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	 	 Newsletter	 ฉบับครึ่งปีหลังยังคงมีเนื้อหาสาระสำาคัญ

	 	 โดยเฉพาะ	 journal watch	ที่ อ. เปรมฤดี ได้รวบรวม
มานำาเสนอถึง	 5	 เรื่อง	 ทุกเรื่องมีความทันสมัยและเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ป่วยต่อมไร้ท่อเด็กท่ีพบได้บ่อยๆ	ในเวชปฏิบัติ	 เช่น	การใช้	growth 

ผ่

ซอกแซก  ต่อมเล็ก

hormone	กับความเส่ียงต่อการเกิดเน้ืองอกในสมอง	เด็กอ้วนก่อน 

วัยหนุ่มสาวที่มีระดับไขมันผิดปกติกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หัวใจและหลอดเลือด	เด็กตัวเต้ียท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น	idiopathic 

short	stature	แท้จริงแล้วมีโรคกระดูกผิดปกติร่วมด้วย	guidelines 

ของการวินิจฉัย	polycystic	ovary	syndrome	และกลไกของการ 

พัฒนาเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	ส่วนตัวอย่างผู้ป่วยท่ีน่าสนใจยังคงมี	4	cases	 

เริ่มจาก	case ที่ 1 เป็นเด็กหญิงอายุ 11 ปี มีอาการอ่อนเพลียและ
นํ้าหนักลด case ที่ 2 เป็นเด็กหญิงอายุ 5 ปี มีเลือดออกจากช่อง
คลอด case ที่ 3 เป็นเด็กชายอายุ 15 ปี มีปัญหาตัวเตี้ย และ case 
สุดท้ายเป็นเด็กชายอายุ 11 ปีที่อ้วนมากๆ ทั้ง	 4	 รายมีคำาตอบ
เฉลยอย่างละเอียดในฉบับนี้แล้วค่ะ

	 หลังจากว่างเว้นการประชุมไปนานถึง	3	ปี	การประชุมวิชาการ
ของชมรมฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 พฤษภาคม 2557  
จึงมีท้ังแพทย์ใช้ทุน	แพทย์ประจำาบ้านจากสถาบันต่างๆ	 กุมารแพทย์	 

แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วม

ประชุมอย่างอบอุ่นหนาแน่น

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
E D I T O R T A L K

ปีที	่15	•	ฉบับที่	2	• กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

ข อแสดงความยินดีกับ อ. ขวัญใจ ที่ได้รับพระราชทาน
 ยศเป็นพันเอกพิเศษและยังได้รับตำาแหน่งหัวหน้า 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คนใหม่ของโรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้าฯ ด้วย... มิ.ย. ปีนี้ชมรมได้มีโอกาสต้อนรับ 
fellow ใหม่ถึง 8 คน เป็นของจุฬาฯ 2 ศิริราช 3 รามาฯ 2 และ
พระมงกุฎฯ 1 คน... ขอต้อนรับ อ. มนัสวี ที่ได้รับการคัด
เลือกให้เป็น อ. ต่อมไร้ท่อคนใหม่ของรามาธิบดี... ชมรมฯ 
ขอแสดงความยินดีและดีใจกับ อ. จีรันดา และ พ. ฉัตรชัย ที่ได้
สมาชิกคนใหม่ของครอบครัวด้วยค่ะ... ฉบับนี้คงต้องหยุด
ซอกแซกแต่เพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ... 
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Growth hormone exposure as  
 a risk factor for the development 
 of subsequent neoplasms of the 
 central nervous system: a report

  from the Childhood Cancer 
 Survivor Study

โดย Patterson, et al. J Clin Endocrinol Metab 2014;doi:10.1210/

jc.2013-4159.

	 	 	 	 	 	 	Childhood	Cancer	Survivor	Study	(CCSS)	 ได้ศึกษาข้อมูล

แบบ	multicenter	study	จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา	เพ่ือค้นหาปัจจัย 

เส่ียงของการเกิดเน้ืองอกในสมอง	 โดยรวบรวมข้อมูลจากการติดตามเด็กท่ี 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งก่อนอาย	ุ 21	 ปี	 และมีชีวิตอยู่อย่างน้อย	 5	 ปี	 จำานวน	

14,358	 ราย	ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยระหว่างปี	 ค.ศ.1970-1986	

ครอบคลุมผู้ป่วยจำานวนท้ังส้ิน	11,998	ราย	 เป็นผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับการรักษา	

ด้วย	GH	11,660	ราย	และได้รับ	GH	338	ราย	เนื้องอกสมองหลังรักษา	

(subsequent	CNS	neoplasm)	หมายถึง	 เนื้องอกสมอง	(primary	 

tumor)	 ที่เกิดขึ้นใหม่ในสมอง	 ได้แก่	meningioma,	 glioma	 และอื่นๆ	

การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย	GH	16	ใน	338	ราย	(ร้อย

ละ	4.7)	มีเนื้องอกสมองหลังรักษาเกิดขึ้น	 (10	ราย	 เป็น	meningioma	

และ	6	รายเป็น	glioma)	และผู้ป่วย	203	จาก	11,660	ราย	(ร้อยละ	1.7)	

ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย	 GH	 มีเนื้องอกสมองหลังรักษาโรคมะเร็งเกิดขึ้น	

(138	รายเป็น	meningioma	49	ราย	เป็น	glioma	และ	16	ราย	เป็นชนิด

อื่นๆ)		อย่างไรก็ตาม	adjusted	rate	ratio	ในการเกิดเนื้องอกสมองหลัง 

รักษาในผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย	GH	 เทียบกับผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับการรักษา	

ด้วย	GH	เท่ากับ	1	(95%	CI	0.6-1.8,	P	=	0.94)	ซึ่งสรุปว่าการเกิด 

meningioma	และ	glioma	 น้ันไม่สัมพันธ์กับการได้รับการรักษาด้วย	GH	

แต่ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด	meningioma	 ได้แก่	 เพศหญิง	อายุน้อย

เม่ือวินิจฉัยมะเร็งคร้ังแรก	 และการได้รับรังสีรักษาบริเวณสมองมาเป็นเวลา	

นาน	 ส่วนการเกิด	 glioma	 สัมพันธ์กับการได้รับรังสีรักษาบริเวณสมอง

มาเป็นเวลาไม่นาน

2 Triglycerides-to-HDL ratio as a new
  marker of endothelial dysfunction 
  in obese prepubertal children

โดย de Giorgis, et al. Eur J Endocrinol 2013;170:173-80.

	 การศึกษาในเด็กอ้วนวัยก่อนหนุ่มสาวจำานวน	 50	 ราย	 (ชาย	 27	

หญิง	23	ราย)	อายุเฉลี่ย	7.8	±	1.4	ปี	เปรียบเทียบกับเด็กนำ้าหนักตัวปกต	ิ

จำานวน	37	ราย	(ชาย	20	หญิง	17	ราย)	อายุเฉลี่ย	7.3	±	1.5	ปี	ดูระดับ	

triglycerides	(TG)-to-HDL	cholesterol	ratio	และดูความสัมพันธ์กับ	

cardiovascular	risk	 factor	และอาการแสดงระยะเริ่มแรกของการที่มี

หลอดเลือดถูกทำาลาย	คือ	carotid	intima-media	thickness	(CIMT)	

ผลการศึกษาพบว่าเด็กอ้วนมี	 TG-to-HDL	 ratio	สูงกว่าเด็กนำ้าหนักตัว

ปกต	ิ(1.9	±	1.1	vs	1.2	±	0.6,	P	=	0.002)	และเมื่อจำาแนกผู้ป่วยเป็น	 

3	 กลุ่มตาม	 TG-to-HDL	 ratio	 คือ	 <1.04,	 1.04-1.67	 และ	 >1.67	 

พบว่า	 HOMA-IR	 ซึ่งคือค่า	 insulin	 resistance	 สูงขึ้นตามลำาดับจาก	 

3	กลุ่มดังกล่าว	และ	whole	body	insulin	sensitivity	index	ซ่ึงคือค่า	 

insulin	sensitivity	ลดลงตามลำาดับ	ในขณะที่	CIMT	เพิ่มขึ้นตามลำาดับ	

และพบว่า	TG-to-HDL	ratio	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ	CIMT	(r	=	

0.493,	P	=	0.0005)	ผู้วิจัยได้เสนอว่า	TG-to-HDL	ratio	ตั้งแต่	1.12	

ขึ้นไปมีความไวร้อยละ	81	และจำาเพาะร้อยละ	49	ในการวินิจฉัยเด็กอ้วนที่

มี	CIMT	หนาในช่วง	upper	quartile	(AUC	=	0.633)	โดยสรุป	TG-to-

HDL	ratio	อาจจะเป็นดัชนีที่สำาคัญในการทำานายความเสี่ยงของการเกิด

โรคหลอดเลือดหัวใจในเด็กอ้วนได้	แม้ในช่วงวัยก่อนหนุ่มสาว

3  Unexpected high frequency    
 of skeletal dysplasia in idiopathic  
 short stature and small for 
 gestational age patients

โดย Flechtner, et al. Eur J Endocrinol 2014;doi: 10.1530/EJE-

13-0864.

	 เด็กที่มีปัญหาตัวเตี้ยโดยหาสาเหตุไม่พบ	ส่วนหนึ่งจะถูกวินิจฉัย

เป็น	idiopathic	short	stature	(ISS)	หรือ	small-for-gestational-age 

(SGA)	 ผู้วิจัยจากการศึกษาน้ีมีสมมติฐานว่ากลุ่มเหล่าน้ีอาจมีโรค	skele-	

tal	dysplasia	แฝงอยู่	แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัย	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผู้ป่วย

ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น	 ISS	 และ	 SGA	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 2004-2009	

จำานวน	713	ราย	 ในจำานวนนี้ผู้ป่วยร้อยละ	50	 ได้รับการตรวจ	skeletal	

survey	เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการวินิจฉัยปกติ	หรือโตช้า

ก่อนเข้าวัยรุ่น	พบว่าร้อยละ	 21	 ของผู้ป่วย	 SGA	มี	 skeletal	 dyspla-

sia	และร้อยละ	22	ของผู้ป่วย	ISS	มี	skeletal	dysplasia	และพบเพียง 

ร้อยละ	13	ในกลุ่มควบคุม	นอกจากนี้	อัตราการพบ	skeletal	dysplasia	 

จะยิ่งมากขึ้น	(ประมาณร้อยละ	50)	ถ้ามีบิดาหรือมารดามีความสูงน้อย 

กว่า	 -2SDS	 โดยชนิดของ	 skeletal	 dysplasia	 ที่พบบ่อยที่สุด	 คือ 

dyschondrosteosis	 และ	 hypochondroplasia	 ฉะนั้น	 ผู้ป่วยที่ได้รับ

การวินิจฉัยว่าตัวเตี้ยจากสาเหต	ุ SGA	 หรือ	 ISS	 อาจพิจารณาทำาการ

ตรวจ	skeletal	survey	ด้วย

4  New guidelines for the diagnosis  
 and treatment of PCOS 

โดย Orio F, Palomba S.  Nat Rev Endocrinol 2014;10:130-2.

	 กลุ่มอาการ	polycystic	ovary	syndrome	(PCOS)	พบได้บ่อย	

และการวินิจฉัยตลอดจนอาการและอาการแสดงค่อนข้างหลากหลาย	

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีภาวะแอนโดรเจนเกินจากอาการทางคลินิก	 และ/หรือ	

จากการตรวจเลือด	การทำางานของรังไข่ผิดปกต	ิ(ovulatory	dysfunc-

tion)	 และ	 polycystic	 ovaries	 (PCO)	 บทความนี้ได้สรุปเนื้อหาจาก	

evidence-based	clinical	practice	guideline	ในการวินิจฉัยและรักษา	

PCOS	ของ	Endocrine	Society	ที่ตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	2013	เนื้อหาสำาคัญ

ประกอบด้วย	

	 1.	 การวินิจฉัยในผู้ใหญ่	 แนะนำาให้ใช้เกณฑ์ของ	 Rotterdam	

2003	ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี	้2	ใน	3	ข้อ	คือ	clinical	หรือ	bio-

chemical	 hyperandrogenism,	 ovulatory	 dysfunction	 และ	PCO	

ซึ่งจะแตกต่างจากอีกเกณฑ์หนึ่งโดย	Androgen	Excess	Society	 ที่ใช้	

hyperandrogenism	เป็นเกณฑ์หลักร่วมกับ	ovarian	dysfunction	 

ซึ่งได้แก่	oligo-	หรือ	anovulation	และ/หรือ	PCO	อย่างไรก็ตาม	เกณฑ์

การวินิจฉัยในกลุ่มวัยรุ่นยังไม่มีการ	 validated	 ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก	

เนื่องจากการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆ	น่าจะทำาให้การดำาเนินโรคดีขึ้น

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 2.		ควรมีการประเมินความผิดปกติที่พบร่วมในผู้ป่วย	 PCOS	

เช่น	 ขนดก	ผมร่วง	 สิว	 skin	 tag	 และ	 acanthosis	 nigricans	 ตลอด

จนดัชนีมวลกาย	 เส้นรอบเอว	 เนื่องจากความอ้วนทำาให้เพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดความผิดปกติทางเมตาบอลิกในผู้ป่วย	 PCOS	 และแนะนำาให้

ทำาการตรวจ	 oral	 glucose	 tolerance	 test	 เพื่อตรวจคัดกรองสมดุล

กลูโคสที่ผิดปกติ	 และอาจตรวจซำ้าอีก	 5	 ปี	 หรือเร็วกว่าถ้าอาการทาง

คลินิกเลวลง

	 3.	 การรักษา	 PCOS	 ขึ้นกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย

แต่ละราย	ในรายที่ไม่มีข้อห้าม	แนะนำาให้การรักษาด้วยฮอร์โมน	(contra-

ceptives)	 ในกรณีท่ีมีประจำาเดือนผิดปกติ	 มีสิว	 ขนดก	 รายท่ีอ้วนให้ปรับ	

lifestyle	modification	 เพื่อลดนำ้าหนัก	ผู้ป่วยบางรายสามารถกลับมา

มีประจำาเดือนได้ตามปกติ	 แต่รายที่ไม่อ้วน	 แนะนำาให้มีการออกกำาลังกาย

เป็นประจำาร่วมกับรับประทานอาหารที่มี	 glycemic	 index	 ตำ่า	 ก็จะช่วย

ลด	 insulin	 resistance	 ได้	 ส่วนการให้	 metformin	 ทั้งในวัยรุ่นอ้วน 

ที่มีหรือไม่มีความผิดปกติของสมดุลกลูโคส	 จะช่วยลดดัชนีมวลกาย	 และ 

ทำาให้	insulin	sensitivity	ดีขึ้น	แต่ไม่แนะนำาการใช้	statin	หรือ	thiazo-

lidinediones	

5  Unravelling the mystery
 of puberty

โดย Ojeda SR, Lomniczi A. Nat Rev Endocrinol 2014;10:67-9.

	 กลไกของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวยังไม่ทราบแน่ชัด	 ความรู้พ้ืนฐานเดิม 

คือ	 ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาว	GnRH-secreting	neuron	และ	hypotha-

lamic-pituitary-gonadal	(HPG)	axis	ถูกยับยั้งอยู	่เมื่อถึงจุดที่เริ่มเข้า

สู่วัยหนุ่มสาว	 จึงมีการทำางานของ	 GnRH-secreting	 neuron	 กระตุ้น

ให้	HPG	axis	ทำางาน	ในช่วงทศวรรษหลังๆ	นี้มีความพยายามที่จะศึกษา

รายละเอียดกลไกการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้น	 มีการค้นพบว่ามียีน

หลายชนิดที่ควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	เช่น	KISS1R, TAC3, TAC3R 

และ	LEPR	เป็นต้น	ในภาพรวมการควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวมี	2	ส่วน	

คือ	 excitatory	 และ	 inhibitory	 inputs	ซึ่งทำางานในระดับ	 transcrip-

tional	 โดย	 excitatory	 input	 เริ่มจากการที่	 trans-synaptic	 inhibi-

tion	ของ	neuron	ที่สร้าง	GnRH	นั้นลดลง	ทำาให้	GnRH	ถูกหลั่งออก

มามากขึ้น	 ทำาให้เกิดการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	 และ	 kisspeptin	 neuron	 ใน	

arcuate	 nucleus	 (ARC)	 ของไฮโปธาลามัส	 เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

หลั่ง	 GnRH	 ในขณะเดียวกัน	 inhibitory	 input	 ประกอบด้วย	 2	 ระบบ

ใหญ่ใน	ARC	คือ	polycomb	group	complex	และ	MKRN3	โดยในหนู

ทดลองพบว่า	polycomb	group	complex	ยับยั้ง	kiss1	expression	

และเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	มี	polycomb	group	complex	ลดลงโดย

การเปลี่ยนแปลงที่ระดับ	 transcription	 และ	 epigenetics	 ทำาให้	 kiss1	

expression	เพิ่มขึ้น	ส่วน	MKRN3	พบว่าในหนูทดลองมี	MKRN3	ลด

ลงในช่วงพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่น	และพบผู้ป่วยที่ม	ีMKRN3	inactivating	

mutation	ทำาให้เกิด	familial	central	precocious	puberty		

	 นอกจากนี้ในส่วนของ	 peripheral	 signal	 ที่ควบคุมการเป็น	

หนุ่มสาวโดยอาจมีความสัมพันธ์กับกลไกทางเมตาบอลิกก็เป็นท่ีน่าสนใจ 

เช่น	fibroblast	growth	factor	(FGF)	21	ซึ่งเป็นฮอร์โมนหรือ	growth	

factor	 ท่ีสร้างจากตับ	ถูกหล่ังหลังการอดอาหารเป็นเวลาส้ันๆ	(น้อยกว่า	

24	 ชม.)	 ออกฤทธิ์ที่	 suprachiasmatic	 nucleus	ผ่านทาง	β-klotho	
FGF	coreceptor	และยับย้ัง	vasopressin	gene	expression	ทำาให้การ	

กระตุ้น	kisspeptin	ใน	anteroventral	periventricular	nucleus	ผ่าน

ทางกลไกของ	vasopressin	ลดลงหรือหายไป	ทำาให้ไม่มี	preovulatory	

surge	ของ	gonadotropins	จึงทำาให้เป็นสาวช้า

J o u r n a l  W a t c h
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3.	 Blood chemistry:	BUN	10,	creatinine	0.6	mg/dL,	Na	130,	K	
4.0,	Cl	102,	CO2	15	mmol/L,	Ca	10.2,	P	4.5,	Mg	1.8	mg/dL

4.	 Liver function test:	 total	 protein	 7.6,	 albumin	 4.2,	 globu-
lin	3.4	g/dL,	alkaline	phosphatase	138	U/L,	cholesterol	138	

mg/dL,	AST	25,	ALT	15	U/L,	TB	1.75,	DB	0.12	mg/dL

5.	 Chest X-ray:	no	definite	infiltration,	cardio-thoracic	ratio	0.34	
6.	 Autoimmune disease and malignancy work-up:	 ESR	 42	

mm/hr,	 CRP	 3.95	 mg/L,	 C3	 1,420	 mcg/mL	 (550-1,200),	

ANA	 titer-negative,	 rheumatoid	 factor-negative,	 total	 CK	

146	U/L	(38-234),	LDH	173	U/L	(113-246),	β-hCG	<0.1	mIU/
mL	(0-15),	AFP	0.763	ng/mL	(0-15)

7.	 Hormonal evaluation
	 7.1	 TSH	4.7	mU/L,	FT4	0.7	ng/dL,	FT3	3.4	pg/mL,	prolactin	

6.89	ng/mL

	 7.2	 8.00	AM	cortisol	0.04	mcg/dL,	ACTH	<10	pg/mL,	17-

OHP	0.54	ng/mL

	 7.3	 1	mcg	ACTH	stimulation	 test:	cortisol	<0.018	 to	0.44	

mcg/dL

	 7.4	 250	mcg	ACTH	stimulation	test:	

 Time (min) 0 60
 Cortisol (mcg/dL)	 <0.018	 2.39

 17-OHP (ng/mL)	 0.17	 0.64

8.	 CT abdomen:	 diffused	 enlargement	 of	 left	 adrenal	 gland	
without	 focal	 lesion,	 compatible	with	 adrenal	 hyperplasia	

(รูปที	่1)

9.	 MRI pituitary gland:	normal	size	of	pituitary	gland	and	hypo-	
thalamus,	normal	pituitary	stalk	and	posterior	bright	spot			

C A S E  1
An 11-year-old girl with 
fatigue and weight loss

รูปที่ 1: Diffused enlargement of left adrenal
gland without focal lesion

วิจารณ์

	 ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ	11	ป	ี6	เดือน	มาพบแพทย์ด้วยอาการอ่อน

เพลียและนำ้าหนักลดลงชัดเจน	(significant	weight	loss)	10	กิโลกรัม

ในเวลาเพียง	 3	 เดือน	 สาเหตุของภาวะนำ้าหนักลด	 จำาแนกได้เป็น	 2	 กลุ่ม

ใหญ่ๆ	คือ	กลุ่มที่นำ้าหนักลดโดยตั้งใจ	 (intentional	weight	 loss)	 เช่น

การใช้ยาลดนำ้าหนัก	 การควบคุมอาหาร	 หรือออกกำาลังกายอย่างมาก	 

รวมถึงผู้ที่มีปัญหา	eating	disorder	 เช่น	 anorexia	nervosa	 	ผู้ป่วย

รายนี้ไม่มีประวัติดังกล่าวและรู้สึกกังวลกับนำ้าหนักที่ลดลง	 จัดอยู่ในกลุ่ม 

เด็กหญิงไทย อายุ 11 ปี 6 เดือน ภูมิลำาเนา จังหวัดลำาพูน

อาการสำาคัญ: อ่อนเพลีย	1	เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: 
 1	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย	 ไม่ค่อยมีแรง	

เหนื่อยง่าย	 ไม่สดชื่น	 มีอาการเบื่ออาหารและคลื่นไส้	 ขับถ่ายปกติ	 ไม่มี

ปวดท้อง	 ไอมีเสมหะเล็กน้อย	 มักเป็นกลางคืน	 ไม่มีเหงื่อออกกลางคืน	 

นำ้าหนักลด	10	กิโลกรัมใน	3	เดือน	โดยไม่ได้ตั้งใจลดนำ้าหนัก	ไม่มีอาการ

คอโต	 ตาโปน	 ใจสั่น	 หรือเหงื่อออกง่าย	 ปฏิเสธอาการไอเรื้อรัง	 หรือ 

ไอเป็นเลือด

	 2	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 อาการเป็นมากขึ้น	 กินได้แต่นำ้ากับนม	

ญาติจึงพามาตรวจที่โรงพยาบาล

ประวัติอดีต: บุตรคนเดียว	เกิดครบกำาหนด	นำ้าหนักแรกเกิด	2,600	กรัม	
หลังเกิดปกติดี	ไม่มีโรคประจำาตัว	ปฏิเสธประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค	ปฏิเสธ	 

การใช้ยาอ่ืนและยาสมุนไพรต่างๆ	 ไม่มีประวัติผ่าตัดหรือถูกกระทบกระแทก 

บริเวณศีรษะ

	 ปัจจุบันยังไม่มีประจำาเดือน	เรียนชั้น	ป.6	ผลการเรียนดี	

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธประวัติแต่งงานกันเองในเครือญาติ	หรือมีโรคทาง
พันธุกรรมในครอบครัว	ไม่มีสมาชิกในบ้านมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วย

 

การตรวจร่างกาย:

Vital signs:	T	36.9	ำC,	PR	96/min,	RR	20/min,	BP	97/64	mmHg
Measurements:	weight	37.5	kg	(P50),	height	150	cm	(P50-75)
HEENT:	mildly	pale	conjunctivae,	no	icteric	sclerae,	no	thyroid	
gland	enlargement,	cervical	lymph	nodes	cannot	be	palpated

Heart & Lungs:	normal
Abdomen:	soft,	no	tenderness,	no	mass,	liver	and	spleen	were	
not	palpable

Skin:	no	hyperpigmentation
Neurological examinations:	within	normal	limit
Pubertal development:	Tanner	stage	III	breasts,	Tanner	stage	I	
pubic	hair,	female	genitalia

Problem lists

1.	Unintentional	weight	loss

2.	Fatigue	and	decreased	appetite

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ:

1.	 CBC:	Hb	13.5	g/dL,	Hct	40.7%,	WBC	12,650	/cu.mm.	(N	55,	

Eo	6,	L	33,	M	6%),	platelet	421,000	/cu.mm

2.	 Urine analysis:	 pH	 5.5,	 sp.gr.	 1.013,	RBC-negative,	WBC	

0-1/HPF,	epithelial	cell	1-2/HPF,	negative	protein	and	sugar	



 

An 11-year-old gir l  with fatigue and weight loss

Newsletter Pediatric Endocrinology     5

ที่นำ้าหนักลดโดยไม่ตั้งใจ	 (unintentional	 weight	 loss)	 ซึ่งเกิดจาก

หลายสาเหตุ1	ได้แก่	โรคในระบบต่างๆ	เช่น	ระบบทางเดินอาหาร	โรคหัวใจ	

โรคต่อมไร้ท่อ	 เช่น	 เบาหวาน	 hyperthyroidism,	 pheochromocy-

toma,	adrenal	insufficiency,	hyperparathyroidism	โรคติดเชื้อและ

โรคมะเร็ง	

	 จากประวัติและการตรวจร่างกายในผู้ป่วยรายนี้ ไม่พบความ 

ผิดปกติที่ชัดเจน	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในเบื้องต้นไม่พบความ

ผิดปกติใดๆ	 จึงได้ส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอื่นๆ	 โดยเฉพาะภาวะ	

adrenal	 insufficiency	 ที่อาจไม่มีประวัติหรือการตรวจร่างกายที่บ่งชี้

ชัดเจน	ผู้ป่วย	 adrenal	 insufficiency	 อาจแสดงอาการแบบเฉียบพลัน	

เช่น	 ถ่ายเหลว	 ความดันเลือดตำ่า	 มีนำ้าตาลตำ่าในเลือด	 หรือภาวะรู้สติ

ผิดปกติ	 หรือแสดงอาการที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ	 เช่น	 เบื่ออาหาร	 นำ้าหนัก

ลด	หรือคล่ืนไส้อาเจียนเป็นๆ	หายๆ	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ถ้าพบ 

eosinophilia	 หรือซีรัมโซเดียมตำ่าอาจช่วยให้คิดถึงภาวะนี้มากขึ้น	 เนื่อง 

จาก	glucocorticoid	มีผลต่อการเกิด	eosinophil	apoptosis	และเพิ่ม	

free	 water	 clearance	 ผู้ป่วยรายนี้พบมี	 persistent	 eosinophilia	

แต่ระดับโซเดียมที่ตำ่าหายไปเองโดยไม่ได้รับการรักษา	กรณีที่สงสัยภาวะ	 

adrenal	 insufficiency	 ควรตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นโดยวัด 

ระดับ	 morning	 cortisol	 และยืนยันการวินิจฉัยโดยการทำา	 insulin	 

tolerance	test	หรือ	ACTH	stimulation	test	ตามแผนภูมิที่	12	ผู้ป่วย

รายนี้พบว่า	morning	cortisol	มีค่าตำ่าและไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น 

ด้วย	 ACTH	 ทั้ง	 low	 dose	 และ	 standard	 dose	 จึงให้การวินิจฉัยว่า 

ผู้ป่วยมีภาวะ	adrenal	insufficiency	การส่งตรวจ	CT	adrenal	gland	

เพื่อดูความผิดปกติของต่อมหมวกไต	พบมีการหนาตัวของต่อมหมวก

ไตข้างซ้าย	 ขณะที่ด้านขวามีขนาดปกติ	 อย่างไรก็ตามการส่งตรวจระดับ	

ACTH	 พบว่ามีระดับตำ่ามาก	 ซึ่งไม่สนับสนุนภาวะ	 primary	 adrenal	

insufficiency	 ที่ควรมีระดับ	 ACTH	สูง	 ประกอบกับผู้ป่วยไม่มี	 hyper-

pigmentation	 หรือ	 salt	 wasting	 ร่วมด้วย	 ทำาให้คิดถึง	 secondary	

adrenal	 insufficiency	 ซึ่งเกิดจากการขาดฮอร์โมน	 ACTH	 จากต่อม 

ใต้สมองมากที่สุด

แผนภูมิที่ 1: ขั้นตอนการวินิจฉัยภาวะ adrenal insufficiency (AI)2 
 

	 Secondary	 adrenal	 insufficiency	 ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับ

การขาดฮอร์โมนอื่นๆ	 จากต่อมใต้สมอง	 ผู้ป่วยรายนี้มีการเจริญเติบโต

และพัฒนาการทางเพศที่ปกต	ิ ระดับ	 prolactin	 อยู่ในเกณฑ์ปกต	ิ ระดับ

ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นแบบ	 subclinical	 hypothyroidism	 ไม่เข้ากับการ

ขาดฮอร์โมนหลายชนิดจากต่อมใต้สมอง	 และการตรวจ	 MRI	 ของต่อม

ใต้สมองไม่พบความผิดปกติของต่อมใต้สมอง	 ทำาให้นึกถึงภาวะ	 isolated	

ACTH	deficiency	(IAD)	มากที่สุด

	 IAD	 คือภาวะที่มีการลดลงของฮอร์โมน	 cortisol	 จากการขาด	

ACTH	อย่างเดียวโดยท่ีการสร้างฮอร์โมนอ่ืนๆ	 จากต่อมใต้สมองเป็นปกติ	

และไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างของต่อมใต้สมอง2	 เป็นภาวะที่พบ

ได้น้อย	 สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำาเนิดในการเจริญ	 และการ

ทำางานของ	corticotroph	cells	ของต่อมใต้สมอง	หรือเกิดขึ้นภายหลัง

จากการมี	 traumatic	 brain	 injury	 หรือจากภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้อเยื่อ

ต่อมใต้สมอง	(lymphocytic	hypophysitis)	ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัต	ิ

brain	injury	และผลการตรวจ	MRI	ไม่พบลักษณะของ	pituitary	gland	

enlargement	 หรือ	 pituitary	 stalk	 thickening	 ซึ่งพบได้ประมาณ 

ร้อยละ	85-90	ในภาวะ	lymphocytic	hypophysitis3	ทำาให้คิดถึงสาเหตุ

เหล่านี้ลดลง	และคิดถึงกลุ่มความผิดปกติแต่กำาเนิดเพิ่มมากขึ้น

	 ความผิดปกติแต่กำาเนิดที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิด	IAD	เกิดได้จากทั้ง 

ความผิดปกติของ	pro-opiomelanocortin	(POMC)	gene	ซึ่งเป็นยีน 

ควบคุมการสร้าง	pro-opiomelanocortin	ที่เป็นสารตั้งต้นของ	ACTH		

หรือ	 prohormone	 convertase	 1	 (PC1)	ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการ 

ตัดสายของ	 POMC	 ให้กลายเป็น	 ACTH	 ทั้งสองภาวะนี้จะทำาให้ผู้ป่วย

มีปัญหา	hyperphagia	 และ	 obesity	 จากความผิดปกติของ	 appetite	

regulation	ซึ่งไม่พบในผู้ป่วยรายนี	้ความผิดปกติแต่กำาเนิดอีกชนิดหนึ่ง

ที่เป็นสาเหตุของ	 IAD	คือ	TPIT	หรือ	TBX19	mutation	ซึ่งเป็น	 tran-

scription	 factor	 ในกลุ่ม	 T-box	 family	 ที่มีความสำาคัญต่อ	 POMC	

transcription	ความผิดปกติของยีน	TPIT	ทำาให้เกิดภาวะ	IAD	ได้โดยไม่

พบมีความผิดปกติอื่นๆ	Metherell	 และคณะ4	 ได้ทำาการตรวจหาความ

ผิดปกติของยีน	TPIT	 ในผู้ป่วย	 7	 รายที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะ	 IAD	

พบว่ามีเพียง	 2	 รายที่พบความผิดปกติของยีน	 TPIT	 และทั้งหมดเป็น	

กลุ่มที่มีอาการ	adrenal	insufficiency	ตั้งแต่อายุน้อยกว่า	1	ปี	(early	

onset)	ขณะที่อีก	5	รายไม่พบความผิดปกติของยีน	โดยที่	3	 ใน	5	ราย

เป็นกลุ่มที่แสดงอาการหลังอายุ	5	ปี	(late	onset)	เช่นเดียวกับการศึกษา

ของ	Couture	และคณะ5	ทำาการศึกษาในผู้ป่วย	IAD	91	ราย	พบว่าผู้ป่วย	

37	 รายที่มีความผิดปกติของยีน	TPIT	 แสดงอาการก่อนอายุ	 1	ปี	 ร่วม

กับมีการขาดฮอร์โมนแบบรุนแรง	 (ระดับ	 ACTH	 ตำ่าร่วมกับระดับ	 basal	

cortisol	 น้อยกว่า	 2	mcg/dL)	 ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่แสดงอาการก่อน

อายุ	1	ปีแต่มีการขาดฮอร์โมนแบบไม่รุนแรง	(ระดับของ	ACTH	ตำ่าร่วมกับ

ระดับ	basal	cortisol	อยู่ในช่วง	2-10	mcg/dL)	และกลุ่มที่แสดงอาการ

ภายหลังอายุ	 1	 ปี	 (juvenile-onset	 IAD)	 นั้น	 ไม่พบมีความผิดปกติ

ของยีน	TPIT	 เลย	ทำาให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดภาวะ	 IAD	

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้	 สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ 

ควบคุมการแสดงออกของยีน	TPIT	(TPIT	regulatory	sequence)	แต่

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบยีนท่ีทำาหน้าท่ีดังกล่าว	 จึงต้องมีการศึกษา 

เพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุของการเกิด	 IAD	 ในผู้ป่วยกลุ่มน้ีต่อไป	 ผู้ป่วยรายน้ี	 

อาการแสดงเกิดในช่วงวัยรุ่น	 เข้าได้กับกลุ่ม	 juvenile-onset	 IAD	 จึง

สมควรติดตามข้อมูลจากการศึกษาเพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิด	 IAD	 ใน

ผู้ป่วยรายนี้ต่อไป

การรักษาและติดตามผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมนทดแทนจนนำ้าหนัก 

เพ่ิมข้ึนกลับมาอยู่ในระดับปกติภายหลังการรักษา	การตรวจระดับไทรอยด์	

ฮอร์โมนซำ้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่พบมีภาวะ	

hyperthyrotropinemia	 ในผู้ป่วย	adrenal	 insufficiency	 โดยไม่ทราบ

กลไกการเกิด	 แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการที่	 glucocorticoid	 มี

บทบาทในการลดการหลั่ง	TSH	จากต่อมใต้สมอง	เมื่อระดับ	glucocor-

ticoid	ลดลงจะทำาให้ระดับของ	TSH	เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยได้6,7 

Clinical suspected AI
8.00 a.m. serum cortisol

<3 µg/dL
Highly suspected AI

ITT or ACTH stimulation test (1 or 250 µg IV)

3-10 µg/dL
Suspicious AI

>10 µg/dL

Cortisol <18 µg/dL

AI

High

Primary AI

Low

Secondary AI

Normal GH, TSH,
PRL, FSH, LH

+
Normal pituitary

imaging

IAD

plasma ACTH

>18 µg/dL AI excluded
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C A S E  2
A 5.3-year-old girl with 

vaginal bleeding

An 11-year-old gir l  with fatigue and weight loss

เด็กหญิงไทย อายุ 5 ปี 4 เดือน ภูมิลำาเนา จ.ตรัง

อาการสำาคัญ:	มีเลือดออกทางช่องคลอด	1	วัน

ประวัติปัจจุบัน:	1	วันก่อน	มีเลือดออกทางช่องคลอด	มารดาไม่ได้สังเกต
ว่ามีเต้านมมานานเท่าใด	 ไม่ได้มีส่วนสูงเพิ่มเร็วในช่วงนี	้ ไม่มีอาการปวด

ศีรษะ	ไม่ชัก	การมองเห็นปกติ

ประวัติอดีต:	ปฏิเสธโรคประจำาตัว	ไม่ได้ใช้ยาใดเป็นประจำา

ประวัติครอบครัว:	บิดาสูง	170	ซม.	มารดาสูง	150	ซม.

การตรวจร่างกาย

Measurement:		weight	17.6	kg	(0	SDS),	
	 	 height	107	cm	(-0.5	SDS)	

Heart and lungs:	unremarkable
Breasts:	Tanner	stage	II
Abdomen:	no	palpable	mass
Genitalia:	Tanner	stage	I	pubic	hair,	no	wound
Skin:	tiny	café-au-lait	spots	at	left	trunk	and	right	thigh
Neurological signs and visual fields:	normal	

Problem list: sexual	precocity

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.	 Sex hormones:	FSH	<0.1,	LH	<0.1	mIU/mL,	E2	98	pg/mL	
2.	 Thyroid function tests:	FT

4
	1.1	ng/dL,	TSH	3.4	μIU/mL	

3.	 β-hCG	<1	mIU/mL	
4.	 X-ray bone age: 5	years
5.	 Pelvic ultrasonography:	enlarged	left	ovary,	measured	2.2	

x	1.6	x	2	x	0.52	cm	=	3.66	mL	with	anechoic	lesion	1.3	x	1.0	

cm,	no	demonstrated	right	ovary

การวินิจฉัย

Sexual	precocity	due	to	left	ovarian	cyst

การดำาเนินโรคในผู้ป่วยรายนี้ (ตารางที	่1)

	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น	 simple	 ovarian	 cyst	 จากโรง

พยาบาลแห่งหนึ่ง	 และได้รับการติดตามอาการ	 ต่อมาผู้ป่วยมารับการ

ตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่ออายุ	 6	 ปี	 เนื่องจากมีเลือดออกทาง 

ช่องคลอดอีกครั้ง	 ตรวจร่างกายพบ	 Tanner	 stage	 II	 breasts	 และ	

bone	age	6-7	years	ผลการตรวจเพิ่มเติม	ดังนี้

	 •	 Sex hormones:	LH	0.12,	FSH	0.26	mIU/mL,	E2	<5	pg/mL
	 •	 Tumor markers: β-hCG	<1.2	mIU/mL,	AFP	1.5	ng/mL	
	 •	 GnRH stimulation test:	blunted	LH	response	to	GnRH
		 	 (ตารางที่	2)	

	 •	 Pelvic ultrasonography:	pubertal	shaped	uterus,	endo-
	 	 metrium	thickness	2.3	mm,	no	ovarian	cyst

	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	medroxyprogesterone	acetate	

(Provera®)	รับประทานวันละ	20	มก.	หลังจากน้ันอีก	2	เดือนถัดมา	ผู้ป่วย

ยังคงมีเลือดออกทางช่องคลอด	จึงให้การรักษาเป็นยาฉีด	depot	me-

droxyprogesterone	 acetate	 (DMPA)ทุก	 6	 สัปดาห์	 หลังจากนั้น	 

เต้านมยุบลงและไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดอีก	 จึงหยุด	DMPA	ตอน

อาย	ุ6	ปี	6	เดือน	หลังจากนั้นผู้ป่วยไม่มารับการติดตามการรักษา

	 อายุ	7	ปี	11	เดือน	ผู้ป่วยมีเลือดออกทางช่องคลอดอีก	ผลการ

ตรวจ	pelvic	ultrasonography	พบ	ovarian	cyst	ข้างซ้าย	ขนาด	3.5	

x	2.8	ซม.	เนื่องจากมีประวัต	ิrecurrent	ovarian	cyst	และตรวจร่างกาย

พบ	 café-au-lait	 spots	 ทำาให้คิดถึง	 McCune-Albright	 syndrome	

(MAS)	ผู้ป่วยจึงได้รับการตรวจ	bone	scan	เพื่อหา	fibrous	dyspla-

sia	 ผลการตรวจไม่พบ	 fibrous	 dysplasia	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	

DMPA	150	มก.	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

	 การดำาเนินโรคของผู้ป่วยสรุปดังตารางที	่1

วิจารณ์

	 ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะเป็นสาวก่อนวัย	 คือมีเต้านมก่อนอายุ	 8	 ปี	

ร่วมกับมีเลือดออกทางช่องคลอด	 (ประจำาเดือน)	จากการตรวจเลือด

พบ	suppressed	FSH	และ	LH	 levels	ร่วมกับ	elevated	E2	แสดงว่า	

ภาวะเป็นสาวก่อนวัยไม่ได้เกิดจาก	 hypothalamic-pituitary-gonadal	

axis	 activation	 (central	 precocious	 puberty)	 จึงน่าจะเป็น	 peri-

pheral	 precocious	 puberty	 หรือ	 gonadotropin	 independent	

precocious	puberty	ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับ	exogenous	estrogen	

หรืออาจเป็น	estrogen	ที่สร้างจากรังไข่เอง	เช่น	ovarian	cyst	หรือจาก

เนื้องอกที่อวัยวะอื่น	ผลการตรวจ	pelvic	ultrasonography	ในผู้ป่วย

	 เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุของภาวะ	adrenal	 insufficiency	 ใน 

ผู้ป่วยรายนี	้ จึงได้มีการหยุดยาและตรวจระดับ	 cortisol	 และ	 ACTH	 ซำ้า	 

พบว่าทั้ง	 cortisol	 และ	 ACTH	 ยังคงมีระดับตำ่า	 จึงให้การรักษาด้วย

ฮอร์โมนทดแทนต่อ	การตรวจพบความผิดปกติของ	adrenal	gland	ข้าง

ซ้ายจาก	CT	scan	ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในผู้ป่วยรายนี้	จึงต้องติดตาม

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อไป
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รายนี้	พบ	ovarian	cyst	ซึ่งสาเหตุของ	ovarian	cyst	 ในเด็กวัยก่อน 

เป็นสาว	ได้แก่

	 	 •	 Autonomous	ovarian	follicular	cyst

	 	 •	 McCune-Albright	syndrome

	 	 •	 Ovarian	tumor

	 •	 Van	 Wyk-Grumbach	 syndrome	 (profounded	 long- 

	 	 standing	primary	hypothyroidism)

	 ระดับ	E2	 ท่ีสูงในผู้ป่วยท่ีมี	ovarian	cyst	ทำาให้เกิด	breakthrough	

bleeding	 หรือถ้าม	ี ruptured	 ovarian	 cyst	 ระดับ	 E2	 ที่ลดลงอย่าง

รวดเร็ว	ทำาให้เกิด	withdrawal	bleeding	ผู้ป่วยจึงมีเลือดออกทางช่อง

คลอดหลังจากที่มีการเจริญของเต้านมในระยะเวลาไม่นาน1

	 Ovarian	 cyst	 อาจเป็นอาการแสดงแรกของ	 MAS	 ก่อนที่จะ

ตรวจพบ	fibrous	dysplasia	และ	café-au-lait	spots	ได้1,2	Rodriguez-

Macias	KA	และคณะ3	ศึกษาติดตามผู้ป่วยเด็กหญิง	7	รายที่มีภาวะเป็น

สาวก่อนวัยจาก	 ovarian	 cyst	 เป็นเวลา	 8	 ปี	 โดยที่ผู้ป่วยทุกรายไม่ม	ี

fibrous	 dysplasia	 และ	 skin	 pigmentation	 เมื่อแรกวินิจฉัย	 ต่อมา

ภายหลัง	 ผู้ป่วย	 3	 รายได้รับการวินิจฉัยเป็น	MAS	 เนื่องจากตรวจพบ	

fibrous	dysplasia	หลังจากติดตามไปเป็นเวลา	15-40	เดือน	(รูปที	่1)	

ดังน้ัน	 ผู้ป่วยท่ีมาด้วยภาวะเป็นสาวก่อนวัยจาก	ovarian	cyst	 จึงมีความ

จำาเป็นต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและตรวจหา	 fibrous	 dyspla-

sia	เป็นระยะ	ซึ่งอาจตรวจพบในภายหลังได้

	 MAS	เกิดจาก	post-zygotic	activating	mutation	ของ	GNAS 

gene	ทำาให้เกิด	autonomous	hyperfunction	ของ	endocrine	glands	

หลายชนิด	MAS	ประกอบด้วยลักษณะสำาคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 ภาวะ

เป็นหนุ่มหรือสาวก่อนวัยแบบ	 gonadotropin	 independent,	 fibrous	 

dysplasia	และ	café-au-lait	marks	ที่มีขอบไม่เรียบ4,5 

	 ข้อมูลจาก	National	 Institutes	of	Health	(NIH)	cohort4 

พบภาวะเป็นสาวก่อนวัยในผู้ป่วยเด็กหญิงที่เป็น	 MAS	 ถึงร้อยละ	 50	

ส่วนเด็กชายพบภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยน้อยมาก	แต่อาจมี	 testicular	mi- 

crolithiasis	 ได้ถึงร้อยละ	 70	 นอกจากนี้ในผู้ป่วย	MAS	 เหล่านี้ยังอาจ 

มีความผิดปกติของฮอร์โมนอ่ืนๆ	ได้แก่	renal	phosphate	wasting	จาก	

การเพิ่มขึ้นของ	 fibroblast	 growth	 factor-23	 ที่สร้างจาก	 fibrous	

dysplasia,	 hyperthyroidism,	 growth	 hormone	 excess	 และ	

Cushing	syndrome

รูปท่ี 1: การศึกษาโดย Rodriguez-Macias KA และคณะ3 ติดตามผู้ป่วย
เด็กหญิง 7 รายท่ีมีภาวะเป็นสาวก่อนวัยจาก ovarian cyst เป็นเวลา 8 ปี

ตารางที่ 1: การดำาเนินโรคของผู้ป่วย

Parameters
     Age (years)

 6.0 6.2 6.5 7.9 8.0
Weight (kg)	 19	 19	 20.4	 23.3	 23.8

Height (cm) 	 113	 114	 116	 123	 124

Breast Tanner	 II	 II-III	 I	Lt,	II	Rt	 III	 III

Vaginal bleeding  
(days prior to visit) 17	 8	 No	 9	 No

Bone age (years)	 6-7	 -	 -	 8.8	 -

LH (mIU/mL)	 0.12	 <0.07	 -	 0.01	 0.02

FSH (mIU/mL)	 0.26	 0.76	 -	 <0.05	 0.18

E2 (pg/mL)	 <5	 6	 -	 152.8	 <5

AFP (ng/mL) 	 1.5	 1.5	 -	 1.2	 -

β-hCG (mIU/mL)	 <1.2	 <1.2	 -	 <1.2	 -

Ultrasonography      

- Uterus shape	 Pubertal	 Pubertal	 -	 Pubertal	 Pubertal

- Endometrial thickness (mm)	 2.3	 -	 -	 4	 2

- Ovarian volume left/right (mL)	 0.6/1.3	 3.4/2.4	 -	 17.3/3.6	 4/1

- Left ovarian cyst	 Not	seen	 Not	seen	 -	 3.5	x	2.8	cm	 1.7	x	1.1	cm

Management	 Provera®	 DMPA	150	mg	 Off	DMPA	 DMPA	150	mg	 DMPA	150	mg

	 20	mg/d	 IM	q	6	wk	 Lost	to	follow	up	 IM	 IM

ตารางที่ 2: GnRH stimulation test ขณะอายุ 6 ปี

Hormones  Time (min)

 0 30 60 90 120

LH (mIU/mL) 	 <0.07	 0.28	 0.26	 0.28	 0.31

FSH (mIU/mL) 	 0.82	 5.61	 6.56	 7.76	 9.13

E2 (pg/mL) 	 <5	 -	 -	 -	 -

,	vaginal	bleeding;	MAS,	McCune-Albright	syndrome	
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การรักษาภาวะเป็นสาวก่อนวัยในผู้ป่วย MAS

	 การดำาเนินโรคและความรุนแรงของ	MAS	 นั้นหลากหลายมาก	 

ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นๆ	 หายๆ	 หลายคร้ังหรือ 

อาจมีเพียงเต้านมโตขึ้นเป็นครั้งคราว	 โดยไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด	

การที่ผู้ป่วยมี	estrogen	exposure	บ่อยครั้ง	ทำาให้ม	ีadvanced	bone	

age	อาจส่งผลให้ความสูงสุดท้ายตำ่ากว่าศักยภาพทางพันธุกรรม		ผู้ป่วย 

ท่ีมีเลือดออกทางช่องคลอดนานๆ	คร้ัง	อาจพิจารณารักษาด้วยการสังเกต 

อาการ	 ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีเลือดออกทางช่องคลอดบ่อยคร้ัง	ควรพิจารณา

ให้การรักษาเพื่อหยุดเลือดออกและชะลอ	bone	age	advancement

	 ยาที่ใช้	ได้แก่	ยาที่มีฤทธิ์	anti-estrogen	โดยจำาแนกเป็น	2	กลุ่ม

ใหญ่	ได้แก่

1. ยับยั้งการสังเคราะห์ estrogen	ได้แก่
	 •	 Medroxyprogesterone acetate	 ออกฤทธิ์ยับยั้ง	 ovarian	

steroidogenesis	 และยับยั้งการหลั่ง	 FSH	 ทำาให้มี	 regression	

ของ	cyst	แต่ไม่มีผลชะลอ	bone	age	advancement

	 •	 Aromatase inhibitor	 ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำางานของเอนไซม	์
P450aromatase	 ซึ่งทำาหน้าที่เปลี่ยน	 androstenedione	 และ	

testosterone	เป็น	estrone	และ	estradiol	ตามลำาดับ	ม	ี3	gen-

erations	ได้แก่

	 -	 1st	generation:	testolactone	จากการศึกษาหนึ่ง	พบว่าช่วย

ลดเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงเวลา	 2	 ปีแรกเท่านั้น	 หลัง

จากปีที่	3	พบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มขึ้น6

	 -	 2nd	generation:	 fadrozole	 ไม่ช่วยลดเลือดออกทางช่องคลอด	

และมีผลข้างเคียง	คือกดการทำางานของต่อมหมวกไต7

	 -	 3rd	generation	ได้แก	่anastrozole	และ	letrozole	พบว่าการ

ให้	 anastrozole	 เป็นเวลา	 1	 ปี	 ไม่ช่วยลดเลือดออกทางช่อง

คลอด	อัตราการเพิ่มความสูงและ	bone	maturation8	ส่วนการ

ศึกษาของ	letrozole	พบว่าหลังให้ยาเป็นเวลา	1-3	ปี	สามารถ

ลดจำานวนคร้ังของการมีเลือดออกทางช่องคลอด	อัตราการเพ่ิม	

ความสูงและ	 bone	maturation	 ได	้ แต่ในขณะรักษาพบขนาด

ของรังไข่ใหญ่ขึ้น	 และมีการกลับเป็นซำ้าของ	 ovarian	 cyst	 ใน 

ผู้ป่วยท่ีได้รับยาขนาดสูง	โดยมีผู้ป่วย	1	รายเกิด	ovarian	torsion9

2.  ยับยั้งการทำางานของ estrogen receptor ได้แก่
	 •	 Selective estrogen receptor modulator (SERM) 
	 	 ได้แก	่tamoxifen

	 •	 Pure estrogen receptor blocker	ได้แก	่fulvestrant

	 จากการศึกษาของ	Eugster	และคณะ10	พบว่าการให้	 tamoxifen	

เป็นเวลา	 1	 ปี	 สามารถลดความถี่ของการมีเลือดออกทางช่องคลอด	

อัตราการเพ่ิมความสูงและ	 bone	maturation	 ได้	 แต่ในขณะรักษาพบว่า	

ขนาดของมดลูกและรังไข่ใหญ่ขึ้น	 เนื่องจาก	 tamoxifen	 มีผล	 agonist	

ต่อ	endometrium	จึงทำาให้มีโอกาสเกิด	endometrium	hyperplasia	

ส่วนการศึกษาของ	 fulvestrant	 พบว่าสามารถลดการมีเลือดออกทาง

ช่องคลอดและ	 bone	maturation	 ได้เช่นกัน	 แต่ไม่มีผลในการลดอัตรา

การเพิ่มความสูง	 เนื่องจาก	 fulvestrant	ออกฤทธิ์	 antagonist	 เท่านั้น	

จึงไม่ทำาให้ขนาดของมดลูกและรังไข่ใหญ่ขึ้น11 

	 จะเห็นได้ว่ายาต่างๆ	 ท่ีใช้รักษาภาวะเป็นสาวก่อนวัยในผู้ป่วย	 MAS	

นั้น	มีผลการรักษาไม่แน่นอน	ข้อมูลเกือบทั้งหมดของยาแต่ละชนิดได้จาก 

การศึกษาไม่ก่ีการศึกษา	 และจำานวนผู้ป่วยในแต่ละการศึกษาก็ไม่มาก	 ระยะ 

เวลาท่ีได้รับยาก็ไม่นาน	ฉะน้ัน	การเลือกใช้ยาชนิดใดชนิดหน่ึงต้องพิจารณา	

ผลดีผลเสียอย่างรอบคอบ
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C A S E  3
A 15-year-old boy with 

short stature

3	mm	in	height,	normal	pituitary	bright	spot	(รูปที่	1),	

	 abnormal	blood	vessels	at	basal	ganglia	(รูปที	่2)

12.  MRA brain: stenosis	of	bilateral	supraclinoid	internal	ca-
rotid	arteries,	M1	segment	of	right	middle	cerebral	artery	

and	A1	segment	of	bilateral	anterior	cerebral	arteries,	with	

multiple	collateral	vessels	at	suprasellar	region	and	bila-

teral	 perimesencephalic	 cisterns,	 suggesting	moyamoya	

disease	(รูปที่	3)

การวินิจฉัย

•	Isolated	GH	deficiency				•	Slightly	elevated	prolactin

•	Moyamoya	disease

วิจารณ์

	 ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะตัวเตี้ย	ซึ่งจากการตรวจ	GH	provocative	

tests	พบว่ามีระดับ	GH	ตำ่า	ร่วมกับมีระดับ	IGF-1	และ	IGFBP-3	ตำ่า

สำาหรับช่วงอายุและ	pubertal	stage	โดยไม่พบการขาดฮอร์โมนอื่นจาก

ต่อมใต้สมอง	เข้าได้กับภาวะ	isolated	GH	deficiency	ซึ่งมีสาเหตุที่เป็น

ไปได้ดังแสดงในตารางที	่1	ในผู้ป่วยรายนี้จากการตรวจ	MRI	brain	พบ	

small-sized	pituitary	gland	และ	MRA	brain	พบลักษณะที่เข้าได้กับ	

moyamoya	disease

เด็กชายไทย อายุ 15 ปี ภูมิลำาเนา จ. พะเยา

อาการสำาคัญ: ตัวเตี้ย

ประวัติปัจจุบัน: ตัวเตี้ยและอ้วนมาตั้งแต่เล็ก	ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือ
อาเจียน	ไม่มีท้องผูก	ไม่มีอาการปัสสาวะบ่อย

ประวัติอดีต: ไม่มีโรคประจำาตัว	 เกิดครบกำาหนด	 นำ้าหนักแรกเกิด	 3,200	
กรัม	ไม่มีภาวะตัวเหลืองหรือนำ้าตาลตำ่าในเลือดขณะแรกเกิด	

ประวัติครอบครัว: บิดาสูง	175	ซม.	มารดาสูง	147	ซม.	มารดามีประจำา
เดือนครั้งแรกอายุ	13	ปี

การตรวจร่างกาย

Vital signs: T	36.6	ำC,	PR	80/min,	RR	20/min,	BP	106/57	mmHg
Measurements:  weight	62	kg	(+1.7	SDS),	
	 	 height	144	cm	(-3.2	SDS)

Thyroid: no	goiter
Neck:	acanthosis	nigricans
Heart, lungs, abdomen and neurological signs: unremarkable
Genitalia:	 pubic	hair	Tanner	stage	 II,	 testes	8-10	mL,	penile	
length	6	cm

Extremities: no	shortening	of	metacarpal	and	metatarsal	bones
Skin: eczematous	rashes	over	trunk
Problem: short	stature

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. CBC:	WBC	 14,100/cumm	 (N	 61,	 L	 31,	M	 6,	 Eo	 2%),	Hct	

40%,	platelets	329,000/cumm

2. Blood chemistries:	Na	139,	K	3.9,	Cl	106,	CO2	23.6	mmol/L,	

BUN	12,	Cr	0.6,	Ca	9.4,	P	4.5	mg/dL

3. X-ray bone age:	14	years,	predicted	adult	height	155	cm
4. Growth factors:	IGF-1	78	ng/mL,	IGFBP-3	2.9	mcg/mL
5. GH provocative tests: 

 
Tests

 Time (min)
  0 60  90 120
Clonidine test: GH	 <0.05	 0.2	 0.1	 <0.05

(ng/mL)
L-dopa test: GH	 -	 0.1	 0.2	 <0.05

(ng/mL)

6. Thyroid function tests:	free	T4	0.9	ng/dL,	TSH	1.8	mU/L
7. Gonadotropins and sex hormone:	LH	2.3,	FSH	3.7	mIU/mL,	

testosterone	166	ng/dL

8. Prolactin:	29.6	ng/mL,	repeated	33.6	ng/mL
9. AM cortisol:	10	mcg/dL
10. 1-mcg ACTH stimulation test: peak	cortisol	24	mcg/dL	
11. MRI brain and pituitary gland: small-sized	pituitary	gland,	

รูปที่ 1:
MRI brain และ 
pituitary gland 
แสดง small-sized 
pituitary gland

รูปที่ 2: 
MRI brain แสดง 
abnormal blood 
vessels

รูปที่ 3: 
MRA brain แสดง 
multiple collateral
vessels ซึ่งเข้าได้กับ
moyamoya disease
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Moyamoya disease

	 เป็น	 cerebrovascular	 disease	 ชนิดหนึ่ง	 ซึ่งมีลักษณะสำาคัญ

คือมี	 progressive	 stenosis	 ของ	 supraclinoid	 internal	 carotid	

arteries	 และแขนงหลอดเลือดที่อยู่ใน	 circle	 of	 Willis	 ร่วมกับมีการ

สร้าง	collateral	vascular	network	ขึ้นมา1	การตรวจ	angiogram	จะ

พบหลอดเลือดมีลักษณะคล้ายกลุ่มหมอกควัน	 “puff	 of	 smoke”	หรือ	

เรียกว่า	 “moyamoya”	 ในภาษาญี่ปุ่น2	 ผู้ป่วย	 moyamoya	 disease	

อาจยังไม่แสดงอาการ	แต่รายที่มีอาการมักมาด้วยอาการ	transient	is- 

chemic	episodes	เช่น	hemiparesis,	dysarthria,	aphasia,	seizure,	

cognitive	 impairment,	 visual	 deficit,	 syncope	 โดยอาการเหล่านี้

อาจถูกกระตุ้นด้วย	 hyperventilation1	 ในกรณีที่พบโรคหรือภาวะบาง

อย่างที่สัมพันธ์กับ	 moyamoya	 disease	 ร่วมด้วย	 เช่น	 Down	 syn-

drome,	neurofibromatosis	type	1,	cranial	irradiation,	sickle	cell	

disease	จะเรียกว่า	moyamoya	syndrome

Moyamoya disease และ pituitary dysfunction 

	 MacKenzie	 et	 al3	 ได้รายงานผู้ป่วยเด็กชายอายุ	 7	 ปี	 มาด้วย

ตัวเตี้ยและมี	 micropenis	 ตรวจพบ	 GH	 และ	 TSH	 deficiencies	 ต่อ

มามีอาการชักและตรวจพบว่าเป็น	 moyamoya	 disease	 นอกจากนี	้

Mootha	et	al4	รายงานผู้ป่วยเด็ก	2	รายที่มีปัญหาตัวเตี้ยจาก	GH	de-

ficiency	 และมี	 hemiparesis	 จาก	moyamoya	disease	อีกรายงาน

หนึ่ง	Komiyama	et	al5	รายงานผู้ป่วยชายอายุ	29	ปีที่มี	basal	menin-

goencephalocele,	optic	disc	anomalies,	GH,	TSH,	ACTH,	gona-

dotropin	deficiencies	และ	central	diabetes	insipidus	ร่วมกับตรวจ

พบ	moyamoya	disease	อีกรายเป็นผู้ป่วยชายอายุ	16	ปี	รายงานโดย	

Kalina	et	al6	มีปัญหา	GH	deficiency	และ	undescended	testes	ร่วม

กับ	moyamoya	disease	และ	Lin	et	al7	รายงานผู้ป่วยชายอายุ	32	ปี	

ม	ี intracerebral	hemorrhage	และตรวจพบว่าเป็น	moyamoya	dis-

ease	ต่อมามี	gynecomastia	และ	small	penis	and	testes	ตรวจเพิ่ม

เติมพบว่ามี	 hypogonadotropic	 hypogonadism,	 ACTH	 และ	 TSH	

deficiencies

	 สมมติฐานของการพบ	pituitary	dysfunction	ร่วมกับ	moya-	

moya	disease	เนื่องจาก	pituitary	gland	อาศัย	blood	supply	จาก	

superior	และ	inferior	hypophyseal	arteries	ซึ่งเป็นแขนงของ	inter-

nal	carotid	artery	เมื่อมีการตีบแคบของหลอดเลือดเหล่านี้ทำาให้เกิด

การขาดเลือด	อาจทำาให้เกิด	necrosis,	scarring	และ	atrophy	ของ	 

pituitary	gland	ตามมาได้7	อีกสมมติฐานหน่ึงได้แก่	collateral	vascular	

network	ที่พบใน	moyamoya	disease	อาจมีการกดเบียด	pituitary	

gland	ทำาให้เกิด	pituitary	dysfunction	ได้3

	 นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยชาย	 moyamoya	 disease	 ชาว

แอลจีเรียจำานวน	 4	 รายในครอบครัวเดียวกัน8	 ผู้ป่วยทุกรายมีตัวเตี้ยและ	

1	รายตรวจพบภาวะ	partial	GH	deficiency	โดยทุกรายมี	Sertoli	cell	

dysfunction	คือมี	inhibin	B	และ	anti-Müllerian	hormone	ตำ่า	ร่วม

กับ	 azoospermia	 และพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นอีกหลายอวัยวะ	

ได้แก่	 dilated	 cardiomyopathy,	 left	 ventricular	 enlargement,	

cataract	และ	retinal	detachment	ร่วมด้วย	ซึ่งสันนิษฐานว่าภาวะเหล่า

นี้อาจเกิดจาก	 contiguous	 gene	 syndrome	 หรือมี	 mutation	 ของ	

transcription	factor	ที่ควบคุมยีนเหล่านี้

การรักษาในผู้ป่วยรายนี้

	 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย	 recombinant	 human	 GH	 

และปรึกษากุมารแพทย์โรคระบบประสาทเรื่อง	 moyamoya	 disease 

เน่ืองจากขณะน้ีผู้ป่วยไม่มีอาการของการขาดเลือดจากหลอดเลือดสมอง	

กุมารแพทย์ระบบประสาทจึงนัดติดตามเป็นระยะ
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syndrome	with	multisystemic	manifestations.	Neurology	2010;75:259-64.

ตารางที่ 1: สาเหตุของ isolated GH deficiency

  สาเหตุ

Congenital  Acquired 
	 Developmental	abnormalities		 	 Trauma
	 	 -	Holoprosencephaly		 	 Tumor
	 	 -	Septo-optic	dysplasia		 	 Infection
	 Genetic	abnormalities	 	 Cranial	irradiation
	 	 -	GH1	gene,	GHRHR	gene

เด็กชายไทยอายุ 11 ปี ที่อยู่ จ.นครศรีธรรมราช

อาการสำาคัญ:	อ้วนมากมา	7	ปีร่วมกับนอนกรนเสียงดัง

ประวัติปัจจุบัน:	เริ่มอ้วนตั้งแต่อายุ	3	ป	ีกินเก่งมาก	ไม่เลือกกิน	ขณะนี้กิน

อาหารมื้อหลัก	3	มื้อ	มื้อละ	6	ทัพพี

	 อาหารที่ชอบได้แก่	ไก่ทอด	หมูทอด	ไส้กรอกทอด	ข้าวขาหม	ูข้าว

มันไก่	กินผลไม้ทุกวัน	(ส้ม	กล้วย	มะละกอ)	ไม่กินผัก	นมรสจืด	1	กล่อง

ต่อวัน	นำ้าอัดลม	3	วันต่อสัปดาห์	ครั้งละ	1	ขวดหรือกระป๋อง	กินขนมซอง	

3	ซองต่อวัน	กินขนมหวานเป็นขนมไทยทุกวัน

กิจวัตรประจำาวัน:	 ดูโทรทัศน์ทุกคืนดูไปกินขนมไป	 วันหยุดเล่นเกมในร้าน	
4	ชม.ต่อวัน	เล่นฟุตบอลทุกวัน	ใช้เวลา	½-1	ชม.	ต่อวัน

	 มีประวัตินอนกรนทุกคืนมา	1	ปี	มีช่วงหยุดหายใจ	ไม่เคยตื่นกลาง

คืนแต่ชอบหลับกลางวัน	 แพทย์ที่รพ.มหาราชเคยให้ใส่	 CPAP	 แต่ไม่ใส่

เพราะนอนไม่สบาย	มีปวดเข่าและเท้าทั้งสองข้างด้วย

ประวัติครอบครัว:	บุตรคนเดียว	ครอบครัวมี	3	คน	บิดาอ้วน	นำ้าหนัก	73	
กก.	มารดาอ้วน	นำ้าหนัก	70	กก.	มารดาเป็นเบาหวานมา	10	ปี	รักษาด้วย

เรียบเรียงโดย:  • ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

C A S E  4
An 11-year-old boy with 

morbid obesity
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140%	เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะอ้วน	(obesity)	แต่ถ้ามากกว่า	200%	

เข้าได้กับภาวะอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อน	 (morbid	 obesity)	 แล้ว1,2	 ส่วน

การใช้ค่า	BMI	ถ้ามากกว่า	30-35	กก./ตร.ม.	ถือว่ามี	morbid	obesity	

เช่นกัน	ผู้ป่วยรายนี้คำานวณ	BMI	ได้เท่ากับ	59	กก./ตร.ม.	การดูแลเด็ก

และวัยรุ่นที่มีภาวะ	morbid	obesity	ที่แนะนำาโดยชมรมโภชนาการเด็ก

แห่งประเทศไทย1	แสดงไว้ในแผนภูมิที	่1

แผนภูมิที่ 1: การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะ morbid obesity 
ที่แนะนำาโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย1 

ยาฉีด	 (มารดามีพ่ีน้อง	4	คนเป็นเบาหวานทุกคนเม่ืออายุ	30-40	 ปี)	 เรียน 

ชั้นป.3	 สอบได้ที่	 14/15	 ไม่ค่อยได้ไปเรียนเพราะนั่งเก้าอี้ไม่ได้	 เคยตรวจ	

IQ	=	72

การตรวจร่างกาย

Vital signs:	T	37.5	ำC,	PR	90/min,	BP	128/60	mmHg,	RR	28/min	
Measurement: Wt	140	kg	(>P97),	Ht	154	cm	(>P97),	waist	

circumference	141	cm	

HEENT:	tonsils	enlarged	3+
Skin:	acanthosis	nigricans
Heart and lungs:	normal	
Abdomen:		round	contour,	soft,	not	tender,
	 no	hepatosplenomegaly

Extremities:	genu	varus

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.	 CBC: Hct	49%,	WBC	15,000	cell/cu.mm.,	PMN	64,	L	36%,	

Plt	314,000	cell/cu.mm.

2.	 Lipid profile:	cholesterol	140,	triglyceride	72,	HDL-C	31.6,	
LDL-C	95.1	mg/dL

3.	 FBS	107	mg/dL
4.	 Insulin	35	μIU/mL
5.	 Liver function test:	AST	16,	ALT	14	U/L,	albumin	3.7	g/dL

Problem lists

1.	 Morbid	obesity

2.	 Risk	of	type	2	DM:	impaired	fasting	glucose,	insulin	resistance

3.	 Obstructive	sleep	apnea

การวินิจฉัย

Morbid	obesity	with	insulin	resistance	and	metabolic	syndrome

วิจารณ์

	 ผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินอาหารที่มากเกิน

ความต้องการและการทำากิจวัตรประจำาวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย	

จนเกิดภาวะอ้วนมากและมีภาวะแทรกซ้อนตามมาจากภาวะอ้วนมาก	 

ทั้งเบาหวานชนิดที่	 2	 และการอุดกั้นของทางเดินหายใจ	 (obstructive	

sleep	apnea)	การตรวจเลือดพบว่ามี	impaired	fasting	glucose	และ	 

hyperinsulinemia	แล้ว	ซึ่งเป็นการเตือนว่ากำาลังจะเป็นเบาหวาน	(pre- 

diabetes)	ประวัติครอบครัวทางมารดาเป็นเบาหวานทุกคนท่ีอายุประมาณ	

30-40	ปี	ผู้ป่วยรายนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่	2	

ตามมา	และควรระวังภาวะ	metabolic	syndrome	ไว้ด้วยถึงแม้ว่าระดับ

ไขมันในเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตาม

	 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะอ้วนมีการใช้	 parameter	 หลายแบบ	 ทั้ง	

weight-for-height,	body	mass	index	(BMI),	waist/hip	ratio,	waist/ 

height	 ratio	 ซึ่งมีตัวเลขที่แตกต่างกันบ้าง	 อย่างไรก็ตาม	 ในรายที่อ้วน

ชัดเจน	การใช้วิธีไหนก็ไม่แตกต่างกันมากนัก	ในประเทศไทยการใช้	BMI	

ยังมีข้อจำากัดในเด็กเน่ืองจากไม่มีค่ามาตรฐาน	ผู้ป่วยรายน้ีมีภาวะอ้วนมาก	

คำานวณ	weight-for-height	ได้เท่ากับ	333%	(นำ้าหนักมาตรฐานสำาหรับ

ความสูง	 154	ซม.เท่ากับ	 42	กก.)	ค่า	weight-for-height	ที่มากกว่า	

		 ในผู้ใหญ่ปัจจุบันมีการนำาค่าของเส้นรอบเอวที่เทียบกับความสูง	

(waist/height	ratio	ค่าปกติ	น้อยกว่า	0.5)	มาเป็นดัชนีช่วยบอกภาวะ

อ้วน	พบว่าค่าที่ยิ่งมากกว่า	 0.5	 เท่าไร	 ก็ยิ่งมีความสัมพันธ์และเป็นดัชนี

บ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด	 cardiometabolic	 disease	 มากขึ้นและ

เป็นค่าที่มีความสัมพันธ์ดีกว่าค่า	 BMI	 และรอบเอว	 (ในผู้ชาย	 มากกว่า	

90	ซม.	 ในผู้หญิง	มากกว่า	80	ซม.)3,4	การคำานวณ	waist/height	ratio	

ในรายนี้มีค่ามากกว่า	 0.5	 ฉะนั้นไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดก็ตาม	 เด็กรายนี้มี

ความเส่ียงสูงมากท่ีจะเกิดท้ังโรคเบาหวาน	 ไขมันสูงในเลือด	กระดูกเข่าเส่ือม	

non-alcoholic	 fatty	 liver	disease	และ	cardiometabolic	disease	

ในวัยผู้ใหญ่

	 ในรายนี้ได้รับการตรวจเพิ่มเติม	คือ	HbA1c	6.9%	และทำา	oral	

glucose	tolerance	test	ได้ผลดังตารางท่ี	1	พบว่าค่าสูงสุดของนำา้ตาล

ในเลือด	มากกว่า	200	มก./ดล.	และระดับอินซูลินในเลือด	มากกว่า	150	

มิลลิยูนิต/ลิตร	เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานชนิดที	่2	ที่มีภาวะ	insulin	

resistance	 (เกณฑ์การวินิจฉัย	 insulin	 resistance	คือ	ระดับอินซูลิน

ในเลือดที่นาทีที่	0	มากกว่า	15	มิลลิยูนิต/ลิตร	หรือระดับอินซูลินในเลือด

ที่มีค่าสูงที่สุด	มากกว่า	150	มิลลิยูนิต/ลิตร	หรือ	ระดับอินซูลินในเลือดที่

นาทีที	่120	มากกว่า	75	มิลลิยูนิต/ลิตร)5 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบ oral glucose tolerance test ในผู้ป่วย 
เด็กรายนี้

 นาทีที ่ ระดับนำ้าตาลในเลือด ระดับอินซูลินในเลือด
  (มก./ดล.) (มิลลิยูนิต/ลิตร)
	 0	 106	 35

	 60	 218	 148

	 90	 203	 164

	 120	 165	 156
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	 กลไกที่ทำาให้นำ้าหนักลดลงภายหลังการผ่าตัด	sleeve	gastrec-

tomy	แสดงในตารางที่	3	ส่วนรูปร่างของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดแสดง

ในรูปที	่1

เอกสารอ้างอิง
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bolic	and	vascular	comorbidities:	comparative	analysis	of	three	growth	standards.	J	Hum	Nutr	Diet	2013	Jun	
27.	doi:10.1111/jhn.12140.

3.	 Ashwell	M,	Gunn	P,	Gibson	S.	Waist-to-height	ratio	is	a	better	screening	tool	than	waist	circumference	and	
BMI	for	adult	cardiometabolic	risk	factors:	systematic	review	and	meta-analysis.	Obes	Rev	2012;13:275-86.

4.	 Mokha	JS,	Srinivasan	SR,	DasMahapatra	P,	Fernandez	C,	Chen	W,	Xu	J,	et	al.	Utility	of	waist-to-height	ratio	
in	assessing	the	status	of	central	obesity	and	related	cardiometabolic	risk	profile	among	normal	weight	and	
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5.	 Mizokami-Stout	K,	Cree-Green	M,	Nadeau	KJ.	Insulin	resistance	in	type	2	diabetic	youth.	Curr	Opin	Endocrinol	
Diabetes	Obes	2012;19:255-62.

6.	 Till	HK,	Muensterer	O,	Keller	A,	Körner	A,	Blueher	S,	Merkle	R,	 et	 al.	 Laparoscopic	 sleeve	gastrectomy
achieves	substantial	weight	loss	in	an	adolescent	girl	with	morbid	obesity.	Eur	J	Pediatr	Surg	2008;18:47-9.

7.	 Xanthakos	SA.	Bariatric	 surgery	 for	 extreme	adolescent	obesity:	 indications,	 outcomes,	 and	physiologic	 
effects	on	the	gut-brain	axis.	Pathophysiology	2008;15:135-46.	
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รูปที่ 1: (ซ้าย) ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด นำ้าหนัก 148 กก.
(ขวา) ผู้ป่วยหลังผ่าตัด นำ้าหนัก 98 กก. 

การติดตามผู้ป่วย

	 ได้เริ่มการรักษาผู้ป่วยรายนี้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกิน

อาหารเป็น	 hypocaloric	 balanced	 diet	 โดยลดปริมาณแคลอรี	 ปรับ

ชนิดของอาหาร	ลดของทอด	ลดอาหารว่างและอาหารหวานลง	 โดยอยู่

ภายใต้การดูแลของหน่วยโภชนาการเด็ก	 เพิ่มกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน	

เพิ่มการออกกำาลังกาย	และให้ยา	metformin	(500	มก.)	รับประทาน 

วันละ	2	ครั้ง	ในระยะ	2	เดือนหลังการรักษา	นำ้าหนักลดลงเพียง	3-4	กก.	

เท่านั้น	หลังจากนั้นความร่วมมือลดลง	นำ้าหนักตัวกลับเพิ่มขึ้นอีก	8	กก.	

เป็น	146	กก.	และเกิดภาวะหายใจหอบเหนื่อยและไม่รู้สึกตัว	ผู้ป่วยถูกนำา

ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 การตรวจเลือดพบ	 plasma	

glucose	655,	BUN	9,	Cr	1.4	mg/dL,	Na	138,	K	4.6,	Cl	105,	CO2 

4.5	mmol/L	 และ	 positive	 ketone	 ทั้งในเลือดและปัสสาวะ	 ได้รับการ

วินิจฉัยเป็น	diabetic	ketoacidosis	(DKA)	และส่งต่อมาที่โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์	 การตรวจเลือด	 HbA1c	 13.3%	 ผู้ป่วยได้รับการรักษา

จนภาวะ	DKA	ดีขึ้นและได้รับการรักษาด้วย	Mixtard®	 30	ยูนิต	ก่อน

อาหารเช้า	20	ยูนิต	ก่อนอาหารเย็น	ขณะอยู่โรงพยาบาลสามารถควบคุม

ระดับนำ้าตาลในเลือดได้ดี	 แต่เมื่อกลับบ้าน	 ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมเรื่อง 

การกินอาหารได้	ฉีดยาอินซูลินไม่สมำ่าเสมอ	นำ้าหนักเพิ่มขึ้นอีก	8	กก.	 

การตรวจไขมันในเลือดพบระดับ	cholesterol	174,	triglyceride	157,	 

HDL-C	28.6,	LDL-C	120.2	mg/dL	ใช้เวลารักษานานกว่า	1	ปี	ยังไม่ได้ผล	 

จึงพิจารณาใช้การผ่าตัด	 bariatric	 surgery	 ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกัน 

อย่างรอบคอบตามข้อบ่งชี้6-9	(ตารางที่	2)	ถึงแม้ผู้ป่วยมีอายุเพียง	11	ปี	

แต่ผลการรักษาท่ีผ่านมาไม่ดีเท่าท่ีควรร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง	

ซึ่งหากไม่ได้รับการผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้	หลังจาก

ทีมการรักษาได้พูดคุยกับผู้ปกครองถึงผลดีและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

รวมท้ังข้อควรระวังต่างๆ	แล้ว	 ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการผ่าตัด	 จึงทำาการ

ผ่าตัด	 laparoscopic	sleeve	gastrectomy	หลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรก

ซ้อนใดๆ	หน่วยโภชนวิทยาได้ปรับการให้อาหารเป็น	step	2	hypocaloric	

balanced	diet	หลังผ่าตัดนำ้าหนักลดลง	13	กก.ในเดือนแรก	ยังคงได้รับ

การฉีดอินซูลินวันละ	 2	 ครั้ง	 และสามารถปรับลดลงได้ตามระดับนำ้าตาล

ในเลือด	การตรวจเลือดในอีก	3	เดือนต่อมาพบว่า	HbA1c	6.4%,	cho-

lesterol	155,	triglyceride	88,	HDL-C	34.8,	LDL-C	101.4	mg/dL	

สามารถหยุดยาฉีดอินซูลินได้	 1	 ปีหลังการผ่าตัด	ผู้ป่วยปรับตัวได้ดี	 กิน

อาหารน้อยลงกว่าเดิมมาก	 การตรวจเลือดประเมินการได้รับ	 micronu-

trient	ต่างๆ	(เช่น	copper,	zinc,	magnesium,	calcium,	phospho-

rus)	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความสูงเพิ่มขึ้นเป็น	158	ซม.	นำ้าหนักลดลงเหลือ	

98	กก.	BMI	39.3	กก./ตร.ม.

ตารางที่ 2: ข้อบ่งชี้ของการทำา bariatric surgery 

1.	 Morbid	obesity:	BMI	>40	kg/m2	หรือ	>35	kg/m2 

	 ที่มีภาวะแทรกซ้อน

2.	 อายุ	16-65	ปี	(ควรมากกว่า	13	ปี)

3.	 มีหลักฐานว่าการควบคุมนำ้าหนักด้วยวิธีอื่นที่ผ่านมาไม่ได้ผล

4.	 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาเป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยง

	 ที่อาจเกิดขึ้น

5.	 จะปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

6.	 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

7.	 ไม่เป็นโรคทางจิตหรือโรคซึมเศร้ารุนแรงที่ไม่ได้รักษา

ตารางที่ 3: สมมุติฐานของกลไกที่ทำาให้นำ้าหนักลดลงภายหลังการผ่าตัด 
sleeve gastrectomy6-9  

1.	 Mechanism:	change	in	insulin	sensitivity

2.	 Weight	loss	hypothesis:	insulin	sensitizing	hormone	

	 adiponectin	(decreased	fat	mass)

3.	 Ghrelin	hypothesis:	ghrelin	secretion

4.	 Lower	intestinal	hypothesis:	nutrient	stimulation	of	

	 L	cell	peptide	(GLP-1,	PYY)

5.	 Upper	intestinal	hypothesis:	activate	fatty	

	 acid-stimulated	insulin	sensitizing	pathway,	expression	

	 of	enzymes	for	gluconeogenesis


