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*** แนวปฏิบัตินี้เปนเพียงแนวทางเพื่อชวยในการดูแลผูปวย การปฏิบัติจริงตองพิจารณาตามสภาพแวดลอม
และสภาวะของผูปวยแตละราย ***
*** แนวปฏิบัตินี้ใชในกรณี non-functioning tumor ถาเปน functioning tumor เชน Acromegaly, Cushing
ใหพิจารณาสงตรวจเพิ่มตามสมควร ***

วันตรวจผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก
1. สงตรวจเลือดตอไปนี้
• IGF1, TSH, FT4, LH, FSH, Testosterone (เพศชาย), Estradiol (เพศหญิง), Prolactin
2. นัด OPD endocrine, วันที่นัดใหสงตรวจ
• Morning cortisol (8:00 am.)
3. Consult eye for evaluate visual field (กรณี tumor ขนาดโตขึ้น suprasellar)
4. กรณีทํา endoscopic transsphenoidal surgery
• Consult ENT ที่ OPD และ วัน admit

วันกอนผาตัด-วันผาตัด
Adrenalcortical axis
1. ถากอนผาตัด adrenocortical axis ปกติ (8 am cortisol > 15 ng/dL), ไมตองให steroid
2. ถากอนผาตัดมีภาวะ hypocortisolism ให hydrocortisone 100 mg IV on call

Diabetes Insipidus
• ถากอนผาตัดมี DI ใหยาเดิมของผูปวยตามปกติ

Hormone อื่น ๆ
• ให hormone อื่น ๆ ทดแทนตามที่ขาด

หลังผาตัด
Adrenalcortical axis
1. Hydrocortisone 100 mg IV q 8 hr
2. ถาผูปวยไมมีภาวะแทรกซอน ใหลด hydrocortisone ประมาณครึ่งหนึ่งทุกวัน (50 mg IV q 8 hr à 50 mg IV
q 12 hr à 50 mg OD à หยุดยา)
3. เมื่อหยุด hydrocotisol IV ครบ 24 ชม. ใหเจาะ 8 am cortisol แลวเริ่มให prednisolone แบบรับประทาน
วันละ 7.5 mg หลังเจาะเลือด
4. ถาผล cortisol ออกระหวางนอนรพ. และ > 10 ng/dL สามารถหยุด prednisolone ได ถา < 10 mg/dL
ใหรับประทานยาตอ
ถาผล cortisol ยังไมออก แตผูปวยถูกจําหนายกลับบานกอน ใหรับประทาน prednisolone วันละ 5 mg
จนถึงวันนัดแพทยตอมไรทอ (OPD 21) ที่หองตรวจผูปวยนอก (4-6 สัปดาห)
5. ถาได prednisolone กลับบาน ใหหยุด prednisolone 1 วันกอนวันนัดพบแพทยตอมไรตอ และเจาะ serum
cortisol 8 am วันนัด

Diabetes Insipidus
1. เจาะ Lab CBC, BUN, Cr, E’lyte, BS ทันทีหลังผาตัด และ serum Na วันละครั้งจนครบ 7 วัน

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

ควบคุมน้ําตาลใหอยูในชวง 100-180 mg%, ใช insulin protocol จนรับประทานอาหารได
วัด urine output ทุก 1 ชั่วโมง
ถา Na ปกติ ให IV ใหเปน isotonic solution ถา Na > 145 ให hypotonic solution
ถา urine output > 500 ml ตอ 2 ชั่วโมง ใหปฏิบัติดังนี้
a. เจาะ Serum electrolyte
b. ตรวจ Uspgr
c. ถาผล Na ≥ 150 mEq/L ใหรายงานผล serum Na, Uspgr ตอแพทยเพื่อเก็บ lab เพิ่ม และพิจารณา
ให DDAVP
d. ถา serum Na < 150 ใหติดตามวัด urine output ตอ
ถา serum Na ≥ 150 mEq/L, Uosm < 200, Sosm > 290 , Uspgr < 1.005 นึกถึงภาวะ DI, ใหปฏิบัติดังนี้
a. เก็บ Urine and serum osmole, urine and serum Na
b. ให DDAVP 1 mcg IV หรือ SC หลังเก็บ specimen
c. หลังให DDAVP 1 ชั่วโมง เก็บ urine osmole
d. เจาะ Na q 6 hr
e. ติดตาม urine output ตอเนื่อง
f. ปรับ DDAVP ให urine output < 1000 ml / 8 hr ถา urine output > 1000 ml กอน 8 ชั่วโมง ให
DDAVP ซ้ําไดครั้งละ 1 mcg
ถาผูปวยดื่มน้ําได ใหผูปวยดื่มน้ําไดตามปกติ ถาสามารถชดเชย polyuria ไดดวยการดื่มน้ํา
โดยที่ไมรบกวนชีวิตประจําวันมากเกินไป อาจไมตองให DDAVP
เมื่อเอา packing ออกจากโพรงจมูกและผูปวยหายใจโลงดีแลว ยังมีภาวะ DI และจําเปนตองให DDAVP
ใหเปลี่ยนเปนแบบ intranasal 5-20 mcg/dose
เมื่อยายกลับหอผูปวยสามัญ ใหเอาสาย Foley catheter ออกได และวัด urine output ตอ 8 ชั่วโมง และปรับ
DDAVP ตามสมควร

Hormone อื่น ๆ
• ยังไมตอง replace ในชวง immediate postop

การดูแลกรณี ETSS
• ให antibiotics IV 3 วัน แลวจึงเปลี่ยนเปน oral antibiotic จนถึงวันนัดตรวจ OPD ENT
• off nasal packing 1-2 วัน

เมื่อจําหนาย
1. นัด OPD endocrine พรอม OPD neurosurgery 4 สัปดาห
2. นัด OPD ENT (sinus clinic) 1 สัปดาหหลังผาตัด (กรณีทํา ETSS ) งดสั่งน้ํามูกแรง ๆ 2 สัปดาห, FU อีกครั้ง 4
สัปดาห
3. เจาะเลือดเหลานี้วันนัด: IGF-1, TSH, FT4, FSH, LH, Testosterone (ชาย), Estradiol (หญิง), Morning
cortisol 8 am, BUN, Cr, E’lyte
4. HM
o prednisolone (5 mg) 1 tab oral OD และ antiulcer drug ( กรณี discharge กอนเจาะ cortisol
หรือเจาะ cortisol แลวแต < 10 mg/dL)
o AMK (1000 mg) 1 cap oral bid, pc x 7 days
o ยาอื่นตามความเหมาะสม

