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เป็นเด็กที่มีปัญหาสีผิวดำาคลำ้ากว่าปกติ รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยเด็กชาย

อายุ 3 ปี มีตัวดำาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ รายท่ี 2 เป็นผู้ป่วยเด็กชายอายุ 4 ปี 

มาด้วยช็อกและตัวดำา ส่วนรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 9 ปี 

ที่มาด้วยคอโต และรายสุดท้ายเป็นผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 5 เดือน ที่

มีไข้สูงร่วมกับมีอาการชักและนำ้าหนักตัวน้อย ทั้ง 4 รายมีบทสรุป

และเฉลยที่แพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะ

 เดือนพฤษภาคม ปี 2559 นี้ ชมรมฯ จะจัดให้มีประชุมวิชาการ

อีกครั้งและจะจัดเป็นประจำาทุก 2 ปี โดยมี theme คือ Practical 
Endocrinology for Pediatricians ซึ่งเนื้อหาการประชุมเน้นสาระ

ดีๆ และทันสมัยเช่นเคย ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ 

ทุกท่านเตรียมวางแผนเข้าร่วมประชุมแต่เนิ่นๆ ได้เลยค่ะ
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A 3-year-old boy with generalized 
hyperpigmentation
เรียบเรียงโดย	 •	พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์  •	รศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล1
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C A S E A 4-year-old boy with shock

เรียบเรียงโดย		•	พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติ 
	 •	อ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

A 9-year-old girl with 
hyperthyroidism
เรียบเรียงโดย	 •	พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์  
	 •	อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์  •	รศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

A 5-month-old girl with seizure
เรียบเรียงโดย	 •	ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เรียบเรียงโดย		 •	รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ.  2558 ผ่านไปอีกปีแล้ว สำาหรับปีใหม่ 2559 

 นับเป็นปีที่ 22 ของการก่อตั้งชมรมฯ

 Newsletter ฉบับต้นปี 2559 ยังคงมีเนื้อหาทางวิชาการที่ 

เข้มข้นเช่นเคย โดยเฉพาะ journal watch 3 เรื่องที่ อ.เปรมฤดี ได้

เรียบเรียงจากวารสารท่ีมีช่ือเสียงและทันสมัย เร่ืองแรกเป็นการศึกษา 

ในระยะยาวเกี่ยวกับ growth, sex steroids และระดับ IGF-1 ใน

เด็กชายที่มี gynecomastia เรื่องที่สองเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับ 

skeletal deficits และ insulin resistance ในผู้ป่วยมะเร็งเด็กที่

รอดชีวิตหลังได้รับการรักษาและทำา stem cell transplantation 

ส่วนเรื่องที่สาม เป็นการศึกษาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม

ในบุตรสาวที่มารดาได้รับ DDT ในช่วงตั้งครรภ์ สำาหรับตัวอย่าง

ผู้ป่วยของ newsletter ฉบับคร่ึงปีแรกยังมีการนำาเสนอผู้ป่วย 4 ราย 

เช่นเคยทั้งจาก fellow และอาจารย์หลายๆ สถาบัน โดย 2 รายแรก
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เรียบเรียงโดย	•	รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดลJOURNAL WATCH I

 A Longitudinal Study of Growth,
 Sex Steroids and Insulin-like Growth 
 Factor I in Boys with Physiological  
 Gynecomastia 
   โดย Mikkel G Mieritz, et al. 
ตีพิมพ์ใน The Journal of Clinical Endocrinology & Metabo-
lism 2015; doi: 10.1210/jc.2015-2836.

 Physiological gynecomastia พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 

20-70 ของเด็กชายที่เข้าสู่วัยหนุ่ม เชื่อว่าเกิดจากความไม่สมดุลของ

ระดับเอสโทรเจนต่อเทสทอสเทอโรน โดยมีระดับเอสโทรเจนสูง แต่ใน

ทางปฏิบัติกลับไม่ค่อยพบผลการตรวจเลือดดังกล่าวจากเด็กชายที่

มี physiological gynecomastia จึงน่าจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุ

ทำาให้เกิด physiological gynecomastia ได้แก่ growth hormone, 

insulin-like growth factor I (IGF-I) ความไม่สมดุลของฮอร์โมน

เพศที่ระดับเนื้อเยื่อเต้านม หรือ endocrine disruptors ต่างๆ 

 ผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาระยะยาวในเด็กชายชาวเดนมาร์กจำานวน 

106 ราย ซึ่งการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ Copenhagen Puberty 

Study ผลการศึกษาพบว่าเด็กชายจำานวนร้อยละ 49 มี physiolo- 

gical gynecomastia ในระหว่างติดตาม โดยอายุเฉลี่ยที่ตรวจพบ

ครั้งแรก คือ 13.4 ปี (10.8-15.0 ปี) พบบ่อยที่สุดในระยะวัยหนุ่ม 

ตอนกลาง คือ genital Tanner stage III และ IV ระยะเวลาที่มี 

gynecomastia เฉลี่ยประมาณ 1.9 ปี (1.1-2.6 ปี) ร้อยละ 27 ของ

เด็กชายที่มี gynecomastia พบว่าเป็นๆ หายๆ เมื่อเปรียบเทียบเด็ก

กลุ่มที่มีและไม่มี gynecomastia พบว่ากลุ่มที่มี gynecomastia มี 

peak height velocity ที่อายุน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มี gynecomastia  

คือ 13.5 และ 13.9 ปี ตามลำาดับ โดยที่ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่าง

กันของนำ้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย และร้อยละของไขมันในร่างกาย 

และเมื่อเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนต่างๆ ระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่าระดับ 

IGF-I, FSH, testosterone, free testosterone, estradiol และ 

FSH : inhibin B ในกลุ่มท่ีมี gynecomastia สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่มี gyne- 

comastia แต่ระดับ AMH และ SHBG ในกลุ่มที่มี gynecomastia  

ตำ่ากว่า โดยที่ระดับ IGFBP-3, LH และ estradiol : testosterone  

ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม

 นอกจากน้ี การศึกษาน้ียังได้ศึกษา histology ของเน้ือเย่ือเต้านม 

ในผู้ป่วยชายอายุ 25 ปี ท่ีมี gynecomastia คงอยู่ พบลักษณะ ductal 

hyperplasia ล้อมรอบด้วย fibrous tissue และไม่มี lobuli ซึ่งเป็น

ลักษณะของ gynecomastia ที่พัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว ท่อนมมีการ 

express receptors ต่างๆ ได้แก่ estrogen receptor (ER)-α, ER-

β, androgen receptor (AR), progesterone receptor (PGR) 

และ IGF-IR ซึ่งแสดงโดยการพบ strongly positive immunohis-

tochemical staining ในขณะที่ aromatase มี weak staining แต่

ไม่มี expression ของ prolactin receptor (PRLR)

 โดยสรุป physiological gynecomastia พบได้บ่อยในเด็กชาย 

การที่มีระดับ IGF-I สูง และ pubertal growth มีความสัมพันธ์กับการ

เกิด physiological gynecomastia แต่อัตราส่วนฮอร์โมน estradiol 

: testosterone ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด physiological gyne-

comastia ตามที่เคยเข้าใจมาในอดีต

 Adverse Fat Depots and Marrow  
 Adiposity are Associated with 
 Skeletal Deficits and Insulin 
 Resistance in Long-Term Survivors  
 of Pediatric Hematopoietic Stem  
 Cell Transplantation 
   โดย Sogol Mostoufi-Moab, et al. 
ตีพิมพ์ใน Journal of Bone and Mineral Research 2015;30: 
1657-66.
 การปลูกถ่ายไขกระดูก (allogenic hematopoietic stem cell 

transplantation, alloHSCT) ใช้ในการรักษาโรคเลือด และมะเร็ง

หลายชนิด ปัจจุบันผลการรักษาดีขึ้นมาก จึงมีผู้รอดชีวิตจำานวนมาก

ขึ้น ทำาให้พบผลข้างเคียงระยะยาวจากการรักษาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งอาจเป็นผลจากยาเคมีบำาบัด การได้รับรังสีรักษา ฯลฯ โดยเฉพาะ

ด้านต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของสมดุลกลูโคส ภาวะดื้ออินซูลิน และ

เบาหวาน เหล่านี้เป็นปัญหาที่สำาคัญ นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบ

ต่อปริมาณไขมันในร่างกาย ความหนาแน่นของกระดูก ตลอดจนขนาด

ของกล้ามเนื้อ เนื่องจากเซลล์กระดูกและเซลล์ ไขมันมีจุดกำาเนิดจาก 

mesenchymal stem cell เดียวกันในไขกระดูก รวมไปถึงฮอร์โมน

ต่างๆ ได้แก่ growth hormone, insulin like growth factor I,  

leptin และ peroxisomal proliferator-activated receptor γ 

ล้วนมีส่วนทำาให้มีการพัฒนาของ mesenchymal stem cell เหล่าน้ี  

ไปเป็น osteoblast หรือ adipocyte การศึกษาในเซลล์มนุษย์พบว่า 

mesenchymal stem cell ส่วนท่ีจะพัฒนาเป็น osteoblast มีความ 

ไวต่อรังสีรักษามากกว่าเซลล์ที่จะพัฒนาเป็น adipocyte ดังนั้น fat- 

bone axis ในผู้ป่วยเหล่านี้จึงอาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้ 

 การศึกษาน้ีทำาในผู้ป่วย alloHSCT ท่ีมีประวัติได้รับ total body 

irradiation (TBI) จำานวน 25 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ 

match กับอายุ เพศ และเชื้อชาติ ดูเรื่องของไขมันในร่างกาย กระดูก 

และภาวะดื้ออินซูลิน ผลการศึกษาพบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้ารับ 

การศึกษา คือ 17.3 ปี ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่ออายุเฉลี่ย 

8.5 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการทำา alloHSCT เนื่องจากเป็น acute 

lymphoblastic leukemia และ acute myelogenous leukemia 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าผู้ป่วยมีภาวะเป็นหนุ่มสาวช้า

มากกว่า มี Z-score ของความสูงน้อยกว่า ในขณะที่ Z-score ของ

ดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกัน (-0.28 และ 0.44) และ sitting height : 

height ก็น้อยกว่า จากการตรวจด้วย micro-MRI ผู้ป่วยทุกรายมี 

bone volume fraction ตำ่ากว่ากลุ่มควบคุมซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแรง

ของกระดูกที่น้อยกว่า และมี bone microarchitecture ที่ผิดปกติ 

ตลอดจนมี marrow adipose tissue (MAT) ที่มากกว่า ส่วนไขมัน

ในร่างกายจากการตรวจด้วย DXA scan พบว่าผู้ป่วยมีปริมาณไขมัน

มากกว่ากลุ่มควบคุม และ muscle density ตำ่ากว่าซึ่งบ่งชี้ว่ามีไขมัน

สะสมในกล้ามเนื้อมากกว่า ในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลิน พบว่าผู้ป่วย

มีภาวะดื้ออินซูลินอย่างชัดเจน จากการประเมินด้วย HOMA-IR โดย

สัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยมีอายุน้อยเมื่อได้รับการทำา alloHSCT โดย 

HOMA-IR สัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไขมันในร่างกาย

 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีปริมาณไขมันผิดปกติทั้งทั่ว

ร่างกาย และ MAT ตลอดจนมี bone microarchitecture ผิดปกติ 

ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นในระยะยาว 

เช่น ภาวะดื้ออินซูลิน ความผิดปกติของสมดุลกลูโคส และความผิด

ปกติของกระดูก
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JOURNAL WATCH I
 DDT Exposure in Utero 
 and Breast Cancer 
   โดย Barbara A Cohn, et al. 
ตีพิมพ์ใน The Journal of Clinical Endocrinology & Metabo-
lism 2015;100:2865-72.

 Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) เป็น estrogenic 

chemicals ที่ทั่วโลกใช้เป็นสารฆ่าแมลง และมีการใช้กันแพร่หลาย

ตั้งแต่อดีตช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ก่อนที่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ตะวันตกจะยกเลิกการใช้ไปในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ดังนั้น สตรีที่เกิด

ในช่วงนั้นและยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน จึงมีอายุอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะ

เป็นมะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี้ DDT ยังสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ได้ยาวนาน จึงทำาให้มนุษย์สัมผัสกับ DDT ในสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่รู้ตัว

 เป็นที่ทราบกันดีว่าการได้รับ diethylstilbestrol (DES) ซึ่ง

เป็นเอสโทรเจนสังเคราะห์ในช่วงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการเกิด

มะเร็งเต้านม มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งปากมดลูก การศึกษานี้จึง

มีสมมติฐานว่าการที่สตรีตั้งครรภ์ ได้รับ DDT ในช่วงตั้งครรภ์อาจมี 

3 ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมในบุตรสาวของสตรีดังกล่าว 

การศึกษาน้ีเป็นชนิด case-control จากกลุ่มประชากรสตรีท่ีมีบุตรสาว

จำานวน 9300 ราย จาก Child Health and Development Studies 

pregnancy cohort ในพื้นที่ Alameda County, California ศึกษา

แบบ prospective ติดตามเป็นเวลา 54 ปี โดยมีบุตรสาวของกลุ่มสตรี

เหล่านี้ที่เป็นมะเร็งเต้านมและได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 52 ปี เข้าร่วม

การศึกษาจำานวน 103 ราย และกลุ่มควบคุม 315 ราย

 ผลการศึกษาพบว่าระดับ isomer o, p’-DDT ของมารดาที่ 

ตรวจจากเลือดที่เจาะระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดเป็นเวลา 1-3 วัน  

มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมในบุตรสาว โดยมีค่า odds  

ratio (95% CI) ที่ระดับ o, p’-DDT quartile ที่ 4 ต่อ quartile ที่ 1 

เท่ากับ 3.7 (1.5-9.0) และระดับ o, p’-DDT มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการพบ advanced stage ของมะเร็งเมื่อแรกวินิจฉัย  

 โดยสรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการได้รับ 

DDT ในช่วงตั้งครรภ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในบุตรสาว 

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์

ดังกล่าว
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เรียบเรียงโดย	•	พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์  •	รศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดลCASE 1 I

A 3-year-old boy with
generalized hyperpigmentation

เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 8 เดือน ภูมิลำาเนา จ. พระนครศรีอยุธยา

อาการสำาคัญ: สีผิวเข้มมากขึ้นมา 8 เดือน 

ประวัติปัจจุบัน:
 2 ปีก่อน มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยมีริมฝีปากและสีผิวดำาคลำ้า  

ปฏิเสธการอยู่ในบริเวณที่มีแดดแรง กินอาหารได้ปกติ เหนื่อยเฉพาะ 

เวลาวิ่งเล่นมากๆ ไปพบแพทย์ได้รับการตรวจ echocardiography 

ผลปกติ ผู้ป่วยมีประวัติเจ็บป่วยบ่อยทุก 3-4 เดือน เวลาเจ็บป่วยหรือ

มีไข้จะอาเจียนมากจนต้องนอนโรงพยาบาลให้นำ้าเกลือทุกครั้ง ไม่มี 

นำ้าตาลตำ่าในเลือดหรือความดันเลือดตำ่า

 8 เดือนก่อน สีผิวดำามากขึ้น กระพุ้งแก้มและเหงือกเริ่มดำา ป่วย 

และอาเจียนบ่อยขึ้น เข้าโรงพยาบาลเกือบทุกเดือน

 1 เดือนก่อน มีอาการคลื่นไส้ตอนเช้าร่วมด้วย

ประวัติอดีต: ปฏิเสธการกินยาประจำาหรือสัมผัสสารเคมี ไม่มีประวัติ

สัมผัสวัณโรคหรือไอเรื้อรัง  

ประวัติส่วนตัว: เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำานวน 3 คน นำ้าหนักแรกเกิด 

4,030 กรัม คลอดปกติ ครบกำาหนด Apgar score 9, 10 ไม่มีภาวะ 

แทรกซ้อนหลังเกิด กินอาหาร 3 มื้อ ชอบกินไข่เจียว กิน 8-10 คำา 

ต่อมื้อ นมกล่องรสจืด วันละ 4-5 กล่อง พัฒนาการปกติ 

ประวัติครอบครัว: ญาติผู้หญิงทางฝ่ายมารดา มีสีผิวเข้มและเจ็บป่วย 

บ่อยๆ เสียชีวิตตั้งแต่อายุ 6 ปี มีประวัติแต่งงานกันในเครือญาติ  

(รูปที่ 1) ไม่มีประวัติกล้ามเนื้ออ่อนแรงในครอบครัว

การตรวจร่างกาย
Measurements: weight 18.5 kg (90th percentile), height 
106.6 cm (97th percentile)
Vital signs: T 36.7ºC, PR 89/min, RR 24/min, BP 86/58 
mmHg (sitting), 79/50 mmHg (supine)
General appearance: alert, no dysmorphic features
Skin: generalized hyperpigmentation at body, lips, gum, 
buccal mucosa, nails, palmar creases and buttock area
HEENT: not pale, no goiter
Heart and Lungs: normal 
Abdomen: soft, no hepatomegaly, no palpable mass
Genitalia: normal male type, penile length 3 cm, testicular 
volume 2 mL both sides, pubic hair Tanner I
Extremities: no rash, no edema
Neurological exam: normal gait, no nystagmus, pupil 3 mm
react to light  both eyes, no abnormal movement, motor 
power grade 5 all, DTR 2+ all, BBK and clonus – negative

Problem lists
1.  Generalized hyperpigmentation 
2.  Frequent illness (vomiting)
3. Family history of consanguinity and skin hyperpig- 
 mentation

รูปที่ 1: Pedigree ของผู้ป่วยและครอบครัว

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  Blood glucose: 104 mg/dL
2. Blood chemistries: BUN 19, Cr 0.34 mg/dL, Na 135,
  K 4.1, Cl 105, HCO

3
 17, anion gap 13 mmol/L

3. 250 mcg ACTH stimulation test:

Blood chemistries  0 min  60 min
Cortisol (mcg/dL)  5.9  6.1

Progesterone (ng/dL)  <3  <3
(N, 10-33)

17-OH progesterone  12  14 
(17-OHP, ng/dL) (N, 3-90)

Testosterone (ng/dL)   <2.5  -
(N, <3-10)

4.  Plasma ACTH >1,950 pg/mL (N, 10-60)
5. Plasma renin activity (PRA) 1,072 ng/dL/hr (supine position:
  N, 100-650, mean 410)
6. Plasma aldosterone concentration (PAC) 9.19 ng/dL  
 (supine position: N, 3-35, mean 11)
7.  CT of adrenal gland: normal size of both adrenal glands
 without definite mass
8. Genetic analysis (StAR gene mutation): homozygous
  R188C StAR mutation

การวินิจฉัย
Non-classical lipoid congenital adrenal hyperplasia

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายน้ีมาด้วยอาการและอาการแสดงของ primary adre- 

nal insufficiency (สีผิวเข้ม ป่วยบ่อย และคล่ืนไส้อาเจียน) มีอวัยวะ 

เพศภายนอกเป็นชายปกติ มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติและญาติ 



N e w s l e t t e r  P e d i a t r i c  E n d o c r i n o l o g y 5

CASE 1 I A 3-year-old boy with generalized hyperpigmentation

ผู้หญิงทางฝ่ายมารดามีสีผิวเข้มและเจ็บป่วยบ่อย เสียชีวิตตั้งแต่อายุ 

6 ปี จากพงศาวลีมีลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเข้าได้กับ auto- 

somal recessive ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีการขาด 

glucocorticoid คือ ระดับ cortisol ตำ่า และไม่เพิ่มขึ้นหลังการ 

กระตุ้นด้วย ACTH 250 mcg ร่วมกับมีระดับ ACTH ในพลาสมาสูง 

และมีการขาด mineralocorticoid ทำาให้เลือดเป็นกรด และระดับ 

พลาสมา renin สูง 

 การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วย primary adrenal insuf-

ficiency ท่ีขาดท้ัง glucocorticoid และ mineralocorticoid ร่วมกับ 

มีอวัยวะเพศภายนอกเป็นชายปกติ มีดังนี้

 1. Congenital adrenal hyperplasia (CAH) พบได้บ่อยท่ีสุด 

และมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive โดย 

ชนิดของ CAH ที่คิดถึง ได้แก่

 - Non-classical lipoid CAH เกิดจาก StAR gene muta-

tion ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอวัยวะเพศภายนอกเป็นชายปกติได้และอาจมีหรือ 

ไม่มีการขาด mineralocorticoid ร่วมด้วย การทดสอบด้วย 250 

mcg ACTH จะพบว่าระดับ serum progesterone, 17-OHP และ 

testosterone ตำ่าทั้งหมด ซึ่งเข้าได้กับผู้ป่วยรายนี้

 - Non-classical P450scc deficiency ไม่สามารถแยกจาก

non-classical lipoid CAH ด้วยอาการและอาการแสดงรวมถึง 

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ อุบัติการณ์น้อยกว่า non-classical 

lipoid CAH ต้องแยกด้วยการตรวจ gene หรือ DNA analysis 

เท่านั้น

 - 21-hydroxylase deficiency และ 11β-hydroxylase 
deficiency ในเพศชายจะมีอาการและอาการแสดงของ androgen 

เกิน จึงไม่นึกถึงในผู้ป่วยรายนี้  

 - P450 oxidoreductase (POR) deficiency ในเพศชาย

มักมีอวัยวะเพศกำากวมและพบความผิดปกติของกระดูกร่วมด้วย 

แบบ Antley-Bixler syndrome (craniosynostosis, brachy- 

cephaly, radio-ulnar หรือ radio-humeral synostosis, bowed 

femora, arachnodactyly) ความผิดปกติเกิดจาก missense  

mutation ของ cytochrome P450 oxidoreductase gene

 ส่วน 17α-hydroxylase/17,20-lyase enzyme deficiencies 

และ 3β-HSD deficiency ในเพศชายมักมีอวัยวะเพศกำากวม จึงนึกถึง

น้อยลงในผู้ป่วยรายนี้

 2. ACTH resistance syndromes ได้แก่ familial gluco-

corticoid deficiency type 1 และ 2 รวมถึง Allgrove (Triple A)  

syndrome ซ่ึงมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal reces- 

sive โดยผู้ป่วยที่เป็น classic case จะมีแต่การขาด glucocorticoid 

มีส่วนน้อยที่พบการขาด mineralocorticoid ร่วมด้วย ซึ่งผู้ป่วย 

รายน้ีขาดท้ัง glucocorticoid และ mineralocorticoid จึงทำาให้นึกถึง 

ACTH resistance syndromes น้อยลง

 ส่วนโรค adrenal hypoplasia congenita และ adrenoleu-

kodystrophy มักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ X-link reces-

sive การพบความผิดปกติในญาติเพศหญิงของผู้ป่วยทำาให้คิดถึงโรค

กลุ่มนี้ลดลง 

 กลุ่มโรคอื่นที่เป็นสาเหตุของ adrenal insufficiency เช่น  

autoimmune Addison disease หรือการติดเชื้อที่ต่อมหมวกไต 

คิดถึงน้อยเพราะจากประวัติมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ชัดเจน 

 ผู้ป่วยรายน้ีได้ทำาการตรวจทางอณูพันธุศาสตร์ของ StAR gene 

พบ homozygous R188C StAR mutation จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น 

non-classical lipoid CAH 

 Lipoid CAH เป็น CAH ที่มีความรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากมี

ความผิดปกติของ steroidogenesis ทั้งที่ต่อมหมวกไตและต่อมเพศ1

การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบระดับฮอร์โมนจากเปลือกต่อม 

หมวกไตตำ่าทุกชนิด พบระดับ ACTH และระดับ renin สูงในพลาสมา 

ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ lipoid CAH1 สาเหตุเกิดจาก mutation ของ

StAR gene ท่ีอยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 8 ตำาแหน่ง p122 StAR ย่อมาจาก

steroidogenic acute regulatory protein เป็นโปรตีนท่ีทำาหน้าท่ีนำา 

cholesterol เข้ามาใน mitochondria เพ่ือเร่ิมกระบวนการ steroido- 

genesis3 ถ้ามี mutation ของ StAR gene ทำาให้ไม่สามารถสร้าง 

StAR protein ได้ cholesterol จึงเข้าสู่ mitochondria ไม่ได้4

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด lipoid CAH เป็นแบบ “two-hit model”3

ในภาวะปกติเมื่อต่อมหมวกไตถูกกระตุ้นด้วย ACTH หรือต่อมเพศ 

ถูกกระตุ้นด้วย gonadotropins, StAR protein จะทำาหน้าที่นำา 

cholesterol ทั้งที่สร้างมาจาก LDL ภายนอกเซลล์และที่สร้างได้เอง 

ภายในเซลล์ เข้ามาใน mitochondria เพ่ือเร่ิมกระบวนการ steroido- 

genesis ซึ่งการนำา cholesterol เข้ามาใน mitochondria บางส่วน 

ยังสามารถผ่านทาง StAR-independent cholesterol flow ได้

 การขาด StAR protein ใน lipoid CAH ระยะแรกทำาให้มีการ 

สร้างสตีรอยด์ลดลง โดยท่ีการสร้างบางส่วนยังคงมีอยู่ผ่านทาง StAR- 

independent cholesterol pathway ทำาให้มีสตีรอยด์อยู่บ้าง แต่ไม่ 

เพียงพอ ทำาให้มีการหลั่ง ACTH เพื่อมากระตุ้นต่อมหมวกไตเพิ่มขึ้น 

ร่วมกับมีการเพิ่มของการนำา LDL เข้ามาในเซลล์ของต่อมหมวกไต 

สำาหรับในต่อมเพศเม่ือเข้าสู่วัยรุ่นก็มีการนำา LDL เข้ามาในเซลล์เช่นกัน 

(1st hit) เพื่อให้มีการสร้างสตีรอยด์เพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป LDL

ที่เข้ามาในเซลล์และอยู่ในรูปของ lipid droplet จะทำาลายเซลล์ด้วย 

วิธีการทำาให้โครงสร้างของเซลล์เสียไปร่วมกับการเกิดภาวะ auto- 

oxidation ท้ายที่สุดเซลล์จะถูกทำาลายและสร้างสตีรอยด์ ไม่ได้เลย 

(2nd hit)1

 Lipoid CAH จำาแนกเป็น 2 ประเภท คือ classical และ non-

classical ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ลักษณะของอวัยวะเพศและฮอร์โมนที่ขาดตามชนิดของ 
lipoid CAH4-6

 ชนิด Classical Non-classical

อายุที่เริ่มมี First few weeks  Early infancy or

อาการ or months later

ชนิดของ Glucocorticoid และ Glucocorticoid

ฮอร์โมนที่ขาด mineralocorticoid ร่วมกับมีหรือไม่มี

  การขาด mineralo- 

  corticoid

46,XX อวัยวะเพศภายนอก อวัยวะเพศภายนอก

 เป็นหญิง เป็นหญิง

46,XY อวัยวะเพศภายนอก อวัยวะเพศกำากวม

 เป็นหญิง เล็กน้อยหรืออวัยวะ 

  เพศภายนอกเป็น 

  ชายปกติ

 ใน non-classical lipoid CAH พบว่า StAR mutation ทำาให้

activity ของ StAR ลดลงเป็นร้อยละ 20-25 ของ activity ปกติ1 

ทำาให้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการของ adrenal insufficiency ช้า เพศชาย 

จะพบลักษณะของอวัยวะเพศภายนอกเป็นชายปกติหรืออวัยวะเพศ 

กำากวมเล็กน้อย และอาจมีหรือไม่มีการขาด mineralocorticoid ก็ได้ 
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CASE 1 I  

dary amenorrhea หรือ early menopause ได้5 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้อง

ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศทดแทน1

การติดตามการรักษา
 ภายหลังการให้ glucocorticoid และ mineralocorticoid 

ทดแทน พบว่าผู้ป่วยมีสีผิวจางลง ไม่มีอาการและอาการแสดงของ 

adrenal insufficiency อีก และภาวะเลือดเป็นกรดหายไป

เอกสารอ้างอิง
1. Sperling  MA, editors. Pediatric endocrinology. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2014.
2. Metherell LA, Naville D, Halaby G, Begeot M, Huebner A, Nurnberg G, et al. Nonclassic lipoid 

congenital adrenal hyperplasia masquerading as familial glucocorticoid deficiency.  
J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:3865-71.

3. Baker BY, Chen X, Abduljabbar MA, Miller WL. A genetic isolate of congenital lipoid 
adrenal hyperplasia with atypical clinical findings. J Clin Endocrinol Metab. 2006;90:835-40.

4. Fluck CE, Pandey AV, Dick B, Camats N, Cancio MF, Clemente M, et al. Characterization 
of novel StAR (steroidogenic acute regulatory protein) mutations causing non-classic 
lipoid adrenal hyperplasia. PLoS one. 2011;6:1-9.

5. Sahakitrungruang T, Soccio RE, Muritano ML, Walker JM, Achermann JC, Miller WL. 
Clinical, genetic, and functional characterization of four patients carrying partial loss of 
function mutations in the steroidogenic acute regulatory protein (StAR). J Clin Endocrinol 
Metab. 2010;95:3352-9.

6. Baker BY, Lin L, Kim CJ, Raza J, Smith CP, Miller WL, et al. Non-classic congenital 
lipoid adrenal hyperplasia: a new disorder of the steroidogenic acute regulatory protein 
with very late presentation and normal male genitalia. J Clin Endocrinol  Metab. 2006;91: 
4781-5.

7. Kim CJ, Lin L, Huang N, Quigley CA, AvRuskin TW, Achermann JC, et al. Severe com-
bined adrenal and gonadal deficiency caused by novel mutations in the cholesterol side 
chain cleavage enzyme, P450scc. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:696-702.

A 3-year-old boy with generalized hyperpigmentation

เด็กชายไทยอายุ 4 ปี ภูมิลำาเนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ: ไข้ ซึมลง 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: 
 3 วันก่อนมารพ. มีไข้สูง ไอ ไปพบแพทย์ท่ีคลินิก ได้ยากิน อาการ

ไม่ดีข้ึน 

 2 วันก่อนมารพ. ยังมีไข้สูง อาเจียน 3 ครั้ง มารดาสังเกตว่า 

ซึมลง ไปรพ.เอกชน ตรวจพบมีสีผิวคลำ้าผิดปกติ ความดันเลือดตำ่า

และปอดอักเสบ ตรวจเลือดพบผลดังนี้

 - Serum Na 119, K 6.7, Cl 79, HCO
3
 15 mmol/L

 - Blood glucose 100 mg/dL

 - Serum cortisol (ขณะช็อก) 6.1 mcg/dL

 ได้รับการรักษาโดยให้ intravenous fluid, antibiotics, hydro- 

cortisone หลังจากนั้นอาการดีขึ้น แพทย์จึงส่งตัวมาเพื่อรับการ 

รักษาต่อ

ประวัติอดีต:
 บุตรคนที่ 5/5 เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 3,200 กรัม  

หลังเกิดไม่มีอาการผิดปกติ มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยมีสีผิวคลำา้มากกว่า 

สมาชิกในครอบครัวมาตั้งแต่แรกเกิดและคลำ้ามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 

เวลาไม่สบาย ปฏิเสธประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ประวัติความดัน

เลือดตำา่ นำา้ตาลตำา่ในเลือดหรือเจ็บป่วยรุนแรง ไม่มีประวัติกลืนลำาบาก 

พัฒนาการปกติสมวัย

จึงทำาให้วินิจฉัยแยกยากจาก familial glucocorticoid deficiency 

(FGD)2 ต้องอาศัยการตรวจ DNA analysis เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

 การตรวจภาพรังสีของต่อมหมวกไตในผู้ป่วย lipoid CAH จะ 

พบลักษณะต่างๆ ดังนี้

 1. ต่อมหมวกไตมีขนาดใหญ่ พบใน classical lipoid CAH6

 2. Hypoplastic adrenals with calcification (cirrhotic, 

end stage fat deposition) อาจพบได้ใน classical lipoid CAH2

 3. ต่อมหมวกไตมีขนาดปกติ พบใน non-classical lipoid 

CAH หรือ P450scc deficiency7 ซึ่ง CT scan ของผู้ป่วยรายนี้พบ

ต่อมหมวกไตมีขนาดปกติ

การรักษาและพยากรณ์โรค
 การรักษาประกอบด้วยการให้ฮอร์โมน glucocorticoid และ 

mineralocorticoid ทดแทนร่วมกับพิจารณาให้เกลือในเด็กเล็ก ซึ่ง 

ขนาดของ glucocorticoid ที่ใช้จะน้อยกว่าที่ใช้รักษาผู้ป่วยกลุ่ม  

virilizing CAH1 ในเพศชายท่ีมีลักษณะอวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิง

ควรพิจารณาทำาการผ่าตัด orchidectomy ทุกราย1 ส่วน non-

classical lipoid CAH เพศชาย อาจพบภาวะ progressive hyper- 

gonadotropic hypogonadism และ azoospermia ได้ แต่ก็มี 

รายงานพบผู้ป่วยชายบางรายสามารถมีบุตรได้2 ในเพศหญิงสามารถ

เป็นสาวได้เอง แต่อาจมีประจำาเดือนท่ีเป็น anovulatory cycle, secon- 

CASE 2 I  เรียบเรียงโดย	•	พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติ  •	อ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

A 4-year-old boy with shock
ประวัติครอบครัว:
 ปฏิเสธประวัติแต่งงานในเครือญาติ ประวัติตายคลอด แท้ง เสีย

ชีวิตไม่ทราบสาเหตุในครอบครัว ลูกชายของพี่สาวมารดามีผิวคลำ้า

เหมือนผู้ป่วยแต่แข็งแรงดี

Pedigree 

การตรวจร่างกาย
General appearance: a Thai boy, good consciousness, 
generalized hyperpigmentation (prominent at gum, buccal 
mucosa, knuckles and skin creases), no masculinization, 
normal sweating and crying with tear
Vital signs: T 37.1oC, BP 100/68 mmHg, PR 120/min, RR 
22/min
Measurements: weight 17 kg (P 50th), height 102 cm (P 50th) 
(รูปที่ 1), U:L=1.1:1, arm span 100 cm 



N e w s l e t t e r  P e d i a t r i c  E n d o c r i n o l o g y 7

CASE 2 I  A 4-year-old boy with shock

รูปที่ 1: Growth curve แสดงการเติบโตของผู้ป่วย

วิจารณ์
 ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ ไอ อาเจียน ซึมลง ตรวจพบมีภาวะช็อก

และระดับ cortisol ตำ่า (inappropriate กับ stress ในขณะนั้น) และ

อาการดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วย hydrocortisone ร่วมกับ 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับ adrenal insufficiency  

(hyponatremia, hyperkalemia, normal anion gap acidosis)  

จากการตรวจร่างกายยังพบความผิดปกติของสีผิวที่มีลักษณะ 

Addisonian hyperpigmentation จึงนึกถึงภาวะ adrenal crisis ท่ี

เป็น primary adrenal insufficiency มากที่สุด ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก 

congenital หรือ acquired ก็ได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: สาเหตุของ primary adrenal insufficiency1

Congenital   

Adrenal hypoplasia congenita (AHC)
• X-linked AHC  •  Autosomal recessive AHC
• AAA syndrome
Congenital adrenal hyperplasia
• Atypical lipoid CAH
Metabolic disorders
• Adrenoleukodystrophy  •  Cholesterol synthetic defects 
• Peroxisome biosynthetic defect  • Mitochondrial disease
ACTH resistance syndrome
• Isolated: familial glucocorticoid deficiency
• Associated with alacrimia, achalasia, ACTH-resistance 
  adrenal failure (Triple A syndrome)

Acquired 

Autoimmune polyglandular syndrome (APS)
• Isolated  •  APS I  •  APS II
Infection
• Tuberculosis  •  Meningococcemia
• HIV infection  •  Fungus eg. histoplasmosis
Infiltrative disease/malignancy 
Hemochromatosis, amyloidosis 
Hemorrhage/ischemia 
Medications
• Steroid synthesis inhibitors  •  Glucocorticoid antagonists
• Steroid catabolism enhancers

 จากประวัติ มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยมีผิวคลำ้ามาตั้งแต่เล็ก และ

คลำา้มากข้ึนในช่วงท่ีมีอาการป่วย ทำาให้นึกถึงสาเหตุท่ีเป็น congenital 

cause ซึ่งกลุ่มโรคที่เป็นไปได้ ได้แก่

 1. Adrenal hypoplasia congenita (AHC) ซ่ึงเป็น inherited 

adrenal steroidogenesis defect   

  - X-linked AHC เกิดจากความผิดปกติของ DAX1 

(dosage-sensitive sex-reversal, adrenal hypoplasia con-

genita, X chromosome: NR0B1 gene) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ

ของ adrenal insufficiency ตั้งแต่ early infancy แต่ก็พบได้ในช่วง 

later childhood จนถึง young adult2

  - Autosomal recessive AHC เกิดจาก SF-1 mutation 

(steroidogenic factor-1, NR5A1) ซึ่งมีผลต่อทั้ง adrenal และ 

gonadal development ทำาให้เกิด male-to-female sex-reversal 

แต่ผู้ป่วยรายนี้มีลักษณะอวัยวะเพศเป็นชายปกติ จึงไม่คิดถึงสาเหตุ

จาก SF-1 mutation3

 2. Congenital adrenal hyperplasia (CAH)
 เนื่องจากผู้ป่วยเป็นเด็กชายที่มีอาการของการขาด mineralo- 

corticoid แต่ไม่มีอวัยวะเพศกำากวม โรคที่นึกถึงในกลุ่ม CAH ได้แก่ 

Heart and Lungs: normal
Abdomen: no hepatosplenomegaly, no abdominal mass
Genitalia: stretched penile length 4.5 cm, testicular volume
2 mL, bilateral, pubic hair Tanner I 
Neurological exam: E4V5M6, no nystagmus, pupil 3 mm 
react to light both eyes, EOM full, motor grade V all, DTR 
normal
Skin: no rash, no vitiligo

Problem list
History of shock and hyperpigmentation

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Blood chemistries: BUN 41, Cr 0.5 mg/dL, Na 128, K 5.2, 
 Cl 94, HCO

3
 23 mmol/L, glucose 103 mg/dL

2. X-ray bone age 3.5 years
3. 250 mcg ACTH stimulation test

                 Time (min)  0  30  60
Parameters   
Cortisol (mcg/dL) 0.89 0.87 0.77

Testosterone (ng/dL) <2.5 - <2.5

Progesterone (ng/dL) <3 - <3

ACTH (pg/mL) 13,270 - -

Plasma renin activity  470
(ng/dL/hr)  (N, 100-650) 

- -

Aldosterone  10.8 
(ng/dL)  (N, 3-35) 

- -
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CASE 2 I  A 4-year-old boy with shock

รูปที่ 2:  Mutation analysis ของ NR0B1 gene ของผู้ป่วย

  1) 21-hydroxylase deficiency แต่ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มี

ลักษณะของ peripheral precocious puberty ไม่มี advanced 

bone age ผลตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ ไม่มีระดับ testoster-

one และ progesterone สูง จึงไม่สนับสนุนการวินิจฉัย 

  2) Lipoid adrenal hyperplasia ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมี

อวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิงหรืออวัยวะเพศกำากวม มากกว่าเป็นเพศ

ชายปกติ4 ยกเว้นในกลุ่ม non-classic type ที่ผู้ป่วยมีอวัยวะเพศ

เป็นชายได้

 3. Adrenoleukodystrophy (ALD)
 เป็นโรคกลุ่ม neurodegenerative disease ซ่ึงร้อยละ 80 ของ

ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงทางระบบประสาทมาก่อนเน่ืองจากมี progres-

sive demyelination ของ neuron มีเพียงร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วย

ที่มี adrenal insufficiency นำามาก่อน5 จึงทำาให้คิดถึงน้อยในผู้ป่วย

รายนี้ แต่ควรตรวจ VLCFA (C26:0) เพิ่มเติม

       ผลการตรวจ 250 mcg ACTH stimulation test มีค่า peak 

cortisol ตำ่ากว่า 18 ไมโครกรัม/ดล. ร่วมกับระดับ ACTH สูง ช่วย

ยืนยันการวินิจฉัย primary adrenal insufficiency การที่มีระดับ 

progesterone และ testosterone ตำา่ท้ังก่อนและหลังกระตุ้น ร่วมกับ 

มี aldosterone ตำ่าในขณะที่ potassium ค่อนข้างสูง จึงเข้าได้กับ 

โรค adrenal hypoplasia congenita ประวัติครอบครัวของผู้ป่วย 

รายน้ีไม่มีคนท่ีมีอาการเหมือนผู้ป่วย นอกจากบุตรชายของพ่ีสาวมารดา 

ที่มีผิวคลำ้าผิดปกติ จึงสงสัยว่าอาจเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

แบบ X-linked ได้ แต่ยังคงต้องคิดถึงโรคอื่นๆ ทั้งที่เป็น autosomal 

recessive หรือเป็น de novo mutation ด้วย ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการ

ตรวจ molecular study ของ NR0B1 gene พบ p.G383fsX387 

ช่วยยืนยันการวินิจฉัย X-linked AHC (รูปที่ 2)

 X-linked AHC พบได้ในเด็กชาย มีอุบัติการณ์ 1:70,000-

600,000 พบ adrenal insufficiency ได้บ่อยใน 2 ช่วงอายุ (bimo- 

dal distribution pattern) คือช่วง early infancy และ childhood 

period6 (รูปที่ 3)

 DAX1 mutation ทำาให้เกิด down-regulation ของ prolifera-

tion ของ definitive zone ของต่อมหมวกไต (ซึ่งจะเจริญต่อไปเป็น 

 adrenal cortex) ทำาให้เห็นเป็นลักษณะ cytomegalic fetal adrenal 

cortex zone ซึ่งจะ regression ไป เกิดเป็น adrenal gland hypo-

plasia และเกิดความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนจาก adrenal cor-

tex นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมี hypogonadotropic hypogonadism 

และ spermatogenetic defect ได้ เนื่องจาก DAX1 เป็น orphan 

nuclear receptor ที่พบได้ทั้งที่ pituitary gonadotrope cells, 

ventromedial hypothalamus และ gonads ด้วย2 การรักษาผู้ป่วย

นอกจากการให้ hormone replacement แล้ว ยังต้องให้คำาแนะนำา

เรื่องพัฒนาการของการเข้าสู่วัยหนุ่มและปัญหา infertility ด้วย ใน

เพศหญิงที่มี DAX1 mutation จะมีความผิดปกติได้หากมี skewed 

X inactivation, Turner syndrome หรือ X-autosomal translo-

cation มีรายงานพบ isolated HH ในผู้หญิงที่เป็น homozygous 

DAX1 mutation และพบ extreme pubertal delay ใน hetero-

zygous female carriers ด้วย7

Genetic counselling
 มารดาและพี่สาวของผู้ป่วยได้รับการตรวจ molecular study 

พบว่าพี่สาวปกติ แต่มารดามี DAX1 mutation (carrier) ดังนั้น 

ควรทำาการตรวจเพิ่มเติมในพี่น้องคนอื่นๆ ของผู้ป่วยด้วย เนื่องจาก 

บุตรชายจะมีโอกาสเป็นโรคร้อยละ 50 ในขณะท่ีบุตรสาวจะเป็น carrier 

ได้ และวางแผนตรวจ ACTH stimulation test ในญาติเพศชายที่มี 

ผิวคลำ้าผิดปกติ 

รูปที่ 3: อายุที่เริ่มมีอาการ adrenal insufficiency
ของผู้ป่วย DAX-1 mutations6  
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เด็กหญิงไทย อายุ 9 ปี 5 เดือน ภูมิลำาเนา จ.พิจิตร

อาการสำาคัญ: ไทรอยด์เป็นพิษ 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล 

ประวัติปัจจุบัน:
 1 ปีก่อน มีอาการเหนื่อยง่าย คอโตและตาโปน รักษาที่โรง
พยาบาลชุมชนด้วย PTU วันละ 1 เม็ด นาน 1 เดือน อาการไม่ดีขึ้นจึง
ปรับเพิ่มเป็น 1 เม็ด วันละ 3 เวลา หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ เริ่มมีไข้และ
ผื่นตามตัว กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมแต่ไข้และผื่นไม่ดีขึ้น จึงย้าย
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้เปลี่ยนยาเป็น MMI ไข้และผื่นหายไป 
หลังกิน MMI นาน 1 สัปดาห์ ผลเลือด AST 113, ALT 221 U/L จึง
หยุดยา MMI 
      หลังหยุด MMI นาน 6 สัปดาห์ ผลเลือด FT

4
 1.0 ng/dL, FT

3
 

<0.4 pg/mL, TSH >100 mU/L ได้รับ L-thyroxine กินนาน 8 เดือน 
เมื่อติดตามผลการรักษาพบว่าระดับ FT

4
 9.3 ng/dL, FT

3
 20.4 pg/

mL, TSH <0.01 mU/L (ตารางที่ 1) จึงหยุด L-thyroxine และเริ่มให้ 
propranolol พร้อมส่งผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช

ประวัติอดีต: เคยชักเมื่ออายุ 1 ปี ได้รับยากันชักและหยุดยาเมื่ออายุ 
7 ปี พัฒนาการช้า 

ประวัติแรกเกิด: บุตรคนที่ 2 ในจำานวน 2 คน เกิดครบกำาหนด นำ้าหนัก
แรกเกิด 2,300 กรัม 

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธประวัติโรคไทรอยด์ในครอบครัว

ตารางที่ 1: Thyroid function tests และประวัติการรักษาของผู้ป่วย
ระยะเวลา   อาการ FT3 FT4 TSH  
หลังการ และอาการ (pg/mL) (ng/dL)   (mU/L)  ยา
 วินิจฉัย แสดง   
 แรก คอโต  -  -   -  -
 วินิจฉัย เหนื่อยง่าย

 2 เดือน คอโต -  -       -     Start PTU    
  เหนื่อยง่าย    1x1 (1 เดือน)
      PTU 1x3
                    (2 สัปดาห์) 

  ไข้ ผื่น  14.0  3.4  0.01  Off PTU,  
      start MMI 

 3 เดือน  - 1.9  0.01  Off MMI,
      start
       propranolol 

      + ursolin 

   2.2  0.7  0.01  Off 
       propranolol 
       + ursolin 

 4 เดือน   1.6  0.4  36.4 

 5 เดือน   <0.4   1.0  >100  Start 
      L-thyroxine
      (100) ¾ x1 

 6 เดือน   -  0.7  95.8  L-thyroxine
      (100) 1x1

11 เดือน   17.5  3.0  <0.1  Off 
      L-thyroxine, 
      start 
      propranolol
      (10) 1x3 

 1 ปี   20.4  9.3 <0.01 Propranolol
      (10) 1x4
      และส่งตัวมา

CASE 3 I  เรียบเรียงโดย	•	พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักด์ิ  •	อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์  
•	รศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

A 9-year-old girl with hyperthyroidism

การตรวจร่างกาย
Measurements: weight 21 kg (10th percentile), height 127 cm
(25th percentile)
Vital signs: T 37oC, PR 110 /min, RR 20 /min, BP 100/60 
mmHg
General appearance: good consciousness, no dysmorphic 
features
HEENT: mildly pale, no jaundice, exophthalmos both eyes, 
no lid lag, no lid retraction
Thyroid gland: diffuse enlargement, 
length 6 cm, width 4 cm, smooth 
surface, firm consistency, not tender 
Heart, Lungs and Abdomen: normal
Extremities: moist skin, fine tremor
Breasts: Tanner I 
Pubic hair: Tanner I

Problem lists
1. Hyperthyroidism for 4 months with goiter and exophthalmos 
2.  Previous history of hyperthyroidism followed by hypothy- 
 roidism (while not taking antithyroid drug)
3.  History of major side effect while being on MMI
4.  History of minor side effect while being on PTU

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
1. TFT: FT

4
 >7.7 ng/dL (0.8-2.2), T

3
 468 ng/dL (119-218), TSH

  <0.005 mU/L (0.6-5.5)
2. Thyroid autoantibodies: thyroglobulin Ab 77.1 IU/mL (<35),
  microsomal Ab 104.5 IU/mL (<35), TSH receptor antibody 
  (TRAb) >40 IU/L (<1)

3. RAIU: high 131I uptake 
4.  CBC: Hb 10.1 g/dL, Hct 31.8%, WBC 4,600/cumm (N 36,
  L 52%), ANC 1,656/cumm, platelets 317,000/cumm, MCV 
  66.9 fL 
5. LFT: TB 0.3, DB 0.1 mg/dL, albumin 3.7, globulin 2 g/dL,
  AST 22, ALT 32, ALP 238 U/L

การวินิจฉัย 
 Graves disease with history of hypothyroidism and 
hyperthyroidism (flip-flop between hypothyroidism and 

hyperthyroidism) 

วิจารณ์
 ผู้ป่วยมาด้วยอาการและอาการแสดงของ hyperthyroidism 
(เหนื่อยง่าย คอโตและตาโปน) มี diffuse thyroid gland enlarge-
ment, exophthalmos และ fine tremor ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการในช่วงแรกพบว่ามี FT4 สูง TSH ตำา่ เข้าได้กับภาวะ hyper-
thyroidism ต่อมามี FT4 ตำ่า TSH สูง เข้าได้กับภาวะ primary 

6 cm

4 cm
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hypothyroidism ในขณะที่ไม่ได้ยาต้านไทรอยด์ ท้ายที่สุด FT4 กลับ
มาสูงและ TSH กลับมาตำา่อีกคร้ัง กล่าวคือมีภาวะ hyperthyroidism 
ใหม่ และพบว่า thyroglobulin, microsomal Abs, TRAb และ  
131I thyroid uptake เพิ่มขึ้นทั้งหมด

 การวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยที่มาด้วย hyperthyroidism และ
ต่อมาเป็น hypothyroidism (ในขณะท่ีไม่ได้ยาต้านไทรอยด์) และกลับ
เป็น hyperthyroidism อีกครั้ง มีดังนี้ 

 1. Graves disease ที่ผู้ป่วยมีทั้ง TSH receptor stimulating 
Ab (TSHR-SAb) และ TSH receptor blocking Ab (TSHR-BAb) 
ซึ่ง Graves disease เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด (ร้อยละ 50-80) ของ
ภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กและวัยรุ่น1 จัดอยู่ในกลุ่มโรค autoimmune 
ลักษณะสำาคัญ คือ ต่อมไทรอยด์โต มีอาการของไทรอยด์เป็นพิษและ 
มี exophthalmos

 พยาธิกำาเนิดของโรคเกิดจากมีการสร้าง antibodies ต่อ thy-
roid stimulating hormone receptor (TRAb) ชนิดของ TRAb มี 
3 ชนิด ได้แก่ stimulating (TSHR-SAb), blocking (TSHR-BAb) 
และ neutral Abs อาการและอาการแสดงขึ้นอยู่กับชนิดของ TRAb 
ขณะนั้นๆ โดยถ้า TSHR-SAb เด่น จะทำาให้เกิดภาวะ hyperthy-
roidism ถ้า TSHR-BAb เด่น จะทำาให้เกิดภาวะ hypothyroidism2 

ลักษณะผู้ป่วยท่ีมีการเปล่ียนกลับไปมาระหว่าง hyperthyroidism และ  
hypothyroidism มักพบในผู้หญิงชาวเอเชีย อายุระหว่าง 20-50 ปี3

 พบการทำางานของ TRAb ชนิด stimulating ในผู้ป่วย Graves 
disease ได้ถึงร้อยละ 90-1004-6 โดยเมื่อ TSHR-SAb จับกับ TSH 
receptor จะกระตุ้น adenylate cyclase เกิดการสร้าง cAMP ส่ง
ผลให้มีการสร้างและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนมากขึ้น ทั้งยังกระตุ้นขนาด 
ของ follicular cells และเพิ่ม vascularity ของต่อมไทรอยด์1 ส่วน 
TSHR-BAb เม่ือจับกับ TSH receptor จะลดการทำางานของ adeny- 
late cyclase ทำาให้ cAMP ลดลง การสร้างและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน
จึงลดลง จากการศึกษาของ Laurberg P และคณะ7 พบว่าผู้ป่วย 
hyperthyroidism ที่ได้รับการรักษาด้วย MMI จะมีปริมาณของ 
TRAb ลดลงเมื่อติดตามไปเป็นระยะเวลา 5 ปี ส่วนสาเหตุที่ทำาให้มี 
การเปลี่ยนจาก hyperthyroidism เป็น hypothyroidism เกิดจาก 
MMI มีผลกดระบบภูมิคุ้มกัน ทำาให้มีการสร้าง TRAb ลดลง8 ส่วน
สาเหตุที่ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก hypothyroidism เป็น hyper-
thyroidism นั้นอธิบายได้จากผลของไทรอยด์ฮอร์โมนที่ให้ทดแทน
ทำาให้มี immune response เพิ่มขึ้น และทำาให้ regulatory T-cell  
ที่ทำาหน้าที่กดภูมิคุ้มกันลดลง เป็นผลทำาให้ TRAb เพิ่มขึ้น9,10 

  2. ผู้ป่วยมีภาวะ Hashitoxicosis ในช่วงแรก คือมี hyperthy-
roidism แล้วตามด้วย hypothyroidism แต่กลับมาเป็น Graves 
disease ในครั้งนี้ จากการศึกษาของ McLachlan SM และคณะ3 
พบว่าผู้ป่วย Hashimoto hypothyroidism ท่ีมีเฉพาะ microsomal 
และ thyroglobulin Abs หลังให้การรักษาด้วย L-thyroxine กลับมี
ภาวะ hyperthyroidism และตรวจพบ TRAb ชนิด stimulating 

 อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วย Hashimoto thyroiditis และ Graves 
disease สามารถตรวจพบ antibodies ได้ทั้ง 3 ชนิด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางท่ี 2: Prevalence ของ thyroid autoantibodies ในประชากร 
ทั่วไป ผู้ป่วย Graves disease และ Hashimoto thyroiditis11

Antibodies General Graves Hashimoto
                              population (%) disease (%) thyroiditis (%)
Thyroglobulin Ab       3 12-30 35-60 

Microsomal Ab          10-15 45-80 80-99

TSH receptor              
1-2 70-80 2-6

antibody (TRAb)

CASE 3 I  A 9-year-old girl with hyperthyroidism

CASE 4 I  เรียบเรียงโดย	•	ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

A 5-month-old girl 
with seizure

การรักษาและติดตามผู้ป่วย
 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการผ่าตัด total thyroidectomy เนื่องจาก
ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่มาก ร่วมกับสันนิษฐานว่าผู้ป่วยมี major side 
effect คือ hepatitis จาก MMI ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยได้รับ dexametha-
sone, Lugol’s solution, lithium carbonate และ propranolol 
เพ่ือควบคุมให้อยู่ในภาวะ euthyroidism หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีภาวะ tran- 
sient hypoparathyroidism และได้รับ L-thyroxine กินตลอดชีวิต
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เด็กหญิงไทย อายุ 5 เดือน ภูมิลำาเนา จ. ปทุมธานี

อาการสำาคัญ: ชักเกร็ง 45 นาทีก่อนมา รพ.

ประวัติปัจจุบัน: 
 3 วันก่อนมา รพ. มีไข้ตำ่าๆ นำ้ามูกใส ไอเล็กน้อย อาเจียนเวลาไอ 
1-2 ครั้งต่อวัน 

 1 วันก่อนมีไข้ตำา่ๆ มีผ่ืนแดงตามตัว ไอ นำา้มูกเท่าเดิม กินได้ปกติ 
สังเกตว่าหายใจเหนื่อยมากขึ้น
 45 นาที มีไข้สูง ชักเกร็งทั้งตัว ตาลอยนาน 1 นาที มารดาจึงนำา
ส่งรพ. ระหว่างทางมีตัวเกร็งๆ นานประมาณ 30 นาที 

ประวัติอดีต: 1 สัปดาห์ก่อน ไปฉีดวัคซีน DTP+HBV หลังฉีดยา 9 
ช่ัวโมง มีไข้สูง ชักเกร็งกระตุก นาน 2 นาที นอนรพ. 2 วัน ตรวจ blood 
glucose, electrolytes, lumbar puncture ผลตรวจอยู่ในเกณฑ์
ปกติ แพทย์บอกว่าชักจากไข้สูง
 บุตรคนแรก เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,500 กรัม ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน

พัฒนาการ: พูดอ้อแอ้ คว้าของเปลี่ยนมือ เริ่มคืบ  

ประวัติโภชนาการ: 3 เดือนแรกกินนมแม่ หลังจากนั้นกินนมผสมครั้งละ 
4 ออนซ์ 7 มื้อ กินข้าวบด 1 มื้อและซีรีแลค 1 มื้อมา 1 เดือน หลังอายุ 
2 เดือนสังเกตว่าดูดนมแล้วเหนื่อยง่าย ต้องพักบ่อย นำ้าหนักขึ้นน้อย

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธการแต่งงานในเครือญาติ
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การตรวจร่างกาย    
Vital signs: T 38oC, HR 170/min, RR 60/min, BP 101/70 mmHg
Measurements: weight 5.3 kg (-2.1 SDS), length 58 cm 
(-2.2 SDS), HC 40 cm, AF 2x2 cm 
General appearance: drowsiness, mild dyspnea, not pale
Skin: generalized maculopapular rash at trunk and extremi-
ties, no alopecia
HEENT: no injected pharynx, normal tympanic membrane
Heart: normal S1, S2, pansystolic murmur grade 3/6 at apex,
S3 gallops
Chest and lungs:  rachitic change of ribs (รูปที่ 1), subcostal 
retraction, no crepitation 
Abdomen: no distension, liver 5 cm below RCM, liver span 
8 cm, spleen can’t be palpated 
Extremities: swelling of joints (รูปที่ 1)
Neuro signs: pupil 3 mm, RTL, full EOM, no facial palsy, 
motor at least gr IV all, equal movement, DTR 2+ all, Babin-
ski sign present both, clonus negative, no stiffness of neck, 
Brudzinski’s sign negative 

Problem lists:
1. Second episode of generalized tonic clonic seizure
2. Heart murmur with congestive heart failure (CHF)
3. Failure to thrive
4. Fever with rash

CASE 4 I  

รูปที่ 1: ลักษณะ swelling ของ joints และ rachitic change 
ที่ ribs ของผู้ป่วย

รูปที่ 2: ภาพ X-ray พบ rachitic 
change ที่ costochondral 
junction และมี diffuse 
osteopenia, fraying, flaring 
และ cupping ของ metaphyses 
ของ long bones

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี
1.  CBC: WBC 11,000/cumm (N 22, L 73, M 5%), Hct 33.9%,
  platelet 289,000/cumm 
2.  Blood chemistries: capillary blood glucose 107 mg/dL,
  Na 135, K 4.2, Cl 101, HCO

3
 20.2 mmol/L, BUN 9, Cr 0.3,

  Ca 4.1, P 4.5, Mg 1.8 mg/dL, iCa 0.53 mmol/L
3.  LFT: TP 60, alb 40, glob 24 g/L, TB 0.3, DB 0.17 mg/dL,
  AST 69, ALT 50, ALP 592 U/L
4.  Chest X-ray: mild cardiomegaly with pulmonary conges-
 tion, rachitic change at costochondral junction, fraying  
 at right humerus (รูปที่ 2)
5.  ECG: normal sinus rhythm, rate 150/min, normal axis,
  left ventricular enlargement, prolonged QT (QTc 0.48 s) 
6.  Spot urine (2 hour after IV Ca gluconate): urine Ca 11.3,
  P 58.5, Cr 16.1 mg/dL, urine Ca/Cr 0.7 mg/mg, TRP 73%
7.  Hormonal assay: PTH 393 pg/mL, 25-OH-vitamin D 35
  ng/mL
8. Echocardiography: dilated cardiomyopathy with mild poor
  LV systolic function, marked left ventricular enlargement,  
 ejection fraction (EF) 50%, mild anterior mitral valve  
 prolapse with severe mitral regurgitation
9.  Cardiac enzyme: CK-MB 8.18 ng/mL (0-3), CPK 328 U/L
  (21-232), troponin T 0.012 ng/mL (0.0-0.014)
10. Film both wrists and knees: cupping, fraying and flaring
 at distal radius, ulnar, femur and tibia (รูปที่ 2)

การวินิจฉัย 
1. Calcipenic rickets วินิจฉัยแยกโรค
 1.1  Pseudo-vitamin D deficiency rickets (PDDR) 
 1.2  Hereditary vitamin D resistant rickets (HVDRR) 
2.  Dilated cardiomyopathy with CHF
3.  Acute viral infection 

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยชัก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ 
hypocalcemia ร่วมกับ serum phosphate ไม่สูง พบ PTH และ 
ALP สูง ตรวจร่างกายเพิ่มเติมพบ swelling ของ wrists และ an-
kles, rachitic change ที่ chest wall ร่วมกับลักษณะ X-ray เข้า
ได้กับ rickets คิดถึง calcipenic rickets (แผนภูมิที่ 1) โดยคิดถึง
สาเหตุจากโรคกลุ่ม vitamin D disorders ผู้ป่วยมีระดับ 25-OHD 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงคิดถึงสาเหตุจาก abnormal vitamin D me-
tabolism ได้แก่ PDDR และ HVDRR ผู้ป่วยรายนี้ไม่มี alopecia ซึ่ง
อาจพบในโรค HVDRR การวินิจฉัยแยก 2 ภาวะนี้ใช้การตรวจระดับ 
serum 1,25(OH)2 vitamin D ซึ่งยังไม่สามารถตรวจได้แพร่หลาย
ในประเทศไทย แต่อาจวินิจฉัยแยกได้โดยดูการตอบสนองต่อการรักษา
และปริมาณยาท่ีใช้ อย่างไรก็ตามในช่วงแรกท้ัง 2 โรคอาจใช้ยาปริมาณ
สูงได้ 

การรักษาและการติดตามการรักษา 
      ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาโดยให้ 10% calcium gluconate ทาง
หลอดเลือดดำาในช่วงแรก ร่วมกับให้กิน calcitriol และ CaCO3 (ตารางที่ 
1) โดยต้องใช้ขนาดยาสูงมาก คือ calcitriol 3 mcg/day และ CaCO3 
540 mg/kg/day of elemental calcium ในการทำาให้ระดับ calcium 
ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถหยุดยา 10% calcium gluco-
nate หลังเริ่มรักษาประมาณ 3 สัปดาห์ ในระหว่างการติดตามอาการ 
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ติดตาม echocardiography ท่ี 1 และ 2.5 เดือนหลังการรักษา พบว่า
ภาวะ DCM หายเป็นปกติ คือมี EF 65 และ 67% ตามลำาดับ แต่ยังพบ 
moderate mitral regurgitation อยู่ จึงสรุปว่าสาเหตุของ DCM  
น่าจะเกิดจาก hypocalcemic cardiomyopathy 

Hypocalcemic cardiomyopathy
 ภาวะ hypocalcemia เป็นสาเหตุของ DCM ที่พบน้อยมาก แต่
รักษาให้หายได้ พบได้ทุกอายุ สาเหตุในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
วิตามินดี ในขณะที่ในผู้ใหญ่เกิดจาก hypoparathyroidism กลไก
การเกิด hypocalcemic cardiomyopathy ยังไม่ทราบชัดเจน แต่
เชื่อว่าเกิดจากทั้งภาวะ hypocalcemia และ vitamin D deficiency 
เนื่องจากภาวะ hypocalcemia ทำาให้ cardiac contractility ลดลง 
นอกจากน้ี vitamin D ก็มีผลกับการทำางานของกล้ามเน้ือหัวใจเช่นกัน 
รายงานภาวะ hypocalcemic cardiomyopathy ในเด็กส่วนใหญ่เกิด
จาก nutritional rickets จาก vitamin D deficiency (ตารางที่ 2) 
มักพบในทารกที่กินนมมารดาโดยที่มารดาและทารกไม่ได้รับวิตามิน
ดีเสริม ส่วนใหญ่มาด้วยอาการ CHF ที่อายุ 1-11 เดือน ส่วนน้อยมี
อาการชักร่วมด้วย การตรวจร่างกายมักไม่พบลักษณะของ rickets 
แต่ตรวจเลือดมักพบ hypocalcemia ร่วมกับ PTH และ ALP สูง  
บางรายมีลักษณะ X-ray ที่เข้าได้กับ rickets การรักษาประกอบด้วย
การให้ vitamin D ร่วมกับ calcium จะทำาให้ระดับ calcium เป็นปกติ 
และการทำางานของหัวใจส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นปกติ ถึงแม้บางส่วน
อาจยังมีความผิดปกติอยู่บ้างแต่มักดีขึ้นกว่าก่อนรักษา 

 ภาวะ hypocalcemic cardiomyopathy จาก PDDR มี 1 

รายงานจากประเทศอินเดียในทารกอายุ 4 เดือน ท่ีมาด้วยอาการ CHF 

ร่วมกับ rickets ตรวจพบ serum Ca 5.4, P 4.4 mg/dL, ALP 2,725 

U/L, echocardiography พบ DCM, left ventricular ejection 

fraction (LVEF) 20% ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย calcium 60 mg/

แผนภูมิที่ 1:  แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัย rickets

ตารางที่ 1: (บน) 
การรักษาและ
ผลการรักษา

ตารางที่ 2: (ล่าง) 
รายงาน 
hypocalcemic 
cardiomyopathy 
ในผู้ป่วยเด็ก
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kg/day และ vitamin D3 60,000 

IU/day ร่วมกับยารักษา CHF วันที่ 

7 หลังการรักษามีอาการชัก ต้องได้ 

IV calcium จึงปรับยาเป็น calci-

triol 0.125 mcg/day หลังจากนั้น

ระดับ serum calcium กลับมาเป็น

ปกติ จึงคิดถึง PDDR ผู้ป่วยได้รับ

การตรวจติดตามพบว่า 6 เดือนหลัง

รักษามีการเติบโตและระดับ calcium 

ปกติ และการทำางานของหัวใจดีข้ึนคือ

มี LVEF เพิ่มเป็น 55%  
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ได้ปรับยาจาก calcitriol เป็น alfacalcidol และลดปริมาณยา alfacal-
cidol และ CaCO

3
 ลงได้ ซ่ึงจะต้องติดตามการรักษาต่อไป ถ้าสามารถ

ลดปริมาณยาลงเท่าขนาดปกติ น่าจะวินิจฉัยว่าเป็น PDDR       

      นอกจากนี้ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น dilated cardiomyo-
pathy (DCM) with CHF โดยผู้ป่วยมีอาการของ CHF มาตั้งแต่
หลังอายุ 2 เดือน คือมีเหน่ือยเวลาดูดนมร่วมกับนำา้หนักไม่ข้ึน ตรวจไม่
พบหลักฐานของ myocarditis ได้รับการรักษาด้วย milrinone IV 
drip และปรับเป็น digitalis ร่วมกับยาขับปัสสาวะ hydrochlorothia- 
zide และ spironolactone อาการ CHF ดีขึ้นตามลำาดับ ได้ตรวจ


