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ป 2561 newsletter คร�ง่ ปหลังยังคงมีเนือ้ หาทีน่ า สนใจและครบถวน
เชนเคย เร�่มจาก hot topic 2 เร�่องที่ อ.เปรมฤดี ไดเร�ยบเร�ยงจาก
การประชุม 100th Annual Meeting & Expo หร�อ ENDO 2018
ที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมร�กา เปน update ของ 2 เร�่องเกี่ยวกับ
Turner syndrome และยา metformin

EDITOR
TALK

สำหรับตัวอยางผูปวยของ newsletter ฉบับนี้มีการนำเสนอผูปวย 4 รายเชนเคย ทั้งจาก fellow และ
อาจารยหลายๆ สถาบัน รายแรก เปนเด็กหญิงอายุ 11 ปมาดวยอาการปวดขอสะโพกทั้ง 2 ขางรวมกับมีภาวะ
อวนและตัวเตี้ย รายที่ 2 เปนเด็กหญิงอายุ 6.5 ปที่มาดวยปสสาวะมากรวมกับมีกอนที่หัวเขาขางขวา รายที่ 3
เปนเด็กชายอายุ 10 ป มีอาการปวดศีรษะเร�้อรัง รายสุดทาย เปนเด็กชายอายุ 9 ปที่โตเร็วผ�ดปกติ ทั้ง 4 ราย
มีบทสรุปและเฉลยที่แพทยทั่วไปและกุมารแพทยทุกทานไมควรพลาดคะ
ภาพของหนาปก newsletter ฉบับนี้เปนภาพคณะกรรมการและอาจารยของชมรมฯ และ Prof. Stephen
Rosenthal จาก University of California, San Francisco (UCSF) ในงาน 1st Bangkok International
Pediatric Update (BIPU) 2017 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล และที่พลาดไมไดเลย เรามีนัดกันในงาน APPES 2018
วันที่ 8-10 พ.ย 2561 นี้ที่จังหวัดเชียงใหม มารวมกันเปนเจาภาพแสดงศักยภาพหมอตอมไรทอเด็กกันนะคะ

GOSSIP ซอกแซกตอมเล็ก

ชมรมฯ ขอตอนรับ fellow สาว ๆ
ชาวตอมไรทอเด็กใหมทั้ง 5 คน

พญ.กชกร และ พญ.กินร� รพ.รามาธิบดี พญ.เจนจิรา และ พญ.นฤภร รพ.จ�ฬาฯ และ พญ.สุชาวดี รพ.
พระมงกุฎเกลา…..ขอสง อ.ทันสิษฐ จาก มอ. บินลัดฟาไปเร�ยนตอที่อังกฤษ William Harvey Research
Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London
…..สวนการประชุม APPES 2018 ที่เชียงใหมปลายปนี้ ขอปรบมือดังๆ ใหกับทีมชาวตอมเล็กทุกคน นำโดย
อ.จีรันดา ที่เตร�ยมงานอยางขะมักเขมน ตอนนี้ไดรับการยืนยันจาก President ของจีน ญี่ปุน และ ฟ�ลิปปนส
แลววาจะมีสมาชิกเขารวมประชุมจากแตละประเทศถึงกวา 20 คน…..สุดทาย ใหทายใครเอย 2 อาจารย หนุม นอย
จากจ�ฬาฯ และ หนุมใหญจากรามาฯ กำลังแขงกันลด % fat (ที่มีนอยมากอยูแลว) กันใหญ…..ฉบับนี้คงตอง
หยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอนคะ พบกันใหมฉบับหนานะคะ
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เร�ยบเร�ยงโดย • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 1

AN 11.6-YEAR-OLD GIRL WITH HIP PAIN
เร�ยบเร�ยงโดย • อ.นพ.ทันสิษฐ แสงแกว • ศ.พญ.สมจิตร จารุรัตนศิร�กุล
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

CASE 2

A 6.5-YEAR-OLD GIRL WITH
POLYURIA AND RIGHT KNEE MASS
เร�ยบเร�ยงโดย • นพ.สมบูรณ วันคนิตย • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมถิ าวร
• ศ.นพ.พัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 3

CONTENT

A 10-YEAR-OLD BOY
WITH CHRONIC HEADACHE
เร�ยบเร�ยงโดย • พญ.นิภาพรรณ จรดล • รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุง เร�อง
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

CASE 4

A 9.8-YEAR-OLD BOY
WITH ACCELERATED GROWTH
เร�ยบเร�ยงโดย • พญ.คุรุศาสตร โพธิ์วัง • อ.พญ.วรลักษณ ภัทรกิจนิรันดร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

TOPICS
จากการประชุม ENDO 2018: the Endocrine Society's annual
meeting ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-20
มีนาคม 2561 มีเรื่องน่าสนใจมากมาย แต่ที่เก็บมาฝาก 2 เรื่องเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ cardiovascular health ใน Turner syndrome และยาเก่า
“metformin” ที่รู้จักกันดีว่าเป็นยาลดนํ้าตาลในเลือด แต่อาจมีบทบาท
ใหม่ในการป้องกันโรค หรือภาวะหลายอย่าง เช่น cardiovascular
disease, cognitive decline, aging และมะเร็ง แต่ในที่นี้จะสรุปกลไก
ของ metformin ในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดและกลไกที่อาจช่วย
ป้องกันมะเร็งมาฝากค่ะ

Topic 1:

Cardiovascular health
in Turner syndrome
โดย Michael Silberbach, MD.
จาก Oregon Health & Science University, USA
ผู้ป่วย Turner syndrome มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทั้งที่เป็นแต่กำ�เนิดและเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ โดย congenital heart disease พบ
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย ที่พบบ่อยคือ bicuspid aortic valve (25-50%),
coarctation of the aorta (15%) และ aortopathy ซึง่ อาจทำ�ให้เสียชีวติ
จาก dissection หรือ rupture ของ aorta โดย bicuspid aortic valve
ทีพ
่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ย Turner syndrome น่าจะเป็นผลจากความผิดปกติ
ของ X chromosome โดยพบว่าระดับ tissue inhibitor of matrix
metalloproteinase (TIMP) ลดลง ทำ�ให้ connective tissue ของ
aortic media ผิดปกติ ซึ่ง TIMP1 เป็น X-linked gene ที่ escape Xinactivation ฉะนัน้ ภาวะทีม่ ี TIMP1 insufficiency จึงเพิม่ โอกาสเสีย่ ง
ในการเกิด bicuspid aortic valve นอกจากนี้โรคระบบหัวใจและหลอด
เลือดอื่นก็พบได้มากขึ้นในผู้ป่วย Turner syndrome ได้แก่ hypertension, ischemic heart disease และ stroke
Clinical practice guideline (CPG) ใหม่ปี 2017 (Gravholt CH,
et al. Eur J Endocrinol 2017;177:G1-G70) แนะนำ�หลายประเด็น
ที่เกี่ยวกับ cardiovascular system ในผู้ป่วย Turner syndrome
ตัวอย่างเช่น
1. ทารกและเด็กควรได้รับการตรวจ transthoracic echocardiography ทุกรายเมื่อแรกวินิจฉัย
2. ควรแนะนำ�อาการ aortic dissection ให้ผู้ป่วยที่มี aortic
dilatation และ/หรือ bicuspid aortic valve ทราบและให้พบแพทย์
โดยด่วน
3. รายที่มี aortic diameter Z-score สำ�หรับผู้ป่วย Turner
syndrome เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ขึ้นไป หรือมากกว่า 0.5 ซม. ในช่วง 1 ปี ต้อง
ได้รับการรักษาและปรึกษาศัลยแพทย์
4. วัยรุ่นและผู้ใหญ่ควรได้รับการตรวจ transthoracic echocardiography และ cardiac MRI เมื่อแรกวินิจฉัย
5. ในกรณีที่ไม่พบ bicuspid aortic valve หรือความผิดปกติ
ของหัวใจชนิดอื่นเมื่อตรวจครั้งแรก ควรติดตามด้วย transthoracic
echocardiography และ cardiac MRI ทุก 5 ปีในเด็ก และทุก 10 ปีใน
ผู้ใหญ่ หรือก่อนจะตั้งครรภ์ เนื่องจาก aortopathy และ aortic dilatation ทำ�ให้การตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง
6. รายที่ไม่มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ควรวัดความดัน
2
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เรียบเรียงโดย • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมถิ าวร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือดทุกปี ถ้ามีความดันเลือดสูงแนะนำ�ให้ ใช้ยาลดความดันเลือดกลุ่ม
β-blocker และ/หรือ angiotensin receptor blocker เพื่อลดความ
เสี่ยงการเกิด aortic dissection ในรายที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่มี
ascending aortic size index ตั้งแต่ 2.3 ซม./ตร.ม. ขึ้นไป
7. ผู้ป่วย Turner syndrome มีอุบัติการณ์ความดันเลือดสูงใน
ช่วงวัยเด็กถึงร้อยละ 20-40 และวัยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 60 ซึ่งอาจเกิดจาก
ความผิดปกติของไต ความผิดปกติของ aorta ภาวะอ้วน หรืออาจเป็น
idiopathic ซึ่งการรักษาเหมือนความดันเลือดสูงในผู้ป่วยกลุ่มอื่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อแนะนำ�อีกหลายประการเกี่ยวกับ cardiovascular health ใน CPG นี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้จาก expert opinion
เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ในโรค Turner syndrome เช่นเดียวกับโรค
หายากอื่นๆ มักมีจำ�นวนผู้ร่วมการศึกษาไม่มากพอ

Topic 2:

Mechanisms of metformin
action and relevance for
glucose lowering and cancer
metabolism
โดย Marta Korbonits, MD., PhD.
จาก Barts and The London School of Medicine, United Kingdom
Metformin เป็นยาลดนํ้าตาลในเลือดที่ใช้กันแพร่หลายมานาน
โดยมีฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือดและช่วยเพิ่ม insulin sensitivity
นอกจากนี้ยังช่วยลดความอยากอาหารและนํ้าหนักตัว และมีการศึกษา
แสดงว่า metformin มีบทบาทในแง่ดตี อ่ cardiovascular risk markers
เช่น ไขมันในเลือด fatty liver และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ถึงประเด็นประโยชน์ของ metformin ที่นอกเหนือจากการใช้เป็นยาลดนํ้าตาลในเลือด

ผลของ metformin ในการลดนํ้าตาลในเลือด
ส่วนใหญ่เกิดจากการยับยั้ง gluconeogenesis ที่ตับ ทำ�ให้การ
สร้างกลูโคสลดลงและอาจเกิดจากการ uptake กลูโคสเพิ่มขึ้นที่ skeletal muscle โดยผ่านการทำ�งานของอินซูลิน และผลเล็กน้อยในการชะลอ
การดูดซึมของกลูโคสที่ลำ�ไส้
ตับมี transporter ของ metformin ที่สำ�คัญคือ solute carrier
family 22 members 1 (SLC22A1) ในระดับสูง ซึ่งเป็นตำ�แหน่งหลักที่
metformin ออกฤทธิ์ควบคุม glucose uptake, gluconeogenesis,
glycolysis และการสร้าง glycogen นอกจากนี้ metformin ยังเพิ่ม
activity ของ insulin receptor และ insulin receptor substrate 2
(IRS2) และเพิ่ม glucose uptake ผ่านการเพิ่ม GLUT-1 (SLC2A1)
translocation ไปที่ plasma membrane ทำ�ให้ยับยั้งการสร้างกลูโคส
ที่ skeletal muscle ผลของ metformin ทำ�ให้ insulin sensitivity ดีขน้ึ และเพิม่ การ uptake ของ glucose โดยผ่าน tyrosine kinase
activity ของ insulin receptor ที่เพิ่มขึ้น และมีการ translocation ของ
GLUT4 (SLC2A4) ไปที่ plasma membrane เพิ่มขึ้น
ในระดับเซลล์ mitochondria เป็นตำ�แหน่งหลักของการออกฤทธิ์
ของ metformin โดย metformin ยับยั้ง complex I ของ mitochondrial electron transport chain ชั่วคราว ทำ�ให้ energy charge
ลดลง การสร้าง ATP ลดลงและ AMP เพิ่มขึ้น ทำ�ให้เกิดกระบวนการ

TOPICS
หลัก 2 อย่างคือ ยับยั้งการสร้าง glucagon-induced cAMP ในตับ
ทำ�ให้ลดระดับนํ้าตาลในเลือด และกระตุ้น 5’-AMP-activated protein
kinase (AMPK) ซึ่ง AMPK เป็น energy sensor และเป็นตัวประสาน
หลั ก ของกระบวนการทางเมแทบอลิ ก เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล พลั ง งานของ
เซลล์ เมื่อ AMPK ถูกกระตุ้นทำ�ให้ catabolic pathway ทำ�งานสร้าง
ATP และยับยั้ง anabolic pathway และลดการใช้ ATP

Metformin กับมะเร็ง
Hyperinsulinemia สัมพันธ์กับพยากรณ์ โรคที่ ไม่ดีของมะเร็ง
เต้านม ลำ�ไส้ และต่อมลูกหมาก metformin ช่วยลด hyperinsulinemia จึงอาจป้องกัน tumor growth และ progression แต่กลไกทีแ่ น่ชดั
ยังไม่ทราบ อีกสมมติฐานหนึ่งคือ ฮอร์โมน หรือ cytokines ต่างๆ ที่มี
ผลในการเกิดมะเร็งอาจถูกปรับเปลี่ยนโดย metformin

CASE STUDY

ส่วนผลของ metformin โดยตรงต่อเซลล์มะเร็งที่ไม่อาศัย hyperinsulinemia อาจผ่านทาง AMPK หรือไม่ผ่าน AMPK ส่วนที่ผ่าน
AMPK อาจเกิดจากการยับยั้ง mammalian target of rapamycin
(mTOR) pathway ทำ�ให้มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยการรบกวนการ
สร้างโปรตีนของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ metformin ยังสามารถยับยั้ง
IGF-1-insulin signaling ผ่านทาง AMPK-dependent phosphorylation ของ IRS1 ทำ�ให้ลดการกระตุ้น PI3K-AKT pathway และ
metformin ยังกระตุ้น DICER1 expression เป็นอีกกลไกในการต้าน
เซลล์มะเร็ง ซึ่ง dicer เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการสร้าง microRNA
อย่างไรก็ตาม ผลของ metformin ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งยังคง
ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เรียบเรียงโดย • อ.นพ. ทันสิษฐ์ แสงแก้ว • ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Case 1
AN 11.6-YEAR-OLD GIRL WITH

HIP PAIN

เด็กหญิงไทย อายุ 11 ปี 7 เดือน
อาการสำ�คัญ: ปวดบริเวณสะโพกมานาน 6 เดือน
ประวัตปิ จั จุบนั :
6 เดือนก่อน มีอาการปวดสะโพกข้างซ้ายเวลาเดิน อยูเ่ ฉยๆ ไม่ปวด
4 เดือนก่อน รถจักรยานล้ม ก้นกระแทกพื้น มีอาการปวดสะโพก
ทัง้ สองข้างมากขึน้ ไปหาหมอพืน้ บ้าน ได้รบั การนวด อาการดีขน้ึ เล็กน้อย
1 สัปดาห์ก่อน อาการปวดเป็นมากขึ้น เดินไม่ถนัด ได้เอกซเรย์
ข้อสะโพก พบว่ามีข้อผิดปกติและตัวเตี้ยมาก จึงส่งต่อมาที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์
ประวัติอดีต: นํ้าหนักแรกเกิด 2,600 กรัม แข็งแรงดี กินเก่ง เริ่มอ้วนมา
ได้ 2 ปี เรียนชั้น ป.6 ผลการเรียนปานกลาง-ดี สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.35
ตอนป.3 เข้าแถวอยู่ลำ�ดับที่ 9 และลำ�ดับที่ 3 ตอนป.4 และมาอยู่หน้าสุด
เมื่อ ป.5 (รูปที่ 1)
ประวัติครอบครัว: บุตรคนที่ 3 จาก 4 คน พ่อสูง 151 ซม. แม่สูง 153 ซม.

การตรวจร่างกาย

Vital signs: PR 80/min, BP 100/60 mmHg, RR 20/min, T 36.5 ํC
Measurements: weight 49.6 kg, height 126 cm, BMI 31.2 kg/m2,
weight for height 198%, arm span 125 cm, upper: lower segment
64:62 cm
General appearance: no dysmorphic features
HEENT: no thyroid gland enlargement, no acanthosis nigricans
Heart, lungs, abdomen and neurological examination: normal
Extremities: normal

รูปที่ 1: โค้งการเติบโตแสดงอัตราการเพิ่มความสูงลดลงทำ�ให้เส้นโค้ง
เบี่ยงเบนจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ลงมาอยู่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3

Problem list

1. Hip pain with limping gait
2. Short stature with history of familial short stature
3. Obesity

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. CBC: Hct 33%, WBC 6,800/cu.mm. (N 60, L38, E 2%),
platelets 200,000/cu.mm.
2. Urinalysis: normal
3. Blood chemistry: FBG 85, BUN 6.8, Cr 0.48 mg/dL, Na 140,
K 3.8, Cl 102, CO2 25 mmol/L, Ca 9, P 4.1 mg/dL, alb 4.2 g/
dL, cholesterol 192, TG 150, HDL 32, LDL 130 mg/dL
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รูปที่ 2: ภาพถ่ายรังสีของข้อสะโพกพบว่ามีการเคลื่อนของ epiphyses
ที่หัวของกระดูก femur ทั้งสองข้าง
4. Hip X-ray: displacement of femoral head and slipped capital
femoral epiphysis (รูปที่ 2)
5. Thyroid function test: FT4 0.528 ng/dL, TSH >100 mU/L
6. Thyroid antibodies:
anti-thyroglobulin 208 IU/mL (normal 0-115)
anti-thyroperoxidase 141 IU/mL (normal 0-34)

การวินิจฉัย

Autoimmune thyroiditis with acquired hypothyroidism

วิจารณ์

ผู้ ป่ ว ยรายนี้ ม าด้ ว ยประวั ติ ป วดสะโพกและมี ท่ า เดิ น ผิ ด ปกติ ม า
นาน 6 เดือน การตรวจร่างกายพบว่ามีภาวะอ้วนและตัวเตี้ย จากโค้ง
การเติบโตพบว่าอัตราการเพิ่มความสูงลดลงทำ�ให้โค้งความสูงเบี่ยงเบน
จากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ลงมาอยู่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 เอกซเรย์กระดูก
สะโพก พบว่ามี slipped capital femoral epiphysis ที่เป็นสาเหตุของ
การปวดสะโพกและท่าเดินที่ผิดปกติ
ภาวะ slipped capital femoral epiphysis คือ การเคลื่อนของ
กระดูก epiphysis ทีห่ วั ของกระดูก femur (displacement of femoral
head) ทำ�ให้กระดูกทำ�งานผิดปกติ เกิดอาการปวดขณะเดินและทำ�ให้ท่า
เดินผิดปกติ1,2 สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด อุบัติการณ์ 0.18 ต่อประชากร
100,000 คน พบบ่ อ ยในกลุ่ ม วั ยรุ่ นที่ มี อั ต ราการเพิ่ มความยาวของ
กระดูกมากกว่าวัยเด็กและผู้ใหญ่2,3 ภาวะนี้พบในเด็กหญิงอายุเฉลี่ย 12 ปี
เด็กชาย 13.5 ปี1 กลไกของการเกิด slipped capital femoral epiphysis
สันนิษฐานว่าเกิดจาก 2 สาเหตุ1,2 ดังนี้
1. การลงนํ้าหนักที่หัวกระดูก femur มากเกินไป (high load on
a normal physis) เช่น ภาวะอ้วน ซึ่งความชุกของโรคอ้วนที่มากขึ้นใน
วัยเด็กมีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของ slipped capital femoral
epiphysis ที่มากขึ้น3-5
2. กระดูกบริเวณ physis ไม่แข็งแรง (normal load on a weak
physis) เกิดจาก 2 กลไก1-3 คือ
		 2.1 การแบ่งตัวของเซลล์กระดูกอ่อนลดลง (decreased chon			 drocyte proliferation) เช่น ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง6 ความ
			 ผิดปกติของฮอร์โมน เป็นต้น
		 2.2 มีการตายของเซลล์กระดูกอ่อนเพิม่ ขึน้ (increased chon			 drocyte apoptosis)7 เช่น ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การได้รับ
			 ยากลุ่มคอร์ติโคสตีรอยด์ เป็นต้น
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รายงานของ slipped capital femoral epiphysis ที่พบร่วมกับ
โรคของระบบต่อมไร้ท่อ1-3 มีดังนี้
1. อัตราการเพิ่มความสูงที่มากขึ้นและรวดเร็วจากการมีระดับ
insulin-like growth factor เพิ่มมากขึ้น1,2
		 - ในช่วงวัยรุ่น
		 - ผู้ป่วยที่ขาดฮอร์โมนเติบโตหลังได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน
			 เติบโต
		 - ผู้ป่วยขาดฮอร์โมนเพศหลังได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศ
2. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน8-11 มีการแบ่งตัวของเซลล์กระดูก
อ่อนลดลง
3. ภาวะขาดวิตามินดี12 ทำ�ให้การแบ่งตัวของเซลล์กระดูกอ่อนลดลง
4. ได้รับยาคอร์ติโคสตีรอยด์13 ทำ�ให้การแบ่งตัวของเซลล์กระดูก
อ่อนลดลงร่วมกับมีการตายของเซลล์กระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ.1975-1993 มีการศึกษาเด็ก 115 ราย ที่เป็น slipped capital femoral epiphysis ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบมีเพียง
1 รายเท่านั้นที่มีสาเหตุจากระบบต่อมไร้ท่อ9 โดยพบร่วมกับ multiple
endocrine neoplasia type 2B การทบทวนวรรณกรรม slipped
capital femoral epiphysis ปี ค.ศ. 1938-1993 จากวารสาร 79 เรื่อง9
พบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อจำ�นวน 85 ราย โดย 34
รายมีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (ร้อยละ 40) 21 รายมีภาวะพร่อง
ฮอร์โมนเติบโต (ร้อยละ 24.7) และ 9 รายมีภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมใต้
สมอง (ร้อยละ 10.6) และที่เหลือจากภาวะพร่องฮอร์โมนพาราไทรอยด์
ดังนั้นเมื่อพบภาวะ slipped capital femoral epiphysis ในผู้ป่วยเด็ก
หรือวัยรุ่น ควรซักประวัติและตรวจร่างกายทางด้านระบบต่อมไร้ท่อด้วย
เสมอ โดยเฉพาะ thyroid function test เพื่อค้นหาโรคที่พบร่วมที่อาจ
เป็นสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสม
ในผู้ป่วยรายนี้ พบว่ามีภาวะ acquired hypothyroidism และ
thyroid antibodies สูง จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น autoimmune thyroiditis ซึ่งจากโค้งการเติบโต พบว่ามีการเบี่ยงลงของเส้นโค้งมาแล้ว
ประมาณ 2 ปี บ่งบอกว่าตัวเตี้ยน่าจะเป็นภายหลังมากกว่าที่จะเป็นจาก
พันธุกรรม แม้ว่าจะมีพันธุกรรมเตี้ยก็ตาม การตรวจร่างกายมีลักษณะ
ของ hypothyroidism (obesity, impaired height velocity) แต่
ไม่มีคอพอก จึงจัดอยู่ในกลุ่ม atrophic thyroiditis ทำ�ให้แพทย์ทั่วไป
วินิจฉัยภาวะ acquired hypothyroidism ได้ยากขึ้น ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ
การรักษาด้วย thyroxine ขนาดตํ่า (1 ไมโครกรัม/กก./วัน) คือ 50
ไมโครกรัม/วัน นาน 1 เดือนแล้วจึงเพิ่มขนาดเป็น 100 ไมโครกรัม/วัน
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Case 2
A 6.5-YEAR-OLD GIRL WITH

POLYURIA AND RIGHT
KNEE MASS
เด็กหญิงไทย อายุ 6.5 ปี ภูมิลำ�เนา จ.อุทัยธานี

อาการสำ�คัญ: ปัสสาวะบ่อย 3 สัปดาห์
ประวัติปัจจุบัน: 3 สัปดาห์ก่อน ปัสสาวะบ่อยและมาก 4-6 ลิตร/วัน
ต้องดื่มนํ้าหลังปัสสาวะเสมอ ปฏิเสธนํ้าหนักลด ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว
ประวัติอดีต: บุตรคนที่ 3 เกิดครบกำ�หนด นํ้าหนักแรกเกิด 3,800 กรัม
การเติบโตและพัฒนาการปกติ ไม่มีโรคประจำ�ตัวอื่นๆ
ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคในครอบครัวหรือการแต่งงานในเครือญาติ
บิดาสูง 174 ซม. มารดาสูง 149 ซม.

การตรวจร่างกาย

General appearance: no dysmorphic features,
no acanthosis nigricans
Measurements: weight 19.8 kg (-0.2 SDS),
height 114 cm (-0.7 SDS)
Thyroid gland: no goiter
Breasts: Tanner stage I
Genitalia: normal female type, pubic hair Tanner stage I
CNS: no visual field defect, no focal neurological deficit
Skin: no lesions

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. Urinalysis: sp.gr. 1.000, negative glucose
2. Blood chemistry: BUN 7, Cr 0.46, Ca 10.2, glucose 86 mg/dL,
Na 138, K 3.8, Cl 99, CO2 27 mmol/L
จากผลการตรวจเบื้ อ งต้ น สามารถวิ นิ จ ฉั ย แยกภาวะ solute
diuresis จาก glucosuria หรือเบาหวานได้ จึงคิดถึงสาเหตุของภาวะ
polyuria จาก water diuresis หรือเบาจืด ดังนั้นผู้ป่วยจึงได้รับการ
ตรวจ water deprivation test เพิ่มเติม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1: ผลการตรวจ water deprivation test
NPO Serum Na Urine
Urine
Osmolality
(h) (mmol/L) (mL)
sp.gr. (mOsm/kg H2O)
					
Serum Urine
0
141
297
54
2
600
1.000
4
147
250
1.002
4.5
148
260
1.004
309
129
dDAVP 4 mcg SC
6
30
1.010
7
147
25
1.018
610

จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 พบว่าเมือ่ NPO 4.5 ชัว่ โมง ผูป้ ว่ ย
เริ่มมีภาวะ dehydration (serum Na 148 mmol/L และ serum
osmolality 309 mOsm/kg H2O) แต่ไม่สามารถทำ�ให้ปัสสาวะเข้มข้น
ขึ้นได้ (urine sp.gr. 1.004 และ urine osmolality 129 mOsm/kg
H2O) จึงให้การวินิจฉัยว่าเป็นเบาจืด (diabetes insipidus, DI) และเมื่อ
ให้ dDAVP พบว่าผู้ป่วยมีปัสสาวะเข้มข้นขึ้นชัดเจน (urine osmolality
610 mOsm/kg H2O) จึงให้การวินิจฉัยว่าเป็น central DI และน่าจะ
เป็น complete central DI เนื่องจาก urine osmolality ตํ่ากว่า 300
mOsm/kg H2O ขณะที่มี dehydration การวินิจฉัยแยกโรคที่เป็นสาเหตุ
ของ central DI ได้แก่ Langerhans cell histiocytosis (LCH), CNS
germ cell tumor, infundibulo-neurohypophysitis จึงได้ส่งตรวจ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. CBC: Hb 11.9 g/dL, Hct 34.4%, WBC 9,090/cumm (N 50,
L 36, M 9, E 5%), platelets 442,000/cumm
2. LFT: AST 25, ALT 31, ALP 182, GGT 17 U/L, TB 0.3, DB 0.1
mg/dL, alb 39, glob 34.1 g/L
3. Brain MRI: loss of posterior pituitary bright spot, thickened
pituitary stalk 4 mm with enhancement (รูปที่ 1)
4. Anterior pituitary hormones: FT4 1.27 ng/dL, TSH 1.5 mU/L,
cortisol (at termination of water deprivation test) 33.2 mcg/
dL, prolactin 5.47 ng/mL
5. Serum and CSF AFP and β-hCG: negative
6. Bone survey: ill-defined mixed osteolytic/osteoblastic
lesion at right distal femur
7. Bone scan: abnormal uptake at right distal femur
8. Bone marrow study: normal
จากผลการตรวจ MRI มี pituitary stalk หนาร่วมกับพบความ
ผิดปกติของ right distal femur จาก bone survey และ bone scan
จึงคิดถึงภาวะ complete central DI จาก LCH มากที่สุด ผลการตรวจ
anterior pituitary hormone อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย
รายนี้ไม่ได้รับการทำ� biopsy บริเวณดังกล่าว เนื่องจากจากการทบทวน
เอกซเรย์กบั รังสีแพทย์และออร์โธปิดกิ ส์ คิดว่าเป็น benign bone lesion
ไม่สรุปว่าเป็น LCH จึงได้ติดตามอาการและให้การรักษาเรื่อง polyuria
ด้วย dDAVP (0.1 mg/mL) 0.025 mL IN q 12 h

รูปที่ 1: Brain MRI เมือ่ แรกวินจิ ฉัยภาวะ central DI
(ลูกศรแสดง thickened pituitary stalk)
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การดำ�เนินโรค

7 เดือนต่อมา ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาและพบว่าเข่าขวาบวม
มากขึ้นมา 1 เดือน ร่วมกับมีอาการปวดโดยเฉพาะช่วงกลางคืน ตรวจ
ร่างกายพบ ill-defined mass ขนาด 10 ซม. ที่บริเวณเข่าขวา จึงได้ส่ง
ตรวจเพิ่มเติม ดังนี้
1. Right knee X-ray: soft tissue density with osteolytic lesion
at right distal femur
2. Right knee MRI: malignant bone tumor at right distal femur,
suggestive osteosarcoma
3. Bone scan: progression of pre-existing lesion at right distal
femur
4. Right knee mass biopsy: intra-lesional bone formation of
spindle cells without histiocyte or eosinophil, compatible
with classic osteosarcoma
5. Chest and abdomen CT: multiple pulmonary nodules (max
6 mm) scattered in both lungs
สรุปผู้ป่วยมี osteosarcoma ที่ distal femur ข้างขวา ส่วน
สาเหตุของภาวะ central DI ยังไม่ทราบเนื่องจากไม่เคยมีรายงานว่า
osteosarcoma ทำ�ให้เกิด central DI จึงได้ติดตาม brain MRI และ
tumor markers เพิ่มเติม พบว่า
• Brain MRI: loss of posterior pituitary bright spot,
		 decreased thickened pituitary stalk to 2.3 mm
• Serum AFP and β-hCG: negative
ผู้ป่วยได้รับการรักษา osteosarcoma ด้วยยาเคมีบำ�บัด และทำ�
right above-knee amputation ผลการติดตามการรักษาดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า pituitary stalk มีขนาดลดลงจนเป็นปกติตั้งแต่ 10
เดือนหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI และยังคงปกติจนถึง 3.2 ปี
หลังติดตาม brain MRI (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยังมี polyuria
และต้องได้รับการรักษาด้วย dDAVP จนถึงปัจจุบัน

Problem list

1. Complete central DI
2. Osteosarcoma of right distal femur with pulmonary metastasis
3. Positive serum AFP

รูปที่ 2: Brain MRI หลังวินิจฉัยภาวะ central DI เป็น
เวลา 3 ปี (ลูกศรแสดงขนาด pituitary stalk ปกติ)
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ตารางที่ 2: การดำ�เนินโรคของผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การวินจิ ฉัยภาวะ central DI
Time Pituitary Serum
Serum
after DI stalk size β-hCG
AFP
diagnosis (mm)
(IU/L) (ng/mL)
4.0
<1.2
0.9
					
7m
2.3
<1.2
0.8
					
					
					
10 m
1.9
<1.2
331
					
1.6 y
1.9
135
					
1.9 y
1.8
68
					
2.6 y
<1.2
10
					
3.2 y
1.6
<1.2
7
					
					
					
3.5 y
<1.2
5.4
					
					

วิจารณ์

Clinical
course
Central DI
diagnosis
Diagnosis of
osteosarcoma,
start
chemotherapy
Right above-knee
amputation
Stable lung
nodules
Completed
chemotherapy
Progressive lung
nodules
Relapsed 		
osteosarcoma
with pulmonary
metastasis
Unresponsive to
chemotherapy,
palliative care

ผู้ป่วยมีภาวะ central DI ร่วมกับ thickened pituitary stalk
(ขนาดปกติ คือ 3 มม. near optic chiasm หรือ 2 มม. บริเวณ insertion into the gland1) ภาวะหรือโรคที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ LCH, CNS
germ cell tumor, infundibulo-neurohypophysitis และ idiopathic
ซึ่งแต่ละโรคหรือภาวะสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
LCH สามารถพบภาวะ central DI ในทุกช่วงของการดำ�เนินโรค2
ความผิดปกติที่พบร่วมในผู้ป่วย LCH เช่น seborrheic dermatitis,
otitis media, osteolytic lesion เป็นต้น เมื่อติดตาม brain MRI ของ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบ thickened pituitary stalk ที่มีความหนาคงที่หรือ
ลดลงก็ ได้2,3 และเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการติดตามต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวหลังเริ่มมีภาวะ
central DI ได้นานถึง 8 ปี4 สำ�หรับผูป้ ว่ ยรายนี้ หลังติดตามเป็นระยะเวลา
3.5 ปี ยังไม่พบอาการแสดงหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่เข้า
ได้กับ LCH อย่างไรก็ตาม ยังคงจำ�เป็นต้องติดตามอาการต่อไป
CNS germ cell tumor พบบ่อยในกลุ่มประชากรแถบเอเชีย5-8
มักพบการหนาตัวของ pituitary stalk มากขึ้นและอาการแสดงร่วมอื่นๆ
ภายใน 1.5-2.5 ปี หลังวินิจฉัยภาวะ central DI2,9 นอกจากนี้ยังอาจพบ
ลักษณะอืน่ ๆ ใน brain MRI ร่วมด้วย เช่น double localization (simultaneous presence of tumor at both pineal gland and pituitary
stalk) และ central calcification10 ในผูป้ ว่ ยรายนี้ไม่พบ pituitary stalk
หนาตัวมากขึ้นหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI นาน 3.5 ปี แต่
กลับมีขนาดเป็นปกติ จึงไม่คิดถึงภาวะนี้ สำ�หรับระดับ AFP ที่สูงขึ้นหลัง
ได้รับ chemotherapy ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งจาก CNS germ cell
tumor (มักจะพบ AFP สูงตั้งแต่แรกวินิจฉัย) และ osteosarcoma (ยัง
ไม่พบรายงานว่ามีระดับ AFP สูง) สันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก pulmo-
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nary nodules ที่ตอบสนองต่อ chemotherapy เนื่องจากมีรายงานว่า
ระดับ AFP มีค่าสูงในผู้ป่วยที่มี primary squamous cell carcinoma
of lung11,12
Infundibulo-neurohypophysitis พบบ่อยในผู้สูงอายุและหญิง
ตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 3 และหลังคลอด สาเหตุเกิดจาก granulomatous, xanthomatous, IgG4-related systemic disease และ
chemotherapy13 มักพบมีการหนาตัวของ pituitary stalk ในช่วงแรกที่
มีภาวะ inflammation หลังจากนั้นขนาดของ stalk มักกลับเป็นปกติได้
แต่ภาวะ central DI มักไม่ดีขึ้นเนื่องจากเกิด fibrosis ของ pituitary
stalk ไปแล้ว สำ�หรับผู้ป่วยรายนี้ แม้ว่าการดำ�เนินโรคจะเข้าได้กับภาวะ
ดังกล่าว แต่ยังไม่พบรายงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง osteosarcoma และ infundibulo-neurohypophysitis ทั้งในแง่ของ tumor
metastasis และ tumor-related antibody จึงยังไม่สามารถสรุปได้
ชัดเจน
Idiopathic พบรายงานผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การวินจิ ฉัยภาวะ central DI
โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุสูงถึงร้อยละ 20-60 ของจำ�นวนผู้ป่วยที่มีภาวะ
ดังกล่าว2-4,9 เนื่องด้วยข้อจำ�กัดของปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา antibody ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ infundibuloneurohypophysitis ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทำ�ให้ผู้ป่วยกลุ่ม infundibulo-neurohypophysitis ยังคงต้องอาศัยการวินิจฉัยจากการทำ�
biopsy เท่านัน้ ซึง่ เป็น highly invasive procedure และมีผปู้ ว่ ยจำ�นวน
น้อยรายที่จำ�เป็นต้องทำ�เพื่อให้การวินิจฉัยหรือรักษา เช่น mass effect
จาก thickened pituitary stalk หรือขนาด pituitary stalk มากกว่า
7 มม.10 นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีภาวะ LCH อาจมีการดำ�เนินโรคอย่างช้าๆ
และยังไม่มีความผิดปกติอื่นๆ ที่พบร่วมกัน จึงถูกวินิจฉัยเป็น idiopathic
ได้ในช่วงแรก
ในผู้ป่วยรายนี้มี osteosarcoma ร่วมกับ central DI ซึ่งเคยมี
รายงานเฉพาะในสุนัขเท่านั้น โดย Dettwiler M และคณะ14 ได้รายงาน
สุนัขอายุ 1.5 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น osteosarcoma ของ left hindlimb และมี central DI หลังได้รับการวินิจฉัย osteosarcoma แล้ว

CASE STUDY

2 เดือน เมื่อตรวจ brain MRI เพิ่มเติม พบ large intra-axial spaceoccupying lesion บริเวณธาลามัสและผลการทำ� necropsy พบ
solitary metastatic osteosarcoma mass ขนาด 2.5 ซม. บริเวณ
thalamus, hypothalamus และ hypophyseal stalk ที่เป็นสาเหตุของ
ภาวะ central DI ทั้งนี้ไม่มีรายงาน 2 ภาวะนี้ร่วมกันในคน อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะ central DI ตั้งแต่ก่อนวินิจฉัย osteosarcoma ร่วม
กับมีขนาด pituitary stalk ลดลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มการรักษา osteosarcoma และลดลงจนเป็นปกติหลังเริ่มการรักษา osteosarcoma ได้
ไม่นาน จึงคิดถึงสาเหตุของ central DI จาก osteosarcoma ลดลง
จากข้อมูลทั้งหมด จึงยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะ
central DI ในผู้ป่วยรายนี้ได้ชัดเจน ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยการติดตามต่อ
เนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลังติดตามการรักษาด้วยเคมี
บำ�บัดครั้งที่ 2 (relapsed osteosarcoma regimen) พบว่าผู้ป่วยไม่
ตอบสนองต่อการรักษา ทีมแพทย์ทางด้านโรคมะเร็งจึงได้ปรึกษาร่วมกับ
บิดามารดา และตัดสินใจให้การรักษาแบบประคับประคอง
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Case 3
A 10-Year-Old Boy
with CHRONIC HEADACHE
เด็กชายไทย อายุ 10 ปี ภูมิลำ�เนา จังหวัดสระแก้ว
อาการสำ�คัญ: ปวดศีรษะมา 3 เดือน
ประวัติปัจจุบัน: 3 เดือนก่อน มีอาการปวดศีรษะบริเวณขมับสองข้าง
ปวดมากช่วงเย็น มีคลืน่ ไส้อาเจียนบางครัง้ ไม่มแี ขนขาอ่อนแรง ไม่มตี ามัว
ไม่บวม ปัสสาวะปกติ ตรวจพบความดันเลือดสูง 140/90 mmHg ไม่มี
อาการใจสั่น ไม่มีเหงื่อออกมาก

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมดังนี้
• UA: sp. gr. 1.015, no WBC and RBC, negative glucose
		 and protein
• Blood chemistry: BUN 14, Cr 0.27 mg/dL, Na 134, K 3.7,
		 Cl 94, CO2 26 mmol/L
• Thyroid function tests: FT3 3.3 pg/mL, FT4 1.5 ng/dL,
		 TSH 0.68 mU/L
• Urinary fractionated metanephrine
		 - Metanephrine 258 mcg/day (52-341)
		 - Normetanephrine 537 mcg/day (88-444)
• KUB ultrasound: normal kidneys and bladder, no signi		 ficant renal artery stenosis
• Echocardiogram: no coarctation of aorta, no chamber
		 enlargement
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ได้รับการรักษาด้วย atenolol (25) 1 tab bid, hydralazine
0.5 tab qid, amlodipine (5) 1 tab bid หลังกินยา ความดันเลือดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ได้ส่งตัวมารพ.จุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจหา
สาเหตุเพิ่มเติม
ประวัติอดีต: บุตรคนที่ 1/2 เกิดครบกำ�หนด C/S due to CPD นํ้าหนัก
แรกเกิด 3,900 กรัม แรกเกิดแข็งแรงดี ปฏิเสธโรคประจำ�ตัวและการกิน
ยาอื่น
ประวัติครอบครัว: ปู่เป็นโรคความดันเลือดสูงตอนอายุประมาณ 50 ปี
ปฏิเสธประวัติโรคความดันเลือดสูงตอนอายุน้อยในครอบครัว ปฏิเสธ
ประวัติมะเร็งหรือเนื้องอกอื่นๆ นอกจากมะเร็งต่อมลูกหมาก (รูปที่ 1)
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6. Chromogranin A: 273 ng/mL (27-94)
7. Abdominal CT angiography: no evidence of bilateral renal
artery stenosis, normal size of adrenal glands without mass
and nodule, no intraabdominal mass
8. [18F]-FDOPA PET CT: 5 FDOPA-avid masses in pelvic
cavity as follows
- A 3.4x2.4x4.3 cm mass in left pelvic cavity
- Three contiguous masses in right pelvic cavity, measuring
2.8x2.5x2.5 cm, 2.7x2.5x2.5 cm and 2.7x2.0x2.5 cm
- A 1.1x1.0x1.5 cm nodule at right pelvic cavity, anterolateral
to urinary bladder (รูปที่ 2)
9. Lower abdominal CT: multiple various sized heterogeneous
arterial enhancing lesions in both sides of pelvic cavity, right
anterolateral aspect of urinary bladder, cul-de-sac and aortic
bifurcation, size up to 4.0x2.7 cm (รูปที่ 3)

รูปที่ 1: Pedigree
ของผู้ป่วยและครอบครัว

การตรวจร่างกาย

General appearance: A Thai boy, good consciousness, no
Cushingoid appearance
Measurements: weight 25.5 kg (P10-25), height 136 cm
(P25-50)
Vital signs: T 37.2oC, RR 20/min, BP 140/90 mmHg, no differences in 4 extremities, PR 98/min
Skin: no rash, no hyperpigmentation
HEENT: mildly pale, no jaundice, no thyroid enlargement
Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: equal breath sound, no adventitious sound
Abdomen: no hepatosplenomegaly, no bruits, no striae
Neurological examination: cranial nerve intact, pupil 3 mm
RTL both eyes, normal VF, no papilledema, motor grade V all,
DTR 2+ all, BBK plantar flexion both, clonus negative both,
negative stiffness of neck
Genitalia: Tanner I, testes 3 mL both, Tanner I pubic hair

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. CBC: Hb 10.3 g/dL, Hct 34.2%, MCV 76 fL, WBC 6,140 /cu.mm.
(N 50, L 47, M 3%), platelets 348,000 /cu.mm.
2. Blood chemistry: BUN 11, Cr 0.32 mg/dL, Na 138, K 4.3,
Cl 105, CO2 20 mmol/L, Ca 10.2, P 4.9, Mg 1.1 mg/dL,
albumin 4.9 g/dL
3. PRA 2,850 ng/dL/h (50-330)
4. Aldosterone 48.1 ng/dL (4-48)
5. Plasma free metanephrine
- Metanephrine 82.44 pg/mL (<93)
- Normetanephrine 13,543 pg/mL (<163)
8
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รูปที่ 2: (ซ้าย) [18F]-FDOPA PET CT
รูปที่ 3: (ขวา) Lower abdominal CT

การวินิจฉัย

Functioning pelvic paraganglioma

การรักษา

ควบคุมความดันเลือดโดยใช้ยากลุ่ม α1-selective adrenergic
receptor blocker คือ doxazosin (2) 1 tab PO bid ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้
ควบคุมความดันเลือดในผู้ป่วย paraganglioma ร่วมกับ atenolol (50)
0.25 tab PO bid, amlodipine (5) 1 tab PO tid และ hydralazine
(25) 1 tab PO qid หลังจากควบคุมความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงได้
ให้การรักษาโดยการผ่าตัดก้อนเนื้องอกบริเวณเชิงกราน โดยก่อนผ่าตัด
ให้ NaCl (300) 3 tab PO bid เป็นเวลา 2 วัน และ IV NSS 1 วัน เพื่อ
ป้องกันภาวะความดันเลือดตํ่าหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยรายนี้หลัง
ผ่าตัด มีความดันเลือดตํ่า ต้องได้รับการรักษาด้วยยา norepinephrine
IV drip เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงหลังผ่าตัด จึงสามารถหยุดยาได้

CASE 3

I

A 10-YEAR-OLD BOY WITH CHRONIC HEADACHE

Operative findings:
- Mass 1 cm at right anterolateral wall of
bladder
- Mass 4 cm at right obturator nerve
- Mass 3 cm at right internal iliac artery
- Mass 5 cm at left iliac bifurcation
- Mass 1 cm at aortic bifurcation
- Mass 3 cm at bladder base attached to
prostatic urethra
Pathological findings: 6 paraganglioma
sized up to 6.5 cm with focal infiltrative
growth pattern within the prostate gland
and several foci of capsular and vascular
invasion. Focal areas of active mitotic
figures without atypical mitosis (PASS 4)

วิจารณ์

Pheochromocytoma (Pheo)/paraganglioma (PGL) เป็นเนื้องอกที่พัฒนามาจาก
รูปที่ 4: แนวทางการวินิจฉัย Pheo/PGL ในเด็ก7
chromaffin cell ซึ่งผลิตสารกลุ่ม catechoNEG, negative; POS, positive; ULN, upper limit of normal
lamine ทำ�ให้เกิดความดันเลือดสูง พบได้น้อย
ในวั ย เด็ ก การวิ นิ จ ฉั ย Pheo/PGL ทำ�ได้ โ ดย
การตรวจทางชีวเคมีร่วมกับการตรวจทางรังสี
วิทยา ที่นิยมใช้ ได้แก่ การตรวจระดับ plasma
free metanephrine หรือ urinary fractionated
metanephrine ซึ่งมีความจำ�เพาะต่อ adrenal
chromaffin cell หรือเนื้องอกของ chromaffin
cell1 โดยใช้ค่ามากกว่า 4 เท่าของค่าปกติในการ
วินิจฉัย ผู้ป่วยรายนี้พบว่ามีค่า plasma free
metanephrine สูงเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัย
ในขณะที่ urinary fractionated metanephrine
สู ง กว่ า ปกติ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการตรวจ plasma
free metanephrine มีความไวและความจำ�เพาะ
มากกว่ า การตรวจปั ส สาวะ แม้ จ ะยั ง ไม่ มี ก าร
ศึกษาแบบ head-to-head comparisons เพื่อ
เปรี ย บเที ย บการตรวจทั้ ง สองวิ ธี2-6 การตรวจ
plasma free metanephrine จึงมีประโยชน์ ใน
รูปที่ 5: แนวทางการส่งตรวจ genetic testing ใน pediatric Pheo/PGL7
ผู้ป่วยที่สงสัย Pheo/PGL แม้ว่าจะมีค่า urinary
fractionated meta-nephrine อยู่ในเกณฑ์ปกติ
Pheo คือ catecholamine-secreting tumor ซึ่งเกิดขึ้นที่ adre- เอกสารอ้างอิง
JW, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endocrine Society
nal medulla ในขณะที่ PGL เกิดขึ้นที่ sympathetic หรือ parasym- 1. Lenders
clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1915-42.
pathetic paraganglia ในผู้ป่วยรายนี้มีค่า normetanephrine สูงตาม 2. Lenders JW, Pacak K, Walther MM, et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best?
2002;287:1427-34.
เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ Pheo/PGL แต่จากการตรวจ abdominal CT 3. JAMA
Unger N, Pitt C, Schmidt IL, et al. Diagnostic value of various biochemical parameters for the diagnosis of
pheochromocytoma in patients with adrenal mass. Eur J Endocrinol 2006;154:409-17.
angiography เพื่อหาสาเหตุของความดันเลือดสูง ไม่พบความผิดปกติ
4. Hickman PE, Leong M, Chang J, et al. Plasma free metanephrines are superior to urine and plasma
และไม่พบเนื้องอกในช่องท้อง การตรวจด้วยวิธี functional imaging
catecholamines and urine catecholamine metabolites for the investigation of phaeochromocytoma.
2009;41:173-7.
คือ [18F]-FDOPA PET CT จึงมีประโยชน์ ในการตรวจหาตำ�แหน่งของ 5. Pathology
Grouzmann E, Drouard-Troalen L, Baudin E, et al. Diagnostic accuracy of free and total metanephrines in
PGL เนื่องจากเป็นเนื้องอกที่สามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณฐานของสมอง
plasma and fractionated metanephrines in urine of patients with pheochromocytoma. Eur J Endocrinol
2010;162:951-60.
มาจนถึงบริเวณเชิงกราน แนวทางการวินิจฉัย ดังสรุปในรูปที่ 4
6. Unger N, Hinrichs J, Deutschbein T, et al. Plasma and urinary metanephrines determined by an enzyme
immunoassay, but not serum chromogranin A for the diagnosis of pheochromocytoma in patients with
การตรวจ genetic testing (รูปที่ 5) มีประโยชน์ ในการให้คำ�
adrenal mass. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2012;120:494-500.
SG, Rich T, Grubbs E, et al. A current review of the etiology, diagnosis, and treatment of
ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ รวมถึงการตรวจติดตาม เนื่องจากในผู้ป่วย 7. Waguespack
pediatric pheochromocytoma and paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:2023-37.
Pheo/PGL ที่อายุน้อยกว่า 10 ปี พบว่าเกิดจากโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมถึงร้อยละ 707 โดยเฉพาะเมื่อพบก้อนเนื้องอกหลายตำ�แหน่ง
ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้
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CASE STUDY

เรียบเรียงโดย • พญ.คุรศุ าสตร์ โพธิว์ งั • อ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรนั ดร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Case 4
A 9.8-Year-Old Boy with

Accelerated Growth
เด็กชายไทย อายุ 9 ปี 10 เดือน
อาการสำ�คัญ: สูงเร็วมา 6 เดือน
ประวัติปัจจุบัน: 6 เดือนก่อน มารดาสังเกตว่าสูงเร็ว ตัวโตกว่าเพื่อนวัย
เดียวกัน มีสิวบริเวณใบหน้า มีกลิ่นตัว อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและมีขนหัว
หน่าว ไม่มีปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือเห็นภาพซ้อน
ประวัติอดีต: เป็นบุตรคนเดียว เกิดก่อนกำ�หนด 34 สัปดาห์ นํ้าหนัก
แรกเกิด 2,750 กรัม ไม่มีปัญหาหลังเกิด พัฒนาการปกติ ปฏิเสธโรค
ประจำ�ตัว ไม่มีประวัติชัก ไม่มีประวัติ head trauma ไม่ได้ ใช้ยาใดเป็น
ประจำ�
ประวัติครอบครัว: มารดาสูง 157 ซม. มีประจำ�เดือนครั้งแรกอายุ 14 ปี
บิดาสูง 165 ซม. ปฏิเสธประวัติการเป็นหนุ่มสาวเร็วในครอบครัว

การตรวจร่างกาย

General appearance: good consciousness, no hyperpigmentation, facial acne and oily face
Measurements: weight 45.2 kg (+2 SDS), height 153 cm (+3.4
SDS), height velocity 12 cm/y (รูปที่ 1)

รูปที่ 1: โค้งการเติบโตของผูป้ ว่ ยตัง้ แต่เริม่ รักษาจนกระทัง่ ติดตามครัง้ สุดท้าย
10
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Vital signs: T 36.9oC, BP 110/64 mmHg, PR 83/min, RR 20/min
HEENT: not pale, no jaundice, no thyroid gland enlargement
Heart, lungs and abdomen: normal
Genitalia: testicular volume 12 mL, Tanner III genital and pubic
hair
Neurological examination: normal

การตรวจเพิ่มเติม

1. Bone age 13 years
2. Hormonal profiles
- FT3 4.4 pg/mL, FT4 1.2 ng/dL, TSH 2.37 mU/L
- Basal LH 2.1, FSH 2.2 IU/L, testosterone 290 ng/dL
3. Tumor markers: AFP 1.19 ng/mL, β-hCG 0.1 IU/L
4. Brain with pituitary gland MRI: normal size, signal intensity
of the pituitary gland and posterior pituitary bright spot,
pituitary height 5 mm, no definite abnormal nodule is seen
after dynamic Gd study, normal brain parenchyma

การวินิจฉัย

Sexual precocity

วิจารณ์

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 9 ปี 10 เดือน มี secondary sex characteristics ก่อนวัย คือ มีสิวบริเวณใบหน้า มีกลิ่นตัว อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น และ
มีขนหัวหน่าว ประเมิน pubertal status จากการตรวจร่างกายอยู่ในช่วง
mid-puberty เนื่องจาก testicular volume 12 mL ร่วมกับมี growth
spurt ในช่วงปีที่ผ่านมา (12 cm/y) จึงคาดการณ์ว่าน่าจะเข้า puberty
มาระยะหนึ่ง ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ precocious
puberty
ภาวะ precocious puberty จำ�แนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ central
precocious puberty (gonadotropin-dependent), pseudoprecocious puberty (gonadotropin-independent) และ normal
pubertal variants ในผู้ป่วยรายนี้มีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามขั้น
ตอนปกติ (normal tempo) testicular volume สัมพันธ์กับ genital
Tanner stage ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับ LH, FSH
และ testosterone อยู่ใน pubertal range จึงทำ�ให้นึกถึงภาวะ central
precocious puberty (CPP) มากที่สุด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการมี
พยาธิสภาพในสมองหรือไม่มีก็ได้ (ตารางที่ 1) โดยร้อยละ 90-95 ของ
เด็กหญิงที่มีภาวะ CPP เป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic)1 ต่างจาก
ในเด็กชายที่ประมาณร้อยละ 40-70 มีสาเหตุจากพยาธิสภาพในสมอง
(organic cause)2-4 ซึง่ สาเหตุของ CPP จากการมีพยาธิสภาพในสมอง
ได้แก่
- Hypothalamic hamartoma ถือเป็นสาเหตุของภาวะ CPP ที่
		 พบได้บ่อยที่สุดในเด็กชาย แต่มักมีภาวะหนุ่มก่อนวัยเร็วตั้งแต่
		 อายุ 3-4 ปี และอาจมี gelastic seizure ร่วมด้วย
- CNS tumor
- CNS infection หรือ trauma
- Cranial irradiation
เนื่องจากผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติ CNS infection หรือ trauma หรือ
ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะมาก่อน จึงไม่นึกถึงสาเหตุการมีพยาธิ
สภาพของสมองจากสาเหตุดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระยะหลังพบภาวะ idiopathic CPP
ในเด็กชายเพิ่มมากขึ้น จากรายงานของ Alikasifoglu และคณะ5 ในปี
ค.ศ. 2015 ได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กชาย 100 คนที่ได้รับการรักษาด้วย

CASE 4

I

A 9.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

ตารางที่ 1: สาเหตุของ central precocious puberty1,4
CNS abnormalities
• Hypothalamic hamartoma
• Tumors: astrocytoma, ependymoma, pinealoma,
hypothalamic or optic glioma, craniopharyngioma,
dysgerminoma (non-hCG secreting), meningioma
and neurofibroma
• Congenital malformations: suprasellar arachnoid cysts,
hydrocephalus, tuberous sclerosis, septo-optic dysplasia,
Chiari II malformations and myelomeningocele
• Acquired diseases: inflammatory processes (abscess,
meningitis, encephalitis, sarcoidosis, tuberculosis),
radiation, perinatal asphyxia, trauma
No CNS abnormalities
• Idiopathic
• Genetic causes:
- Activating mutations in the KISS1R and KISS1 genes
- Inactivating mutations in the MKRN3 gene (familial CPP)
• Chromosomal abnormalities
• Secondary to chronic exposure to sex steroid hormones:
(late treatment of virilizing forms of congenital adrenal
hyperplasia, after resection of sex steroid-secreting
tumors, testotoxicosis, McCune-Albright syndrome)
• Endocrine disrupters
• International adoption

GnRH agonist ระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึง 2014 พบภาวะ idiopathic
CPP ถึงร้อยละ 74 โดยพบว่าหากได้รับการวินิจฉัย CPP ขณะอายุน้อย
กว่า 7 ปี สาเหตุจะเกิดจาก idiopathic เพียงร้อยละ 40 แต่ถ้าได้รับการ
วินิจฉัยหลังอายุ 7 ปี จะพบสาเหตุจาก idiopathic ถึงร้อยละ 92 ดังนั้น
อายุ ข ณะได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคเป็ น ปั จ จั ย สำ�คั ญ ในการช่ ว ยแยกภาวะ
idiopathic และ organic CPP นอกจากนี้ การศึกษานี้พบว่าเด็กชาย
กลุ่ม organic CPP จะมีอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม อายุเมื่อได้รับการวินิจฉัย
อายุความสูง (height age) อายุกระดูก ดัชนีมวลกายและความสูงเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่จากการคำ�นวณ (PAH) น้อยกว่ากลุ่ม idiopathic CPP แต่มี
ระดับ basal testosterone และ peak LH จากการทำ� GnRH stimulation สูงกว่ากลุ่ม idiopathic CPP (ตารางที่ 2)
ผู้ป่วยรายนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุประมาณมากกว่า 7 ปี จาก
การตรวจเพิ่มเติมพบว่า tumor markers (β-hCG และ AFP) มีระดับ
ปกติและ brain MRI ไม่พบความผิดปกติ จึงให้การวินิจฉัยเป็น idiopathic CPP
ปัจจุบันมีการค้นพบยีนที่ควบคุมการหลั่ง GnRH และมีผลต่อ
การเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ได้แก่ KISS1, KISS1R และ MKRN3 และความ
ผิดปกติของยีนเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะ idiopathic CPP โดย
เด็กชายพบความชุกของการกลายพันธุข์ องยีน MKRN3 มากกว่าเด็ก
หญิง โดยเฉพาะในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ดังเช่น
รายงานของ Bessa DS และคณะ6 ซึ่งได้ตรวจยีน MKRN3, KISS1 และ
KISS1R ในเด็กชายที่มีภาวะ idiopathic CPP จำ�นวน 20 ราย พบผู้ป่วย
ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน MKRN3 และ KISS1 จำ�นวน 8 ราย (ร้อยละ
40) และ 1 ราย ตามลำ�ดับ ในขณะที่พบการกลายพันธุ์ของยีน MKRN3
ในเด็กหญิงที่มีภาวะ idiopathic CPP เพียงร้อยละ 6.4 และพบว่า
เด็กชายที่มีการกลายพันธุ์ของยีน MKRN3 จะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มที่อายุ
มากกว่าเด็กชายที่ ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีนนี้อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (อายุ 8.2 และ 7 ปี ตามลำ�ดับ)

ตารางที่ 2: ลักษณะทางคลินิกและระดับฮอร์ โมนในเด็กชายกลุ่ม organic และ idiopathic CPP5
			
		 Etiology of CPP		
Parameters
				
Organic		
Idiopathic
Clinical parameters
Age at diagnosis (y) 		
5.2 ± 1.4		
8.6 ± 1.1
Age at onset of symptoms (y)
4.6 ± 1.4		
7.6 ± 0.9
Height age (y) 		
5.6 ± 1.7		
9.1 ± 1.6
Bone age (y) 		
7.2 ± 1.3		
9.8 ± 1.2
Height-SDS 		
0.6 ± 0.4		
0.6 ± 0.3
Height-SDS for bone age 		
–1.9 ± 0.9		
–0.5 ± 0.4
BMI-SDS 		
0.4 ± 0.3		
1.5 ± 0.6
Target height (cm) 		
171.7 ± 3.9		 171.0 ± 3.4
Target height-SDS 		
–0.7 ± 0.6		
–0.8 ± 0.5
Predicted adult height (cm) 		
157.9 ± 3.8		 161.4 ± 2.9
Predicted adult height-SDS		
–2.7 ± 0.6		
–2.2 ± 0.5
Laboratory findings
Basal FSH (IU/L) 		
3.1 ± 1.4		
2.9 ± 1.6
Basal LH (IU/L) 		
1.6 ± 0.5		
1.5 ± 1.1
Basal testosterone (ng/mL)
2.0 ± 1.1		
1.1 ± 0.6
Peak LH after GnRH stimulation (IU/L)
25.5 ± 4.8		
11.6 ± 4.9
Values are expressed as mean ± standard deviation

p-value
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.79
<0.001
<0.001
0.44
0.44
<0.001
<0.001
0.55
0.70
<0.001
<0.001
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CASE 4
ผูป้ ว่ ยรายนี้ได้รบั การตรวจการกลายพันธุข์ องยีน MKRN3 เพิม่ เติม

การรักษา

การรักษา idiopathic CPP คือ การให้ยา depot GnRH agonist
โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ กระตุ้นเซลล์ gonadotrope ของ
ต่อมใต้สมองอย่างต่อเนื่องจนเกิด desensitization ของเซลล์และมี
down regulation ของ GnRH receptor ที่ต่อมใต้สมอง ทำ�ให้มีการ
หลั่งฮอร์โมน gonadotropins และฮอร์โมนเพศลดลง ในเด็กชายที่มี
ภาวะ CPP หากไม่ได้รับการรักษาจะมีความสูงเมื่อเป็นผู้ ใหญ่ประมาณ
155-159 ซม. (เฉลีย่ 155.6 ± 7.7 ซม.)7-9 ในรายที่ได้รบั การรักษาด้วย
GnRH agonist พบว่า final adult height (FAH) กับ predicted adult
height (PAH) มีค่าแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา ตั้งแต่ FAH น้อยกว่า
PAH 10.3 ซม. ไปจนถึงมากกว่า PAH 15 ซม.9-12 โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั
การมีความสูงเพิ่มหลังการรักษาได้มากคือ อายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มน้อย
กว่า 6 ปี9 อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าผูป้ ว่ ยจะมีความสูงสุด
ท้ายอยู่ในช่วงความสูงตามพันธุกรรม มีเพียงบางการศึกษาที่พบมีความ
สูงสุดท้ายน้อยกว่าความสูงตามพันธุกรรมโดยเฉลี่ย 6.5-8.2 ซม.11,12
แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มาพบแพทย์ครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ปี 10
เดือน ตรวจพบอายุกระดูก 13 ปี คำ�นวณความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ (PAH)
ได้ 174.6 ซม. ซึ่งถือว่าปกติและอยู่ในช่วงความสูงตามพันธุกรรม (mid
parental height 167.5 ซม. target adult height 159-176 ซม.) รวม
ทั้งไม่มีปัญหาด้านจิตใจและการเข้าสังคม จึงไม่ได้ให้การรักษาด้วย depot
GnRH agonist แต่ได้นัดติดตามอาการเป็นระยะ พบว่ามีการเติบโตและ
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A 9.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

พัฒนาการทางเพศปกติ รวมทั้งความสูงอยู่ใน target adult height
โดยตลอด ผู้ป่วยได้มาตรวจติดตามจนกระทั่งถึง FAH ขณะอายุ 14 ปี
3 เดือน ความสูง 175 ซม. ตรวจร่างกาย testicular volume 25 mL,
Tanner V genital and pubic hair และอายุกระดูก 18 ปี ซึ่งพบว่า
ความสูงของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติตามพันธุกรรม (รูปที่ 1)
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