
GOSSIP ซอกแซกตอมเล็ก

เร�ยบเร�ยงโดย  • ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดลTOPICกองบรรณาธิการ

คณะกรรมการชมรมฯ
ที่ปร�กษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.ชวลิต  ปร�ยาสมบัติ 
ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา  ตูจินดา
ศ.เกียรติคุณ นพ.กิตติ  อังศุสิงห
ศ.คลินิก นพ.ไพรัช  ไชยะกุล
ที่ปร�กษาฝายบร�หาร
คุณคัทร�  ชัยชาญวัฒนากุล

ประธาน
ศ.นพ.พัฒน  มหาโชคเลิศวัฒนา 
รองประธานคนที่ 1
รศ.พญ.เกวลี  อุณจักร
รองประธานคนที่ 2
ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ

ประธานฝายว�ชาการ
ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร
รองประธานฝายว�ชาการ
พญ.วรลักษณ  ภัทรกิจนิรันดร 

ประธานฝายฝกอบรมแพทย
เฉพาะทาง
รศ.นพ.ว�ชิต  สุพรศิลปชัย
รองประธานฝายฝกอบรมแพทย
เฉพาะทาง
ศ.พญ.ไพรัลยา  นาควัชระ

ประธานฝายว�จัย
รศ.นพ.จิตติวัฒน  สุประสงคสิน
รองประธานฝายว�จัย
ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิร�กุล

ประธานฝายว�เทศสัมพันธ
รศ.พญ.จีรันดา  สันติประภพ

ประธานฝายวารสาร
ศ.พญ.อวยพร  ปะนะมณฑา

ประธานฝายสารสนเทศ
รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุงเร�อง

เลขานุการ
รศ.พญ.นวพร  นำเบญจพล
เหรัญญิก 
รศ.พญ.สุภาวดี  ลิข�ตมาศกุล
ปฏิคม
ผศ.พญ.ขวัญใจ  ธนกิจจารุ 
นายทะเบียน
ผศ.พญ.ประไพ  เดชคำรณ

กรรมการ
พญ.กานตสุดา  พ�เชฐสินธุ
พญ.ชอแกว  คงการคา

ศ.พญ.อวยพร  ปะนะมณฑา

ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร

จิรวรา  เมรุรัตน

  CASE 2
A 6.5-YEAR-OLD GIRL WITH 
POLYURIA AND RIGHT KNEE MASS
เร�ยบเร�ยงโดย  • นพ.สมบูรณ  วันคนิตย • ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  
• ศ.นพ.พัฒน  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

  CASE 4
A 9.8-YEAR-OLD BOY 
WITH ACCELERATED GROWTH
เร�ยบเร�ยงโดย  • พญ.คุรุศาสตร  โพธิ์วัง • อ.พญ.วรลักษณ  ภัทรกิจนิรันดร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

  CASE 1
AN 11.6-YEAR-OLD GIRL WITH HIP PAIN
เร�ยบเร�ยงโดย  • อ.นพ.ทันสิษฐ  แสงแกว • ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิร�กุล
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

  CASE 3
A 10-YEAR-OLD BOY 
WITH CHRONIC HEADACHE
เร�ยบเร�ยงโดย  • พญ.นิภาพรรณ  จรดล • รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุงเร�อง 
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ชมรมฯ ขอตอนรับ fellow สาว ๆ
ชาวตอมไรทอเด็กใหมทั้ง 5 คน

 สำหรับตัวอยางผูปวยของ newsletter ฉบับนี้มีการนำเสนอผูปวย 4 รายเชนเคย ทั้งจาก fellow และ 

อาจารยหลายๆ สถาบัน รายแรก เปนเด็กหญิงอายุ 11 ปมาดวยอาการปวดขอสะโพกทั้ง 2 ขางรวมกับมีภาวะ 
อวนและตัวเตี้ย รายที่ 2 เปนเด็กหญิงอายุ 6.5 ปที่มาดวยปสสาวะมากรวมกับมีกอนที่หัวเขาขางขวา รายที่ 3 
เปนเด็กชายอายุ 10 ป มีอาการปวดศีรษะเร�้อรัง รายสุดทาย เปนเด็กชายอายุ 9 ปที่โตเร็วผ�ดปกติ ทั้ง 4 ราย 

มีบทสรุปและเฉลยที่แพทยทั่วไปและกุมารแพทยทุกทานไมควรพลาดคะ

 ภาพของหนาปก newsletter ฉบับนี้เปนภาพคณะกรรมการและอาจารยของชมรมฯ และ Prof. Stephen 
Rosenthal จาก University of California, San Francisco (UCSF) ในงาน 1st Bangkok International 
Pediatric Update (BIPU) 2017 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล และที่พลาดไมไดเลย เรามีนัดกันในงาน APPES 2018 
วันที่ 8-10 พ.ย 2561 นี้ที่จังหวัดเชียงใหม มารวมกันเปนเจาภาพแสดงศักยภาพหมอตอมไรทอเด็กกันนะคะ

ป 2561 newsletter คร�ง่ปหลังยังคงมีเน้ือหาท่ีนาสนใจและครบถวน 
เชนเคย เร�่มจาก hot topic 2 เร�่องที่ อ.เปรมฤดี ไดเร�ยบเร�ยงจาก 
การประชุม 100th Annual Meeting & Expo หร�อ ENDO 2018 
ที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมร�กา เปน update ของ 2 เร�่องเกี่ยวกับ 
Turner syndrome และยา metformin 

พญ.กชกร และ พญ.กินร� รพ.รามาธิบดี พญ.เจนจิรา และ พญ.นฤภร รพ.จ�ฬาฯ และ พญ.สุชาวดี รพ. 

พระมงกุฎเกลา…..ขอสง อ.ทันสิษฐ จาก มอ. บินลัดฟาไปเร�ยนตอที่อังกฤษ William Harvey Research 

Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London 

…..สวนการประชุม APPES 2018 ที่เชียงใหมปลายปนี้ ขอปรบมือดังๆ ใหกับทีมชาวตอมเล็กทุกคน นำโดย 

อ.จีรันดา ที่เตร�ยมงานอยางขะมักเขมน ตอนนี้ไดรับการยืนยันจาก President ของจีน ญี่ปุน และ ฟ�ลิปปนส 

แลววาจะมีสมาชิกเขารวมประชุมจากแตละประเทศถึงกวา 20 คน…..สุดทาย ใหทายใครเอย 2 อาจารย หนุมนอย 
จากจ�ฬาฯ และ หนุมใหญจากรามาฯ กำลังแขงกันลด % fat (ที่มีนอยมากอยูแลว) กันใหญ…..ฉบับนี้คงตอง 

หยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอนคะ  พบกันใหมฉบับหนานะคะ
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TOPICS เรียบเรียงโดย  • ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 จากการประชุม ENDO 2018: the Endocrine Society's annual 
meeting ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-20 

มีนาคม 2561 มีเรื่องน่าสนใจมากมาย แต่ที่เก็บมาฝาก 2 เรื่องเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับ cardiovascular health ใน Turner syndrome และยาเก่า 

“metformin” ที่รู้จักกันดีว่าเป็นยาลดนํ้าตาลในเลือด แต่อาจมีบทบาท

ใหม่ในการป้องกันโรค หรือภาวะหลายอย่าง เช่น cardiovascular  

disease, cognitive decline, aging และมะเร็ง แต่ในที่นี้จะสรุปกลไก

ของ metformin ในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดและกลไกที่อาจช่วย

ป้องกันมะเร็งมาฝากค่ะ 

Topic 1: 
cardiovascular healTh 
in Turner syndrome 
โดย Michael Silberbach, MD. 
จาก Oregon Health & Science University, USA

 ผู้ป่วย Turner syndrome มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดทั้งที่เป็นแต่กําเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ โดย congenital heart disease พบ

ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย ที่พบบ่อยคือ bicuspid aortic valve (25-50%), 

coarctation of the aorta (15%) และ aortopathy ซ่ึงอาจทําให้เสียชีวิต

จาก dissection หรือ rupture ของ aorta โดย bicuspid aortic valve 

ท่ีพบได้บ่อยในผู้ป่วย Turner syndrome น่าจะเป็นผลจากความผิดปกติ

ของ X chromosome โดยพบว่าระดับ tissue inhibitor of matrix 

metalloproteinase (TIMP) ลดลง ทําให้ connective tissue ของ 

aortic media ผิดปกติ ซึ่ง TIMP1 เป็น X-linked gene ที่ escape X-

inactivation ฉะน้ัน ภาวะท่ีมี TIMP1 insufficiency จึงเพ่ิมโอกาสเส่ียง 

ในการเกิด bicuspid aortic valve นอกจากนี้โรคระบบหัวใจและหลอด

เลือดอื่นก็พบได้มากขึ้นในผู้ป่วย Turner syndrome ได้แก่ hyperten-

sion, ischemic heart disease และ stroke

 Clinical practice guideline (CPG) ใหม่ปี 2017 (Gravholt CH, 

et al. Eur J Endocrinol 2017;177:G1-G70) แนะนําหลายประเด็น

ที่เกี่ยวกับ cardiovascular system ในผู้ป่วย Turner syndrome 

ตัวอย่างเช่น 

 1. ทารกและเด็กควรได้รับการตรวจ transthoracic echocar-

diography ทุกรายเมื่อแรกวินิจฉัย

 2. ควรแนะนําอาการ aortic dissection ให้ผู้ป่วยที่มี aortic 

dilatation และ/หรือ bicuspid aortic valve ทราบและให้พบแพทย 

โดยด่วน

 3. รายที่มี aortic diameter Z-score สําหรับผู้ป่วย Turner 

syndrome เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ขึ้นไป หรือมากกว่า 0.5 ซม. ในช่วง 1 ปี ต้อง

ได้รับการรักษาและปรึกษาศัลยแพทย

 4. วัยรุ่นและผู้ใหญ่ควรได้รับการตรวจ transthoracic echocar-

diography และ cardiac MRI เมื่อแรกวินิจฉัย

 5. ในกรณีที่ไม่พบ bicuspid aortic valve หรือความผิดปกติ

ของหัวใจชนิดอื่นเมื่อตรวจครั้งแรก ควรติดตามด้วย transthoracic 

echocardiography และ cardiac MRI ทุก 5 ปีในเด็ก และทุก 10 ปีใน

ผู้ใหญ่ หรือก่อนจะตั้งครรภ เนื่องจาก aortopathy และ aortic dilata-

tion ทําให้การตั้งครรภมีความเสี่ยงสูง

 6. รายที่ไม่มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ควรวัดความดัน

เลือดทุกปี ถ้ามีความดันเลือดสูงแนะนําให้ใช้ยาลดความดันเลือดกลุ่ม 

β-blocker และ/หรือ angiotensin receptor blocker เพื่อลดความ

เสี่ยงการเกิด aortic dissection ในรายที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่มี  

ascending aortic size index ตั้งแต่ 2.3 ซม./ตร.ม. ขึ้นไป

 7. ผู้ป่วย Turner syndrome มีอุบัติการณความดันเลือดสูงใน

ช่วงวัยเด็กถึงร้อยละ 20-40 และวัยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 60 ซึ่งอาจเกิดจาก

ความผิดปกติของไต ความผิดปกติของ aorta ภาวะอ้วน หรืออาจเป็น 

idiopathic ซึ่งการรักษาเหมือนความดันเลือดสูงในผู้ป่วยกลุ่มอื่น

 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อแนะนําอีกหลายประการเกี่ยวกับ cardio-

vascular health ใน CPG นี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้จาก expert opinion 

เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ในโรค Turner syndrome เช่นเดียวกับโรค

หายากอื่นๆ มักมีจํานวนผู้ร่วมการศึกษาไม่มากพอ

Topic 2: 
mechanisms of meTformin
acTion and relevance for
glucose lowering and cancer 
meTabolism
โดย Marta Korbonits, MD., PhD. 
จาก Barts and The London School of Medicine, United Kingdom

 Metformin เป็นยาลดนํ้าตาลในเลือดที่ใช้กันแพร่หลายมานาน 

โดยมีฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือดและช่วยเพิ่ม insulin sensitivity 

นอกจากนี้ยังช่วยลดความอยากอาหารและนํ้าหนักตัว และมีการศึกษา

แสดงว่า metformin มีบทบาทในแง่ดีต่อ cardiovascular risk markers  

เช่น ไขมันในเลือด fatty liver และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ถึงประเด็นประโยชนของ met-

formin ที่นอกเหนือจากการใช้เป็นยาลดนํ้าตาลในเลือด

ผลของ metformin ในการลดนํ้าตาลในเลือด
 ส่วนใหญ่เกิดจากการยับยั้ง gluconeogenesis ที่ตับ ทําให้การ

สร้างกลูโคสลดลงและอาจเกิดจากการ uptake กลูโคสเพ่ิมข้ึนท่ี skele- 

tal muscle โดยผ่านการทํางานของอินซูลิน และผลเล็กน้อยในการชะลอ

การดูดซึมของกลูโคสที่ลําไส้

 ตับมี transporter ของ metformin ที่สําคัญคือ solute carrier 

family 22 members 1 (SLC22A1) ในระดับสูง ซึ่งเป็นตําแหน่งหลักที่ 

metformin ออกฤทธิ์ควบคุม glucose uptake, gluconeogenesis, 

glycolysis และการสร้าง glycogen นอกจากนี้ metformin ยังเพิ่ม 

activity ของ insulin receptor และ insulin receptor substrate 2 

(IRS2) และเพิ่ม glucose uptake ผ่านการเพิ่ม GLUT-1 (SLC2A1) 

translocation ไปที่ plasma membrane ทําให้ยับยั้งการสร้างกลูโคส

 ที่ skeletal muscle ผลของ metformin ทําให้ insulin sensiti-

vity ดีข้ึน และเพ่ิมการ uptake ของ glucose โดยผ่าน tyrosine kinase 

activity ของ insulin receptor ที่เพิ่มขึ้น และมีการ translocation ของ 

GLUT4 (SLC2A4) ไปที่ plasma membrane เพิ่มขึ้น

 ในระดับเซลล mitochondria เป็นตําแหน่งหลักของการออกฤทธิ์ 

ของ metformin โดย metformin ยับยั้ง complex I ของ mitochon-

drial electron transport chain ชั่วคราว ทําให้ energy charge  

ลดลง การสร้าง ATP ลดลงและ AMP เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดกระบวนการ



CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • อ.นพ. ทันสิษฐ์ แสงแก้ว  • ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

   case 1
an 11.6-year-old girl wiTh
hip pain
 
เด็กหญิงไทย อายุ 11 ปี 7 เดือน

อาการสําคัญ: ปวดบริเวณสะโพกมานาน 6 เดือน

ประวัติปัจจุบัน: 
 6 เดือนก่อน มีอาการปวดสะโพกข้างซ้ายเวลาเดิน อยู่เฉยๆ ไม่ปวด

 4 เดือนก่อน รถจักรยานล้ม ก้นกระแทกพื้น มีอาการปวดสะโพก

ท้ังสองข้างมากข้ึน ไปหาหมอพ้ืนบ้าน ได้รับการนวด อาการดีข้ึนเล็กน้อย

 1 สัปดาหก่อน อาการปวดเป็นมากขึ้น เดินไม่ถนัด ได้เอกซเรย

ข้อสะโพก พบว่ามีข้อผิดปกติและตัวเตี้ยมาก จึงส่งต่อมาที่โรงพยาบาล

สงขลานครินทร

ประวัติอดีต: นํ้าหนักแรกเกิด 2,600 กรัม แข็งแรงดี กินเก่ง เริ่มอ้วนมา

ได้ 2 ปี เรียนชั้น ป.6 ผลการเรียนปานกลาง-ดี สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.35 

ตอนป.3 เข้าแถวอยู่ลําดับที่ 9 และลําดับที่ 3 ตอนป.4 และมาอยู่หน้าสุด

เมื่อ ป.5 (รูปที่ 1)

ประวัติครอบครัว: บุตรคนที่ 3 จาก 4 คน พ่อสูง 151 ซม. แม่สูง 153 ซม.

การตรวจร่างกาย
Vital signs: PR 80/min, BP 100/60 mmHg, RR 20/min, T 36.5 ํC

Measurements: weight 49.6 kg, height 126 cm, BMI 31.2 kg/m2, 

weight for height 198%, arm span 125 cm, upper: lower segment 

64:62 cm 

General appearance: no dysmorphic features

HEENT: no thyroid gland enlargement, no acanthosis nigricans

Heart, lungs, abdomen and neurological examination: normal

Extremities: normal

TOPICS

Newsletter PedIatrIc eNdocrINology I 3

หลัก 2 อย่างคือ ยับยั้งการสร้าง glucagon-induced cAMP ในตับ 

ทําให้ลดระดับนํ้าตาลในเลือด และกระตุ้น 5’-AMP-activated protein 

kinase (AMPK) ซึ่ง AMPK เป็น energy sensor และเป็นตัวประสาน

หลักของกระบวนการทางเมแทบอลิกเพื่อรักษาสมดุลพลังงานของ 

เซลล เมื่อ AMPK ถูกกระตุ้นทําให้ catabolic pathway ทํางานสร้าง 

ATP และยับยั้ง anabolic pathway และลดการใช้ ATP 

Metformin กับมะเร็ง
 Hyperinsulinemia สัมพันธกับพยากรณโรคที่ไม่ดีของมะเร็ง 

เต้านม ลําไส้ และต่อมลูกหมาก metformin ช่วยลด hyperinsuline-

mia จึงอาจป้องกัน tumor growth และ progression แต่กลไกท่ีแน่ชัด

ยังไม่ทราบ อีกสมมติฐานหนึ่งคือ ฮอรโมน หรือ cytokines ต่างๆ ที่มี 

ผลในการเกิดมะเร็งอาจถูกปรับเปลี่ยนโดย metformin

 ส่วนผลของ metformin โดยตรงต่อเซลลมะเร็งที่ไม่อาศัย hy-

perinsulinemia อาจผ่านทาง AMPK หรือไม่ผ่าน AMPK ส่วนที่ผ่าน 

AMPK อาจเกิดจากการยับยั้ง mammalian target of rapamycin 

(mTOR) pathway ทําให้มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งโดยการรบกวนการ

สร้างโปรตีนของเซลลมะเร็ง นอกจากนี้ metformin ยังสามารถยับยั้ง 

IGF-1-insulin signaling ผ่านทาง AMPK-dependent phospho-

rylation ของ IRS1 ทําให้ลดการกระตุ้น PI3K-AKT pathway และ 

metformin ยังกระตุ้น DICER1 expression เป็นอีกกลไกในการต้าน

เซลลมะเร็ง ซึ่ง dicer เป็นเอนไซมที่มีบทบาทในการสร้าง microRNA

 อย่างไรก็ตาม ผลของ metformin ต่อการยับยั้งเซลลมะเร็งยังคง

ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Problem list 
1. Hip pain with limping gait
2. Short stature with history of familial short stature 
3. Obesity 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hct 33%, WBC 6,800/cu.mm. (N 60, L38, E 2%), 

 platelets 200,000/cu.mm.
2. Urinalysis: normal
3. Blood chemistry: FBG 85, BUN 6.8, Cr 0.48 mg/dL, Na 140, 

K 3.8, Cl 102, CO2 25 mmol/L, Ca 9, P 4.1 mg/dL, alb 4.2 g/
dL, cholesterol 192, TG 150, HDL 32, LDL 130 mg/dL

รูปที่ 1: โค้งการเติบโตแสดงอัตราการเพิ่มความสูงลดลงทําให้เส้นโค้ง
เบี่ยงเบนจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ลงมาอยู่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3
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CASE 1    I AN 11.6-YEAR-OLD GIRL WITH HIP PAIN

4. Hip X-ray: displacement of femoral head and slipped capital 

femoral epiphysis (รูปที่ 2)

5. Thyroid function test: FT4 0.528 ng/dL, TSH >100 mU/L

6. Thyroid antibodies: 
 anti-thyroglobulin 208 IU/mL (normal 0-115)

 anti-thyroperoxidase 141 IU/mL (normal 0-34)

การวินิจฉัย
 Autoimmune thyroiditis with acquired hypothyroidism

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยประวัติปวดสะโพกและมีท่าเดินผิดปกติมา

นาน 6 เดือน การตรวจร่างกายพบว่ามีภาวะอ้วนและตัวเตี้ย จากโค้ง

การเติบโตพบว่าอัตราการเพิ่มความสูงลดลงทําให้โค้งความสูงเบี่ยงเบน

จากเปอรเซ็นไทลที่ 10 ลงมาอยู่ตํ่ากว่าเปอรเซ็นไทลที่ 3 เอกซเรยกระดูก

สะโพก พบว่ามี slipped capital femoral epiphysis ที่เป็นสาเหตุของ

การปวดสะโพกและท่าเดินที่ผิดปกติ 

 ภาวะ slipped capital femoral epiphysis คือ การเคลื่อนของ 

กระดูก epiphysis ท่ีหัวของกระดูก femur (displacement of femoral 

head) ทําให้กระดูกทํางานผิดปกติ เกิดอาการปวดขณะเดินและทําให้ท่า

เดินผิดปกติ1,2 สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด อุบัติการณ 0.18 ต่อประชากร 

100,000 คน พบบ่อยในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอัตราการเพิ่มความยาวของ

กระดูกมากกว่าวัยเด็กและผู้ใหญ่2,3 ภาวะนี้พบในเด็กหญิงอายุเฉลี่ย 12 ปี 

เด็กชาย 13.5 ปี1 กลไกของการเกิด slipped capital femoral epiphysis 

สันนิษฐานว่าเกิดจาก 2 สาเหตุ1,2 ดังนี้

 1.  การลงนํ้าหนักที่หัวกระดูก femur มากเกินไป (high load on 

a normal physis) เช่น ภาวะอ้วน ซึ่งความชุกของโรคอ้วนที่มากขึ้นใน

วัยเด็กมีความสัมพันธกับอุบัติการณของ slipped capital femoral 

epiphysis ที่มากขึ้น3-5

 2.  กระดูกบริเวณ physis ไม่แข็งแรง (normal load on a weak 

physis) เกิดจาก 2 กลไก1-3 คือ

  2.1 การแบ่งตัวของเซลลกระดูกอ่อนลดลง (decreased chon- 

   drocyte proliferation) เช่น ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง6  ความ

   ผิดปกติของฮอรโมน เป็นต้น

  2.2 มีการตายของเซลลกระดูกอ่อนเพ่ิมข้ึน (increased chon- 

    drocyte apoptosis)7 เช่น ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การได้รับ

   ยากลุ่มคอรติโคสตีรอยด เป็นต้น

 รายงานของ slipped capital femoral epiphysis ที่พบร่วมกับ

โรคของระบบต่อมไร้ท่อ1-3 มีดังนี้

 1. อัตราการเพิ่มความสูงที่มากขึ้นและรวดเร็วจากการมีระดับ 

insulin-like growth factor เพิ่มมากขึ้น1,2

  - ในช่วงวัยรุ่น 

  - ผู้ป่วยที่ขาดฮอรโมนเติบโตหลังได้รับการรักษาด้วยฮอรโมน 

   เติบโต 

  - ผู้ป่วยขาดฮอรโมนเพศหลังได้รับการรักษาด้วยฮอรโมนเพศ

 2. ภาวะพร่องไทรอยดฮอรโมน8-11 มีการแบ่งตัวของเซลลกระดูก

อ่อนลดลง

 3. ภาวะขาดวิตามินดี12 ทําให้การแบ่งตัวของเซลลกระดูกอ่อนลดลง

 4. ได้รับยาคอรติโคสตีรอยด13 ทําให้การแบ่งตัวของเซลลกระดูก

อ่อนลดลงร่วมกับมีการตายของเซลลกระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น

 ระหว่างปี ค.ศ.1975-1993 มีการศึกษาเด็ก 115 ราย ที่เป็น slip- 

ped capital femoral epiphysis ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบมีเพียง  

1 รายเท่านั้นที่มีสาเหตุจากระบบต่อมไร้ท่อ9 โดยพบร่วมกับ multiple 

endocrine neoplasia type 2B การทบทวนวรรณกรรม slipped 

capital femoral epiphysis ปี ค.ศ. 1938-1993 จากวารสาร 79 เรื่อง9 

พบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อจํานวน 85 ราย โดย 34 

รายมีภาวะพร่องไทรอยดฮอรโมน (ร้อยละ 40) 21 รายมีภาวะพร่อง

ฮอรโมนเติบโต (ร้อยละ 24.7) และ 9 รายมีภาวะพร่องฮอรโมนต่อมใต้

สมอง (ร้อยละ 10.6) และที่เหลือจากภาวะพร่องฮอรโมนพาราไทรอยด 

ดังนั้นเมื่อพบภาวะ slipped capital femoral epiphysis ในผู้ป่วยเด็ก

หรือวัยรุ่น ควรซักประวัติและตรวจร่างกายทางด้านระบบต่อมไร้ท่อด้วย

เสมอ โดยเฉพาะ thyroid function test เพื่อค้นหาโรคที่พบร่วมที่อาจ

เป็นสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสม

 ในผู้ป่วยรายนี้ พบว่ามีภาวะ acquired hypothyroidism และ 

thyroid antibodies สูง จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น autoimmune thy-

roiditis ซึ่งจากโค้งการเติบโต พบว่ามีการเบี่ยงลงของเส้นโค้งมาแล้ว

ประมาณ 2 ปี บ่งบอกว่าตัวเตี้ยน่าจะเป็นภายหลังมากกว่าที่จะเป็นจาก

พันธุกรรม แม้ว่าจะมีพันธุกรรมเตี้ยก็ตาม การตรวจร่างกายมีลักษณะ

ของ hypothyroidism (obesity, impaired height velocity) แต่

ไม่มีคอพอก จึงจัดอยู่ในกลุ่ม atrophic thyroiditis ทําให้แพทยทั่วไป

วินิจฉัยภาวะ acquired hypothyroidism ได้ยากขึ้น ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ 

การรักษาด้วย thyroxine ขนาดตํ่า (1 ไมโครกรัม/กก./วัน) คือ 50 

ไมโครกรัม/วัน นาน 1 เดือนแล้วจึงเพิ่มขนาดเป็น 100 ไมโครกรัม/วัน 
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รูปที่ 2: ภาพถ่ายรังสีของข้อสะโพกพบว่ามีการเคลื่อนของ epiphyses 
ที่หัวของกระดูก femur ทั้งสองข้าง
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CASE STUDY
เรียบเรียงโดย  • นพ.สมบูรณ์  วันคนิตย์  
• ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 จากผลการทดสอบในตารางท่ี 1 พบว่าเม่ือ NPO 4.5 ช่ัวโมง ผู้ป่วย 

เริ่มมีภาวะ dehydration (serum Na 148 mmol/L และ serum 

osmolality 309 mOsm/kg H
2
O) แต่ไม่สามารถทําให้ปัสสาวะเข้มข้น

ขึ้นได้ (urine sp.gr. 1.004 และ urine osmolality 129 mOsm/kg 

H
2
O) จึงให้การวินิจฉัยว่าเป็นเบาจืด (diabetes insipidus, DI) และเมื่อ

ให้ dDAVP พบว่าผู้ป่วยมีปัสสาวะเข้มข้นขึ้นชัดเจน (urine osmolality 

610 mOsm/kg H
2
O) จึงให้การวินิจฉัยว่าเป็น central DI และน่าจะ

เป็น complete central DI เนื่องจาก urine osmolality ตํ่ากว่า 300 

mOsm/kg H
2
O ขณะที่มี dehydration การวินิจฉัยแยกโรคที่เป็นสาเหตุ

ของ central DI ได้แก่ Langerhans cell histiocytosis (LCH), CNS 

germ cell tumor, infundibulo-neurohypophysitis จึงได้ส่งตรวจ

เพิ่มเติม ดังนี้

1. CBC: Hb 11.9 g/dL, Hct 34.4%, WBC 9,090/cumm (N 50, 

 L 36, M 9, E 5%), platelets 442,000/cumm

2.  LFT: AST 25, ALT 31, ALP 182, GGT 17 U/L, TB 0.3, DB 0.1

  mg/dL, alb 39, glob 34.1 g/L

3. Brain MRI: loss of posterior pituitary bright spot, thickened

  pituitary stalk 4 mm with enhancement (รูปที่ 1)

4.  Anterior pituitary hormones: FT
4
 1.27 ng/dL, TSH 1.5 mU/L,

  cortisol (at termination of water deprivation test) 33.2 mcg/ 

 dL, prolactin 5.47 ng/mL

5. Serum and CSF AFP and β-hCG: negative 

6.  Bone survey: ill-defined mixed osteolytic/osteoblastic 

 lesion at right distal femur 

7. Bone scan: abnormal uptake at right distal femur

8. Bone marrow study: normal

 จากผลการตรวจ MRI มี pituitary stalk หนาร่วมกับพบความ

ผิดปกติของ right distal femur จาก bone survey และ bone scan 

จึงคิดถึงภาวะ complete central DI จาก LCH มากที่สุด ผลการตรวจ 

anterior pituitary hormone อยู่ในเกณฑปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย

รายนี้ไม่ได้รับการทํา biopsy บริเวณดังกล่าว เนื่องจากจากการทบทวน

เอกซเรยกับรังสีแพทยและออรโธปิดิกส คิดว่าเป็น benign bone lesion 

ไม่สรุปว่าเป็น LCH จึงได้ติดตามอาการและให้การรักษาเรื่อง polyuria 

ด้วย dDAVP (0.1 mg/mL) 0.025 mL IN q 12 h

รปูท่ี 1: Brain MRI เม่ือแรกวินิจฉัยภาวะ central DI 
(ลูกศรแสดง thickened pituitary stalk)

   case 2
a 6.5-year-old girl wiTh  
polyuria and righT 
Knee mass
เด็กหญิงไทย อายุ 6.5 ปี ภูมิลำาเนา จ.อุทัยธานี

อาการสําคัญ: ปัสสาวะบ่อย 3 สัปดาห

ประวัติปัจจุบัน: 3 สัปดาหก่อน ปัสสาวะบ่อยและมาก 4-6 ลิตร/วัน

ต้องดื่มนํ้าหลังปัสสาวะเสมอ ปฏิเสธนํ้าหนักลด ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว

ประวัติอดีต: บุตรคนที่ 3 เกิดครบกําหนด นํ้าหนักแรกเกิด 3,800 กรัม 

การเติบโตและพัฒนาการปกติ ไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆ

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคในครอบครัวหรือการแต่งงานในเครือญาติ 

บิดาสูง 174 ซม. มารดาสูง 149 ซม.

การตรวจร่างกาย
General appearance: no dysmorphic features, 

no acanthosis nigricans

Measurements: weight 19.8 kg (-0.2 SDS), 

height 114 cm (-0.7 SDS) 

Thyroid gland: no goiter

Breasts: Tanner stage I

Genitalia: normal female type, pubic hair Tanner stage I

CNS: no visual field defect, no focal neurological deficit

Skin: no lesions

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Urinalysis: sp.gr. 1.000, negative glucose

2. Blood chemistry: BUN 7, Cr 0.46, Ca 10.2, glucose 86 mg/dL, 

Na 138, K 3.8, Cl 99, CO2 27 mmol/L

 จากผลการตรวจเบื้องต้น สามารถวินิจฉัยแยกภาวะ solute 

diuresis จาก glucosuria หรือเบาหวานได้ จึงคิดถึงสาเหตุของภาวะ 

polyuria จาก water diuresis หรือเบาจืด ดังนั้นผู้ป่วยจึงได้รับการ

ตรวจ water deprivation test เพิ่มเติม (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: ผลการตรวจ water deprivation test

 NPO Serum Na  Urine Urine Osmolality
 (h) (mmol/L) (mL) sp.gr. (mOsm/kg H2O)

     Serum Urine

 0 141 - - 297 54

 2 - 600 1.000 - -

 4 147 250 1.002 - -

 4.5 148 260 1.004 309 129

dDAVP 4 mcg SC

 6 - 30 1.010 - -

 7 147 25 1.018 - 610
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การดําเนินโรค
 7 เดือนต่อมา ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาและพบว่าเข่าขวาบวม

มากขึ้นมา 1 เดือน ร่วมกับมีอาการปวดโดยเฉพาะช่วงกลางคืน ตรวจ

ร่างกายพบ ill-defined mass ขนาด 10 ซม. ที่บริเวณเข่าขวา จึงได้ส่ง

ตรวจเพิ่มเติม ดังนี้

1. Right knee X-ray: soft tissue density with osteolytic lesion

 at right distal femur

2.  Right knee MRI: malignant bone tumor at right distal femur,

 suggestive osteosarcoma

3.  Bone scan: progression of pre-existing lesion at right distal

  femur

4. Right knee mass biopsy: intra-lesional bone formation of

  spindle cells without histiocyte or eosinophil, compatible 

  with classic osteosarcoma

5.  Chest and abdomen CT: multiple pulmonary nodules (max

  6 mm) scattered in both lungs

 สรุปผู้ป่วยมี osteosarcoma ที่ distal femur ข้างขวา ส่วน

สาเหตุของภาวะ central DI ยังไม่ทราบเนื่องจากไม่เคยมีรายงานว่า 

osteosarcoma ทําให้เกิด central DI จึงได้ติดตาม brain MRI และ 

tumor markers เพิ่มเติม พบว่า

 • Brain MRI: loss of posterior pituitary bright spot, 

  decreased thickened pituitary stalk to 2.3 mm 

 •  Serum AFP and β-hCG: negative

 ผู้ป่วยได้รับการรักษา osteosarcoma ด้วยยาเคมีบําบัด และทํา 

right above-knee amputation ผลการติดตามการรักษาดังแสดงใน

ตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า pituitary stalk มีขนาดลดลงจนเป็นปกติตั้งแต่ 10 

เดือนหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI และยังคงปกติจนถึง 3.2 ปี

หลังติดตาม brain MRI (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยังมี polyuria 

และต้องได้รับการรักษาด้วย dDAVP จนถึงปัจจุบัน

Problem list
1.  Complete central DI

2.  Osteosarcoma of right distal femur with pulmonary metastasis

3.  Positive serum AFP

วิจารณ์
 ผู้ป่วยมีภาวะ central DI ร่วมกับ thickened pituitary stalk 

(ขนาดปกติ คือ 3 มม. near optic chiasm หรือ 2 มม. บริเวณ inser-

tion into the gland1) ภาวะหรือโรคที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ LCH, CNS 

germ cell tumor, infundibulo-neurohypophysitis และ idiopathic 

ซึ่งแต่ละโรคหรือภาวะสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

 LCH สามารถพบภาวะ central DI ในทุกช่วงของการดําเนินโรค2 

ความผิดปกติที่พบร่วมในผู้ป่วย LCH เช่น seborrheic dermatitis, 

otitis media, osteolytic lesion เป็นต้น เมื่อติดตาม brain MRI ของ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบ thickened pituitary stalk ที่มีความหนาคงที่หรือ

ลดลงก็ได้2,3 และเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการติดตามต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคดังกล่าวหลังเริ่มมีภาวะ 

central DI ได้นานถึง 8 ปี4 สําหรับผู้ป่วยรายน้ี หลังติดตามเป็นระยะเวลา 

3.5 ปี ยังไม่พบอาการแสดงหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่เข้า

ได้กับ LCH อย่างไรก็ตาม ยังคงจําเป็นต้องติดตามอาการต่อไป

 CNS germ cell tumor พบบ่อยในกลุ่มประชากรแถบเอเชีย5-8 

มักพบการหนาตัวของ pituitary stalk มากขึ้นและอาการแสดงร่วมอื่นๆ 

ภายใน 1.5-2.5 ปี หลังวินิจฉัยภาวะ central DI2,9 นอกจากนี้ยังอาจพบ

ลักษณะอ่ืนๆ ใน brain MRI ร่วมด้วย เช่น double localization (simul- 

taneous presence of tumor at both pineal gland and pituitary 

stalk) และ central calcification10 ในผู้ป่วยรายน้ีไม่พบ pituitary stalk 

หนาตัวมากขึ้นหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI นาน 3.5 ปี แต่

กลับมีขนาดเป็นปกติ จึงไม่คิดถึงภาวะนี้ สําหรับระดับ AFP ที่สูงขึ้นหลัง

ได้รับ chemotherapy ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งจาก CNS germ cell 

tumor (มักจะพบ AFP สูงตั้งแต่แรกวินิจฉัย) และ osteosarcoma (ยัง

ไม่พบรายงานว่ามีระดับ AFP สูง) สันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก pulmo-

CASE 2    I

รูปที่ 2: Brain MRI หลังวินิจฉัยภาวะ central DI เป็น 
เวลา 3 ปี (ลูกศรแสดงขนาด pituitary stalk ปกติ)

ตารางท่ี 2: การดําเนินโรคของผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI

 Time Pituitary Serum Serum Clinical
 after DI stalk size β-hCG AFP course
 diagnosis (mm) (IU/L) (ng/mL)

 - 4.0 <1.2 0.9 Central DI
     diagnosis

 7 m 2.3 <1.2 0.8 Diagnosis of  
     osteosarcoma,
     start
     chemotherapy

 10 m 1.9 <1.2 331 Right above-knee  
     amputation

 1.6 y 1.9 - 135 Stable lung
     nodules

 1.9 y 1.8 - 68 Completed  
     chemotherapy

 2.6 y - <1.2 10 Progressive lung  
     nodules

 3.2 y 1.6 <1.2  7 Relapsed   
     osteosarcoma
     with pulmonary  
     metastasis

 3.5 y - <1.2 5.4 Unresponsive to  
     chemotherapy,  
     palliative care 

A 6.5-YEAR-OLD GIRL WITH POLYURIA
AND RIGHT KNEE MASS
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nary nodules ที่ตอบสนองต่อ chemotherapy เนื่องจากมีรายงานว่า

ระดับ AFP มีค่าสูงในผู้ป่วยที่มี primary squamous cell carcinoma 

of lung11,12

 Infundibulo-neurohypophysitis พบบ่อยในผู้สูงอายุและหญิง

ตั้งครรภโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 3 และหลังคลอด สาเหตุเกิดจาก gra-

nulomatous, xanthomatous, IgG4-related systemic disease และ 

chemotherapy13 มักพบมีการหนาตัวของ pituitary stalk ในช่วงแรกท่ี

มีภาวะ inflammation หลังจากนั้นขนาดของ stalk มักกลับเป็นปกติได้  

แต่ภาวะ central DI มักไม่ดีขึ้นเนื่องจากเกิด fibrosis ของ pituitary 

stalk ไปแล้ว สําหรับผู้ป่วยรายนี้ แม้ว่าการดําเนินโรคจะเข้าได้กับภาวะ 

ดังกล่าว แต่ยังไม่พบรายงานที่แสดงความสัมพันธระหว่าง osteosar-

coma และ infundibulo-neurohypophysitis ทั้งในแง่ของ tumor 

metastasis และ tumor-related antibody จึงยังไม่สามารถสรุปได้

ชัดเจน

 Idiopathic พบรายงานผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยภาวะ central DI 

โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุสูงถึงร้อยละ 20-60 ของจํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะ

ดังกล่าว2-4,9 เนื่องด้วยข้อจํากัดของปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา antibody ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ infundibulo-

neurohypophysitis ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทําให้ผู้ป่วยกลุ่ม infundi-

bulo-neurohypophysitis ยังคงต้องอาศัยการวินิจฉัยจากการทํา 

biopsy เท่าน้ัน ซ่ึงเป็น highly invasive procedure และมีผู้ป่วยจํานวน

น้อยรายที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้การวินิจฉัยหรือรักษา เช่น mass effect 

จาก thickened pituitary stalk หรือขนาด pituitary stalk มากกว่า 

7 มม.10 นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีภาวะ LCH อาจมีการดําเนินโรคอย่างช้าๆ 

และยังไม่มีความผิดปกติอื่นๆ ที่พบร่วมกัน จึงถูกวินิจฉัยเป็น idiopathic 

ได้ในช่วงแรก 

 ในผู้ป่วยรายนี้มี osteosarcoma ร่วมกับ central DI ซึ่งเคยมี

รายงานเฉพาะในสุนัขเท่านั้น โดย Dettwiler M และคณะ14 ได้รายงาน

สุนัขอายุ 1.5 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น osteosarcoma ของ left hind-

limb และมี central DI หลังได้รับการวินิจฉัย osteosarcoma แล้ว  

2 เดือน เมื่อตรวจ brain MRI เพิ่มเติม พบ large intra-axial space-

occupying lesion บริเวณธาลามัสและผลการทํา necropsy พบ 

solitary metastatic osteosarcoma mass ขนาด 2.5 ซม. บริเวณ 

thalamus, hypothalamus และ hypophyseal stalk ที่เป็นสาเหตุของ

ภาวะ central DI ทั้งนี้ไม่มีรายงาน 2 ภาวะนี้ร่วมกันในคน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะ central DI ตั้งแต่ก่อนวินิจฉัย osteosarcoma ร่วม

กับมีขนาด pituitary stalk ลดลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มการรักษา osteo-

sarcoma และลดลงจนเป็นปกติหลังเริ่มการรักษา osteosarcoma ได้ 

ไม่นาน จึงคิดถึงสาเหตุของ central DI จาก osteosarcoma ลดลง

 จากข้อมูลทั้งหมด จึงยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะ 

central DI ในผู้ป่วยรายนี้ได้ชัดเจน ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการติดตามต่อ

เนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลังติดตามการรักษาด้วยเคมี

บําบัดครั้งที่ 2 (relapsed osteosarcoma regimen) พบว่าผู้ป่วยไม่

ตอบสนองต่อการรักษา ทีมแพทยทางด้านโรคมะเร็งจึงได้ปรึกษาร่วมกับ

บิดามารดา และตัดสินใจให้การรักษาแบบประคับประคอง
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CASE STUDY

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมดังนี้ 
 •  UA: sp. gr. 1.015, no WBC and RBC, negative glucose

   and protein 

 •  Blood chemistry: BUN 14, Cr 0.27 mg/dL, Na 134, K 3.7,

   Cl 94, CO
2
 26 mmol/L

 • Thyroid function tests: FT
3
 3.3 pg/mL, FT

4
 1.5 ng/dL,

   TSH 0.68 mU/L

 • Urinary fractionated metanephrine
  - Metanephrine 258 mcg/day (52-341)

  - Normetanephrine 537 mcg/day (88-444)

 • KUB ultrasound: normal kidneys and bladder, no signi-

  ficant renal artery stenosis

 • Echocardiogram: no coarctation of aorta, no chamber 

  enlargement

   case 3
a 10-year-old boy  
wiTh chronic headache
เด็กชายไทย อายุ 10 ปี ภูมิลำาเนา จังหวัดสระแก้ว

อาการสําคัญ: ปวดศีรษะมา 3 เดือน

ประวัติปัจจุบัน: 3 เดือนก่อน มีอาการปวดศีรษะบริเวณขมับสองข้าง 

ปวดมากช่วงเย็น มีคล่ืนไส้อาเจียนบางคร้ัง ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีตามัว 

ไม่บวม ปัสสาวะปกติ ตรวจพบความดันเลือดสูง 140/90 mmHg ไม่มี

อาการใจสั่น ไม่มีเหงื่อออกมาก 

เรียบเรียงโดย  • พญ.นิภาพรรณ  จรดล  • รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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CASE 3    I A 10-YEAR-OLD BOY WITH CHRONIC HEADACHE

6. Chromogranin A: 273 ng/mL (27-94) 

7. Abdominal CT angiography: no evidence of bilateral renal

  artery stenosis, normal size of adrenal glands without mass 

  and nodule, no intraabdominal mass

8. [18F]-FDOPA PET CT: 5 FDOPA-avid masses in pelvic 

 cavity as follows

 - A 3.4x2.4x4.3 cm mass in left pelvic cavity

 - Three contiguous masses in right pelvic cavity, measuring 

    2.8x2.5x2.5 cm, 2.7x2.5x2.5 cm and 2.7x2.0x2.5 cm

 - A 1.1x1.0x1.5 cm nodule at right pelvic cavity, anterolateral 

    to urinary bladder (รูปที่ 2)

9.  Lower abdominal CT: multiple various sized heterogeneous

  arterial enhancing lesions in both sides of pelvic cavity, right  

 anterolateral aspect of urinary bladder, cul-de-sac and aortic  

 bifurcation, size up to 4.0x2.7 cm (รูปที่ 3)

 ได้รับการรักษาด้วย atenolol (25) 1 tab bid, hydralazine 

0.5 tab qid, amlodipine (5) 1 tab bid หลังกินยา ความดันเลือดอยู่

ในเกณฑปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ได้ส่งตัวมารพ.จุฬาลงกรณเพื่อตรวจหา

สาเหตุเพิ่มเติม

ประวัติอดีต: บุตรคนที่ 1/2 เกิดครบกําหนด C/S due to CPD นํ้าหนัก

แรกเกิด 3,900 กรัม แรกเกิดแข็งแรงดี ปฏิเสธโรคประจําตัวและการกิน

ยาอื่น

ประวัติครอบครัว: ปู่เป็นโรคความดันเลือดสูงตอนอายุประมาณ 50 ปี 

ปฏิเสธประวัติโรคความดันเลือดสูงตอนอายุน้อยในครอบครัว ปฏิเสธ

ประวัติมะเร็งหรือเนื้องอกอื่นๆ นอกจากมะเร็งต่อมลูกหมาก (รูปที่ 1)

การตรวจร่างกาย
General appearance: A Thai boy, good consciousness, no 

Cushingoid appearance

Measurements: weight 25.5 kg (P10-25), height 136 cm 

(P25-50) 

Vital signs: T 37.2oC, RR 20/min, BP 140/90 mmHg, no differ-

ences in 4 extremities, PR 98/min

Skin: no rash, no hyperpigmentation

HEENT: mildly pale, no jaundice, no thyroid enlargement

Heart: normal S1S2, no murmur

Lungs: equal breath sound, no adventitious sound

Abdomen: no hepatosplenomegaly, no bruits, no striae

Neurological examination: cranial nerve intact, pupil 3 mm 

RTL both eyes, normal VF, no papilledema, motor grade V all, 

DTR 2+ all, BBK plantar flexion both, clonus negative both, 

negative stiffness of neck 

Genitalia: Tanner I, testes 3 mL both, Tanner I pubic hair

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hb 10.3 g/dL, Hct 34.2%, MCV 76 fL, WBC 6,140 /cu.mm. 

 (N 50, L 47, M 3%), platelets 348,000 /cu.mm.

2. Blood chemistry: BUN 11, Cr 0.32 mg/dL, Na 138, K 4.3, 

 Cl 105, CO
2
 20 mmol/L, Ca 10.2, P 4.9, Mg 1.1 mg/dL,

  albumin 4.9 g/dL

3. PRA 2,850 ng/dL/h (50-330)

4. Aldosterone 48.1 ng/dL (4-48)

5. Plasma free metanephrine
 - Metanephrine 82.44 pg/mL (<93)

 - Normetanephrine 13,543 pg/mL (<163)

รูปที่ 2: (ซ้าย) [18F]-FDOPA PET CT

รูปที่ 3: (ขวา) Lower abdominal CT 

การวินิจฉัย
 Functioning pelvic paraganglioma 

การรักษา
 ควบคุมความดันเลือดโดยใช้ยากลุ่ม α1-selective adrenergic 

receptor blocker คือ doxazosin (2) 1 tab PO bid ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้

ควบคุมความดันเลือดในผู้ป่วย paraganglioma ร่วมกับ atenolol (50) 

0.25 tab PO bid, amlodipine (5) 1 tab PO tid และ hydralazine 

(25) 1 tab PO qid หลังจากควบคุมความดันเลือดอยู่ในเกณฑปกติจึงได้

ให้การรักษาโดยการผ่าตัดก้อนเนื้องอกบริเวณเชิงกราน โดยก่อนผ่าตัด

ให้ NaCl (300) 3 tab PO bid เป็นเวลา 2 วัน และ IV NSS 1 วัน เพื่อ

ป้องกันภาวะความดันเลือดตํ่าหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยรายนี้หลัง

ผ่าตัด มีความดันเลือดตํ่า ต้องได้รับการรักษาด้วยยา norepinephrine 

IV drip เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงหลังผ่าตัด จึงสามารถหยุดยาได้ 

รูปที่ 1: Pedigree  
ของผู้ป่วยและครอบครัว
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Operative findings:
- Mass 1 cm at right anterolateral wall of  
 bladder
-  Mass 4 cm at right obturator nerve
-  Mass 3 cm at right internal iliac artery
-  Mass 5 cm at left iliac bifurcation
-  Mass 1 cm at aortic bifurcation
- Mass 3 cm at bladder base attached to 
  prostatic urethra

Pathological findings: 6 paraganglioma 
sized up to 6.5 cm with focal infiltrative 
growth pattern within the prostate gland 
and several foci of capsular and vascular 
invasion. Focal areas of active mitotic 
figures without atypical mitosis (PASS 4)

วิจารณ์
 Pheochromocytoma (Pheo)/para-

ganglioma (PGL) เป็นเนื้องอกที่พัฒนามาจาก 

chromaffin cell ซึ่งผลิตสารกลุ่ม catecho- 

lamine ทําให้เกิดความดันเลือดสูง พบได้น้อย

ในวัยเด็ก การวินิจฉัย Pheo/PGL ทําได้โดย

การตรวจทางชีวเคมีร่วมกับการตรวจทางรังสี 

วิทยา ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ การตรวจระดับ plasma 

free metanephrine หรือ urinary fractionated 

metanephrine ซึ่งมีความจําเพาะต่อ adrenal 

chromaffin cell หรือเนื้องอกของ chromaffin 

cell1 โดยใช้ค่ามากกว่า 4 เท่าของค่าปกติในการ

วินิจฉัย ผู้ป่วยรายนี้พบว่ามีค่า plasma free 

metanephrine สูงเข้าได้กับเกณฑการวินิจฉัย 

ในขณะที่ urinary fractionated metanephrine 

สูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย จากการทบทวน

วรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการตรวจ plasma 

free metanephrine มีความไวและความจําเพาะ

มากกว่าการตรวจปัสสาวะ แม้จะยังไม่มีการ

ศึกษาแบบ head-to-head comparisons เพื่อ

เปรียบเทียบการตรวจทั้งสองวิธี2-6 การตรวจ 

plasma free metanephrine จึงมีประโยชนใน 

ผู้ป่วยที่สงสัย Pheo/PGL แม้ว่าจะมีค่า urinary 

fractionated meta-nephrine อยู่ในเกณฑปกติ

 Pheo คือ catecholamine-secreting tumor ซึ่งเกิดขึ้นที่ adre- 

nal medulla ในขณะที่ PGL เกิดขึ้นที่ sympathetic หรือ parasym-

pathetic paraganglia ในผู้ป่วยรายนี้มีค่า normetanephrine สูงตาม

เกณฑการวินิจฉัยภาวะ Pheo/PGL แต่จากการตรวจ abdominal CT 

angiography เพื่อหาสาเหตุของความดันเลือดสูง ไม่พบความผิดปกติ

และไม่พบเนื้องอกในช่องท้อง การตรวจด้วยวิธี functional imaging 

คือ [18F]-FDOPA PET CT จึงมีประโยชนในการตรวจหาตําแหน่งของ 

PGL เนื่องจากเป็นเนื้องอกที่สามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณฐานของสมอง

มาจนถึงบริเวณเชิงกราน แนวทางการวินิจฉัย ดังสรุปในรูปที่ 4 

 การตรวจ genetic testing (รูปที่ 5) มีประโยชน ในการให้คํา

ปรึกษาทางพันธุศาสตร รวมถึงการตรวจติดตาม เนื่องจากในผู้ป่วย 

Pheo/PGL ที่อายุน้อยกว่า 10 ปี พบว่าเกิดจากโรคที่ถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมถึงร้อยละ 707 โดยเฉพาะเมื่อพบก้อนเนื้องอกหลายตําแหน่ง

ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้

รูปที่ 2: (ซ้าย) [18F]-FDOPA PET CT

รูปที่ 3: (ขวา) Lower abdominal CT 

รูปที่ 4: แนวทางการวินิจฉัย Pheo/PGL ในเด็ก7 
NEG, negative; POS, positive; ULN, upper limit of normal 

รูปที่ 5: แนวทางการส่งตรวจ genetic testing ใน pediatric Pheo/PGL7
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CASE STUDY เรียบเรียงโดย  • พญ.คุรุศาสตร์  โพธ์ิวัง  • อ.พญ.วรลักษณ์  ภัทรกิจนิรันดร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Vital signs: T 36.9oC, BP 110/64 mmHg, PR 83/min, RR 20/min

HEENT: not pale, no jaundice, no thyroid gland enlargement

Heart, lungs and abdomen: normal 

Genitalia: testicular volume 12 mL, Tanner III genital and pubic 

hair

Neurological examination: normal

การตรวจเพิ่มเติม
1. Bone age 13 years

2. Hormonal profiles
 -  FT

3
 4.4 pg/mL, FT

4
 1.2 ng/dL, TSH 2.37 mU/L

 -  Basal LH 2.1, FSH 2.2 IU/L, testosterone 290 ng/dL

3. Tumor markers: AFP 1.19 ng/mL, β-hCG 0.1 IU/L

4. Brain with pituitary gland MRI: normal size, signal intensity

  of the pituitary gland and posterior pituitary bright spot,  

 pituitary height 5 mm, no definite abnormal nodule is seen 

  after dynamic Gd study, normal brain parenchyma

การวินิจฉัย  

 Sexual precocity

วิจารณ์
 ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 9 ปี 10 เดือน มี secondary sex character-

istics ก่อนวัย คือ มีสิวบริเวณใบหน้า มีกลิ่นตัว อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น และ

มีขนหัวหน่าว ประเมิน pubertal status จากการตรวจร่างกายอยู่ในช่วง 

mid-puberty เนื่องจาก testicular volume 12 mL ร่วมกับมี growth 

spurt ในช่วงปีที่ผ่านมา (12 cm/y) จึงคาดการณว่าน่าจะเข้า puberty 

มาระยะหนึ่ง ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ precocious  

puberty

 ภาวะ precocious puberty จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ central 

precocious puberty (gonadotropin-dependent), pseudo-

precocious puberty (gonadotropin-independent) และ normal 

pubertal variants ในผู้ป่วยรายนี้มีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามขั้น

ตอนปกติ (normal tempo) testicular volume สัมพันธกับ genital 

Tanner stage ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับ LH, FSH 

และ testosterone อยู่ใน pubertal range จึงทําให้นึกถึงภาวะ central 

precocious puberty (CPP) มากที่สุด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการมี

พยาธิสภาพในสมองหรือไม่มีก็ได้ (ตารางที่ 1) โดยร้อยละ 90-95 ของ

เด็กหญิงที่มีภาวะ CPP เป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic)1 ต่างจาก

ในเด็กชายที่ประมาณร้อยละ 40-70 มีสาเหตุจากพยาธิสภาพในสมอง 

(organic cause)2-4 ซ่ึงสาเหตุของ CPP จากการมีพยาธิสภาพในสมอง 

ได้แก่

 - Hypothalamic hamartoma ถือเป็นสาเหตุของภาวะ CPP ที่ 

  พบได้บ่อยที่สุดในเด็กชาย แต่มักมีภาวะหนุ่มก่อนวัยเร็วตั้งแต่ 

  อายุ 3-4 ปี และอาจมี gelastic seizure ร่วมด้วย

 - CNS tumor
 - CNS infection หรือ trauma
 - Cranial irradiation 

 เนื่องจากผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติ CNS infection หรือ trauma หรือ

ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะมาก่อน จึงไม่นึกถึงสาเหตุการมีพยาธิ

สภาพของสมองจากสาเหตุดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระยะหลังพบภาวะ idiopathic CPP 

ในเด็กชายเพิ่มมากขึ้น จากรายงานของ Alikasifoglu และคณะ5 ในปี 

ค.ศ. 2015 ได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กชาย 100 คนที่ได้รับการรักษาด้วย 
รูปท่ี 1: โค้งการเติบโตของผู้ป่วยต้ังแต่เร่ิมรักษาจนกระท่ังติดตามคร้ังสุดท้าย

10 I Newsletter PedIatrIc eNdocrINology

   case 4
a 9.8-year-old boy wiTh  
acceleraTed growTh
เด็กชายไทย อายุ 9 ปี 10 เดือน

อาการสําคัญ: สูงเร็วมา 6 เดือน 

ประวัติปัจจุบัน: 6 เดือนก่อน มารดาสังเกตว่าสูงเร็ว ตัวโตกว่าเพื่อนวัย

เดียวกัน มีสิวบริเวณใบหน้า มีกลิ่นตัว อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและมีขนหัว

หน่าว ไม่มีปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือเห็นภาพซ้อน 

ประวัติอดีต: เป็นบุตรคนเดียว เกิดก่อนกําหนด 34 สัปดาห นํ้าหนัก

แรกเกิด 2,750 กรัม ไม่มีปัญหาหลังเกิด พัฒนาการปกติ ปฏิเสธโรค

ประจําตัว ไม่มีประวัติชัก ไม่มีประวัติ head trauma ไม่ได้ใช้ยาใดเป็น

ประจํา

ประวัติครอบครัว: มารดาสูง 157 ซม. มีประจําเดือนครั้งแรกอายุ 14 ปี 

บิดาสูง 165 ซม. ปฏิเสธประวัติการเป็นหนุ่มสาวเร็วในครอบครัว

การตรวจร่างกาย
General appearance: good consciousness, no hyperpigmen-

tation, facial acne and oily face

Measurements: weight 45.2 kg (+2 SDS), height 153 cm (+3.4 

SDS), height velocity 12 cm/y (รูปที่ 1)



CASE 4    I A 9.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

GnRH agonist ระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึง 2014 พบภาวะ idiopathic 

CPP ถึงร้อยละ 74 โดยพบว่าหากได้รับการวินิจฉัย CPP ขณะอายุน้อย

กว่า 7 ปี สาเหตุจะเกิดจาก idiopathic เพียงร้อยละ 40 แต่ถ้าได้รับการ

วินิจฉัยหลังอายุ 7 ปี จะพบสาเหตุจาก idiopathic ถึงร้อยละ 92 ดังนั้น  

อายุขณะได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยแยกภาวะ  

idiopathic และ organic CPP นอกจากนี้ การศึกษานี้พบว่าเด็กชาย 

กลุ่ม organic CPP จะมีอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม อายุเมื่อได้รับการวินิจฉัย 

อายุความสูง (height age) อายุกระดูก ดัชนีมวลกายและความสูงเมื่อ

เป็นผู้ใหญ่จากการคํานวณ (PAH) น้อยกว่ากลุ่ม idiopathic CPP แต่มี

ระดับ basal testosterone และ peak LH จากการทํา GnRH stimula-

tion สูงกว่ากลุ่ม idiopathic CPP (ตารางที่ 2)

 ผู้ป่วยรายนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุประมาณมากกว่า 7 ปี จาก

การตรวจเพิ่มเติมพบว่า tumor markers  (β-hCG และ AFP) มีระดับ

ปกติและ brain MRI ไม่พบความผิดปกติ จึงให้การวินิจฉัยเป็น idio- 

pathic CPP 

 ปัจจุบันมีการค้นพบยีนที่ควบคุมการหลั่ง GnRH และมีผลต่อ

การเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ได้แก่ KISS1, KISS1R และ MKRN3 และความ

ผิดปกติของยีนเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะ idiopathic CPP โดย

เด็กชายพบความชุกของการกลายพันธุของยีน MKRN3 มากกว่าเด็ก

หญิง โดยเฉพาะในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ดังเช่น

รายงานของ Bessa DS และคณะ6 ซึ่งได้ตรวจยีน MKRN3, KISS1 และ

KISS1R ในเด็กชายที่มีภาวะ idiopathic CPP จํานวน 20 ราย พบผู้ป่วย

ที่มีการกลายพันธุของยีน MKRN3 และ KISS1 จํานวน 8 ราย (ร้อยละ 

40) และ 1 ราย ตามลําดับ ในขณะที่พบการกลายพันธุของยีน MKRN3 

ในเด็กหญิงที่มีภาวะ idiopathic CPP เพียงร้อยละ 6.4 และพบว่า

เด็กชายที่มีการกลายพันธุของยีน MKRN3 จะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มที่อายุ

มากกว่าเด็กชายที่ไม่มีการกลายพันธุของยีนนี้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (อายุ 8.2 และ 7 ปี ตามลําดับ)
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ตารางที่ 1: สาเหตุของ central precocious puberty1,4

CNS abnormalities

•  Hypothalamic hamartoma

•  Tumors: astrocytoma, ependymoma, pinealoma, 

 hypothalamic or optic glioma, craniopharyngioma, 

 dysgerminoma (non-hCG secreting), meningioma 

 and neurofibroma

•  Congenital malformations: suprasellar arachnoid cysts,  

 hydrocephalus, tuberous sclerosis, septo-optic dysplasia,  

 Chiari II malformations and myelomeningocele

•  Acquired diseases: inflammatory processes (abscess,  

 meningitis, encephalitis, sarcoidosis, tuberculosis), 

 radiation, perinatal asphyxia, trauma

No CNS abnormalities

•  Idiopathic

•  Genetic causes:

 -  Activating mutations in the KISS1R and KISS1 genes

 -  Inactivating mutations in the MKRN3 gene (familial CPP)

•  Chromosomal abnormalities

•  Secondary to chronic exposure to sex steroid hormones:  

 (late treatment of virilizing forms of congenital adrenal  

 hyperplasia, after resection of sex steroid-secreting  

 tumors, testotoxicosis, McCune-Albright syndrome)

•  Endocrine disrupters

•  International adoption

ตารางที่ 2: ลักษณะทางคลินิกและระดับฮอร์โมนในเด็กชายกลุ่ม organic และ idiopathic CPP5

   
Parameters

  Etiology of CPP  
p-value

    Organic  Idiopathic

Clinical parameters
Age at diagnosis (y)   5.2 ± 1.4  8.6 ± 1.1 <0.001

Age at onset of symptoms (y) 4.6 ± 1.4  7.6 ± 0.9 <0.001

Height age (y)   5.6 ± 1.7  9.1 ± 1.6 <0.001

Bone age (y)   7.2 ± 1.3  9.8 ± 1.2 <0.001

Height-SDS   0.6 ± 0.4  0.6 ± 0.3 0.79

Height-SDS for bone age   –1.9 ± 0.9  –0.5 ± 0.4 <0.001

BMI-SDS   0.4 ± 0.3  1.5 ± 0.6 <0.001

Target height (cm)   171.7 ± 3.9  171.0 ± 3.4 0.44

Target height-SDS   –0.7 ± 0.6  –0.8 ± 0.5 0.44

Predicted adult height (cm)   157.9 ± 3.8  161.4 ± 2.9 <0.001

Predicted adult height-SDS   –2.7 ± 0.6  –2.2 ± 0.5 <0.001

Laboratory findings
Basal FSH (IU/L)    3.1 ± 1.4  2.9 ± 1.6 0.55  

Basal LH (IU/L)    1.6 ± 0.5  1.5 ± 1.1 0.70

Basal testosterone (ng/mL)   2.0 ± 1.1  1.1 ± 0.6 <0.001

Peak LH after GnRH stimulation (IU/L)   25.5 ± 4.8  11.6 ± 4.9 <0.001

Values are expressed as mean ± standard deviation



ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์

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

CASE 4    I A 9.8-YEAR-OLD BOY WITH ACCELERATED GROWTH

 ผู้ป่วยรายน้ีได้รับการตรวจการกลายพันธุของยีน MKRN3  เพ่ิมเติม 

การรักษา
 การรักษา idiopathic CPP คือ การให้ยา depot GnRH agonist 

โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ กระตุ้นเซลล gonadotrope ของ

ต่อมใต้สมองอย่างต่อเนื่องจนเกิด desensitization ของเซลลและมี 

down regulation ของ GnRH receptor ที่ต่อมใต้สมอง ทําให้มีการ

หลั่งฮอรโมน gonadotropins และฮอรโมนเพศลดลง ในเด็กชายที่มี

ภาวะ CPP หากไม่ได้รับการรักษาจะมีความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ประมาณ 

155-159 ซม. (เฉล่ีย 155.6 ± 7.7 ซม.)7-9  ในรายท่ีได้รับการรักษาด้วย 

GnRH agonist พบว่า final adult height (FAH) กับ predicted adult 

height (PAH) มีค่าแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา ตั้งแต่ FAH น้อยกว่า 

PAH 10.3 ซม. ไปจนถึงมากกว่า PAH 15 ซม.9-12 โดยปัจจัยท่ีสัมพันธกับ

การมีความสูงเพิ่มหลังการรักษาได้มากคือ อายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มน้อย

กว่า 6 ปี9 อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าผู้ป่วยจะมีความสูงสุด

ท้ายอยู่ในช่วงความสูงตามพันธุกรรม มีเพียงบางการศึกษาที่พบมีความ

สูงสุดท้ายน้อยกว่าความสูงตามพันธุกรรมโดยเฉลี่ย 6.5-8.2 ซม.11,12 

 แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มาพบแพทยครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ปี 10 

เดือน ตรวจพบอายุกระดูก 13 ปี คํานวณความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ (PAH) 

ได้ 174.6 ซม. ซึ่งถือว่าปกติและอยู่ในช่วงความสูงตามพันธุกรรม (mid 

parental height 167.5 ซม. target adult height 159-176 ซม.) รวม

ทั้งไม่มีปัญหาด้านจิตใจและการเข้าสังคม จึงไม่ได้ให้การรักษาด้วย depot 

GnRH agonist แต่ได้นัดติดตามอาการเป็นระยะ พบว่ามีการเติบโตและ

พัฒนาการทางเพศปกติ รวมทั้งความสูงอยู่ใน target adult height 

โดยตลอด ผู้ป่วยได้มาตรวจติดตามจนกระทั่งถึง FAH ขณะอายุ 14 ปี 

3 เดือน ความสูง 175 ซม. ตรวจร่างกาย testicular volume 25 mL, 

Tanner V genital and pubic hair และอายุกระดูก 18 ปี ซึ่งพบว่า 

ความสูงของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑปกติตามพันธุกรรม (รูปที่ 1)
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