
ช ม ร ม ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ เ ด็ ก แ ล ะ วั ย รุ่ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ชมรมฯ ขอต้อนรับ Fellow ต่อมไร้ท่อใหม่ท้ัง 4 คน จากจุฬาฯ 2 คน 

ศิริราช 2 คน…✽ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุทธิพงศ์ ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นประธาน APPES คนต่อไป นับเป็นความภูมิใจของ

ชาวต่อมไร้ท่อเด็กอย่างยิ่ง… ✽ ม่วนจื้นกับอากาศหนาวที่เจียงใหม่

ปลายมกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับ (การเก็บสตรอเบอรี่…ขอสุมมา 

เต๊อะเจ้า) ได้แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของชมรมฯ ในทุกๆ ด้าน  

ต้องขอขอบคุณทีมอาจารย์เชียงใหม่ อ.เกวลี อ.ประไพ และ 

อ.กานต์ ที่ช่วยกันจัดโปรแกรมที่ทำาให้ทุกคนประทับใจไม่รู้ลืม…

✽ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนล่าสุดของชมรมฯ

อ.นวพร จากรพ.พระมงกุฎเกล้า…✽ หน้าปกของ newsletter

ฉบับนี้เป็นบรรยากาศหนึ่งของการจัดประชุม Fellow course ที่ 

เขาใหญ่ เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่ง fellow ทุกท่านได้รับเนื้อหา 

ทางวิชาการที่อัดแน่น 2 วันเต็มๆ นับว่าประสบความสำาเร็จดีเยี่ยม 

งานนี้ อ.สมจิตร์ แม่งานใหญ่หายเหนื่อยเลยค่ะ…✽ ฉบับนี้คงต้อง

หยุดซอกแซกแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ…✽
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› รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร   › จิรวรา  เมรุรัตน์
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 ลายปีและต้นปีที่ผ่านมา ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมดีๆ โดยเฉพาะ 

  fellow course ที่ชมรมฯ จะจัดเป็นประจำา 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งใน 

 อนาคตจะให้สิทธิ์พิเศษสำาหรับสมาชิกของชมรมฯ ได้เข้าร่วม 

ด้วย ส่วนการประชุมวิชาการประจำาปีจะจัดสมำา่เสมอทุกปี สำาหรับ news- 

letter ฉบับครึ่งปีหลัง 2558 ยังคงมีเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นเช่นเคย 

โดยเฉพาะ hot topic 2 เรื่องที่ อ.เปรมฤดี ได้คัดสรรมาจากการประชุม 

ENDO 2015 ที่เมือง San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องแรกเกี่ยว

กับการค้นพบยีนที่ควบคุม puberty onset และเรื่องที่สองเป็นความรู้

ใหม่เกี่ยวกับ hypothalamic-pituitary-adrenal axis response ต่อ

การเจ็บป่วยวิกฤต ส่วนรายงานผู้ป่วยของฉบับครึ่งปีหลังยังมีการนำา

เสนอผู้ป่วย 4 รายเช่นเคยทั้งจาก fellow และอาจารย์หลายๆ สถาบัน

ดังนี้ รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 5 เดือน มีนำ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว 

รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 15 ปี มาด้วยช็อก ส่วนรายที่ 3 เป็น

ผู้ป่วยชายอายุ 19 ปี ที่มาด้วยช็อกถึง 3 ครั้ง และรายสุดท้าย เป็น

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 14 ปี มีนำ้านมไหลจากเต้านม 2 ข้าง ทั้ง 4 รายมี

บทสรุปและเฉลยที่แพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะ

 ห่างเหินจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติมานานมาก 

ปี 2018 ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPES 2018 ที่

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่สวยงามและมีวัฒนธรรมแบบ

ล้านนาที่น่าประทับใจ ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ 

ทุกท่านเตรียมวางแผนเข้าร่วมประชุมพร้อมท่องเที่ยวแต่เนิ่นๆ ไว้เลยค่ะ           
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โดย:   • รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

A 5-month-old girl 
with rapid weight gain
โดย: • นพ.อัครวิชญ์  งามเอกเอื้อ 
 • รศ.พญ.ไพรัลยา  นาควัชระ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

A 15-year-old girl
with obstructive shock
โดย: • พญ.ปิยธิดา  วิจารณ์  • รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร
 • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

A 19-year-old male adolescent 
with recurrent shock
โดย: • พญ.ชุติมา  ลีลาเลิศแล้ว  • รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร
 • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

A 14-year-old boy
with galactorrhea
โดย: • ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 2 Newsletter Pediatric Endocrinology

 จากการประชุม ENDO 2015 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2558 ที่

เมือง San Diego, California ประเทศสหรัฐอเมริกา มี topic ที่น่าสนใจ 

ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในส่วนของ pediatric endocrinology มีหลายหัวข้อ 

ที่น่าสนใจ แต่ขอนำาเสนอ 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับการควบคุม puberty 

onset และเรื่องที่สองเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับ hypothalamic-pituitary-

adrenal axis response ต่อการเจ็บป่วยวิกฤต

1  New players iN the regulatioN
 of humaN puberty 

 Professor Ana Claudia Latronico จากประเทศบราซิล ได้

บรรยายเกี่ยวกับยีนใหม่ที่สำาคัญในการควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เป็นที่ 

ทราบกันดีว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นหนุ่มสาวเกิดจากการหลั่ง gonado- 

tropin-releasing hormone (GnRH) จากเซลล์ประสาทในไฮโปทาลามัส 

และพบว่า kisspeptin (KISS1) และ kisspeptin receptor (KISS1R) 

มีบทบาทสำาคัญในการเป็น gatekeeper โดยเริ่มต้นมาจากการพบผู้ป่วย 

congenital isolated hypogonadotropic hypogonadism ที่มี loss-

of-function mutation ของ KISS1R ในทางตรงกันข้ามก็พบผู้ป่วย 

central precocious puberty (CPP) ที่มี activating mutation ของ 

KISS1R และ KISS1

 ปี ค.ศ. 2013 Professor Latronico ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยจาก 

บอสตันและประเทศเบลเยียมได้ใช้วิธี whole-exome sequencing ศึกษา  

ผู้ป่วย CPP จำานวน 40 ราย จาก 15 ครอบครัว และพบ loss-of-function 

mutation ของยีน MKRN3 ใน 5 ครอบครัว (15 ราย ประกอบด้วยเด็กชาย 

7 ราย และเด็กหญิง 8 ราย) จากทั้งหมด 15 ครอบครัวชาวอเมริกัน 

บราซิลและเบลเยียมที่เข้าร่วมการศึกษา โดยพบทั้งหมด 4 mutations 

และได้รายงานในวารสาร New England Journal of Medicine 2013; 

368:2467-75 ยีน MKRN3 เป็น maternal imprinted gene บน long

arm ของ chromosome 15q11.2 บริเวณ Prader-Willi syndrome 

critical region และ encode makorin ring finger protein 3 ผู้ป่วย 

ทุกรายที่มี mutation ของ MKRN3 ได้รับ allele ที่ผิดปกติจากบิดา และ

หลังจากรายงานนี้ ก็มีนักวิจัยกลุ่มอื่นรายงาน mutation ของ MKRN3

ในผู้ป่วย CPP เพิ่มขึ้นอีก จึงเห็นได้ว่า loss-of-function mutation ของ 

ยีน MKRN3 เป็นสาเหตุของ familial CPP แต่บางครั้งอาจไม่ได้ประวัติ

CPP ในครอบครัวก็ได้ เน่ืองจากการบอกจุดเร่ิมต้นการเป็นหนุ่มในเด็กชาย 

ค่อนข้างยาก เพราะต้องดูขนาดอัณฑะเป็นสำาคัญ ในปัจจุบันมีรายงาน 

mutation ชนิด frameshift, missense และ nonsense 

 ผู้ป่วยที่มี MKRN3 mutation จะมีอาการทางคลินิกและผลการ

ตรวจฮอร์โมนเหมือนการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยชนิด CPP ทุกประการ ผู้ป่วย 

บางรายมี minor dysmorphic features ได้แก่ esotropia, high-arched 

palate ฟันผิดปกติ clinodactyly และ hyperlordosis แต่ท่ีน่าสังเกตคือ 

ถึงแม้ว่ายีน MKRN3 จะอยู่ในตำาแหน่งของ Prader-Willi syndrome

critical region แต่ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการและอาการแสดง 

เช่นที่พบในผู้ป่วย Prader-Willi syndrome อายุที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เริ่มเป็น 

สาวอยู่ระหว่าง 3.0-6.5 ปี (เฉลี่ย 6.0 ปี) และเป็นหนุ่ม 5.9-9.7 ปี (เฉลี่ย 

ประมาณ 8.5 ปี) ซึ่งต่างจากผู้ป่วยที่มี gain-of-function mutation 

ของระบบ kisspeptin ซึ่งมักเริ่มเป็นหนุ่มสาวในช่วงอายุขวบปีแรก และ 

น่าสังเกตว่าผู้ป่วย MKRN3 mutation เริ่มเป็นหนุ่มสาวที่อายุไม่แตกต่าง

จากผู้ป่วยที่ไม่มี MKRN3 mutation จึงมีสมมติฐานว่า prepubertal

inhibitory control ต่อการหลั่ง GnRH ปกติในผู้ป่วยเหล่านี้ แต่กลับ 

หายไปก่อนเวลาอันควร ทำาให้เกิดการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยขึ้น แสดงว่า 

MKRN3 อาจไม่ได้มีบทบาทมากนักในการยับย้ัง GnRH ในช่วงหลัง mini-

puberty of early infancy แต่การที่มี down-regulation นั้นสำาคัญใน 

การเกิด GnRH pulse และการเป็นหนุ่มสาว

 อย่างไรก็ตาม กลไกหลักที่อธิบายสาเหตุของ loss-of-function 

mutation ของ MKRN3 ทำาให้เกิด reactivation ของการหลั่ง GnRH

ได้อย่างไรน้ันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่า mRNA ของ Mkrn3 ใน arcuate

nucleus ของหนูในระยะก่อนเป็นหนุ่มสาวนั้นสูง และลดระดับลงอย่าง

รวดเร็วก่อนเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

 โดยสรุป MKRN3 เป็น imprinted gene ชนิดแรกท่ีพบว่ามีบทบาท

ในการควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ายีน

นี้มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการหลั่ง GnRH

2 hypothalamic-pituitary-      
adreNal (hpa) axis respoNse  
to critical illNess:                
New iNsights

 Professor Greet Van den Berghe จากประเทศเบลเยียม ได้

บรรยายเกี่ยวกับความรู้ใหม่ของการตอบสนองของ HPA axis ต่อภาวะ 

การเจ็บป่วยวิกฤต ในอดีตเชื่อว่าการที่ระดับ cortisol สูงในเลือดช่วงการ 

เจ็บป่วยวิกฤตเกิดจากการที่ HPA axis ถูกกระตุ้น ทำาให้มี ACTH เพิ่มขึ้น 

และส่งผลให้ cortisol เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่มีรายงานการศึกษาในผู้ป่วย 

ที่มีการเจ็บป่วยวิกฤต พบว่าระดับ ACTH และ cortisol ไม่ได้สูงไปด้วยกัน 

เรียกว่า ACTH-cortisol dissociation กล่าวคือมีระดับ cortisol สูง ใน 

ขณะท่ี ACTH ตำา่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วย (รูปท่ี 1)

รูปท่ี 1: ACTH-cortisol dissociation ในผู้ป่วยเจ็บป่วยวิกฤตช่วงสัปดาห์ 
แรกของการเจ็บป่วย 

เรียบเรียงโดย:  • รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลT  o  p  i  c  s
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ดัดแปลงจาก Peeters B, Boonen E, Langouche L, Van den Berghe 

G. The HPA axis response to critical illness: New study results 

with diagnostic and therapeutic implications. Mol Cell Endocrinol. 

2014 Nov 22. pii: S0303-7207(14)00368-2. doi: 10.1016/j.mce. 

2014.11.012.



 

 การท่ีมี ACTH-cortisol dissociation อาจเกิดจากภาวะท่ีมี ACTH 

insensitivity เพิ่มขึ้นร่วมกับมี stimuli อื่นที่กระตุ้นการหลั่ง cortisol 

จากต่อมหมวกไต เช่น neuropeptides, cytokines หรือ adipokines 

นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการที่ metabolism ของ cortisol ลดลง จึงทำา 

ให้เกิด hypercortisolism และยับยั้งการหลั่ง ACTH ด้วยกลไก negative 

feedback ซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้

 การศึกษาอัตราการสังเคราะห์ cortisol และการกำาจัด cortisol 

ในผู้ป่วยเจ็บป่วยวิกฤตร่วมกับศึกษาระดับ cortisol และ ACTH ในเลือด 

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยการสังเคราะห์ cortisol ตรวจโดยวิธี 

stable isotope technique พบว่าอัตราการสังเคราะห์ cortisol ในผู้ป่วย 

systemic inflammatory response syndrome (SIRS) เพิ่มขึ้นเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึง 2 เท่าของกลุ่มควบคุม และยังพบว่าในผู้ป่วยที่ไม่มี 

SIRS ไม่มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการสังเคราะห์ของ cortisol แต่ผู้ป่วย 

ทั้งสองกลุ่มมีระดับ total และ free cortisol ในเลือดเพิ่มขึ้นหลายเท่า 

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ การศึกษาโดยใช้ stable isotope 

infusion ยังพบว่าผู้ป่วยเหล่าน้ีมีการกำาจัด cortisol ลดลง และ half-life 

ของ cortisol ก็ยาวขึ้นกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ต่อมาได้มี 

การศึกษาถึงการทำางานของเอนไซม์ที่ใช้ในการ metabolize cortisol 

(รูปที่ 2) พบว่าเอนไซม์ 5a-reductase และ 5b-reductase ที่ใช้ในการ 

metabolize cortisol ในตับและเนื้อเยื่อไขมัน ตลอดจน 11b-hydroxy-

steroid dehydrogenase (11b-HSD) type 2 ในไตที่เปลี่ยน cortisol

เป็น cortisone มีการทำางานลดลงในช่วงเจ็บป่วยวิกฤต ซึ่งการที่มีการ 

กำาจัด cortisol ลดลงในช่วงเจ็บป่วยวิกฤตอาจเป็นการปรับตัวของร่างกาย 

ในการลดการใช้พลังงานในขณะที่ร่างกายต้องการ cortisol เพิ่มขึ้น และ 

มีการสะสมพลังงานลดลง

รูปที่ 2: Metabolism ของ cortisol ในมนุษย์ 

ดัดแปลงจาก Peeters B, Boonen E, Langouche L, Van den Berghe 

G. The HPA axis response to critical illness: New study results 

with diagnostic and therapeutic implications. Mol Cell Endocrinol. 

2014 Nov 22. pii: S0303-7207(14)00368-2. doi: 10.1016/j.mce. 

2014.11.012.

 โดยสรุป องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาของ Professor Van 

den Berghe พบว่าในช่วงการเจ็บป่วยวิกฤตและมีการเพ่ิมระดับของ cor- 

tisol ในเลือดเป็นผลจากการกำาจัด cortisol ลดลงมากกว่าการสังเคราะห์ 

เพ่ิมข้ึน และมี ACTH-cortisol dissociation ด้วย และการท่ีมีระดับ ACTH  

ตำ่าเป็นเวลานานในช่วงการเจ็บป่วยวิกฤต อาจมีผลกระทบกับโครงสร้าง 

ตลอดจนการทำาหน้าที่ของต่อมหมวกไตก็ได้ ซึ่งยังคงต้องทำาการศึกษา 

ต่อไป
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T  o  p  i  c  s

BLOOD

Cortisol Cortisone

KidneyLiver

11βHSD2

11βHSD2 = 11β−hydroxysteroid dehydrogenase type 2

5β−reductase

5β−Tetrahydrocortisol

5α−Tetrahydrocortisol

5α−reductase



 

เรียบเรียงโดย: • นพ.อัครวิชญ์ งามเอกเอื้อ • รศ.พญ. ไพรัลยา นาควัชระ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลc  A  s  E  1

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  CBC: Hb 13.5 g/dL, Hct 42%, WBC 15,200/cu.mm. (N 37, L 

61, Mo 2%), Platelet 408,000/cu.mm.

2. Chemistry: BUN 8, Cr 0.25 mg/dL, Na 139, K 4.4, Cl 102, CO
2
 

23 mmol/L 

3.  Capillary blood glucose 115 mg/dL

4.  UA: sp.gr. 1.015, pH 8.0, protein -ve, sugar -ve, WBC 0-1 

cells/HPF, RBC 0-1 cells/HPF

5.  Cortisol circadian rhythm: 9.00 น.: 46.6 mcg/dL, 18.00 น.: 

47.7 mcg/dL, 24.00 น.: 46.4 mcg/dL

6.  Urine free cortisol: 1st specimen: 506.5 mcg/day 

   = 1,447 mcg/m2/day, 

   2nd specimen 441.1 mcg/day 

   = 1,260 mcg/m2/day

7. Basal ACTH (8 AM):  1st specimen: 5.21 pg/mL,

                                  2nd specimen: 5.07 pg/mL (N 10-60)

8. High dose dexamethasone suppression test 

 Hormones Baseline After test
Cortisol (mcg/dL) 48 51.4

Urine free cortisol 
(mcg/day)  

441.1 406.0

9. DHEAS: 30.9 mcg/dL (N 5-48)

10. Testosterone: 43 ng/dL (N <10 ng/dL)

11. CT adrenal gland: a well-defined, inhomogeneous enhance-

 ment left suprarenal mass 4x3.5x3.8 cm3 with no focal fat,

  hemorrhage or necrosis, could be a large adrenal adenoma. 

  Due to inhomogeneous enhancement of the lesion, adrenal 

  carcinoma cannot be entirely excluded. (รูปที่ 3)

วิจารณ์
 ผู้ป่วยเด็กหญิงรายนี้มาด้วยนำ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว โดยที่ความยาว 

เพิ่มขึ้นน้อยผิดปกติ ร่วมกับตรวจร่างกายพบว่ามีลักษณะของ Cushin-

goid appearance คิดถึง Cushing syndrome มากที่สุด ซึ่งในผู้ป่วย

รายนี้ไม่มีประวัติได้รับยาที่มีส่วนประกอบของคอร์ติโคสตีรอยด์ จึงทำาให้

A 5-month-old 
girl with rapid 
weight gain

เด็กหญิงอายุ 5 เดือน 

อาการสำาคัญ: นำ้าหนักเพิ่มขึ้นเร็ว 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยอ้วนข้ึน

หน้ากลม เริ่มมีอาการนอนกรน กินเก่งขึ้น ดูดนมแม่บ่อยทุก 30-60 นาที 

กินอาหารเสริมเป็นซีรีแลคและกล้วย วันละ 2 คร้ัง มารดาให้หยุดกินอาหาร 

เสริม พาไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องอ้วน 

ประวัติอดีต: บุตรคนแรก เกิดปกติ ครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,630 

กรัม Apgar score 9, 10 ที่ 1 และ 5 นาที 

 อายุ 2 เดือน มารดาพาไปรับวัคซีน นำ้าหนักและความยาวอยู่ใน 

เกณฑ์ปกติ 

 ไม่ได้กินยาใดเป็นประจำา ปฏิเสธการใช้ยาสมุนไพร ยาหม้อ ยาทาผิว 

และยาอื่นๆ 

ประวัติโภชนาการ: แรกเกิดถึง 4 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว อายุ 4-5

เดือน กินนมแม่ร่วมกับอาหารเสริม (ซีรีแล็คและกล้วย) 2 มื้อ ปัจจุบันกิน 

นมแม่อย่างเดียว ทุก 30-60 นาที 

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคมะเร็งในครอบครัว

การตรวจร่างกาย
Vital signs: T 36.9 oC, PR 146/

min, RR 40/min, BP 98/66 

mmHg (P95 110/70 mmHg)

General appearance: active, no 

dysmorphic features, Cushin-

goid appearance, moon face, 

buffalo hump, not pale, no  

jaundice, no edema (รูปที่ 1)

Measurements: weight 7.91

kg (>P97), length 60 cm (P10), 

head circumference 43 cm

(P50), BMI 31.6 kg/m2, BSA 0.35 m2 (รูปที่ 2)

HEENT: anterior fontanel 0.5x0.5 cm, no facial plethora, acne at 

forehead and cheeks, no oily face, no goiter

CVS: normal S1 & S2, no murmur

Lungs: clear

Abdomen: soft, no abdominal striae, not tender, no hepatos-

plenomegaly, no palpable mass

Nervous system: equal movement, normal muscle tone, DTR 

2+ all

Skin: no hyperpigmentation, no hirsutism, no cafe  au lait spot, 

no rash, no striae

Genitalia: normal female type, no clitoromegaly, pubic hair 

Tanner stage I

problem lists
1. Rapid weight gain     2. Poor height gain
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รูปที่ 2: เส้นกราฟการเติบโตแสดงนำ้าหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

รูปที่ 1: ลักษณะของผู้ป่วย



 

c A s E  1: A 5-month-old girl with rapid weight gain

รูปที่ 4: สาเหตุของ Cushing syndrome ตามช่วงอายุ5

 สำาหรับผู้ป่วยรายน้ีจากประวัตินึกถึง adrenocortical tumor มาก 

ท่ีสุดเพราะอายุน้อย ส่วน adrenal hyperplasia secondary to McCune 

Albright syndrome คิดถึงน้อย เนื่องจากไม่มีอาการแสดงอื่นของโรค 

เช่น cafe au lait spot และคิดถึงสาเหตุจาก Cushing disease น้อย 

เช่นกันเพราะมักพบในเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป6

การตรวจเพื่อวินิจฉัยแยก Cushing syndrome ทั้ง 2 กลุ่ม (ACTH- 
dependent และ ACTH-independent) ทำาได้โดยการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
 1. การวัดระดับ basal plasma ACTH การตรวจ plasma ACTH 

ที่เวลา 9.00 น. จะพบว่าระดับ plasma ACTH ในผู้ป่วย ACTH-inde- 

pendent มักมีค่าน้อยกว่า 10 pg/mL ขณะที่ในผู้ป่วย ectopic ACTH 

syndrome ทุกรายจะมีค่าสูงกว่าปกติ ส่วนผู้ป่วย Cushing disease จะ 

มีเพียงร้อยละ 66 ที่มี ACTH สูงกว่าปกติ7 โดยระดับ plasma ACTH 

ในผู้ป่วย Cushing disease มีค่าประมาณ 12-128 pg/mL8

 2. Corticotropin-releasing hormone test (CRH test) แต่ 

ประเทศไทยไม่มียา CRH 

 3. High-dose dexamethasone suppression test (HDDST) 

วิธีทำาการตรวจทดสอบคือให้ผู้ป่วยกิน dexamethasone 2 มิลลิกรัม 

ทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือ 120 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อ 

วัน (ในผู้ป่วยที่มีนำ้าหนักตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัม) และทำาการวัด serum 

cortisol และ 24 hr UFC ท่ีเวลา 0 และ 48 ช่ัวโมงหลังเร่ิมทำาการทดสอบ 

ถ้าระดับ serum cortisol ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ที่ 48 ชั่วโมงหลัง 

เริ่มทำาการตรวจทดสอบ และ 24 hr UFC ลดลงมากกว่าร้อยละ 90 ของ 

ค่าตั้งต้น จะถือว่า suppressible เข้าได้กับผู้ป่วย Cushing disease 

ในขณะท่ี non-suppressible จะพบในผู้ป่วยกลุ่ม adrenal Cushing และ  

ectopic ACTH syndrome โดยค่า cut-off point สำาหรับการตรวจ  

serum cortisol จะมีความไวในการวินิจฉัย Cushing disease ร้อยละ 

85 และความจำาเพาะร้อยละ 819 ส่วนค่า cut-off point ของ 24 hr UFC 

จะมีความไวร้อยละ 69 และความจำาเพาะร้อยละ 10010  

 ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำาการตรวจวัดระดับ basal plasma ACTH และ 

ทำา HDDST พบว่า basal ACTH มีค่าตำา่ และผล HDDST พบว่า serum 

cortisol และ 24 hr UFC เป็นแบบ non-suppressible ซึ่งเข้าได้กับ 

ACTH-independent Cushing syndrome จากอายุของผู้ป่วย และระดับ 

plasma ACTH ที่ตำ่าทำาให้นึกถึง adrenocortical tumor มากที่สุด 

จึงได้ทำา CT adrenal gland พบว่ามี adrenocortical tumor ที่ left  

adrenal gland

การรักษาและการติดตามการรักษา
 ผู้ป่วยรายน้ีได้รับการวินิจฉัยเป็น adrenocortical tumor ของต่อม 

หมวกไตข้างซ้าย โดยมีอาการของ glucocorticoid ร่วมกับ androgen 

excess ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด adrenalectomy (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 3: CT scan ของต่อมหมวกไต

วินิจฉัยแยกสาเหตุของ Cushing syndrome จาก exogenous gluco-

corticoid ออกไปได้ การวินิจฉัยโรค Cushing syndrome จำาแนกเป็น  

2 ขั้นตอน คือ1

 1. การยืนยันการวินิจฉัยภาวะ Cushing syndrome

 2. การวินิจฉัยสาเหตุของ Cushing syndrome

1. การยืนยันการวินิจฉัยภาวะ Cushing syndrome
ทำาได้โดยทำาการตรวจทดสอบดังนี้

  1. 24-hour urine free cortisol (24 hr UFC) ควรเก็บ 24 hr 

UFC เป็นเวลา 2-3 วันติดต่อกัน โดยค่า 24 hr UFC ในเด็กที่น้อยกว่า 70 

mcg/m2/day น่าจะสามารถวินิจฉัยแยก Cushing syndrome ออกได้2 

โดย cut-off point นี้มีความไวร้อยละ 88 และมีความจำาเพาะร้อยละ 903

 2. Serum cortisol circadian rhythm โดยส่งตรวจ serum 

cortisol ที่เวลา 9.00, 18.00 และ 24.00 น. ซึ่งในภาวะปกติ serum  

cortisol จะมี circadian rhythm คือค่าจะสูงสุดที่เวลา 9.00 น. และตำ่า 

สุดที่เวลาเที่ยงคืน ผู้ป่วยที่เป็น Cushing syndrome จะไม่มี cortisol  

circadian rhythm (loss of diurnal variation) นอกจากนี้ ยังพบว่า 

ค่า sleeping midnight cortisol ที่ตำ่ากว่า 1.8 mcg/dL สามารถ 

วินิจฉัยแยกภาวะ Cushing syndrome ออกไปได้ โดยมีความไวร้อยละ 

100 และมีความจำาเพาะร้อยละ 604

 3. Low-dose dexamethasone suppression test (LDDST) 

วิธีทำาการตรวจทดสอบคือให้ผู้ป่วยกิน dexamethasone 0.5 mg ทุก 

6 ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือ 30 mcg/kg/day (ในเด็กที่นำ้าหนัก 

ตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัม) และส่งตรวจ serum cortisol ที่เวลา 0 และ 

48 ชั่วโมงหลังทำาการทดสอบ ในเด็กปกติจะพบว่าการทำา LDDST จะ 

สามารถลด serum cortisol จนมีค่าลดลงน้อยกว่า 1.8 mcg/dL

 ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำาการตรวจข้อ 1 และ 2 เพื่อยืนยันการวินิจฉัย 

พบว่าผู้ป่วยมี loss of serum cortisol circadian rhythm ร่วมกับมีค่า 

24 hr UFC สูง จึงยืนยันการวินิจฉัยภาวะ Cushing syndrome 

2. การวินิจฉัยสาเหตุของ Cushing syndrome
สาเหตุของ Cushing syndrome จำาแนกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 1.  ACTH-dependent Cushing syndrome

  • Cushing disease

  • Ectopic ACTH syndrome

 2.  ACTH-independent Cushing syndrome

  • Adrenocortical tumor (adenoma or carcinoma)

  • Primary adrenal hyperplasia

   - Primary pigmented nodular adrenocortical disease

   - Macronodular adrenal hyperplasia

   - Secondary to McCune-Albright syndrome

 สาเหตุของ Cushing syndrome ตามช่วงอายุต่างๆ แสดงใน 

รูปที่ 4

Cushing ‘s disease (n=182)

Primary pigmented nodular adrenocortical disease (n=25)

Ectopic ACTH syndrome (n=11)

Adrenocortical tumours (n=164)

Adrenol hyperplasia secondary to McCune-
Albright syndrome (n=16)

14.1 years

13 years

10.1 years

4.5 years

1.2 years
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ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา evidence ของ malig- 

nancy โดยการทำา bone scan, CT chest และ abdomen พบว่าผลปกติ 

(โดยทั่วไปไม่สามารถแยกว่าก้อนเป็น adenoma หรือ carcinoma ได้ 

ชัดเจนจากลักษณะทางคลินิก และ histology แต่ถ้าผู้ป่วยมี distant  

metastasis แสดงว่าเป็น carcinoma)

 ขณะผ่าตัดผู้ป่วยได้รับ intravenous hydrocortisone เพ่ือป้องกัน 

ภาวะ adrenal crisis จากการที่ผู้ป่วยมี cortisol excess ที่หลั่งจาก 

เนื้องอกของต่อมหมวกไตข้างซ้ายเป็นเวลานาน จะทำาให้ต่อมหมวกไตข้าง 

ขวามีขนาดเล็กลง สร้างฮอร์โมน cortisol ไม่ได้หรือได้น้อย หลังการผ่าตัด 

อาการ Cushing ของผู้ป่วยค่อยๆ หายไป ระดับ testosterone ลดลง 

จนเป็นปกติ (2.5 ng/dL) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด 3 เดือน 

ได้หยุดยา hydrocortisone และทำาการตรวจ 1 mcg ACTH stimulation 

test พบว่ามี recovery ของ right adrenal gland function ส่วนการ 

ติดตามหลังการผ่าตัดแนะนำาให้ทำาการตรวจ CT scan chest และ abdo-

men ทุก 3 เดือนในช่วง 2 ปีแรก และควรตรวจประเมินซำ้า (restaging) 

เป็นระยะๆ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี11 หลังการผ่าตัด 1 ปี 4 เดือนผู้ป่วยมี

การเติบโตปกติ (รูปที่ 6)
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รูปที่ 5: รูปเนื้องอก
ต่อมหมวกไต

รูปที่ 6: ลักษณะผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด 1 ปี 4 เดือน

เรียบเรียงโดย: • พญ.ปิยธิดา วิจารณ์ • รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร • ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

c  A  s  E  2

A 15-year-old 
girl with 
obstructive 
shock

เด็กหญิงไทยอายุ 15 ปี ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ: อ่อนเพลีย ปลายมือปลายเท้าเย็นมา 2 ชั่วโมงก่อนมารพ.

ประวัติปัจจุบัน: known case of Graves disease วินิจฉัยตั้งแต่อายุ 

4 ปี 8 เดือน มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษท่ีควบคุมยาก(เคยได้ยา methimazole, 

MMI สูงถึง 30-40 มก.ต่อวัน) ต่อมาได้รับการรักษาด้วย radioactive  

iodine มาแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 10 เดือนก่อน และลด MMI ได้จนหยุด 

ยาไปเมื่อ 9 วันก่อนมารพ.

 2 วันก่อนมารพ. ปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน มีถ่ายเหลวเป็นนำ้า  

2 ครั้ง กินได้น้อยลง

 13 ชั่วโมงก่อนมารพ. มีอาการใจสั่น และตรวจพบระดับไทรอยด์ 

ฮอร์โมนสูงในเลือด ได้รับการรักษาด้วยยา MMI และ propranolol หลัง 

กินยา 11 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ซีด ปลายมือปลายเท้าเย็น  

จึงมารพ.

การตรวจร่างกาย
General appearance: a Thai adolescent girl, good consciousness

Measurements: height 166 cm (+2.0 SDS), weight 64 kg (+2.8 

SDS)

Vital signs: T 35ºC, BP 105/73 mmHg, PR 94/min, RR 24/min

HEENT: no exophthalmos, diffuse thyroid gland enlargement 

4 x 4 cm

Breasts: Tanner stage V

Lungs: clear

Heart: normal S
1
, S

2
, no murmur, weak pulses

Abdomen: soft, liver 5 cm below RCM

Extremities: fine tremor, capillary refill 3 sec

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hb 16.1 g/dL, Hct 52%, WBC 6,604/cu.mm. (N 63, L 29,

M 8%), Platelet 81,000/cu.mm.

2. Thyroid function test: FT
3
 >30 pg/mL, FT

4
 2.99 ng/dL, TSH 

0.37 mU/L

3. TSH receptor Ab: 682.2 IU/L

4. Coagulogram: PT 27.5 (N, 10.5-13.5), PTT 34.4 (N, 22-33), 

TT 13.2 (N, 10-13) sec, INR 2.16 (N, 0.91-1.17), fibrinogen 

118 (N, 0-275) mg/dL, D-dimer 10,960 (N, 164-400) ng/mL

5. Liver function test: ALP 131, AST 163, ALT 99, GGT 215 U/L, 

TP 60.3, Alb 31.8 g/L, TB 3.1, DB 1.2 mg/dL

6. Chest X-ray: prominent pulmonary trunk, cardiomegaly, no 

pulmonary congestion

7. EKG: normal sinus rhythm, rate 90/min, right atrial enlarge-

ment, right ventricular hypertrophy, deep S in lead I, Q wave in 

lead III, inverted T in lead III (suspected pulmonary embolism)
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8. Echocardiogram: elevated right ventricular systolic pressure

of 80 mmHg, impaired left ventricular systolic function (LVEF 

49%), pulmonary hypertension

9. CTA of pulmonary arteries: no evidence of filling defect, 

dilated MPA, RPA and LPA, abruptly decreased caliber of 

the peripheral pulmonary arteries, suggestive of pulmonary  

hypertension

10. Lung perfusion scan: low probability of pulmonary embolism

problem lists
1. Pulmonary hypertensive crisis with obstructive shock

2. Graves disease with thyroid storm

วิจารณ์
 ผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวเป็น Graves disease มาโรงพยาบาลด้วย 

อาการอ่อนเพลีย ปลายมือปลายเท้าเย็น หลังจากเริ่มกินยา MMI และ  

propranolol ครั้งใหม่ ตรวจร่างกายเข้าได้กับภาวะ decompensated 

shock อาจเป็นได้ทั้งจาก cardiogenic หรือ obstructive shock เมื่อ 

ตรวจ chest X-ray และ CTA of pulmonary arteries พบว่าเข้าได้กับ 

ภาวะ pulmonary hypertensive crisis ซึ่งอธิบายการเกิดภาวะ ob-

structive shock ในผู้ป่วยรายนี้ และจากการตรวจเพิ่มเติมไม่พบสาเหตุ 

ของ pulmonary hypertension แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะ hyperthy- 

roidism จึงต้องคิดถึงสาเหตุจากภาวะ thyroid storm และเม่ือนำาลักษณะ  

ทางคลินิกของผู้ป่วยในวันแรกมาคำานวณคะแนนตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ 

Burch และ Wartofsky ตามตารางที่ 1 จะได้คะแนนดังนี้ unexplained 

jaundice (GI) 20 คะแนน heart rate 94/min (CVS) 5 คะแนน และ 

ปัจจัยกระตุ้น คือการขาดยา 10 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 35 คะแนน 

จึงอยู่ในกลุ่มที่อาจเป็น thyroid storm (suspected thyroid storm) 

จึงได้ให้การรักษาแบบ thyroid storm ตั้งแต่วันแรก ในวันที่ 3 หลังจาก 

รักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการชักซึ่งตรวจเพิ่มเติมทางระบบประสาท 

แล้วไม่พบสาเหตุ เมื่อนำามาคิดคะแนนเพิ่มในส่วนของ seizure (CNS) อีก 

30 คะแนน ทำาให้คะแนนรวมเพิ่มเป็น 65 คะแนน จึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ควรให้ 

การวินิจฉัยว่าเป็น thyroid storm

 ลักษณะทางคลินิกของ thyroid storm ในผู้ป่วยรายนี้แตกต่าง 

จาก hypermetabolic state ที่มักพบใน thyroid storm คือมี cardiac 

output เพิ่มขึ้น ทำาให้มี high output failure เกิด arrhythmia และ con-

gestive heart failure ตามมาจนเกิดภาวะช็อก แต่ผู้ป่วยรายนี้เกิดภาวะ 

obstructive shock ซึ่งน่าจะอธิบายจากการที่ผู้ป่วยอาจมี pulmonary 

hypertension อยู่ก่อนหน้านี้แล้วจาก hyperthyroidism โดยร่างกาย 

ตอบสนองต่อ hyperthyroidism โดยการเพิ่ม heart rate เพื่อเพิ่ม 

cardiac output แต่หลังจากผู้ป่วยได้รับ propranolol ซ่ึงเป็น b-blocker 

ทำาให้ heart rate ลดลงร่วมกับมี pulmonary hypertension จึงทำาให้ 

เกิดภาวะ pulmonary hypertensive crisis จนเป็น obstructive shock 

มีอาการแสดงของ poor tissue perfusion ได้แก่ ปลายมือปลายเท้าเย็น 

delayed capillary refill

thyroid storm
 เป็นภาวะไทรอยด์เป็นพิษท่ีมีอาการและอาการแสดงของโรคท่ีรุนแรง 

และมีผลกระทบต่อการทำางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ทำาให้เกิดการ 

ทำางานล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ จัดเป็นภาวะเร่งด่วนท่ีจำาเป็นต้องรีบให้การ 

รักษาเน่ืองจากมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 10-301 พบอุบัติการณ์ของภาวะน้ี

ร้อยละ 0.22 ของผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษทั้งหมด และพบได้ถึงร้อยละ 5.4 

ของผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษที่ต้องรับไว้ในโรงพยาบาล2 โดยยังไม่มีรายงาน

ของอุบัติการณ์ในผู้ป่วยเด็ก สาเหตุของภาวะไทรอยด์เป็นพิษท่ีพบบ่อยคือ 

Graves disease2

 ปัจจัยกระตุ้นของการเกิด thyroid storm ได้แก่ การหยุดยาหรือ 

กินยา antithyroid ไม่สมำ่าเสมอในขณะที่โรคยังไม่หาย การติดเชื้อ ความ 

เครียด diabetic ketoacidosis การผ่าตัด การได้รับการรักษาด้วย  

radioactive iodine การตั้งครรภ์ myocardial infarction และ pul-

monary thromboembolism2

 กลไกการเกิดภาวะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้น 

ของ cathecholamine ทำาให้มี b
1
 adrenergic receptor เพิ่มขึ้น หรือมี

การเพิ่มขึ้นของ free thyroid hormone อย่างรวดเร็วจากการที่มี inhi- 

bitor ต่อ thyroid binding protein จาก cytokines ที่เกิดขึ้นในภาวะ 

เจ็บป่วยต่างๆ3 

การวินิจฉัย
 Burch และ Wartofsky4 ได้ใช้วิธีการให้ค่าคะแนนความรุนแรงของ

อาการทางคลินิกตามระบบที่พบบ่อยในผู้ป่วย thyroid storm เพื่อให้ 

การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยจำาแนกคะแนนเป็น 4 ระบบ ได้แก่  

การควบคุมอุณหภูมิ (thermoregulatory dysfunction) ระบบหัวใจและ 

หลอดเลือด (cardiovascular dysfunction) ระบบประสาท (central 

nervous system effect) และระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal-

hepatic dysfunction) ร่วมกับการมีปัจจัยกระตุ้น ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1: เกณฑ์การวินิจฉัย thyroid storm

Thermoregulatory Score  Cardiovascular Score 
dysfunction,   dysfunction 
body temperature 
degree F (๐C) 
99-99.9 (37.2-37.7)              5 Tachycardia
100-100.9 (37.8-38.2)         10        90-109                                  5

101-101.9 (38.3-38.8)  15 110-119  10

102-102.9 (38.9-39.2) 20 120-129  15

103-103.9 (39.3-39.9) 25 130-139  20

≥104.0 (≥40) 30 ≥140  25

Central nervous Score  Congestive heart failure 
system effect
Absent 0 Absent  0

Mild (agitation) 10  Mild  (pedal edema) 5

Moderate (delirium,  20 Moderate (bibasilar 10

psychosis, extreme   rales)   

lethargy)    Severe (pulmonary  15  

   edema)   

Severe (seizure, coma)  30  Atrial fibrillation
Gastrointestinal-  Score Absent   0 

hepatic dysfunction  Present   10

Absent  0  Precipitating event Score
Moderate (diarrhea,  10  Absent   0

nausea/vomiting,   Present  10

abdominal pain)   

Severe (unexplained  20 

jaundice)   

คะแนน ≥45 = thyroid storm, 25-44 = อาจเป็น thyroid storm, 

< 25 = ไม่เป็น thyroid storm 

อาการและอาการแสดง 
 1. การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย มีการสร้างความร้อนและเหง่ือ

มากขึ้น ทำาให้มีไข้ และมีการสูญเสียนำ้าและเกลือแร่มากกว่าปกติ5

c A s E  2: A 15-year-old girl with obstructive shock
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c A s E  2: A 15-year-old girl with obstructive shock

 2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีหัวใจเต้นเร็ว บาง

รายมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ อาจพบความดันเลือดสูงหรือ pulse pres-

sure กว้างกว่าปกติจากการเพิ่มขึ้นของ cardiac output ถ้าอาการ 

รุนแรงมากข้ึนอาจมีหัวใจล้มเหลว3 ส่วนน้อยมีการเพ่ิมข้ึนของ pulmonary 

vascular resistance ทำาให้มี pulmonary hypertension6 

 3. ระบบประสาท ได้แก่ กระสับกระส่าย สับสน เอะอะวุ่นวาย ไปจน

ถึงชัก ไม่รู้สึกตัวได้ โดยเช่ือว่าเกิดจาก GABA
A
 receptor ทำางานผิดปกติ7

 4. ระบบทางเดินอาหาร พบอาการถ่ายเหลวจากการเคลื่อนไหว

ของลำาไส้เล็กมากขึ้น บางรายมีความผิดปกติของการทำางานของตับจาก 

hepatic congestion, hypoperfusion ตัวเหลือง ตาเหลือง3

การรักษา
 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาในหอบำาบัดผู้ป่วยวิกฤตเพื่อติดตาม 

อาการอย่างใกล้ชิด (ตารางที่ 2) จำาแนกการรักษาเป็นการรักษาจำาเพาะ

และการรักษาตามอาการ

1. การรักษาจำาเพาะ1,5 ได้แก่

 1.1 ยาต้านการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน (thionamide) ได้แก่ pro- 

pylthiouracil (PTU) หรือ methimazole (MMI) ยาน้ีจะยับย้ัง thyroid 

peroxidase ทำาให้ลดการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทั้งนี้ PTU ขนาดสูง ยัง 

สามารถยับยั้งการเปลี่ยน T
4
 ไปเป็น T

3
 ได้ด้วย ขนาดที่ใช้คือ PTU 200-

250 มก. รับประทานทุก 4 ชั่วโมง หรือ MMI 20-25 มก. รับประทานทุก 

4-6 ชั่วโมง 

 1.2 ไอโอดีน สามารถลดการหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน และการเปลี่ยน 

T
4
 ไปเป็น T

3
 เช่น Lugol’s solution 10 หยด รับประทานทุก 8 ชั่วโมง ควร

เริ่มให้หลังจากให้ยา antithyroid ไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง  

 1.3. Glucocorticoid สามารถยับย้ังการเปล่ียน T
4
 ไปเป็น T

3
 ได้แก่ 

dexamethasone 2 มก. ให้ทางหลอดเลือดดำา ทุก 6 ชั่วโมง แล้วค่อยๆ 

ลดขนาดยา

2. การรักษาตามอาการ
 2.1 Pulmonary hypertension ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย phos- 

phodiesterase-3 inhibitor (milrinone) และ nitric oxide หลัง 

จากนั้นเปลี่ยนเป็น phosphodiesterase-5 inhibitor (sildenafil) และ  

endothelin 1 antagonist (bosentan) ตอนกลับบ้าน

 2.2 Seizure ให้การรักษาด้วย levetiracetam (Keppra®)

*ในวันที่ 10 หลังจากรักษามีภาวะ hypothyroidism จึงได้หยุดยา MMI และติดตามผลไทรอยด์ฮอร์โมน พบว่า 4 วันหลังจากนั้น

  เริ่มมี hyperthyroidism ใหม่ (FT
3
 14.7 pg/mL, FT

4
 1.0 ng/dL) จึงให้ยา MMI ใหม่ ขนาด 10 มก./วัน
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ตารางที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของ thyroid function tests ระหว่างการรักษา thyroid storm ในผู้ป่วยรายนี้

วันที่รับไว้ในรพ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FT3 (pg/mL) >30 4.81 3.74 2.9 2.42 2.47 - 1.8 1.16  1.25

FT4 (ng/dL)  2.99 3.83 3.13 2.07 1.57 1.27 - 0.84 0.7 0.66

TSH (mU/L) 0.37 - - 0.08 - - - - 0.09 -

PTU  250 mg     Discontinued

  q 6 h 

MMI  -  15 mg 20 mg 20 mg 15 mg 15 mg 5 mg 5 mg *Discon- 

   q 6 h  q 6 h q 8 h  q 8 h  q 12 h  q 12 h  OD   tinued

Lugol       10 drops q 8 h

Dexamethasone                 2 mg IV q 6 h   2 mg  2 mg 1 mg   Discontinued 

      q 8 h q 12 h q 12 h

Prednisolone     -    5 mg  5 mg  Discon-

         q 12 h  OD tinued



 

Newsletter Pediatric Endocrinology     9

เรียบเรียงโดย: • พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้ว • รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร • ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

A 19-year-old 
male adolescent 
with recurrent 
shock

วัยรุ่นชายไทย อายุ 19 ปี ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ: ความดันเลือดตำ่า

ประวัติปัจจุบัน: 1 วันก่อนมารพ. มีไข้สูง ตรวจพบว่ามีความดันเลือดตำ่า

ผลการตรวจคิดว่ามี urinary tract infection with septic shock 

เนื่องจากตรวจพบ WBC >50/HPF ในปัสสาวะ แต่ผลการตรวจ urine 

culture และ hemoculture เพาะเชื้อไม่ขึ้น

ประวัติอดีต: วินิจฉัยเป็น epithelioid sarcoma ที่กระดูกสันหลังตำาแหน่ง 

L1 ตั้งแต่อายุ 7 ปี มี recurrent tumor ที่กระดูกสันหลังตำาแหน่ง T9-L4  

ได้รับการรักษาจนครบเมื่ออายุ 13 ปี ด้วยการผ่าตัด ยาเคมีบำาบัด (vin-

cristine, etoposide, adriamycin, cyclophosphamide, ifosfamide, 

actinomycin D และ melphalan) ร่วมกับการให้รังสีรักษาที่กระดูก 

สันหลังตำาแหน่ง T11-L2 และ LS 

 ยาที่กินประจำา ได้แก่ tolterodine 8 มก./วัน pregabalin 300 มก./

วัน morphine sulphate 20 มก./วัน duloxetine 30 มก./วัน meges-

trol acetate 160 มก./วัน และ clonazepam 1 มก./วัน

 เคยมีปัญหาช็อกหลายครั้งและได้รับการตรวจระดับ cortisol ใน 

เลือดขณะช็อก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: ประวัติ recurrent shock และระดับซีรัม cortisol

อายุ (ปี)
       

การวินิจฉัย
 Serum cortisol

                                                   (mcg/dL)
 17.8 - Bed sore infection with shock 15.0

            - Suspected anaphylactic shock

 18.8 Shock, unknown cause 4.8

 19.0 Suspected UTI with shock 4.2

        (this admission)

การตรวจร่างกายหลังพ้นภาวะช็อก
General appearance: wheelchair-bound, paraplegia, not pigmented

Measurement: weight 42 kg, height 140 cm 

Back: short trunk, loss of lordotic curve of L-spine

Genitalia: testes 3 mL both, penile length 6.5 cm, pubic hair 

Tanner II

Others: unremarkable

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hb 9 g/dL, Hct 27%, WBC 8,600/cu.mm. (N 68, L 29, M 

2, E 1%), platelets 406,000/cu.mm. 

2. Blood chemistries: BUN 28, Cr 0.7 mg/dL, Na 136, K 3.5, Cl 

101, CO
2
 16 mmol/L

3. Serum cortisol during shock: 4.2 mcg/dL 

 เน่ืองจากผู้ป่วยมี recurrent shock หลายคร้ังโดยสาเหตุของช็อก 

ไม่ชัดเจนร่วมกับมีระดับ serum cortisol ตำ่าในขณะช็อกทุกครั้ง จึงให้ 

การวินิจฉัยเป็น adrenal insufficiency ครั้งนี้ได้รับการรักษาด้วย NSS 

c  A  s  E  3
60 mL/kg/dose, intravenous antibiotics และ stress dose hydro- 

cortisone หลังจากนั้นได้ลดขนาดเป็น physiologic dose ใน 3 วัน และ 

หยุดยาไปในที่สุด หลังหยุดยา hydrocortisone 10 วัน ผู้ป่วยได้รับการ 

ตรวจ 1-mcg ACTH stimulation test เพื่อประเมินการทำางานของต่อม

หมวกไตในขณะไม่มีการเจ็บป่วย ผลแสดงดังในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: ผลการตรวจ 1-mcg ACTH stimulation test หลังหยุดยา 
hydrocortisone 10 วัน

                   เวลา (นาที)  
0 30 60ระดับฮอร์โมน 

Cortisol (mcg/dL)   <1.0 1.8 2.1

ACTH (pg/mL)   15.3 - -

 ผลการตรวจพบว่าไม่มีการตอบสนองของระดับ cortisol จากการ 

ตรวจด้วย ACTH ร่วมกับ baseline ACTH ไม่สูง เข้าได้กับ secondary 

adrenal insufficiency ซึ่งต้องหาสาเหตุต่อไป และเนื่องจากผู้ป่วยมี 

delayed puberty ด้วย จึงทำาการตรวจเพิ่มเติม ดังนี้

4. Plasma LH 1.4, FSH 1.7 mIU/mL, testosterone <20 ng/dL, 
  DHEA-S 18 mcg/dL 
 ผู้ป่วยมีระดับ testosterone ตำา่เหมือนเด็กระยะก่อนเร่ิมเป็นหนุ่มร่วมกับ 

ระดับ LH และ FSH ตำ่า เข้าได้กับ hypogonadotropic hypogonadism

5. Thyroid function tests: Free T
4
 1.2 ng/dL, TSH 3.9 mU/L 

6. IGF-1 206 ng/mL, IGFBP-3  3.7 mcg/mL
7. Prolactin 6 ng/mL 

การวินิจฉัย
•  Secondary adrenal insufficiency 

•  Hypogonadotropic hypogonadism 

•  Underlying spinal epithelioid sarcoma, post treatment

วิจารณ์
 ผู้ป่วยมีภาวะ secondary adrenal insufficiency ร่วมกับมี hypo- 

gonadotropic hypogonadism จึงคิดถึงความผิดปกติของต่อมใต้สมอง 

หรือไฮโปทาลามัส แต่ผู้ป่วยไม่มีประวัติได้รับรังสีรักษาบริเวณสมองและ 

ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของระบบประสาท แต่จากการทบทวน 

ประวัติยาที่ผู้ป่วยได้รับ พบว่า megestrol acetate น่าจะเป็นสาเหตุที่ 

ทำาให้เกิด 2 ภาวะดังกล่าว และผู้ป่วยได้รับยานี้มาเป็นเวลานานถึง 7 ปี      

 Megestrol acetate (MA) คือ progestin analog เป็นสตีรอยด์ 

ชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่ง MA จัดอยู่ในกลุ่ม 17α-

hydroxyprogesterone derivatives ยากลุ่มนี้ประกอบด้วย MA, me-

droxyprogesterone acetate (MPA) และ cyproterone acetate (CPA)1 

มี biological activities ที่สำาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3

รูปที่ 1: Biochemical structures ของ progestin

Progesterone 17 α-Hydroxyprogesterone derivatives

17-Hydroxyprogesterone
(17-OHP)

Megestrol acetate (MA)

Medroxyprogesterone acetate
(MPA)

O

COCH3

O

COCH3

OH

O

COCH3

OCOCH3

CH3

O

COCH3

OCOCH3

CH3

Cyproterone acetate (CPA)

O

COCH3

OCOCH3

CI

CH2
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c  A  s  E  4

ตารางที่ 3: Biological activities ของ 17-OHP derivatives

             Progestins 
Effects  MA  MPA  CPA 

Progestogenic  +  +  +  

Anti-gonadotropic  +  +  +  

Anti-estrogenic  +  +  + 

Anti-androgenic  +  -  ++  

Estrogenic  -  -  -  

Glucocorticoid  +  +  +

 จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า MA สามารถยับยั้ง hypothalamic- 

pituitary-gonadal (HPG) axis และยังสามารถจับกับ glucocorticoid 

receptor ซึ่งมีผลทั้งเป็น agonist ทำาให้เกิด Cushing syndrome และ  

antagonist ทำาให้เกิดการยับยั้ง hypothalamic-pituitary-adrenal  

(HPA) axis1

  MA มีที่ใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือเอดส์ที่มี anorexia-cachexia 

syndrome โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รังไข่ และต่อมลูกหมาก2 

ในปีค.ศ. 1984-1996 มีรายงานสรุปจาก US FDA ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็น

โรคมะเร็งและเอดส์ พบว่าผลข้างเคียงของยา MA ทำาให้เกิด Cushing 

syndrome, diabetes และ adrenal insufficiency ซ่ึงขนาดและระยะเวลา 

ของการได้รับยาแตกต่างกัน คิดเป็น cumulative dose โดยคำานวณจาก 

ขนาดยาต่อวัน (มก.) x ระยะเวลาที่ได้รับ MA เป็นเดือน ได้เป็น 1,440- 

20,000, 120-800 และ 90-32,000 มก.-เดือน ตามลำาดับ3 ซึ่งผู้ป่วย

รายนี้ได้รับยาประมาณ 11,520 มก.-เดือน จึงอาจทำาให้เกิดผลข้างเคียง 

ข้างต้นได้ แต่จากการตรวจร่างกายไม่พบลักษณะ Cushing และไม่มีนำา้ตาล 

สูงในเลือด

 Raedler และคณะ4 พบว่า MA มีผลต่อ HPA axis ในระยะเฉียบ

พลัน โดยศึกษาในผู้ใหญ่เพศชายที่มีสุขภาพแข็งแรงจำานวน 10 คน ที่ได้รับ 

MA 160 มก. hydrocortisone 20 และ 10 มก. และ placebo ตามลำาดับ 

โดยให้ยาที่เวลา 23.00 น. และ 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ก่อนเจาะเลือดส่ง

ตรวจ serum ACTH และ cortisol 2 ครั้งห่างกัน 30 นาที คือ เวลา 10.00 

และ 10.30 น. พบว่ากลุ่มที่ได้รับ MA มีระดับ serum ACTH และ cortisol 

ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2: การศึกษาโดย Raedler และคณะ พบว่า MA มีผลต่อ HPA axis 
ในระยะเฉียบพลัน

 การศึกษาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับ MA พบว่า MA ทำาให้เกิด 

secondary adrenal insufficiency โดยมีผลเป็น transient adrenal 

insufficiency5,6 (รูปที่ 3)

 สำาหรับการศึกษาผลของ MA ต่อ HPG axis มีรายงานในผู้ป่วย

ผู้ใหญ่โรคมะเร็งและ cystic fibrosis จำานวน 4 ราย อายุ 20, 47, 63 และ 

71 ปี ตามลำาดับ โดยได้รับ MA ขนาด 400-800 มก./วัน พบว่าขณะที่ได้ 

รับยา MA ผู้ป่วยมีระดับ testosterone ตำ่าลง แต่หลังจากหยุดยา MA 

ระดับ testosterone กลับเป็นปกติ7,8 ซึ่งสอดคล้องกับผู้ป่วยรายนี้ที่ได้รับ

การตรวจ GnRH stimulation test หลังหยุดยา MA 15 วัน (ตารางท่ี 4) 

พบว่าทั้ง LH, FSH และ testosterone เพิ่มขึ้นและอัณฑะมีขนาด 4 มล. 

ทั้ง 2 ข้าง

ตารางที่ 4: GnRH stimulation test ของผู้ป่วยรายนี้ หลังจากหยุดยา 
MA 15 วัน

             เวลา (นาที) 
ฮอร์โมน  0  60  90  120 
LH (mIU/mL)  2.2  23.2  29.6  33.7 

FSH (mIU/mL)  2.6  -  -  5.5 

Testosterone (ng/dL)  101  -  -  - 

การติดตามผู้ป่วย
 หลังจากตรวจพบว่าผู้ป่วยมี adrenal insufficiency จึงให้การ

รักษาด้วย hydrocortisone ขนาดทดแทน แต่ยังไม่ได้ประเมินการทำางาน

ของ HPA axis ใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยมี progressive pulmonary meta- 

stasis และได้รับการรักษาแบบ palliative care และเสียชีวิตในที่สุด

เอกสารอ้างอิง
1. Schindler AE, Campagnoli C, Druckmann R, et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 

2003;10:s7-s16. 
2. Yeh SS, Schuster MW. Megestrol acetate in cachexia and anorexia. Int J Nanomedicine 2006;1:411-6. 
3. Mann M, Koller E, Murgo A, Malozowski S, Bacsanyi J, Leinung M. Glucocorticoid-like activity of  megestrol:  

a summary of Food and Drug Administration experience and a review of the literature. Arch Intern Med 
1997;157:1651-6. 

4. Raedler TJ, Jahn H, Goedeken B, Gescher DM, Kellner M, Wiedemann K. Acute effects of megestrol on 
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Cancer Chemother Pharmacol 2003;52:482-6. 

5. Orme LM, Bond JD, Humphrey MS, et al. Megestrol acetate in pediatric oncology patients may lead to 
severe, symptomatic adrenal suppression. Cancer 2003;98:397-405.

6. Meacham LR, Mazewski C, Krawiecki N. Mechanism of transient adrenal insufficiency with megestrol acetate  
treatment of cachexia in children with cancer. J Pediatr Hematol Oncol 2003;25:414-7.

7. Dev R, Fabbro ED, Bruera E. Association between megestrol acetate treatment and symptomatic adrenal 
insufficiency with hypogonadism in male patients with cancer. Cancer 2007;110:1173-7.

8. McKone EF, Tonelli MR, Aitken ML. Adrenal insufficiency and testicular failure secondary to megestrol 
acetate therapy in a patient with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 2002;34:381-3.
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รูปที่ 3: การศึกษาโดย Orme และคณะ ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ MA โดยวัด
ระดับ serum cortisol ตอนเช้าก่อนได้รับยา ระหว่าง (42 วันหลังจากได้
รับยา) และหลังจากหยุดยา 14 วัน
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A 14-year-old 
boy with 
galactorrhea

เด็กชายไทยอายุ 14 ปี ที่อยู่ อ.เมือง จ.กระบี่

เรียบเรียงโดย: • ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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c A s E  4: A 14-year-old boy with galactorrhea

อาการสำาคัญ: มีนำ้าสีขาวจากเต้านมทั้ง 2 ข้าง มา 3 ปี

ประวัติปัจจุบัน: 3 ปีก่อน มีนำ้าสีขาวจากเต้านมทั้ง 2 ข้าง ไม่มีกลิ่น ไม่บวม 

แดง ร้อน คลำาไม่ได้ก้อน ไม่ได้สังเกตว่าเต้านมโตขึ้น ไม่มีปวดศีรษะหรือ

อาเจียน ไม่มีอาการอ่อนแรง มองเห็นดี ไม่เห็นภาพซ้อน ทำากิจกรรมและ

เรียนได้ปกติ ปัสสาวะปกติ สังเกตว่าความสูงเพิ่มขึ้นช้าเมื่ออายุ 10 ปี

ประวัติอดีต: ไม่มีโรคประจำาตัว เรียนชั้น ม. 2 ผลการเรียนปานกลาง 

ไม่มีประวัติการใช้ยาใดๆ

ประวัติครอบครัว: พ่อสูง 165 ซม. แม่สูง 153 ซม. 

การตรวจร่างกาย
Measurement: weight 34.4 kg 
(P10), height 131 cm (<P3), 
arm span 134 cm, upper/lower 
segment 65/66 cm
Vital signs: PR 76/min, BP 
110/70 mmHg, T 37oC, RR 20/
min
General appearance: alert, no 
pallor, no jaundice
Thyroid gland: not enlarged
Heart & Lungs: normal
Breast: no breast tissue, no mass, milk-like secretion from
both nipples (รูปที่ 1)
Pubertal staging: Tanner G1P1, testes 2 mL bilaterally
Neurological examination: pupil 3 mm, no papilledema, 
no clonus
 Cranial nerves - normal
 DTR all 2+, motor grade V/V, sensory intact   
 Cerebellar signs - negative
 Visual field: superotemporal quadrantanopia both eyes, 
 Rt > Lt

problem lists
1. Galactorrhea      2. Short stature

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  CBC: Hct 36%, WBC 7,500 cells/cu.mm. (N 45, L 51, M 4%), 

Platelet 444,000 cells/cu.mm. 
2.  Blood chemistry: BUN 13.4, Cr 0.37 mg/dL
 Na 141, K 3.6, Cl 105, CO

2
 26 mmol/L 

 Ca 9.9, PO
4
 4.2 mg/dL

 ALP 168 U/L, Alb 4.8 g/dL
3.  Hormonal work-up: FT

4
 1.01 ng/dL, TSH 1.97 mU/L  

 Prolactin >450 ng/mL, b-hCG <1 mIU/mL
 IGF-I 226 ng/mL
4.  Bone age 14 years
5.  MRI of brain: sellar mass with suprasellar extension, 2.4 x

2.5 x 3.4 cm3, elevated optic chiasm, compressed optic nerves

and floor of 3rd ventricle (รูปที่ 2)

diagnosis
Pituitary macroadenoma, prolactinoma

วิจารณ์
 ในเด็กชายท่ีมีนำา้สีขาวเหมือนนำา้นมไหลจากเต้านม (galactorrhea) 

ถือว่าผิดปกติเสมอ ภาวะ hyperprolactinemia ทำาให้เกิด galactorrhea 

จากการที่ฮอร์โมน prolactin กระตุ้นให้มีการสร้างนำ้านม เกิดจากสาเหตุ

ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นภาวะปกติ (physiologic) และมีพยาธิสภาพ (pathologic) 

(ตารางที่ 1) สาเหตุของ hyperprolactinemia ที่พบได้บ่อยและควร

ซักประวัติเสมอ คือการได้รับยากลุ่ม antipsychotic และ antidepres-

sant (ตารางที่ 2)1-3 การตรวจร่างกายของระบบประสาทและการตรวจ

ลานสายตา (visual field) ที่ผิดปกติทำาให้นึกถึงสาเหตุจากเนื้องอกต่อม 

ใต้สมอง ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีความผิดปกติของ visual field ทั้งสองข้าง

ทำาให้นึกถึงสาเหตุจากเนื้องอกต่อมใต้สมองที่สร้างฮอร์โมน prolactin 

(prolactinoma) การวัดระดับฮอร์โมน prolactin ที่พบว่าสูงมากช่วย 

สนับสนุนการวินิจฉัย การตรวจ thyroid function test ควรทำาควบคู่ 

ไปกับการวัดระดับ prolactin เสมอเพื่อประเมินภาวะ hypothyroidism 

ถ้าพบ primary hypothyroidism อาจเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิด hyperpro- 

lactinemia ได้ หรือถ้าพบ secondary hypothyroidism อาจเป็นผล 

จากการกดเบียดของก้อนเน้ืองอกต่อมใต้สมองได้ การตรวจทางรังสี ได้แก่ 

computed tomography หรือ magnetic resonance imaging ของ

ต่อมใต้สมอง จะนำาไปสู่การวินิจฉัยโรค1-3

 Prolactinoma เป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมอง (pituitary ade- 

noma) ที่พบบ่อยที่สุด (ไม่นับรวมสาเหตุจาก craniopharyngioma)  

พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 2-3 : 1  

เนื้องอกเกิดจากเซลล์ lactotroph ในต่อมใต้สมองมีการเปลี่ยนแปลงเป็น

เซลล์เนื้องอก (neoplastic transformation) ทำาให้มีการสร้างฮอร์โมน 

prolactin มาก โดยไม่อยู่ภายใต้การยับยั้งของ dopamine ในร่างกาย 

ขนาดของก้อนเนื้องอกที่เล็กกว่า 1 ซม. เรียกว่า microadenoma ส่วน

ก้อนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 1 ซม. เรียกว่า macroadenoma ในผู้ป่วยเด็กและ

วัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี มักพบเป็น macroadenoma ประมาณร้อยละ 

60-70 และเป็น microadenoma ร้อยละ 30-402-5

รูปท่ี 2: ภาพถ่าย magnetic resonance 
imaging ของสมอง แสดงก้อนเน้ืองอกท่ีต่อม

ใต้สมองและขยายไปถึง sphenoid sinus

รูปที่ 1: นำ้าสีขาวเหมือนนำ้านม
จากหัวนม (galactorrhea)

ตารางที่ 1: สาเหตุของ hyperprolactinemia

Physiological causes        Pathological causes
Pregnancy Prolactinoma

Breastfeeding Decreased dopaminergic inhibition

  of prolactin secretion

  (trauma, tumour, pituitary stalk

  compression, inflammatory diseases)

Nipple stimulation Drugs (see Table 2)

Sexual intercourse Renal failure

Psychological stress Hepatic failure

Physical stress Hypothyroidism

Macroprolactin Chest wall injury

  Idiopathic
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 อาการและอาการแสดงของ hyperprolactinemia ในเด็กหญิงที่ 

พบบ่อย คือประจำาเดือนมาน้อย (oligomenorrhea) หรือประจำาเดือน

ขาดหายไปหลังจากที่เคยมีประจำาเดือนแล้ว (secondary amenorrhea) 

หรือมีนำ้านมไหล (galactorrhea) ส่วนเด็กชายมักมาด้วย galactorrhea 

หรือเข้าสู่วัยหนุ่มล่าช้า (delayed puberty) ที่เป็นชนิด hypogonado- 

tropic hypogonadism มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยที่มาด้วยปัญหาการมอง 

เห็น (ophthalmoplegia, hemianopia) ซึ่งเป็นผลจากก้อนเนื้องอกต่อม

ใต้สมองกดเบียด optic chiasm แต่มักตรวจพบการมองเห็นผิดปกติจาก

การตรวจร่างกาย ส่วนอาการปวดศีรษะท่ีเกิดจากความดันในกะโหลกศีรษะ 

สูงพบได้น้อย1-5

การรักษา
 วัตถุประสงค์ของการรักษาเพื่อลดระดับ prolactin ให้ลงมาอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ ลดขนาดของก้อนเนื้องอกต่อมใต้สมอง และลดอาการที่เกิด

จาก hyperprolactinemia ทำาให้ประจำาเดือนกลับมาเป็นปกติ ไม่มีนำ้านม

ไหลและเข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้ตามปกติ วิธีการรักษามี 3 วิธี4-7 ดังนี้

 1. การรักษาด้วยยา6,7 ยาที่ใช้คือ dopamine agonist จะทำาให้

ขนาดของก้อนเนื้องอกหดเล็กลง (shrinkage) ยับยั้งการสร้างและหลั่ง 

prolactin ทำาให้ระดับ prolactin ลดลงและภาวะ galactorrhea หายไป

 ยา dopamine agonist มี 3 ชนิด (ตารางที่ 3) คือ

 1.1  Bromocriptine (2.5 มก./เม็ด) ขนาด 1.25-10 มก./วัน 

ส่วนมากใช้ประมาณ 7.5 มก./วัน แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

 1.2  Cabergoline (1.0 มก./เม็ด) ขนาด 0.25-5.0 มก./สัปดาห์ 

การบริหารยาสะดวกกว่า bromocriptine เพราะกินยาเพียงสัปดาห์ละ  

ครั้งเท่านั้น ราคายาแพงมาก และยังไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทย

 1.3 Quinagolide ใช้ในผู้ใหญ่ และยังมีข้อมูลจำากัดมาก

 ยากลุ่ม dopamine agonist ทุกชนิดมีผลข้างเคียงท่ีพบบ่อย ได้แก่ 

คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ความดันเลือดตำ่า เป็นต้น จึงควรเริ่มการรักษา 

ด้วยขนาดตำา่ๆ เช่น bromocriptine 1.25 มก./วัน และให้ก่อนนอน เพ่ือลด 

ผลข้างเคียง ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นทุก 1 สัปดาห์จนได้ระดับยาที่เหมาะสม

 ประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาท้ัง bromocriptine และ caber- 

goline ได้ผลดีทั้งในการลดระดับ prolactin ประมาณร้อยละ 85-90 

และลดขนาดของเนื้องอกได้ประมาณร้อยละ 70-85 ประสิทธิภาพของยา 

cabergoline ดีกว่า bromocriptine เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สะดวกกว่า

ในเรื่องของการบริหารยา6-9

 ระยะเวลาในการรักษา ยังไม่แน่นอน จากรายงานพบว่าระยะเวลา

ในการรักษาแตกต่างกันตั้งแต่ 2-10 ปี6-9 โดยเฉพาะเนื้องอกที่มีขนาด

ใหญ่มากกว่า 4 ซม. ใช้เวลาในการรักษานานกว่า 10 ปี และหลังหยุดการ

รักษาพบว่ามีการกลับเป็นซำ้า (recurrence) ของก้อนเนื้องอกได้ร้อยละ 

16-20

 2. การผ่าตัด พิจารณาผ่าตัดในกรณีที่การรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้

ผล1,8,9 ขนาดเนื้องอกใหญ่ขึ้นร่วมกับมีความผิดปกติของระบบประสาท มี

เลือดออกในก้อนเน้ืองอก วิธีการผ่าตัดท่ีนิยมคือ transphenoid surgery 

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่พบได้ ได้แก่ เบาจืด hypopituitarism 

และ CSF leakage อย่างไรก็ตามผลการรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ค่อยดีนัก 

เนื่องจากไม่สามารถนำาก้อนเนื้องอกออกได้ทั้งหมด มีอัตราการกลับเป็น 

ซำ้าสูงและยังคงมีระดับ prolactin สูงหลังการผ่าตัด1,8,9 รวมทั้งพบภาวะ

แทรกซ้อนได้บ่อย

 3. รังสีรักษา จะพิจารณาใช้วิธีนี้เมื่อให้การรักษาด้วยยาและการ

ผ่าตัดแล้วยังไม่ดีขึ้น

พยากรณ์โรคและการติดตามผู้ป่วย
 การติดตามระยะยาวในผู้ป่วยเด็กที่เป็น macroprolactinoma  

พบว่ามีการขาดฮอร์โมนต่อมใต้สมองอื่นๆ ด้วย เช่น growth hormone, 

sex hormones ในผู้ป่วยรายนี้ผลการตรวจระดับ IGF-I เท่ากับ 226 ng/

mL ในขณะที่มีพัฒนาการทางเพศ Tanner stage I และอายุกระดูก 14 ปี 

จึงไม่น่าจะมีการขาด growth hormone แต่มี delayed puberty ซึ่งไม่

ได้ตรวจ LH และ FSH ในขณะนั้น (เพราะภาวะ hyperprolactinemia 

ยับยั้งการหลั่ง gonadotropins) การติดตามต่อมาหลังการรักษา 2-3 ปี 

พบว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการเข้าสู่วัยหนุ่มได้เอง Tanner stage IV และอายุ

กระดูกเพิ่มขึ้นเป็น 16 ปี และยังมีภาวะตัวเตี้ยอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หา

สาเหตุเพิ่มเติมเนื่องจากอายุกระดูก 16 ปี และมีการปิดของ epiphyses 

ไปแล้ว

ตารางที่ 2: ยาที่ทำาให้เกิด hyperprolactinemia

Indication        Medication
Typical antipsychotic agents Phenothiazine drugs,

  haloperidol, pimozide

Atypical antipsychotic agents Risperidone, olanzapine

Antidepressant drugs Clomipramine, desipramine,

  imipramine, amitriptyline

Antiemetic drugs Metoclopramide, domperidone

Antihistaminic drugs Cimetidine, ranitidine

Hormones  Oestrogens (high dose)

  Cyproterone acetate (high dose) 

Antihypertensive drugs Verapamil, reserpine,

  alpha-methyldopa

Opiates Codeine, morphine and 

  derivatives

  Cocaine 

ตารางที่ 3: ยาที่ใช้ในการรักษา prolactinoma1 

Medication        Dose Specific aspects Side effects
Bromocriptine 10 (max. 30) mg More side effects Common:
  2-3 times day-1 Lower efficiency    Nausea, headache, hypotension,
   Available data for children    constipation, nasal congestion
     and pregnancy

Cabergoline 0.25-3.5 mg High efficiency Infrequent:
  1 week-1  Available data for children   Fatigue, anxiety, depression 
     and pregnancy  Rare:
   Cardiac safety   Vasospasms, psychosis

Quinagolide 75-150 (max. 600) mg High efficiency Under discussion:
  1 day-1 Limited data for children   Cardiac-valve abnormalities 
     and pregnancy
   Limited data for concerning 
     duration of therapy
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c A s E  4: A 14-year-old boy with galactorrhea


