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Newsletter ฉบับปใหม 2562
เปนฉบับแรกที่ใชชื่อ
“สมาคมตอมไรทอเด็กและวัยรุนไทย”
โดยเร�่มตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 2561 ที่ผานมา
และไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตั้งแต 27 มิ.ย. 2561 หลังจากเปนชมรมฯ
มายาวนาน ถึง 25 ป
ปนี้จึงเปนปที่ 26 ของการกอตั้ง

ในโอกาสปใหมน�
คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกคน
ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัย
และสิ�งศักดิ์สิทธ�์ทั้งหลายชวยดลบันดาล
ใหทุกทานประสบแตความสุข
มีสุขภาพกาย จิตใจที่แข็งแรง
พบแตสิ�งดีๆ ตลอดปและตลอดไป

เนื้อหาของ newsletter ฉบับนี้ยังคงมีทั้ง topic ที่ทันสมัยจากการประชุม ESPE 2018 ที่กรุงเอเธนส ประเทศ
กร�ซ และตัวอยางผูปวย 4 ราย เปนเด็กหญิงทั้งหมด ทุกคนมีปญหาน้ำหนักตัวนอย เร�่มจาก รายแรก เปนเด็กหญิง
อายุ 5 เดือนมาดวยน้ำหนักตัวไมขน้� ตัง้ แตเกิดและมีกอ นตามลำตัว รายที่ 2 เปนเด็กหญิงอายุ 15 ป 7 เดือน ทีน่ ำ้ หนัก
ลดลงเร�่อยๆ และมีภาวะเปนสาวลาชา รายที่ 3 เปนเด็กหญิงอายุ 2 ป 5 เดือน มีปสสาวะมากผ�ดปกติ รายสุดทาย
เปนเด็กหญิงอายุ 12 ป ที่ ไดรับการว�นิจฉัยเปนเบาหวานตั้งแตอายุ 3 เดือนรวมกับมีโครงสรางกระดูกผ�ดปกติ ทั้ง 4
รายมีบทสรุปและเฉลยที่แพทยทั่วไปและกุมารแพทยทุกทานไมควรพลาดคะ
ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 สมาคมฯ จะจัดการประชุม Pediatric Endocrine Review เพ�่อทบทวน
ความรูตางๆ ทางตอมไรทอเด็กทุกๆ ตอม ขอเชิญสมาชิกและผูสนใจทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพร�ยงกันนะคะ
ลงปฏิทินสวนตัวไวเลยคะ

GOSSIP ซอกแซกตอมเล็ก

มีเร�่องนายินดีมากมายสำหรับสมาคมฯ
เร�่มจากขอแสดงความยินดีแด อ.ชนิกา

ที่อาจารย ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล Outstanding Asian Pediatrician Award ในการประชุม 16th Asia Pacific
Congress of Pediatrics 2018 ที่บาหลี อินโดนีเซีย…อ.สุทธิพงศ ไดรับรางวัลนักบร�หารโรงพยาบาลดีเดน ประเภท
นักบร�หารดีเดนเฉพาะดาน สังกัดมหาว�ทยาลัย…อ.ว�ชิต ไดรับรางวัลอาจาร�ยมิตต ซึ่งเปนรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย
ดานการเร�ยนการสอนของคณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย…อ.ประไพ ที่ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง
รองศาสตราจารย…อ.มนัสว� สำหรับตำแหนงผูชวยศาสตราจารย…และ นพ.สมบูรณ ที่ไดรับ ESPE travel grant
ไปนำเสนอผลงานว�จัยในการประชุม ESPE 2018 ที่กรุงเอเธนส…ขอตอนรับกุมารแพทยตอมไรทอเด็กใหม 5 คน
พญ.สิร�นยา รพ.สินแพทย พญ.เลอลักษณ รพ.หาดใหญ พญ.นิภาพรรณ รพ.พระรามเกา พญ.คุรุศาสตร รพ.
มหาราชนครราชสีมา และ พญ.สุทธิกานต รพ.เวชธานี…ควันหลงจากการประชุม APPES 2018 ที่เชียงใหมเมื่อ พ.ย.
ที่ผานมาทามกลางบรรยากาศแบบลานนาที่นาประทับใจมากๆ…สมาคมฯ ตองขอชื่นชมความรวมมือและผลงานของ
คณะกรรมการ อ.พัฒน, อ.สมจิตร, อ.อวยพร, อ.จีรันดา, อ.ไพรัลยา, อ.ประไพ, อ.เปรมฤดี, อ.นวพร, อ.วรลักษณ,
อ.ธนินี ตลอดจนกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ทุกๆ ทานที่ไดชวยใหการประชุมครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี…ฉบับนี้
คงตองหยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอนคะ พบกันใหมฉบับหนานะคะ

TOPIC

เร�ยบเร�ยงโดย ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 1

A 5-MONTH-OLD GIRL WITH POOR WEIGHT GAIN
เร�ยบเร�ยงโดย ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

CASE 2

A 15.6-YEAR-OLD GIRL WITH WEIGHT LOSS
เร�ยบเร�ยงโดย ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน

CASE 3

CONTENT

A 2.4-YEAR-OLD GIRL WITH POLYURIA
เร�ยบเร�ยงโดย พญ.วสว� ศักดินนั ท / อ.พญ.วรลักษณ ภัทรกิจนิรนั ดร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

CASE 4

A 12-YEAR-OLD GIRL WITH A HISTORY
OF NEONATAL HYPERGLYCEMIA
เร�ยบเร�ยงโดย รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ / รศ.พญ.เกวลี อุณจักร
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

TOPICS

เรียบเรียงโดย • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมถิ าวร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการประชุม 57th Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 2018 ณ เมือง
เอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2561 มีเรื่องน่าสนใจ
หลายเรื่อง จึงเก็บมาฝาก 2 เรื่องที่บรรยายโดย speakers ที่มากด้วย
ประสบการณ์ เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาด้วย growth hormone ในเด็กที่เป็น idiopathic short stature (ISS) และเรื่องที่ 2 เป็น
เรื่อง genetics ของ precocious puberty ซึ่งเป็นเรื่องที่พบบ่อยในเวช
ปฏิบัติของกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ

4. เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาเด็กทุกคนที่มีตัวเตี้ยด้วย GH
5. การตอบสนองต่อการรักษาด้วย GH นั้นหลากหลายมาก
6. ควรรักษาเด็กที่เตี้ยมากจริงๆ และมีปัจจัยที่บอกว่าเด็กคนนั้นจะตอบ
สนองต่อการรักษาด้วย GH
7. ข้อควรคำ�นึงคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย GH นั้นสูงมาก และไม่มี
ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนถึงผลกระทบ (disability) จากตัวเตี้ยในเด็ก
ISS และในขณะเดียวกันการรักษาด้วย GH ในเด็ก ISS ก็ไม่มีข้อมูล
สนับสนุนที่ชัดเจนว่าจะช่วยลดผลกระทบจากภาวะตัวเตี้ย

Topic 1:
Should growth hormone be
used in ISS?

ข้อแนะนำ�ในการพิจารณาให้การรักษาด้วย GH ใน ISS

โดย Ron Rosenfeld, Oregon Health & Science University,
Portland, USA
Idiopathic short stature (ISS) ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะตัวเตี้ยที่
ไม่พบสาเหตุต่างๆ เช่น โรคเรื้อรัง ภาวะทุพโภชนาการ โรคทางต่อมไร้ท่อ
หรือโครโมโซมผิดปกติ โดยที่ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้
growth hormone (GH) รักษา ISS ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ซึ่งการรักษา
เด็กเหล่านี้ด้วย GH ยังเป็นที่ถกเถียงกันในแง่ผลของการรักษาและการ
ตอบสนองต่อการรักษา
กลุ่มผู้ให้การรักษาส่วนหนึ่งแนะนำ�ให้การรักษาด้วย GH ใน ISS
ด้วยเหตุผลดังนี้
1. มีการรักษาด้วย GH ได้ผลในการเพิ่มความสูงในเด็กที่ไม่ขาด GH เช่น
SGA, Turner syndrome และ Noonan syndrome เป็นต้น
2. ผู้ป่วย ISS ประกอบด้วยกลุ่มความผิดปกติที่หลากหลายและอาจยัง
ไม่ทราบความผิดปกติดังกล่าวแน่นอน เช่น SHOX, NPR2, GH-IGF
axis defects และเป็นการยากมากที่จะแยกระหว่างผู้ที่มีพยาธิสภาพ
หรือเป็น normal variation
3. การวินิจฉัยเด็กที่ขาด GH โดยการทำ� GH provocative test และพบ
ว่าระดับ GH ตํ่ากว่า 7 หรือ 10 ng/mL เล็กน้อย ก็ได้รับการวินิจฉัย
ว่าขาด GH ซึ่งแท้จริงแล้วอาจจะเป็น ISS โดยไม่ได้ขาด GH แต่อย่าง
ใด เนื่องจากการทำ� GH provocative test ขึ้นกับอายุ และ pubertal
status ตัวอย่างเช่น การตรวจ GH provocative test ในเด็ก prepuberty โดยไม่ให้ sex steroid priming ทำ�ให้มีโอกาสวินิจฉัยว่าขาด
GH มากขึ้น โดยที่ไม่ได้ขาดจริง ทำ�ให้บ่อยครั้งที่ให้การวินิจฉัยมากเกิน
(overdiagnosis)
4. ผู้ป่วยขาด GH และ ISS มีการตอบสนองต่อ GH ที่หลากหลายและมี
ความคาบเกี่ยวกัน
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ศึกษาการตอบสนองต่อการรักษาด้วย GH
โดยประเมิน adult height พบว่ายังหลากหลาย ส่วนหนึ่งก็มีการตอบ
สนองดี แต่ตัวแปรสำ�คัญคือ ไม่สามารถแยกผู้ป่วยขาด GH และ ISS ได้
ชัดเจน ทำ�ให้ยังมีความคาบเกี่ยวกันในการวินิจฉัย 2 กลุ่มนี้

ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
1. คำ�นิยามของตัวเตี้ยนั้น arbitrary
2. การจะบอกว่าความสูงนี้เป็น “lower limit of normal” หรือ “upper
limit of pathology” แทบจะเป็นไปไม่ได้
3. ไม่ว่าจะรักษาเด็ก “ตัวเตี้ย” ด้วย GH มากเท่าไร ก็ยังมีเด็กร้อยละ 5 ที่
มีความสูงตํ่ากว่า percentile ที่ 5 และเด็กร้อยละ 1.2 มีความสูงตํ่า
กว่า -2.25 SDS
2
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1. ตัวเตี้ยกว่า -2.25 SDS ณ จุดเริ่มต้น
2. มี disability จากตัวเตี้ย
3. การรักษาควรยึดหลัก “trial basis” และติดตามประเมินการตอบ
สนองเป็นระยะ

คำ�ถามที่ยังไม่มีคำ�ตอบ
1. ความสูงที่เท่าไรถึงจะหยุดให้การรักษาด้วย GH ในเด็กเหล่านี้ เช่น
percentile ที่ 5, percentile ที่ 50, parental target height หรือ
ตามที่บิดามารดาต้องการ
2. จะประเมินผลการรักษาอย่างไร
3. อย่างไรเรียกว่าความสูงปกติ

Topic 2:
Genetics of precocious
puberty
โดย Ana Latronico, Sao Paulo Medical School, Sao Paulo
University, Brazil
การพั ฒ นาเข้ า สู่ วั ย หนุ่ ม สาวเป็ น กระบวนการทางชี ว วิ ท ยาที่
สำ�คัญในการผ่านจากวัยเด็กสู่ผู้ ใหญ่ โดยมีการทำ�งานของ hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis การที่ HPG axis ทำ�งานก่อน
วัยอันควร คือ ก่อน 8 ปีในเด็กหญิง และก่อน 9 ปีในเด็กชาย ถือว่ามีภาวะ
หนุ่มสาวก่อนวัย (central precocious puberty, CPP) ซึ่งมีสาเหตุจาก
ความผิดปกติของสมองหรือความผิดปกติของพันธุกรรม ในปัจจุบันพบ
ความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของ familial CPP ในเด็กหญิงและชาย
ได้แก่
		 1. KISS1R gain-of-function mutation
		 2. KISS1 gain-of-function mutation
		 3. MKRN3 loss-of-function mutation
		 4. DLK1 loss-of-function deletion
โดย makorin ring finger protein 3 (MKRN3) loss-offunction mutation เป็นสาเหตุของ CPP ที่เกิดจากความผิดปกติของ
ยีนที่พบได้บ่อยที่สุด คือประมาณร้อยละ 46 ของ familial case และ
ประมาณร้อยละ 5 ของ sporadic case โดย MKRN3 เป็น maternal
imprinting gene เฉพาะ allele ที่รับจากบิดาเท่านั้นที่แสดงออก ผู้ป่วย
ที่มี CPP จาก MKRN3 mutation จึงสามารถรับการส่งทอดจากบิดาที่
เป็นพาหะของ MKRN3 mutation โดยผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกและผล
การตรวจฮอร์โมนเป็นแบบเดียวกับ CPP ทั่วไป อายุที่เริ่มแสดงอาการไม่
แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีและไม่มี MKRN3 mutation
เนื่องจาก MKRN3 mutation เป็นสาเหตุของ familial CPP ที่
พบบ่อยที่สุด จึงมีข้อแนะนำ�การตรวจทางพันธุกรรมใน CPP ดังนี้

TOPICS
CPP
Familial

Sporadic

MKRN3 analysis

Brain MRI

Brain lesions
Loss-of-function
No
No
mutation
mutation brain lesions
Genetic CPP

Idiopathic or other
genetic defects

Organic CPP

CASE STUDY

Case 1
A 5-MONTH-OLD GIRL WITH

POOR WEIGHT GAIN
เด็กหญิงไทย อายุ 5 เดือน

อาการสำ�คัญ: นํ้าหนักไม่ขึ้นตั้งแต่เกิด
ประวัติปัจจุบัน: มารดาสังเกตว่านํ้าหนักไม่ขึ้นตั้งแต่เกิด กินนมแม่อย่าง
เดี ย วทุ ก 3 ชั่ ว โมง กิ น นมแล้ ว อาเจี ย นบ่ อ ยๆ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม อาหารอื่ น
ปัสสาวะ 10 ครั้งต่อวัน อุจจาระ 2 ครั้งต่อวัน วันที่มาตรวจมีไอ นํ้ามูกและ
มีไข้ตํ่าๆ จึงได้ admit วินิจฉัยเป็น RSV infection และตรวจพบแคลเซียม
สูงในเลือด จึงส่งมารักษาต่อ
ประวัติอดีต: เกิดครบกำ�หนด ผ่าตัดคลอด นํ้าหนักแรกเกิด 5,450 กรัม
APGAR score 1, 6, 6 มีภาวะแทรกซ้อน คือ meconium aspiration
syndrome และ sepsis นอนโรงพยาบาล 3 สัปดาห์ มารดาให้ประวัติว่า
คลำ�ก้อนได้ที่แขนขาตอนอายุประมาณ 1 เดือน มีพัฒนาการช้า ขณะนี้ยัง
ชันคอและคว้าของไม่ได้ จ้องหน้า สบตาได้ เริ่มยิ้มตอบ ทำ�กายภาพบำ�บัด
และกระตุ้นพัฒนาการอยู่
ประวัติครอบครัว: เป็นบุตรคนที่ 4 พี่ทุกคนแข็งแรงดี มารดาเป็นโรคความ
ดันเลือดสูงและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ รักษาด้วยยา methyldopa และ
ฉีด RI/NPH 10/24 ยูนิต ก่อนอาหารเช้า และ 7/12 ยูนิต ก่อนอาหาร
เย็น ระหว่างตั้งครรภ์

การตรวจร่างกาย

Vital signs: T 37 Cํ , HR 160/min, RR 36/min, BP 75/38 mmHg
Measurements: weight 5.1 kg (P3), length 60 cm (P10), HC 41
cm (P50), AF 1x1 cm, closed PF
General appearance: mildly pale, no jaundice
Heart and lungs: normal
Abdomen: liver 1 cm below RCM, impalpable spleen
Neurological examination: hypotonia, pupils 3 mm, react to
light, full EOM, no facial palsy, DTR 2+ all
Genitalia: normal female

และเร็วๆ นี้ พบว่า delta like non-canonical notch ligand 1 (DLK1)
defect ก็เป็นสาเหตุของ familial CPP ซึ่ง DLK1 เป็น maternal imprinting gene เช่นกัน โดยมีตำ�แหน่งอยู่บริเวณที่สัมพันธ์กับการเกิด
Temple syndrome และยีนนี้เป็น pre-adipocyte factor ฉะนั้นจึงมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติทางเมแทบอลิกและระบบสืบพันธุ์
เมื่อเป็นผู้ ใหญ่ในผู้ป่วย CPP ที่เกิดจาก DLK1 defect ได้แก่ อ้วน ไข
มันสูงในเลือด insulin resistance เบาหวานชนิดที่ 2 และ polycystic
ovary syndrome
จากบทบาทของ MKRN3 และ DLK1 ดั ง กล่ า ว จึ ง บ่ ง ชี้ ว่ า
genomic imprinting อาจมีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมการเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว

เรียบเรียงโดย • ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Extremities: multiple subcutaneous masses, 0.5-3.0 cm in
diameter at both arms and thighs

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

1. CBC: WBC 14,500/mm3 (N 58, L 40, M 2%), Hb 11 g/dL, Hct
33%, platelets 495,000/mm3
2. Urinalysis: sp.gr. 1.020, pH 6, protein and glucose negative,
WBC 1-2, RBC 1-2/HPF
3. Blood chemistry: BUN 11.4, Cr 0.4 mg/dL, Na 134, K 3.3, Cl
98, CO2 20 mmoL/L, Ca 15.8, P 3.1, Mg 1.6 mg/dL, albumin
4.2 g/dL
4. LFT: TP 8.5 g/dL, TB 0.3, DB 0.16 mg/dL, AST 95, ALT 46,
ALP 196 U/L

Problem list

Hypercalcemia

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม

1. Blood chemistry: Na 137, K 3.3, Cl 106, CO2 20 mmoL/L,
BUN 4, Cr 0.5, Ca 10.5, P 2.4, Mg 2.2 mg/dL, alb 2.5 g/dL,
chol 218, TG 450, HDL 31, LDL 129 mg/dL
2. Urine electrolytes: Ca/Cr 12.2/2.8 mg/mg, FECa 21%, TRP
82%, FEK 33%
3. Hormones: 25-OHD 25.9 ng/mL, PTH 3.7 pg/mL
4. Imaging
4.1 Abdominal ultrasonography: bilateral nephrocalcinosis without renal stone, multiple gallstones, mild
hepatomegaly
4.2 Abdominal CT: no intra-abdominal mass, hepatomegaly
with possible left portal vein thrombosis, multiple gallstones, bilateral medullary nephrocalcinosis
4.3 Cranial ultrasonography: mild cerebral atrophy, no abnormal calcification
4.4 X-ray of long bones: no abnormal calcification, no osteolytic lesion
5. Subcutaneous mass biopsy: fat necrosis
Newsletter Pediatric Endocrinology I

3

CASE 1
6. Mother: serum Ca 8.8, P 3.7, Mg 1.9 mg/dL, alb 3.5 g/dL,
PTH 56 pg/mL
7. Father: serum Ca 8.9, P 3.7 mg/dL, alb 4.1 g/dL, PTH 96 pg/mL

การวินิจฉัย

Hypercalcemia from subcutaneous fat necrosis (SCFN)

วิจารณ์

ผู้ป่วยมีปัญหานํ้าหนักตัวน้อย กินนมแม่ทุก 3 ชั่วโมง อาเจียน
บ่อย มีพัฒนาการช้า การตรวจร่างกายพบ multiple subcutaneous
masses, hypotonia และผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด SCFN ได้แก่
มารดาเป็นโรคเบาหวาน และผู้ป่วยมี perinatal asphyxia ผลการตรวจ
พบว่ามีแคลเซียมสูงในเลือดซึ่งสามารถอธิบายอาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วยได้ (รูปที่ 1) ส่วนสาเหตุของแคลเซียมสูงในเลือดที่พบในทารก
แสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 1: อาการและอาการแสดงของภาวะแคลเซียมสูงในเลือด

Symptom & Sign of Hypercalcemia
• Nervous system: behavioral disturbance, fatigue,
malaise, headache, hallucinations, proximal muscle
weakness, generalized myopathy, irritability, confusion,
lethargy, psychotic behavior, stupor, coma
• GI: abdominal pain, constipation, anorexia, nausea,
vomiting, pancreatitis
• Renal: polyuria, polydipsia, nephrocalcinosis,
nephrolithiasis, renal failure
• CVS: arrhythmias, bradycardia, short QT interval,
BBB block, AV block, HT, venous thrombosis
• Skeletal: bone pain, arthralgia, ectopic calcification
• Miscellaneous: conjunctivitis, band keratopathy
รูปที่ 2: การวินิจฉัยแยกสาเหตุของภาวะแคลเซียมสูงในทารก

Differential Diagnosis of Hypercalcemia
in Neonates & Infants
• latrogenic
• Phosphate depletion
• Premature infant on human
milk or standard formula
• Parenteral nutrition
• Hyperparathyroidism
• Inactivating mutations in 		
CaSR gene
- Familial hypocalciuric 		
		 hypercalcemia
- Neonatal severe hyper-		
		 parathyroidism
• Jansen’s metaphyseal 		
chondrodysplasia
• Persistent PTHrP
• Hypervitaminosis D

• Subcutaneous fat necrosis
• Williams syndrome
• Idiopathic infantile
hypercalcemia
• Inborn metabolic disorders:
blue diaper syndrome, 		
lactase deficiency,
disaccharide intolerance, 		
Bartter syndrome
• Hypophosphatasia
• IMAGe
• Down syndrome
• Severe congenital
hypothyroidism
• Maternal hypocalcemia
• Vitamin A intoxication

Lietman SA, et al. Curr Opin Pediatr. 2010;22:508-515.
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ทารกรายนี้พบแคลเซียมสูงร่วมกับฟอสเฟตตํ่าในเลือด ทำ�ให้
ในช่วงแรกคิดถึง PTH-mediated hypercalcemia แต่ตรวจเลือดพบ
PTH ตํ่า จึงอาจเกิดจากกลุ่มโรคที่มี PTHrP สูงที่พบใน humeral hypercalcemia of malignancy แต่เนื่องจากไม่สามารถตรวจ PTHrP ได้
ขณะเดียวกันการตรวจร่างกายพบ multiple subcutaneous masses
ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด SCFN ได้แก่ มารดาเป็นโรคเบาหวาน
มี perinatal asphyxia และผลพยาธิวิทยาของก้อนใต้ผิวหนังพบว่า
เป็น fat necrosis สาเหตุของแคลเซียมสูงในเลือดจึงน่าจะเกิดจาก
SCFN ซึ่งสามารถอธิบายภาวะ hypertriglyceridemia ในผู้ป่วยได้
ผู้ป่วยได้รับการรักษา (ตารางที่ 1) โดยการให้ NSS ร่วมกับ
furosemide และ prednisolone ในช่วงแรกพบว่าระดับแคลเซียมใน
เลือดลดลงได้ดี หลังจากหยุดยา prednisolone 5 วัน (day 10) พบว่า
ระดับแคลเซียมสูงขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อการให้ NSS ร่วมกับคิดถึงสาเหตุ
ของ hypercalcemia จาก SCFN จึงเริ่มให้ formula ที่มีแคลเซียมและ
วิตามินดีตํ่า (แคลเซียม 180 mg/d และ vitamin D 120 IU/d) หลัง
จากได้ special formula 5 วัน ผู้ป่วยยังคงมี mild hypercalcemia จึง
พิจารณาให้ prednisolone 1 mg/kg/day ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง
ได้ดี หลังการรักษาผู้ป่วยมี muscle tone ดีขึ้น นํ้าหนักและความยาวเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ 10th percentile และพัฒนาการดีขึ้นตามลำ�ดับ โดยสามารถ
ลดขนาดยา prednisolone ลงได้ถึงขนาด 0.5 mg/kg/d

Subcutaneous fat necrosis of the newborn (SCFN)
SCFN พบได้น้อย ส่วนใหญ่พบในทารกเกิดครบกำ�หนด เป็น
benign panniculitis สามารถหายได้เอง ส่วนใหญ่เริ่มมีอาการตั้งแต่
ช่วงอายุไม่กี่สัปดาห์ สาเหตุของโรคยังไม่ทราบชัดเจน มักพบโรคนี้ใน
ทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ขาดอากาศปริกำ�เนิด การบาดเจ็บจาก
การคลอด การสำ�ลักนํ้าครํ่า (meconium aspiration) การติดเชื้อใน
กระแสเลือด ได้รับการรักษาด้วย therapeutic hypothermia และมารดา
เป็นโรคเบาหวานหรือ pre-eclampsia เชื่อว่าเกิดจากการที่ทารกมีความ
ผิดปกติตง้ั แต่ในครรภ์หรือหลังเกิดทำ�ให้เกิด hypoperfusion และ cooling
ที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ร่วมกับทารกแรกเกิดมีการทำ�งานของเอนไซม์ที่ยัง
ไม่เต็มที่ ทำ�ให้ ไม่สามารถ desaturate saturated fatty acid ได้ เมื่อ
เกิด stress ทำ�ให้ชั้นไขมันมี crystallization เกิด subcutaneous fat
necrosis และ granulomatous inflammation ตามมา
การตรวจร่ า งกายจะพบ firm, mobile, erythematous,
violaceous plaques และ nodules ที่บริเวณลำ�ตัว ไหล่ แขน สะโพก
ต้นขา และแก้ม บริเวณรอยโรคอาจกดเจ็บ มักเริ่มพบในช่วงอายุไม่เกิน
2-3 สัปดาห์ และหายเองได้ในเวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือน การตรวจทาง
พยาธิวิทยาจะพบ lobar panniculitis with a mixed inflammatory
infiltrate and giant cells with characteristic clefts ร่วมกับ fat
necrosis ภาวะ SCFN ไม่ต้องรักษา เนื่องจากหายเองได้ แต่ต้องเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ ได้แก่ hypercalcemia, hypoglycemia,
thrombocytopenia และ hypertriglyceridemia
ภาวะ hypercalcemia เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญใน SCFN
พบได้ร้อยละ 36-56 โดยพบในช่วงที่ SCFN เริ่มจะหายหรือพบได้นานถึง
6 เดือนหลัง skin lesion หาย จึงแนะนำ�ให้ตรวจระดับ serum calcium
และ/หรือ ionized calcium ทุก 1-2 สัปดาห์ นานอย่างน้อย 6 เดือน
หรือจน SCFN หาย กลไกการเกิด hypercalcemia เชื่อว่าเกิดจากการ
ที่มีการเปลี่ยน 25-hydroxyvitamin D เป็น 1,25-dihydroxyvitamin
D ที่บริเวณ granuloma ของ SCFN เนื่องจากพบการเพิ่มของระดับ
1 alpha-hydroxylase enzyme บริเวณ granuloma สมมติฐานอื่น
ที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การปล่อยแคลเซียมออกจาก subcutaneous
plaque แต่มีข้อคัดค้าน คือผู้ป่วย SCFN ส่วนใหญ่มีแคลเซียมในเลือด
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ตารางที่ 1: การดำ�เนินโรคของผู้ป่วย

Serum Ca
(mg/dL)
Serum P
(mg/dL)
PTH (pg/mL)
Urine Ca/Cr
(mg/mg)
Treatment

เวลาหลังรักษา
Day 1 Day 2 Day 3 Day 5 Day 7 Day 10 Day 11 Day 15 Day 17 Day 20 Day 23 Day 28 1.5 m
11.7 11.0 8.8
8.5
9.1 12.6 9.5 11.5 11.5 10.5 10.8 9.5 10.2
2.4		

2.5

4.4

3.7

5.0

4.4

4.9

3.7						
4.4		
4.1		
0.3		

12.0
0.8

11.0						
0.4		
1.8
0.2
0.1
0.1

NSS, furosemide		
Prednisolone
1 mg/kg/d

4.5

NSS

ปกติ นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ PTH และ/
หรือ PGE2 ทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของ bone resorption ภาวะแคลเซียม
สูงมีความรุนแรงได้หลายระดับ ส่วนใหญ่รุนแรงน้อย ผู้ป่วยอาจไม่มี
อาการผิดปกติ หรือมีอาการของ hypercalcemia เช่น poor feeding,
lethargy, irritability, hypotonia ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย อาเจียนและ
นํ้าหนักไม่ขึ้น อาจพบภาวะแทรกซ้อนจาก hypercalcemia อื่นๆ เช่น
nephrocalcinosis, calcification ที่ falx cerebri, myocardium และ
gastric mucosa
การรักษา hypercalcemia จาก SCFN ประกอบด้วยการให้
สารนํ้า NSS การให้ยาขับปัสสาวะ furosemide ในช่วงแรก ร่วมกับการ
ให้อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีตํ่า (เช่น Calcilo XD® ซึ่งมีแคลเซียม
2.6 mg/100 kcal และไม่มีวิตามินดี) ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
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3.7

3.9

4.8

Low Ca diet
Prednisolone
1 mg/kg/d

4.0

2m
9.3
4.9

Prednisolone
0.5 mg/kg/d

แคลเซียมในเลือดได้ ให้พิจารณาใช้ยา กลุ่ม corticosteroids ซึ่งมักจะ
ลดระดับแคลเซียมให้ปกติได้ ในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ มีรายงานการใช้
ยากลุ่ม bisphosphonates ได้แก่ pamidronate และ zoledronate ซึ่ง
ได้ผลดีเช่นกัน
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เรียบเรียงโดย • ศ.พญ. อวยพร ปะนะมณฑา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Case 2
A 15.6-YEAR-OLD GIRL WITH

WEIGHT LOSS

ประวัติอดีต: นํ้าหนักแรกเกิด 3,000 กรัม ไม่มีโรคประจำ�ตัว ไม่เคยคิด
จะลดนํ้าหนัก ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดหรือมีเพศสัมพันธ์ เรียนชั้น ม.4
ผลการเรียนดี ยังไม่เคยมีประจำ�เดือน
ประวัติครอบครัว: มีน้องสาว 1 คน อายุ 10 ปี แข็งแรงดี มารดาเป็นโรค
ซึมเศร้า ทำ�งานบริษัท menarche อายุ 16 ปี บิดาอาชีพพนักงานขับรถ
สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 1 ไม่มีประวัติเจ็บป่วย

วัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15 ปี 7 เดือน ภูมิลำ�เนา จ.สกลนคร

การตรวจร่างกาย

อาการสำ�คัญ: นํ้าหนักลดลงเรื่อยๆ 9 เดือน
ประวัตปิ จั จุบนั : 11 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล กินอาหารได้นอ้ ยลง นํา้ หนัก
ลดลงเรือ่ ยๆ จาก 38 กก. เป็น 26 กก. 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ปวด
ศีรษะเป็นๆ หายๆ ปวดทั่วๆ ไป ร่วมกับเพลีย ไม่มีแรง ได้รับการตรวจ
MRI สมอง สงสัยมีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง pituitary gland ขนาด
1.0x1.0x0.5 cm, minimal erosion of sella turcica, minimal
deviation of pituitary stalk จึงส่งตัวมารักษาต่อ การขับถ่ายปกติ
วันละ 1-2 ครั้ง ไม่มีอาเจียน ไม่มีดื่มนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย นอนหลับวันละ
8 ชม. การมองเห็นและการดมกลิ่นปกติ ไม่มีเดินเซ กินอาหาร 3 มื้อ
มื้อละครึ่งจาน ชอบกินปลาดิบ ส้มตำ�กุ้งสด

General appearance: cachectic adolescent (รูปที่ 1), good consciousness
Measurements: BW 22 kg (-4.5 SDS), height 153 cm (-0.2 SDS)
Vital signs: T 37 ํC, BP 90/50 mmHg, RR 24/min, HR 80/min
HEENT: mildly pale, sunken eyeballs, no icteric sclera
Heart and lungs: normal
Abdomen: scaphoid, no hepatosplenomegaly
Extremities: generalized muscle wasting (รูปที่ 2), pitting
edema 2+
Breasts and pubic hair: Tanner stage I
Newsletter Pediatric Endocrinology I

5

CASE 2

I

A 15.6-YEAR-OLD GIRL WITH WEIGHT LOSS

รูปที่ 1 และ 2: Cachectic adolescent และ generalized muscle wasting
Neurological examination: grossly intact
Ophthalmoscopic findings: no papilledema or optic atrophy,
visual acuity 20/20, mild right visual field constriction

Problem list

1. Chronic weight loss
2. Delayed puberty

การตรวจเพิ่มเติม

1. CBC: Hb 10.4 g/dL, Hct 34.1%, WBC 7,430/cumm (N 85, L 8,
M 3, Eo 4%), adequate platelets, MCV 69.5 fL
2. ESR 16 mm/h
3. UA: sp.gr. 1.023, pH 7.0, negative protein
4. Stool examination: positive fat, no cell, no parasites
5. Blood chemistry: BUN 6, Cr 0.29 mg/dL, Na 136, K 2.6, CO2
23.6, Cl 98 mmol/L, Ca 5.2, P 3.1, Mg 1.1 mg/dL
6. LFT: ALT 25, AST 101, ALP 145 U/L, albumin 1.4, globulin
4.1 g/dL, TB 0.1, cholesterol 96 mg/dL
7. Blood glucose: 69 mg/dL
8. Anti-HIV: non-reactive
9. Chromosome study: 46,XX
10. Bone age: 14 years, osteopenia
11. Capillariasis antibody (ELISA): positive; repeat stool examination: numerous capillaria eggs
12. Tumor markers: negative AFP and β-hCG

Hormonal assessment and pituitary MRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

TFT: FT3 1.42 pg/mL, FT4 1.28 ng/dL, TSH 2.55 mU/L
ACTH test: peak cortisol 21.5 mcg/dL
Prolactin: 7.44 ng/mL
Sex hormones: LH 0.36, FSH 1.52 mIU/mL, estradiol <5 pg/mL
IGF-1: 19 ng/mL
25-OHD: 8.21 ng/mL
Pituitary MRI: normal size and shape of pituitary 5.2 mm,
suspected pituitary microadenoma at left side (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3: Pituitary MRI ของผู้ป่วย

การวินิจฉัย

1. Capillariasis, severe malnutrition
2. Hypogonadotropic hypogonadism (HH)
3. Pituitary microadenoma

วิจารณ์

ผู้ป่วยหญิงวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องนํ้าหนักลดอย่างต่อเนื่อง 12 กก.
ในระยะเวลา 11 เดือน ร่วมกับมีปวดศีรษะเรื้อรัง ยังไม่เคยมีประจำ�เดือน
จากการตรวจร่างกายและตรวจวัดระดับฮอร์โมนพบว่ามีระดับ gonadotropins และ estradiol ที่ตํ่า เข้าได้กับภาวะ hypogonadotropic
hypogonadism (HH) ซึ่งมีสาเหตุที่เป็นแต่กำ�เนิดและเกิดภายหลัง
(ตารางที่ 1) เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีปัญหาการดมกลิ่น จึงคิดถึง Kallmann
syndrome น้อย ส่วน HH ที่เกิดภายหลัง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เนื้อ
งอกในสมอง การติดเชื้อวัณโรค โรคเอดส์ ได้รับยากลุ่ม opioids สาเหตุ
อีกอย่างคือ functional gonadotropin deficiency ที่เกิดจากภาวะ
เครียดหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ขาดอาหารรุนแรง ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
prolactin สูง anorexia nervosa และอื่นๆ การตรวจ MRI สมองครั้ง
แรก พบว่าขนาดต่อมใต้สมองใหญ่กว่าปกติ (1.0x1.0x0.5 ซม. ปริมาตร
500 ลบ.มม.) เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการและอาการแสดงอื่นๆ ของระบบ
สมองและประสาทจึงได้ตรวจ MRI ของต่อมใต้สมองซํ้า พบขนาดและ
ปริมาตรปกติตามอายุและเพศ (ตารางที่ 2) จึงไม่คิดถึงเนื้องอกของต่อม
ใต้สมอง
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A 15.6-YEAR-OLD GIRL WITH WEIGHT LOSS

ตารางที่ 1: สาเหตุของ hypogonadotropic hypogonadism (HH)
• Congenital HH
Kallmann syndrome
Isolated HH
Panhypopituitarism
• Acquired HH
Tumor: prolactinoma, Rathke’s pouch cyst, craniopharyngioma,
germinoma, teratoma, glioma, metastatic tumor
Functional gonadotropin deficiency: chronic systemic disease,
malnutrition, hypothyroidism, hyperprolactinemia, anorexia nervosa,
bulimia, autoimmune disease, alcoholism
Infection: TB, HIV
Vascular: ischemia, pituitary apoplexy
Drugs: opioid, narcotics
ตารางที่ 2: ขนาดและปริมาตรปกติของต่อมใต้สมองตามอายุในเด็กหญิง
Age Height
Coronal
Width
Volume
PS/BA
		
(mm) Width (mm) (mm)
(mm3)
12 4.92 ±1.51 13.13±2.02 6.91±1.09 238.57±144.5 0.65±0.15
13 6.15±1.09 14.21±2.32 7.43±1.27 329.75±105.01 0.62±0.13
14 6.00±1.02 14.50±1.21 7.26±1.05 320.87±99.41 0.64±0.10
15 6.18±1.01 13.62±1.90 7.57±0.84 325.54±106.96 0.61±0.11
16 7.42±1.18 13.93±1.53 6.14±1.02 318.37±83.33 0.65±0.13
17 8.09±1.08 13.69±2.08 5.82±1.26 323.57±97.45 0.63±0.14
PS, pituitary stalk; BA, basilar artery
รูปที่ 4: ภาวะทุโภชนาการ ทำ�ให้เกิดความผิดปกติของฮอร์ โมนต่างๆ ที่มีผลต่อ
พัฒนาการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด HH ในผู้ป่วยรายนี้
คือ functional gonadotropin deficiency จาก
ภาวะทุโภชนาการ เป็น reversible form ของการ
ขาด GnRH ทำ�ให้ GnRH pulsatility ลดลง ระดับ
gonadotropins และ estrogen จึงตํ่า โดยไม่มี
organic abnormalities ร้อยละ 3-5 ของภาวะ
ทุ โ ภชนาการที่ รุ น แรงทำ � ให้ เ กิ ด hypothalamic
amenorrhea จากความผิดปกติของ GnRH pulse
generator ส่วนความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ ที่
พบในภาวะทุโภชนาการแสดงในรูปที่ 4

การดำ�เนินโรค

ผู้ ป่ ว ยรายนี้ มี ภ าวะทุ โ ภชนาการตามหลั ง
การติดเชื้อ capillaria และมี malabsorption จึงควร
รักษาที่สาเหตุ โดยการให้ albendazole ร่วมกับ
แก้ ไขภาวะทุโภชนาการและติดตามการรักษา โดย
ได้ป้องกันการเกิด refeeding syndrome ในระยะ
แรกด้วย
การติดตาม 6 สัปดาห์หลังรักษา ผู้ป่วยมี
นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น 27 กก. ระดับ 25-OHD เพิ่ม
ขึ้นเป็น 19 ng/mL, albumin 4.2 g/dL, FSH
4.67, LH 1.02 mIU/mL, estradiol <5 pg/mL
ระดับ IGF-1 ที่เคยตํ่าในระยะแรกกลับขึ้นมาเป็นปกติ
เท่ากับ 298.5 ng/mL อธิบายได้ว่าระดับ IGF-1 ที่
ตํ่าเกิดจาก low energy availability ทำ�ให้เกิด
ภาวะดื้อต่อ GH ส่งผลให้ระดับ IGF-1 ลดลง การ
ติดตาม 3 เดือนหลังรักษา ผู้ป่วยมีนํ้าหนักตัวเพิ่ม
ขึ้นเป็น 37 กก. (รูปที่ 5) เริ่มมีประจำ�เดือนครั้งแรก
ระดับฮอร์โมน FSH, LH และ estradiol เพิ่มขึ้น
เป็น 4.03, 3.78 mIU/mL และ 30.38 pg/mL ตาม
ลำ�ดับ 25-OHD 23.8 ng/mL

Increased cortisol

Malnutrition
primary or
secondary to
systemic or
psychological
illness
Decreased BMI
and fat mass

Decreased
lean body
mass,
muscle
mass, fat
mass

Increased GH
Decreased insulin
Decreased IGF-1
Decreased Ieptin

Skeleton
Hypothalamus
Inhibits
LHRH pulse
generator

Pituitary

Adrenals & gonads

Delays
gonadotropin
secretion

Delays adrenal
steroid secretion
(17 hydroxylase and
17, 20 lyase activity)

Delays pubertal
development

Delays sex
steroid
secretion

1. Delays
chondrocyte
maturation and
proliferation
2. Decreases
bone mineral
accretion
3. Delays bone
maturation

Delays pubertal
growth spurt

รูปที่ 5: หลังการรักษา 3 เดือน
ผูป้ ว่ ยมีนา้ํ หนักตัวเพิม่ ขึน้ เป็น 37 กก.
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CASE STUDY

เรียบเรียงโดย • พญ.วสว� ศักดินนั ท์ • อ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรนั ดร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

caSe 3
a 2.4-year-old girl
wiTh polyuria

Skin: no lesion
24-hour fluid intake and urine output
Intake: 3,600 mL
Urine output: 2,090 mL (4.18 L/m2/day, 195 mL/kg/day)

Problem list

เด็กหญิงไทย อายุ 2 ปี 5 เดือน ภูมิลำาเนา จ.กรุงเทพมหานคร
อาการสำาคัญ: ปัสสาวะมากและบ่อย 1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน: 1 ปีก่อน ปัสสาวะบ่อยขึ้น สีใสจาง ไม่มีมดขึ้น ดื่มนำ้ามาก
ขึ้น โดยดื่มนำ้าจากขวด 10 ออนซ ประมาณ 10 ขวดต่อวัน ไม่ชอบดื่ม
นำ้าหวาน ไม่ได้ดื่มนำ้าตามทุกครั้งหลังปัสสาวะ เมื่อ 2-3 เดือนก่อน ยาย
สังเกตว่านำ้าหนักขึ้นน้อย กินอาหาร 3 มื้อ ปริมาณครึ่งถ้วยเล็กต่อมื้อ ดื่ม
นมจืดจากขวดวันละ 300 มล. ดื่มนำ้าเปล่าจากขวดประมาณ 3 ลิตรต่อวัน
ประวัตอิ ดีต: บุตรคนที่ 2/2 ครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,890 กรัม ไม่มี
ปัญหาหลังคลอด ไม่เคยติดเชื้อระบบประสาทหรือได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง
ที่ศีรษะ พัฒนาการปกติ ปฏิเสธโรคประจำาตัว
ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคในครอบครัว อาศัยอยู่กับตายาย ยายเป็น
ผู้เลี้ยงดู

การตรวจร่างกาย

Vital signs: T 36.5 ำC, PR 102/min, RR 26/min, BP 108/72
mmHg
Measurements: weight 10.7 kg (-1.4 SDS), height 86.3 cm
(-0.7 SDS), HC 48 cm
General appearance: no dry lips, good skin turgor
HEENT: not pale, no jaundice, no nystagmus, no cleft lip or cleft
palate, no thyroid gland enlargement
Heart and lungs: normal
Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly, no palpable
mass
Genitalia: normal external female genitalia, labial adhesion
CNS: normal, can’t evaluate visual field
ตารางที่ 1: ผลการตรวจ water deprivation test
Time
BW
Vital signs
(h)
(kg)
T
BP
PR
( ำC)
(mmHg) (/min)

8

Vol
(mL)

1. Polyuria and polydipsia
2. Poor weight gain

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. CBC: Hb 12.3 g/dL, Hct 35.2%, WBC 9,800/cumm (N 31,
L 64, M 2, E 3%), platelets 331,000/cumm
2. UA: sp.gr. 1.002, negative glucose and protein
3. Blood chemistry: BUN 11.5, Cr 0.43 mg/dL, Na 139, K 4.2,
Cl 101, CO2 20.2 mmol/L, Ca 10.2, P 4.9, Mg 2.3, random BG
100 mg/dL
4. Serum osmolality: 291 mOsm/kg H2O
5. Urine parameters: osmolality 71 mOsm/kg H2O, Na 10
mmol/L
6. Water deprivation test (ตารางที่ 1)
7. Hormonal profiles: FT3 4.06 pg/mL, FT4 1.78 ng/dL, TSH
3.57 mU/L, 8 AM cortisol 7.55 mcg/dL
8. Tumor markers: β-hCG <1 IU/L, AFP 1.72 ng/mL
9. KUB ultrasound: normal size of both kidneys, no renal
parenchymal disease, no hydronephrosis

การวินิจฉัย

Primary polydipsia

วิจารณ์

จากผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยมี polyuria จริง เนื่องจาก
urine output มากกว่า 2 L/m2/day โดยเข้าได้กับภาวะ water diuresis
เนื่องจากมี urine sp.gr. ตำ่า ร่วมกับตรวจไม่พบ glucosuria โดยสาเหตุ
ของภาวะ water diuresis ได้แก่ ภาวะเบาจืดหรือ diabetes insipidus
Urine
Sp.gr.

0
1
2
3

10.4
10.4
10.4
10.4

36.8
37
37.3
36.3

100/79
99/59
96/63
106/70

110
115
76
107

30
40
100

1.001
1.003
1.003
1.004

4
5
6
7

10.2
10.2
10.0
10.0

36.8
37.1
36.7
36.9

105/64
106/67
102/69
111/88

115
130
133
140

10
13
5
19

1.004
1.008
1.010
1.013
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Serum
Osm.
Na
(mOsm/ (mmol/L)
Kg H2O)
75
138

Note

Osm.
mOsm/
kg H2O
291
Urine leakage
Retain Foley’s
catheter

306

139

297

585

142

308

Patient was
frustrated,
CBG 53 mg/dL

CASE 3

I

A 2.4-YEAR-OLD GIRL WITH POLYURIA

(DI) ทั้งในกลุ่ม central และ nephrogenic DI การวินิจฉัยแยกโรคอื่น
ได้แก่ primary polydipsia และการได้รับยาบางกลุ่มที่มีการกระตุ้น
thirst center ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติคนในครอบครัวที่มีอาการเหมือน
ผู้ป่วย ไม่มีประวัติได้รับยาใดมาก่อน ค่า BUN, Cr, Ca และ electrolytes
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนภาวะ primary polydipsia พบได้น้อยในเด็กเล็ก
ทำ�ให้สาเหตุที่นึกถึงมากที่สุดในเบื้องต้น คือ acquired central DI ซึ่ง
อาจเกิดจากเนื้องอกในสมองที่มีพยาธิสภาพบริเวณ hypothalamus
หรือ pituitary stalk เช่น Langerhans cell histiocytosis, germinoma, craniopharyngioma หรือสาเหตุอื่นที่ต้องทำ�การสืบค้นเพิ่ม
เติมต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการที่มี water diuresis ผู้ป่วยจึงได้รับ
การตรวจ water deprivation test เพิ่มเติม เพื่อแยกภาวะ central,
nephrogenic DI และ primary polydipsia จากผล water deprivation test พบว่าหลังจากอดอาหารนาน 7 ชม. ปริมาตรปัสสาวะของ
ผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจนร่วมกับ urine sp.gr. เพิ่มขึ้นจนถึง 1.013 และ
urine osmolality เพิ่มขึ้นได้ถึง 8 เท่าจาก baseline urine osmolality
ดังนั้น สาเหตุของภาวะ water diuresis ในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิดจาก
primary polydipsia มากที่สุด แต่เนื่องจาก urine osmolality ของ
ผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุด water deprivation test ในขณะที่ serum osmolality
308 mOsm/kg H2O ยังมีค่าน้อยกว่า 600 mOsm/kg H2O ผู้ป่วยน่าจะ
มีภาวะ partial nephrogenic DI ร่วมด้วย ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ตาม
มาจากการที่ผู้ป่วยดื่มนํ้ามากและมีปัสสาวะมากมาเป็นเวลานาน ความ
สามารถของไตในการทำ�ให้ปัสสาวะเข้มข้นจะเสียไปจากการที่มี washout
ของ medullary concentrating gradient และ down regulation ของ
aquaporin 2
ตารางที่ 2: รายงานผู้ป่วยเด็ก primary polydipsia ตั้งแต่ปี ค.ศ.1968
ถึงปัจจุบัน2-8
Authors
N Age at		
Causes
(year)		
onset
Stevko R.
2 9.5, 10 y Personality disorder,
(1968)2			
residual hypothalamic
			
damage
Linshaw M. 3 1.5 m-2.5 y Oral gratification from a
(1974)3
		
bottle of water
Kohn B.
2 2 m, 5 y Emotional disturbance,
(1976)4			
neglected child with single
			
kidney
Horev Z.
5 6-20 m Improper feeding technique,
(1994)5 			
parenting problem
Cemeroglu 3
2-3 y
Habit of drinking water or
A. (2002)6 			
juice from a bottle when
			
frustrated or falling asleep
Metropulos 1
4y
Not mentioned
D. (2015)7
Chikani UN. 1
15 m
Disordered habit of feeding
(2016)8

Primary polydipsia
เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการดื่มนํ้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ
ส่งผลให้มีการยับยั้งการหลั่งของ vasopressin ทำ�ให้เกิด water diuresis ตามมา จำ�แนกตามสาเหตุการเกิด1,2 ดังนี้

1. Physiologic factor (dipsogenic type) ส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิ
สภาพในสมองที่เกี่ยวข้องกับ thirst center เช่น hypothalamus
2. Psychogenic factor มักพบในผู้ใหญ่ซึ่งมี psychiatric disorder
สำ�หรับในเด็กพบน้อย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1968 ถึงปัจจุบัน มีรายงานไม่
มากนัก2-8 (ตารางที่ 2) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก improper feeding
technique เด็กติดขวดนมหรือขวดนํ้า ทำ�ให้ ได้รับนํ้าเกินกว่าปริมาณ
ที่ร่างกายต้องการ
การวินิจฉัยที่เป็น gold standard คือ water deprivation test
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3: การแปลผล water deprivation test9
Dehydration
Urine Osm
Diagnosis
Plasma Osm Urine Osm after DDAVP
		
(mOsm/kg (mOsm/kg (mOsm/kg
		
H2O)
H2O)
H2O)
Normal
<295
>500-750
>500-750
CDI		
>295-300
<300
>500-750
NDI		
>295
<300
<300
Partial CDI/NDI >295-300
300-750
300-750
1 ํ polydipsia
<295
Near normal* >500-750
* Age dependent and/or long-lasting polyuria and polydipsia
due to down-regulation of aquaporin 2; CDI, central diabetes
insipidus; NDI, nephrogenic diabetes insipidus; DDAVP,
desmopressin
ในปัจจุบันมีการศึกษาการใช้ copeptin (glycopeptide ที่หลั่ง
ออกมาในปริมาณที่เท่ากับ vasopressin) เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคกลุ่ม
polyuria-polydipsia syndrome แต่ค่า cut-off ที่ใช้ในการวินิจฉัยยัง
อยู่ในขั้นตอนการศึกษา10
การรักษาภาวะ primary polydipsia คือการจำ�กัดนํ้า โดยการ
ค่อยๆ ลดปริมาณนํา้ ดืม่ ลงจนเหมาะกับความต้องการในแต่ละวัน ร่วมกับ
parenting education พบว่าภาวะนีส้ ามารถหายเป็นปกติได้ภายในระยะ
เวลา 4-8 สัปดาห์ สำ�หรับผู้ป่วยรายนี้ สาเหตุเกิดจากการติดขวดนม
ผู้ปกครองใช้ขวดนมในการกล่อมเด็กทุกครั้งเมื่อมีอาการหงุดหงิด หรือ
ง่ ว งนอน หลั ง จากได้ รั บ คำ � แนะนำ � เรื่ อ งการเลี้ ย งดู ที่ เ หมาะสม ผู้ ป่ ว ย
สามารถเลิกขวดนมได้ รับประทานข้าวและอาหารครบ 5 หมู่มากขึ้น โดย
4 เดือนหลังได้รับการวินิจฉัย (อายุ 2 ปี 9 เดือน) ผู้ป่วยมีปัสสาวะลดลง
เหลือ 500-600 มล. ต่อวัน ปัสสาวะตอนเช้ามีค่า sp.gr. 1.019 และมี
การเติบโตปกติตามเกณฑ์
เอกสารอ้างอิง

1. Dundas B, Harris M, Narasimhan M. Psychogenic polydipsia review: etiology, differential, and treatment. Curr Psychiatry Rep 2007;9:236-41.
2. Stevko RM, Balsley M, Segar WE. Primary polydipsia-compulsive water drinking. Report of two cases.
J Pediatr 1968;73:845-51.
3. Linshaw MA, Hipp T, Gruskin A. Infantile psychogenic water drinking. J Pediatr 1974;85:520-1.
4. Kohn B, Norman M, Feldman H, Thier SO, Singer I. Hysterical polydipsia (compulsive water drinking)
in children. Am J Dis Child 1976;130:210-2.
5. Horev Z, Cohen AH. Compulsive water drinking in infants and young children. Clin Pediatr 1994;33:209-13.
6. Cemeroglu AP, Buyukgebiz A. Psychogenic diabetes insipidus in toddlers with compulsive bottledrinking: not a rare entity. J Pediatr Endocrinol Metab 2002;15:93-4.
7. Metropulos D, Antoon JW. Primary polydipsia in a child. Clin Pediatr 2015;54:1396-8.
8. Chikani UN, Tagbo BN, Ibekwe MU, Adimorah GN, Obu H, Eke CB, et al. Primary polydipsia in a
15-month-old male at Pediatric Endocrinology Clinic, University of Nigeria Teaching Hospital. Ann Afr
Med 2016;15:210-1.
9. Iorgi ND, Morana G, Napoli F, Allegri AEM, Rossi A, Maghnie M. Management of diabetes insipidus
and adipsia in the child. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2015;29:415-36.
10. Christ-Crain M, Fenske W. Copeptin in the diagnosis of vasopressin-dependent disorders of fluid
homeostasis. Nat Rev Endocrinol 2016;12:168-76.
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CASE STUDY

เรียบเรียงโดย • รศ.พญ.ประไพ เดชคำ�รณ • รศ.พญ.เกวลี อุณจักร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Case 4
A 12-YEAR-OLD GIRL WITH

A HISTORY OF NEONATAL
HYPERGLYCEMIA
เด็กหญิงไทยอายุ 12 ปี
อาการสำ�คัญ: ระดับนํ้าตาลสูงในเลือดตั้งแต่อายุ 3 เดือน
ประวัติปัจจุบัน: อายุ 3 เดือน มีไข้ ไอ นํ้ามูก ตรวจพบระดับนํ้าตาลสูงใน
เลือด อายุ 6 เดือนได้รับการวินิจฉัย diabetic ketoacidosis ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบ
- C-peptide 4.9 ng/mL (normal, 0.9-4)
- Anti-IA2 <0.1 U/mL (positive >1.0)
- Anti-GAD 0.17 U/mL (low positive 5-30)
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยอินซูลินมาตลอด
ประวัติอดีตและประวัติครอบครัว: เป็นบุตรคนเดียว นํ้าหนักแรกเกิด
2,550 กรัม พัฒนาการช้า ได้รับการตรวจพัฒนาการเมื่ออายุ 5 ปี IQ
เท่ากับ 3 ปี เป็น homozygous hemoglobin E disease ได้รับเลือดและ
ยาขับเหล็ก ไม่มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย

Vital signs: T 36.2 ํC, PR 105/min, RR 24/min, BP 94/59 mmHg
Measurements: height 103 cm (-7.5 SDS), weight 15.3 kg (-4
SDS) (รูปที่ 1)
General appearance: dysmorphic features, disproportionate
short stature, mildly pale (รูปที่ 2)

รูปที่ 2: ลักษณะ dysmorphic features
และ disproportionate short stature ของผู้ป่วย

HEENT and trunk: short neck, short trunk
Heart: normal
Abdomen: liver 1 FB below right costal margin
Extremities: mild cubitus valgus, genu valgus, metatarsal
adductus, duck-like gait
Breasts and genitalia: Tanner stage I

Problem list

1. Neonatal diabetes
2. Disproportionate short stature and skeletal dysplasia

การตรวจเพิ่มเติม

รูปที่ 1: เส้นโค้งการเติบโตของผู้ป่วย
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1. Skeletal survey (รูปที่ 3): mild platyspondyly with irregular
upper and lower vertebral plates and ossification defects at
the anterior edge (a); hypoplastic acetabular roofs with dysplastic capital femoral epiphyses (b); dysplastic distal radial
epiphysis, carpal epiphysis and phalangeal epiphysis (c)
2. Liver function test: AST 2,626, ALT 2,479 U/L และตรวจไม่พบ
สาเหตุอื่นของ transaminitis เช่น viral hepatitis, autoimmune
hepatitis

CASE 4

I

A 12-YEAR-OLD GIRL WITH A HISTORY
OF NEONATAL HYPERGLYCEMIA

Problem list

Neonatal diabetes with skeletal dysplasia, hepatic dysfunction and developmental delay เข้าได้กับ Wolcott-Rallison
syndrome

Wolcott-Rallison syndrome (WRS)
เป็นสาเหตุของ neonatal diabetes ที่พบได้น้อย มักพบใน
กลุ่มประชากรที่มีการแต่งงานในเครือญาติ พบ neonatal/early-onset
non-autoimmune insulin-requiring diabetes ร่วมกับ multiple
epiphyseo-metaphyseal dysplasia และ hepatic dysfunction โดย
มักตรวจพบโรคเบาหวานก่อนอายุ 6 เดือน และ skeletal dysplasia
ในช่วงอายุ 1-2 ปี สำ�หรับอาการแสดงอื่นๆ เช่น acute liver failure,
renal dysfunction, exocrine pancreas insufficiency, intellectual
deficit, hypothyroidism, neutropenia และ recurrent infections
มีความรุนแรงและอาการแสดงที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

ลักษณะทางคลินิกของ WRS

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 3: Skeletal survey ของผู้ป่วย

โดยทั่วไปจะมีอาการของโรคเบาหวานหรือ diabetic ketoacidosis ภายในอายุ 6 เดือน มีรายงานผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการครั้งแรกตอน
อายุ 1 วัน จนถึง 30 เดือน โดยไม่พบ anti-islet cell (ICA), anti-insulin,
anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) และ anti-tyrosine
phosphatase (IA2) เมื่อผู้ป่วยอายุมากขึ้นจะมีลักษณะตัวเตี้ย และมี
อาการแสดงของ skeletal dysplasia โดยกระดูก long bone, pelvis
และ vertebra มีลกั ษณะ epiphyseo-metaphyseal dysplasia แต่ไม่พบ
ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะ ที่ epiphysis จะมีลักษณะ dysplasia
บริเวณเข่าจะพบ metaphysis ขอบไม่เรียบและมี prominent beak
กระดูก carpal มีขนาดเล็กและขอบไม่เรียบ และอาจพบ cone-shaped
epiphysis พบ osteopenia หรือกระดูกหักได้ บริเวณกระดูกสันหลัง
จะพบ mild platyspondyly, irregular upper และ lower plates
ร่วมกับ frequent ossification defects บริเวณ anterior edge ทำ�ให้
มี thoracic kyphosis และ/หรือ lumbar lordosis และ short trunk
dwarfism ที่บริเวณ pelvis พบ abnormal iliac wing, dysplastic
acetabular roof, dislocation หรือ subluxation ของ femoral
heads และ femoral epiphysis แบน ร่วมกับ coxa vara ทำ�ให้ผู้ป่วย
เดินและวิ่งลำ�บาก การเดินเป็นแบบ “duck-like” gait บางรายอาจมี
cervical spine instability ทำ�ให้เกิดการกดเบียดไขสันหลัง (spinal
cord compression) และเกิดการอ่อนแรงของแขนขา
ความผิดปกติของการทำ�งานของตับในผู้ป่วย WRS อาจเป็น
แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง อาจพบร่วมกับ cholestasis ตับโต ระดับ
เอนไซม์หรือ bilirubin สูง อาการแสดงทางคลินิกมักหลากหลาย ซึ่งอาจ
หายเองหรือมีอาการรุนแรงจนเกิด multi-organ failure และเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตได้ โดยปัจจัยที่ทำ�ให้เสียชีวิตอาจเกิดจากการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน นํ้าตาลตํ่าในเลือด และการทำ�งานของตับ
ที่ผิดปกติ โดยภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดเกิดจาก liver dysfunction และ
impaired gluconeogenesis
โรค WRS ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive
เกิดจาก mutation ของ eukaryotic translation initiation factor 2a
kinase 3 (EIF2AK3) หรือ pancreatic EIF2a kinase (PEK) หรือ
PKR-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) โดยโปรตีน
PERK เป็น endoplasmic reticulum (ER) transmembrane protein
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CASE 4
มีความสำ�คัญในการควบคุมการสร้าง unfolded protein response
โดย PERK ทำ�งานร่วมกับ IRE1 และ ATF6 ในการตรวจสอบการสะสม
ของ misfolded proteins ความผิดปกติของ PERK ทำ�ให้เกิด ER
dysfunction หนูที่ขาด PERK (PERK knock-out mice) มีความผิด
ปกติของการขนส่งระหว่าง ER ไป golgi และมีความผิดปกติของ ERassociated degradation (ERAD) ทำ�ให้ beta cell แบ่งตัวลดลง มี
ความผิดปกติของ insulin trafficking และ insulin secretion โดยพบ
ลักษณะดังกล่าวในผู้ป่วย WRS เช่นกัน การตรวจทางพยาธิวิทยาของ
ตับอ่อนในผู้ป่วย WRS พบ Langerhans islets มีขนาดเล็กกว่าปกติ
การตรวจ immunohistochemical staining พบการติดสีของ insulin
ลดลง แต่ยังพบการติดสีของ glucagon
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจ mutation analysis ของยีนที่ทำ�ให้
เกิด neonatal diabetes แต่ไม่พบ mutation ของ KCNJ11, ABCC8
หรือ INS gene แต่พบ frameshift mutation ของ EIF2AK3 gene ที่
exon 15 เข้าได้กับ WRS
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A 12-YEAR-OLD GIRL WITH A HISTORY
OF NEONATAL HYPERGLYCEMIA

การรักษา
การรักษาเบาหวานในผู้ป่วย WRS มีโอกาสเกิดภาวะนํ้าตาล
ตํ่าในเลือด และ ketoacidosis ได้บ่อย โดยภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดอาจ
กระตุ้นให้โรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เป้าหมายการควบคุมโรคเบาหวาน
ใน WRS จึงไม่จำ�เป็นต้อง tight control นอกจากนี้ผู้ป่วย WRS มี
โอกาสเกิด acute multi-organ failure ในช่วงที่มีการเจ็บป่วยหรือการ
ให้ยาสลบ (general anesthesia) จึงจำ�เป็นต้องติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิดเมื่อเริ่มเจ็บป่วย และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำ�เป็นเนื่องจากอาจ
กระตุ้นให้เกิด liver หรือ kidney failure
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พยากรณ์ โรค
ผู้ป่วย WRS มีพยากรณ์โรคไม่ดี มักเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อย
อย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ป่วยที่มีอายุถึง 35 ปี โดยผู้ป่วยมักเสียชีวิตจาก
การเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด ซึ่งทำ�ให้เกิด multi-organ failure
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