่สามารถส่งตรวจ frozen section ได้

อาจพิจารณาดูดของเหลวที่เหลืออยู่ในก้อนที่ตัดออกมาแล้ว ส่งตรวจระดับ PTH หากพบว่าสูงกว่าปกติอาจบอกได้ว่าชิ้นเนื้อ

ดังกล่าวนั้นเป็นต่อมพาราไทรอยด์จริง นอกจากนี้หากพิจารณาวางแผนส่งตรวจ IOPTH ให้เจาะเลือดของผู้ป่วยหลังจากตัด

ก้อนออกมาเป็นเวลา 10 นาที แล้วน าไปส่งตรวจระดับ PTH เพื่อเทียบกับ baseline PTH ที่ได้ตรวจไว้ก่อนท าการผ่าตัด 

 หลังจากตัดต่อมพาราไทรอยด์ต่อมแรกที่มีขนาดโตกว่าปกติออกไปแล้ว ศัลยแพทย์นิยมค้นหาต่อมพาราไทรอยด์

ต าแหน่งเดียวกันในด้านตรงข้าม (Ipsilateral normal parathyroid gland) เพื่อยืนยันสมมติฐานว่าก้อนที่ได้ตัดออกไปแล้วนั้น 

เป็น single adenoma จริง ไม่ใช่ multiglandular disease โดยต่อมที่อยู่ด้านตรงข้ามนี้มักเป็นต่อมที่มีขนาดปกติ หรือเล็กกว่า

ปกติ (เกิดจากภาวะ hormone suppression จากก้อน adenoma)  
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 ในกรณีท่ีสงสัย multiglandular disease หรือตรวจพบว่ามีต่อมพาราไทรอยด์โตกว่าปกติมากกว่า 1 ต่อม หรือพบว่า 

IOPTH ไม่ได้ลดระดับลงมาในค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับ baseline PTH ควรพิจารณาค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ให้พบท้ัง 

4 ต่อม ด้วยการท า standard bilateral parathyroid exploration และตามด้วยการผ่าตัด subtotal parathyroid gland 

resection (อาจยกเว้นในกรณีที่ท าการผ่าตัดแบบ unilateral  parathyroidectomy แล้วพบว่า parathyroid gland โตผิดปกติ

ทั้งสองต่อมภายในข้างเดียวกัน โดยหลังการผ่าตัดต่อมทั้งสองออกแล้วพบว่า IOPTH ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของ baseline 

แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีภาวะ double adenomas ที่อยู่ข้างเดียวกัน) การผ่าตัดชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอาต่อมพาราไทรอยด์

ออกเกือบทั้งหมด เหลือไว้เฉพาะเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์เพียงเล็กน้อยประมาณ 50-100 mg หรือในอีกกรณีหนึ่งคือการผ่าตัด

ต่อมพาราไทรอยด์ออกทั้งหมด แล้วท าการ autotransplantation โดยการตัดเนื้อเยื่อพาราไทรอย์เป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 15-20 

ชิ้น แล้ววางเนื้อเยื่อดังกล่าวลงบน muscle bed ภายใต้ fascia บริเวณ forearm หลังจากนั้นเย็บปิด fascia เพื่อให้สามารถ

กลับมาค้นหาได้ง่ายในกรณีท่ีผู้ป่วยมีภาวะ recurrent hyperparathyroidism 

ในทางตรงกันข้าม การผ่าตัด subtotal parathyroid gland resection มีโอกาสเกิดภาวะ hypoparathyroidism  หลัง

ผ่าตัดได้ประมาณร้อยละ 5 โดยบางสถาบันแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเก็บรักษาเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ที่ตัดออกมาแล้วโดยใช้

เทคนิค cryopreservation ท าให้สามารถเก็บรักษาต่อมพาราไทรอยด์เอาไว้ได้นานหลายเดือน เพื่อใช้ส าหรับการท า 

autotransplantation ในภายหลัง 

ในกรณีท่ีสงสัยภาวะ parathyroid carcinoma ระหว่างการผ่าตัด ซึ่งจะเห็นต่อมพาราไทรอยด์มีลกัษณะเป็นก้อนแข็ง

มักมีสีขาวหรือสีอ่อน มี fibrous tissue ติดกับอวัยวะข้างเคียง ศัลยแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจ frozen section เพื่อยืนยันผล

การวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนพิจารณารักษาด้วยการผ่าตดัแบบ en-bloc resection โดยตัดเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องข้างเคียงออกทั้งหมด 

ทั้งต่อมไทรอยด์ข้างเดียวกัน pretracheal alveolar, strap muscles, lymphatic tissue และ recurrent laryngeal nerve ใน

กรณีที่มีความจ าเป็น106,107 นอกจากนี้ในบางสถาบันยังแนะน าให้ท า ipsilateral neck nodes dissection ร่วมด้วย108,109   

  
4. กรณีทีห่าตอ่มพาราไทรอยด์ในต าแหน่งปกติไม่พบระหว่างการผ่าตัด (Missing parathyroid glands) 

การที่ไม่พบต่อมพาราไทรอยด์ระหว่างการผ่าตัดหรือบอกต าแหน่งผิด ท าให้ไม่สามารถตดัรอยโรคออกได้หมด เป็น

สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ persistent และ recurrent hyperparathyroidism ความเข้าใจเกีย่วกับพฒันาการ

ของต่อมพาราไทรอยดแ์ละความรู้เรื่องกายวิภาคมีผลต่อความส าเร็จในการค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ระหว่างการผ่าตดั โดย

ควรใช้วิธกีารค้นหาอยา่งเป็นระบบ ค่อยเป็นค่อยไปและอาจมองหาตัวช่วยอื่นๆ เพื่อระบุต าแหน่งของพยาธิสภาพ เช่น การท า 

radioguided parathyroidectomy ในขณะเดยีวกันหากยังไม่สามารถค้นหาก้อนได้พบแมจ้ะใชค้วามพยายามและเทคนิคการ

ผ่าตัดที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ศัลยแพทย์ควรพิจารณายตุิการผ่าตดัเพื่อท าการค้นหาต าแหน่งของความผิดปกตใิห้ชัดเจนอกีครั้ง

ด้วยวิธีการ localization ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้งต้น 

Missing superior glands ในกรณีท่ีหา superior glands ไม่พบ ศัลยแพทย์ควรค้นหาตามวิธกีารต่อไปนี้103 (รูปที่ 8) 
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รูปที่ 8 แสดงวิธีการค้นหาต่อม superior parathyroid gland ที่ไม่อยู่ในต าแหน่งปกติ103 

 

a. เริ่มจากการเลาะ upper pole ของต่อมไทรอยด์ข้างเดียวกัน การเลาะควรท าบน plane ของ thyroid surface 

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของ external branch of superior laryngeal nerve 

b. ตัดเนื้อเยื้อที่ยึด upper pole ทางด้านข้างแล้วดึงเข้ามาทาง medial เปิดให้เห็น posterior surface of upper 

pole และจุดที่ recurrent laryngeal nerve แทงทะลุเข้าไปเลี้ยงกล่องเสียง 

c. ตัดเนื้อเยื่อที่ยึด lower pole เรื่อยลงมาจนสามารถดึงต่อมไทรอยด์ไปทางด้านใน เผยให้เห็นส่วนของหลอดลม

และหลอดอาหาร รวมถึงต าแหน่งของ recurrent laryngeal nerve ทั้งหมด ตรวจสอบว่ามีต่อมพาราไทรอยด์ใน

บริเวณของ tracheoesophageal groove, paraesophageal space หรือ retroesophageal space หรือไม่  

d. เลาะเนื้อเยื่อในบริเวณใกล้เคียงกับ superior thyroid artery เพื่อตรวจหาต่อมพาราไทรอยด์ที่อาจจะไม่ได้ 

migrate ลงมาอย่างสมบูรณ์ ร่วมกับการเลาะ carotid sheath  
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หากยังไม่สามารถค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ได้ ไม่แนะน าให้ท า median sternotomy ควรยุติการผ่าตัด และส่งตรวจ 

localization เสียก่อน เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบวา่ตอ่มพาราไทรอยด์ที่อยูใ่น mediastinum ส่วนใหญ่แล้วนั้น มากกว่า

ร้อยละ 90 สามารถผ่าตัดออกได้จาก incision บริเวณคอ 

 Missing inferior glands ในกรณีที่หา inferior glands ไม่พบ ศัลยแพทย์ควรค้นหาตามวิธีการตอ่ไปน้ี 

a. ใช้ forceps คีบจับต่อมไทมัสที่อยู่เหนือ sternal notch ดึงขึ้นมา จะได้ส่วนของต่อมไทมัสที่อยู่หลังต่อ sternum 

ติดขึ้นมาดว้ย จากนั้นตดัมาตรวจหาชิ้นเนื้อที่สงสัยวา่เป็นเนื้อเยือ่ของต่อมพาราไทรอยด์และส่งตรวจทางพยาธิ

วิทยา52 

b. ท าการเลาะเนื้อเยื่อบรเิวณเหนือต่อ carotid sheath ขึ้นไปจนถึง bifurcation ของ common carotid artery โดย

อาจจะพบ undescended gland ได้ในบริเวณดังกล่าวนี ้

c. ท าการเลาะเปดิ carotid sheath เพื่อท าการค้นหาภายใน โดยอาจมีเนื้อเยื่อของต่อมไทมัสมาอยูใ่กล้ชดิ

ต าแหน่งนี้ได ้

d. หากยงัไม่พบ ใหพ้จิารณาตัด lower pole ของต่อมไทรอยด์ดา้นเดียวกัน เพื่อ exclude ภาวะ intrathyroidal 

location ในผู้ป่วยบางราย โดยมโีอกาสเพียงร้อยละ 1 เทา่นั้นที่จะพบต่อมพาราไทรอยด์อยูใ่นต าแหน่งนี้ 

 
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด (Postoperative complications) 

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดตอ่มพาราไทรอยด์ เป็นภาวะที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามศัลยแพทยค์วรมีความรู้ในเรื่อง

นี้เป็นอย่างดี ส าหรับให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการผ่าตัด ติดตามผู้ป่วย

หลังการผ่าตัด ตรวจพบและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ มีดังต่อไปนี้ 

1. Symptomatic hematoma พบได้หลังการผ่าตัดประมาณร้อยละ 0.3-1110 มักเกิดภายใน 6 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด 

โดยอาการที่เกิดขึ้นจาก hematoma อาจเป็นมีเพียงเล็กน้อย เช่น อาการอึดอัด ปวด กลืนล าบาก ไปจนถึง

อาการรุนแรง เช่น การเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น โดยนอกจากก้อน hematoma จะสามารถกดทางเดิน

หายใจได้โดยตรง ยังมีผลท าให้การไหลเวียนของหลอดเลือดด าบริเวณคอเป็นไปได้อย่างยากล าบากมากขึ้น 

ส่งผลให้เกิดภาวะ laryngeal edema และภาวะหายใจล าบากตามมา ในกรณีดังกล่าวศัลยแพทย์ควรให้การ

รักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการ protective airway และ explore wound เพื่อท า clot evacuation 

2. Postoperative hypocalcemia เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อย บางรายงานกล่าวว่าพบได้ครึ่งหน่ึงของผู้ป่วยที่

ได้รับการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์เกือบทั้งหมด111 มักพบภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด อาการแสดงมี

ความคล้ายคลึงกับภาวะแคลเซียมในเลือดต่ าทั่วๆ ไป (มีอาการชารอบปาก เป็นตะคริว หรือมีอาการชัก ตรวจ

ร่างกายพบมี Chvostek’s sign และ Trousseau’s sign) ภาวะนี้อาจมีสาเหตุมาจาก postoperative 

hypoparathyroidism, hungry bone syndrome หรือภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ า  

Postoperative hypoparathyroidism หมายถงึ ภาวะ hypoparathyroidism ที่เกิดขึ้นภายหลังการ

ผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด ์ อาจมอีาการเพียงชั่วคราว (transient) หรือถาวร (permanent) อาการชั่วคราวมักมี
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สาเหตุมาจากการขาดเลือดของต่อมพาราไทรอยด์ระหวา่งการผ่าตัด หรือมีภาวะแมกนเีซยีมในเลือดต่ า มัก

เป็นอยู่ไม่นานเกินกว่า 1-2 สัปดาห์ เมื่อวินิจฉัยภาวะดงักล่าวได้แล้ว ควรเริม่ใหก้ารรักษาด้วยการให้แคลเซียม 

และ vitamin D เสริม หรือในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจพิจารณาให้ calcium gluconate IV form เพื่อแก้ไขภาวะ

ดังกล่าวอยา่งเร่งดว่น ส าหรับในรายที่มีภาวะแมกนีเซยีมในเลือดต่ า พิจารณาให้เกลือแร่ดังกล่าวทดแทนรว่ม

ด้วย ในกรณีท่ีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า ไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ป่วยจะม ี

permanent hypoparathyroidism หรือ hungry bone syndrome112-114 

Permanent hypoparathyroidism มักเกิดในผู้ปว่ยที่ผ่าตัดก้อนออกหลายก้อนหรือเกือบทั้งหมดและ

ผู้ป่วยที่เคยผ่าตดับริเวณคอมากอ่น ซึ่งอาจเคยท าให้ต่อมพาราไทรอยด์ที่ปกติขาดเลือดมาเล้ียงอยู่ก่อนหน้านี้

แล้ว ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ าในผู้ปว่ยกลุ่มนี้จะเกิดตอ่เนื่องยาวนานและไม่ดีขึ้น จ าเป็นต้องใหย้าเพื่อบรรเทา

อาการตลอดเวลา 

Hungry bone syndrome หมายถึง ภาวะที่มกีารดงึแคลเซียมและฟอสเฟตจากกระแสเลือดเข้าสู่

กระดูกเพื่อน าไปใช้ในการเสริมสร้างมวลกระดกูภายหลังจากภาวะ hyperparathyroidism (ซึ่งมกีารสลาย

แคลเซียมออกมาในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง) ได้รับการแก้ไข พบได้หลังการผ่าตดัต่อมพาราไทรอยด์ เนื่องจาก

ท าให้ระดับ PTH ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจยัเส่ียงที่ท าให้เกดิภาวะ hungry bone syndrome ได้แก่ ขนาดของ

ก้อน adenoma ที่ใหญ ่ ระดับ BUN และ ALP ในเลือดที่สูงกอ่นการผ่าตดั ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการทาง

ระบบกระดูกก่อนผ่าตัด112,114 การรักษาภาวะนี้ส่วนใหญเ่ป็นการรักษาตามอาการดว้ยการให้แคลเซยีมและ 

vitamin D แล้วรอให้ภาวะดังกลา่วค่อยๆ ดีขึ้นเอง โดยมักใชเ้วลาหลายเดือน ปัจจุบันยังไมม่ีวิธกีารใดได้รับการ

พิสูจน์ว่าสามารถป้องกันภาวะดงักล่าวนี้ได้ ถึงแม้จะมกีารศึกษาที่ระบุว่าการให้ bisphosphonate ก่อนผ่าตัด

สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะนี้ได้กต็าม114 

3. Wound infection พบได้น้อยมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดประเภทน้ีเป็นแผลสะอาด 

4. Recurrent laryngeal nerve injury พบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 เมื่อท าการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ความ

เส่ียงของการเกดิภาวะนีจ้ะเพิม่ขึน้ในผู้ป่วยที่ต้องผ่าตดัซ้ า และผู้ป่วยที่มีรอยโรคอยู่ทีต่่อมพาราไทรอยด์หลาย 

ต่อม ในผู้ป่วยที่ท าการผ่าตัดซ้ าควรสังเกตการท างานของเส้นเสียง (Vocal cord) ก่อนการผ่าตดั เพื่อประเมินวา่

มีความผิดปกติของเส้นเสียงนั้นอยู่แล้วหรือไม ่

5. Transient hyperthyroidism มักเกิดจากการท่ีต้องไปยุ่งเกีย่วกับต่อมไทรอยด์ระหวา่งการผ่าตัด พบได้ประมาณ

ร้อยละ 20-30 อาการมกัมีอยูเ่พยีงระยะส้ันๆ มีอาการน้อยมากจนอาจไม่ทันสังเกตเห็น และจะหายไปได้เองใน

เวลาไมก่ี่สัปดาห์ ในผู้ปว่ยที่มีอาการมากอาจใหย้าประเภท beta-blocker ช่วยบรรเทาอาการเป็นรายๆ ไป115 
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การกลับเป็นซ้ าของโรคภายหลังการผ่าตัด (Recurrent and persistent hyperparathyroidism) 

Persistent hyperparathyroidism หมายถงึ ภาวะที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลับมามีระดับแคลเซียมในเลือดสูงอีกครัง้

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในขณะที ่ recurrent hyperparathyroidism หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลับมามีระดับ

แคลเซียมในเลือดสูงอีกครั้งหลังจากระยะเวลา 6 เดือน โดยสาเหตุหลักๆ ของการกลับเป็นซ้ า มีดงัต่อไปนี้ 

1. Misdiagnosis เช่น การน าผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากสาเหตุอื่นมาผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ โดย

นอกจากจะไม่ท าให้โรคของผู้ป่วยดีขึ้นแล้ว ยังท าให้ผู้ป่วยเส่ียงกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ

ผ่าตัด โรคที่มักจะวินิจฉัยผิดได้บ่อยได้แก่ benign familial hypocalciuric hypercalcemia (BFHH) ซึ่งเป็นโรค

ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant มักพบในผู้ป่วยที่อายุน้อย เมื่อตรวจเลือดอาจพบมีระดับ 

PTH สูงกว่าปกติได้ประมาณร้อยละ 5-10116 ท าให้ผู้ป่วยจ านวนนี้ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ primary 

hyperparathyroidism วิธีการจ าแนก 2 ภาวะนีค้ือ การส่งตรวจ 24-hour urine calcium โดยภาวะ BFHH มักมี

ค่าน้อยกว่า 100 mg ในขณะท่ี primary hyperparathyroidism มักมีค่ามากกว่า 250 mg 

2. Inadequate surgery เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะ multiple gland hyperplasia, multiple adenomas 

หรือ parathyroid carcinoma ได้ระหว่างการผ่าตัด ท าให้ไม่สามารถผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ออกได้หมด ใน

ขณะเดียวกันมีรายงานเกี่ยวกับการเกิด parathyromatosis (Local recurrence of benign adenoma) ซึ่งท าให้

มีภาวะ hyperparathyroidism กลับมาเป็นซ้ าได้ 

3. Failed surgery เช่น การไม่สามารถค้นหาต่อมพาราไทรอยด์ที่มีพยาธิสภาพได้ระหว่างการผ่าตัด หรือการไม่

สามารถค้นหาเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ที่อยู่ผิดต าแหน่งได้ เป็นต้น 

 

หลักการวินจิฉัยและใหก้ารรักษาภาวะ persistent และ recurrent hyperparathyroidism มีดังนี ้

1. ระบุภาวะที่ผู้ป่วยเป็นอยา่งถกูต้อง โดยอาศยัการซักประวัติ ตรวจรา่งกายและส่งตรวจเพิ่มเตมิอย่างมีระบบ 

2. ระบุสาเหตุของความล้มเหลวของการรักษาก่อนหน้านี้  

3. ค้นหาข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดซ้ า โดยประเมินเทียบข้อดแีละข้อเสียของการผ่าตัดซ้ าตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่

อาจจะเกดิขึ้น ส าหรับข้อบง่ชี้ในการผ่าตดัไม่แตกต่างจากการผ่าตัดครั้งแรก โดยแยกประเมินระหว่างผู้ปว่ยที่มี

อาการและไมม่ีอาการ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น 

4. ระบุเป้าหมายของการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในผู้ปว่ยแต่ละราย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะ persistent 

hyperparathyroidism หลังจากผา่ตัดต่อมพาราไทรอยด์ออกไปจนหมดแล้ว อาจจะต้องพิจารณาค้นหา 

supernumerary glands หรือ ectopic glands ในต าแหน่งอื่นๆ ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะ parathyroid carcinoma 

ต้องพิจารณาเอาเนื้อร้ายออกใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อปอ้งกันการกลับเป็นซ้ าของโรค เปน็ต้น 

5. ใช้เทคนิค preoperative localization เสมอในกรณีท่ีต้องผ่าตดัซ้ า โดยแนะน าให้ส่งตรวจร่วมกันมากกวา่ 2 วิธี

ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการบอกต าแหน่ง ส าหรับรายละเอียดวิธีการส่งตรวจแต่ละวิธีนัน้ได้กล่าวไว้แล้ว

ข้างต้น ในหัวข้อ preoperative parathyroid localization  
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6. วางแผนวิธีการผ่าตดัที่เหมาะสม เช่น ควรท าการผ่าตดัโดยวิธี standard bilateral parathyroid exploration ใน

ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องผ่าตัดซ้ า เตรียมความพร้อมของอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระหว่างการผ่าตัด เช่น 

intraoperative ultrasonography, radioguided localization, IOPTH, frozen section เป็นต้น นอกจากนี้หาก

มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องค้นหา ectopic parathyroid tissue เช่น ในบริเวณ mediastinum จะต้องวางแผน

ล่วงหน้ารว่มกับผู้ป่วยและวิสัญญีแพทย์ก่อนเสมอ  

7. ระมัดระวงัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกดิขึ้น เช่น ในผู้ปว่ยที่มีภาวะ multiple gland hyperplasia อาจมีความ

เป็นไปได้ที่จะเกดิภาวะ permanent hypoparathyroidism หลังการผ่าตดั ดังนั้นอาจต้องเตรียมการส าหรับท า 

parathyroid autotransplantation หรือ cryopreservation ส าหรับการระมัดระวังภาวะ recurrent laryngeal 

nerve injury จากการศึกษาของ Mayo clinic117 พบว่าการใช ้ recurrent laryngeal nerve monitoring ไม่

สามารถลดโอกาสการเกดิภาวะแทรกซ้อนน้ีลงได้อยา่งมีนัยส าคญั จึงแนะน าให้ศัลยแพทยใ์ชค้วามระมัดระวัง

ระหว่างการผ่าตัดเพื่อหลีกเล่ียงภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว 

 
สรุป (Conclusion) 

ภาวะ primary hyperparathyroidism เป็นภาวะที่มคีวามผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์ตัง้แต่ 1 ต่อมขึ้นไป โดยท า

ให้มีการสร้าง PTH มากขึ้น ส่งผลต่อระบบต่างๆ ของรา่งกาย การรักษาหลักที่แนะน ายงัคงเป็นการผ่าตัด แมก้ระทั่งในผู้ป่วยที่

ไม่มีอาการ เนื่องจากเป็นการรักษาเพียงวิธีเดียวทีส่ามารถท าให้โรคหายขาดได ้การตรวจหาต าแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ที่มี

พยาธิสภาพก่อนการผ่าตัด การพัฒนาวิธกีารผ่าตัดแบบใหม่ ตลอดจนการตรวจระดับ PTH ระหว่างการผ่าตัด สามารถชว่ย

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและป้องกันการกลับเป็นซ้ าของโรคได้ 
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