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ในปใหมนี้สมาคมฯ ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัยชวยดลบันดาลใหทุกทาน
มีแตความสุข มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงและพบแตสิ�งดีๆ ตลอดไป
Newsletter ฉบับนี้ มีเนื้อหาของ topic ที่ทันสมัย 2 เร�่อง เร�่องแรก อ.ภัทร ไดเร�ยบเร�ยงจากประสบการณตรง
ทั้งจากการว�จัยที่สหรัฐอเมร�กา การทบทวนวรรณกรรมและสรุปมาเลาสูกัน ในเร�่อง Cardio-renal complications
and their biomarkers in youth with type 1 diabetes เร�อ่ งที่ 2 อ.เปรมฤดี ไดคดั สรรเร�อ่ ง Pubertal induction
in girls with Turner syndrome มาจากการประชุม ESPE 2019 ทีก่ รุงเว�ยนนา ประเทศออสเตร�ย เมือ่ เดือนกันยายน
ที่ผานมา ตัวอยางผูปวย 4 รายก็ยังนาติดตามเชนเคย รายแรก เปนเด็กชายอายุ 8 ป มาดวยอาการซึมและชักซ้ำ
หลายครั้ง รายที่ 2 เปนเด็กชายอายุ 1 เดือน มาดวยอาการชักซ้ำหลายครั้งเชนกัน ทั้ง 2 รายมีสาเหตุของการชักที่
ตางกัน รายที่ 3 เปนเด็กหญิงอายุ 14 ป มาดวยเสียงแตก มีหนวดและขนหนาแขงมากข�้น สวนรายที่ 4 เปนเด็กหญิง
อายุ 1 ปคร�่ง มาดวยคลิตอร�สโตผ�ดปกติรวมกับมีขนหนาแขงมากเชนกัน ซึ่ง hyperandrogenism ของทั้ง 2 ราย
เกิดจากสาเหตุที่ตางกัน ทั้ง 4 รายมีคำตอบที่นาสนใจและพลาดไมไดคะ
เดือนมิถุนายนนี้ สมาคมฯ จะจัดงานอบรมว�ชาการระยะสั้น The 9th Pediatric Endocrine Update 2020 เร�่อง
Pediatric endocrinology: Simplify the complexity ระหวางวันที่ 10-12 มิ.ย. 2563 จึงขอใหสมาชิกทุกทาน
เตร�ยมเขารวมประชุมโดยพรอมเพร�ยงกันและติดตามรายละเอียดกิจกรรมของสมาคมฯ ใน website, Facebook และ
newsletter ฉบับถัดไปดวยนะคะ

GOSSIP ซอกแซกตอมเด็ก

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับ
กุมารแพทยตอมไรทอใหมทั้ง 5 คน

อ.อรสุดา รพ.ศิร�ราช อ.สมบูรณ รพ.รามาธิบดี พญ.วสว� รพ.ศิคร�นทร พญ.เพ�ยงใจ รพ.สมิติเวชศร�นคร�นทร
และพญ.ณัฏฐนันท รพ.บางปะกอก 9…ภาพหนาปก newsletter ฉบับนี้เปนภาพจากงานมุทิตาจิตอาจารยอาวุโส
ของสมาคมฯ ทั้ง 12 ทาน ซึ่งบรรยากาศอบอุนและเปนที่ประทับใจของผูรวมงานทุกทานอยางยิ�ง ตองขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดงานมา ณ ทีน่ ด้ี ว ย…สมาคมฯ ขอตอนรับการกลับมาจากสหรัฐอเมร�กาของ อ.ภัทร รพ.ศร�นคร�นทร
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน และ อ.มนัสว� คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี และ อ.กานต คณะ
แพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม พรอม PhD จากเนเธอรแลนด อาจารยทั้ง 3 ทานจะเปนกำลังสำคัญของ
สมาคมฯ ในอนาคตตอไป…ขอแสดงความยินดีกับ อ.เหลือพร และครอบครัวที่บุตรชายไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเปน
รัฐมนตร�ดวยคะ…ฉบับนี้ตองขอหยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอนคะ พบกันใหมฉบับหนานะคะ

TOPIC

เร�ยบเร�ยงโดย อ.นพ.ภัทร ว�รมยรัตน คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมถิ าวร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 1

AN 8-YEAR-OLD BOY
WITH RECURRENT HYPOGLYCEMIA
เร�ยบเร�ยงโดย อ.นพ.สุพ�ชชา ปจมนตร�
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 2

จิรวรา เมรุรัตน

ป พ.ศ. 2563 เปนปที่ 27 ของสมาคมฯ พวกเรายังคงเดินหนา
กาวตอไปอยางมัน่ คง กิจกรรมดีๆ ยังมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

A 1-MONTH-OLD BOY WITH RECURRENT SEIZURE
เร�ยบเร�ยงโดย พญ.เจนจิรา แซวอง / อ.นพ.คมศักดิ์ ศร�ลญ
ั ฉกร
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

CASE 3

CONTENT

A 14-YEAR-OLD FEMALE ADOLESCENT
WITH DEEPENING OF VOICE
เร�ยบเร�ยงโดย อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล

CASE 4

A 1.5-YEAR-OLD GIRL WITH HYPERANDROGENISM
เร�ยบเร�ยงโดย ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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เรียบเรียงโดย  • อ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Topic 1

Cardio-renal complications and their
biomarkers in youth with type 1 diabetes
ปัจจุบันการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1 ทั้ง microvascular และ macrovascular complications
ยังไม่ดีนัก โดยเฉพาะ diabetic nephropathy และ coronary heart
disease การศึกษาหา biomarkers เพื่อใช้ ในการค้นหาและติดตาม
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตจึงมีความ
สำ�คัญในการรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ อ.ภัทร จึงได้เรียบเรียงจากประสบการณ์
ตรง ทั้งจากการวิจัยที่สหรัฐอเมริกา การทบทวนวรรณกรรม และสรุป
มาเล่าสู่กัน

Diabetic kidney disease (DKD)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด DKD ได้แก่ อายุที่มากขึ้น การเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว เพศชาย นํ้าหนักตัวที่มาก ความดันเลือดสูง การอักเสบของ
ร่างกาย ภาวะดื้ออินซูลิน ไขมันและกรดยูริกสูงในเลือด ในระยะแรกของ
DKD ผู้ป่วยจะมี glomerular filtration rate (GFR) ปกติหรืออาจ
เพิ่มขึ้นได้ โดยที่ยังไม่พบความดันเลือดสูง หรือ microalbuminuria
ซึ่ง microalbuminuria ที่พบในเด็กส่วนใหญ่มักจะหายได้เองและไม่ใช่
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ว่ า ผู้ ป่ ว ยมี พ ยาธิ ส ภาพเกิ ด ขึ้ น ที่ ไ ตแล้ ว ผู้ ป่ ว ยที่ มี
persistent microalbuminuria หรือมี GFR ลดลง มักเป็นเบาหวาน
มานานกว่า 10-20 ปีขึ้นไป การที่ GFR ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า 3
mL/min/1.73 m2 เป็นสิ่งที่ทำ�นายการเกิด DKD ได้ดีกว่า microalbuminuria โดย American Diabetes Association แนะนำ�ให้วัด
eGFR ปีละครั้ง ตรวจคัดกรอง DKD หลังได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ป่วยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวที่มีการควบคุม
ระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือดได้ ไม่ดี ให้เริ่มตรวจคัดกรองที่ 1 ปีหลังได้
รับการวินิจฉัย ซึ่ง GFR และ microalbumin ในปัสสาวะมักปกติ ดังนั้น
การศึกษา biomarkers ที่ช่วยทำ�นายภาวะแทรกซ้อนจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
โดย biomarkers จำ�แนกตามตำ�แหน่งของ nephron ที่มีพยาธิสภาพ
ดังแสดงในรูปที่ 1  
มี biomarkers หลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กับ DKD ตัวอย่าง
เช่น copeptin, soluble TNF receptor 1 และ 2, fibroblast growth
factor 21 และ 23, neutrophil gelatinase-associated lipocalin
(NGAL), N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-pro
BNP), pigment epithelium-derived factor (PEDF) และ Tamm
Horsfall glycoprotein serum uromodulin (SUMOD) จากการ
ศึกษาโดย Bjornstad, Wiromrat และคณะ พบว่าระดับของ SUMOD
ที่ลดลงสามารถทำ�นายการเกิด DKD ได้เมื่อติดตามผู้ป่วยไป 12 ปี
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบว่า biomarkers ใดดีที่สุดในการ
ทำ�นายการเกิด DKD จึงมีการนำ�  biomarkers มากกว่า 1 ชนิดมา
ช่วย ทำ�ให้ predictive power มีมากขึ้น ตัวอย่างการศึกษาเหล่านี้ เช่น
Bjornstad และคณะ พบว่าเมื่อนำ�  2-microglobulin, cystatin C,
NGAL และ osteopontin (OPN) มาให้คะแนนหรือ biomarker score
ที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การตรวจ
พบ eGFR <60 mL/min/1.73 m2 เมื่อติดตามผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 1 ไป 12 ปี นอกจากนี้การเพิ่ม biomarker score ดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้นลงใน model ที่ประกอบด้วย traditional risk factor ของการ
เกิด vascular complications ได้แก่ อายุ เพศ การสูบบุหรี่ ความดัน
systolic, HbA1c และระดับ LDL พบว่า model ที่เพิ่ม biomarkers
มีความสามารถในการทำ�นาย DKD เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับ model ที่ประกอบด้วย traditional risk factor
เท่านั้น
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รูปที่ 1: สารชีวโมเลกุลที่มีบทบาทในการใช้เป็น biomarkers ของ diabetic kidney disease ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1

ภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular disease, CVD complication)

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ coronary
heart disease, cerebrovascular accident, peripheral artery
disease ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 มีความเสี่ยงต่อการเกิด CVD มาก
กว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ถึง 10 เท่า โดยเฉพาะถ้าเริ่มเป็น
เบาหวานก่อนอายุ 30 ปีจะมีความเสี่ยงถึง 30 เท่า ร้อยละ 70 ของ
ผู้ป่วยชายและร้อยละ 50 ของผู้ป่วยหญิงที่อายุ 45 ปี จะตรวจพบ coronary artery calcification (CAC)  
ในทางคลินิก การวัดขนาด plague ที่หลอดเลือด coronary
artery เป็นไปได้ยากและ invasive ดังนั้นจึงมีการวัดที่เป็น surrogate
marker ช่วยดังนี้
• Measures of arterial stiffness เช่น pulse wave velocity
(PWV) เป็นการวัดความเร็วของการเดินทางของคลื่นความดันเลือดแดง
ระหว่างหลอดเลือดแดงสองตำ�แหน่ง เช่น ระหว่าง carotid artery และ
femoral artery การวัด arterial stiffness เปรียบเสมือน functional
study ของหลอดเลือดแดง โดยมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานชนิดที่ 1 มี PWV เพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์กับการเกิด CVD
ในอนาคต
• Carotid intima media thickness (cIMT) เป็นการวัด
โครงสร้างของหลอดเลือดที่มีความผิดปกติโดยตรงที่แสดงถึง atherosclerotic process และมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับความรุนแรงของ
การอุดตันของหลอดเลือด coronary artery และทำ�นายการเกิด CVD
event ในผู้ป่วยได้อีกด้วย
ตัวอย่าง CVD biomarker ที่มีการศึกษาในผู้ป่วยเด็กเบาหวาน
ชนิดที่ 1 ได้แก่
• N-terminal prohormone of b-type natriuretic peptide
(NT-proBNP) เป็น marker ของการหลั่ง BNP โดยปกติ BNP จะถูก
หลั่งออกมาจาก myocyte เพื่อตอบสนองต่อ wall stress ในผู้ป่วยเด็ก
ระดับ NT-proBNP มีความสัมพันธ์กับ arterial stiffness ที่เพิ่มขึ้น

TOPIC
• Copeptin เป็น marker ของฮอร์โมน arginine vasopressin
(AVP) กลไกของการเกิด CVD complications ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
หลั่ง AVP เพิ่มขึ้น โดย AVP นอกจากจะออกฤทธิ์ผ่าน V2 receptor
(V2R) แล้วยังกระตุ้น V1R ด้วย ทำ�ให้ arterial smooth muscle มีการ
หดตัว อีกทั้งยังเพิ่ม hepatic glucose production ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 พบว่า copeptin มีค่าสูงขึ้นเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน
นอกจากนี้ copeptin ยังสัมพันธ์กับการเกิด arterial stiffness และ
อุบัติการณ์ของ CVD

เรียบเรียงโดย  • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมถิ าวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

TOPIC

Topic 2

Pubertal induction in girls with
Turner syndrome using either oral
or transdermal estradiol

โดย Berit Kriström และ Carina Ankarberg-Lindgren
ในการประชุม ESPE 2019 ที่กรุงเวียนนา มีหัวข้อเรื่อง Working
group on Turner syndrome (TS) ซึ่งมีการบรรยายหลายแง่มุมในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย TS แต่ที่นำ�มาเล่าครั้งนี้เป็นเรื่อง pubertal induction
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วย TS จำ�เป็นต้องได้รับ estrogen เพื่อให้มีลักษณะความ
เป็นสาวตลอดจนต้องได้รับต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับ estrogen ในระยะ
ยาว ซึ่งเรื่องนี้มีการตีพิมพ์ ใน Horm Res Paediatr 2019;91:153-63.
ในนามของ ESPE TS Working Group (TSWG) ซึง่ ประกอบด้วยประเทศ
ในกลุ่มยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ในที่นี้ขอสรุปโดยสังเขปดังนี้
ระหว่างปี ค.ศ. 2016-2018 TSWG ได้พฒ
ั นา protocols สำ�หรับ
pubertal induction แบบกิ น และ transdermal โดยวางแผนที่ จ ะ
ทำ �  prospective observation cohort study โดยให้ แ พทย์ แ ละ
ผู้ป่วยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจะเปรียบเทียบ 2 protocols โดย
ดูที่ height gain ในช่วง 3 ปี ของ pubertal induction เป็น primary
outcome measure และมี secondary outcome measures คือ final
height, breast development; cardiovascular, uterine และ bone
health และความพึงพอใจของผู้ป่วย ข้อแนะนำ�ของ TSWG คือ ควรเริ่ม
pubertal induction เมื่อผู้ป่วยอายุประมาณ 11-12 ปี เพื่อให้ใกล้เคียง
เด็กปกติ และให้โอกาสว่าบางรายอาจเป็นสาวได้เอง ซึ่งเกณฑ์ที่สนับสนุน
ว่าผู้ป่วยมี ovarian impairment คือ ระดับ FSH ตั้งแต่ 10 IU/L ขึ้น
ไปในเด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และช่วงเวลาของ pubertal induction
ควรใช้เวลาประมาณ 3 ปี แต่อาจเร็วขึ้น เช่น 2 ปี ในเด็กที่อายุเกิน 13 ปี
ชนิด estrogen ที่ใช้ควรเป็น 17β-estradiol ซึ่ง physiologic ที่สุด และ
สามารถติดตามระดับ estradiol ในเลือดระหว่างรักษาได้ และให้คำ�นวณ
ขนาดตามนํ้าหนักตัว
1. Oral induction ควรใช้ micronized 17β-estradiol หรือ
17β-estradiol hemihydrate หรือ 17β-estradiol valerate ซึง่ จะถูก
เปลีย่ นทีต่ บั เป็น 17β-estradiol โดยให้กนิ ก่อนนอน ขนาดแสดงดังตาราง
เดือนของการ
induction
0-12
13-24
25-30
31-36
37-48 (1st post-induction year)

• SUMOD ที่ตํ่าลงมีความสัมพันธ์กับ aortic stiffness ในผู้ป่วย
เบาหวานเด็กและทำ�นายการสะสมของ CAC ในผู้ใหญ่
โดยสรุป ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไตของโรคเบาหวานชนิดที่
1 มีการดำ�เนินโรคเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก การใช้ biomarkers เพื่อช่วย
ทำ�นายการเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็น อย่างไรก็ตาม
การศึกษา biomarkers ในเด็กยังมีน้อย จำ�เป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไป

ขนาดของ 17β-estradiol
(mcg/kg/day)
5
7.5
10
15
20*

2. Transdermal induction ในช่วง 2 ปีแรกให้แปะแผ่นฮอร์โมน
เฉพาะช่วงกลางคืนเป็นเวลา 10-12 ชม. โดยแปะบริเวณสะโพก หน้าท้อง
หรือหลังส่วนล่าง ตัดแผ่นตามขนาดดังตารางด้านล่าง (ดูวิธีการตัดใน
Horm Res Paediatr 2019;91:153-63.) ในปีที่ 3 แปะตลอด 24 ชม.
โดยตัดแผ่นจากขนาดที่คำ�นวณได้เป็น 2 ส่วน แปะทั้ง 2 ส่วนช่วงกลางคืน
และตอนเช้าเอาออก 1 ส่วน นั่นคือ กลางคืนผู้ป่วยจะได้รับขนาดมากกว่า
กลางวัน และกลางคืนถัดไปดึงแผ่นเก่าอีก 1 ส่วนออก และแปะแผ่นใหม่
เป็น 2 ส่วนแบบเดิม
ปีที่ นํ้าหนักตัว ขนาด 17β		
(กก.) estradiol patch
			
(50 mcg)
1
<40
1/16
40-55
1/12
>55
1/8
2
<40
1/8
40-55
1/6
>55
1/4
3
<50
1/3
50-65
3/8
>65
1/2
4
(Postinduction
dose)

NA

1 mcg/kg/day
(50-100
mcg/day)

ระยะเวลาที่แปะ
(ชม.)

การแปะ

10-12
กลางคืน
10-12
กลางคืน
10-12
กลางคืน
10-12
กลางคืน
10-12
กลางคืน
10-12
กลางคืน
ตัดแผ่นตามขนาดที่คำ�นวณ
ได้เป็น 2 ส่วน แปะทั้ง 2 ส่วน
กลางคืน ตอนเช้าเอาออก
1 ส่วน กลางคืนเอาส่วนที่
เหลือออกและแปะคู่ใหม่
แปะต่อเนื่อง 3 ครั้ง/สัปดาห์
(เปลี่ยนทุก 2-3 วัน) ติดตาม
ระดับ estradiol ในเลือด
ตอนเช้า เป้าหมาย คือ
40-120 pg/mL

3. Oral progestogens ได้แก่ dydrogesterone 10 mg หรือ
micronized progesterone 100 mg หรือ medroxyprogesterone
acetate 5-10 mg ให้เดือนละ 10 วัน ซึ่งควรเริ่มเมื่อตรวจ ultrasound
พบมดลูกขนาดโตเต็มที่และมี endometrium หนาแล้ว เพื่อให้มดลูกและ
เต้านมได้พัฒนาเต็มที่จากผลของ estrogen ซึ่งต่างจากที่นิยมปฏิบัติ
คือให้ progestogens หลังได้รับ estrogen 2 ปี หรือเมื่อมี breakthrough bleed  

*ขนาดอาจแตกต่างกัน ประมาณ 1-4 มก./วัน ขึ้นกับแต่ละราย ส่วนใหญ่มักใช้ 2 มก./วัน
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CASE STUDY

เรียบเรียงโดย • อ.นพ.สุพชิ ชา ปจมนตร�
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

case 1
an 8-year-old boy wiTh

recurrenT
hypoglycemia

เด็กชายไทยอายุ 8 ป ภูมิลําเนา จ.กาญจนบุร�
อาการสําคัญ: ส่งตัวมาเพื่อหาสาเหตุของนำ้าตาลตำ่าในเลือด
ประวัติปจจ�บัน: อายุ 3.5 ปี มีไข้ กินได้น้อย ซึมลง ต่อมามีอาการชัก
ไปตรวจที่รพ.ในกัวลาลัมเปอร์ พบว่ามีนำ้าตาลตำ่าในเลือด ไม่ได้ตรวจหา
สาเหตุ นอนรพ. 2-3 วัน หลังจากนั้นมี recurrent hypoglycemia อีก
อย่างน้อย 7 ครั้ง ส่วนใหญ่มักมีอาการซึม ปลุกไม่ตื่นหรือชัก มักเป็น
ช่วงเช้า โดยจะมีอาการป่วยและกินได้น้อยนำามาก่อนและต้อง admit
ทุกครั้ง ให้ IV glucose และ IV fluid GIR 5.5-7 mg/kg/min ช่วง
ที่ไม่ป่วยอาการปกติดี ไม่มีอ่อนเพลีย ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียบ่อยๆ
แพทย์แนะนำาให้ตรวจ capillary blood glucose ที่บ้านเวลาไม่สบาย ได้
ค่าประมาณ 52-<60 mg/dL ยังไม่เคยเจาะ critical sample ช่วงที่มี
hypoglycemia เคยได้รับการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
• Random serum cortisol <0.2 and 0.036 mcg/dL, plasma
ACTH 13.5 pg/mL
• Plasma total and free carnitine test: no abnormality
• Amino acids: Gly 113.6 (low), Ala 53.9 (low), normal
plasma total and free carnitine, normal plasma acylcarnitine
• FBP1 gene analysis: no mutation (unlikely fructose 1,6
lipophosphate deficiency)
1 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีไข้ ไอ มีนำ้ามูก จากนั้นชักเกร็ง ไปตรวจที่
โรงพยาบาลจังหวัด ตรวจ POCT glucose 48 mg/dL (ไม่ได้เจาะ critical sample) ให้ IV glucose และ refer มาโรงพยาบาลศิริราช
ประวัติแรกเกิด: preterm 34 weeks, NL, BW 2,225 g, APGAR
score 5, 8 อยู่ รพ. นาน 21 วัน เนื่องจากมีติดเชื้อในลำาไส้ เคยมีตัว
เหลือง on phototherapy 3 วัน
ประวัติอดีต: ไม่มีโรคประจำาตัว ไม่ได้ใช้ยาใดเป็นประจำา ปฏิเสธประวัติกิน
ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร สังเกตว่าเดินเขย่งตั้งแต่อายุ
2 ปี ไม่มีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือได้รับยาลดระดับนำ้าตาลในเลือด
หรืออินซูลิน
ประวัติอาหาร: กินข้าว 3 มื้อ มื้อละ 1-2 ทัพพี กินนมก่อนนอนวันละ
1 กล่อง ชอบกินขนม
ประวัติพัฒนาการและการเติบโต: พัฒนาการและการเรียนปกติ ปัจจุบัน
เรียน ป.2 ที่จังหวัดกาญจนบุรี การเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธประวัติเจ็บป่วยในครอบครัว ปฏิเสธประวัติการ
แต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย

General appearance: active, not pale, no dyspnea, no jaundice,
no dysmorphic features
Measurements: weight 24.7 kg (P50), height 129 cm (P50-75)
(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1: กราฟการเติบโตของผู้ป่วย
HEENT: no cleft lips or cleft palate, impalpable thyroid, no hairy
pinna
Heart, lungs and abdomen: normal
Neurological examination: active, E4V5M6, pupils 3 mm RTL
both eyes; motor power grade V except left lower extremity
grade IV, right ankle contracture, ankle dorsiflex Rt grade III,
Lt grade V, EHL Rt grade III, Lt grade V; normotonia, no nystagmus, no facial palsy, full EOM, normal finger to nose test
Extremities: right leg shorter than left leg
Genitalia: genital Tanner stage I, testicular volume 2 mL, both,
pubic hair Tanner stage I, no micropenis

Problem list

1. Frequent hypoglycemia
2. History of low random cortisol and ACTH
3. Right ankle contracture

การตรวจเพิ่มเติม

1. Fasting test ที่ชั่วโมงที่ 24 ของการทำา fasting test
• POCT glucose 48 mg/dL, plasma glucose 52 mg/dL
• Cortisol <0.054 mcg/dL, GH 2.26 ng/mL
• BUN 14, Cr 0.37 mg/dL, Na 135, K 3.5, Cl 96, CO2 23 mmol/L,
ketone 0.4 mmol/L, lactate 0.9 mmol/L, insulin 0.55 μIU/
mL, NH3 34.9 μmol/L, albumin 40, glob 31 g/L, TB 0.3, DB
0.14 mg/dL, AST 49, ALT 32, ALP 126 U/L

CASE 1

I

An 8-year-old boy with recurrent hypoglycemia

2. 1 mcg ACTH stimulation test
Blood		
Time (min)
0
20
40
Cortisol (mcg/dL) <0.054
<0.054
<0.054
3. FT4 1.71 ng/dL, TSH 7.54 mU/L
4. IGF-1 75.6 ng/mL
5. Plasma ACTH 9.61 pg/mL (10-60)
6. Plasma amino acids: normal range from normal plasma free
amino acid levels in Thai children, slightly decreased alanine
could be due to hypoglycemia
7. Urine organic acid: no abnormality is found in excretion of
amino acids or organic acids, sugar alcohols
8. MRI pituitary: suspected pituitary microadenoma at left
anteroinferior aspect of anterior lobe of pituitary, 0.3 x 0.4 cm

การวินิจฉัย

Isolated ACTH deficiency (IAD)

วิจารณ์

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะนํ้าตาลตํ่าใน
เลือด ซึ่งจากผลการทำ�  fasting test ในชั่วโมงที่ 24 ระดับนํ้าตาลปลาย
นิ้วได้ 48 mg/dL ยืนยันระดับนํ้าตาลในเลือดได้ 52 mg/dL ซึ่งถือว่า
ตํ่า ผลการตรวจ critical sample พบว่ามีระดับ cortisol ที่ตํ่ามาก
(<0.054 mcg/dL) และระดับ plasma ACTH ที่ตํ่าเช่นกัน ทำ�ให้คิดถึง
สาเหตุของภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดของผู้ป่วยรายนี้เกิดจาก IAD ส่วนผล
GH 2.26 ng/mL ซึ่งน้อยกว่า 10 ng/mL แต่ในผู้ป่วยรายนี้ไม่นึกถึงภาวะ
growth hormone deficiency เนื่องจากอัตราการเติบโตและความสูง
ก่อนหน้านี้ปกติ การที่ระดับ GH ไม่เพิ่มขึ้นเกิดจากการมีนํ้าตาลตํ่าใน
เลือดบ่อยทำ�ให้มี blunted response ของ GH secretion ได้ และใน
ผู้ป่วย IAD อาจพบระดับ TSH สูงเล็กน้อยดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้
IAD เป็นโรคที่พบได้น้อย โดยมีลักษณะ secondary adrenal
insufficiency คือ ระดับ cortisol ตํ่าร่วมกับ plasma ACTH ตํ่า โดย
มีการผลิตฮอร์โมนอื่นและโครงสร้างทางกายภาพของต่อมใต้สมองส่วน
หน้าปกติ1
IAD สามารถจำ�แนกตามลักษณะทางคลินิกได้เป็น 3 กลุ่ม2,3
1. Neonatal onset complete IAD: โดยจะมีระดับ basal cortisol
<2.2 mcg/dL และไม่ มี ก ารตอบสนองต่ อ spontaneous
hypoglycemia หรือ stimulation test
2. Neonatal onset partial IAD: ระดับ basal cortisol 2.2-8
mcg/dL และ/หรือ stimulated cortisol 10-18 mcg/dL
3. Late/juvenile onset IAD: มักเริ่มมีอาการหลังอายุ 2-3 ปี
โดยไม่มีประวัตินํ้าตาลตํ่าในเลือด ตัวเหลืองนานในช่วง infancy period
มาก่อน ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการนํ้าตาลตํ่าในเลือด ตรวจพบระดับ cortisol ตํ่าขณะที่มีนํ้าตาลตํ่าในเลือดร่วมกับระดับ plasma ACTH ตํ่าหรือ
low normal range
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติในช่วงที่ไม่เจ็บป่วย
ถึงแม้จะมีระดับ cortisol ที่ตํ่ามาก แต่จะมีอาการของ adrenal insufficiency และ adrenal crisis ได้เวลาที่มีการเจ็บป่วยหรือ stress โดยจะมี
อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ความดันเลือดตํ่า ระดับนํ้าตาลตํ่าในเลือด
และชัก

อาการและอาการแสดงของ congenital isolated central adrenal
insufficiency3-5
Signs and symptoms
Frequency
Hypoglycemia
94%
Cholestasis
55%
Seizures
53%
Neonatal death in another sibling
24%
ผู้ป่วย IAD อาจมี atypical presentation อื่นๆ ได้ เช่น flexion
contracture of legs ดังที่พบในผู้ป่วยรายนี้ หรือ severe muscle
atrophy ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากมีความผิดปกติของยีน TPIT (Tbox pituitary-restricted transcription factor) T-box transcription factor มีบทบาทจำ�เพาะต่อกระบวนการ differentiation ของ
corticotroph lineage ในหนูและมนุษย์ นอกจากนี้ TPIT ยังมีบทบาท
สำ�คัญต่อ POMC gene transcription และ terminal differentiation
ของ POMC expressing cells
การศึกษาของ Couture และคณะได้รายงาน case series ผู้
ป่วย IAD จำ�นวน 91 คน โดยจำ�แนกผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มดังกล่าวข้าง
ต้น โดยตรวจพบ TPIT gene mutation ร้อยละ 65 ในกลุ่ม neonatal
onset complete IAD โดยพบทั้ง homozygous และ compound heterozygous TPIT mutation ซึ่งถ่ายทอดแบบ autosomal recessive
ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม neonatal onset partial IAD และ late/juvenile onset
IAD ตรวจไม่พบ TPIT mutation ซึ่งสอดคล้องกับหลายๆ การศึกษา
ก่อนหน้า6

การรักษาและการดำ�เนินโรค

     ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย Cortef® (10 mg/tab) ½ tab PO
วันละ 3 เวลา (10 mg/m2/day) หากมี stress เจ็บป่วย แนะนำ�ผูป้ กครอง
ให้เพิ่มยา 1 tab PO ทุก 8 ชั่วโมง หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย
Cortef® ไม่มีอาการนํ้าตาลตํ่าในเลือดอีกเลย
เอกสารอ้างอิง
1. Andrioli M, Giraldi FP, Cavagnini F. Isolated corticotrophin deficiency. Pituitary
2006;9:289-95.
2. Pham LL, Garot C, Brue T, Brauner R. Clinical, biological and genetic analysis of
8 cases of congenital isolated adrenocorticotrophic hormone (ACTH) deficiency.
PLoS One 2011;6:e26516.
3. Couture C, Saveanu A, Barlier A, et al. Phenotypic homogenetic and genotypic
variability in a large series of congenital isolated ACTH-deficiency patients with
TPIT gene mutations. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:E486-95.
4. Vallette-Kasic S, Brue T, Pulichino AM, et al. Congenital isolated adrenocorticotropin deficiency: an underestimated cause of neonatal death, explained by TPIT
gene mutations. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:1323-31.
5. Patti G, Guzzeti C, Di lorgi N, et al. Central adrenal insufficiency in children and
adolescents. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2018;32:425-44.
6. Metherell LA, Savage MO, Dattani M, et al. TPIT mutations are associated
with early-onset, but not late-onset isolated ACTH deficiency. Eur J Endocrinol
2004;151:463-5.
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CASE STUDY

เรียบเรียงโดย • พญ.เจนจิรา แซ่วอง • อ.นพ.คมศักดิ์ ศร�ลญ
ั ฉกร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

case 2
a 1-monTh-old boy wiTh

recurrenT seiZure
ทารกชายไทย อายุ 1 เดือน ภูมิลําเนา จ.สมุทรสาคร

อาการสําคัญ: ชักตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์
ประวัตปิ จ จ�บนั : อายุ 3 สัปดาห์ มีไข้ ชักเกร็งทัง้ ตัว ตาเหลือก นาน 30 นาที
ได้ ไปพบแพทย์ที่ รพ.ชุมชน ตรวจพบ T 39oC, normal neurological
signs ผลตรวจ CBG 98 mg/dL, Na 135, K 5.9, Cl 102, CO2 18
mmol/L, CSF profile: WBC 0, RBC 3,125/cu.mm., protein
59 mg/dL, glucose 72 mg/dL, no bacterial growth; CBC: Hct
42%, WBC 10,820/cu.mm. (N 36, L 64%), platelets 293,000/
cu.mm., normal CT brain ให้การวินิจฉัยเป็น status epilepticus
with meningoencephalitis ได้ให้ยา ceftriaxone และ acyclovir 14
วัน และ dilantin กลับบ้าน
หลังจากกลับบ้านมีอาการชักเกร็งอีก จึงมารพ. ได้เจาะเลือดพบ
corrected Ca 3.2, P 8.6 mg/dL ได้ให้ 10% Ca gluconate 1 mL/kg/
dose IV q 6 h และส่งต่อมาที่รพ.จุฬาฯ เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม
ประวัตอิ ดีต: บุตรคนที่ 2 เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,850 กรัม
APGAR 9,10 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังเกิด
ประวัตคิ รอบครัว:
บิดาและมารดาเป็น HbE
54 yr
53 yr
54 yr
51 yr
trait ไม่มีประวัติชัก/โรค
ทางพันธุกรรมใน
ครอบครัว ไม่มีประวัติ 31 yr 30 yr
23 yr
27 yr 20 yr
แต่งงานในเครือญาติ
(รูปที่ 1) มารดาไม่มี
ประวัติปัสสาวะบ่อยหรือ
7 yr
1 mo
ท้องผูก
รูปที่ 1: Pedigree ของผู้ป่วย

การตรวจร่างกาย

General appearance: lethargy, no dysmorphic features
Measurements: weight 4.1 kg (P50), length 52 cm (P10), HC
36 cm (P50)
Vital signs: T 36.5oC, HR 98/min, RR 56/min, BP 85/52 mmHg
HEENT: AF 2x2 cm, no bulging, not pale, no jaundice, no bulbous
nose, no low set ears, no cleft lip or palate
Heart, lungs and abdomen: normal
Neurological signs: lethargy, pupils 3 mm RTL, equal movement, DTR 2+ all, BBK plantar flexion, negative clonus and
Brudzinski sign
Genitalia: no micropenis, descended both testes

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. Corrected Ca 4.5, P 8.8, Mg 1.3, Cr 0.4 mg/dL
2. Intact parathyroid hormone (PTH) 5.5 pg/mL

Problem list

Recurrent seizure due to hypocalcemia from hypoparathyroidism
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วิจารณ์

ทารกชายรายนี้มีอาการชัก โดยพบว่ามีระดับแคลเซียมตำ่าและ
ฟอสเฟตสูงในเลือด และระดับ intact PTH ตำ่า เข้าได้กับภาวะ hypoparathyroidism แต่เนื่องจากมารดาไม่มีโรคประจำาตัวใดมาก่อน ระดับ
แมกนีเซียมที่ตำ่าเล็กน้อยไม่ได้อธิบายการหลั่ง PTH ที่ลดลง และผู้ป่วย
ไม่ได้มี dysmorphic features ชัดเจน รวมทั้งการตรวจร่างกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ในเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของ hypoparathyroidism ในผู้ป่วยรายนี้

Hypoparathyroidism1
เนื่องจาก PTH ทำาหน้าที่หลัก 3 อย่าง คือ
1. ทำาให้เกิด bone resorption เพื่อเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
2. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและลดการดูดกลับฟอสฟอรัสที่ไต
3. กระตุ้นเอนไซม์ 1-alpha hydroxylase เปลี่ยน 25-OH vitamin D เป็น 1,25-(OH)2 vitamin D ซึ่งเป็น active vitamin D เพื่อ
เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ลำาไส้ ผู้ป่วยที่มีภาวะ hypoparathyroidism จึงมีระดับแคลเซียมตำ่าและระดับฟอสฟอรัสสูงในเลือด
สาเหตุของ hypoparathyroidism เกิดจาก
1. Reversible hypoparathyroidism เช่น มารดามีแคลเซียม
สูงในเลือด หรือมีภาวะ hyperparathyroidism, hypomagnesemia
2. Irreversible hypoparathyroidism เช่น agenesis (eg.
GCM2 mutation) มีการทำาลายต่อม parathyroid จากกระบวนการ
autoimmune หรือโรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรมที่มีภาวะ hypoparathyroidism จำาแนกเป็น 2
กลุ่ม คือ syndromic และ non-syndromic forms โดยมีแนวทางการ
วินิจฉัยดังแผนภูมิที่ 1 กลุ่มที่เป็น syndromic form จะมีลักษณะอาการ
เฉพาะ ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนกลุ่ม non-syndromic forms ของ
hypoparathyroidism หรือ isolated hypoparathyroidism อาจ
เกิดจากความผิดปกติของ gene GCM2, PTH หรือ SOX3 ส่วน autosomal dominant hypocalcemia type 1 (ADH1) เกิดจาก gain of
function mutation of CaSR
แผนภูมิที่ 1: แนวทางการวินิจฉัยสาเหตุของ genetic disorders
ใน hypoparathyroidism1

CASE 2

I

A 1-month-old boy with recurrent seizure

ตารางที่ 1: ลักษณะอาการเฉพาะของแต่ละโรคในกลุ่ม syndromic forms ของ hypoparathyroidism
Autoimmune polyglandular syndrome type 1
DiGeorge syndrome (DGS)
CHARGE syndrome
Kenny-Caffey syndrome
Barakat syndrome
HDR anomaly
MELAS syndrome
Kearns-Sayre syndrome (KSS)

Candidiasis and Addison’s disease
Immunodeficiency due to thymic aplasia, congenital heart defects,
and deformities of the ears, nose, and mouth
Coloboma-heart anomaly-choanal atresia-mental retardation-genital-ear
anomalies
Short stature, osteosclerosis, cortical thickening of long bones,
delayed fontanel closure, basal ganglia calcification, nanophthalmos,
and hyperopia
Nerve deafness, and a steroid-resistant nephrosis leading to chronic
kidney disease
Hypoparathyroidism-deafness-renal dysplasia (sensorineural
deafness and renal cysts/impairment)
Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes
Progressive external ophthalmoplegia, pigmentary retinopathy,
cardiomyopathy, heart block, and sensorineural deafness

การตรวจเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาสาเหตุ ข อง hypoparathyroidism ในผู้ป่วยรายนี้
1. ผลการตรวจเลือดมารดา: Ca 9, P 3.8 mg/
dL, PTH 51.7 pg/mL (normal)
2. FISH for DiGeorge: no deletion at 22q
11.2
3. KUB ultrasound: normal
4. Normal auditory brain stem response
(ABR)
การตรวจเพิม่ เติมในผูป้ ว่ ยรายนี้ ก็ยงั ไม่สามารถ
ระบุสาเหตุของ hypoparathyroidism ได้ จึงติดตาม
อาการผู้ป่วยต่อ
การดำ�เนินโรค ในผู้ป่วยรายนี้พบปัญหาหลาย
ระบบตามมา ดังนี้
1. Craniosynostosis ผู้ป่วยเริ่มมี head circumference <P3
ตั้งแต่อายุ 1 ปี (รูปที่ 1) brain CT พบ premature closure of bilateral
coronal suture และได้รับการผ่าตัด fronto-orbital advancement
(FOA) ตอนอายุประมาณ 4 ปี

รูปที่ 1: เส้นรอบศีรษะของผู้ป่วย

รูปที่ 2: กราฟการเติบโตของผู้ป่วย

2. Failure to thrive และมี proportionate short stature
(mid-parental height 168±8.5 cm) ดังแสดงในรูปที่ 2 ตรวจ TFTs,
IGF-1 และ IGFBP-3 ปกติ
3. Dysmorphic features: prominent forehead, upslanting and deep-set eyes, hypertelorism, depressed nasal bridge,
micrognathia (รูปที่ 3)

รูปที่ 3: facial dysmorphic features ของผู้ป่วย
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CASE 2

I

A 1-month-old boy with recurrent seizure

Kenny-Caffey syndrome2-4

รูปที่ 4: X-ray long bones แสดง medullary stenosis
4. Anemia ตอนอายุ 6 ปี ตรวจพบ Hct 25.9%, RDW 19.2%,
MCV 57.2 fL, corrected reticulocyte count 0.5%, Hb typing:
homozygous HbE ได้ให้การรักษาด้วย Fe supplement หลังรักษา
1 ปี Hct 27.5%, reticulocyte count 0.9% ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาเท่าที่ควร จึงคิดถึงความผิดปกติที่ bone marrow ที่สร้างได้น้อย
ร่วมกับผูป้ ว่ ยมี short stature จึงส่ง X-ray long bones พบว่ามี medullary stenosis และ cortical thickening ของ long bones (รูปที่ 4)
5. การตรวจ IQ ด้วย WPSSI-III พบว่า full IQ = low average
จากการที่มี hypoparathyroidism, proportionate short
stature, medullary stenosis และ cortical thickening ของ long
bones ร่วมกับ facial abnormalities (deep set eyes, depressed
nasal bridge, micrognathia) ทำาให้คิดถึง Kenny-Caffey syndrome
มากที่สุด

CASE STUDY

case 3
a 14-year-old Female
adolescenT wiTh

deepening oF Voice
เด็กหญิงไทย อายุ 14 ป ภูมิลําเนา จ.กรุงเทพฯ
อาการสําคัญ: เสียงห้าวขึ้น 6 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล
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Kenny-Caffey syndrome (KCS) เป็นสาเหตุของ hypoparathyroidism ที่ พ บน้ อ ย โดยมี ก ารศึ ก ษาหนึ่ง พบเพี ย ง 1 ราย จาก
ผูป้ ว่ ยเด็ก primary hypoparathyroidism ทัง้ หมด 37 ราย5 ลักษณะที่
สำาคัญ คือ มี proportionate short stature, cortical thickening
and medullary stenosis of tubular bone, eye abnormalities,
delayed closure of anterior fontanelle, facial abnormalities
(deep set eyes, depressed nasal bridge, micrognathia)
KCS จำาแนกเป็น 2 types โดย KCS type 1 มีการถ่ายทอดแบบ
autosomal recessive เกิดจาก mutation ของ tubulin-folding
cofactor E (TBCE) gene ส่วน KCS type 2 มีการถ่ายทอดแบบ autosomal dominant เกิดจาก mutation ของ FAM111A gene ซึ่งมี
ลักษณะต่างจาก type 1 คือ KCS type 2 จะไม่มี mental retardation
ในผู้ป่วยรายนี้ ได้ส่งตรวจ Trio whole exome sequencing
พบ novel de novo heterozygous missense pathogenic variant
c.1670C>G (p.(Ala557Gly), chr11:58920811) in the FAM111A
gene ซึ่งเข้าได้กับ Kenny-Caffey syndrome type 2
ปั จ จุ บั น ผู้ ป่ ว ยมี ร ะดั บ แคลเซี ย มและฟอสฟอรั ส ในเลื อ ดอยู่ ใ น
เกณฑ์ปกติ โดยได้รับการรักษาด้วย elemental calcium 400 mg/day,
alfacalcidol 0.25 mcg/day แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องซีดในขณะที่รักษา
ด้วย Fe supplement 5 mg/kg/day
เอกสารอ้างอิง
1. Clarke BL, Brown EM, Collins MT, Jüppner H, Lakatos P, Levine MA, et al.
Epidemiology and diagnosis of hypoparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab
2016;101:2284-99.
2. Abraham MB, Li D, Tang D, O'Connell SM, McKenzie F, Lim EM, et al. Short
stature and hypoparathyroidism in a child with Kenny-Caffey syndrome type 2
due to a novel mutation in FAM111A gene. Int J Pediatr Endocrinol 2017;
2017:1.
3. Metwalley KA, Farghaly HS. Kenny-Caffey syndrome type 1 in an Egyptian girl.
Indian J Endocrinol Metab 2012;16:827-9.
4. Isojima T, Kitanaka S. Kenny-Caffey syndrome and its related syndromes.
Nihon Rinsho 2015;73:1959-64.
5. Kim JH, Shin YL, Yang S, Cheon CK, Cho JH, Lee BH, et al. Diverse genetic
aetiologies and clinical outcomes of paediatric hypoparathyroidism. Clin
Endocrinol 2015;83:790-6.

เรียบเรียงโดย • อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติปจจ�บัน: 6 เดือนก่อนมารพ. สังเกตว่าเสียงห้าวขึ้น มีขนบริเวณ
เหนือริมฝีปากและหน้าแข้งมากขึ้นด้วย ไม่มีประจำาเดือนมา 5 เดือน
(มีประจำาเดือนครั้งแรกอายุ 12 ปี) สิวบริเวณใบหน้า หน้ามัน และกลิ่นตัว
คงเดิม ไม่มีนำ้าหนักลดหรือเพิ่มขึ้นเร็ว ปฏิเสธประวัติใช้ยาใดเป็นประจำา
รวมทั้งอาหารเสริม สมุนไพร สบู่และครีม
ประวัตอิ ดีต: บุตรคนแรก เกิดปกติ ครบกำาหนด มีประวัติ thyroid nodule
วินิจฉัยเมื่ออายุ 12 ปี FNA: benign follicular nodule
ประวัติครอบครัว: มารดามีประวัติต่อมไทรอยด์โต ผ่าตัดต่อมไทรอยด์
ออกไปแล้ว บิดามี thyroid nodule ยุบเอง พี่สาวบิดา 2 คนมีต่อม
ไทรอยด์โต ไม่มีประวัติ thyroid cancer ไม่มีประวัติแต่งงานในเครือญาติ
(รูปที่ 1)

CASE 3

ตอมไทรอยด โต

I

ตอมไทรอยด โต

A 14-year-old female adolescent
with deepening of voice

กอนที่ตอม
ไทรอยด

ตอมไทรอยด โต

รูปที่ 1: Pedigree ของผู้ป่วย
และครอบครัว

การวินิจฉัย

Androgen-producing ovarian tumor (Sertoli-Leydig cell
tumor)

การตรวจร่างกาย

Vital signs: T 37oC, BP 106/73 mmHg, PR 87/min, RR 20/min
Measurements: weight 49 kg (P50-75), height 160 cm (P75)
General appearance: good consciousness, not pale, no jaundice
HEENT: oily face, facial acne, hair on upper lip and chin areas
(รูปที่ 2)
Thyroid gland: diffuse enlargement, transverse diameter 4 cm,
oblique length 3 cm both lobes, smooth surface, soft consistency, nodule diameter 1 cm on both sides of thyroid lobes
Heart, lungs and abdomen: normal
Genitalia: clitoral length 2.2 cm, width 1.1 cm

รูปที่ 2:
ลักษณะ hirsutism
ของผู้ป่วย

Problem list

1. Signs of hyperandrogenism for 6 months
2. Multiple thyroid nodules

การตรวจเพิ่มเติม

portions in pelvic cavity, right ovary sized 2.2 x 1.7 cm,
unidentified left ovary, unremarkable adrenal glands, no
significant lymph node
9. Histologic study of tumor: Sertoli-Leydig cell tumor, moderately differentiated, no tumoral surface, lymph node
and peritoneum involvement

1. CBC: Hb 15.7 g/dL, Hct 47.6%, MCV 85 fL, platelets 247,000/
cu.mm, WBC 8,500/cu.mm. (N 60, L 33, M 5, E 1, B 1%)
2. Blood chemistries: glucose 86, BUN 7.5, Cr 0.63 mg/dL, Na
140, K 4.6, Cl 99, CO2 28 mmol/L
3. UA: pH 7.5, sp. gr. 1.016, negative protein and glucose,
WBC 1-2/HPF, RBC 0-1/HPF
4. Hormones: LH 3.24, FSH 0.62 IU/L, estradiol 29 pg/mL,
testosterone 332 ng/dL, 17-OH progesterone 281 ng/dL,
progesterone 750 ng/dL, prolactin 14.2 ng/mL, DHEA-S 272
mcg/dL
5. AFP 6.09 ng/mL, β-hCG <0.1 IU/L
6. Thyroid function tests: TSH 4.3 mU/L, free T4 1.15 ng/dL, T3
126 ng/dL
7. Abdominal ultrasound: large complicated cystic lesion, 14
x 6.2 cm adjacent to left ovary, could be mass related to or
originated from left ovary, pubertal-shaped uterus, right
ovary sized 1.73 x 1.59 cm
8. Abdominal CT: a large multi-loculated cystic lesion (16.6 x
15.0 x 8.4 cm) with internal septation and multiple solid

วิจารณ์

      ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการและอาการแสดงของ hyperandrogenism ได้แก่ เสียงห้าวและขนดกขึ้น (hirsutism) ขาดประจำ�เดือน และ
clitoromegaly ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับ testosterone สูงผิดปกติ
การวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยวัยรุ่นหญิงที่มาด้วย hyperandrogenism มีดังนี้
1. Androgen-producing tumors: ovary, adrenal glands
2. Non-classical congenital adrenal hyperplasia (CAH)
3. Cushing syndrome
4. Polycystic ovary syndrome
5. Androgenic drug exposure
Androgen-producing tumors พบได้ ไม่บ่อยในเด็กและวัยรุ่น1
สาเหตุครึ่งหนึ่งเกิดจากเนื้องอกรังไข่ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากเนื้องอกเปลือก
ต่อมหมวกไต2 ควรนึกถึงภาวะนี้ในผู้ป่วยเพศหญิงที่มีลักษณะ hyperandrogenism เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมกับมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูง
เนื่องจากในผู้ป่วยรายนี้พบก้อนเนื้อที่รังไข่ด้านซ้ายจากการตรวจด้วย
ultrasound และ CT scan ทำ�ให้นึกถึงภาวะ androgen-producing
ovarian tumor มากที่สุด ผู้ป่วยที่มีภาวะ non-classical CAH อาจมา
ด้วยอาการ hyperandrogenism ได้ การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
ทำ�ได้โดยการทำ� 250 mcg ACTH stimulation test แต่ผู้ป่วยรายนี้พบ
ก้อนเนื้อจากการตรวจด้วย ultrasound ก่อน จึงไม่ได้ทำ�  ACTH test
ผู้ป่วยที่มีภาวะ Cushing syndrome ก็อาจมาด้วยอาการ hyperandrogenism ได้ แต่นึกถึงน้อยในผู้ป่วยรายนี้ เพราะไม่มีลักษณะอื่นๆ ที่
บ่งถึง Cushing syndrome เช่น moon face, buffalo hump และ
purple striae เป็นต้น ภาวะ polycystic ovary syndrome วินิจฉัยได้
จากประวัติประจำ�เดือนไม่สมํ่าเสมอ โดยต้องตัดสาเหตุของ hyperandrogenism อื่นๆ ออกไป

Ovarian tumors1-5
เนื้องอกรังไข่พบเพียงร้อยละ 1 ของเนื้องอกในเด็ก จำ�แนกเป็น 3
ชนิด ได้แก่
1. Epithelial cell tumor (ร้อยละ 60) ได้แก่ serous cells และ
mucinous cells มักพบในผู้ป่วยหญิงวัยหมดประจำ�เดือน มี marker
บ่งชี้ คือ CA-125
2. Germ cell tumor (ร้อยละ 30) ได้แก่ teratoma, dysgerminoma, yolk sac, choriocarcinoma มี marker ของเนื้องอก คือ
β-hCG และ/หรือ AFP
3. Sex cord stromal tumor (ร้อยละ 8) ได้แก่ Sertoli-Leydig
cell, granulosa-theca cell พบในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ สร้างฮอร์โมนได้
ทั้ง androgens และ estrogen
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CASE 3

A 14-year-old female adolescent
with deepening of voice

ตารางที่ 1: รายงาน Sertoli-Leydig cell tumor ในผู้ป่วยเด็กหญิง10-16
No.

Age
(y)

Testosterone
E2
FSH
(ng/dL) (pg/mL) (IU/L)

LH
(IU/L)

ผู้ป่วยรายนี้

14

332

29

0.62

3.24

1
2
3
4
5

12
14
14
15
13

882
692
522
179
145

32
110
NR
N
NR

4.8
1.7
N
N
NR

5.1
7.6
N
N
NR

6

1

55

275

1.2

5.4

7

14

N

N

N

N

Presentation
Deepening of voice, oily face, acne, hirsutism,
clitoromegaly, secondary amenorrhea
Deepening of voice, hirsutism, acne, clitoromegaly
Deepening of voice, amenorrhea, abdominal pain
Deepening of voice, facial hair, clitoromegaly
Secondary amenorrhea, abdominal pain
Deepening of voice, hirsutism, clitoromegaly,
abdominal pain, urinary retention
Tanner III pubic hair and breast, acne,
mild clitoromegaly, estrogenized vulval mucosa
Abdominal distension, fatigue

N, normal; NR, not reported
Sertoli-Leydig cell tumor มีเซลล์ต้นกำ�เนิดมาจาก mesenchymal cells ของรังไข่ มักพบข้างเดียว และเป็น benign tumor
อาการที่พบ คือ hyperandrogenism เช่น hirsutism, virilization,
menstrual changes, deepening of voice, breast atrophy และ
clitoromegaly หรืออาจมีก้อนในท้องเพียงอย่างเดียวได้ การรักษา คือ
การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก ส่วนน้อยที่ต้องให้เคมีบำ�บัดหรือรังสี
รักษา มีพยากรณ์โรคดี อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี คือร้อยละ 92 รายงาน
Sertoli-Leydig cell tumor ในผู้ป่วยเด็กสรุปได้ดังตารางที่ 1
ผู้ป่วยรายนี้นอกจากมี Sertoli-Leydig cell tumor ยังมีประวัติ
thyroid nodule ของผู้ป่วยและในครอบครัวด้วย ทำ�ให้นึกถึงภาวะ
DICER1 syndrome6-8 กลุ่มโรคนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ
autosomal dominant เกิดจากการกลายพันธุ์ของ DICER1 gene ซึ่ง
ทำ�หน้าที่เป็น tumor suppressor gene ทำ�ให้เกิดเนื้องอกหลายชนิด
เนื้องอกที่พบบ่อย ได้แก่ Sertoli-Leydig cell tumors, multinodular
goiter และ pleuropulmonary blastoma เนื้องอกที่พบได้ ไม่บ่อย เช่น
pituitary blastoma, embryonal rhabdomyosarcoma, thyroid
cancer, Wilms’ tumor, juvenile hamartomatous intestinal
polyps, ciliary body medulloepithelioma, nasal chondromesenchymal hamartoma และ pineoblastoma เป็นต้น

การรักษาและพยากรณ์ โรค

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด exploratory laparotomy for left salpingo-oophorectomy หลังผ่าตัดระดับ testosterone ลดลงเป็น
25.4 ng/dL ภายในระยะเวลา 4 วัน ลักษณะของ hyperandrogenism
ค่อยๆ หายไป การติดตาม Sertoli-Leydig cell tumor หลังผ่าตัด
แนะนำ�ให้ตรวจด้วย ultrasound ทุก 6-12 เดือน7 ส่วนการติดตาม
thyroid nodule ให้อ้างอิงตาม standard pediatric endocrinology
guidelines9
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เรียบเรียงโดย • ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CASE STUDY

case 4
a 1.5-year-old girl wiTh

hyperandrogenism
เด็กหญิงไทยอายุ 1.5 ป ภูมิลําเนา จ.กาฬสินธุ์

อาการสําคัญ: คลิตอริสโต 4 เดือนก่อนมารพ.
ประวัติปจจ�บัน: 4 เดือนก่อนมารพ. มารดาสังเกตว่าคลิตอริสโต มีหนวด
และขนขึ้นที่ใบหน้าและลำาตัว ร้องเสียงแหบ กินอาหารและขับถ่ายได้ตาม
ปกติ ไม่ได้กินยาประจำา ไม่มีโรคประจำาตัว
ประวัติอดีตและประวัติครอบครัว: บุตรคนแรก นำ้าหนักแรกเกิด 2,300
กรัม ครบกำาหนด อวัยวะเพศเป็นหญิงตั้งแต่แรกเกิด พัฒนาการปกติ
ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือมีอาการเหมือนผู้ป่วย

การตรวจร่างกาย

General appearance: generalized hirsutism, no hyperpigmentation (รูปที่ 1)
Vital signs: T 37oC, PR 100/min, BP 103/53 mmHg
Measurements: BW 10.1 kg (P50), length 78 cm (P25)
HEENT: abnormal face, hirsutism, acne, deepened voice,
webbed neck, low posterior hairline
Heart and lungs: normal
Abdomen: impalpable mass, negative bimanual palpation, no
hepatosplenomegaly
Genitalia: female type, Tanner stage III pubic hair, clitoris 2.5
cm, impalpable gonads
Extremities: hirsutism

การวินิจฉัยแยกโรคของ abnormal features
• Turner syndrome
• Mixed gonadal dysgenesis
• Noonan syndrome

การตรวจเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karyotype: 45,X
BUN 12, Cr 0.5 mg/dL
Electrolytes: Na 140, K 5.3, CO2 14.7, Cl 101 mmol/L
X-ray bone age 3 years
Testosterone 1,280 ng/dL, DHEAS 426 mcg/dL
Cortisol 21.5 mcg/dL, 17-OHP 20.6 ng/mL
AFP 2.09 ng/mL, β-hCG <0.1 IU/L
Ultrasound of abdomen & pelvis: left suprarenal mass,
normal tubular-shaped uterus, left ovary 1.0 x 0.4 x 1.0 cm
(0.2 mL), obscured right ovary
9. MRI of abdomen: left suprarenal mass 3.4 x 2.7 x 3.6 cm,
horseshoe kidney

การวินิจฉัย

1. Turner syndrome
2. Virilizing adrenal gland tumor

การรักษา

ได้ปรึกษาศัลยกรรมทำา left adrenalectomy พบก้อนเนื้องอก
ขนาด 3 x 4 cm ติดกับไตข้างซ้าย ผลตรวจทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ
adrenocortical carcinoma, oncocytic type 4 x 3 x 2.4 cm, high
grade (>20 mitosis/50 high power fields) มี lymphovascular
invasion, tumor invaded through adrenal capsule

การดําเนินโรค

หลังผ่าตัดได้ 1 เดือน เสียงแหบน้อยลง ขนและหนวดน้อยลง ตรวจ
เพิ่มเติมดังนี้
• ACTH test: peak cortisol 23.9 mcg/dL
• Testosterone <2.5 ng/dL
• DHEAS 9.6 mcg/dL
• Ultrasound of abdomen: no gross suprarenal mass,
horseshoe kidney
รูปที่ 1:
หนวดและขนหน้าแข้ง
ของผู้ป่วย

Problem list

1. Hyperandrogenism
2. Abnormal features: webbed neck, low posterior hairline

การวินิจฉัยแยกโรคของ hyperandrogenism

• Congenital: congenital adrenal hyperplasia, mixed gonadal
dysgenesis, disorders of sex development (DSD)
• Acquired: ovarian or adrenal androgen producing tumor

วิจารณ์

Adrenocortical carcinoma พบไม่บ่อยในวัยเด็ก อุบัติการณ์
ประมาณ 1.5:1,000,000 ต่อปี ในเด็กอายุ 0-4 ปี หรือร้อยละ 0.2 ของ
มะเร็งในวัยเด็ก1 ที่พบบ่อย คือชนิด virilization อาการและอาการแสดง
ทีส่ าำ คัญ ได้แก่ growth acceleration เสียงแตก มีขนทีร่ กั แร้และหัวหน่าว
clitoris หรือ penis มีขนาดโตขึ้น สำาหรับอาการ Cushing syndrome
มักพบในเด็กโตหรือผู้ ใหญ่ตอนต้น ซึ่งจะตรวจพบความดันเลือดสูงและ
พบก้อนในช่องท้อง ในปี ค.ศ. 20012 มีรายงานก้อนเนื้องอกที่เปลือก
ต่อมหมวกไตในเด็ก 7 ราย พบเป็นก้อนเนื้องอกที่ทำาให้มี virilization
ถึง 5 ราย ผลชิ้นเนื้อเป็น carcinoma 4 ราย 2 รายเสียชีวิตเนื่องจาก
มีการแพร่กระจายไปที่ตับและปอด การรักษาเนื้องอกโดยการผ่าตัด
adrenalectomy ถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุด แต่พยากรณ์โรคไม่ดี โดย
มี 5-year event-free survival เพียงร้อยละ 54
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CASE 4
      ผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบมี hyperandrogenism ร่วมกับลักษณะของ
Turner syndrome ที่มีทั้ง webbed neck, low posterior hairline
และยืนยันผลโครโมโซมเป็น 45,X แต่ตัวไม่เตี้ยมาก ความสูงอยู่ท่ีเปอร์
เซ็นไทล์ท่ี 25 อาจเกิดจากแอนโดรเจนทีส่ งู ทำ�ให้มอี ายุกระดูกลํา้ หน้ากว่า
อายุจริง ผู้ป่วย Turner syndrome ที่มี adrenocortical carcinoma
มักพบร่วมกับ somatic TP53 gene หรือ germline p53 mutation3,4
ยีนชนิดนี้ทำ�หน้าที่เป็น tumor suppressor โดย tumor protein p53
(p53) เป็น transcription factor ประกอบด้วยกรดอะมิโน 393 กรด
อะมิโน อยู่บนโครโมโชม 17p13.1 ทำ�หน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์
ป้องกันการเกิดเนื้องอก (รูปที่ 2) การเกิด mutation ของยีนทำ�ให้ ไม่
สามารถควบคุมการเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์ เกิดเซลล์ proliferation อย่างรวดเร็ว ในเด็กเล็ก เนื้องอกของเปลือกต่อมหมวกไตชนิด
virilizing มักจะมาจาก fetal zone ชึ่งการเกิด TP53 gene mutation
ทำ�ให้มีการเพิ่ม penetrance ของเนื้องอกใน fetal zone มากกว่า ซึ่ง
ต่างจากเด็กโตหรือผู้ ใหญ่ที่เนื้องอก originate มาจาก definitive
cortex การมี inactivation ของโครโมโชม X เพียงโครโมโซมเดียวใน
ทุกเซลล์ของ Turner syndrome ทำ�ให้เกิด haploinsufficiency ของ
ยีนที่มี escape inactivation เกี่ยวข้องกับการเกิด oncogenesis ได้
เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยรายนี้จึงควรได้รับการตรวจ TP53 mutation ด้วย

I

A 1.5-year-old girl with hyperandrogenism
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Cellular and Genetic Stability
รูปที่ 2: หน้าที่ของ tumor protein p53 (p53) ในการควบคุมเซลล์
proliferation

ติดตามข่าวสารของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ได้ที่
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