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10
Thyroid function test

interpretation 

ปน้ดดา	ศร่จ้อมขว้ญิ

บัทน�า	
 โรค์ไทรอยด์์เป็ินโรค์ท่�พบบ่อย ม่อาการท่�หลากหลาย และอาการบางอย่างท่�ไม่จำาเพาะ เช่ัน 

อ่อนเพล่ย ผู้มร่วง ท้องผู้้ก อารมณ์แปิรปิรวน เป็ินต้ิน ดั์งนั�นการปิระเมินการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์

โด์ยการติรวจเลือด์ หรือ thyroid function test จึงเป็ินการทด์สุอบทางห้องปิฏิิบัติิการท่�ม่ค์วามจำาเป็ิน 

และใช้ับ่อยในการวินิจฉััยโรค์ไทรอยด์์ ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึง ค์วามร้้พื�นฐานของ thyroid hormone 

metabolism แนวทางการสุ่งติรวจ thyroid function test การแปิลผู้ล thyroid function test และ ภาวะ

ท่�ผู้ล thyroid function test ไม่เข้ากับอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย หรือ ผู้ลไม่เป็ินไปิในทิศทาง

เด่์ยวกัน (discordant thyroid function test) 

Physiology of thyroid hormone metabolism 
 การทำางานของต่ิอมไทรอยด์์ ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย hypothalamus-pituitary-thyroid axis (HPA axis) 

(ร้ปิท่� 1) สุมองสุ่วนไฮโปิทาลามัสุหลั�ง thyrotropin–releasing hormone (TRH) มากระตุ้ินต่ิอมใต้ิสุมอง

สุ่วนหน้าให้หลั�ง thyroid stimulating hormone (TSH) เมื�อ TSH จับกับ TSH receptor ท่�ต่ิอมไทรอยด์์ 

จะกระตุ้ินให้ม่การนำาเข้าไอโอด่์นผู่้าน sodium iodide symporter ท่� thyroid follicular cell กระตุ้ินให้เกิด์

การผู้ลิติ thyroglobulin (Tg) และ สุร้างฮอร์โมน thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3) เมื�อระดั์บ T4 

และ T3 สุ้งจะม่ผู้ลยับยั�งการหลั�ง TRH และ TSH หรือ negative feedback regulation 

 TSH ม่การหลั�งแบบผัู้นแปิรติามเวลา (diurnal variation) โด์ยม่ค่์าสุ้งช่ัวงกลางคื์นปิระมาณ 24.00 

ถึึง 04.00 น. และ ม่ค่์าติำ�าสุุด์ในช่ัวงกลางวัน 10.00 ถึึง 16.00 น. แต่ิการเปิล่�ยนแปิลงน่�อย้ในเกณฑ์์ปิกติิ 

ไม่ม่ผู้ลต่ิอการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์ 



182

Comprehensive Review in Internal Medicine

 การหลั�ง TSH จะม่ค์วามไวต่ิอการเปิล่�ยนแปิลงเพ่ยงเล็กน้อยของระดั์บ T3 และ T4 (ร้ปิท่� 2) 

ซึึ่�งในค์นแต่ิละค์นจะม่ set point ท่�แติกต่ิางกันขึ�นกับพันธุ์กรรม และ ปัิจจัยอื�นๆ เช่ัน อายุ นำ�าหนัก เชืั�อชัาติิ 

เป็ินต้ิน(1) 

รูปท่ี่�	1. Hypothal amus-pituitary-thyroid axis

รูปท่ี่�	2. ค์วามสัุมพันธ์์ระหว่าง log TSH และ free T4(14)
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 T4 และ T3 ท่�หลั�งจากติ่อมไทรอยด์์ เมื�อเข้ามาอย่้ในกระแสุเลือด์ สุ่วนใหญิ่จับกับโปิรต่ิน

ซึึ่�งสุ่วนมากเป็ิน thyroxine-binding globulin (TBG) สุ่วน T4 ในสุภาพอิสุระ (free T4) จะผู่้านเข้าสุ่้เซึ่ลล์

ต่ิางๆ ในร่างกายผู่้าน thyroid hormone transporter ท่� plasma membrane (ร้ปิท่� 3)  ได้์แก่ Monocar-

boxylate transporter  (MCT) 8, MCT10, organic anion transporting polypeptide (OATP) 1C1, และ 

SLC17A4(2) ภายในเซึ่ลล์จะม่เอนไซึ่ม์ 5’-deiodinase ซึึ่�งจะเอาไอโอได์ด์์ท่�ติำาแหน่ง 5’ ของ T4 ออก 

(outer ring deiodination) ทำาให้ได้์ T3 ไปิออกฤทธิ์�ทำางานภายในเซึ่ลล์ กระบวนการสุร้าง T3 ในขั�นติอน 

5’-deiodination ท่�เกิด์ขึ�นในเซึ่ลล์ปิลายทาง เร่ยกว่า peripheral conversion เอนไซึ่ม์ deiodinase ม่

ทั�งหมด์ 3 ชันิด์ ซึึ่�งทำาหน้าท่�แติกต่ิางกัน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1(3) 

 T3 ไปิจับท่� thyroid hormone receptor (TR) ในนิวเค์ล่ยสุ (ร้ปิท่� 3) TR ปิระกอบด้์วย TR α 
และ TR β ซึึ่�งม่หลาย subtype และ อย่้ท่�อวัยวะแติกต่ิางกัน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2(4)  

รูปท่ี่�	3. Intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid hormone
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ตัารางท่ี่�	1. ชันิด์ของ deiodinase enzyme(3)

Type Deiodinase	1	(D1) Deiodinase	2	(D2) Deiodinase	3	(D3)

หน้าท่ี่� Plasma T3 production
(deiodinate inner 
and outer ring)

Local T3 production
(deiodinate only outer ring)

T3 degradation
(deiodinate only inner ring)

อว้ยวะที่	่�ม่ ตัิบ, ไติ, ต่ิอมไทรอยด์์ สุมอง, ต่ิอมใต้ิสุมอง, 
กล้ามเนื�อลาย, หัวใจ

สุมอง, รก

ตัารางท่ี่�	2.	แสุด์งชันิด์ของ thyroid hormone receptor(4) 

Isoforms TR α
1

TR α
2

TR β
1

TR β
2

T3	binding	 ได้์ ไม่ได้์ ได้์ ได้์ 

อว้ยวะท่ี่�ม่ กล้ามเนื�อหัวใจ 
กระด้์ก กล้ามเนื�อ 
และ สุมอง

ตัิบ และ ไติ ต่ิอมใต้ิสุมอง 
hypothalamus 
จอปิระสุาทติา และ 
ห้ชัั�นใน

Thyroid stimulating hormone (TSH) หร้อ thyrotropin 
 TSH เป็ินไกลโค์โปิรต่ินขนาด์ 28 กิโลด์าลตัิน สุร้างจาก thyrotrophs ท่�ต่ิอมใต้ิสุมองสุ่วนหน้า 

TSH ม่ลักษณะเป็ิน heterodimer ปิระกอบด้์วย α และ β subunit โด์ย α subunit จะม่โค์รงสุร้าง

เหมือน follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) และ human chorionic 

gonadotropin (hCG) สุ่วน β subunit เมื�ออย่้ร่วมกับ α subunit จะม่ immunologic และ biologic ท่�

จำาเพาะกับ TSH และ จับกับ TSH receptor ท่� follicular cell ทำาให้กระตุ้ินการสุร้างฮอร์โมนไทรอยด์์

ดั์งท่�กล่าวข้างต้ิน(5)

วิธ่การตรวจ(6) 
 เดิ์มการติรวจ TSH รุ่นแรก (first generation) ใช้ัหลักการ radioimmunoassay (RIA) โด์ยใช้ั 

polyclonal antibodies ม่ functional sensitivity (ค่์าค์วามไวท่�ม่ค่์า coefficient of variation อย่้ท่�ร้อยละ 20 

เมื�อวิเค์ราะห์โด์ยใช้ันำ�ายาและวัสุดุ์สุอบเท่ยบท่�แติกต่ิางกันอย่างน้อย 2 ชุัด์ ในระยะเวลา 6 ถึึง 12 เดื์อน) 

อย่้ท่�ปิระมาณ 1.0 มิลลิย้นิติ/ลิติร ทำาให้ไม่สุามารติรวจระดั์บ TSH ท่�ติำ�าแต่ิยังอย่้ในค่์าปิกติิได้์ (ค่์าปิกติิ 

0.4-4 มิลลิย้นิติ/ลิติร) ใช้ัได้์เฉัพาะในกรณ่ท่�ระดั์บ TSH สุ้ง หรือ primary hypothyroidism ในกรณ่ท่�สุงสัุย

ภาวะ primary hyperthyroidism จำาเป็ินต้ิองใช้ั TRH stimulation test ในการแยกกับภาวะ euthyroidism 
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 ต่ิอมาม่การนำา immunometric methodology หรือ sandwich หรือ noncompetitive methodology 

มาใช้ั (ร้ปิท่� 4) ซึึ่�งการติรวจน่�จะม่ functional sensitivity อย่้ท่� 0.1 มิลลิย้นิติ/ลิติร หลักการคื์อ ม่ poly- 

หรือ monoclonal TSH antibody ซึึ่�งม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ TSH epitope และ ม่การติิด์ฉัลาก isotopic 

signal (I-125) หลังจากนั�นก็ม่การ incubation และ ล้างสุ่วนท่�ไม่ม่การจับออกไปิ โด์ย signal ท่�วัด์ได้์จะ

แปิรผัู้นติรงกับระดั์บ TSH อย่างไรก็ติามในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ heterophile antibody เช่ัน antibody to mouse 

gamma globulins ก็อาจรบกวนการวัด์ได้์ (ร้ปิท่� 4) จึงม่การพัฒินาเปิ็นการใช้ั two highly specific 

monoclonal antibodies ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ α และ β subunit   

 ต่ิอมาม่การนำา isotopic (chemiluminescent และ fluorescent) signals มาใช้ั ช่ัวยเพิ�ม

ค์วามจำาเพาะและค์วามไวในการวัด์ระดั์บ TSH และ ลด์โอกาสุการเกิด์ cross-reactivity ในปัิจจุบันม่ 

automated third-generation ม่ functional sensitivity ท่� 0.01 มิลลิย้นิติ/ลิติร และ fourth-generation ม่ 

functional sensitivity ท่� 0.001 to 0.002 มิลลิย้นิติ/ลิติร 

รูปท่ี่�	4. Sandwich หรือ noncompetitive methodology ในการวัด์ระดั์บ TSH และ การรบกวนจาก 

heterophilic antibody  

Reference range 
	 โด์ยทั�วไปิอย่้ท่�ปิระมาณ 0.4-4 มิลลิย้นิติ/ลิติร ขึ�นกับ platform ท่�ใช้ัในการวัด์ระดั์บ TSH นอกจากน่�

ระดั์บค่์าปิกติิของ TSH ขึ�นกับ เชืั�อชัาติิ อายุ เพศ ระดั์บไอโอด่์น และ การสุ้บบุหร่� จากการศึกษา

ในปิระเทศไทย พบว่า ค่์าเฉัล่�ยของ TSH ในเพศชัาย คื์อ 1.62 มิลลิย้นิติ/ลิติร (0.36-5.26) และ เพศหญิิง

คื์อ 1.72 มิลลิย้นิติ/ลิติร (0.36-5.05) และ แนวโน้มค่์า TSH เพิ�มขึ�นเมื�ออายุมากขึ�น(7)
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Thyroxine (T4) แลัะ triiodothyronine (T3) 
 T4 ทั�งหมด์สุร้างจากต่ิอมไทรอยด์์ ในขณะท่�ม่เพ่ยงร้อยละ 20 ของ T3 ท่�สุร้างจากต่ิอมไทรอยด์์ 

โด์ย T3 สุ่วนใหญ่ิได้์จาก peripheral conversion ค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ T4 และ T3 คื์อ 5-7 วัน และ 1 วัน 

ติามลำาดั์บ T4 เกือบทั�งหมด์ จับกับโปิรต่ินโด์ย แบ่งเป็ิน thyroid binding globulin (TBG) ร้อยละ 60-75, 

transthyretin ร้อยละ 15-30 และ albumin ร้อยละ 10 สุ่วน T3 จับกับ TBG และ transthyretin อย่าง

หลวมๆ แต่ิจับกับ albumin แน่นกว่า ม่เพ่ยงร้อยละ 0.03 ของ T4 และ ร้อยละ 0.3 ของ T3 ท่�อย่้

ในร้ปิอิสุระ หรือ free form(8)

วิธ่การตรวจ(9)

 การติรวจ total hormone (total T3/total T4) เป็ินการติรวจ thyroid hormone ท่�จับกับโปิรต่ิน 

และ ไม่จับกับโปิรต่ิน (free hormone) การวัด์ total hormone จะถ้ึกรบกวนจากภาวะหรือผู้ลของยา

บางชันิด์ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ TBG แสุด์งดั์งติารางท่� 3 สุ่งผู้ลให้ระดั์บ total T4  และ total T3 ม่ค่์าผิู้ด์ปิกติิ 

โด์ยท่�ระดั์บ free T4 และ free T3  ปิกติิ 

 การติรวจ free hormone (free T3/free T4) ช่ัวยลด์ปัิญิหาจากกการวัด์ total hormone เป็ินการ

สุ่งติรวจท่�ได้์รับค์วามนิยมในปัิจจุบัน วิธ่์การวัด์ free hormone ในปัิจจุบัน ม่ 3 วิธ่์ หลัก ดั์งน่� 

 1. Free T4 index โด์ยการค์ำานวณจาก total T4 และ T3 uptake โด์ย T3 uptake ทำาโด์ยใสุ่ 

serum ของผู้้ป่้ิวยร่วมกับ radiolabeled T3 tracer หลงัจากนั�นใสุ่ resin เพื�อไปิจับ unbound radiolabeled 

T3 ค่์าท่�วัด์ได้์จากจาก tracer ท่�จับ resin จะแปิลผู้กผัู้นกับ free binding sites ของ T3 วิธ่์น่�ปัิจจุบันไม่

นิยมใช้ัแล้ว

ตัารางท่ี่�	3. สุาเหตุิท่�ทำาให้ภาวะ TBG ผิู้ด์ปิกติิ(9)

ภาวะ	TBG	ตัำ�ากว�าปกติั ภาวะ	TBG	สูงกว�าปกติั

 Nephrotic syndrome 
 Protein losing enteropathy   

Cirrhotic liver disease 
Active acromegaly

 Cushing’s syndrome 
 ภาวะเจ็บป่ิวยทาง systemic 

โรค์ไติเรื�อรัง 
ยา ได้์แก่ androgen, salicylate, phenylbutazone, 
long term glucocorticoid use

 X linked deficiency of TBG 

 ภาวะตัิ�งค์รรภ์ 
Chronic active hepatitis 
Acute intermittent porphyria 
ผู้้้ป่ิวยเอด์ส์ุ

 มะเร็งปิอด์ชันิด์ small cell
 ยา ได้์แก่ estrogen, methadone, 

heroin, perphenazine
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 2. Free thyroid hormone ligands assay (indirect method) โด์ยใช้ัวิธ่์ competition immuno-

assay หลักการคื์อเป็ินการแย่งจับระหว่าง serum free thyroid hormone และ thyroid hormone analog 

ในการจับกับ thyroid hormone antibodies จะม่เพ่ยง antigen-antibody complex ระหว่าง thyroid 

hormone analog และ antibodies ทำาให้เกิด์ signal (วัด์ด้์วยวิธ่์ fluorescence หรือ chemiluminescence) 

ดั์งนั�น signal ท่�วัด์ได้์จะแปิลผู้กผัู้นกับระดั์บ thyroid hormone ของผู้้้ป่ิวย (ร้ปิท่� 5) 

รูปท่ี่�	5. Competitive methodology ในการวัด์ระดั์บ thyroid hormone และ การรบกวนจาก thyroid 

hormone autoantibodies 

 วิธ่์การวัด์ thyroid hormone ด้์วย immunoassay ได้์รับค์วามนิยมเนื�องจากทำาได้์ง่าย และค่์า

ใช้ัจ่ายถ้ึกกว่า แต่ิค่์าท่�วัด์ได์ม่้ค์วามแปิรปิรวน โด์ยอาจสุ้งกวา่ค์วามเปิน็จริงในกรณ่ท่�ม่ thyroid hormone 

autoantibodies (ร้ปิท่� 5)  (10) และ ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริงในระหว่างตัิ�งค์รรภ์ช่ัวงไติรมาสุท่� 2 และ 3 (11)

ปัิจจุบันม่ immunoassay หลายเทค์นิค์ (ร้ปิท่� 6) (12) ได้์แก่ 

2.1 2- steps immunoassays (เค์รื�อง DXi, บริษัท Beckman Coulter และ เค์รื�อง Architect, 

บริษัท Abbott) โด์ยวิธ่์ 2-step จะม่การ incubation ระหว่าง serum thyroid hormone 

ของผู้้้ป่ิวยกับ thyroid hormone antibodies ก่อน แล้วม่การล้างสุ่วนท่�ไม่จับออก แล้วจึงใสุ่ 

thyroid hormone analog เข้าไปิ แล้วล้างออกอ่กค์รั�ง ซึึ่�งวิธ่์การน่�จะลด์การรบกวนจาก 

thyroid hormone autoantibodies  

2.2 1-step immunoassays โด์ยวิธ่์ 1-step จะม่การล้างสุ่วนท่�ไม่จับกับ thyroid antibodies 

แค่์ค์รั�งเด่์ยว ทำาให้ค่์าอาจสุ้งผิู้ด์ปิกติิได้์ในกรณ่ท่�ม่ thyroid hormone autoantibodies 

 1-step immunoassay ปิระกอบด้์วย
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2.2.1 1-step labeled antibody method (เค์รื�อง Vitros, บริษัท Ortho Clinical Diagnostics) 

2.2.2 1-step labeled T4 analog (เค์รื�อง Immulite, บริษัท Siemens)

2.2.3 1-step analog, 2-step incubation (เค์รื�อง Cobas, บริษัท Roche Diagnostics)  

 3. Ultrafiltration (UF)  และ equilibrium dialysis (ED) (direct method) (13)  โด์ยใช้ัหลักการนำา 

ultrafiltrate หรือ dialysate membrane ในการแยก free thyroid hormone จาก binding protein วิธ่์น่�

สุามารถึวัด์ free thyroid hormone ได้์แม่นยำาสุุด์ ถืึอเป็ิน gold standard ในการติรวจ free thyroid 

hormone แต่ิม่ขั�นติอนยุ่งยาก และราค์าแพง (ไม่สุามารถึสุ่งติรวจในปิระเทศไทย) 

รูปท่ี่�	6. การติรวจ free T4 ด้์วย competitive immunoassay แบบต่ิางๆ(12)

 A.  1-step labeled T4 analog
 B.  1-step analog 2-step incubation
 C.  2-step labeled T4 analog method
 D.  1- step labeled antibody method
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แนวทางการเลัือกตรวจ thyroid function test(9, 13) 
1.	การตัรวจ้ค้ดกรองโรคไที่รอยด์	(thyroid	disease	screening)	

 แนะนำาให้ติรวจ TSH ตัิวเด่์ยว เนื�องจากในภาวะท่� HPA axis ปิกติิ ระดั์บ TSH และ thyroid 

hormone จะแปิลผู้กผัู้นกัน (ร้ปิท่� 2) การติรวจระดั์บ TSH จะพบค์วามผิู้ด์ปิกติิไวกว่าการติรวจระดั์บ 

thyroid hormone(14) อย่างไรก็ด่์ม่บางภาวะท่�ไม่สุามารถึปิระเมินการทำางานของไทรอยด์์ด้์วยการติรวจ 

TSH อย่างเด่์ยว ได้์แก่ 

- หลังรักษาภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษช่ัวงแรก เนื�องจากระดั์บ TSH จะติำ�าได้์นานปิระมาณ 3-6 เดื์อน 

- การติรวจผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรงพยาบาล เนื�องจากอาจม่ภาวะ nonthyroidal illness 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ TSH assay interference เช่ัน ม่ heterophile antibodies 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองการคั์ด์กรองภาวะ central hypothyroidism หรือ TSH producing pituitary tumor

- ผู้้้ป่ิวยโรค์ resistance to thyroid hormone (RTH) หรือ กลุ่มโรค์ท่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง thyroid 

hormone transport และ metabolism

- การติรวจระหว่างการตัิ�งค์รรภ์ 

- ผู้้้ท่�ได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ TSH 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ทานยา levothyroxine (LT4) ไม่สุมำ�าเสุมอ (poor compliance) 

2.	การตัรวจ้เพ่ิ�อการวินิจ้ฉ้ีย	

2.1 ภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ (hyperthyroidism) 

 ในกรณ่ primary hyperthyroidism ผู้้้ป่ิวยจะม่ระดั์บ free T3 และ free T4
 
สุ้ง โด์ยท่�ระดั์บ TSH ติำ�า  

อย่างไรก็ติามพบว่าในบางกรณ่ ผู้้้ป่ิวยอาจม่ระดั์บ free T3 หรือ free T4
 
สุ้ง เพ่ยงอย่างเด่์ยว ได้์แก่ T3 

toxicosis และ T4 toxicosis 

 ภาวะ T3 toxicosis พบในชั่วงแรกของ autonomous functioning thyroid nodule (toxic 

adenoma, toxic multinodular goiter)(15)  และ ในพื�นท่�ๆ ม่ระดั์บไอโอด่์นในอาหารค่์อนข้างติำ�า 

 ภาวะ T4 toxicosis พบได้์ในภาวะ iodine induced thyrotoxicosis เช่ัน การได้์รับ contrast 

medium ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยร่วมกับภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ (ภาวะเจ็บป่ิวย หรือ nonthyroidal illness 

ทำาให้ free T3 ติำ�า) หรือ ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาท่�ลด์การเปิล่�ยนแปิลง T4 เป็ิน T3 ได้์แก่ amiodarone, 

steroid, propylthiouracil เป็ินต้ิน 

 การศึกษาข้อม้ล ผู้้้ป่ิวยท่�มาติรวจด์้วยอาการไทรอยด์์เปิ็นพิษท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอกโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ พบอุบัติิการณ์ของภาวะ T3 toxicosis สุ้งถึึงร้อยละ 16 และ อุบัติิการณ์ของภาวะ T4 

toxicosis เพ่ยงร้อยละ 2(16)  ดั์งนั�นการเลือกติรวจเพ่ยง free T3 และ TSH ม่ค์วามค์วามเหมาะสุมใน

กรณ่สุงสัุยภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ โด์ยม่ค์วามไวร้อยละ 98 และ ค์วามจำาเพาะร้อยละ 100 แต่ิอย่างไร

ก็ติามในกรณ่ท่�ค์าด์ว่าผู้้้ป่ิวยอาจม่ภาวะ T4 toxicosis ค์วรเลือกติรวจทั�งสุามตัิว คื์อ free T3, free T4 

และ TSH 
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2.2 ภาวะไทรอยด์์ทำางานติำ�า (hypothyroidism) แนะนำาให้เลือกติรวจ free T4 และ TSH ไม่

แนะนำาให้ติรวจ free T3 เนื�องจาก ภาวะไทรอยด์์ติำ�าในระยะแรก ร่างกายม่ peripheral 

conversion เปิล่�ยน free T4 เป็ิน free T3 เพิ�มขึ�น ทำาให้ระดั์บ free T3
 
จะปิกติิในช่ัวงแรก 

รวมถึึงระดั์บ free T3 อาจติำ�าโด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ได้์ม่ภาวะไทรอยด์์ทำางานติำ�าได้์ ในภาวะ 

nonthyroidal illness syndrome 

2.3 Multinodular goiter (MNG) พิจารณาติรวจ free T3 ร่วมกับ TSH เพื�อแยกภาวะ euthyroid 

MNG และ toxic MNG (subclinical hyperthyroidism หรือ overt hyperthyroidism) 

2.4 Diffuse goiter พิจารณาติรวจ TSH ร่วมกับ free T4 หรือ free T3 ขึ�นกับปิระวัติิและติรวจ

ร่างกาย ในกรณ่ ท่�สุงสัุยภาวะ hyperthyroidism หรือ Graves’ disease ค์วรติรวจ free T3 

ในกรณ่ท่�อาการ euthyroidism หรือ hypothyroidism ค์วรติรวจ free T4

3.	การตัรวจ้เพ่ิ�อติัดตัามการร้กษ์าโรคไที่รอยด์

3.1 ผู้้้ป่ิวยภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ ในช่ัวงแรกพิจารณาติรวจ free T3 และ free T4 โด์ยยังไม่

ติรวจ TSH เนื�องจากระดั์บ TSH อาจจะติำ�าได้์นานหลังเริ�มรักษาในช่ัวงแรก 

3.2 ผู้้้ป่ิวยภาวะไทรอยด์์ติำ�าท่�ได้์รับ thyroid hormone replacement หรือ ผู้้้ป่ิวย differentiated 

thyroid  carcinoma ท่�ได้์รับ thyroid hormone suppressive therapy พิจารณาติรวจ TSH 

เพื�อปิรับการรักษา   

การแปัลัผลัการท�างานของต่อมไทรอยด์(13) 	แสุด์งในติารางท่� 4

ตัารางท่ี่�	4.	การแปิลผู้ลการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์	

TSH free	T4 free	T3 การแปลิผลิ

ปิกติิ ปิกติิ ปิกติิ Euthyroidism 

ติำ�า สุ้ง สุ้ง Primary hyperthyroidism 

ติำ�า ปิกติิ สุ้ง T3 toxicosis 

ติำ�า สุ้ง ปิกติิ T4 toxicosis 

สุ้ง ติำ�า ติำ�า หรือ ปิกติิ Primary hypothyroidism 

Discordant	thyroid	function	test	

ติำ�า ปิกติิ ปิกติิ Subclinical hyperthyroidism 
Recent treatment of hyperthyroidism 
ได้์รับยาท่�ทำาให้ TSH ติำ�า 
Nonthyroidal illness syndrome 
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TSH free	T4 free	T3 การแปลิผลิ

สุ้ง ปิกติิ ปิกติิ Subclinical hypothyroidism 
Primary hypothyroidism ท่�รับปิระทานยาไม่สุมำ�าเสุมอ 
ได้์รับ amiodarone ในช่ัวงแรก 
Nonthyroid illness (recovery phase) 
Assay interference ต่ิอ TSH 

ปิกติิ ปิกติิ สุ้ง T3 autoantibodies

ปิกติิ สุ้ง ปิกติิ Familial dysalbuminemia hyperthyroxinemia 
T4 autoantibodies

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

ปิกติิ หรือ สุ้ง
เล็กน้อย

ติำ�า ติำ�า Central hypothyroidism 
Nonthyroidal illness syndrome 

ปิกติิ หรือ สุ้ง สุ้ง ติำ�า Nonthyroidal illness syndrome 
ได้์รับยาท่�ม่ฤทธิ์�ยับยั�ง peripheral conversion 
กลุ่มโรค์ท่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง thyroid hormone transport และ 
metabolism

สาเหตุของ discordant thyroid function test(13)

	 Discordant thyroid function test คื์อ ภาวะท่� thyroid function test ไม่เข้ากับอาการ และ

อาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย หรือ ผู้ล thyroid hormone และ TSH ไม่เป็ินไปิในทิศทางเด่์ยวกัน ภาวะน่�ม่

สุาเหตุิหลากหลายตัิ�งแต่ิเป็ินผู้ลจาก physiologic change ทั�วไปิ ผู้ลจากยา assay interference ภาวะ 

non thyroidal illness และ โรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid metabolism 

Physiologic change 
1. ผู้้้สุ้งอายุ จะม่ระดั์บ TSH สุ้งขึ�น โด์ยท่�ระดั์บ free T4

  
ปิกติิ และ free T3 ติำ�ากว่าปิกติิเล็กน้อย(17) เชืั�อว่า

เกิด์จากร่างกายม่การปิรับ TSH set point หรือ ม่ TSH bioactivity ลด์ลง(18) ดั์งนั�นในผู้้้สุ้งอายุต้ิอง

ระมัด์ระวังในการวินิจฉััยภาวะ subclinical hypothyroidism 

2. เด็์กทารกแรกเกิด์ พบว่าระดั์บ TSH สุ้งในช่ัวง 24 ชัั�วโมงแรก และ free T4
 
สุ้งในช่ัวง 1 สัุปิด์าห์แรก

หลังค์ลอด์ หลังจากนั�นค่์าจะค่์อยๆลด์ลงมา เชืั�อว่าเป็ินการปิรับตัิวต่ิออุณหภ้มิภายนอกท่�ลด์ลงอย่าง

รวด์เร็ว thyroid function test ในเด็์กจะม่ค่์า reference range ท่�แติกต่ิางจากผู้้้ใหญ่ิ(19) 
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3. หญิิงตัิ�งค์รรภ์ ม่การเปิล่�ยนแปิลง thyroid hormone metabolism หลายอย่าง ได้์แก่(11)

- การเพิ�มขึ�นของ TBG ปิระมาณ 2.5 เท่าของค่์าปิกติิ โด์ยเริ�มสุ้งตัิ�งแต่ิอายุค์รรภ์ 7 สัุปิด์าห์ ม่

ระดั์บสุ้งสุุด์และค์งท่�ในช่ัวงอายุค์รรภ์ 16 สัุปิด์าห์ ทำาให้การติรวจวัด์ระดั์บ total T4 และ T3 

สุ้งขึ�น ปิระมาณ 1.5 เท่าของค่์าปิกติิในค์นท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์  

- ฮอร์โมน hCG สุ้งขึ�นในช่ัวงไติรมาสุแรก กระตุ้ิน TSH receptor ท่�ต่ิอมไทรอยด์์ ทำาให้สุร้าง

ไทรอยด์์ฮอร์โมนมากขึ�น สุ่งผู้ลให้เกิด์ negative feedback ท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ทำาให้ระดั์บ TSH 

ติำ�า ในช่ัวงไติรมาสุแรก 

- ปิริมาณ plasma volume ในร่างกายเพิ�มขึ�น ทำาให้การกระจาย T4 และ T3 เพิ�มขึ�น 

- รกผู้ลิติ  enzyme deiodinase 3 (D3) เพิ�มการเปิล่�ยน T4 และ T3 เป็ิน inactive thyroid 

hormone  

- การเปิล่�ยนแปิลงของ protein ในเลือด์ระดั์บ TBG เพิ�มขึ�น ระดั์บ albumin ลด์ลง และ ระดั์บ 

nonesterified fatty acid เพิ�มขึ�น สุ่งผู้ลให้การวัด์ free T4 และ T3 ด้์วย immunoassay ม่

ค์วามแปิรปิรวน ค่์าท่�วัด์ได้์ติำ�ากว่าค่์าปิกติิในผู้้้ท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์ ปิระมาณร้อยละ 10-30 โด์ย

เฉัพาะในช่ัวงไติรมาสุท้ายของการตัิ�งค์รรภ์ ดั์งนั�นขณะตัิ�งค์รรภ์ แนะนำาให้ติรวจ total T4 

มากกว่า free T4 โด์ยใช้ั reference range ของ total T4 ขณะตัิ�งค์รรภ์เป็ิน 1.5 เท่าของ

ผู้้้ท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์ 

 จะเห็นได้์ว่าในหญิิงตัิ�งค์รรภ์ม่การเปิล่�ยนแปิลงหลายอย่าง สุ่งผู้ลต่ิอ thyroid function test 

(ร้ปิท่� 7) ค์ำาแนะนำาในปัิจจุบันแนะนำาให้แปิลผู้ล thyroid function test ของหญิิงตัิ�งค์รรภ์ โด์ยใช้ั reference 

range ติามช่ัวงอายุค์รรภ์ ลักษณะปิระชัากร และ เค์รื�องมือท่�ใช้ัในการติรวจ (trimester-specific and 

population-based method specific reference ranges)(11)

รูปท่ี่�	7.	การเปิล่�ยนแปิลง thyroid function test ระหว่างการตัิ�งค์รรภ์
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ผลัของยาต่อ thyroid function test  
 ยาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิ thyroid function test ผู่้านกลไกต่ิางๆ (20) ดั์งสุรุปิในติารางท่� 5 แบ่งติาม

กลไกหลัก ได้์ดั์งน่� 

1. ยาม่ผู้ลรบกวน endogenous thyroid function 

2. ยาม่ผู้ลรบกวน thyroid hormone therapy 

3. ยาม่ผู้ลรบกวนการวัด์ thyroid function test ในผู้้้ท่�อย่้ในภาวะ euthyroid (ติารางท่� 6)

ตัารางท่ี่�	5.	ยาท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test(5, 20)

กลิไกของยา ยา

ยาท่�ลด์ระดั์บ TSH (ชัั�วค์ราว)  

 

Dopamine (>1 ไมโค์รกรัม/กก./นาท่)
Glucocorticoids (hydrocortisone >100 มก./วัน)
Octreotide (>100 ไมโค์รกรัม/วัน)
Sertraline, imatinib 
Metformin (ม่ผู้ลเฉัพาะในผู้้้ท่�ม่โรค์ไทรอยด์์) 

ยาม่ผู้ลรบกวน hypothalamus-pituitary 
(ทำาให้เกิด์ central hypothyroidism) 

Synthetic retinoid bexarotene
Mitotane
Immune checkpoint inhibitors 

ยาท่�ลด์การสุร้างและหลั�ง thyroid 
hormone 

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

ยาท่�เพิ�มการหลั�ง thyroid hormone ใน
ผู้้้ป่ิวย multinodular goiter 

Amiodarone
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)

ยาม่ผู้ลทำาลายต่ิอมไทรอยด์์โด์ยติรง 
(direct damage) 

Amiodarone (Amiodarone induced thyrotoxicosis type 2)  
Tyrosine kinase inhibitor

ยาม่ผู้ลเพิ�ม thyroid autoimmunity Immune check point inhibitors 
nonspecific immunostimulatory cytokines 
(Interleukin-2, Interferon alfa) 
Alemtuzumab (humanized monoclonal antibody against 
the cell-surface antigen CD52) 
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กลิไกของยา ยา

ยาท่�ม่ผู้ลเพิ�ม thyroid binding globulin 

ยาท่�ม่ผู้ลลด์ thyroid binding globulin 

ยาท่�แย่งจับกับ thyroid binding protein
(เพิ�ม free thyroid hormone)  
 

Clofibrate
Estrogen-containing oral contraceptives
Heroin/methadone
5-Fluorouracil
Mitotane
Tamoxifen
Androgens/anabolic steroids
Asparaginase glucocorticoids
slow-release nicotinic acid
Furosemide (>80 มก. ทางหลอด์เลือด์ด์ำา)
Heparin (ผู่้านการกระตุ้ิน lipoprotein lipase ทำาให้ม่ 
free fatty acids เพิ�มขึ�น) 
Hydantoins
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: mefenamic acid
Phenylbutazone 
Salicylates (>2 กรัม/วัน)

ยาท่�ม่ผู้ลเพิ�ม thyroid hormone 
metabolism ผู่้านการเพิ�ม  hepatic 
metabolism 

Antiepileptic drugs: carbamazepine, hydantoins, phenobarbital
Rifampin

ยาท่�ยับยั�ง peripheral conversion Amiodarone
Glucocorticoids
Propranolol at high doses (> 160 มก./วัน) 
Cholecystographic agents ipodate and iopnoic acid
Propylthiouracil (> 400 มก./วัน)  

ยาท่�ผู้ลต่ิอการขับออกของฮอร์โมน
ไทรอยด์์  

Bile acid sequestrants (cholestyramine, colestipol, colesevelam)

ยาท่�ลด์การด้์ด์ซึึ่มยา levothyroxine Antacids: Aluminum and magnesium hydroxides
Simethicone
Bile acid sequestrants: cholestyramine, colestipol
Calcium carbonate
Cation exchange resins: sodium polystyrene sulfonate (kayexalate)
Ferrous sulfate
Orlistat
Sucralfate
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ตัารางท่ี่�	6.	ยาท่�อาจม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test ในผู้้้ท่�การทำางานของไทรอยด์์เป็ินปิกติิ และภาวะท่�

ต้ิองวินิจฉััยแยกโรค์(20)

ยา
ผลิ	thyroid	function	tests

ภาวะท่ี่�ต้ัองแยก	
TSH Free	T4 Free	T3

Amiodarone	 ขอบบนของ
ค่์าปิกติิ

สุ้ง ขอบล่างของ
ค่์าปิกติิ

TSH-producing pituitary adenoma, 
resistance to thyroid hormone Beta 

Biotin	 ติำ�า สุ้ง สุ้ง Primary hyperthyroidism 

Carbamazepine
Phenytoin	

ปิกติิ ติำ�า ขอบล่างของ
ค่์าปิกติิ

Central hypothyroidism 

Enoxaparin
Heparin	

ปิกติิ สุ้ง สุ้ง TSH-producing pituitary adenoma, 
resistance to thyroid hormone Beta

Assay interference 
	 คื์อ สิุ�งท่�รบกวนการติรวจ thyroid function test ด้์วยวิธ่์ immunoassay แบ่งเป็ิน 

1.	Assay	interference	ของ	TSH

 1.1 Heterophile antibodies(21) 

 คื์อ antibodies ท่�เกิด์จากการถ้ึกกระตุ้ินจาก external antigen โด์ย antigen นั�นอาจเป็ิน self-an-

tigen เช่ัน rheumatoid factor IgM หรือ antigen ท่�เกิด์จากการติิด์เชืั�อ หรือ การได้์รับการรักษาด้์วย 

monoclonal antibodies การสัุมผัู้สุสัุติว์ เช่ัน human anti-mouse antibodies (HAMA) 

 antibodies จะรบกวนการติรวจ TSH สุ่วนใหญ่ิทำาให้ค่์า TSH สุ้งกว่าค์วามเป็ินจริง (ร้ปิท่� 4) 

การทำา serial dilution พบว่าระดั์บ TSH ท่�เปิล่�ยนแปิลงไม่เป็ิน linear relation การแก้ไขภาวะน่�ทำาได้์โด์ย 

ติรวจระดั์บ TSH ซึ่ำ�าโด์ยใช้ั blocking reagent หรือ ใช้ัวิธ่์การติรวจท่�ใช้ั antibodies ของสัุติว์ชันิด์อื�น 

สุามารถึติรวจยืนยันภาวะน่�โด์ยการติรวจระดั์บ HAMA (ไม่สุามารถึสุ่งได้์ในปิระเทศไทย) 

 1.2 MacroTSH (22)

 คื์อ TSH ท่�ม่ขนาด์ใหญ่ิ เกิด์จาก TSH จับกับ Anti TSH autoantibodies IgG macroTSH ไม่ม่ 

bioactivity (ลักษณะเด่์ยวกับ macroprolactinemia) การทำา PEG precipitation แล้วระดั์บ TSH ลด์ลง 

สุนับสุนุนภาวะน่� การยืนยันการวินิจฉััยทำาได้์โด์ยการติรวจ gel filtration chromatography พบ TSH 

peak fraction ท่� 150 กิโลด์าลตัิน (TSH ปิกติิม่ peak fraction อย่้ท่� 44 กิโลด์าลตัิน) การศึกษาในปิระเทศ

ญ่ิ�ปุ่ินพบอุบัติิการณ์ภาวะน่� ร้อยละ 0.6 ของผู้้้ท่�ม่ระดั์บ thyroid hormone ปิกติิ และระดั์บ TSH สุ้ง(22) 
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2.	Assay	interference	ของ	thyroid	hormone	

 2.1 Thyroid hormone autoantibodies (THAAbs) 

 พบอุบัติิการณ์ปิระมาณร้อยละ 1.8 ของปิระชัากรทั�วไปิ และ พบอุบัติิการณ์สุ้งถึึงร้อยละ 40 

ในผู้้้ท่�ม่โรค์ autoimmune thyroid disease(23) THAAbs จะจับกับ thyroid hormone analog ทำาให้ปิริมาณ 

thyroid hormone analog เหลือไปิแย่ง serum thyroid hormone ในการจับ thyroid antibodies ลด์ลง 

ทำาให้วัด์ signal ได้์ลด์ลง ซึึ่�งแปิลผู้ลได้์ว่าระดั์บ thyroid hormone ของผู้้้ป่ิวยสุ้ง ทั�งท่�ค่์าท่�แท้จริงม่ระดั์บ

ปิกติิ (ร้ปิท่� 5) การติรวจ thyroid hormone แบบ 2-step immunoassay จะถ้ึกรบกวนด้์วย THAAbs น้อย

กว่าการติรวจแบบ 1-step immunoassay 

 แนวทางการวินิจฉััยภาวะน่� คื์อ การติรวจพบระดั์บ THAAbs โด์ยการใช้ั radioisotope หรือ 

การติรวจยืนยันระดั์บ thyroid hormone ด้์วยวิธ่์ UF หรือ ED ซึึ่�งวิธ่์น่�จะไม่ถ้ึกรบกวนด้์วย THAAbs แต่ิ

ทั�งสุองวิธ่์ท่�กล่าวข้างต้ินไม่สุามารถึสุ่งได้์ในปิระเทศไทย วิธ่์อื�นท่�ช่ัวยสุนับสุนุนการวินิจฉััยคื์อ เปิล่�ยนวิธ่์

การติรวจ จาก 1-step เป็ิน 2-step immunoassay แล้วพบว่าระดั์บ thyroid hormone ม่ค่์าปิกติิ หรือ 

การทำา serial dilution แล้วพบลักษณะ nonlinear response  

 ปินัด์ด์า ศร่จอมขวัญิและค์ณะ รายงานผู้้้ป่ิวย Hashimoto’s thyroiditis ท่�ม่ระดั์บ thyroid 

hormone และระดั์บ TSH ผิู้ด์ปิกติิ จากการติรวจ 1-step immunoassay โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิ 

เมื�อติรวจระดั์บ thyroid hormone ซึ่ำ�าด้์วย 2-step immunoassay หลายวิธ่์ พบว่าระดั์บ thyroid hormone 

ปิกติิ รวมถึึงได้์ทำาการทด์สุอบโด์ยเอาเลือด์ผู้้้ป่ิวยปัิ�นกับ ethanol แล้ววัด์ระดั์บ thyroid hormone หลั�งปัิ�น 

พบว่าระดั์บ thyroid hormone ปิกติิเมื�อติรวจซึ่ำ�าด้์วย 1-step immunoassay เนื�องจาก ethanol จะจับ 

THAAbs ติกติะกอน รวมถึึงในการศึกษาม่การยืนยันภาวะน่�ด้์วยการสุ่งติรวจระดั์บ THAAbs และติรวจ

ระดั์บ free T4 ด้์วยวิธ่์ ED(10) ดั์งนั�นการติกติะกอน THAAbs ด้์วย ethanol หรือ polyethylene glycol 

(PEG) เป็ินอ่กวิธ่์หนึ�งท่�ช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะน่�ได้์ 

 2.2 Biotin(24) 

 Biotin หรือ vitamin B7 ม่การนำาใช้ัในการรักษาโรค์บางชันิด์ เช่ัน multiple sclerosis และเป็ิน

วิติามินเสุริม ใช้ัในการบำารุงเสุ้นผู้ม เล็บ สุำาหรับค์นทั�วไปิ การได้์รับ biotin ปิริมาณมาก ตัิ�งแต่ิ 5 มก. 

ขึ�นไปิ (ปิริมาณ biotin ท่�แนะนำาในภาวะปิกติิ คื์อ 30-100 ไมโค์รกรัม/วัน) ม่ผู้ลรบกวนทำาให้วัด์ระดั์บ 

free T3, freeT4 สุ้งกว่าปิกติิ และ ระดั์บ TSH ติำ�ากว่าปิกติิ เมื�อติรวจด้์วย platform ท่�ใช้ัหลักการ strepta-

vidin-biotin coupling (23) (ร้ปิท่� 8, 9) ผู้ลเลือด์จะกลับมาปิกติิได้์หลังหยุด์ biotin ปิระมาณ 2 วัน(24)   

 นอกจาก thyroid function test การติรวจใด์ๆ ท่�ใช้ัหลักการ streptavidin-biotin coupling(23) ก็

จะถ้ึกรบกวนเช่ันกัน โด์ยการติรวจท่�ใช้ั competitive immunoassay ค่์าจะสุ้งกว่าปิกติิ เช่ัน TSH receptor 

antibody (TRAb) และ การติรวจท่�ใช้ั sandwich immunoassay ค่์าจะติำ�ากว่าปิกติิ เช่ัน FSH, LH, pro-

lactin เป็ินต้ิน(25) 
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รูปท่ี่�	8. กลไกท่� biotin รบกวนการติรวจระดั์บ TSH ใน sandwich immunoassay

รูปท่ี่�	9. กลไกท่� biotin รบกวนการติรวจระดั์บ T4 ใน competitive immunoassay
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Nonthyroidal illness syndrome (NTIS)(26, 27) 

 คื์อ ภาวะท่�ค์วามเจ็บป่ิวยของร่างกายระบบอื�นๆ สุ่งผู้ลให้เกิด์การเปิล่�ยนแปิลงของ thyroid 

function test  (ร้ปิท่� 10) ม่ลักษณะดั์งน่�

- ค์วามเจ็บป่ิวยในช่ัวงแรก ระดั์บ T3 ลด์ลง และ reverse T3 (rT3) เพิ�มขึ�น หรือเร่ยกว่า low 

T3 syndrome ระดั์บ T4 อาจสุ้งขึ�นเล็กน้อยชัั�วค์ราวซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการท่�ร่างกายม่การยับยั�ง

การทำางาน deiodinase 1, 2 และม่การเพิ�มการทำางานของ deiodinase 3  แต่ิอย่างไรก็ด่์ใน

กรณ่ท่�ค์วามเจ็บป่ิวยเกิด์จาก chronic renal disease หรือ HIV infection ระดั์บ rT3
 
อาจปิกติิ 

- เมื�อค์วามเจ็บป่ิวยเป็ินมากขึ�น ระดั์บ T3 และ T4 ติำ�า free T4 ติำ�า แต่ิอย่างไรก็ด่์ม่รายงานว่า

หากวัด์ระดั์บ free T4 ด้์วย UF หรือ ED จะพบค่์า free T4
 
ปิกติิ เนื�องจากการวัด์ free T4 

ด้์วย immunoassay ถ้ึกรบกวนจากจากระดั์บ thyroid binding protein ท่�ลด์ลง และ การม่ 

circulating binding inhibitor ได้์แก่ non esterified fatty acid เพิ�มขึ�น ระดั์บ TSH มักจะปิกติิ 

หรือ ติำ�า เป็ินผู้ลจากการลด์การหลั�ง TRH จาก hypothalamus สุ่งผู้ลให้ระดั์บ TSH ลด์ลง 

รวมทั�งอาจเป็ินผู้ลจากยาท่�ได้์รับในช่ัวงเจ็บป่ิวย เช่ัน corticosteroid, dopamine agonist 

เป็ินต้ิน ลักษณะ thyroid function test น่� (T3/T4 ติำ�า และ TSH ปิกติิ หรือ ติำ�า)  ต้ิองแยก

ภาวะ NTIS กับ central hypothyroidism 

- ในช่ัวง recovery phase ระดั์บ TSH จะเพิ�มก่อน ติามด้์วยระดั์บ T4 และ T3 ติามลำาดั์บ โด์ย 

TSH อาจสุ้งกว่าปิกติิได้์ แต่ิมักไม่เกิน 20 มิลลิย้นิติ/ลิติร

รูปท่ี่�	10. การเปิล่�ยนแปิลงของฮอร์โมนไทรอยด์์ในภาวะ nonthyroidal illness syndrome

 การแปิลผู้ล thyroid function test ระหว่างนอนโรงพยาบาล  แปิลผู้ลค่์อนข้างยาก เนื�องจากม่ภาวะ 

NTIS รวมถึึงผู้ลจากยาต่ิางๆ อย่างไรก็ด่์ในกรณ่ท่�ติรวจแล้วพบว่าระดั์บ TSH ท่�น้อยกว่า 0.01 มิลลิย้นิติ/ลิติร
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หรือ มากกว่า 20 มิลลิย้นิติ/ลิติร มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของไทรอยด์์จริง(28)  

ในกรณ่ท่�ไม่แน่ใจการวินิจฉััย แนะนำาให้ติรวจ thyroid function test ซึ่ำ�า หลังจากจำาหน่ายผู้้้ป่ิวยอาการด่์ขึ�น 

หรือออกจากโรงพยาบาล  

ความผิดปักติของ thyroid binding protein(8) 
	 ม่ผู้ลทำาให้ thyroid hormone สุ้งผิู้ด์ปิกติิ และ ระดั์บ TSH ปิกติิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิ 

หรือเร่ยกว่า euthyroid hyperthyroxinemia 

1. ภาวะท่�ม่ TBG สุ้ง ติามติารางท่� 3 ทำาให้ระดั์บ total T4 และ T3 สุ้ง ในขณะท่� free T3 และ 

T4 ปิกติิ 

2. ภาวะท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ transthyretin หรอื thyroxine binding prealbumin เช่ัน ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรมของ TTR gene หรือ โรค์ familial amyloidosis โด์ยพบว่าระดั์บ total 

T4
 
และ free T4 สุ้งกว่าปิกติิในขณะท่� ระดั์บ total T3 และ free T3 ปิกติิ เนื�องจาก preal-

bumin ม่ high affinity ต่ิอ T4 มากกว่า T3 

3. ภาวะท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ albumin เช่ัน โรค์ familial dysalbuminemic hyperthyroxin-

emia (FDH)(8) เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรมของ HSA gene ถ่ึายทอด์พันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant พบอุบัติิการณ์ร้อยละ 0.01-1.8 พบมากในเชืั�อชัาติิ Hispanics สุ่วน

มากจะติรวจพบ free T4 สุ้ง และ free T3
 
ปิกติิ สุ่วนใหญ่ิพบค์วามผิู้ด์ปิกติิท่� arginine ติำาแหน่ง

ท่� 218 (p.R218H, p.R218P, p.R218S) ม่รายงานภาวะ FDH ท่�ม่ระดั์บ free T3 สุ้ง และ 

free T4
 
ปิกติิ ในผู้้้ป่ิวยชัาวไทย เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิท่� leucine ติำาแหน่งท่� 66 (p.L66P)(29) 

ต้ิองแยกภาวะน่�จากการม่ THAAbs 

โรคทางพันธุกรรมท่่ม่ผลัต่อ thyroid function test(30, 31) 

 คื์อ โรค์ท่�เกิด์จากค์วามผู้ดิ์ปิกติิของ intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid 

hormone (ร้ปิท่� 3) ปิระกอบด์ว้ย thyroid hormone cell membrane transport defects, thyroid hormone 

metabolism defects และ thyroid hormone action defects ซึึ่�งจะเร่ยกโรค์กลุ่มน่�ทั�งหมด์ว่า TH hypo-

sensitivity (ติารางท่� 9) ปิระกอบด้์วย

1.	Monocarboxylate	transporter	8	(MCT8)	defects 

 เกิด์จาก mutation ท่� MCT8 หรือ SLC16A2 gene ทำาให้ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิ MCT8 ซึึ่�งเป็ิน 

transporter ในการนำา free T3 เข้าสุ่้สุมอง โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมผู่้าน X chromosome จึงพบใน

เพศชัายเปิ็นหลัก สุ่วนเพศหญิิงเปิ็นพาหะ (carrier) ของโรค์ จะไม่ม่อาการผู้ิด์ปิกติิ แติ่อาจม่ผู้ล 

thyroid function test ผิู้ด์ปิกติิเล็กน้อย อย่างไรก็ด่์ม่รายงานโรค์น่�ในผู้้้ป่ิวยเพศหญิิงท่�ม่ X inactivation 

ร่วมด้์วย(32) 
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 ค์วามผิู้ด์ปิกติิ MCT8 ทำาให้ free T3 เข้าสุ่้สุมองไม่ได้์ ผู้้้ป่ิวยจะม่ภาวะ brain hypothyroidism 

(สุติิปัิญิญิาผิู้ด์ปิกติิ, พัฒินาการช้ัา, กล้ามเนื�ออ่อนแรง) และ ม่ลักษณะของ peripheral thyrotoxicosis 

(นำ�าหนักติำ�ากว่าเกณฑ์์, กล้ามเนื�อล่บ, หัวใจเต้ินเร็ว)(33) ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 ติำ�า, 

free T3 สุ้ง (free T3/T4 ratio มากกว่า 0.75) และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย ซึึ่�งอธิ์บายจาก 

deiodinase 1 และ 2 ทำางานเพิ�มขึ�นท่� peripheral tissue ร่วมถึึงติอ่มไทรอยด์์ม่การหลั�งฮอร์โมนไทรอยด์์

ลด์ลง(34) 

 ปัิจจุบันยังไม่ม่การรักษาท่�ได้์ผู้ลชััด์เจน การให้ liothyronine ร่วมกับ propylthiouracil (ยับยั�งการ

ทำางาน deiodinase 1) ช่ัวยทำาให้ thyroid function ด่์ขึ�น ลด์ระดั์บ free T3 ได้์ แต่ิไม่ช่ัวยในแง่ของอาการ

ทางระบบปิระสุาท ปัิจจุบันม่การนำา thyroid derivative เช่ัน 3,5-diiodo-thyropropionic acid (DITPA) 

และ 3,5,3’-triiodothyroacetic acid (TRIAC) มาใช้ัในการรักษา รวมถึึงม่การศึกษาเพิ�มเติิมเก่�ยวกับ 

gene therapy(35)

2.	SECIS	binding	protein	2	(SBP2)	defects 

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� SBP2 gene ทำาให้ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิการสุร้าง selenocysteine ซึึ่�งเป็ิน

สุ่วนปิระกอบสุำาคั์ญิของ deiodinase enzyme และ antioxidant enzyme ต่ิางๆ โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทาง

พันธุ์กรรมแบบ autosomal recessive 

 ผู้้้ป่ิวยม่อาการหลากหลาย เช่ัน การเจรญิิเติิบโติชัา้ กล้ามเนื�ออ่อนแรง ม่ค์วามบกพรอ่งทางสุติิ

ปัิญิญิา เป็ินต้ิน ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 สุ้ง, free T3 ปิกติิ หรือ ติำ�า และ ระดั์บ 

TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการท่� deiodinase 2 enzyme ทำางานลด์ลง(36) 

 การรักษาหลักในปัิจจุบันท่�ช่ัวยให้ผู้้้ป่ิวยม่การเจริญิเติิบโติปิกติิ และระดั์บ free T3 เพิ�มขึ�น คื์อ 

การให้ liothyronine (LT3) และ vitamin E เพื�อช่ัวยในแง่ antioxidant(37) การให้รักษาโด์ยการให้ selenium 

ขนาด์สุ้งไม่ช่ัวยในการรักษาภาวะน่� 

3.	Resistance	to	thyroid	hormone	alpha	(RTHα)

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� THRA gene ท่�ค์วบคุ์ม TRα โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant TRα พบท่� กล้ามเนื�อหัวใจ กระด้์ก กล้ามเนื�อ และ สุมอง เป็ินหลัก

 ผู้้้ป่ิวยม่อาการและอาการแสุด์งของภาวะ hypothyroidism เช่ัน การเจริญิเติิบโติช้ัา, ม่ค์วาม

บกพรอ่งทางสุติิปัิญิญิา, ท้องผู้้กเรื�อรัง, หัวใจเติน้ช้ัา เป็ินต้ิน ผู้้้ป่ิวยมักม่ facial dysmorphism เช่ัน ศ่รษะ

ใหญ่ิ, ระยะห่างระหว่างเบ้าติามากกว่าปิกติิ (hypertelorism), จม้กแบน, ลิ�นใหญ่ิ และ ริมฝี้ปิากหนา 

เป็ินต้ิน(38) ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 ติำ�า, free T3 สุ้งเล็กน้อย (low free T4/T3 ratio) 

และ ระดั์บ TSH ปิกติิ อธิ์บายจากการ hepatic deiodinase 1 และ hypothalamus deiodinase 2 ทำางาน

เพิ�มขึ�น และ deiodinase 3 ทำางานลด์ลง(39) การรักษาหลักในปัิจจุบันคื์อ การให้ LT4  
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4.	Resistance	to	thyroid	hormone	β	(RTHβ) (30) 

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� THRB gene ท่�ค์วบค์ุม TR β โรค์น่�ถ่ึายทอด์พันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant พบอุบัติิการณ์ 1 ใน 40,000 ถึึง 50,000 ของปิระชัากร TR β พบท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง 

และ ตัิบ เป็ินหลัก 

 ค์วามผิู้ด์ปิกติิทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การติอบสุนองต่ิอ thyroid hormone ท่�ต่ิอมใต้ิสุมองลด์ลง กล่าวคื์อ 

ต่ิอมใต้ิสุมองจะเกิด์ negative feedback ด้์วย ระดั์บ free T4 และ free T3 ท่�สุ้งกว่าปิกติิ อาการของ

ผู้้้ป่ิวยขึ�นอย่้กับการติอบสุนองของเนื�อเยื�อเป้ิาหมายต่ิอ thyroid hormone โด์ยอวัยวะท่�ม่ TR α เป็ิน

หลักจะม่การติอบสุนอง thyroid hormone ปิกติิ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยอาจม่อาการใจสัุ�น ช่ัพจรเต้ินเร็ว ผู้้้ป่ิวยสุ่วน

ใหญ่ิติรวจพบต่ิอมไทรอยด์์โติ อาการอื�นๆ ท่�ติรวจพบได้์ดั์งแสุด์งในติารางท่� 10 ผู้ล thyroid function 

test ม่ลักษณะ free T4/T3 สุ้ง และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย(40)

ตัารางท่ี่�	10. อาการทางค์ลินิกของภาวะ  RTHβ(41) 

การตัรวจ้พิบ	Findings ความถ่ิ�	(ร้อยลิะ)	t

Goiter 66-95

Tachycardia 33-75

Emotional disturbances 60

Hyperkinetic behavior 33-68

Attention deficit hyperactivity disorder 40-60

Learning disability 30

Mental retardation (IQ <70) 4-16

Hearing loss (sensorineural) 10-22

Short stature (<5 percent) 18-25

Delayed bone age >2 SD 29-47

Low body mass index (in children) 33

Recurrent ear and throat infections 55

 การวินิจฉััยเพื�อยืนยันภาวะน่�ทำาได้์โด์ย การติรวจวิเค์ราะห์หา THRB gene mutation แต่ิอย่างไร

ก็ติามพบว่าปิระมาณร้อยละ 15-20 ของผู้้้ป่ิวย อาจติรวจไม่พบ THRB gene mutation หรือ เร่ยกว่า 

non-TR-RTH เชืั�อว่าอาจเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ coactivator ของ TR(42)

 การรักษาหลักในปัิจจุบัน เน้นการรักษาติามอาการ เช่ันการให้ beta blocker เพื�อลด์อาการ

ใจสัุ�น รวมถึึงม่การนำา TRIAC มาใช้ัในการรักษา(43) 
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 Thyroid function test ท่�ม่ลักษณะ free T4/T3 สุ้ง และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย หรือ 

เร่ยกว่าภาวะ inappropriate TSH response นอกจาก RTH β ยังพบได้์ในกรณ่ 

- Assay interference ต่ิอ TSH และ thyroid hormone 

- Hyperthyroxinemia จาก acute psychosis(44) 

 สุาเหตุิของการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ thyroid function test ไม่ชััด์เจน สุมมติิฐานเชืั�อว่าเป็ินผู้ล

จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของ neurotransmitters ในสุมอง เช่ัน norepinephrine, serotonin และ dopamine 

ทำาให้ม่การหลั�ง TSH ผิู้ด์ปิกติิ(45) thyroid hormone ท่�สุ้งอาจเป็ินผู้ลจากการเกิด์ temporary pituitary 

thyrotroph resistance ต่ิอ T4 หรือ การเกิด์การบกพร่องของ T4 clearance(46)  ผู้ล thyroid function 

test จะกลับมาปิกติิได้์เองภายใน 1-2 สัุปิด์าห์หลังจากภาวะ acute psychosis ด่์ขึ�น(44)

- TSH-producing pituitary tumor(47, 48) 

 พบอุบัติิการณ์ของภาวะน่� 1 ใน ล้านของปิระชัากรทั�วไปิ และพบปิระมาณร้อยละ 2 ของเนื�อ

งอกต่ิอมใต้ิสุมองทั�งหมด์ ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิม่อาการไทรอยด์์เป็ินพิษ ติรวจพบต่ิอมไทรอยด์์โติ (ร้อยละ 

93) ลานสุายติาผิู้ด์ปิกติิ (ร้อยละ 35) ปิระมาณร้อยละ 20-25 อาจม่การหลั�งฮอร์โมนอื�นจากต่ิอมใต้ิ

สุมองสุ่วนหน้า ได้์แก่ growth hormone, prolactin หรือ adrenocorticotropic hormone เป็ินต้ิน 

 แนวทางการแยกระหว่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor ดั์งแสุด์งในติารางท่� 

11(49) ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะม่ระดั์บ α subunit: TSH ratio และ sex hormone 

binding globulin สุ้ง  การติรวจเอกซึ่เรย์ค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณต่ิอมใต้ิสุมอง (MRI pituitary) ปิระมาณ

ร้อยละ 90 ของผู้้้ป่ิวยจะพบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมองขนาด์มากกว่า 1 ซึ่ม. (macroadenoma)(50) แต่ิอย่างไร

ก็ติามการพบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ไม่ช่ัวยยืนยันภาวะ TSH-producing pituitary tumor ผู้้้เข่ยนและค์ณะ 

ได้์รายงานผู้้้ป่ิวย RTHβ ร่วมกับ pituitary incidentiloma โด์ยม่การทำา T3 suppression test เพื�อใช้ัใน

การแยกโรค์(50) รวมถึึงม่รายงานผู้้้ป่ิวย RTHβ ร่วมกับ TSH secreting pituitary tumor ได้์เช่ันกัน(51)

การทด์สุอบอื�นๆ ท่�ช่ัวยในการวินิจฉััยแยกโรค์ ได้์แก่

• TRH stimulation test(52) โด์ยการให้ TRH 200 ไมโค์รกรัม ทางเสุ้นเลือด์ แล้ววัด์ระดั์บ TSH 

ท่� 0, 20, 30 และ 60 นาท่หลังได้์รับยา ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะไม่ติอบ

สุนองต่ิอการกระตุ้ินด้์วย TRH ในขณะท่� ผู้้้ป่ิวย RTHβ จะม่การติอบสุนองปิกติิ (TRH ไม่ม่

จำาหน่ายในปิระเทศไทย) 

• T3
 
suppression test(53) โด์ยให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน T3

 
80-100 ไมโค์รกรัม ต่ิอวันเป็ินเวลา 10 

วัน แล้ววัด์ระดั์บ TSH หลังให้ยาท่�ในวันท่� 5 และ 10 หลังได้์ยา ผู้้้ป่ิวย TSH-producing 

pituitary tumor จะไม่ติอบสุนองต่ิอ T3 ในขณะท่� ผู้้้ป่ิวย RTHβ จะม่ระดั์บ TSH ลด์ลง ระดั์บ 

TSH ท่�ลด์ลงเหลือน้อยกว่า 0.11 มิลลิย้นิติ/ลิติร ม่ specificity ร้อยละ 100 ในการแยกภาวะ 

TSH-producing pituitary tumor ออก(54) (T3 ไม่ม่จำาหน่ายในปิระเทศไทย) 
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• Somatostatin suppression test ทำาโด์ยให้ short acting octreotide 100 ไมโค์รกรัม ฉ่ัด์เข้า

ใต้ิผิู้วหนังทุก 8 ชัั�วโมง แล้ววัด์ระดั์บ TSH ท่� 0, 2, 4, 6, 8 และ 24 ชัั�วโมงหลังได้์รับยา(55) 

ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะม่ระดั์บ thyroid hormone และ TSH ลด์ลงมากกว่า

ร้อยละ 30 จากค่์าตัิ�งต้ิน ในขณะท่�ผู้้้ปิ่วย RTHβ ระดั์บ thyroid hormone และ TSH 

เปิล่�ยนแปิลงน้อยกว่าร้อยละ 30 จากค่์าตัิ�งต้ิน

 การศึกษาข้อม้ลทบทวนย้อนหลังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ discordant thyroid function test แบบ 

inappropriate TSH response (Free T3/T4 สุ้ง TSH ไม่ติำ�า) จำานวน 100 ค์น ท่�รับการสุ่งติรวจเพิ�มเติิม

ท่� University of Milan(54) พบว่าวินิจฉััยเป็ิน RTHβ 61 ราย , non-TR-RTH 6 ราย, TSH-producing 

pituitary tumor 26 ราย และ พบผู้้้ป่ิวย 7 ราย (ร้อยละ 7) ท่�ม่ assay interference แต่ิได้์รับการวินิจฉััย

ผิู้ด์ในติอนแรก โด์ยบางรายได้์รับการรักษาท่�ไม่เหมาะสุม เช่ัน ตัิด์ก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ดั์งนั�นจะเห็นได้์

ว่าม่ค์วามจำาเป็ินในการแยกภาวะ assay interference ออกก่อนเสุมอ  

ตัารางท่ี่�	11. แนวทางการแยกระหว่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor(49)

Resistance	to	thyroid	hormone	β TSH-producing	pituitary	tumor

ปิระวัติิค์รอบค์รัว ม่ (ร้อยละ 30 อาจไม่ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว) ไม่ม่

α subunit: TSH ratioa ปิกติิ (<1)b สุ้ง (>1)

ระดั์บ sex hormone 
biding globulin

ปิกติิ สุ้ง 

Pituitary MRI ไม่พบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง พบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง 

TRH stimulation test ระดั์บ TSH เพิ�มขึ�น ระดั์บ TSH ไม่เพิ�มขึ�น

T3 suppression test ระดั์บ TSH ลด์ลง ระดั์บ TSH ไม่ลด์ลง 

Somatostatin 
suppression test 

ระดั์บ TSH ไม่ลด์ลง ระดั์บ TSH ลด์ลงมากกว่าร้อยละ 30 
จากค่์าเริ�มต้ิน 

THRB gene analysis พบ mutation (พบปิระมาณร้อยละ 80) ไม่พบ mutation

a α-GSU/TSH molar ratio = [α-GSU (µg/L)/TSH (mU/L)] x 10
b ในผู้้้หญิิงวัยหมด์ปิระจำาเดื์อนค่์าปิกติิอาจสุ้งถึึง 29.1
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 โด์ยสุรุปิ แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่ discordant thyroid function test ค์วรพิจารณาดั์งน่�(13)

1. ติรวจสุอบว่าผู้้้ป่ิวยม่ภาวะท่�ม่ผู้ลทำาให้ thyroid function test ผิู้ด์ปิกติิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่โรค์

ไทรอยด์์จริง เช่ัน ภาวะ physiologic condition (อายุ การตัิ�งค์รรภ์) การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอ 

thyroid function test หรือ ภาวะ nonthyroidal illness syndrome 

2. ปิระเมิน thyroid status จากอาการและอาการแสุด์งว่าเป็ิน euthyroid, hypothyroid หรือ 

hyperthyroid เพื�อตัิด์สิุนใจว่า thyroid function test ตัิวใด์ท่�ผิู้ด์ปิกติิ

3. แยกภาวะ assay interference ออกเสุมอ 

4. ในกรณ่ท่�แยกภาวะด์ังกล่าวข้างต้ินออกทั�งหมด์แล้ว ต้ิองทำาการติรวจเพิ�มเติิมเพื�อหา

โรค์ทางพนัธุ์กรรมท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test หรอื โรค์ท่�พบได้์น้อยมาก เช่ัน TSH-pro-

ducing pituitary tumor

สรุปั
 การแปิลผู้ล thyroid function test ต้ิองอาศัยปิระวัติิและการติรวจร่างกายท่�ถ้ึกต้ิอง รวมถึึงต้ิอง

ม่ค์วามเข้าใจพื�นฐานเก่�ยวกับ thyroid hormone metabolism และภาวะติา่งๆ ท่�สุ่งผู้ลติอ่ thyroid function 

test สุ่วนใหญ่ิการแปิลผู้ล thyroid function test มักติรงไปิติรงมา แต่ิในบางกรณ่ท่�ผู้ล thyroid function 

อาจไม่เป็ินไปิในทิศทางเด่์ยวกัน หรือ ไม่เข้ากับอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย ซึึ่�งม่สุาเหตุิได้์หลาย

อย่างตัิ�งแต่ิค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบบ่อย จนถึึงโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�พบได้์น้อยมาก การแปิลผู้ล thyroid function 

test ท่�ถ้ึกต้ิอง จะนำาไปิสุ่้การวินิจฉััย และการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ถ้ึกต้ิอง เหมาะสุม

เอกสารอ้างอิง
1. Hoermann R, Midgley JE, Giacobino A, Eckl WA, Wahl HG, Dietrich JW, et al. Homeostatic equilibria be-

tween free thyroid hormones and pituitary thyrotropin are modulated by various influences including age, 
body mass index and treatment. Clinical endocrinology. 2014;81(6):907-15.

2. Groeneweg S, van Geest FS, Peeters RP, Heuer H, Visser WE. Thyroid Hormone Transporters. Endocr 
Rev. 2020;41(2):bnz008

3. Bianco AC, da Conceicao RR. The Deiodinase Trio and Thyroid Hormone Signaling. Methods Mol Biol. 
2018;1801:67-83.

4. Ortiga-Carvalho TM, Sidhaye AR, Wondisford FE. Thyroid hormone receptors and resistance to thyroid 
hormone disorders. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(10):582-91.

5. Soldin OP. Measuring Serum Thyroid–Stimulating Hormone, Thyroid Hormones, Thyroid-Directed Antibod-
ies and Transport Proteins. In: Bravermann L CD, Werner S, Ingbar S, editor. Werner & Ingbar’s the thyroid: 
a fundamental and clinical text. 10th ed. Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins; 2013. p. 279-97.

6. Feldt-Rasmussen U. Laboratory measurement of thyroid-related hormones, proteins, and autoantibodies 
in serum. In: Braverman LE, editor. Werner & Ingbar’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 11th 
ed: Lippincott Williams & Wilkins (LWW); 2020. p. 267.



206

Comprehensive Review in Internal Medicine

7. Sriphrapradang C, Pavarangkoon S, Jongjaroenprasert W, Chailurkit LO, Ongphiphadhanakul B, Aekplakorn 
W. Reference ranges of serum TSH, FT4 and thyroid autoantibodies in the Thai population: the national 
health examination survey. Clinical endocrinology. 2014;80(5):751-6.

8. Pappa T, Ferrara AM, Refetoff S. Inherited defects of thyroxine-binding proteins. Best practice & research 
Clinical endocrinology & metabolism. 2015;29(5):735-47.

9. Refetoff S, Weiss RE. Thyroid Function Testing In: Jameson JL, De Groot LJ, editors. Endocrinology: Adult 
and Pediatric. 7th ed. Philadephia Elsevier Inc.; 2016. p. 1350-98.

10. Srichomkwun P, Scherberg NH, Jakšić J, Refetoff S. Diagnostic Dilemma in Discordant Thyroid Function 
Tests Due to Thyroid Hormone Autoantibodies. AACE Clin Case Rep. 2017;3(1):e22-e5.

11. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American 
Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the 
Postpartum. Thyroid. 2017;27(3):315-89.

12. Revet I, Boesten LSM, Linthorst J, Yildiz E, Janssen JW, de Rijke YB, et al. Misleading FT4 measurement: 
Assay-dependent antibody interference. Biochem Med (Zagreb). 2016;26(3):436-43.

13. Koulouri O, Moran C, Halsall D, Chatterjee K, Gurnell M. Pitfalls in the measurement and interpretation of 
thyroid function tests. Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism. 2013;27(6):745-62.

14. Spencer CA, LoPresti JS, Patel A, Guttler RB, Eigen A, Shen D, et al. Applications of a new chemilumino-
metric thyrotropin assay to subnormal measurement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 
1990;70(2):453-60.

15. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid As-
sociation Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxico-
sis. Thyroid. 2016;26(10):1343-421.

16. Snabboon T, Sridama V, Sunthornyothin S, Suwanwalaikorn S, Vongthavaravat V. A more appropriate 
algorithm of thyroid function test in diagnosis of hyperthyroidism for Thai patients. Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2004;87 Suppl 2:S19-21.

17. Chaker L, Cappola AR, Mooijaart SP, Peeters RP. Clinical aspects of thyroid function during ageing. Lan-
cet Diabetes Endocrinol. 2018;6(9):733-42.

18. Bremner AP, Feddema P, Leedman PJ, Brown SJ, Beilby JP, Lim EM, et al. Age-related changes in thyroid 
function: a longitudinal study of a community-based cohort. The Journal of clinical endocrinology and 
metabolism. 2012;97(5):1554-62.

19. Jayasuriya MS, Choy KW, Chin LK, Doery J, Stewart A, Bergman P, et al. Reference intervals for neonatal 
thyroid function tests in the first 7 days of life. J Pediatr Endocrinol Metab. 2018;31(10):1113-6.

20. Burch HB. Drug Effects on the Thyroid. N Engl J Med. 2019;381(8):749-61.
21. Despres N, Grant AM. Antibody interference in thyroid assays: a potential for clinical misinformation. Clin-

ical chemistry. 1998;44(3):440-54.
22. Loh TP, Kao SL, Halsall DJ, Toh SA, Chan E, Ho SC, et al. Macro-thyrotropin: a case report and review 

of literature. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2012;97(6):1823-8.
23. Favresse J, Burlacu MC, Maiter D, Gruson D. Interferences With Thyroid Function Immunoassays: Clinical 

Implications and Detection Algorithm. Endocr Rev. 2018;39(5):830-50.
24. Sobrinho LG, Limbert ES, Santos MA. Thyroxine toxicosis in patients with iodine induced thyrotoxicosis. 

The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 1977;45(1):25-9.
25. Barbesino G. Misdiagnosis of Graves’ Disease with Apparent Severe Hyperthyroidism in a Patient Taking 

Biotin Megadoses. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association. 2016;26(6):860-3.



207

Comprehensive Review in Internal Medicine

26. Wiersinga WM, Van Den Berghe G. Nonthyroidal Illness Syndrome In: Bravermann L CD, Werner S, Ingbar 
S, editor. Werner & Ingbar’s the thyroid: a fundamental and clinical text. 10th ed. Philadelphia Lippincott 
Williams & Wilkins; 2013. p. 203-17.

27. Van den Berghe G. Non-thyroidal illness in the ICU: a syndrome with different faces. Thyroid : official journal 
of the American Thyroid Association. 2014;24(10):1456-65.

28. Stockigt JR. Guidelines for diagnosis and monitoring of thyroid disease: nonthyroidal illness. Clinical chemistry. 
1996;42(1):188-92.

29. Sunthornthepvarakul T, Likitmaskul S, Ngowngarmratana S, Angsusingha K, Kitvitayasak S, Scherberg NH, 
et al. Familial dysalbuminemic hypertriiodothyroninemia: a new, dominantly inherited albumin defect. J Clin 
Endocrinol Metab. 1998;83(5):1448-54.

30. Gurnell M, Visser TJ, Beck-Peccoz P. Resistance to Thyroid Hormone. In: Jameson JL, De Groot LJ, 
editors. Endocrinology: Adult and Pediatric. 7th ed. Philadephia Elsevier Inc.; 2016. p. 1350-98.

31. Refetoff S, Bassett JH, Beck-Peccoz P, Bernal J, Brent G, Chatterjee K, et al. Classification and proposed 
nomenclature for inherited defects of thyroid hormone action, cell transport, and metabolism. Thyroid : 
official journal of the American Thyroid Association. 2014;24(3):407-9.

32. Frints SG, Lenzner S, Bauters M, Jensen LR, Van Esch H, des Portes V, et al. MCT8 mutation analysis 
and identification of the first female with Allan-Herndon-Dudley syndrome due to loss of MCT8 expression. 
Eur J Hum Genet. 2008;16(9):1029-37.

33. Ceballos A, Belinchon MM, Sanchez-Mendoza E, Grijota-Martinez C, Dumitrescu AM, Refetoff S, et al. 
Importance of monocarboxylate transporter 8 for the blood-brain barrier-dependent availability of 3,5,3’-triio-
do-L-thyronine. Endocrinology. 2009;150(5):2491-6.

34. Di Cosmo C, Liao XH, Dumitrescu AM, Philp NJ, Weiss RE, Refetoff S. Mice deficient in MCT8 reveal a 
mechanism regulating thyroid hormone secretion. J Clin Invest. 2010;120(9):3377-88.

35. Grijota-Martinez C, Barez-Lopez S, Gomez-Andres D, Guadano-Ferraz A. MCT8 Deficiency: The Road to 
Therapies for a Rare Disease. Front Neurosci. 2020;14:380.

36. Schoenmakers E, Agostini M, Mitchell C, Schoenmakers N, Papp L, Rajanayagam O, et al. Mutations in 
the selenocysteine insertion sequence-binding protein 2 gene lead to a multisystem selenoprotein deficien-
cy disorder in humans. J Clin Invest. 2010;120(12):4220-35.

37. Di Cosmo C, McLellan N, Liao XH, Khanna KK, Weiss RE, Papp L, et al. Clinical and molecular charac-
terization of a novel selenocysteine insertion sequence-binding protein 2 (SBP2) gene mutation (R128X). 
The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2009;94(10):4003-9.

38. Moran C, Chatterjee K. Resistance to Thyroid Hormone alpha-Emerging Definition of a Disorder of Thyroid 
Hormone Action. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2016;101(7):2636-9.

39. Rurale G, Di Cicco E, Dentice M, Salvatore D, Persani L, Marelli F, et al. Thyroid Hormone Hyposensitivity: 
From Genotype to Phenotype and Back. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:912.

40. Beck-Peccoz P, Chatterjee VK. The variable clinical phenotype in thyroid hormone resistance syndrome. 
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association. 1994;4(2):225-32.

41. Refetoff S, Dumitrescu AM. Syndromes of reduced sensitivity to thyroid hormone: genetic defects in hor-
mone receptors, cell transporters and deiodination. Best practice & research Clinical endocrinology & 
metabolism. 2007;21(2):277-305.

42. Reutrakul S, Sadow PM, Pannain S, Pohlenz J, Carvalho GA, Macchia PE, et al. Search for abnormalities 
of nuclear corepressors, coactivators, and a coregulator in families with resistance to thyroid hormone 
without mutations in thyroid hormone receptor beta or alpha genes. The Journal of clinical endocrinology 



208

Comprehensive Review in Internal Medicine

and metabolism. 2000;85(10):3609-17.
43. Groeneweg S, Peeters RP, Visser TJ, Visser WE. Therapeutic applications of thyroid hormone analogues 

in resistance to thyroid hormone (RTH) syndromes. Mol Cell Endocrinol. 2017;458:82-90.
44. Dickerman AL, Barnhill JW. Abnormal thyroid function tests in psychiatric patients: a red herring? The 

American journal of psychiatry. 2012;169(2):127-33.
45. Lambert TJ, Davidson R, McLellan GH. Euthyroid hyperthyroxinaemia in acute psychiatric admissions. Aust 

N Z J Psychiatry. 1987;21(4):608-12.
46. Cavalieri RR. The effects of nonthyroid disease and drugs on thyroid function tests. Med Clin North Am. 

1991;75(1):27-39.
47. Beck-Peccoz P, Lania A, Beckers A, Chatterjee K, Wemeau JL. 2013 European thyroid association guide-

lines for the diagnosis and treatment of thyrotropin-secreting pituitary tumors. European thyroid journal. 
2013;2(2):76-82.

48. Beck-Peccoz P, Persani L, Mannavola D, Campi I. Pituitary tumours: TSH-secreting adenomas. Best prac-
tice & research Clinical endocrinology & metabolism. 2009;23(5):597-606.

49. Gurnell M, Halsall DJ, Chatterjee VK. What should be done when thyroid function tests do not make sense? 
Clinical endocrinology. 2011;74(6):673-8.

50. Sriphrapradang C, Srichomkwun P, Refetoff S, Mamanasiri S. A Novel Thyroid Hormone Receptor Beta 
Gene Mutation (G251V) in a Thai Patient with Resistance to Thyroid Hormone Coexisting with Pituitary 
Incidentaloma. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association. 2016;26(12):1804-6.

51. Teng X, Jin T, Brent GA, Wu A, Teng W, Shan Z. A Patient With a Thyrotropin-Secreting Microadenoma 
and Resistance to Thyroid Hormone (P453T). The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 
2015;100(7):2511-4.

52. Sarne DH, Sobieszczyk S, Ain KB, Refetoff S. Serum thyrotropin and prolactin in the syndrome of gener-
alized resistance to thyroid hormone: responses to thyrotropin-releasing hormone stimulation and short 
term triiodothyronine suppression. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 1990;70(5):1305-11.

53. Refetoff S, Weiss RE, Usala SJ. The syndromes of resistance to thyroid hormone. Endocr Rev. 1993;14(3):348-99.
54. Campi I, Covelli D, Moran C, Fugazzola L, Cacciatore C, Orlandi F, et al. The Differential Diagnosis of 

Discrepant Thyroid Function Tests: Insistent Pitfalls and Updated Flow-Chart Based on a Long-Standing 
Experience. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:432.

55. Song M, Wang H, Song L, Tian H, Ge Q, Li J, et al. Ectopic TSH-secreting pituitary tumor: a case report 
and review of prior cases. BMC Cancer. 2014;14:544.


