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TOPIC เรียบเรียงโดย  • อ.นพ.กานต์  เวชอภิกุล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TOPIC 1:
INSIGHT INTO THYROID HORMONE  
ACTIONS FROM RESISTANCE  
TO THYROID HORMONE

 ไทรอยด์ฮอร์โมนมีบทบาทสำาคัญต่อการเติบโต พัฒนาการของ

สมอง และสมดุลของเมแทบอลิซึมของร่างกาย ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน

ถูกควบคุมโดย hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis การ

ทำางานของไทรอยด์ฮอร์โมนเกิดขึ้นผ่านการกระตุ้น gene transcription 

(genomic actions) โดย prohormone T4 และ active hormone T3 

ผ่านเข้าสู่เซลล์โดยอาศัย thyroid hormone transporters เอนไซม์ 

deiodinases type 2 (DIO2) ในเซลล์ทำาหน้าที่เปลี่ยน T4 เป็น T3 เพื่อ

จับกับ thyroid hormone receptors (TRs) ในนิวเคลียส เกิดการ 

กระตุ้น gene transcription ความผิดปกติในแต่ละขั้นตอนส่งผลให้ 

การตอบสนองต่อไทรอยด์ฮอร์โมนลดลง (รูปที่ 1A)

 Thyroid hormone receptors ในร่างกายมี 3 ชนิด ได้แก่ TRα1 

สร้างจากยีน THRA บนโครโมโซม 7 และ TRβ1 และ TRβ2 สร้างจากยีน 

THRB บนโครโมโซม 13 การกลายพันธุ์ของยีนส่งผลให้เกิดภาวะ resis-

tance to thyroid hormone (RTH) ซ่ึงจำาแนกเป็น 2 ชนิดตามยีนท่ีเกิด

การกลายพันธุ์

1. Resistance to thyroid hormone beta (RTHβ) 
 เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน THRB ทำาให้ไทรอยด์ฮอร์โมนออก

ฤทธิ์ลดลงที่ TRβ predominant tissues (รูปที่ 1B) โดยเฉพาะไฮโป

ทาลามัสและต่อมใต้สมอง ทำาให้ไทรอยด์ฮอร์โมนไม่สามารถยับยั้งการ

หลั่ง TSH ได้ ส่งผลให้ระดับ T3 และ T4 สูงโดยที่ TSH ไม่ตำ่า และเกิด

คอพอกขึ้น นอกจากนี้ T3 และ T4 ที่สูงขึ้นสามารถออกฤทธิ์ที่ TRα 

predominant tissues ทำาให้เกิดอาการ เช่น ใจสั่น พัฒนาการผิดปกติ 

และ attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

 อุบัติการณ์ของ RTHβ ประมาณ 1:40,000 ของเด็กเกิดมีชีพ 

ร้อยละ 85 ตรวจพบความผิดปกติบนยีน THRB การกลายพันธ์ุส่วนใหญ่ 

เกิดบริเวณ ligand binding domain ของ TRβ ทำาให้ความสามารถ

ในการจับกับ T3 ลดลง ลักษณะ thyroid function test ที่บ่งชี้ภาวะนี้ 

คือ ระดับ T3 และ T4 สูงโดยที่ TSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งต้องวินิจฉัย

แยกจาก TSH-producing pituitary adenoma (TSHoma) โดยผู้ป่วย  

RTHβ จะไม่มีอาการทางระบบประสาทและตรวจไม่พบความผิดปกติของ

ภาพถ่ายสมองและต่อมใต้สมอง นอกจากนี้ใน RTHβ การตอบสนอง

ของ TSH ต่อการกระตุ้นด้วย TRH และการยับยั้งด้วย exogenous 

T3 จะใกล้เคียงปกติ และระดับ glycoprotein α subunit (α-GSU) 

จะปกติ ต่างจาก TSHoma ที่ระดับ TSH จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการให้ 

TRH หรือ T3 และระดับ α-GSU สูง การพบ thyroid function test 

ผิดปกติแบบเดียวกันในครอบครัวบ่งชี้ถึงภาวะ RTHβ ที่มีการถ่ายทอด

ทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant ปัจจุบันการตรวจ mutation 

analysis สำาหรับ RTHβ ทำาได้ไม่ยาก หากพบการกลายพันธุ์ของยีน

จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสมได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่

มีอาการไม่รุนแรงแม้ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนสูง ทั้งนี้เพราะการออกฤทธิ์

ของไทรอยด์ฮอร์โมนที่ peripheral tissues ก็ลดลงเช่นกัน การให้ยา

ต้านไทรอยด์เพื่อลดระดับไทรอยด์ฮอร์โมนจึงไม่มีความจำาเป็น ผู้ป่วยที่มี

อาการใจสั่นมักตอบสนองดีต่อการรักษาด้วย β-blocker มีรายงานการ

ให้ triiodothyroacetic acid (Triac) ในผู้ป่วย RTHβ พบว่าลดระดับ 

TSH และ FT4 รวมถึงลดขนาดคอพอกและอาการใจสั่นในผู้ป่วยบางราย

ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มี randomized control trial ยืนยันผลดีของ 

การรักษาด้วย Triac และยาดังกล่าวยังไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทย

2. Resistance to thyroid hormone alpha (RTHα)
 เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน THRA ทำาให้ไทรอยด์ฮอร์โมนออก

ฤทธิ์ลดลงที่ TRα predominant tissues (รูปที่ 1B) อาการทางคลินิก

คล้ายกับผู้ป่วย hypothyroidism ได้แก่ ตัวเตี้ย พัฒนาการช้า ท้องผูก 

และซีด แต่ตรวจพบ thyroid function test ผิดปกติเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้

เพราะ TRβ ที่ไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมองซึ่งควบคุม HPT axis ยัง

ทำางานปกติ ลักษณะเด่นที่มักพบในผู้ป่วยคือ มี macrocephaly ร่วมกับ

ระดับ T4 ตำ่าเล็กน้อย (low to low-normal T4) T3 สูงเล็กน้อย (high 

to high-normal T3) และ reverse T3 (rT3) ตำ่า โดยที่ TSH อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ มีรายงาน RTHα คร้ังแรกในปี ค.ศ. 2012 ปัจจุบันพบผู้ป่วย

ประมาณ 40 ราย ซึ่งมีความผิดปกติทางพันธุกรรมแตกต่างกันทั้งหมด 

25 ชนิด การถ่ายทอดเป็นแบบ autosomal dominant อุบัติการณ์ของ 

RTHα อาจใกล้เคียงกับ RTHβ เนื่องด้วยโครงสร้างของยีนและโปรตีน

มีความใกล้เคียงกัน แต่เพราะ thyroid function test ใน RTHα ผิดปกติ 

เพียงเล็กน้อยทำาให้วินิจฉัยยาก จึงพบจำานวนผู้ป่วยน้อยกว่าความเป็นจริง 

แนะนำาว่าถ้าพบผู้ป่วยท่ีมีอาการคล้าย hypothyroidism แต่ผล TSH และ RTH, resistance to thyroid hormone; TH, thyroid hormone

รูปที่ 1: (A) กลไกการออกฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมนที่เซลล์เป้าหมาย 
และความผิดปกติที่ส่งผลให้เกิด reduced sensitivity to thyroid hor-
mone (B) Predominant tissue expression ของ thyroid hormone 
receptors แต่ละชนิด และอาการทางคลินิกของ RTHα และ RTHβ



TOPIC
เรียบเรียงโดย  • อ.นพ.สมบูรณ์  วันคนิตย์
• ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY I 3

T4 ไม่อธิบายอาการทางคลินิก ควรส่งตรวจระดับ T3 และ rT3 รวมถึง 

ดูอัตราส่วนของ T3/T4 และ T3/rT3 ซึ่งจะมีค่าสูงกว่าปกติในผู้ป่วย 

RTHα นอกจากนี้การตรวจ mutation analysis สามารถช่วยยืนยัน

การวินิจฉัยได้ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำาเพาะ มีรายงานการรักษาด้วย 

levothyroxine (LT4) ในผู้ป่วยบางรายเพื่อทำาให้ระดับ FT4 ปกติ พบ

ว่าอัตราการเพิ่มความสูงและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อของผู้ป่วยดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย LT4 ซึ่ง 

อาจเป็นเพราะลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นแบบรุนแรง การ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTHα จึงมีความจำาเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ลักษณะการดำาเนินโรคและเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สรุป
 การกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการสร้าง thyroid hormone 

receptors ส่งผลให้เกิดภาวะ resistance to thyroid hormone การ

วินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างยาก จำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกและ

ผล thyroid function test ที่ครบถ้วน การศึกษาความผิดปกติที่พบ

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการ

พัฒนาองค์ความรู้และทำาให้เข้าใจการทำางานของ thyroid hormone 

receptors ในการควบคุม gene transcription มากขึ้น

 ภาวะสาวก่อนวัย (central precocious puberty, CPP) เป็น

ปัญหาที่กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อพบได้บ่อย นอกจากการซักประวัติ

และตรวจร่างกาย การยืนยันการวินิจฉัยประกอบด้วยการตรวจระดับ 

serum luteinising hormone (LH) และบ่อยครั้งต้องทำาการตรวจ

ทดสอบด้วย gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analog 

test ซึ่งสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำาการศึกษาวิจัยถึงระดับ 

serum LH ที่ใช้สำาหรับการวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิง และตีพิมพ์ ใน 

Clinical Endocrinology 2020;92:46-54. ซึ่งมีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ 

และสามารถนำาไปปรับใช้กับเวชปฏิบัติได้

TOPIC 2:
BASAL SERUM LUTEINISING HORMONE 
CUT-OFF, AND ITS UTILITY AND  
COST-EFFECTIVENESS FOR AIDING  
THE DIAGNOSIS OF THE ONSET OF  
PUBERTY IN GIRLS WITH EARLY  
STAGES OF BREAST DEVELOPMENT

 Serum LH เป็นเครื่องมือสำาคัญในการวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิง 

โดยท่ัวไประดับ random หรือ basal serum LH จะมีค่าสูงข้ึนตามระยะของ 

เต้านมที่พัฒนามากขึ้น เช่น basal LH ของเด็กหญิงที่มีเต้านม Tanner 

IV-V จะสูงกว่า Tanner I อย่างชัดเจน ในขณะที่ basal LH ของ Tanner 

II-III อาจคาบเกี่ยวกับ Tanner I ได้มาก กล่าวคือ เด็กหญิงที่มีเต้านม 

Tanner II-III อาจมีระดับ basal LH ตำ่าหรือวัดไม่ได้เหมือน Tanner I 

หรือ prepuberty ได้ จึงต้องตรวจยืนยันด้วย GnRH analog test เพื่อ

วัดระดับ peak LH ซึ่ง peak LH มี sensitivity และ specificity สูงกว่า 

basal LH ในการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มีเต้านมระยะ Tanner 

II-III โดยจากหลายๆ การศึกษาก่อนหน้าพบว่า basal LH cutoff ที่ 

0.1-0.6 IU/L มี sensitivity 35-76% และ specificity 80-100% ส่วน 

peak LH cutoff ที่ 5.0-6.9 IU/L มี sensitivity 78-93% และ specifi-

city 91-100% อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านั้นรวบรวมเด็กหญิง CPP 

ที่มีเต้านมหลายระยะรวมกันตั้งแต่ Tanner II-IV จึงไม่มีค่า sensitivity 

และ specificity ที่จำาเพาะสำาหรับการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มี

เต้านมแต่ละระยะ และยังไม่เคยมีการศึกษา cost-effectiveness ของการ

ใช้ basal LH เปรียบเทียบกับ GnRH analog test ในการวินิจฉัย CPP  

ในเด็กหญิง ซึ่ง GnRH analog test มีค่าใช้จ่ายมากและต้องใช้เวลาใน

การตรวจนาน 1-2 ชั่วโมง

 การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังของเด็กหญิงจำานวน 601 ราย

ที่เข้ารับการตรวจด้วยมีเต้านมระยะ Tanner II-III ก่อนอายุ 8 ปี ได้รับ

การตรวจ GnRH analog test (triptorelin 0.1 mg, SC) และติดตาม 

clinical course เป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน โดยผู้ป่วยที่มี advanced 

bone age ร่วมกับมีการพัฒนาของเต้านมมากขึ้นและมี accelerated 

height velocity ระหว่างการติดตาม จะได้รับการวินิจฉัยเป็น CPP หาก

ไม่มีลักษณะข้างต้น จะได้รับการวินิจฉัยเป็น premature thelarche (PT) 

จากนั้นแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มตามการวินิจฉัยและ Tanner stage 

ของเต้านม ประกอบด้วยเด็กหญิง CPP ที่มีเต้านม Tanner II และ III และ

เด็กหญิง PT ที่มีเต้านม Tanner II และ III แล้วเปรียบเทียบ basal LH 

และ peak LH ของทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าเมื่อใช้ basal LH cutoff 0.2 IU/L 

ในการวินิจฉัย CPP มี specificity 95% และ 94% สำาหรับ Tanner II 

และ III ตามลำาดับ ใกล้เคียงกับทั้ง basal LH cutoff 0.3 IU/L (98% และ 

99%) และ peak LH cutoff 5 IU/L (91% และ 93%) ซึ่งทั้ง 2 ค่าหลัง

เป็นค่าที่นิยมใช้ในปัจจุบันในการวินิจฉัย CPP ในขณะที่ sensitivity ของ 

basal LH 0.2 IU/L (42% ใน Tanner II และ 59% ใน Tanner III) มีค่า

สูงกว่า basal 0.3 IU/L (28% และ 45%) (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1) เมื่อ

พิจารณา peak LH ที่แตกต่างกันในการวินิจฉัยภาวะ CPP พบว่า peak 

LH 5 IU/L มี sensitivity และ specificity ท่ีเหมาะสมในการวินิจฉัยภาวะ 

CPP ในเด็กหญิงที่มีเต้านมทั้งระยะ Tanner II และ III (ตารางที่ 1 และ 

รูปที่ 2)

ตารางที่ 1: Sensitivity และ specificity ของ basal LH และ peak LH 
cutoffs ที่แตกต่างกันสำาหรับการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มี 
เต้านมระยะ Tanner II และ III

Cutoff levels
(IU/L) 

Breast Tanner stage

III II

Sensitivity 
(95% CI), % 

Specificity
(95% CI), % 

Sensitivity
(95% CI), % 

Specificity 
(95% CI), % 

Basal LH
>

>

>

>

>

0.2 42 (33-51) 95 (90-98) 59 (53-66) 94 (86-98) 

0.3 28 (21-37) 98 (94-100) 45 (39-52) 99 (93-100) 

Peak LH
4 80 (72-86) 80 (73-86) 89 (85-93) 84 (74-91) 

5 72 (64-80) 91 (85-95) 86 (80-90) 93 (84-97) 

6 58 (48-66) 97 (93-99) 77 (71-82) 95 (88-99) 

TOPIC



4 I NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

 เมื่อคำานวณ cost-effectiveness analysis ใน hospital per-

spective ซึ่งกำาหนดให้ cost คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

ภาวะ CPP และ effectiveness คือ สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย

อย่างถูกต้องโดยอาศัยค่า basal LH และ peak LH ที่กำาหนด พบว่าการ

ใช้ basal LH cutoff 0.2 IU/L ร่วมกับการตรวจทดสอบด้วย GnRH 

analog เฉพาะรายที่มี basal LH <0.2 IU/L และอาศัย peak LH cutoff 

5 IU/L ในการวินิจฉัยภาวะ CPP ให้ผลเป็น cost-saving กล่าวคือ มี

ราคาถูกกว่าและสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้ถูกต้องมากกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับการตรวจทดสอบด้วย GnRH analog และใช้ peak LH 5 IU/L 

ในผู้ป่วยทุกราย (ลดค่าใช้จ่ายลง 32% และ 49% สำาหรับเด็กหญิงที่มี 

เต้านม Tanner II และ III ตามลำาดับ) นอกจากนี้ การใช้ basal LH  

cutoff 0.2 แทน 0.3 IU/L ร่วมกับการตรวจทดสอบด้วย GnRH analog 

และใช้ peak LH cutoff 5 IU/L ดังกล่าวข้างต้น ก็ให้ผลเป็น cost-

saving เช่นเดียวกัน (ลดค่าใช้จ่ายลง 17% และ 22% สำาหรับเด็กหญิง 

ที่มีเต้านม Tanner II และ III ตามลำาดับ)

ข้อแนะนำาจากการศึกษานี้
 1. Basal LH cutoff 0.2 IU/L สามารถนำามาใช้เป็นอันดับแรก

ในการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มีเต้านมระยะ Tanner II และ III 

โดยหากพบ basal LH ≥0.2 IU/L มีความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็น CPP แต่

ถ้า basal LH <0.2 IU/L ควรพิจารณาตรวจ GnRH analog test เพื่อ

วินิจฉัยแยก CPP

 2. การตรวจ GnRH analog test มีความจำาเป็นน้อยในเด็กหญิง 

ที่มีเต้านมก่อนวัยระยะตั้งแต่ Tanner III ขึ้นไป เนื่องจาก basal LH  

cutoff 0.2 IU/L มี sensitivity และ specificity ที่ดีพอควรในการ

วินิจฉัยภาวะ CPP ทำาให้ลดการตรวจด้วย GnRH analog test

รูปที่ 1: Sensitivity และ specificity ของ basal LH ที่แตกต่างกัน
สำาหรับการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มีเต้านมระยะ (A) Tanner II 
(N = 280) และ (B) Tanner III (N = 321) 

รูปที่ 2: Sensitivity และ specificity ของ peak LH ที่แตกต่างกัน
สำาหรับการวินิจฉัยภาวะ CPP ในเด็กหญิงที่มีเต้านมระยะ (A) Tanner II 
(N = 280) และ (B) Tanner III (N = 321)

CASE STUDY

   CASE 1
A 13-YEAR-OLD BOY WITH 
HEADACHE
เด็กชายไทย อายุ 13 ปี ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ: ปวดศีรษะ 3 สัปดาห์ก่อนมารพ.

ประวัติปัจจุบัน: 3 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีอาการปวดศีรษะเป็นๆ หายๆ 

ปวดบริเวณขมับทั้งสองข้าง ไม่ร้าวไปไหน เป็นมากขึ้นเวลากลางคืน และมี 

awakening pain ไม่มีอาเจียนพุ่ง ไม่มีอ่อนแรง ไม่มีไข้ ไม่มีใจสั่น ปัสสาวะ

ปกติ ไม่มีอาการบวม มีเหงื่อออกมากมาประมาณ 1 ปี ตรวจที่ รพ.ใกล้

บ้าน พบ BP 188/80 mmHg, HR 150/min 

ผลการตรวจเบื้องต้น
•  BUN 9, Cr 0.4 mg/dL, Na 138, K 4.5, Cl 97, HCO3 19 mmol/L
•  UA: sp.gr. 1.007, RBC 5-10/HPF, no proteinuria
•  C3 165 mg/dL, C4 30.8 mg/dL, Anti-DNaseB <77 IU/mL, ANA
  1:160

เรียบเรียงโดย  •  พญ.นฤภร  ต่อศิริสุข  •  รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  Chest X-ray: no cardiomegaly
•  EKG: sinus tachycardia, rate 150/min, no ST-T change, LVH  
 by voltage criteria

 ในช่วงวันท่ี 1-2 ของการนอนรพ. ได้รับการรักษาด้วย furosemide, 

hydralazine และ nifedipine แต่ยังมี hypertension และ tachycardia 

อยู่ตลอด จึงได้รับการตรวจหาสาเหตุของความดันเลือดสูงเพิ่มเติม และ

ส่งตัวมารักษาต่อที่ รพ.จุฬาฯ

•  KUB Doppler ultrasound: suspected renal artery stenosis 
•  Abdominal CT with contrast: no renal artery stenosis, suspec- 
 ted bilateral suprarenal masses with hypervascularity (รูปท่ี 1)

TOPIC

รูปที่ 1: Bilateral suprarenal mass with hypervascularity
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CASE 1    I A 13-YEAR-OLD BOY WITH HEADACHE

ประวัติอดีต: ปฏิเสธโรคประจำาตัว บุตรคนที่ 1/2 เกิดครบกำาหนด ปัจจุบัน

เรียนชั้น ม.2 ผลการเรียนปานกลาง

ประวัติครอบครัว: บิดาเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความดันเลือดสูง ขณะ

อายุ 16 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันเลือดนาน 2 ปีแล้วหยุด

ยา มารดาเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปัจจุบันรักษาด้วยยารับประทาน ปฏิเสธ

ประวัติเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในครอบครัว

การตรวจร่างกาย
General appearance: a Thai boy, good consciousness, no Cushin-
goid appearance
Measurements: weight 51 kg (+1 SDS), height 155 cm (+0.2 SDS)
Vital signs: BP 150/93 mmHg (no difference in 4 extremities), 
no orthostatic hypotension, HR 130/min, RR 20/min
Skin: no hyperpigmented lesion
HEENT: no thyroid gland enlargement, no hypertensive retino- 
pathy
Heart: tachycardia, normal S1S2, SEM gr II at LPSB
Abdomen: no palpated mass
Genitalia: genital Tanner stage III, testes 8/8 mL, pubic hair 
Tanner stage II

Problem list
1.  Hypertension in the young
2.  Bilateral suprarenal masses

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
1. Blood chemistries: BUN 8, Cr 0.3 mg/dL, Na 134, K 3.8, Cl 95, 
 HCO

3
 24 mmol/L

2.  Thyroid function test: TSH 4.8 mU/L, FT
4
 0.9 ng/dL, FT

3
 2.8

  pg/mL
3. 24-hour urine metanephrines
 • Urine metanephrine 391 mcg/24 hr (52-341)
 • Urine normetanephrine 1,189 mcg/24 hr (88-444)
4.  Plasma catecholamines
 • Adrenaline 20.7 ng/L (3.7-8.2)
 • Noradrenaline 20,638 ng/L (80-499)
 • Dopamine 659 ng/L (2-58)
5. Plasma chromogranin A 607 ng/mL (27-94)

การวินิจฉัย
Bilateral pheochromocytoma

การรักษา
 การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด1 โดยควบคุมความดันเลือด

ด้วย selective α1-adrenergic blockage คือ doxazosin (2) 1 tab 

po bid ร่วมกับ hydralazine (25) 1 tab po q 6 hr และ amlodipine 

(10) 1 tab po bid สามารถควบคุมความดันเลือดได้ในช่วง 118-126/ 

66-68 mmHg แต่ยังมี tachycardia (HR 130-140/min) จึงได้ให้ β-

blocker คือ atenolol (50) 1 tab po OD หลังจากนั้นสามารถควบคุม 

HR ได้ในช่วง 120/min นอกจากนี้ ยังให้ high salt diet โดยให้ Na 5 g/ 

day ช่วง 2 วันก่อนการผ่าตัด เพื่อ expand intravascular volume

 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็น bilateral pheochromocytoma จึง

พิจารณาทำาผ่าตัด bilateral cortical-sparing adrenalectomy1,2 

ก้อนเนื้องอกดังรูปที่ 2

 ในขณะผ่าตัด ผู้ป่วยมีความดันเลือดตำ่า จึงได้ให้ NSS loading, 

hydrocortisone 50 mg/m2/dose และ norepinephrine IV drip 

รปูที ่3: Two remaining heterogeneous enhancing nodules in right 
adrenal gland, sized 1.8x2.3x1.9 cm and 1.5x1.8x1.4 cm, likely 
residual tumors

รูปที่ 2:  
Left suprarenal 
mass, sized
3x7 cm และ 2  
right suprarenal 
masses, sized  
1 และ 1.5 cm

การตรวจทางพันธุศาสตร์
 เนื่องจากผลการตรวจ plasma และ urine catecholamines ของ

ผู้ป่วยมีลักษณะเป็น noradrenergic เด่น จึงคิดถึงกลุ่มโรค von Hippel-

Lindau (VHL) disease และ familial paraganglioma syndromes1 

จึงได้ตรวจ VHL gene sequencing และพบ heterozygous mutation 

in exon 1 c250G>C (p.V84L) เข้าได้กับ VHL type 2C3

การดำาเนินโรค
 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่จำาเป็นต้อง

ได้รับยาลดความดันเลือด ได้ตรวจประเมินการทำางานของต่อมหมวกไตที่ 

5 สัปดาห์หลังการผ่าตัด โดยตรวจ 250 mcg ACTH stimulation test 

พบว่ามี partial adrenal insufficiency (ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1: ผลการตรวจ 250 mcg ACTH stimulation test หลังผ่าตัด

 
Serum

  Time (min)
  0 30 60

Cortisol (mcg/dL)  3.6 9.5 10.8

ACTH (pg/mL) 58.3 - -

 ส่วนการติดตามเรื่อง pheochromocytoma ได้ตรวจระดับ plas-

ma catecholamines เป็นระยะ (ตารางที่ 2) และ whole abdominal  

CT พบว่ายังมี tumor เหลืออยู่ (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2: ระดับ plasma catecholamines ของผู้ป่วย

 Plasma catecholamines  Pre-  Post-operation
   operation 2 weeks 2 months 4 months
Noradrenaline (80-499 ng/L) 20,638 - 2,608 1,487

Adrenaline (3.7-8.2 ng/L) 21 - 21 5

Dopamine (2-58 ng/L) 659 - 142 62

Chromogranin A (27-94 ng/mL) 607 55 - 96
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 นอกจากนี้ ได้ตรวจคัดกรอง VHL tumor surveillance ตาม 

guideline ของ American Association for Cancer Research 

20174 ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่พบเนื้องอกอื่น

วิจารณ์
 Pheochromocytoma (Pheo)/paraganglioma (PGL) เป็น 

neuroendocrine tumors ที่สร้าง catecholamines ซึ่งเป็นสาเหตุของ

ความดันเลือดสูงในเด็กประมาณร้อยละ 1.71 อาการแสดง ได้แก่ ความ

ดันเลือดสูง ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก ใจสั่น orthostatic hypotension, 

flushing, syncope5 การวินิจฉัยโรคนี้ทำาได้โดยการตรวจทางชีวเคมี

ร่วมกับการตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางชีวเคมี คือ 24-hour urine 

หรือ plasma metanephrine และ normetanephrine ค่าที่สูงกว่า 

4 เท่าของค่าปกติ ถือว่าผลการตรวจเป็นบวก หลังจากนั้นให้ตรวจทาง

รังสีวิทยาเพื่อหาตำาแหน่งของก้อนเนื้องอก โดยทำา CT หรือ MRI บริเวณ 

abdomen และ pelvis หากไม่พบให้ตรวจบริเวณ chest/head and 

neck ต่อ ตามแนวทางการวินิจฉัย1, 6 (รูปที่ 4) ในผู้ป่วยรายนี้มี urine 

normetanephrine และ plasma noradrenaline สูง และการตรวจ 

ทางรังสีวิทยาพบก้อนเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต จึงเข้าได้กับ pheochro-

mocytoma  

รูปที่ 4: แนวทางการวินิจฉัย pheochromocytoma/paraganglioma  
ในเด็ก1, 6

 โรค VHL เป็นโรคที่มีก้อนเนื้องอกในหลายๆ ตำาแหน่ง (neoplasia 

syndrome) ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant  

อุบัติการณ์ประมาณ 1:36,000 โรคนี้มีเนื้องอกที่เป็น VHL-associated 

tumors หลายตำาแหน่ง เช่น hemangioblastoma ที่ cerebellum หรือ 

spine, retinal capillary hemangioblastomas, clear cell renal cell 

carcinoma, pheochromocytoma, endolymphatic sac tumors 

of middle ear7 โรค VHL นี้จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ type 1 และ type 2 

ซึ่ง type 2 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด pheochromocytoma สูง4 และ

จำาแนกย่อยเป็น type 2A, 2B และ 2C (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3: ชนิดของโรค von Hippel-Lindau3

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า V84L VHL germline muta-

tion มักพบ bilateral/multiple pheochromocytomas ตั้งแต่อายุ

น้อยและมักไม่พบเนื้องอกที่อวัยวะอื่น (pheochromocytoma-only)8 

แต่อย่างไรก็ตาม American Association for Cancer Research 

20174 และ VHL Alliance 2015 แนะนำาให้ VHL ทุกกลุ่มได้รับการตรวจ

คัดกรองเหมือนกัน และต้องได้รับการตรวจคัดกรองต่อเนื่องในระยะ

ยาว (ตารางที่ 4) ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจและไม่พบก้อนเนื้องอกที่

อวัยวะอื่น 

ตารางที่ 4: American Association for Cancer Research 2017 
proposed VHL tumor surveillance4

เอกสารอ้างอิง
1. Waguespack SG, Rich T, Grubbs E, et al. A current review of the etiology, diagnosis, and 

treatment of pediatric pheochromocytoma and paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 
2010;95:2023-37.

2. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endo-
crine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1915-42.
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 นอกจากนี้ชนิดของ catecholamines ที่หลั่งออกมา สามารถ

ช่วยวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคทางพันธุกรรมได้ (รูปที่ 5) ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็น 

pheochromocytoma ที่ผลิต noradrenergic catecholamines ทำาให้

คิดถึงกลุ่มโรค VHL และ familial paraganglioma syndromes1 จึงได้

ตรวจ VHL gene sequencing พบ heterozygous mutation in exon 

1 c250G>C (p.V84L) เข้าได้กับ VHL type 2C3

รูปที่ 5: แนวทางการตรวจทางพันธุกรรมโดยวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคจาก
ชนิดของ catecholamines ที่ตรวจพบ1 

CASE 1    I A 13-YEAR-OLD BOY WITH HEADACHE

VHL Subtype

Type 1

Type 1B

Type 2A

Type 2B

Type 2C

HB = hemangioblastoma, PCC = pheochromocytoma, RCC = renal cell carcinoma

Missense (eg, p.Y98H,
p.Y112H, p.V116F)

Missense (eg, p.R167Q,
p.R167W)

Missense (eg, p.V84L,
p.L188V)

Deletions, insertions,
truncations, missense

Contiguous gene
deletions encompassing
VHL

CNS/retinal HB, RCC

CNS/retinal HB

CNS/retinal HB, PCC

PCC

CNS/retinal HB, RCC, PCC

CNS/retinal HB, RCC
absent

PCC

RCC

PCC, RCC

VHL Mutation Type High Risk Low Risk
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Problem list
1. Abdominal distension from hepatosplenomegaly 
2. Anemia and thrombocytopenia from bone marrow failure  
 (low reticulocyte count)
3. Hyponatremia, hypocalcemia, hypophosphatemia
4. Impaired liver function 
5. Abnormal lipid profiles: hypertriglyceridemia, low LDL-C and  
 HDL-C
6. Calcification at adrenal glands

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยเรื่องท้องอืดจากตับโต ม้ามโต ซีด ต่อมามี

ปัญหาเรื่องซึมลง คิดถึงกลุ่มโรคแต่กำาเนิดที่แสดงอาการในวัยทารก ดังนี้

 1. Intrauterine infection 

 2 ความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึมที่มีการสะสมของ 

  สารกลุ่มไขมันในไลโซโซม (lysosomal storage disease, 

   LSD) เช่น mucolipidosis, sphingolipidosis เป็นต้น 

 3.  Hematologic malignancy

 จึงได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมโรคใน 3 กลุ่มนี้ ต่อมา

ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยและซึมมากขึ้น ไม่สามารถตัดภาวะติดเชื้อในกระแส

เลือดออกไปได้ จึงได้รับการใส่ท่อหลอดลมคอและใส่เครื่องช่วยหายใจ 

ให้การรักษาครอบคลุมการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย empirical anti-

biotics การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบภาวะซีดและเกล็ดเลือด

ตำ่า ร่วมกับตรวจพบความผิดปกติหลายอย่าง ได้แก่ hyponatremia, 

hypocalcemia, hypophosphatemia, hypertriglyceridemia, low 

levels of HDL-C and LDL-C และมีการทำางานของตับบกพร่อง ส่วน

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรื่องการติดเชื้อในครรภ์ให้ผลลบ การ

ตรวจเซลล์ในไขกระดูกไม่พบเซลล์มะเร็ง ภาพถ่ายรังสีช่องท้องเพื่อตรวจ

หาสาเหตุของท้องอืดพบว่ามี calcification ที่ต่อมหมวกไตทั้งสองข้าง 

ทำาให้คิดถึงโรค Wolman disease จึงได้ทำาการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการ

วินิจฉัยที่แน่นอน ดังนี้

 1.  Abdominal CT: hepatosplenomegaly, calcification at  
  both adrenal glands (รูปที่ 3)
 2. TORCH titer: negative for toxoplasma, rubella, CMV,  
  Epstein-Barr virus
 3. Genetic study: compound heterozygous mutations of  
  LIPA gene; an 8-bp deletion (c.421_248delGCTTTGAC,
   p. A141VfsX144.) at donor splice site of exon 4, and  
  heterozygous nonsense mutation at exon 7 (c.694G>T, 
   p.E232X) (รูปที่ 4 และ 5)

 การตรวจเลือดพ่อและแม่ พบ
 พ่อ: heterozygous carrier for frameshift mutation,  

  p. A141VfsX144
 แม่:  heterozygous carrier for the nonsense mutation, 
   p.E232X
 4. ระดับ lysosomal acid lipase activity 0.07 nmol/punch/hr  

  (reference range >0.13) ซึ่งตำ่ามาก

รูปที่ 1: Abdominal distension 
จากตับและม้ามโต

รูปที่ 2: ภาพถ่ายรังสีช่องท้อง  
พบ calcification ที่ตำาแหน่ง 
adrenal glands เห็นชัดที่ข้าง
ขวา ข้างซ้ายเห็นไม่ชัด เนื่องจาก 
มี bowel gas บังอยู่

เรียบเรียงโดย  • ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  • ผศ.พญ.ทิพยวิมล  ทิมอรุณ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   CASE 2
A 1.7-MONTH-OLD BOY WITH 
ABDOMINAL DISTENSION
เด็กชาย อายุ 1 เดือน 20 วัน

อาการสำาคัญ: ท้องอืดมากมา 2 สัปดาห์

ประวัติปัจจุบัน: 2 สัปดาห์ก่อน มีไข้ ท้องอืด ถ่ายปกติ ไม่อาเจียน ไป

ตรวจท่ีคลินิกบอกว่าปกติดี สังเกตว่าหลังม้ือนมแต่ละม้ือยังคงมีอาการ

ท้องอืดมากขึ้น 

 3 วันก่อน ยังกินได้ แต่อาเจียนมาก ถ่ายอุจจาระปกติ ท้องอืด 

มากขึ้น ร้องกวนบ่อย ดูซึมลง 

ประวัติครอบครัว: บุตรคนแรก เกิดครบกำาหนด นำา้หนักแรกเกิด 2,704 กรัม 

ไม่มีปัญหา กลับบ้านได้พร้อมแม่ กินนมแม่ ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะปกติ 

ไม่มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: active, no facial dysmorphism, no puffy face
Vital signs: T 36.6oC, PR 177/min, RR 36/min, BP 87/51 mmHg
Measurements: weight 4.5 kg, length 52 cm, HC 36 cm
Heart and lungs: normal
Abdomen: marked distension, liver 10 cm below right costal 
margin, spleen 10 cm below left costal margin (รูปที่ 1)
Neurological examination: Brudzinski’s sign negative

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสี
1. CBC: Hb 5.2 g/dL, Hct 15.3%, WBC 23,730/cu.mm (N 60, 

band 5, E 2, L 14, M 4, myelocyte 6, metamyelocyte 9%), 
platelets 54,000/cu.mm., reticulocyte count 2.5% 

2. Chemistries: BUN 5.2, Cr 0.16, mg/dL, Na 119, K 4.6, Cl 89, 
HCO

3
 19 mmoL/L, Ca 7.6, P 2.3, Mg 1.9 mg/dL

 AST 481, ALT 110, ALP 297 U/L, albumin 1.9, globulin 3.6 g/dL 
Cholesterol 66, TG 198, HDL-C 9.3, LDL-C 8.2 mg/dL

 LDH 7,813 U/L 
3. Lumbar puncture: normal CSF profile, no cells 
4.  Hemoculture: no growth
5.  BM aspiration: negative for malignancy
6.  Abdominal X-ray: calcification at adrenal glands (รูปที่ 2)

รูปที่ 3: Abdominal CT scan 
พบ calcification ที่ต่อมหมวกไต
ทั้งสองข้าง ตับและม้ามโตมาก
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Wolman disease 
 เป็นโรคพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อย เกิดจากการขาด

เอนไซม์ lysosomal acid lipase (LAL)1 จากการกลายพันธุ์ของยีน 

LIPA ที่อยู่บนโครโมโซม 10 ตำาแหน่ง 10q23.3 เอนไซม์ LAL อยู่ใน lyso-

some ทำาหน้าที่ 2 ประการ คือ

 1. แยกโมเลกุลของ cholesterol esters ให้เป็นกรดไขมัน (free 

fatty acids) 

 2. แยกโมเลกุลของ triglyceride โดยดึงเอาส่วนของ trigly-

ceride ออกจากโมเลกุลไขมันขนาดใหญ่เพื่อให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง 

แต่มีความหนาแน่นมากขึ้น เช่น จาก LDL-C ให้เป็น HDL-C 

 การขาดเอนไซม์ LAL (LAL deficiency, LALD) ทำาให้ไม่สามารถ

แยกโมเลกุลของไขมันได้ เกิดการสะสมของไขมันในเซลล์ต่างๆ ท่ัวร่างกาย 

ยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดแดง (เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มี lysosome)2 ทำาให้มี

การสะสมไขมันภายในเซลล์ เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่การทำางานของเซลล์

บกพร่อง ซึ่งเป็นลักษณะทางคลินิกที่พบได้ในโรคกลุ่ม LSD ที่มีความ

รุนแรงมาก เช่น mucolipidosis และ sphingolipidosis (Niemann-

Pick disease) ผู้ป่วยมีตับโต ม้ามโต ต่อมหมวกไตขนาดใหญ่ขึ้น การ

ทำางานของตับบกพร่อง ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดต่างๆ ได้น้อย เซลล์ทาง

เดินอาหารไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ทำาให้เกิดการขาดสารอาหาร

และความผิดปกติของเกลือแร่ ลักษณะเฉพาะที่สามารถใช้ในการแยก

โรค LALD ออกจาก LSD ชนิดอื่น คือการมีแคลเซียมที่ต่อมหมวกไตทั้ง

สองข้าง ซึ่งพบในโรค Wolman disease เท่านั้น การมีแคลเซียมที่ต่อม

หมวกไตทั้งสองข้างยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าเกิดจากการมี

ไขมันมากที่ต่อมหมวกไตจนเกิดภาวะ necrosis ทำาให้มีแคลเซียมมาเกาะ

บริเวณนั้นมาก

 Wolman disease พบได้น้อยมาก ความชุกของโรคนี้คาดว่า

ประมาณ 1-9 ต่อประชากร 1,000,000 คน รายงานครั้งแรกของโรคนี้ 

ในปี ค.ศ.1961 จากประเทศอิสราเอล3 และต่อมานายแพทย์ Moshe 

Wolman ในประเทศอิสราเอลได้รายงานทารก 3 รายในครอบครัว

เดียวกันที่เสียชีวิตเมื่ออายุ 2-3 เดือน มีตับโต ม้ามโตและมีแคลเซียม 

เกาะที่ต่อมหมวกไต4 โรคนี้จึงได้รับการตั้งชื่อ Wolman disease หลัง

จากนั้นมีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และประเทศ

แถบตะวันออกกลาง5-8 ในประเทศแถบเอเชียมีรายงานมากที่สุดจาก

ประเทศญี่ปุ่น 14 ราย9,10 ผู้ป่วยเสียชีวิตที่อายุเฉลี่ย 3.5 เดือนจากภาวะ

ตับวายและขาดสารอาหาร2,7,10 ในอดีตเคยมีการรักษาโดยการเปลี่ยน

ถ่ายไขกระดูก (hematologic stem cell transplantation, HSCT) ซึ่ง

ได้ผลเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการทำา HSCT เสียชีวิตที่

อายุเฉล่ีย 8.2 เดือน7,11 ในปีค.ศ.2015 ได้มีการผลิตเอนไซม์ Sebelipase 

alfa ซึ่งได้รับการรับรองและเริ่มให้ใช้ ในการรักษาในปีค.ศ.201612,13 

รายงานการศึกษาถึงผลการรักษาด้วยเอนไซม์ที่มีจำานวนมากที่สุด คือ 

9 ราย โดยได้รับการรักษาที่อายุเฉลี่ย 3 เดือน ผู้ป่วย 3 รายเสียชีวิตภาย 

ใน 1-2 เดือน จากความรุนแรงของโรคตั้งแต่ก่อนการรักษา ผู้ป่วย 1 ราย

เสียชีวิดเมื่ออายุ 15 เดือน และมีผู้ป่วย 5 รายที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 24 

เดือน ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการรักษา14 

 ผู้ป่วยรายนี้ หลังจากทีมแพทย์แจ้งข้อมูลทั้งหมดและพยากรณ์โรค

แก่ครอบครัวแล้ว พ่อแม่ตัดสินใจให้แพทย์รักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง

และเสียชีวิตหลังจากรับไว้ในโรงพยาบาล 12 วัน ซึ่งความเสี่ยงของการ

เกิดโรคนี้ซำ้าในแต่ละครั้งของการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเท่ากับร้อยละ 25 และ

ปัจจุบันสามารถตรวจหายีนที่ผิดปกติได้ 
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รูปที่ 4: ผลการตรวจอณูพันธุศาสตร์ พบความผิดปกติที่ exon 4 ของ 
LIPA gene

รูปที่ 5: ผลการตรวจอณูพันธุศาสตร์ พบความผิดปกติที่ exon 7 ของ 
LIPA gene

CASE 2    I A 1.7-MONTH-OLD BOY WITH ABDOMINAL DISTENSION
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CASE STUDY

การตรวจร่างกาย
General appearance: active, no dysmorphic features
Measurements: weight 3,500 g (+0.6 SDS), length 51 cm (+1.0 
SDS), HC 36 cm (+0.7 SDS), AF 3x3 cm
Thyroid gland: no enlargement
Heart, lungs, abdomen and neurological signs: normal

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
TFTs (day 3 เนื่องจากมีประวัติพี่สาวเป็น congenital hypothy-
roidism): FT4 1.5 ng/dL, TSH 14 mU/L 
TFTs (day 12): FT4 0.9 ng/dL, TSH 50 mU/L

การวินิจฉัยของสองพี่น้อง 

Congenital primary hypothyroidism

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยทั้งสองรายได้รับการรักษาด้วย levothyroxine หลังการ

รักษา ผู้ป่วยมีการเติบโตและพัฒนาการสมวัย ระดับ FT4 และ TSH อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ (ตารางที่ 1) โดยใช้ levothyroxine ขนาดตำ่า (1-3 mcg/kg/

day) เนื่องจากระหว่างการรักษามีระดับ TSH ปกติตลอดโดยไม่ต้องเพิ่ม

ขนาดยา levothyroxine เมื่ออายุ 3 ปีจึงหยุดยา levothyroxine หลัง

หยุดยา ระดับ FT4 ของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติ (0.9-1.1 ng/dL) ส่วน 

TSH สูงขึ้นเล็กน้อย (2.8-5.0 mU/L) เมื่อติดตามการรักษาต่อเนื่อง  

พบว่าพ่ีสาวมี goiter เม่ืออายุ 5.5 ปี และน้องสาวมี goiter เม่ืออายุ 3.5 ปี 

 เนื่องจากผู้ป่วยทั้งสองรายมี transient congenital primary 

hypothyroidism ทำาให้คิดถึงสาเหตุจาก thyroid dyshormonogen-

esis ที่เกิดจาก dual oxidase 2 (DUOX2) และ/หรือ dual oxidase 

maturation factor 2 (DUOXA2) mutation จึงได้ตรวจผู้ป่วยทั้งสอง

รายและบิดามารดาเพิ่มเติม พบว่าผู้ป่วยทั้งสองรายมีระดับ TSH สูง

กว่าปกติเล็กน้อยและ thyroglobulin อยู่ในเกณฑ์สูง และไม่พบ anti-

thyroglobulin และ anti-thyroperoxidase ซึ่งช่วยแยกสาเหตุของ 

autoimmune thyroiditis ออกไปได้ (ตารางที่ 2) การตรวจ whole 

exome sequencing พบการกลายพันธุ์ 5 ตำาแหน่งบนยีน DUOX2 

และ 1 ตำาแหน่งบนยีน DUOX1 ดังนี้

   CASE 3
TWO FEMALE SIBLINGS 
WITH POSITIVE THYROID 
SCREENING
พี่สาว:  ทารกเพศหญิง อายุ 15 วัน ภูมิลำาเนา กรุงเทพฯ

อาการสำาคัญ: ผลการตรวจคัดกรอง TSH 189 mU/L (positive)

ประวัติปัจจุบัน: มารดาอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ นำ้าหนักแรกเกิด 3,420 กรัม 

มารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ และปฏิเสธการแต่งงาน

ในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: active, no dysmorphic features
Measurements: weight 3,420 g (+0.5 SDS), length 54 cm (+2.6 
SDS), HC 36 cm (+0.7 SDS), AF 3x3 cm
Thyroid gland: no enlargement
Heart, lungs, abdomen and neurological signs: normal

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Confirmatory thyroid function tests (TFTs) (day 15): FT4 0.5 ng/

dL, TSH >100 mU/L

น้องสาว: (อีก 3 ปีต่อมา) 
ทารกเพศหญิง อายุ 12 วัน ภูมิลำาเนา กรุงเทพฯ

อาการสำาคัญ: ผลการตรวจคัดกรอง TSH 39 mU/L (positive)

ประวัติปัจจุบัน: มารดาอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ นำ้าหนักแรกเกิด 3,500 

กรัม มารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ 

เรียบเรียงโดย  • นพ.นที  สาครยุทธเดช
• ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 1: การดำาเนินโรคของผู้ป่วยทั้งสองราย

 อายุ (ปี)   พี่สาว   น้องสาว
  FT4 TSH LT4 dose FT4 TSH LT4 dose
  (ng/dL) (mU/L) (mcg/kg/day) (ng/dL) (mU/L) (mcg/kg/day)

 0.1 2.1 0.5 8.0 3.2 0.04 10.0

 0.2 2.0 0.4 3.9 2.8 0.01 5.0

 0.3 1.6 0.6 3.2 1.8 0.01 3.7

 0.6 1.3 1.8 2.5 1.2 0.9 2.0

 1.0 1.1 1.0 1.9 1.2 2.2 1.6

 2.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.6 1.0

 3.0                         หยุดยา LT4

 3.1 1.1 4.7 - 0.9 5.0 -

 4.0 1.0 2.9 - 1.1 3.7 -

 5.1 1.0 4.6 -  1.1 3.2 -

 5.7 1.1 3.1 - - - -

 6.7 1.1 4.3 - - - -

 8.0 1.1 2.8 - - - -

ตารางที่ 2: ผลการตรวจ thyroid function tests และ 
thyroid antibodies ของผู้ป่วยและบิดามารดา

 การตรวจ พี่สาว น้องสาว บิดา มารดา ค่าปกติ
  (อายุ 7 ปี) (อายุ 3.8 ปี) 

FT4 index 
7.9 7.4 9.3 8.1 6.0-10.5

(mcg/dL)

TSH (mU/L) 5.7 5.7 1.5 1.1 0.4-3.6

Thyroglobulin 
28.0 29.0 8.0 8.0 2-38

(ng/mL)

Anti-thyroglo-  <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
bulin (IU/mL)

Anti-thyro-  
peroxidase <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
(IU/mL)

ผลการตรวจได้รับความอนุเคราะห์จาก

Prof. Samuel  Refetoff และ ผศ.พญ.มนัสวี  ก่อวุฒิกุลรังษี 

จาก University of Chicago
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 1. นิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 1588 ทำาให้เปลี่ยนกรดอะมิโนจากที่ควร

จะเป็น lysine เป็น stop codon (p.K530*) จัดเป็น nonsense muta-

tion พบการกลายพันธุ์นี้แบบ monoallelic ในบิดาและผู้ป่วยทั้งสอง 

ราย ซึ่งการกลายพันธุ์ตำาแหน่งนี้เคยมีรายงานว่าเป็นสาเหตุก่อโรค

 2. นิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 989 ทำาให้เปลี่ยนกรดอะมิโนจากที่ควร

จะเป็น valine เป็น glycine (p.V330G) เป็นการกลายพันธุ์ที่ไม่เคย 

มีรายงานมาก่อน พบการกลายพันธุ์นี้แบบ monoallelic ในมารดา 

และผู้ป่วยทั้งสองราย การทดสอบโดย prediction tools ให้ผลเป็น 

damaging คือมีโอกาสเป็นตำาแหน่งก่อโรคสูง

 3. การกลายพันธุ์ในอีก 3 ตำาแหน่งของยีน DUOX2 คือ P138L, 

S1067L และ H678R พบได้ในประชากรทั่วไป จัดเป็น polymorphism 

และไม่เป็นสาเหตุก่อโรค

 4. การกลายพันธุ์ของยีน DUOX1 ที่นิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 

4417 ทำาให้เปลี่ยนกรดอะมิโนที่ควรจะเป็น arginine เป็น tryptophan 

(p.R1473W) ซึ่งพบแบบ heterozygous ในมารดาและผู้ป่วยทั้งสอง

ราย แต่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของโรค เนื่องจากเหตุผลสองประการคือ การ

แสดงออกของ DUOX1 ในต่อมไทรอยด์น้อยกว่า DUOX2 มาก และ

ความผิดปกติของ DUOX1 ที่เคยมีรายงานอยู่ในลักษณะ homozygous 

ร่วมกับการกลายพันธุ์ของ DUOX2 แบบ homozygous

 ดังนั้น สาเหตุของ congenital hypothyroidism ในผู้ป่วยทั้ง

สองรายจึงเกิดจากการกลายพันธ์ุของ DUOX2 ในลักษณะ compound 

heterozygous K530X/V330G โดยได้รับการกลายพันธุ์แต่ละตำาแหน่ง

มาจากบิดาและมารดา (รูปที่ 1)

รูปที่ 1: Sanger sequencing analysis แสดงตำาแหน่งการกลายพันธุ์
ของยีน DUOX2 ของบิดา ผู้ป่วยทั้งสองราย และมารดา

 การศึกษาในอดีตพบว่า TD เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของ congenital 

primary hypothyroidism แต่การศึกษาในเวลาต่อมาซึ่งเริ่มมี mole- 

cular study มากขึ้น พบว่าอุบัติการณ์ของ TDH เพิ่มสูงขึ้น

DUOX2 mutation
 ยีน DUOX2 อยู่บนโครโมโซม 15q15.3 ใกล้กับยีน DUOXA2, 

DUOXA1 และ DUOX1 ซึ่งเป็น H2O2 generating complex ยีน 

DUOX2 เมื่อ translate แล้วจะได้เอนไซม์ dual oxidase 2 ซึ่งอยู่ที่เยื่อ

หุ้มเซลล์ด้าน apical ของ thyrocyte ทำาหน้าที่สังเคราะห์ H2O2 เพื่อใช้

ในกระบวนการ organification ในการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน โดย

มี DUOXA2 เป็น activator ช่วยในการ localization และ maturation 

ของ DUOX2 ส่วน DUOX1/DUOXA1 นั้นมีหน้าที่คล้ายกับ DUOX2/

DUOXA2 แต่ในต่อมไทรอยด์มี expression และ efficiency น้อยกว่า 

DUOX2/DUOXA2 

 มีรายงานการกลายพันธุ์ของยีน DUOX2 มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 

โดยปัจจุบันพบมากกว่า 100 ตำาแหน่ง ความผิดปกติของ DUOX2 นั้น

มีความรุนแรงได้หลายระดับตั้งแต่ euthyroid goiter ไปจนถึง mild-

to-moderate congenital hypothyroidism และมีลักษณะได้ทั้ง 

transient และ permanent โดยผู้ป่วยบางรายอาจตรวจไม่พบจาก  

TSH screening ก็ได้ ลักษณะประการหนึ่งที่พบได้ในผู้ป่วยที่มีการกลาย

พันธุ์ของ DUOX2 คือ ระดับของ thyroglobulin จะสูง และค่อยๆ ลดลง

จนสู่ระดับปกติในช่วงวัยรุ่น

 ความผิดปกติของ DUOX2 ถ่ายทอดแบบ autosomal recessive 

เช่นเดียวกับยีนที่ทำาให้เกิด TDH ชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติ

ของ DUOX2 เพียง allele เดียวก็อาจทำาให้เกิด congenital hypothy-

roidism ได้ หากมีความผิดปกติของยีนอื่นร่วมด้วย หรือผู้ป่วยมีภาวะ

พร่องไอโอดีน

 กลไกที่อธิบายภาวะ transient congenital hypothyroidism 

ในผู้ป่วยที่มี DUOX2 mutation คือ ในวัยทารกและวัยเด็ก ร่างกาย

ต้องการใช้ไทรอยด์ฮอร์โมนมาก ในคนที่ไม่มีความผิดปกติของ DUOX2

ทั้ง DUOX2 และ DUOX1 จึงผลิต H2O2 ได้เพียงพอสำาหรับการ

สังเคราะห์ ไทรอยด์ฮอร์โมน แต่ในผู้ป่วยที่มีความปกติของ DUOX2 จึง

เหลือเพียง DUOX1 ซึ่งผลิต H2O2 ทำาให้ผลิตได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดภาวะ 

hypothyroidism เมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้น ร่างกายมีความต้องการ

ใช้ไทรอยด์ฮอร์โมนลดลง H2O2 จาก DUOX1 จึงเพียงพอสำาหรับการ

สังเคราะห์ ไทรอยด์ฮอร์โมน ผู้ป่วยจึงไม่มีอาการและอาการแสดงของ 

hypothyroidism อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจกลับมามีภาวะ hypothy-

roidism ในวัยผู้ใหญ่อีกได้ หากมีภาวะพร่องไอโอดีน หรือระหว่างการ

ตั้งครรภ์

บรรณานุกรม
1.  Wassner AJ. Congenital hypothyroidism. Clin Perinatol 2018;45:1-18.
2.  Fu C, Luo S, Zhang S, et al. Next-generation sequencing analysis of DUOX2 in 192 

Chinese subclinical congenital hypothyroidism (SCH) and CH patients. Clin Chim Acta 
2016;458:30-4.

3.  Szinnai G. Clinical genetics of congenital hypothyroidism. Endocr Dev 2014;26:60-78.
4.  Wassner AJ, Brown RS. Congenital hypothyroidism: recent advances. Curr Opin 

Endocrinol Diabetes Obes 2015;22:407-12.
5.  Aycan Z, Cangul H, Muzza M, et al. Digenic DUOX1 and DUOX2 mutations in cases 

with congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2017;102:3085-90.
6.  Muzza M, Fugazzola L. Disorders of H2O2 generation. Best Pract Res Clin Endocrinol 

Metab 2017;31:225-40.
7.  Peters C, van Trotsenburg ASP, Schoenmakers N. Diagnosis of endocrine disease: 

congenital hypothyroidism: update and perspectives. Eur J Endocrinol 2018;179:R297-
317.

8.  Dufort G, Larrivée-Vanier S, Eugène D, et al. Wide spectrum of DUOX2 deficiency: 
from life-threatening compressive goiter in infancy to lifelong euthyroidism. Thyroid 
2019;29:1018-22.

9.  Muzza M, Rabbiosi S, Vigone MC, et al. The clinical and molecular characterization of 
patients with dyshormonogenic congenital hypothyroidism reveals specific diagnostic 
clues for DUOX2 defects. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:E544-53.

ผลการตรวจได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Samuel Refetoff และ

ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี จาก University of Chicago

การวินิจฉัย
 Compound heterozygous mutations in the DUOX2 gene

วิจารณ์
Congenital primary hypothyroidism
 จำาแนกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ คือ 

 1. Thyroid dysgenesis (TD) คือความผิดปกติในการพัฒนา

ต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจเป็น athyreosis, ectopy, hemiagenesis หรือ 

hypoplasia ตัวอย่างความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของ TD คือ 

NKX2-1, FOXE1, PAX8, NKX2-5, GLIS3, CDCA8, TSHR, JAG1, 

TBX1

 2. Thyroid dyshormonogenesis (TDH) คือความผิดปกติ

ในการสังเคราะห์ ไทรอยด์ฮอร์โมน ตัวอย่างความผิดปกติของยีนที่เป็น

สาเหตุของ TDH คือ SLC5A5, TPO, SLC26A4, TG, IYD, DUOX2, 

DUOXA2, DUOX1, GNAS

CASE 3    I TWO FEMALE SIBLINGS
WITH POSITIVE THYROID SCREENING
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   CASE 4
A 1.5-HOUR-OLD FEMALE  
NEONATE WITH  
HYPOGLYCEMIA
ทารกแรกเกิดเพศหญิงอายุ 1.5 ชั่วโมง ภูมิลำาเนา กรุงเทพฯ

อาการสำาคัญ: ตรวจพบ capillary blood glucose (CBG) 18 mg/dL

ประวัติปัจจุบัน: เกิดครบกำาหนด มารดาอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ นำ้าหนัก

แรกเกิด 2,700 กรัม

 อายุ 1.5 ช่ัวโมง หายใจเร็ว ตรวจ CBG ได้ 18 mg/dL, blood glu-

cose <5 mg/dL ได้ IV dextrose bolus และ IV fluid GIR 4 mg/kg/min

 อายุ 2.5 ชั่วโมง CBG 18 mg/dL ได้ IV dextrose bolus และเพิ่ม 

GIR เป็น 6 mg/kg/min

 อายุ 3.5 ชั่วโมง CBG 38 mg/dL ได้ IV dextrose bolus จากนั้น

ต้องเพิ่ม GIR ขึ้นจนถึง 10 mg/kg/min จึงสามารถ maintain CBG ได้

มากกว่า 60 mg/dL เมื่ออายุ 6.5 ชั่วโมง

ประวัติอดีต: บุตรคนที่สอง บุตรคนแรกแข็งแรงดี มารดาตั้งครรภ์ปกติ 

ไม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ไม่มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: active
Measurements: weight 2,700 g (-1.5 SDS), length 49 cm (-1.2 
SDS), HC 30.5 cm (-2 SDS)
HEENT: bilateral pre-auricular pits, large ears and micro-
retrognathia
Heart, lungs and abdomen: normal

Problem list
1.  Term female newborn with minor dysmorphic features and 
  microcephaly
2.  Neonatal hypoglycemia

การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ (อายุ 3.5 ชั่วโมง)
1.  Glucose 22 mg/dL
2.  Insulin 2.6 μIU/mL
3.  Cortisol 33.1 mcg/dL
4.  Growth hormone 25.4 ng/mL
5.  Beta-hydroxybutyrate <0.1 mmol/L

การดำาเนินโรค
 ในขณะที่ผู้ป่วยมี hypoglycemia แต่มีระดับ insulin ที่วัดได้ จึง

คิดถึงภาวะ hyperinsulinemic hypoglycemia มากที่สุด ได้รับการ

รักษาโดยให้ IV dextrose ด้วย GIR 10-15 mg/kg/min แต่ในวันที่ 4 

ยังตรวจพบ CBG 33 mg/dL, blood glucose 34 mg/dL และ insulin 

10.4 μIU/mL เนื่องจากยังมี persistent hypoglycemia ทั้งๆ ที่ได้ IV 

GIR ขนาดสูง จึงเริ่มให้ยา diazoxide ขนาด 9 mg/kg/day หลังจากนั้น

ค่อยๆ เพิ่ม enteral feeding ด้วยนม high-calorie formula และลด IV 

dextrose จนหยุดได้ในวันที่ 6

 แม้ผู้ป่วยจะไม่มีภาวะ hypoglycemia หลังจากได้รับการรักษา

ด้วย diazoxide แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการดูดกลืนนม ได้ปรึกษา 

นักกิจกรรมบำาบัดเพื่อกระตุ้นการดูดกลืน เริ่มยา domperidone และ 

lansoprazole เพื่อรักษาภาวะ gastroesophageal reflux แต่อาการยัง 

CASE STUDY
เรียบเรียงโดย  • นพ.นที  สาครยุทธเดช
• ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่ดีขึ้น สงสัยภาวะ pharyngeal incoordination และ gastroeso-

phageal reflux จึงได้ส่งตรวจ upper GI study ซึ่งยืนยันการวินิจฉัย 

ดังกล่าวข้างต้น และพบ abnormal position of duodenal and jejunal 

loops จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น midgut malrotation ผู้ป่วยได้รับการ

ส่งปรึกษากุมารศัลยแพทย์และได้รับการผ่าตัด Ladd procedure with 

appendectomy เมื่ออายุ 41 วัน

 หลังจากผ่าตัดผู้ป่วยยังมีปัญหาเรื่องการดูดกลืน กลับบ้านเมื่อ

อายุ 2 เดือนและ feed นมทาง orogastric tube เรื่อง hypoglycemia 

ได้รับยา diazoxide ขนาด 10 mg/kg/day และให้ติดตาม CBG ที่บ้าน  

ได้รับการทำา gastrostomy เมื่ออายุ 4 เดือน เนื่องจากปัญหาเรื่องการ

ดูดกลืนและสำาลัก

 การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง (เนื่องจากพบความผิดปกติ

ของหูทั้งสองข้าง) พบ right hydronephrosis with vesicoureteral 

reflux (VUR)

Differential diagnoses สำาหรับ syndromic hyperinsulinemic 
hypoglycemia
 1.  Kabuki syndrome 
 2.  Costello syndrome 
 3.  Turner syndrome 
 4.  Overgrowth syndromes เช่น Beckwith-Wiedemann 
  syndrome, Sotos syndrome, Perlman syndrome

 ผู้ป่วยได้รับการตรวจ whole exome sequencing พบความ

ผิดปกติของยีน KMT2D คือมีการกลายพันธุ์ที่นิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 

13564 ใน exon ที่ 40 ทำาให้เปลี่ยนจากกรดอะมิโนที่ควรจะเป็น lysine 

เป็น stop codon ในตำาแหน่งที่ 5122 (รูปที่ 1) โดยไม่พบการกลายพันธุ์

นี้ในบิดาและมารดา ทั้งนี้การกลายพันธุ์ ในตำาแหน่งนี้ไม่เคยมีรายงานมา

ก่อน เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ของ American College of Medical 

Genetics (ACMG) sequence variant interpretation ซึ่งเข้าได้กับ

ลักษณะ pathogenic จึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยมี heterozygous de novo 

mutation ของยีน KMT2D ที่ทำาให้เกิดโรค

การวินิจฉัย  Kabuki syndrome type 1

รูปที่ 1: KMT2D mutation analysis ของผู้ป่วย แสดงความผิดปกติ
ของนิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 13564 ใน exon 40

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะ hyperinsulinemic hypoglycemia ร่วม

กับ minor dysmorphic features (large ears, pre-auricular pits) 

และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (midgut malrotation) และ 

ทางเดินปัสสาวะ (VUR) การตรวจ mutation analysis ยืนยันว่าผู้ป่วย

มีความผิดปกติของยีน KMT2D ซึ่งพบใน Kabuki syndrome

de novo 
heterozygous 
KMT2D
mutation

ผู้ป่วย
c.13564A>T
p.K5122*

บิดา
Normal allele

มารดา
Normal allele



  ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที ่ 
http://thaipedendo.org/ และ www.facebook.com/thai.society.for.pediatric.endocrinology

CASE 4    I A 1.5-HOUR-OLD FEMALE NEONATE 
WITH  HYPOGLYCEMIA

 Kabuki syndrome, Kabuki make-up syndrome หรือ 

Niikawa-Kuroki syndrome (KS) เป็นกลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมีลักษณะ

ใบหน้าจำาเพาะ ร่วมกับความผิดปกติแต่กำาเนิดและความบกพร่องทางสติ

ปัญญา อุบัติการณ์ของโรคประมาณ 1:32,000-86,000 ขึ้นกับเชื้อชาติ 

โดย Niikawa และคณะได้รวบรวม cardinal manifestations ที่สำาคัญ 

5 ประการคือ postnatal growth restriction, dysmorphic facial 

features, skeletal anomalies, dermatoglyphic abnormalities  

และ intellectual disability โดยเด็กที่มีลักษณะเหล่านี้มากกว่าหนึ่ง

ประการควรคิดถึง KS

 ต่อมาเม่ือมีการพบว่าความผิดปกติของยีน KMT2D และ KDM6A 

ทำาให้ผู้ป่วยมีลักษณะของ KS ความผิดปกติของยีนทั้งสองชนิดจึงเรียก

เป็น KS type 1 (KS1) และ type 2 (KS2) ตามลำาดับ โดยพบ KS1 

ประมาณร้อยละ 75 และ KS2 ประมาณร้อยละ 5-8 ส่วนที่เหลือคือผู้ป่วย 

ที่มีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ KS แต่ไม่พบความผิดปกติของยีน 

ดังกล่าวข้างต้น

 ลักษณะทางใบหน้าที่พบได้ในผู้ป่วย KS ส่วนใหญ่ ได้แก่ promi-

nent ears, long palpebral fissures, lower eyelid eversion, 

arched eyebrows, sparse lateral third of eyebrows, depressed 

nasal tip, evert lower lip, ptosis, microcephaly และ preauricular 

pits โดยลักษณะเหล่านี้อาจยังปรากฏไม่ชัดเจนในช่วงแรกเกิด เช่นเดียว

กับผู้ป่วยรายน้ีท่ีเร่ิมตรวจพบ arched eyebrows, depressed nasal tip 

เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน และลักษณะทางใบหน้ายังอาจหายไปได้เมื่อโต 

ข้ึนหรือเข้าสู่วัยรุ่น ความผิดปกติของกระดูกมีได้ต้ังแต่ spinal abnor-

malities, brachydactyly และ joint hyperlaxity และความผิดปกติทาง 

dermatoglyphic ท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด คือ persistent fingertip pad ผู้ป่วย 

รายนี้มี brachydactyly และ persistent fingertip pad (รูปที่ 2) 

 นอกจากลักษณะที่เป็น cardinal manifestations แล้ว ผู้ป่วย KS 

ทั้งหมดมักจะมีปัญหา feeding intolerance และยังอาจมีความผิดปกติ

ของอวัยวะภายในด้วย เช่น congenital heart defect (40-80%), KUB 

anomalies (20-30%) และ GI malrotation (6%) สำาหรับความผิดปกติ 

ทางต่อมไร้ท่อที่มีรายงานในผู้ป่วย KS นอกจาก hyperinsulinemic 

hypoglycemia ได้แก่ congenital hypothyroidism, premature 

thelarche, precocious puberty, postnatal growth hormone 

deficiency และ diabetes insipidus

 ภาวะ hypoglycemia พบได้ร้อยละ 6-10 ของผู้ป่วย KS โดย

อาจพบตั้งแต่วัยทารกหรือพบในวัยเด็ก สาเหตุของ hypoglycemia 

อาจเกิดจาก growth hormone deficiency, adrenal insufficiency 

หรือ hyperinsulinism ส่วนกลไกในการเกิดภาวะ hyperinsulinemic 

hypoglycemia นั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าทั้งยีน KMT2D 

และ KDM6A นั้นมีผลต่อกระบวนการ demethylation ของ histone 

protein ซึ่งส่งผลต่อ pancreatic beta-cell development ทำาให้เกิด 

insulin secretion dysregulation อย่างไรก็ตาม ภาวะ hyperinsuline-

mic hypoglycemia ในผู้ป่วยเหล่านี้มักตอบสนองดีต่อการรักษาด้วย 

diazoxide
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รูปที่ 2: Persistent 
fingertip pad และ 
brachydactyly 
(ภาพถ่ายได้รับอนุญาต
จากผู้ปกครองแล้ว)


