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ป 2560 ผานไปอยางรวดเร็ว ป 2561 นับเปนปท่ี 25  
หร�อวัยเบญจเพสของการกอต้ังชมรมฯ ในโอกาสน้ีชาว 
ตอมไรทอเด็กทุกคน ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัย 
และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกชวยดลบันดาลให 
ทุกทานประสบแตความสุขความสำเร็จและพบแตสิ�งดีๆ 
ตลอดไปดวยคะ… 

 Newsletter ฉบับปใหม 2561 มาพรอมรูปแบบใหมสีสันสดใสที่ยังคงมีเนื้อหาเขมขนและครบถวนเชนเคย 

เร�่มจาก hot topic 2 เร�่องที่ อ.เปรมฤดี ไดเร�ยบเร�ยงจากการประชุม 10th International Meeting of Pediatric  
Endocrinology ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมร�กา เปนเร�่องเกี่ยวกับไทรอยดในกลุมเด็กเฉพาะคือ Down 
syndrome และเด็กอวน ซ่ึงพบมากข�น้เร�อ่ยๆ สำหรับตัวอยางผูปวยของ newsletter ฉบับน้ีมีการนำเสนอผูปวย 4 ราย 

เชนเคยทั้งจาก fellow และอาจารยหลายๆสถาบัน รายแรก เปนเด็กหญิงอายุ 14 ปมาดวยอาการแขนขาออนแรง 
รายที่ 2 เปนทารกแรกเกิดเพศชายที่มีผลการคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดผ�ดปกติ มีระดับ TSH สูงมากๆ 
แตมีระดับ freeT4 ปกติ รายที่ 3 เปนเด็กชายอายุ 1 ป 9 เดือน ที่เปน Prader-Willi syndrome มีสิวข�้นที่แกมและ 
ใบหนา รายสุดทาย เปนเด็กชายอายุ 2 ปที่ตัวโตผ�ดปกติ ทั้ง 4 รายมีบทสรุปและเฉลยที่แพทยทั่วไปและกุมารแพทย 

ทุกทานไมควรพลาดคะ

 ภาพของหนาปก newsletter ฉบับนี้ ภาพแรกเปนภาพคณะกรรมการชมรมฯ และกรรมการ APPES ในงาน 

APPES-TSPE CME Meeting ที่โรงแรมเดอะสุโกศล สวนอีกภาพเปนบรรยากาศที่ Booth APPES 2018 ในงาน 

10th IMPE 2017 และท่ีพลาดไมไดเลย เรามีนัดกันในงาน APPES 2018 วันท่ี 8-10 พ.ย 2561 น้ี ท่ีจังหวัดเชียงใหม

EDITOR TALK

พ.ปาร�ฉัตร รพ.สมิติเวช ชลบุร� พ.พ�มลศร� รพ.นครปฐม พ.คมศักดิ์ รพ.จ�ฬาลงกรณ และ พ.รพ�พรรณ รพ.สมิติเวช   

ศร�นคร�นทร…ขอปรบมือดังๆ ใหกับทีมชาวตอมเล็กทุกคนนำโดย อ.จีรันดา รพ.ศิร�ราช ในการทำหนาท่ีประชาสัมพันธ 

งาน APPES 2018 ใหแกผูเขารวมประชุม 10th IMPE 2017 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ไดอยางดีเยี่ยม…ขอแสดงความ 

ยินดีกับ อ.เปรมฤดี รพ.รามาธิบดี ท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยคนลาสุดของชมรมฯ และ อ.ว�ชิต 

ที่ไดรับรางวัล Great Teacher Award 2560 จากภาคว�ชากุมารฯ รพ.จ�ฬาฯ ดวยคะ…ทายสุด ขอสงอาจารย 

ของชมรมฯ 2 คนบินลัดฟาไปเร�ยนตอที่สหรัฐอเมร�กา อ.ภัทร รพ.ศร�นคร�นทรขอนแกน ที่ University of Colorado 

Hospital, Denver และ อ.มนัสว� รพ.รามาธิบดี ที่ The University of Chicago…ฉบับนี้คงตองหยุดซอกแซก 

แตเพ�ยงเทานี้กอนคะ พบกันใหมฉบับหนานะคะ

ชมรมฯ ขอรวมแสดงความยินดีกับ
กุมารแพทยตอมไรทอใหมทั้ง 4 คน
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TOPICS เรียบเรียงโดย  • ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 จากการประชุม the 10th International Meeting of Pediatric 
Endocrinology ที่เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 

14-17 กันยายน 2560 มีเรื่องน่าสนใจมากมาย แต่ที่เก็บมาฝากเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับไทรอยดในกลุ่มเด็กเฉพาะ 2 กลุ่ม คือ Down syndrome และ

เด็กอ้วน ซึ่งมีรายละเอียดและข้อสังเกตที่น่าสนใจมากและสามารถนำามา

ประยุกตใช้ในเวชปฏิบัติของกุมารแพทยต่อมไร้ท่อได้

TOPIC 1: 
THYROID AXIS DYSFUNCTION  
IN DOWN SYNDROME
โดย Professor Dr A.S. Paul van Trotsenburg จาก Netherlands

 ผู้ป่วยเด็กโตและผู้ใหญ่ที่เป็น Down syndrome มีโอกาสที่จะ

เกิด autoimmune thyroid disease มากกว่าคนทั่วไป โดยอาจจะมี

หรือไม่มีอาการและอาการแสดงของ hypothyroidism หรือ hyperthy-

roidism ก็ได้ หรือมีเพียง TSH ที่สูงผิดปกติแต่ระดับ T4 ปกติ ที่เรียกว่า 

subclinical hypothyroidism สำาหรับทารกที่เป็น Down syndrome 

จะมีความผิดปกติของไทรอยดที่พบบ่อย 2 แบบ คือพบ congenital  

hypothyroidism (CH) จากการตรวจคัดกรองแรกเกิดได้มากกว่า

ทารกแรกเกิดปกติ และพบอุบัติการณของการมีระดับ TSH สูงเล็กน้อย

ในช่วงเดือนแรกๆ หลังเกิด ซึ่งจะค่อยๆ ลดลงหลังจากนั้น

สมมติฐานของความผิดปกติของ thyroid function ในเด็ก 
Down syndrome (DS) ได้แก่

• Central (hypothalamic) defect เช่น delayed hypothalamic 

maturation แต่ก็มีข้อค้านว่า เมื่อให้การรักษาเด็ก DS กลุ่มนี้ด้วย 

L-thyroxine พบว่าระดับ TSH ที่ตอบสนองลดลงมีรูปแบบเหมือน

กับทารกที่ไม่ได้เป็น DS ที่มี CH ชนิดที่มีความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด

มากกว่าทารกที่ไม่ได้เป็น DS แต่มีความผิดปกติที่ต่อมใต้สมองหรือ 

ไฮโปทาลามัส คือ ระดับ TSH จะไม่ค่อยตำ่าทั้งที่ T4 ปกติ หรือ T4 ต้อง

สูงเล็กน้อยจึงจะทำาให้ TSH อยู่ในเกณฑค่อนข้างตำ่า ในขณะที่กลุ่ม

ทารกที่ไม่ได้เป็น DS ที่มี CH ชนิดที่มีความผิดปกติของต่อมใต้สมอง 

หรือไฮโปทาลามัส หลังได้รับการรักษาด้วย L-thyroxine พบว่า 

เมื่อ T4 ปกติ TSH มักจะตำ่ามากหรือวัดไม่ได้  นอกจากนี้ ข้อค้าน

อีกประการหนึ่งว่า สาเหตุของ isolated TSH elevation จะเกิด

จาก central defect คือ TSH bioactivity ของทารก DS ที่มี TSH  

elevation เป็นปกติ แต่ในขณะที่ทารกทั่วไปที่มี central hypothy-

roidism ที่มี TSH สูงเล็กน้อย (ไม่เกิน 20 mU/L) มักมี biologically 

inactive TSH

• Peripheral defect เช่น ความผิดปกติในการสร้างหรือการทำางาน

ของ T3 เป็นที่ทราบกันว่า ถ้า type I หรือ II deiodinase ผิดปกติ

หรือทำางานลดลงและเป็นเหตุให้ TSH สูงขึ้น มักจะมี T4:T3 สูงขึ้น หรือ

ระดับ T4 สูง แต่กลับพบว่าค่าต่างๆ เหล่านี้ในทารก DS ที่มี TSH สูง

เล็กน้อยจะมีค่าอยู่ในเกณฑปกติ

• Subtle defect ของต่อมไทรอยด์ เป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้

มากที่สุด

 - Autoimmunity ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้มี TSH สูงใน DS ช่วง

วัยทารก เนื่องจากในช่วงวัยทารกมักตรวจ anti-thyroperoxi-

dase (TPO) ได้ผลเป็นลบ อย่างไรก็ตาม พบว่าช่วงอายุ 12-24 

เดือน เริ่มพบ anti-TPO ในเด็ก DS เป็นบวกเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า 

แสดงว่า autoimmunity เริ่มเกิดตั้งแต่เด็กอายุน้อย แต่ระดับที่พบ 

ค่อนข้างตำ่า และ anti-thyroglobulin ก็มักจะเป็นลบ ร่วมกับการ 

ที่ระดับ TSH ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่มี anti-TPO เป็นบวก

หรือลบ จึงทำาให้ autoimmunity ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำาให้มี TSH 

สูงในทารก DS อย่างไรก็ตาม พบว่า autoimmunity เป็นสาเหตุ

ของ thyroid function ที่ผิดปกติได้มากขึ้นในเด็กโต

 - Thyroid dysgenesis อาจเป็นสาเหตุของ thyroid dysfunc-

tion ได้ พบว่าขนาดต่อมไทรอยดเป็นปกติในช่วง fetus แต่มี 

morphology ผิดปกติ และต่อมไทรอยดมีขนาดเล็กกว่าปกติ

เมื่อติดตามที่อายุ 11 ปี โดย trisomic state ของ chromo-

some 21 เป็นสมมติฐานหนึ่งที่สำาคัญที่อาจอธิบายสาเหตุของ 

thyroid dysgenesis และทำาให้ผู้ป่วยเด็ก DS มีความผิดปกติ

ของ thyroid function คือมี genomic dosage imbalance ของ 

dosage-sensitive gene ที่รบกวนการทำางานของต่อมไทรอยด 

ได้แก่ dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated  

kinase 1A (DYRK1A) บนโครโมโซมคู่ที่ 21 ที่มี 1 extra copy 

ทำาให้มี 3 copies ของยีน จาก mice model พบว่าทำาให้มี  

thyroidal embryogenetic, functional และ morphological 

impairment ทำาให้ต่อมไทรอยดพัฒนาผิดปกติ โดย Dyrk1A+/++ 

mice ที่ embryonic day 15.5 มีต่อมไทรอยดขนาดใหญ่เป็น 2 

เท่า และ day 13.3 และ 17.5 มี RNA level ของ Nkx2-1, Foxe1 

และ Pax8 เพิ่มขึ้น และใน young adult Dyrk1A+/++ mice มี

ระดับ T4 ตำ่าและ TSH สูงกว่า wild type mice ต่อมไทรอยดหนัก

กว่า และจากพยาธิวิทยามี large disorganized regions ฉะนั้น 

DYRK1A จึงอาจมีความสำาคัญในการเกิด thyroid dysgenesis 

ในผู้ป่วย DS

TOPIC 2:  
THYROID AXIS DISRUPTION  
BY OBESITY
โดย Professor Dr Thomas Reinehr จาก Germany

 ในเด็กอ้วนมักตรวจพบระดับ TSH สูงกว่าเด็กท่ีมีนำา้หนักตัวปกติ 

และพบว่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ TSH ในเลือด 

โดยพบว่าร้อยละ 10-23 ของเด็กอ้วนมีระดับ TSH สูงเล็กน้อยประมาณ 

4-10 mU/L โดยระดับ free T4 หรือ/และ free T3 มักปกติหรือสูงเล็กน้อย

กลไกที่อาจอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ thyroid function  
ดังกล่าว ได้แก่

• Adiposity อาจเกี่ยวข้องกับ thyroid dysfunction และ mor-

phological thyroid changes โดยพบว่าผลการตรวจอัลตรา 

ซาวนดของต่อมไทรอยดในเด็กอ้วนที่มี TSH สูงจะมีลักษณะ hypo-

echogenicity ซึ่ง hypoechogenicity อาจเป็นตัวบ่งชี้แรกๆ ของ

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด โดย hypoechogenicity อาจเกิด

จาก low-grade inflammation ของต่อมไทรอยดจากการที่ไขมัน

หลั่ง inflammatory cytokines เช่น tumor necrosis factor-α, 

interleukin (IL)-1 และ IL-6 และ cytokines เหล่านี้ยับยั้ง Na-I 

symporter mRNA expression และ iodide uptake activity 

ทำาให้มี compensatory response โดยการเพิ่มระดับ TSH ให้สูงขึ้น  

นอกจากนี้ cytokines อาจทำาให้เกิด vasodilatation และ permea-

bility ของ thyroid vessels เพิ่มขึ้น ทำาให้มีการทำาลายต่อมไทรอยด

จึงเห็นเป็น hypoechogenicity



General appearance: no dysmorphic features, active, 

no dyspnea, no tachypnea, no hyperpigmentation (รูปที่ 1) 

HEENT: no goiter, no gum hyperpigmentation

Heart and lungs: normal 

Breast: Tanner stage I (รูปที่ 2)

Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly 

Neurological exam: E4V5M6, proximal muscle grade III all,

normal tone, reflex 2+ all, negative Babinski 

Genitalia: female pattern, no hyperpigmentation, pubic hair 

Tanner stage I, no clitoromegaly, no rugae, urethral opening 

at perineum, no mass palpable at both groins

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • พญ.จตุรัศมิ์  เพ็ชรกุล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี

  CASE 1
A 14-YEAR-OLD GIRL WITH
GENERALIZED WEAKNESS
 
เด็กหญิงไทย อายุ 14 ปี ภูมิลำาเนาจังหวัดศรีสะเกษ

อาการสำาคัญ: แขนขาอ่อนแรง 1 สัปดาหก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: 2 สัปดาหก่อน ขณะเดิน มีอาการวูบเหมือนจะเป็นลม 

นั่งพักประมาณ 1 นาที ดีขึ้นเอง รู้สึกตัวตลอด ไม่มีเกร็งหรือชักตาลอย

 1 สัปดาหก่อน มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไม่มีแรงเดินขึ้น

บันได ไม่มีปวดศีรษะหรือตามัว นอนราบได้ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบกลาง

คืน ไม่มีอาการทางระบบหายใจหรืออาการบวม ปัสสาวะออกดี ไปตรวจ

ที่รพช. พบมีความดันเลือดสูง จึงส่งตัวมารพ.ศรีสะเกษ ตรวจพบ BP 

160-170/100-110 mmHg, motor power grade III-IV ได้ส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพบ 

• Blood chemistries: BUN 9.7, Cr 0.67 mg/dL, Na 146, K 1.6,  

Cl 94, HCO3 40.1 mmol/L

• TFT: T3 106 ng/dL, T4 8.45 mcg/dL, TSH 1.61 mU/L 

• UA: pH 7.0, sp.gr. 1.005, protein 1+, WBC 5-10, RBC 0-1/HPF

• KUB ultrasonography: normal renal parenchyma, not seen 

uterus 

ตรวจร่างกายเพ่ิมเติมพบ breast Tanner stage I ยังไม่เคยมีประจำาเดือน 

ได้รับการรักษาด้วย metoprolol (100) ½ tab od, enalapril (20) 1 tab  

bid, hydralazine (25) 1 tab tid และ amlodipine (10) 1 tab bid  

แล้วส่งตัวมารพ.สรรพสิทธิประสงค เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม 

ประวัติอดีต: ปฏิเสธโรคประจำาตัวใดๆ ปฏิเสธการใช้ยาประจำา 

ประวัติครอบครัว: ไม่มีคนในครอบครัวเป็นโรคความดันเลือดสูงหรือ

แขนขาอ่อนแรง ไม่มีประวัติเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด ไม่มีการแต่งงานใน

เครือญาติ พี่สาวอายุ 18 ปียังไม่มีประจำาเดือน

การตรวจร่างกาย
Measurements: weight 50 kg (P 50-75), height 160 cm (P 50-75) 

Vital signs: T 37  ำC, BP 140/70 (BPP95 129/84, BPP99 136/92) mmHg, 

RR 20/min 

• Derangement ของ hypothalamic-pituitary axis
• Impaired feedback เนื่องจาก T3 receptor ในไฮโปทาลามัสลดลง 

คือมี thyroid hormone resistance

• Decreased peripheral thyroid hormone deiodinase activity 
• Leptin-mediated pro-TRH production และ leptin กระตุ้นการ

สังเคราะห TSH โดยผ่าน hypothalamic-pituitary axis ในทาง

กลับกัน TSH อาจกระตุ้นการสังเคราะห leptin ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็น 

cross-talk ระหว่าง 2 ฮอรโมนนี้ โดยกลไกนี้น่าจะเป็นกลไกสำาคัญที่

จะอธิบายการมี TSH สูงเล็กน้อยในเด็กอ้วน

ต้องรักษาภาวะที่มี TSH สูงในเด็กอ้วนหรือไม่
 เนื่องจากกลไกในการเกิด TSH สูงในเด็กอ้วนยังไม่เป็นที่ทราบ

แน่ชัด อย่างไรก็ตาม หลังจากลดนำ้าหนักพบว่าผล thyroid function 

รวมทั้ง TSH กลับเป็นปกติ ไม่ว่าจะลดนำ้าหนักได้จากการควบคุมอาหาร

หรือ bariatric surgery ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ TSH สูงในเด็กอ้วนนั้น 

reversible และเป็นผลจากความอ้วนมากกว่าเป็นเหตุให้อ้วน ฉะนั้นการ

ให้การรักษาด้วย L-thyroxine จึงไม่จำาเป็น การที่มี TSH และ free T3 

สูงในเด็กอ้วน ทำาให้ energy expenditure และการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นซึ่ง

เป็นการปรับตัวของร่างกายตอบสนองต่อนำ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

TOPICS
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รูปที่ 1: (ซ้าย) ผู้ป่วยเทียบกับมารดา
รูปที่ 2: (ขวา) เต้านมของผู้ป่วยแสดง 
breast Tanner stage I

Pedigree



Problem list
1. Generalized weakness 

2. Hypernatremia and hypokalemia 

3. Hypertension

4. Delayed puberty

การตรวจเพิ่มเติม
1. Blood chemistries: BUN 8, Cr 0.6 mg/dL, Na 144, K 2.1, Cl 95, 

HCO3 35 mmol/L, Ca 10.1, P 4.6, Mg 1.8 mg/dL

2. Plasma renin activity 34 ng/dL/hr (50-330)

3. Hormonal assay: aldosterone 9.5 ng/dL (2-22), LH 48.0, 

FSH 61.2 mIU/mL, estradiol <1 pg/mL (Tanner I: 0.5-1.1), 

testosterone 1.7 ng/dL (Tanner I: <3-10 ), 17-hydroxypro-

gesterone (17-OHP) 39 ng/dL, DHEAS 2.5 mcg/dL (Tanner I:  

13-83)

4. X-ray bone age 10 years 

5. 250 mcg ACTH stimulation test

Hormones 0 min 30 min 60 min
Cortisol (mcg/dL)  1.0 2.4 2.5

Testosterone (ng/dL)  1.5 - -

17-OHP (ng/dL)  26 - 27

6. Abdomen and pelvic ultrasonography: normal both kidneys, 

uterus can’t be evaluated due to empty bladder

7. Chromosome study: 46,XY

วิจารณ์
 จากประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พบว่าผู้ป่วยมี mineralocorticoid excess คือ มี hypernatremia, 

hypokalemia, metabolic alkalosis และ hypertension (HT) ร่วม

กับ adrenal insufficiency และ delayed puberty จาก hyper-

gonadotropic hypogonadism ทำาให้คิดถึงความผิดปกติของต่อม

หมวกไต โดยเฉพาะ 17α-hydroxylase deficiency congenital 

adrenal hyperplasia (CAH) มากที่สุด จึงส่งตรวจ mutation ของ 

CYP17A1 พบ homozygous mutation ที่ codon 440 ทำาให้มีการ

เปลี่ยนจาก arginine เป็น histidine ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัย 

เป็น 17α-hydroxylase deficiency CAH
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ทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive ยีน CYP17A1 ควบคุม

การทำางานของเอนไซมที่อยู่ใน steroidogenic pathway (รูปที่ 3) คือ 

17α-hydroxylase และ 17,20 lyase ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำาให้มี 

deoxycorticosterone (DOC) คั่ง ขาดฮอรโมนคอรติซอล และขาด

ฮอรโมนเพศชาย ทำาให้มีซีรัมโซเดียมสูง โพแทสเซียมตำ่าในเลือด เกิด

อาการแขนขาอ่อนแรง ความดันเลือดสูง การที่ผู้ป่วยขาดฮอรโมนเพศ

ชายทำาให้มีอวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิง ทั้งผู้ที่มีโครโมโซม XX และ XY 

(male pseudohermaphroditism) ไม่มีการพัฒนาของ secondary 

sex characteristics ดังที่พบในผู้ป่วยรายนี้ แต่ที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่มี

อาการของ adrenal insufficiency เพราะมี corticosterone คั่ง ซึ่ง

สามารถจับกับ glucocorticoid receptor2

CASE 1    I A 14-YEAR-OLD GIRL WITH GENERALIZED WEAKNESS

 CAH ชนิด 17α-hydroxylase deficiency พบได้น้อยมาก 

เพียงร้อยละ 1 ของ CAH ทั้งหมด อุบัติการณพบประมาณ 1:50,000-

100,0001 เกิดจากความผิดปกติของยีน CYP17A1 โดยมีการถ่ายทอด

รูปที่ 3:  Steroidogenic pathway และความผิดปกติของ CYP17A1

 โรค 17α-hydroxylase deficiency CAH มีความหลากหลาย

ทั้งอาการแสดงและความรุนแรงของโรค ขึ้นกับตำาแหน่งที่เกิดความผิด

ปกติของยีน CYP17A1 ดังแสดงในตารางที่ 13  

 สำาหรับตำาแหน่งของ mutation ที่พบเช่นเดียวกับในผู้ป่วยรายนี้ 

มีรายงานตั้งแต่ ค.ศ. 1994  โดย mutation จากตำาแหน่งที่เป็น arginine 

เปลี่ยนเป็น histidine ที่กรดอะมิโน 4404 ตำาแหน่งนี้อยู่กับ heme-

binding region และเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานของ P450c17 เมื่อ

มีความผิดปกติที่ตำาแหน่งนี้ จึงเกิดอาการรุนแรง ทำาให้ผู้ป่วยรายนี้มี 

ทั้ง hypernatremia, hypokalemia, HT และ male pseudoherma-

phroditism 

การรักษา
 แนวทางการรักษาโรค 17α-hydroxylase deficiency CAH 

ประกอบด้วย

 1. Glucocorticoid replacement เพื่อลดระดับ ACTH รวม

ทั้ง DOC และ corticosterone โดยพิจารณาให้เป็น hydrocortisone 

(cortef®) 10-15 mg/m2/day หรือ prednisolone 2-5 mg/วัน หรือ 

dexamethasone 0.25-0.5 mg/วัน2

 2. การเลือกเพศและให้ฮอรโมนทดแทน โดยตัดสินเพศเป็น 

ผู้หญิง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมันจาก hypergonadotropic hypogo-

nadism ในรายที่โครโมโซมเป็น XY มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งของระบบ

สืบพันธุ ในอนาคตได้ จึงควรพิจารณาผ่าตัด gonadectomy โดยวิธี 

laparoscopic gonadectomy5 และควรให้ estrogen replacement 

เพื่อให้มี secondary sex characteristics และอาจให้ testosterone 

ขนาดตำ่าๆ เพื่อให้มี sexual hair 

Homozygous mutation at codon 440 
c.1319G>A (p.R440H)
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CASE 1    I A 14-YEAR-OLD GIRL WITH GENERALIZED WEAKNESS

การติดตามผู้ป่วย

 ระหว่างที่นอนรพ. ความดันเลือดยังอยู่ในช่วง P95-P99+5 

(HT stage I) จึงให้ยาลดความดันเลือดเดิมก่อน หลังให้การรักษาด้วย 

cortef® ระดับเกลือแร่เป็นปกติ กล้ามเนื้อมีแรงปกติ แต่ยังมีโซเดียมสูง 

โพแทสเซียมตำ่า metabolic alkalosis จึงปรับเพิ่มขนาดของ cortef® 

ส่วนความดันเลือดอยู่ในเกณฑปกติ จึงลดชนิดของยาลดความดันเลือด

ลงได้ หลังรักษา 4 เดือน ผู้ป่วยไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรงอีก ระดับเกลือแร่  

อยู่ในเกณฑปกติ ความดันเลือดเป็นปกติ สามารถลดยาลดความดัน

เลือดเหลือเพียงชนิดเดียว เริ่มมีเต้านมเพิ่มขึ้น และวางแผนจะทำาผ่าตัด 

gonadectomy ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. Sung K, Jeong R. A case of 17 alpha-hydroxylase deficiency. Clin Exp Reprod Med 2015;42:72-6.
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xylase deficiency. MJA 2013;199:556-8.
3. Jun Y, Bin C, Shouyue S, et al. Phenotype-genotype correlation in eight Chinese 17α- hydroxylase/17,20 lyase 
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severe 17α-hydroxylase deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:160-4.
5. Hatice I, Ulas S, Muzaffer C, et al. The preferred approach to a male pseudohermaphroditic patients with 

17α-hydroxylase deficiency. Eur J Surg Sci 2011;2:53-6.

ตารางที่ 1: รายงานผู้ป่วย 17α-hydroxylase deficiency CAH ที่มีความผิดปกติของยีน CYP17A1 ตำาแหน่งต่างๆ

Clinical/Lab  At diagnosis Visit 1 (1 เดือน) Visit 2 (2 เดือน) Visit 3 (4 เดือน) 
   ขาดยา 2 สัปดาห์
BP (mmHg)  140/70 120/80 169/107 117/74

Electrolytes (mmol/L) Na 144  K 2.1  Na 143  K 2.9  Na 145  K 2.6  Na 141  K 4.2 

 Cl 95  CO2 35 Cl 105 CO2 25  Cl 105  CO2 27  Cl 105 CO2 24

Motor power  III/V V/V V/V V/V

Pubertal staging  Breast I Breast I Breast II-Lt, I-Rt Breast II

 Pubic hair I  Pubic hair I   Pubic hair I  Pubic hair I 

Medications: Amlodipine (10) 1x2 Amlodipine (10) 1x2 Amlodipine (10) 1x2 Amlodipine (10) 1x2

Anti-hypertensive  Hydralazine (25) 1x3  Hydralazine (25) 1x3 Hydralazine (25) 1x3 

 Enalapril (20) 1x2 

 Metoprolol (100) ½x1

Hormone replacement Cortef® 1 tab bid  Cortef® 1.5 tab bid Cortef® 1.5 tab bid Cortef® 1.5 tab bid

 (13.4 mg/m2/day) (20 mg/m2/day) (20 mg/m2/day) (20 mg/m2/day)

 Premarin® (0.625) 1x1 Premarin® (0.625) 1x1   Premarin® (0.625) 1x1 Premarin® (0.625) 1x1

 No. Age (y) Social sex Karyotype Main symptoms Systolic/ Serum K Tanner Mutation
      diastolic BP (mmol/L) breast/ 
      (mmHg)  pubic hair
 1 13 Female  46,XX  Fatigue, primary 140/100 3.21 B1P1  D487_F489 
     amenorrhea     del

 2 23 Female  46,XY  Male  135/95 2.89 B1P1  D487_F489  
     pseudohermaphroditism     del

 3 13 Female  46,XX  Hypertension, primary  160/110 3.14 B1P1  Y329K 
     amenorrhea

 4 20 Female  46,XY  Fatigue, male  150/110 2.65 B1P1  Y329K 
     pseudohermaphroditism

 5 28 Female  46,XX  Primary amenorrhea  150/100 2.58 B1P1  V310_W313 
         del 

 6 27 Female  46,XY  Male  160/100 3.5 B1P1  D487_F489  
     pseudohermaphroditism     del, R416C 

 7 24 Female  46,XY  Male  135/85 3.78 B1P1  D487_F489  
     pseudohermaphroditism     del, R416C 

 8 20 Female  46,XX  No  135-140/85-95  3.61 B5P1  F453S



CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • พญ.พิมลศรี  หาญตนศิริสกุล  • รศ.พญ.จีรันดา  สันติประภพ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  CASE 2
A MALE NEONATE WITH  
ABNORMAL THYROID 
FUNCTION TEST
ทารกแรกเกิดเพศชาย อายุ 3 วัน ภูมิลำาเนา จ.กรุงเทพฯ

อาการสำาคัญ: abnormal TSH screening 

ประวัติปัจจุบัน: แรกเกิดตรวจ TSH screening พบ TSH เท่ากับ 361.7 

mU/L และ confirmatory TFT ที่อายุ 3 วัน พบ FT4 2.5 ng/dL, T3 

141.5 ng/dL, TSH >100 mU/L ผู้ป่วยดูดนมมารดาได้ดี ถ่ายอุจจาระ

สีเหลือง 8 ครั้งต่อวัน ตรวจพบตัวเหลือง MB 10.1 mg/dL ไม่ถึง 

เกณฑส่องไฟ

ประวัติแรกเกิด: เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 4,070 กรัม มารดา

อายุ 27 ปี G1P0 GA 38+6 สัปดาห ฝากครรภ 13 ครั้ง มารดาไม่มี

โรคประจำาตัว ระหว่างตั้งครรภนำ้าหนักขึ้น 15 กิโลกรัม ได้รับการวินิจฉัย

เป็น GDM class A1 on diet control ตรวจร่างกายมารดาไม่พบ  

exophthalmos ไม่พบ goiter ไม่มี sign of hypothyroidism ไม่มี

ประวัติโรคไทรอยด

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธการแต่งงานในเครือญาติ ปฏิเสธบุคคลใน

ครอบครัวมีโรคไทรอยด

การตรวจร่างกาย
Measurements: weight 3,950 g (P90), length 51 cm (P50), HC 

33 cm (P25)

Vital signs: T 37.1 ำC, HR 115/min, RR 58/min, BP 75/38 mmHg

General appearance: active, jaundice                                                                                            

HEENT: AF 2x2 cm, PF 0.5x0.5 cm, no midline defects, no goiter

Heart, lungs and abdomen: normal

Genitalia: normal male type, no micropenis, descended both 

testes

Problem list
 Abnormal thyroid function test: markedly elevated TSH 

with normal FT4 and T3

การตรวจเพิ่มเติม
1. 99mTc-thyroid scan: homogeneous radiotracer uptake with 

normal sized thyroid gland at thyroid bed, no evidence of 

ectopic thyroid gland

2. X-ray of both knees: presence of bilateral tibial and femoral 

epiphyses consistent with term neonate

3. Maternal TFT (หลังคลอด 3 วัน): FT4 0.95 ng/dL, T3 134.6 ng/

dL, TSH >100 mU/L

4. Maternal thyroid autoantibody: anti-thyroglobulin Ab <1 IU/

mL (<35 IU/mL), anti-thyroidperoxidase Ab <1 IU/mL (<65 

IU/mL), anti-TSH receptor Ab 1.1 IU/L (<1 IU/L)

5. Polyethylene glycols (PEGs) precipitate and measure TSH 
with different assays (ตารางที่ 1)

*After 1:10 dilution 

6. Polyethylene glycols (PEGs) precipitate and measure TSH 
with different assays ของมารดา (ตารางที่ 2)

7. Gel filtration chromatography: macroTSH was detected (รูปท่ี 1)

 

 
รูปท่ี 1: Gel filtration chromatography แสดง macroTSH (ลูกศรสีชมพู)

การวินิจฉัย 
 Abnormal thyroid function from assay interfering due 

to macroTSH 

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้มี discordant thyroid function test (TFT) คือ  

มี FT4 และ T3 ปกติ แต่มี TSH สูงมาก ประกอบกับผู้ป่วยมีอาการ 

euthyroidism ตรวจ thyroid scan พบต่อมไทรอยดที่มี uptake ปกติ 

และตรวจ TFT ของมารดาพบลักษณะเช่นเดียวกัน จึงนึกถึง TSH ที่ 

สูงมากผิดปกติที่มีสาเหตุจาก assay interference มากที่สุด 

 ภาวะ immunoassay interference พบได้น้อยกว่าร้อยละ 2 

จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี immunometric assays1  

ปัจจุบันการตรวจ TSH assay เกือบทั้งหมดใช้วิธี immunometric 
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 Age DOL 3   DOL 8

 Lab Roche  Roche  Abbott

   Pre-PEG  Post-PEG

TSH (µIU/mL) > 100 443.5*  21.92 50.18

FT3 (pg/mL) - 4.15  6.04 4.19

FT4 (ng/dL) 2.45 2.7  4.78 2

T3 (ng/dL) 141.5 142.7  245.8 140.8

T4 (µg/dL)  - 15.43  16.84 17.3

 Lab Ref. range  Roche  Abbott

   Pre-PEG  Post-PEG

TSH (µIU/mL) 0.27-4.20 > 100  5.58 21.2188

FT3 (pg/mL) 2.0-4.04 3  5.12 -

FT4 (ng/dL) 0.93-1.70 1.27  2.48 1.09

T3 (ng/dL) 80-200 125.5  204.4 -

T4 (µg/dL)  5.1-14.1 9.85  11.82 -



two-site (sandwich) technique โดยมีหลักการคือ ใช้ capture และ 

detection antibody จับบน epitope บนตำาแหน่งที่ต่างกันบนโมเลกุล

ของ TSH ทำาให้เกิดสัญญาณ (signal) เกิดขึ้น จึงตรวจนับปริมาณของ 

TSH ได้2 (รูปที่ 2)

 
 
 
 
รูปที่ 2: หลักการตรวจ TSH ด้วยวิธี sandwich technique2

 หากมี interfering antibodies ในพลาสมาของผู้ป่วย ก็

สามารถทำาให้เกิดการอ่านค่า TSH ที่สูงขึ้นผิดปกติ (falsely positive) 

หรืออ่านค่าได้ตำ่าผิดปกติ (falsely negative) ได้ interfering anti-

bodies จำาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. Human anti-animal antibody (HAA) เป็นการเรียก

แอนติบอดีที่ทราบชนิดของแอนติเจนที่สัมผัส เช่น แอนติเจนจากวัคซีน 

ที่ทำาจากส่วนประกอบของหนู แอนติเจนที่ผู้ป่วยได้รับจากสัตวเลี้ยง 

เป็นต้น  

 2. Heterophilic antibody ใช้เรียกแอนตีบอดีที่ไม่ทราบชนิด

ของแอนติเจน 

 3. Rheumatoid antibody ที่สามารถมี cross reactivity  

ต่อ assay antibodies ได้2

 การวัดค่า TSH ได้สูงผิดปกติ นอกจากจะเกิดจาก interfering 

antibodies แล้ว ยังสามารถเกิดจาก macroTSH ได้ macroTSH เป็น 

macro-hormone complex ที่เกิดจาก specific anti-TSH immu-

noglobulin จับกับโมเลกุลของ TSH ทำาให้ TSH สูญเสีย biological 

activity ไป แต่ยังมี epitope ที่สามารถจับกับ capture และ detection 

antibody ได้ จึงทำาให้การวัดระดับ TSH มีค่าสูงผิดปกติ2

 ในผู้ป่วยรายนี้ เมื่อสงสัยว่ามี interfering antibodies และ/ 

หรือ macroTSH จึงได้ทำาการวัดปริมาณ TSH ด้วย assay ที่ต่างกัน  

คือ วิธี one-step, electro-chemiluminescence immunoassay 

จาก Roche ซึ่งแอนติบอดีที่ใช้ในการตรวจวัดทำาจาก human and 

mouse-specific components และวิธี two-step, chemilumines-

cent microparticle immunoassay จาก Abbott ซึ่งแอนติบอดีใน 

assay นี้ ทำาจาก mouse monoclonal antibodies ประกอบกับใช้ 

polyethylene glycol (PEG) precipitation เพื่อขจัดการรบกวนจาก 

interfering antibodies  พบว่าเมื่อตรวจวัดด้วย assay ที่ต่างกัน ระดับ

ของ TSH ที่วัดได้เปลี่ยนแปลงจาก 443.5 (หลังจาก dilute specimen 

เพื่อหาค่าที่แท้จริง) โดยการวัดด้วย Roche assay เป็น 50.18 mU/L 

โดยการวัดด้วย Abbott assay และหลังทำา PEG precipitation วัด

ระดับ TSH ได้ลดลงเป็น 21.92 mU/L (ตารางที่ 1) เมื่อนำามาคำานวณ 

percentage recovery of TSH = 21.92/443.5 x 100 = 4.9% ซึ่งถ้า 

percentage recovery of TSH น้อยกว่า 25% จะสนับสนุนว่าในเลือด

ของผู้ป่วยนั้นน่าจะมี interfering antibodies หรือ macroTSH อยู่ 

ทำาให้วัด TSH ได้สูงผิดปกติ3 การตรวจวัดระดับ TSH ของมารดาก็ได้ผล

เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 2)

 หลังจากนำาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยและมารดาทำา gel filtration 

chromatography พบว่ามีโมเลกุลของ macroTSH (รูปที่ 1) ซึ่งเป็น

โมเลกุลขนาดใหญ่ประมาณ 150 กิโลดาลตัน ต่างจากโมเลกุลของ TSH 

ปกติ ที่มีขนาดเพียง 28 กิโลดาลตัน4

 มีรายงานการพบ macroTSH ในทารกแรกเกิด5-8 ที่ตรวจ

พบ TSH สูงจาก TSH screening เมื่อนำามาตรวจ TFT พบลักษณะ 

discordant TFT เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายนี้ คือมีฮอรโมนไทรอยดปกติ  

แต่มี TSH สูงมาก ผล TFT ในมารดาก็พบลักษณะเช่นเดียวกัน TSH  

ที่สูงจะลดระดับเป็นปกติในระยะเวลา 6-8 เดือน ซึ่งเกิดจาก immuno- 

globulin G (IgG) หรือ macro-TSH-IgG complex ที่ทารกได้รับจาก

มารดาผ่านทางรกหมดไป

 ดังนั้น ในทารกแรกเกิดที่พบ discordant TFT ควรตรวจ TFT 

ของมารดาร่วมด้วย และควรนึกถึงภาวะ immunoassay interference 

ไว้ในการวินิจฉัยแยกโรคด้วย ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยไม่ต้องได้รับการรักษาด้วย 

thyroxine โดยไม่จำาเป็น

การรักษาและการติดตามผู้ป่วย
 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการติดตาม TFT เป็นระยะ พบว่าระดับ TSH 

กลับเป็นปกติตอนอายุ 10 เดือน โดยระดับ FT4 ปกติตลอด (ตารางที่ 3) 

มีการเติบโตและพัฒนาการปกติ

ตารางที่ 3: การติดตามระดับ TSH ของผู้ป่วยรายนี้ 
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Signal
Detection antibody

Analyte (TSH)

Capture antibody

 Age  DOL 8   1 mo.   2 mo.  4 mo.  7 mo.  10 mo.
 Lab Roche  After Roche  After Roche  After  Roche  Roche  Roche
    1:10   1:10   1:10
    dilution   dilution   dilution

TSH  > 100 443.5 > 100 176.4 > 100 139.3 67.32 22.89 6
(µIU/mL)

FT3   4.15    - - - - - - - 5.3
(pg/mL)

FT4   2.7    - 1.53 - 1.42 - 1.46 1.31 1.43
(ng/dL)

T3   141.5    - 187.3 - - - 175.5 206.9 215
(ng/dL)

T4   -    - - 10.51 8.82 - 9.32 9.32 -
(µg/dL)



Problem list
1. Acne vulgaris (infantile onset) 

2. History of IUGR, symmetrical SGA

3. Prader-Willi syndrome, OSA with pulmonary hypertension

การวินิจฉัยแยกโรค
 ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงที่เข้าได้กับภาวะ androgen 

excess ตั้งแต่อายุ 3 เดือน คือ มีสิวและหน้ามัน แต่ไม่มีขน กลิ่นตัว และ 

secondary sex characteristics อื่นๆ และไม่มี growth spurt ไม่มี

ประวัติได้รับ exogenous androgen โรคหรือภาวะที่คิดถึงในผู้ป่วย 

รายนี้ ได้แก่

 1. Cushing syndrome เนื่องจากมี truncal obesity ร่วมกับ

ตัวเตี้ยและมีสิว

 2. Congenital adrenal hyperplasia (CAH) ผู้ป่วยกลุ่มนี้

มักมีอาการของ androgen excess แต่รายนี้มีข้อค้าน คือมีสิวอย่าง

เดียวแต่ไม่มี secondary sex characteristics อื่นๆ ชนิดของ CAH 

ที่อาจเข้าได้กับผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่ 21-hydroxylase deficiency, 

11β-hydroxylase deficiency แต่ผู้ป่วยไม่มีความดันเลือดสูงจึงไม่

คิดถึง 11β-hydroxylase deficiency

 3. Adrenocortical tumor แต่ข้อค้าน คือไม่พบ systemic 

virilization อื่นๆ นอกจากสิว และผู้ป่วย adrenocortical tumor มักมี

ระดับ DHEA-S สูงมาก เช่น 600-800 mcg/dL

 4. Benign premature adrenarche

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. 24-hour urine free cortisol (ค่าปกติ <70 mcg/m2/day)

 - Day 1: urine free cortisol 23.95 mcg/day (39.9 mcg/m2/day)

 - Day 2: urine free cortisol 27.95 mcg/day (46.5 mcg/m2/day)

2. Diurnal variation of cortisol

Hormones 8 AM 6 PM 11 PM
Cortisol (mcg/dL) 15 5.7 3.4

 มี diurnal variation ตามปกติ แต่เนื่องจากระดับ cortisol ตอน  

11 PM มากกว่า 1.8 mcg/dL ไม่สามารถ exclude Cushing syndrome 

ได้ จึงตรวจ overnight dexamethasone suppression test ต่อ

3. Overnight dexamethasone suppression test (1 mg dexa-

methasone PO at 11 PM) ตรวจ 8 AM cortisol ได้เท่ากับ 1.2 

mcg/dL คือ สามารถ suppress cortisol ได้ (<1.8 mcg/dL) 

 จากผลตรวจข้อ 1-3 จึงสามารถวินิจฉัยแยก Cushing syndrome  

ออกไปได้

4. Random serum testosterone: <2.5 ng/dL (1-5 ปี ≤12 ng/dL)

5. Random serum 17-hydroxyprogesterone (17-OHP): 45 ng/

dL (21-hydroxylase deficiency, classic form มีค่ามากกว่า 

20,000 ng/dL1)

6. Serum DHEA-S: 102 mcg/dL (1-5 ปี ≤40 mcg/dL) มีค่าสูงแต่

ไม่อยู่ใน tumor range 

7. High dose dexamethasone suppression test (120 mcg/kg): 

3 mg PO at 11 PM

Hormones Before After
DHEA-S (mcg/dL) 72.7 52.3

  CASE 3
A 1.8-YEAR-OLD BOY  
WITH ACNE
เด็กชายไทย อายุ 1 ปี 9 เดือน

อาการสำาคัญ: สิวขึ้นที่แก้มตั้งแต่อายุ 3 เดือน

ประวัติปัจจุบัน: อายุ 3 เดือน เริ่มมีสิวที่แก้มทั้ง 2 ข้าง เป็นๆ หายๆ 

ไม่มีเสียงแตก ไม่มีกลิ่นตัว ไม่มีขนรักแร้หรือขนที่อวัยวะเพศ อายุ 1 ปี  

เริ่มกินเก่ง นำ้าหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

ประวัติอดีต: เกิดก่อนกำาหนด อายุครรภ 30+5 wk, symmetrical SGA, 

C/S due to maternal chronic hypertension with preeclampsia 

and severe IUGR นำา้หนักแรกเกิด 670 กรัม ความยาว 31 ซม. Apgar 

score 1, 6 แรกเกิดมีตัวเหลือง on phototherapy 7 วัน มี NEC, 

meningitis, sepsis และ BPD ใส่ท่อหลอดลมคอและช่วยหายใจนาน 

2 สัปดาห อายุ 2 เดือน ได้รับการวินิจฉัยเป็น Prader-Willi syndrome 

(PWS) มี bilateral undescended testes (inguinal) ศัลยแพทย

ผ่าตัด bilateral orchidectomy เนื่องจากพบ testicular atrophy เมื่อ

อายุ 10 เดือน และมี obstructive sleep apnea (OSA) ได้รับการตรวจ 

echocardiography พบ pulmonary hypertension

ประวัติการใช้ยา: ปฏิเสธประวัติการกินยาต้ม ยาหม้อ หรือยาสมุนไพร

ประวัติครอบครัว: บุตรคนแรก มารดาเคยตั้งครรภและแท้งตอนอายุ

ครรภ 3 เดือน ปัจจุบันมารดาอายุ 42 ปี สูง 165 ซม. บิดาอายุ 45 ปี  

สูง 170 ซม.

การตรวจร่างกาย
Measurements: BW 15.9 kg (>P97), length 83 cm (P25-50), 

% W/H 139%

Vital signs: BP 88/57 mmHg, RR 40/min, T 37 ำC, PR 150/min

General appearance: no obvious Cushingoid appearance, 

no hirsutism, almond-shaped eyes

HEENT: oily face, acne at forehead and both cheeks, no acan-

thosis nigricans (รูปที่ 1)

Heart: normal S1 S2, 

no murmur

Abdomen: central 

obesity, old scar at 

both inguinal areas,  

no palpable mass, 

no hepatosplenomegaly

Skin: no striae, 

no hyperpigmentation

Extremities: tapering of 

fingers, micromelia

Genitalia: pubic hair 

Tanner I, genitalia 

Tanner I, penile length 

3.6 cm, empty scrotum

CNS: truncal hypotonia

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • พญ.สิรินยา  บุญธนาพิบูลย์  • ศ.พญ.ไพรัลยา  นาควัชระ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปที่ 1: ใบหน้าของผู้ป่วย
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CASE 3    I

 เนื่องจากการทำา dexamethasone androgen suppression 

test2 วิธีมาตรฐาน คือให้ dexamethasone ขนาด 0.5 mg PO qid 

นาน 4 วัน เพื่อประเมินว่าสามารถ suppress DHEA-S ลงตำ่ากว่า 40 

mcg/dL หรือลดลงมากกว่า 75% ได้หรือไม่ แต่ในผู้ป่วยรายนี้ได้ high 

dose dexamethasone เพียงครั้งเดียว อาจเป็นสาเหตุที่ DHEA-S  

ไม่ถูก suppress เท่าที่ควร แต่สามารถแปลผลได้ว่าระดับ DHEA-S  

ถูก suppress ลงได้ถึง 28% ทั้งๆ ที่ได้เพียง single dose จึงแปลผลว่า 

suppress DHEA-S ได้ ประกอบกับผู้ป่วยไม่มี systemic virilization 

อื่นๆ

8. 8 AM plasma ACTH: 57.1 pg/mL (ค่าปกติ 10-60 pg/mL) 

ค่าของ ACTH ไม่ตำ่ากว่า 10 pg/mL ไม่สนับสนุนการวินิจฉัย adre-

nocortical tumor 

 จากทั้งหมดข้างต้น จึงไม่คิดถึง adrenocortical tumor เมื่อ 

exclude สาเหตุต่างๆ ออกไปแล้วจึงคิดถึง benign premature adre-

narche มากที่สุด

การวินิจฉัย:  Benign premature adrenarche
 Benign premature adrenarche เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการ

แสดงของการได้รับ androgen ในเด็กหญิงก่อนอายุ 8 ปี เด็กชายก่อน

อายุ 9 ปี (มักพบในเด็กอายุ 5-8 ปี) ร่วมกับมี biochemical adren-

arche (DHEA-S >40 mcg/dL) ผู้ป่วยรายนี้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะ premature adrenarche ดังนี้

 1. ภาวะอ้วน เนื่องจาก adiposity ที่เพิ่มขึ้น ทำาให้มี hyper-

insulinism และ IGF-1 ที่สูงจะกระตุ้นการสร้างแอนโดรเจนจากเปลือก

ต่อมหมวกไตและอัณฑะ3

 2. SGA และการเพิ่มขึ้นของนำ้าหนักตัวอย่างรวดเร็ว ทำาให้มี 

central adiposity เพิ่มขึ้น มี insulin และ IGF-1 สูงขึ้น ไปกระตุ้นการ

สร้างแอนโดรเจนที่ต่อมหมวกไต นอกจากนี้ใน severe IUGR4 จะกระตุ้น 

corticotropin releasing hormone ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ ACTH มีค่า

สูงขึ้นและไปกระตุ้นการทำางานของต่อมหมวกไตทำาให้เกิด premature 

adrenarche

 3.  PWS มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วย PWS มีระดับ DHEA-S สูง 

กว่าเด็กปกติที่อายุเท่ากันโดยไม่สัมพันธกับความอ้วน นอกจากนี้พบว่า 

ผู้ป่วย PWS มีอุบัติการณของ premature pubarche มากกว่าเด็ก  

ปกติ โดยเพศหญิงพบได้ถึงร้อยละ 30 เพศชายร้อยละ 16 (เด็กปกติ 

เด็กหญิงพบร้อยละ 3 เด็กชายร้อยละ 0.35)

พยาธิสรีรวิทยาของ adrenarche
 ในเด็กปกติช่วง prenatal period ฮอรโมน DHEA และ DHEA-S  

ถูกสร้างจาก transient fetal zone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ adrenal  

cortex แรกเกิดระดับ DHEA-S จะมีระดับสูงที่สุด เมื่ออายุ 2-3 เดือน 

จะเกิด involution ของ fetal zone จนอายุ 7 เดือน ระดับ DHEA-S 

จะตำ่าจนไม่สามารถวัดค่าได้ และ zona reticularis ยังไม่เริ่มทำางาน 

ทำาให้มีระดับ DHEA และ androstenedione ตำ่า จนเมื่ออายุ 6-8 ปี จะ

มีการทำางานของ 17,20 lyase เพิ่มขึ้นทำาให้ระดับ DHEA และ DHEA-S  

สูงขึ้น (รูปที่ 2)

การรักษาและติดตามผู้ป่วย ประกอบด้วย 

- แนะนำาให้ผู้ป่วยลดนำ้าหนัก งดอาหารทอดและขนม เน้นผักผลไม้

- นัดตรวจติดตามผู้ป่วย พบว่านำ้าหนักตัวลดลง 2 กิโลกรัมในระยะเวลา 

3 เดือน ไม่มี accelerated growth (รูปที่ 3) สิวลดลง ไม่มีหน้ามัน 

ไม่มี systemic virilization (รูปที่ 4)

- Bone age ขณะอายุ 2 ปี 9 เดือน = 2 ปี 8 เดือน-3 ปี

เอกสารอ้างอิง
1. Sharma R, Seth A. Congenital adrenal hyperplasia: issue in diagnosis. Indian J Pediatr 2014;81:178-85.
2. Robert L, David W, Sally R. Puberty and its disorders in the female. In: Sperling MA, editors. St Lucia: 

Elsevier. Pediatric endocrinology. 4th ed. 2014. p. 640.
3. Kim SH, Moon JY, Sasano H, et al. Body fat mass is associated with ratio of steroid metabolites reflecting 

17,20-lyase activity in prepubertal girls. J Clin Endocrinol  Metab 2016;101:4653-60. 
4. Verkauskiene R, Petraitiene I, Albertsson WK. Puberty in children born small for gestational age. Horm Res 

Paediatr 2013;80:69-77.
5. Siemensma EP, de Lind van Wijngaarden RF, Otten BJ, et al. Pubarche and serum dehydroepiandrosterone  

sulphate levels in children with Prader-Willi syndrome. Clin Endocrinol 2011;75:83-9.
6. Williams RM, Ward CE, Hughes IA. Premature adrenarche.  Arch Dis Child 2012;97:250-4.

A 1.8-YEAR-OLD BOY WITH ACNE

รูปที่ 2: Steroidogenic pathway ภายใน zona reticularis6

รูปที่ 3: โค้งการเติบโตของผู้ป่วยพบว่าไม่มี height acceleration

รูปที่ 4: ผู้ป่วยขณะอายุ 3 ปี มีสิวและหน้ามันลดลง
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CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • อ.นพ.ภัทร  วิรมย์รัตน์  • ศ.พญ.อวยพร  ปะนะมณฑา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  CASE 4
A 2.8-YEAR-OLD BOY WITH  
ACCELERATED GROWTH
เด็กชายไทย อายุ 2 ปี 9 เดือน ภูมิลำาเนาจังหวัดขอนแก่น

อาการสำาคัญ: อวัยวะเพศโตเร็วมา 6 เดือน

ประวัติปัจจุบัน: 
 6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยเติบโตเร็ว  

กินเก่ง อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล เริ่มมีเสียงแหบ อวัยวะเพศโตขึ้นเร็ว

และมีขนหัวหน่าว มีสิวและกลิ่นตัว ไม่มีปวดหัว ตามัวหรือเห็นภาพซ้อน 

ประวัติอดีต: เป็นบุตรคนเดียว เกิดอายุครรภครบกำาหนด นำ้าหนัก

แรกเกิด 2,800 กรัม Apgar 8, 9 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน พัฒนาการปกติ  

ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ไม่ได้กินยาใดเป็นประจำา

ประวัติครอบครัว: ไม่มีคนในครอบครัวเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย มารดาสูง 

155 ซม. บิดาสูง 167 ซม. บุคคลอื่นในครอบครัวความสูงปกติ (บิดาให้

ประวัติว่าความสูงประมาณ 165-170 ซม.)

การตรวจร่างกาย
Measurements: BW 16.7 kg (P90), height 94 cm (P50) 

Vital signs: T 37 ำC, PR 90/min, BP 88/50 mmHg

General appearance: masculine build

HEENT: pink conjunctivae, no jaundice, oily face with few acnes

Heart, lungs, abdomen: normal

Genitalia: stretched penile length 6 x 2.2 cm, pubic hair Tanner 

III, testicular volume 4 mL, both sides

Skin: no hyperpigmentation, no café au lait spot

Neurological exam: grossly intact, no visual field defect

Problem list: Sexual precocity 

การตรวจเพิ่มเติม
1. Bone age: 5 years

2. GnRH stimulation test 

 เวลา (นาที) FSH (IU/L) LH (IU/L) Testosterone (ng/dL)
 0 0.76 1.64 311

 60 4.1 2.53 -

 120 5.1 2.72 -

3. 8 AM cortisol 7.5 mcg/dL, 17-hydroxyprogesterone 193 ng/dL

4. Electrolytes: Na 135, K 4.4, HCO3 26, Cl 102 mmol/L

5. β-hCG <0.1 mIU/mL

6. Pituitary MRI: normal

การวินิจฉัย 

 Gonadotropin-independent precocious puberty, suspected 

familial male-limited precocious puberty (testotoxicosis)

การรักษาและการดำาเนินโรค
 ในช่วงต้นของการรักษา เนื่องจากการตรวจร่างกายพบระยะ

การเจริญของอวัยวะเพศภายนอก (Tanner stage) ไม่สัมพันธกับขนาด

ของอัณฑะที่ตรวจได้เพียง 4 มล. ทำาให้คิดถึงสาเหตุจาก peripheral 

precocious puberty มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อทำาการทดสอบด้วย 

gonadotropin releasing hormone (GnRH) test พบระดับฮอรโมน 

LH ที่วัดได้ก่อนทำาการทดสอบเข้าได้กับระดับฮอรโมนของวัยหนุ่ม แต่ 

เมื่อวัดระดับฮอรโมน LH หลังฉีดยากระตุ้นพบว่ามีลักษณะเป็น prepu- 

bertal response ดังนั้นผลการทดสอบนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ จึงได้

ให้การรักษาแบบ central precocious puberty ไปก่อนและวางแผน 

ประเมินฮอรโมนซำ้าเป็นระยะๆ หลังให้การรักษา

 หลังได้รับการรักษาด้วย GnRH analog เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

(อายุ 4 ปี 6 เดือน) ผู้ป่วยยังคงมีอัตราการเพ่ิมความสูงเร็ว (9 ซม./ปี) 

Tanner stage เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ได้แก่ อวัยวะเพศโตขึ้น (genital 

stage IV) ขนหัวหน่าวเพิ่มขึ้น (Tanner stage III) และมีขนาดอัณฑะ 

ทั้งสองข้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (6 มล.) อายุกระดูกยังคงเพิ่มขึ้น (8 ปี) จึง

ได้หยุดให้การรักษาด้วย GnRH analog และทำาการประเมินผู้ป่วยใหม่ 

พบว่าระดับฮอรโมนมีลักษณะเป็น gonadotropin suppression ได้แก่ 

พบระดับตำ่าของ LH <0.1 IU/L และ FSH 0.2 IU/L ในขณะที่ระดับ tes-

tosterone มีค่าสูงถึง 300 ng/dL มารดาให้ประวัติเพิ่มเติมว่าน้องชาย

ของผู้ป่วยอายุ 1 ปี 6 เดือน เริ่มตัวโตและมีอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นเร็วคล้าย

ผู้ป่วย หลังทำาการทดสอบ GnRH stimulation test พบระดับสูงสุด

ของ FSH 0.1 IU/L และ LH 0.5 IU/L ในขณะที่ระดับ testosterone  

มีค่า 318 ng/dL 

 จากข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ประวัติการเป็นโรคของบุคคลอื่นใน

ครอบครัว ระดับฮอรโมนที่บ่งบอกถึงภาวะ peripheral precocious 

puberty และตรวจไม่พบสาเหตุบ่งชี้อื่น เช่น ระดับ β-hCG ปกติและ

ตรวจร่างกายไม่พบ café au lait spot ทำาให้คิดถึงภาวะ familial male-

limited precocious puberty (FMPP) หรือ testotoxicosis มากที่สุด 

จึงเริ่มให้การรักษาด้วย ketoconazole ขนาด 7 มก./กก./วัน ภายหลัง

รูปที่ 1: รูปปัจจุบันของผู้ป่วยและน้องชาย
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CASE 4    I A 2.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

การรักษาระดับฮอรโมน testosterone ลดลงไม่มากเหลือ 200 ng/dL 

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยยังคงมีอาการแสดงของภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัย ร่วม

กับอายุกระดูกยังคงเพิ่มขึ้น ระหว่างนี้ได้มีการปรับการรักษาเป็นระยะ 

ล่าสุดผู้ป่วยอายุ 10 ปี 6 เดือน ความสูง 158 ซม. อายุกระดูก 17 ปี ความ

สูงสุดท้ายจากการคำานวณ (predicted adult height) เท่ากับ 159.6 ซม. 

(-2.1 SDS) จึงได้หยุดการรักษา รูปภาพปัจจุบันของผู้ป่วยและน้องชาย

และโค้งการเติบโตของผู้ป่วยแสดงในรูปที่ 1 และ 2

วิจารณ์
 ในปี ค.ศ.1981 Schedewie และคณะ1 รายงานผู้ป่วยเด็กชาย

พี่น้องที่มีภาวะ FMPP เมื่อตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออัณฑะ 

พบ Leydig cell มีจำานวนเพิ่มขึ้นและมีกระบวนการสร้างอสุจิ ต่อมาใน

ปี ค.ศ.1983 Rosenthal และคณะ2 ได้รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะนี้เพิ่มเติม

รวมทั้งเสนอชื่อโรคนี้ว่า familial testotoxicosis ในปี ค.ศ.1993  

Shenker และคณะ3 ค้นพบสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการกลายพันธุของ

ยีน LHCGR ซึ่งถอดรหัสให้เป็น LH receptor 

 Luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor 
gene (LHCGR)
 LHCGR อยู่บนตำาแหน่งโครโมโซม 2p21 ประกอบด้วย 11 

exons และมีความยาวประมาณ 80 kb ยีนนี้ควบคุมการแสดงออกของ  

LH receptor ซึ่งเป็น G-protein coupled receptor ที่อยู่บนผิวของ 

Leydig cell ในเพศชายและ theca cell ในเพศหญิง LH receptor 

ประกอบด้วยกรดอะมิโน 674 กรดอะมิโน มีหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห 

testosterone 

 การกลายพันธุของยีน LHCGR แบบ gain-of-function เป็น

สาเหตุให้เกิดโรค FMPP ตำาแหน่งที่มักเกิดการกลายพันธุอยู่ที่บริเวณ 

exon ท่ี 11 โดย LH receptor ท่ีเกิดการกลายพันธุสามารถส่งสัญญาณ 

กระตุ้นการทำางานของ Leydig cell ได้เองตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัย

ฮอรโมน LH มากระตุ้น เป็นผลให้ Leydig cell มีการแบ่งตัวและสร้าง

ฮอรโมน testosterone ตลอด จึงทำาให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะ

เป็นหนุ่มก่อนวัย3 อย่างไรก็ตามการกลายพันธุ ในลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิด

อาการแสดงในเพศหญิงเนื่องจากการสังเคราะหฮอรโมนจากรังไข่ต้อง

อาศัยการกระตุ้นจากทั้ง FSH และ LH รวมทั้ง ovarian theca cell มี

ปริมาณ 17,20 lyase ซึ่งเป็น rate limiting step enzyme น้อยกว่า4

อาการและอาการแสดง
 ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักเริ่มมีอาการแสดงเมื่ออายุ 1-4 ปี อาการ

แสดงของภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยที่พบได้บ่อย ได้แก่ การเติบโตเร็ว อวัยวะ

เพศโตเร็ว มีขนหัวหน่าว ขนาดอัณฑะสามารถโตได้เล็กน้อยโดยที่ 

Tanner stage ไม่สัมพันธกับขนาดของอัณฑะ มีสิว เสียงแตกและมี

พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยมักมีตัวเตี้ย

เมื่อเป็นผู้ใหญ่เนื่องจากแผ่นการเติบโตของกระดูกปิดเร็ว อย่างไรก็ตาม

มีรายงานผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษามีความสูงปกติเมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่5 

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุของยีนที่ตำาแหน่งเดียวกันอาจพบ

ลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกันได้5

ลักษณะทางฮอร์โมน
 ในวัยเด็ก มักพบฮอรโมน FSH และ LH มีระดับตำ่า แต่ระดับ 

testosterone สูง เมื่อทำาการทดสอบด้วย GnRH stimulation test 

ให้การตอบสนองแบบ prepubertal response หากทำาการทดสอบด้วย 

hCG stimulation test ระดับฮอรโมน testosterone อาจจะเพิ่มขึ้น 

หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ LH receptor ที่มีการกลายพันธุ ไป6 

ในผู้ใหญ่ เมื่อทำาการทดสอบด้วย GnRH stimulation test พบการ 

ตอบสนองของ LH เป็นปกติแต่อาจพบระดับ FSH สูงได้หากมีการ

ทำาลายของ seminiferous tubule

 ส่วนในผู้หญิง มีการศึกษาในผู้หญิงที่เป็นพาหะของโรค FMPP 

พบฮอรโมน FSH, LH, estradiol และ testosterone อยู่ในระดับปกติ 

รวมทั้งการตอบสนองต่อการทดสอบ GnRH stimulation และ dexa-

methasone suppression เป็นปกติ4

พยาธิวิทยาของอัณฑะ
 ในวัยเด็กพบจำานวนของ Leydig cell เพิ่มมากขึ้นโดยที่ลักษณะ

และรูปร่างของเซลลมีการพัฒนาเป็นปกติคล้ายในผู้ ใหญ่ นอกจากนี้ 

ยังพบมีการสร้างอสุจิได้แต่มีรูปร่างผิดปกติ1,7 

การรักษา
 เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคนี้ ได้แก่ การยับยั้ง

การสร้างฮอรโมน testosterone และยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอรโมนที่

เนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยรวมทั้ง

เพื่อชะลอการเติบโตของกระดูกไม่ให้มีภาวะเตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ยาที่ใช้ใน

การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันมีดังนี้

 1. Ketoconazole ออกฤทธิ์ โดยการยับยั้งเอนไซม StAR, 

P450SCC และ CYP17A18 ส่งผลให้ลดการสร้างฮอรโมน testos-

terone ขนาดยาที่แนะนำา คือ 10-20 มก./กก./วัน มีการศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของยานี้ในผู้ป่วย FMPP ที่ได้รับยานี้ในขนาด 16 มก./

กก./วัน เป็นระยะเวลา 6 ปี พบว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 80 (n=5) มีระดับ

ฮอรโมน testosterone ตำ่ากว่า 100 ng/dL นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความ

สูงสุดท้ายจากการทำานายด้วยอายุกระดูก อย่างไรก็ตามบางรายงาน 

พบว่าการใช้ยานี้ประสิทธิภาพไม่ดีพอในการช่วยเพิ่มความสูงสุดท้าย

รูปที่ 2: โค้งการเติบโตของผู้ป่วย
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CASE 4    I A 2.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

ของผู้ป่วย8 (n=5) ข้อควรระวังของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้คือสามารถเกิด

ภาวะ central precocious puberty ภายหลังการรักษา

 2. Cyproterone acetate เป็นยาดั้งเดิมที่ใช้ในการรักษาโรค

ที่มีการสร้างฮอรโมนเพศชายเกิน ยาชนิดนี้มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ

ฮอรโมน progesterone ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของ FSH และ LH  

รวมทั้งยังสามารถจับกับ androgen receptor เพื่อต้านการออกฤทธิ์ 

ขนาดยาที่แนะนำาคือ 70-150 มก./ตร.ม.9 แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง อย่างไร

ก็ตามยังมีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ศึกษาประสิทธิภาพของยานี้

ในผู้ป่วย FMPP 

 3. Spironolactone มีฤทธิ์อย่างอ่อนในการต้านฮอรโมนเพศ

ชาย ขนาดที่แนะนำาคือ 5.5 มก./กก./วัน เมื่อใช้ร่วมกับยา testolactone 

ในผู้ป่วย FMPP พบว่าช่วยเพิ่มความสูงสุดท้ายจากการทำานายด้วยอายุ

กระดูกอย่างมีนัยสำาคัญ10 อย่างไรก็ตามยาทั้งสองชนิดต้องรับประทาน

วันละ 2-3 ครั้ง ซึ่งทำาให้ไม่สะดวกในการรับประทาน ภาวะแทรกซ้อนที่

สำาคัญของยานี้ ได้แก่ ภาวะโซเดียมตำ่าในเลือด

 4. Newer androgen receptor antagonist ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ 

flutamide และ bicalutamide ออกฤทธิ์แรงและจำาเพาะในการต้าน

ฮอรโมนเพศชาย โดยขนาดที่แนะนำา ได้แก่ flutamide 10 มก./กก./วัน 

และ bicalutamide 2 มก./กก./วัน 

 5. Aromatase inhibitors (AI) ยาในกลุ่มน้ีถูกพัฒนามาอย่าง 

ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมียาในกลุ่ม third generation AI ได้แก่ anastro-

zole และ letrozole ที่สามารถรับประทานได้วันละครั้ง และสามารถ

ยับยั้งเอนไซม aromatase ในร่างกายได้ถึงร้อยละ 97 นอกจากนี้ภาวะ

แทรกซ้อนจากยายังมีน้อย มักใช้ร่วมกับยากลุ่ม androgen receptor 

antagonist โดยมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ anas-

trozole เมื่อใช้ร่วมกับ bicalutamide ในการลดอัตราการเพิ่มความ

สูง ช่วยชะลออายุกระดูก และเพิ่มความสูงจากการทำานายด้วยอายุ

กระดูก11 อย่างไรก็ตามจำานวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมและระยะเวลาที่ศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของยาค่อนข้างน้อย
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