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 เร�่มจาก topic แรกเกี่ยวของกับ Vitamin D ที่ hot มาหลายปแลว ป 2019 เปนเร�่อง Controversies in 
Vitamin D: Summary statement from an international conference ตีพ�มพใน Journal of Clinical Endo-

crinology & Metabolism ตนป 2019 สวนเร�่องที่ 2 เปนเร�่องของ guidelines ใหมในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

Recommended reading: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018 for diabetes care 
สมาชิกฯ ไมควรพลาดที่จะ download มาอานกันนะคะ ตัวอยางผูปวย 4 รายก็ยังนาติดตามเชนเคย รายแรก เปน 
เด็กหญิงอายุ 2 ป มาดวยซึม บวม ทองผูกและ hypoventilation รายที่ 2 เปนเด็กชายอายุ 2.5 ป มีอาการ 
ชักมาตั้งแตอายุ 4 เดือนและมี thyroid function ผ�ดปกติ รายที่ 3 เปนทารกอายุ 12 วันมีอวัยวะเพศกำกวม 
และโซเดียมต่ำในเลือด สวนรายสุดทาย เปนเด็กหญิงอายุ 2 เดือน ที่บวมทั้งตัวรวมกับมีแคลเซียมสูงในเลือด         

ทั้ง 4 รายมีคำตอบที่นาสนใจและพลาดไมไดคะ

 เดือนมิถุนายนนี้ สมาคมฯ จัดงานประชุมอบรมว�ชาการระยะสั้น The 5th Pediatric Endocrine Review 
ระหวางวันท่ี 5-7 มิ.ย. ซ่ึงในวันท่ี 6 มิ.ย. มีการพบปะสังสรรคของกุมารแพทยตอมไรทอทุกรุนในงาน 25 ป คืนสูเหยา 
ชาวตอมเด็ก รวมกับการแสดงมุทิตาจิตอาจารยอาวุโสของสมาคมฯ 12 ทาน ที่โรงแรมสุโกศล จึงขอใหสมาชิก  

ทุกทานติดตามรายละเอียดกิจกรรมของสมาคมฯ ใน newsletter ฉบับถัดไปดวยคะ

ชวงหลังอาจารยมีภารกิจมากมาย แตก็ยังเขารวมประชุมกับสมาคมฯ เชนเดียวกับทานคณบดีฯ อ.สุทธิพงศ รพ. 

จ�ฬาฯ…สมาคมฯ ขอตอนรับ fellow ใหมทั้ง 5 คน นพ.นที รพ.รามาธิบดี พญ.รติกร รพ.จ�ฬาฯ พญ.นภัสสร 
พญ.ณัฐกานต และ พญ.ปราญชลี รพ.ศิร�ราช…ภาพหนาปก newsletter ฉบับนี้เปนควันหลงจากการประชุม 

APPES ที่เชียงใหมเมื่อปลายปที่แลว แตยังอยูในความทรงจำของทุกๆ คน โดยเฉพาะทานข�นนางและเจานางลานนา   

ที่ amazing มากๆ ฉบับนี้ตองขอหยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอนคะ พบกันใหมฉบับหนานะคะ

ขอแสดงความยินดีกับทานนายพล
คนตอมไรทอคนลาสุด อ.ขวัญใจ
รพ.พระมงกุฎฯ 

คร�่งปแรกของปที่ 26 ผานไปแลวคะ…
สมาคมฯ ยังคงเดินหนากาวตอไปอยางมั่นคง newsletter 
ฉบับนี้ยังคงจิ�วแตแจว มีเนื้อหาของ topic ที่ทันสมัย 2 เร�่อง
ซึ่ง อ.เปรมฤดี ไดเร�ยบเร�ยงและสรุปมาเลาสูกัน 
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Controversies in vitamin D: 
summary statement from an 
international ConferenCe
J Clin Endocrinol Metab 2019;104:234-40.

 บทความนี้รวบรวมเรื่องวิตามินดีโดยเป็นข้อสรุปจากการประชุม

ของผู้เชี่ยวชาญเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบด้วย vitamin D 

assay และนิยามของภาวะ hypovitaminosis D ผลของวิตามินดีต่อ

กระดูกและอวัยวะอื่น และการรักษาด้วยวิตามินดี เนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

1. Vitamin D assays และนิยามของ hypovitaminosis D 
 ระดับ 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) ใช้ในการประเมิน vita- 

min D status แต่ในทางปฏิบัติ 25-OHD วัดได้ยาก เน่ืองจากค่อนข้าง 

hydrophobic และจับกับ vitamin D binding protein (DBP) อย่าง

แน่น โดยการตรวจด้วย immunoassay ที่ใช้กันทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 

ขึ้นกับ sensitivity และ specificity ของ antibody ที่ใช้ ซึ่ง antibody 

ที่มี low affinity ต่อ 25-OHD ทำาให้วัด 25-OHD ได้ตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น 

นอกจากนี้ cross-reactivity ของ antibody กับ 24,25(OH)2D ก็มี

ผลต่อความแม่นยำาในการวัดระดับ 25-OHD และการที่ 25-OHD จับกับ 

DBP แน่นก็ทำาให้วัด 25-OHD ได้ตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น ส่วนการตรวจด้วย

วิธี liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-

MS/MS) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่แม่นยำาที่สุด อาจวัดรวม 3-epi-25-OHD 

metabolite มาด้วยได้ ทำาให้ระดับ 25-OHD ที่วัดได้มากกว่าที่ควรจะเป็น 

โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ epimer นี้มีระดับสูง ฉะนั้น จึงมี International 

Vitamin D Standardization Program (VDSP) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 

เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับ 25-OHD รวมท้ัง standard reference 

materials ให้เป็นมาตรฐาน

 ระดับ 25-OHD ท่ีน้อยกว่า 12 ng/mL สัมพันธกับความเส่ียงในการ

เกิด rickets หรือ osteomalacia ขณะที่ระดับ 25-OHD 20-50 ng/mL 

เป็นระดับที่ปลอดภัยและพอเพียงสำาหรับ skeletal health ในคนปกติ

2. Skeletal และ extra-skeletal actions ของวิตามินดี
 ผลของการขาดวิตามินดีต่อการเกิดความผิดปกติของกระดูกเป็น

ที่ทราบกันชัดเจน การให้ vitamin D supplementation ขนาด 800 

IU/วัน ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ขาดวิตามินดี จะช่วยลดการเกิดกระดูกหัก 

แต่บางการศึกษาก็ไม่พบว่าช่วยลดกระดูกหัก ซึ่งอาจเกิดจากความแตก

ต่างกันระหว่างการศึกษา เช่น อายุของผู้ร่วมการศึกษา ระดับ 25-OHD 

ที่ใช้ ระยะเวลาของการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ การขาดวิตามินดีรุนแรง

ทำาให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ และอาการจะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาด้วย

วิตามินดี ซึ่งจะลดการเกิดการพลัดตกหกล้มที่เกิดจากกล้ามเนื้ออ่อน

แรง ส่วนผลของวิตามินดีต่ออวัยวะอื่น ก็อาจมีความเกี่ยวข้องในการ

เกิดโรคของระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง หัวใจและหลอดเลือด ภูมิคุ้มกัน และ

เมแทบอลิก ระบบผิวหนังเป็นตัวอย่างที่สำาคัญของบทบาทของวิตามินดี

ต่อ non-skeletal tissue เช่น การทา vitamin D analog ในการรักษา 

psoriasis เนื่องจากวิตามินดีช่วยลด epidermal cell proliferation 

และผลจากฤทธิ์ต้านอักเสบของวิตามินดี  นอกจากนี้ วิตามินดียังควบคุม

ระบบภูมิคุ้มกันทั้งยับยั้ง adaptive immune response และส่งเสริม  

innate immune response ฉะน้ัน การขาดวิตามินดีอาจเพ่ิมความเส่ียง

ต่อการติดเชื้อและโรค autoimmune เช่น type 1 diabetes เป็นต้น แต่

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากการศึกษา 

randomized clinical trial ขนาดใหญ่

3. Therapeutic use of vitamin D 
 Vitamin D3 ช่วยเพิ่มระดับ 25-OHD ได้ดีกว่า vitamin D2 แต่

อย่างไรก็ตาม ทั้ง vitamin D2 และ D3 ก็ได้ผลเช่นกัน สำาหรับทารกแนะนำา

ให้เสริมวิตามินดี 400 IU/วัน และขนาดน้อยที่สุดที่แนะนำาในการรักษา 

nutritional rickets คือ vitamin D2 หรือ D3 ขนาด 2,000 IU/วัน เป็น

เวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยระดับ 25-OHD จะเพิ่มขึ้นเท่าใดขึ้นกับระดับ 

25-OHD ก่อนรักษาและนำา้หนักตัวของผู้ป่วย ภาวะอ้วนสัมพันธกับระดับ 

25-OHD ท่ีน้อย เน่ืองจากในคนอ้วนมี lipophilic pool ท่ีเป็น reservoir 

ของวิตามินดีมาก ฉะนั้นคนอ้วนจึงมักต้องการวิตามินดีขนาดมากกว่า 

ผู้ที่มีนำ้าหนักตัวปกติ

isPaD CliniCal PraCtiCe 
Consensus GuiDelines 2018 
for Diabetes Care
 เนื่องจากเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องการการดูแลเฉพาะในหลายด้าน 

เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภาวะ

แทรกซ้อนน้อยที่สุด เมื่อปลายปี ค.ศ. 2018 International Society 

for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) ได้ตีพิมพ clini-

cal practice consensus guidelines สำาหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของเบาหวานในเด็กและ 

วัยรุ่น โดยตีพิมพใน Pediatric Diabetes, October 2018, volume 19 

(supplement 27) ซึ่งสมาชิกฯ ไม่ควรพลาดที่จะ download มาอ่าน 

กันนะคะ โดย download ได้ฟรีจาก ISPAD website (www.ispad.org)

 ใน Editorial ได้สรุปเนื้อหาสำาคัญแนวกว้างเกี่ยวกับ Consensus 

Guidelines 2018 for diabetes care ไว้ดังนี้

 1. การควบคุมให้ระดับนำ้าตาลในเลือดใกล้เคียงปกติ (near 

normal glycemia) โดย intensive management ในทุกด้าน นับเป็น 

international gold standard ซึ่งรวมถึงการใช้ insulin analog การ

ใช้เทคโนโลยีต่างๆ (pump, sensor และ automated insulin delivery 

system) ในสถาบันที่สามารถทำาได้และผู้ป่วยเข้าถึงได้ ตลอดจนการ

ตรวจทางพันธุกรรมเพื่อการรักษาที่จำาเพาะ

 2. การรักษาเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ก็มีการพัฒนา

มากขึ้นในปัจจุบัน สืบเนื่องจากการมี obesity epidemic โดยการรักษา

มุ่งที่ pathophysiology-based ได้แก่ การใช้ยา glucagon-like pep-

tide 1 (GLP-1) agonist, dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitor 

และ sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor ก็กำาลัง

อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยและอาจเป็นทางเลือกในการรักษาเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในวัยรุ่นในอนาคตอันใกล้

 3. Guidelines นี้เป็นการ update guidelines ที่ตีพิมพครั้งก่อน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ตัวอย่างเช่น

 - การใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาเบาหวาน ข้อดี ข้อด้อยของ 

pump, sensor และ automated insulin dosing device
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เรียบเรียงโดย  • พญ.กชกร  สิทธินามสุวรรณ
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คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   Case 1
a 2-year-olD Girl WitH 
HyPoventilation
เด็กหญิงไทย อายุ 2 ปี ภูมิลำาเนา จ.ปทุมธานี

อาการสำาคัญ: ซึม หายใจเหนื่อย 1 วัน

ประวัติปัจจุบัน: 2 เดือนก่อน นอนหลับมากขึ้น บวม ท้องผูก ต้องสวน

อุจจาระทุกวัน 1 สัปดาหก่อน ไอ นำ้ามูกใส 3 วันก่อน มีไข้ หายใจเหนื่อย

มากขึ้น ที่โรงพยาบาลแรกตรวจพบ ซึม หายใจเหนื่อย SpO2 80% ให้การ

วินิจฉัยเป็น acute bronchitis with acute respiratory failure ได้ใส่ 

ท่อช่วยหายใจ ให้ ceftriaxone และส่งต่อมาโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติอดีต: บุตรคนที่ 3 เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 3,300 กรัม 

ผลตรวจคัดกรอง TSH แรกเกิดผิดปกติ มีการติดตาม แต่มารดาไม่ได้

นำาผู้ป่วยกลับมาตรวจซำ้า อายุ 8 เดือน มีอาการท้องผูก เบ่งอุจจาระ

แล้วเขียว หัวใจหยุดเต้น ได้รับการ CPR 1 นาที และตรวจพบ hypothy-

roidism ได้รับการรักษาด้วย L-thyroxine 2 เดือน หลังจากยาหมด 

ไม่ได้ไปตรวจตามนัด

พัฒนาการ: ควำ่า-หงายไม่ได้ หันตามเสียง ยิ้ม หัวเราะ

การตรวจร่างกาย 
General appearance: puffy face, macroglossia, no teeth
Measurements: weight 8 kg (-3.0 SDS), length 68 cm (-5.7 SDS), 
head circumference 46 cm (-1.2 SDS), anterior fontanelle 4x4 cm
Vital signs: T 35.5 ำC, HR 60/min, BP 114/89 mmHg, on endo-
tracheal tube with no spontaneous respiration, ventilator rate 
30/min
Thyroid gland: no enlargement
Heart: distant heart sounds, no murmur
Lungs: coarse crepitations
Abdomen: soft, liver 3 cm below RCM, no umbilical hernia
Neurological signs: stuporous, pupils 3 mm BRTL, slow relaxa-
tion phase of DTR, absent clonus, present BBK

การตรวจเพิ่มเติม
1. Thyroid function tests (8 h after 45 mcg of L-thyroxine): FT4 

0.67 ng/dL, FT3 <1.5 pg/mL, TSH 224 mU/L
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2. Thyroid antibodies: anti-thyroglobulin 18.1, anti-thyroid 
peroxidase 5.6 IU/mL 

3. Serum cortisol (at admission): 75.5 mcg/dL 
4. CBC: Hb 10.3 g/dL, Hct 33.6%, MCV 90.1 fL, WBC 6,300/

mm3 (N 66, L 24, M 10%), platelets 220,000/mm3

5. Blood chemistries: Na 143, K 3.6, Cl 99, CO2 24.7 mmol/L, 
Ca 8.6, P 2.5, Mg 2.2, glucose 119 mg/dL, albumin 40 g/L 

6. Renal function: BUN 40, creatinine 1.59 mg/dL
7. Urinalysis: pale yellow, sp.gr. 1.010, pH 8, 1+ protein, nega-

tive glucose, ketone and bilirubin, marked positive blood, 
WBC 1-2/HPF, RBC 1-2/HPF

8. Creatine kinase 6,621 U/L
9. Liver function test: AST 2,591, ALT 1,285, GGT 13, ALP 64 

U/L, TB 0.6, DB 0.3, cholesterol 124 mg/dL
10. Viral hepatitis panel: HBsAg negative, anti-HBs positive,

  anti-HBc negative, anti-HAV IgM/IgG negative
11.  Chest X-ray: marked cardiomegaly, no pulmonary infiltra-

 tion (รูปที่ 1 A)
12.  ECG: generalized low voltage, no electrical alternans, right 

 ventricular hypertrophy, prolonged QTc interval
13.  Echocardiography: LVEF 88% (on dobutamine 10 mcg/

 kg/min), marked hypertrophy of both ventricles, large 
  amount of global pericardial effusion, 5-20 mm depth,  
 no tamponade effect

14.  Ultrasonography of thyroid gland: normal size, shape and
  position, unremarkable parenchyma 

รูปท่ี 1: Chest X-ray ของผู้ป่วย 

A: แรกวินิจฉัย B: หลังการรักษา 2 เดือน

 - การดูแลเบาหวานในเด็กก่อนวัยเรียนและที่โรงเรียน

 - เป้าหมายการควบคุมระดับนำ้าตาล โดยเน้น individualized 

approach และลดเป้าหมาย HbA1c เป็นน้อยกว่า 7% (แทน 7.5%) 

สำาหรับผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ (comprehensive care) ซึ่งตรงกับ 

เป้าหมายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 4. เนื่องจาก guidelines นี้ถูกพัฒนาขึ้นสำาหรับใช้ทั่วโลก เพื่อ

ให้ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและสังคมมีความตระหนักเพิ่มขึ้นในการ

รักษาเบาหวานให้ได้ผลดีและได้มาตรฐาน แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจำากัด

ของแต่ละประเทศหรือแต่ละสถาบัน จึงมีส่วน appendix ที่เกี่ยวกับ limi- 

ted care guidance ไว้ตอนท้ายของ guidelines

 5. สิ่งที่ต้องระลึกเสมอ คือ guidelines เหล่านี้ไม่ใช่ strict pro-

tocol เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีความจำาเพาะ (unique) การดูแลผู้ป่วย

จึงต้องคำานึงถึงบริบทของแต่ละคนเป็นสำาคัญด้วย ฉะนั้น guidelines จึง

ช่วยเสริมให้ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ประสบ

ความสำาเร็จยิ่งขึ้น
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CaSe 1    I A 2-YEAR-OLD GIRL WITH HYPOVENTILATION

Problem list
1. Myxedema coma, congenital primary hypothyroidism

2. Rhabdomyolysis with acute kidney injury 

3. Moderate pericardial effusion, hypertrophic cardiomyopathy 

and prolonged QTc interval

4. Severe developmental delay and growth retardation

วิจารณ์ 
 ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติผลคัดกรอง TSH แรกเกิดผิดปกติ พัฒนา- 

การช้า ท้องผูก นอนหลับมาก และเคยได้รับการวินิจฉัย hypothy-

roidism ตอนอายุ 8 เดือน ซึ่งได้รับการรักษาด้วย L-thyroxine หลัง

จากรักษามารดาให้ประวัติว่าพัฒนาการดีขึ้น นั่งได้ และเริ่มคลาน หลัง

จากยาหมดไม่ได้ ไปตรวจตามนัด พัฒนาการเลวลง พลิกควำ่าหงาย 

ไม่ได้ จากตรวจร่างกาย พบ severe growth retardation ฟันยังไม่ขึ้น 

widened anterior fontanelle, puffy face, macroglossia และ slow 

relaxation phase of DTR เข้าได้กับภาวะ severe hypothyroidism 

ซ่ึงจากผลการตรวจ thyroid function tests เข้าได้กับ primary  

hypothyroidism และเป็นมาแต่กำาเนิด (positive TSH screening)

 จากอาการและอาการแสดงแรกรับ ผู้ป่วยมี stuporous con-

sciousness และอาการแสดงของภาวะเมแทบอลิซึมที่ลดลง ได้แก่ 

hypothermia, bradycardia และ hypoventilation ซึ่งเข้าได้กับภาวะ 

myxedema coma1-3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดง

ของ myxedema coma คือ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นและจาก

ผลการตรวจ nasal swab พบ rhino/enterovirus

Myxedema coma 
 เป็นภาวะ hypothyroidism รุนแรง และทำาให้ผู้ป่วยมีระดับการ

รู้สติลดลง ร่วมกับความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่แสดงถึงภาวะ hy-

pometabolism มีรายงานครั้งแรกในปี ค.ศ.1879 ในผู้ใหญ่มีรายงาน

อุบัติการณของโรคประมาณ 0.22 คนต่อประชากร 1 ล้านคน อัตรา

การเสียชีวิตประมาณร้อยละ 60-70 ในปัจจุบันด้วยการวินิจฉัยที่เร็วขึ้น

และการรักษาประคับประคองที่มีประสิทธิภาพ พบว่าอัตราการเสียชีวิต

ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20-253 ส่วนในผู้ป่วยเด็กมีรายงานน้อย

มาก จนถึงปัจจุบันมีรายงานเพียง 5 ราย (ตารางที่ 1) การวินิจฉัยอาศัย

ประวัติและตรวจร่างกายเป็นสำาคัญ ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด myxedema 

coma ได้แก่ อากาศเย็น การติดเชื้อ อุบัติเหตุ ยาดมสลบ และยานอน

หลับ การหยุดยา L-thyroxine โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจวาย  

และเลือดออกในทางเดินอาหาร1,2

 จากอาการและอาการแสดงที่พบในผู้ป่วยรายนี้สามารถอธิบาย

ได้ตาม pathophysiology ของ prolonged untreated hypothy-

roidism ดังนี้ 

1. ระดับ T3 ในเซลลตำา่ ทำาให้มี neurovascular adaptation หลอดเลือด

ส่วนปลายหดตัว เกิด hypothermia และ diastolic hypertension2

2. เมแทบอลิซึมของระบบประสาทส่วนกลางลดลง ทำาให้ความไวต่อภาวะ 

hypoxia และ hypercapnia ลดลง เกิด respiratory acidosis และ

ระบบหายใจล้มเหลว ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว 

นอกจากนี้ ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นจากลิ้นโต และกล้ามเนื้อ

หายใจอ่อนแรง ก็เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด hypoventilation2

3. T3 มีความสำาคัญในการควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ

หัวใจ ควบคุมแรงต้านหลอดเลือด และ cardiac ion channels ใน

ภาวะ severe hypothyroidism จึงเกิด bradycardia, cardiomyo- 

pathy, prolonged QTc interval และ pericardial effusion ได้4,5 

ซึ่ง pericardial effusion เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ vascular per-

meability ทำาให้ของเหลวที่มีโปรตีนสูงรั่วออกจากหลอดเลือดฝอย

เข้ามาสะสมในเยื่อหุ้มหัวใจอย่างช้าๆ ร่วมกับการระบายนำ้าเหลือง

ลดลง มักไม่พบภาวะ cardiac tamponade ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แม้จะ

มี cardiac output ลดลง แต่มักไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจาก

ความต้องการออกซิเจนของเนื้อเยื่อส่วนปลายมักเพียงพอในภาวะ 

hypometabolic state5

4. การทำางานของไตลดลง เน่ืองจากแรงต้านทานหลอดเลือดสูงข้ึน ท้ังท่ี  

afferent และ efferent arterioles ทำาให้การไหลเวียนเลือดที่ไตลดลง 

ความสามารถในการขับนำ้าลดลง และ rhabdomyolysis ก็ทำาให้เกิด 

acute kidney injury2 ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำาคัญในผู้ป่วยรายนี้ 

โดย rhabdomyolysis เกิดเน่ืองจาก T3 มีความสำาคัญในการควบคุม

การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ และ gene transcription ของ

กล้ามเนื้อ ดังนั้น ใน severe hypothyroidism จึงเกิดกล้ามเนื้อตาย 

มี myoglobin รั่วทางไต ทำาให้เกิด renal tubular injury6

ตารางที่ 1: รายงาน myxedema coma ในผู้ป่วยเด็ก

 Author (year) Age (y) Type of  Complications Initial thyroid function tests Initial thyroid
   hypothyroidism  FT4 (ng/dL) TSH (mU/L) hormone therapy

 Schutt-Aine JC7 8 Central Hyponatremia T4 1 mcg/dL 3 IV L-T4

 (1980)

 Thompson MD8 7 Central AV block <0.5 0.5 IV L-T4

 (2017)

 Root JM9 5 Primary RV conduction <0.07 578 IV L-T4 and

 (2017)  (autoimmune) delay    liothyronine

 Zhu Y11 5 Primary Prolonged QTc 0.32 >150 PO L-T4

 (2017)  (autoimmune)

 Heksch RA10 0.8 Primary Prolonged QTc <0.5 422 IV L-T4

 (2018)  (APS type 3)

FT4, free thyroxine; TSH, thyroid-stimulating hormone; T4, thyroxine; IV, intravenous; PO, per oral; AV, atrioventricular; RV, right 

ventricle; APS, autoimmune polyglandular syndrome
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  Hormones                           Days of treatment
  0 1 2 3 4 5 6 7  10 13 17 24 31 38 2 m 5 m 
                (discharge)

FT4 (ng/dL) 0.67 0.61 0.67 0.79 0.86 0.89 0.90 1.07  1.57 1.42 1.41 1.25 0.87 0.72 1.22 1.36

FT3 (pg/mL) <1.5 <1.5 <1.5 1.67 1.86 2.30 2.77 2.67  2.98 4.64 5.06 4.09 4.07 3.35 - 4.21

TSH (mU/L) 224 182 196 132 118 102 66 16  26 8 5 17 14 47 3.4 2.9

L-T4  50 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 50  50 37.5 25 30 37.5 50 50 50
(mcg/day)

FT4, free thyroxine; FT3, free tri-iodothyronine; TSH, thyroid-stimulating hormone

รูปท่ี 2: โค้งการเติบโตของผู้ป่วยหลังการรักษา

5. มีการเพิ่มขึ้นของ serum AST และ ALT จาก rhabdomyolysis 

6. มีภาวะเลือดจางชนิด normocytic normochromic เนื่องจาก 

มี erythropoietin และความต้องการออกซิเจนลดลง2

การรักษา myxedema coma 
ประกอบด้วยหลักการสำาคัญ 3 ประการ1-3 คือ

1. การให้ thyroid hormone ทดแทน ในเด็กยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ

ชัดเจน เนื่องจากมีผู้ป่วยไม่มาก จากรายงานผู้ป่วย (ตารางที่ 1) 

ส่วนใหญ่เริ่มให้การรักษาด้วย L-thyroxine ชนิดฉีดทางหลอด 

เลือดดำา7-10 มีการให้ liothyronine ทางหลอดเลือดดำา 1 ราย9 และให้ 

L-thyroxine ชนิดรับประทาน 1 ราย ซึ่งได้ผลการรักษาที่ดีเช่นกัน11 

2. รักษาประคับประคองระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบ

ประสาท

3. รักษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด myxedema coma เช่น ภาวะติดเชื้อ

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย L-thyroxine ชนิดรับประทาน 

ขนาดปานกลาง เนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนทาง

หัวใจ อาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น การติดตามผล thyroid function tests 

ดังตารางที่ 2 โดยเริ่มหายใจได้เองในวันที่ 2 ระดับความรู้สึกตัวดีขึ้นใน

วันที่ 3 และ bradycardia, rhabdomyolysis, acute kidney injury, 

elevated liver enzymes ดีขึ้น และสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ในวัน

ที่ 6 ส่วน hypothermia ดีขึ้นในวันที่ 8 สามารถรับประทานอาหารทาง

ปากและถอดเครื่องช่วยหายใจ BiPAP ได้ 1 เดือนหลังเริ่มรักษา ติดตาม

อาการหลังกลับบ้านที่ 2 และ 5 เดือน พบว่านำ้าหนักและความยาวดีขึ้น

ตามลำาดับ (รูปที่ 2) anterior fontanelle มีขนาดเล็กลง ไม่มีลิ้นโต มี

ฟันขึ้น 6 ซี่ และพัฒนาการดีขึ้นตามลำาดับ สามารถคลานและนั่งได้เอง 

หยิบของโดยใช้นิ้ว เรียกแม่ บาย-บาย และดื่มนำ้าจากแก้วได้ ติดตาม 

echocardiography 1 เดือนหลังรักษา ไม่พบ pericardial effusion 

แต่ยังมี biventricular hypertrophy และ 2 เดือนหลังการรักษาพบ

ขนาดหัวใจปกติจาก chest X-ray (รูปที่ 1 B) ในผู้ป่วยรายนี้ สาเหตุ

ของ congenital primary hypothyroidism น่าจะเกิดจาก thyroid 

dyshormonogenesis
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ตารางที่ 2: ผล thyroid function tests และการปรับยา L-thyroxine (L-T
4
) ของผู้ป่วย

A 2-YEAR-OLD GIRL WITH HYPOVENTILATION



CaSe STUdY
เรียบเรียงโดย  • พญ.กินรี  สรพิพัฒน์เจริญ
• ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  • ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. 1 mcg ACTH stimulation test: peak cortisol 23.2 mcg/dL

 จากผลการตรวจพบว่า FT4 ตำ่าและ TSH สูงเล็กน้อย จึงให้การ

วินิจฉัยเป็น central hypothyroidism ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย L-

thyroxine ขนาด 12.5 ไมโครกรัม/วัน

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยได้รับการติดตามการรักษาหลังได้รับ L-thyroxine (ตาราง

ที่ 1) พบว่าเมื่อเพิ่มขนาดยาเพื่อให้ระดับ FT4 อยู่ในค่าปกติ ผู้ป่วยมีระดับ 

FT3 และ total T
3
 สูงผิดปกติชัดเจนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ FT3 

และ total T
3
 ก่อนรักษาที่สูงเล็กน้อย

Differential diagnoses สำาหรับผล thyroid function tests 
ของผู้ป่วย
1. ความผิดปกติของ thyroid hormone transporter คือไม่สามารถ

ขนส่ง T4 จากต่อมไทรอยดออกสู่กระแสเลือด ร่วมกับมีการกระตุ้น 

deiodinases 1 และ 2 ทำาให้เปลี่ยน T4 เป็น T3 มากขึ้น จึงตรวจพบ

ระดับ FT4 ตำ่าและ FT3 สูง

2. ความผิดปกติของ nuclear T3 receptor (thyroid hormone resis- 

tance) คือ T3 receptor ผิดปกติ ทำาให้ระดับ FT3 สูงกว่าปกติ

3. ความผิดปกติของ deiodination ทำาให้อัตราส่วน FT3 และ FT4 ผิดปกติ

 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีความผิดปกติของระบบประสาทร่วมด้วย

จึงคิดถึงความผิดปกติของ thyroid hormone transporter ชนิด 

monocarboxylate transporter 8 (MCT8) จึงได้ส่งตรวจ muta-

tional analysis ของยีน MCT8 และพบการกลายพันธุของ exon 5 คือ 

hemizygous mutation ที่นิวคลีโอไทดตำาแหน่งที่ 1352 ทำาให้เปลี่ยน

กรดอะมิโนจาก leucine เป็น arginine ท่ี codon ตำาแหน่งท่ี 451 (รูปท่ี 1)

การวินิจฉัย
 MCT8 deficiency หรือ Allan-Herndon-Dudley syndrome 

(AHDS)

วิจารณ์
 เด็กชายรายนี้มีประวัติโรคลมชักตั้งแต่วัยทารก พัฒนาการช้า

มากทุกด้าน มีศีรษะเล็กและนำ้าหนักตัวน้อย การตรวจร่างกายทางระบบ

ประสาทพบลักษณะ truncal hypotonia และ spastic quadriparesis  

ผลการตรวจ thyroid function tests พบระดับ FT4 ตำ่า FT3 สูง และ 

   Case 2
a 2.5-year-olD boy WitH 
seiZure DisorDer anD 
HyPotHyroiDism
เด็กชายไทยอายุ 2.5 ปี ภูมิลำาเนา จ.มหาสารคาม

อาการสำาคัญ: ปรึกษาจากคลินิกโรคลมชักเรื่อง thyroid function 

tests ผิดปกติ

ประวัติปัจจุบัน: มีอาการชักเกร็งทั้งตัวครั้งละ 1 นาที 3-4 ครั้ง/สัปดาห 

ตั้งแต่อายุ 4 เดือน กินยากันชักหลายชนิด ได้แก่ sodium valproate, 

topiramate และ clonazepam แต่ยังมีชักอยู่ เคยรับการตรวจ MRI 

สมองพบว่าปกติ แพทยระบบประสาทตรวจพบ thyroid function tests 

ผิดปกติ จึงปรึกษากุมารแพทยต่อมไร้ท่อ

ประวัติอดีต: บุตรคนแรก เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,790 กรัม 

พัฒนาการช้า สามารถส่งเสียงอืออา ชันคอ ยังพลิกควำ่าหงายไม่ได้

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคในครอบครัวหรือการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: a Thai boy, no dysmorphic features
Measurements: weight 9.4 kg (-3.6 SDS), length 84 cm (-2.5 
SDS), HC 44 cm (-3.6 SDS), closed AF
Thyroid gland: no enlargement
Heart, lungs and abdomen: normal
Genitalia: penile length 4 cm, descended both 1 mL testes
CNS: truncal hypotonia, spastic quadriparesis, hyperreflexia

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Thyroid function tests: FT4 0.64 ng/dL, total T3 190 ng/dL, FT3 

3.93 pg/mL, TSH 5.43 mU/L
2. CBC: Hb 9 g/dL, WBC 7,090/mm3 (N 41, L 51, M 6, Eo 2%), 

platelets 460,000/mm3

3. Blood chemistries: BUN 22, Cr 0.33, Ca 8.6, P 4.7, Mg 2 mg/
dL, Na 137, K 3.9, Cl 109, CO2 22 mmol/L
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ตารางที่ 1: การดำาเนินโรคของผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยและรักษาภาวะ central hypothyroidism 

 Age (y) BW (kg) Length (cm) FT4 (ng/dL) FT3 (pg/mL) TSH (mU/L) L-T4 (mcg/day)
 2.5 9.4 84 0.64 3.93 5.43 12.5 
     (T3 190 ng/dL)

 2.7 9.2 86 0.73 - - 18

 2.8 9.0 87 0.91 - 1.92 21

 3.2 9.7 88 0.96 - 1.68 25

 3.5 10.0 - 0.96 - 0.38 25

 3.8 9.4 - 1.03 - - 29

 4.0 11.3 92 0.75 4.08 - 36

 4.3 12.1 95 0.74 3.91 2.44 50 
    (T4 3.8 mcg/dL) (T3 161 ng/dL)

 4.6 10.5 - 0.98 9.3 0.006 Discontinued L-T4

    (T4 6.4 mcg/dL) (T3 341 ng/dL)  Reevaluated



CaSe 2    I A 2.5-YEAR-OLD BOY WITH  
SEIZURE DISORDER AND HYPOTHYROIDISM

TSH สูงเล็กน้อย ซึ่งเข้าได้กับความผิดปกติของ thyroid hormone 

transport คือ MCT8 deficiency

Thyroid hormone transporter
 มีหลายชนิด ได้แก่ MCT8, MCT10 และ organic anion trans-

porting polypeptide 1C1 (OATP1C1)

 MCT8 เป็น thyroid hormone transporter เพียงชนิดเดียวที่

มีรายงานว่าการ mutation ของยีนนี้ทำาให้เกิดโรคในมนุษย โดย MCT8 

ถูก encode ด้วยยีน SLC16A2 ซึ่งอยู่บนโครโมโซม Xq13.2 และ ex-

press ในอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด สมอง ตับ ไต ฯลฯ ทำาหน้าที่

ขนส่ง thyroid hormones (T3, T4)
1,2

 MCT10 เป็น thyroid hormone transporter อีกชนิดใน MCT 

family ถูก encode ด้วยยีน SLC16A10 ซึ่งอยู่บนโครโมโซม 6q21-q22 

และ express ในอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด ตับ ไต ฯลฯ แต่พบน้อย

ที่บริเวณสมอง พบว่าทำาหน้าที่ขนส่ง T3 ได้ดีกว่า T4
3

 OATP1C1 เป็น thyroid hormone transporter ใน OATP 

family ถูก encode ด้วยยีน SLCO1C1 ซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 12 และ 

express ที่สมองและอัณฑะ ทำาหน้าที่ขนส่ง T4 ผ่าน blood-brain bar-

rier ก่อนที่จะส่งให้ MCT8 นำาเข้าสู่เซลลสมอง3

หน้าที่ของ MCT8 ที่อวัยวะต่างๆ
- สมอง ทำาหน้าที่ขนส่ง thyroid hormones ผ่าน blood-brain bar-

rier เข้าสู่เซลลสมอง

- ต่อมไทรอยด์ ทำาหน้าที่ขนส่ง thyroid hormones ร่วมกับ MCT10 

ออกสู่กระแสเลือด

- ตับและไต ทำาหน้าท่ีขนส่ง thyroid hormones เข้าสู่ตับและไตร่วมกับ 

MCT10 รวมถึงขนส่ง thyroid hormones จากไตออกสู่กระแสเลือด2

MCT8 deficiency
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 Allan และคณะ รายงานผู้ป่วยเด็กชาย 24 

คนมีสติปัญญาบกพร่องรุนแรงร่วมกับ muscle atrophy4 ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1990 Schwartz และคณะ นำาข้อมูลเดิมในปีค.ศ. 1944 มาศึกษา

เพิ่มเติมพบว่าลักษณะจำาเพาะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของยีนบน

โครโมโซม X และเรียกโรคนี้ว่า Allan-Herndon syndrome5 จนกระทั่ง

ปี ค.ศ. 2004-2006 หลายการศึกษาพบว่าการกลายพันธุของ MCT8 

gene ทำาให้การขนส่ง thyroid hormones ผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของ 

AHDS6

 ความผิดปกติของ MCT8 บริเวณต่อมไทรอยด จะทำาให้มีการ

คั่งของ T4 ส่งผลให้ระดับ T4 ในกระแสเลือดน้อย ในขณะที่มีการกระตุ้น 

deiodinases 1 และ 2 ทำาให้มีการเปลี่ยน T4 เป็น T3 มากขึ้นและสามารถ

ขนส่งผ่าน MCT10 ออกสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ระดับ T3 ในกระแสเลือด

สูง นอกจากนี้โรคนี้มีการสูญเสีย negative feedback ของ thyroid 

hormones ต่อไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง ทำาให้ TSH ไม่ถูก sup-

press ทั้งที่ T3 สูง ผู้ป่วยจึงมี TSH ปกติหรือสูงเล็กน้อย ส่วนความผิด

ปกติของ MCT8 ที่ตับและไต พบว่าระดับ T3 ที่สูงขึ้นจะกระตุ้น deio-

dinase 1 ทำาให้ระดับ T3 ในตับและไตสูงขึ้น และสามารถผ่าน MCT10 

จากไตออกสู่กระแสเลือด ดังนั้นโดยรวมระดับ T3 ที่สูงจะทำาให้เกิดภาวะ 

hyperthyroid ของ peripheral tissues ผู้ป่วยจึงมีชีพจรเร็ว มี sex 

hormone binding globulin สูง ระดับ cholesterol ตำ่า มีกล้ามเนื้อลีบ

และนำ้าหนักตัวน้อย1,2

 ในทางกลับกัน T3 ไม่สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ ทำาให้เกิดภาวะ 

hypothyroid ของเซลลสมอง ผู้ป่วยจึงมีสติปัญญาบกพร่อง ศีรษะเล็ก 

truncal hypotonia, spastic quadriparesis การเคลื่อนไหวผิดปกติ 

ตลอดจนพัฒนาการล่าช้ามาก1,2,6 ผู้ป่วยบางรายอาจมี delayed myeli-

nation จากการตรวจ MRI ของสมองในช่วงแรกของชีวิตและค่อยๆ 

พัฒนาดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นได้7 ส่วนอาการของโรคลมชักพบได้ไม่บ่อย 

โดยมีรายงานการพบโรคลมชักร่วมด้วยประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วย6

 ลักษณะเฉพาะของโรค MCT8 deficiency คือ การมีสติปัญญา

บกพร่องร่วมกับ psychomotor retardation ในเพศชาย (ถ่ายทอด

แบบ X-linked recessive) และ thyroid function tests ผิดปกติ คือ 

ระดับ FT4 ตำ่า FT3 สูง โดยที่ TSH ปกติหรือสูงเล็กน้อย หากตรวจ rT3 

จะพบว่ามีระดับตำ่า8

 การตรวจ mutational analysis มีประโยชน ในการยืนยันการ

วินิจฉัย มีรายงานการตรวจพบ mutation ของยีน MCT8 ทั้งชนิด dele-

tion, frameshift mutation, nonsense และ missense mutations 

โดยพบว่าเฉพาะเพศชายเท่านั้นที่จะแสดงอาการของโรค ส่วนเพศหญิงที่

เป็นพาหะจะไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่สามารถถ่ายทอดไปยังบุตรได้2

 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลสำาหรับผู้ป่วย MCT8 defi-

ciency มีการศึกษาการใช้ยาหลายชนิด ได้แก่ 3,5-diiodothyropro- 

pionic acid (DITPA) ซึ่งเป็น thyroid hormone สังเคราะห ไม่ต้อง

อาศัย MCT8 นำาเข้าสู่เซลลเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่าช่วยลดระดับ 

T3 และเมแทบอลิซึมได้ แต่ไม่มีการพัฒนาของสมองที่ดีขึ้น นอกจากนี้

มีการใช้ยา triiodothyroacetic acid (triac) ซึ่งออกฤทธิ์เหมือน T3 

สามารถจับกับ thyroid hormone receptor ได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม

ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย ปัจจุบันมีรายงานการรักษาโรคด้วย 

gene therapy โดยใช้ตัวนำาไวรัสในการรักษา ซึ่งยังคงเป็นการศึกษาใน

สัตวทดลอง9 อย่างไรก็ตามการรักษาประคับประคองก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ประกอบด้วยการป้องกันการสำาลักและภาวะข้อยึดติด 

พยากรณโรคของผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าสามารถมีอายุยืนยาวไปจนถึงวัย 

ผู้สูงอายุ แต่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีเนื่องจากมีสติปัญญาบกพร่องรุนแรง 

การวางแผนก่อนการต้ังครรภของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ10

รูปที่ 1: MCT8 mutational analysis ของผู้ป่วย แสดงความผิดปกติที่ 
exon 5
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Heterozygous mother

c.1352T>G_p.Leu451Arg_Het

Patient

c.1352T>G_p.Leu451Arg_Hemi
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC, UA: normal

2. Electrolytes: Na 121, K 6.8, Cl 90, CO2 12 mmol/L

3. Thyroid function tests: FT4 1.1 ng/dL, TSH  0.1 mU/L

4. Standard dose ACTH stimulation test: serum cortisol 2.0  

 mcg/dL (0 min) and 5.6 mcg/dL (60 min)

5. Basal 17-hydroxyprogesterone (17-OHP) 110 ng/dL

6. Testosterone 0.8 ng/dL

วิจารณ์
 ทารกรายนี้มีความผิดปกติของอวัยวะเพศที่ เหมือนเพศชาย  

แต่คลำาไม่พบต่อมเพศทั้งสองข้าง และมีองคชาตเล็ก (micropenis) ซึ่ง

เข้าได้กับคำาจำากัดความของอวัยวะเพศกำากวม1,2 และมีความผิดปกติของ

อิเล็กโทรไลต ในเลือด สาเหตุที่ทำาให้เกิดลักษณะทางคลินิกดังกล่าวได้

CaSe STUdY

   Case 3
a 12-Day-olD baby WitH 
ambiGuous Genitalia
ทารกแรกเกิดอายุ 12 วัน ภูมิลำาเนา จ.ภูเก็ต

อาการสำาคัญ: ส่งต่อมารับการดูแลเรื่องอวัยวะเพศกำากวมและมีโซเดียม 

ตำ่าในเลือดเมื่ออายุ 12 วัน

ประวัติปัจจุบัน: ทารกเกิดก่อนกำาหนด อายุครรภ 33 สัปดาห นำ้าหนัก

แรกเกิด 2,090 กรัม

 อายุ 2 วัน มีปัญหาตัวเหลือง (สาเหตุจาก G6PD deficiency)

 อายุ 3 วัน หยุดหายใจ (จากภาวะเกิดก่อนกำาหนด)

 อายุ 4 วัน มีปัญหา necrotizing enterocolitis (NEC) และติด

เชื้อในกระแสเลือด

 อาการต่างๆ ดีขึ้น หลังจากได้รับการรักษาด้วย IV fluid และยา

ปฏิชีวนะ

 อายุ 12 วัน เริ่มซึม

ประวัติอดีต: ลูกคนแรก มารดาตั้งครรภปกติ ไม่ได้กินยาใดๆ ขณะ

ตั้งครรภ ไม่มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: lethargy, no jaundice, not pale

Vital signs: T 37.5 ำC, PR 140/min, RR 60/min, BP 65/42 mmHg

Measurements: weight 2.1 kg, length 42 cm, HC 31 cm

Heart & lungs: normal

Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly

Genitalia: phallus 1.2 cm, minimal rugae at labioscrotal swell-

ing, fusion of labioscrotal fold, no palpable mass (รูปที่ 1)

Skin: no hyperpigmentation

Problem list
1. Preterm AGA, apnea, sepsis and jaundice

2. Ambiguous genitalia

3. Hyponatremia

เรียบเรียงโดย  • ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รูปที่ 2:  
อวัยวะเพศเมื่ออายุ 4 ปี 
ความยาวองคชาต 
1.5 ซม. คลำาได้อัณฑะ 
ขนาดเล็กกว่า 1 มล.

รูปที่ 1: 
อวัยวะเพศเมื่อแรกเกิด 
โครโมโซม 46,XY 
ความยาวองคชาต 1 ซม. 
คลำาไม่ได้อัณฑะ

การดำาเนินโรค
 มารดาของผู้ป่วยตั้งครรภบุตรคนที่สอง ซึ่งได้รับการตรวจเพิ่ม

เติมพบเป็นเพศหญิงและเป็นพาหะของ MCT8 mutation เช่นเดียวกับ

มารดา ปัจจุบันผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้รับการรักษาประคับ

ประคองตามอาการเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง
1. Groeneweg S, Visser W, Visser T. Disorder of thyroid hormone transport into the tissues. Best Pract Res 

Clin Endocrinol Metab 2017;2:241-53.
2. Bernal J, Guadano-Ferraz A, Morte B. Thyroid hormone transporters-functions and clinical implications. 

Nat Rev Endocrinol 2015;11:406-17.

3. Visser W, Friesema EC, Visser T. Minireview: thyroid hormone transporters: the known and the unknown. 
Mol Endocrinol 2011;25:1-14.

4. Allan W, Herndon C, Dudley F. Some examples of the inheritance of mental deficiency: apparently sex-linked  
idiocy and microcephaly. Am J Ment Defic 1944;48:325-34.

5. Stevenson R, Goodman H, Schwartz C, Simensen R, McLean W, Herndon C. Allan-Herndon syndrome. l. 
clinical studies. Am J Hum Genet 1990;47:446-53.

6. Schwartz C, Stevenson R. The MCT8 thyroid hormone transporter and Allan-Herndon-Dudley syndrome. 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2007;21:307-21.

7. Azzolini S, Nosadini M, Balzarin M, Sartori S, Suppiej A, Mardari R, et al. Delayed myelination is not a 
constant feature of Allan-Herndon-Dudley syndrome: report of a new case and review of the literature. Brain 
Dev 2014;36:716-20.

8. Szinnai G. Thyroid hormone cell membrane transport defect. Endocr Dev 2014;26:108-17.
9. Groeneweg S, Peeters R, Visser T, Visser W. Therapeutic applications of thyroid hormone analogues in 

resistance to thyroid hormone (RTH) syndromes. Mol Cell Endocrinol 2017;458 :82-90. 
10. Schwartz C. Mar 2017. Retrieved from: http://www.orpha.net.
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บ่อยที่สุดคือ congenital adrenal hyperplasia (CAH) แต่ควรนึกถึง

ภาวะที่พบได้น้อยลงมาด้วย คือ congenital adrenal hypoplasia 

อย่างไรก็ตาม หากทารกเป็นเพศชายเกิดก่อนกำาหนดอาจพบอัณฑะ

ไม่ลงถุงและภาวะต่อมหมวกไตยังทำางานไม่สมบูรณจากการเกิดก่อน

กำาหนดได้เช่นกัน

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการวินิจฉัย CAH และการ

ทำางานของต่อมหมวกไต คือ peak cortisol จากการทำา ACTH stimu-

lation test ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีค่าตำ่า คือ 5.6 mcg/dL ระดับ 17-OHP 110 

ng/dL และ testosterone 0.8 ng/dL ซึ่งตำ่า บ่งชี้ถึงต่อมหมวกไตทำางาน

บกพร่อง ผลตรวจโครโมโซมเป็น 46,XY หากผู้ป่วยเป็น CAH จะไม่ใช่ 

21-hydroxylase deficiency เพราะทารกเพศชายจะมีอวัยวะเพศปกติ

ไม่กำากวม และระดับ 17-OHP และ testosterone ต้องสูงมาก ส่วน CAH 

ชนิด 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) deficiency 

จะมีค่า 17-OHP และ testosterone ตำ่ามาก และระดับ dehydroepian-

drosterone (DHEA) สูง3-5 แต่ผู้ป่วยรายนี้ยังไม่ได้รับการตรวจ DHEA 

การวินิจฉัยที่แน่นอนในปัจจุบัน คือการตรวจ mutational analysis ของ 

3βHSD ซึ่งยังไม่ได้ตรวจ

 การรักษาทั้ง 3 ภาวะข้างต้นจะเหมือนกัน คือการให้ฮอรโมน

ทดแทนทั้ง hydrocortisone 25 มิลลิกรัม/ตร.ม./วัน แบ่งให้วันละ 2 

ครั้ง และ fludrocortisone วันละ 0.2 มก. ร่วมกับให้เกลือ NaCl วันละ  

3-4 เม็ด ผู้ป่วยตอบสนองดีต่อการรักษา สามารถจำาหน่ายออกจากโรง

พยาบาลในเวลา 8 วัน นำ้าหนักเพิ่มเป็น 2.62 กก. ความยาว 43.5 ซม. 

และเส้นรอบศีรษะ 32 ซม. ได้แจ้งเกิดเป็นทารกเพศชายตามผลตรวจ

โครโมโซม ผู้ป่วยได้รับการติดตามเป็นระยะ เนื่องจากการเดินทางที่ไกล 

จึงนัดมาติดตามทุก 4-6 เดือนในขวบปีแรก และทุก 8-10 เดือนในขวบปี 

ที่สองและสาม นำ้าหนักขึ้นดี อัณฑะลงมาในถุงอัณฑะเองเมื่ออายุ 2 ปี

 ขณะอายุ 4 ปี พบว่าผู้ป่วยมีตัวเตี้ย ความสูง 88 ซม. (ตำ่ากว่า 

เปอรเซ็นไทลที่ 3) นำ้าหนัก 19 กก. (เปอรเซ็นไทลที่ 75) การตรวจร่างกาย

พบลักษณะ doll-like facies ความยาวองคชาต 1.5 ซม. คลำาได้อัณฑะ

ขนาดเล็กกว่า 1 มล. (รูปที่ 2) จึงได้ทำาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เพิ่มเติม พบดังนี้

1. FT4 0.4 ng/dL, TSH 2.4 mU/L บ่งชี้ถึงภาวะพร่องฮอรโมนไทรอยด

จากการพร่อง TSH

2. IGF-1 25.8 ng/mL บ่งชี้ถึงภาวะพร่องฮอรโมนการเติบโต

3. Clonidine test: GH <1 ng/mL ที่ 0, 60, 90 นาที ยืนยันว่ามีภาวะ

พร่องฮอรโมนการเติบโต

4. Brain MRI: hypoplasia of adenohypophysis and pituitary 

stalk, ectopic posterior pituitary bright spot

 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะพร่องฮอร โมนต่อมใต้สมอง 

(hypopituitarism) ซึ่งน่าจะขาดฮอรโมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าทั้งหมด 

ได้แก่ GH, TSH, ACTH และ LH (จากการมีองคชาตเล็กและอัณฑะไม่

ลงถุงในขวบปีแรก) เมื่อศึกษาย้อนหลังพบว่าระดับ FT4 1.1 ng/dL และ 

TSH 0.1 mU/L เมื่อแรกเกิดมีระดับตำ่า แต่เนื่องจากเป็นทารกเกิดก่อน

กำาหนด ทำาให้เข้าใจว่าระดับที่ตำ่าเป็นจากภาวะเกิดก่อนกำาหนดมากกว่าที่

จะเป็นจากการขาด TSH ในปัจจุบันการคัดกรองด้วย TSH ในทารกเกิด

ก่อนกำาหนด ต้องตรวจ FT4 และ TSH ซำ้าเมื่อทารกอายุ 2-4 สัปดาห

และ 6-10 สัปดาห โดยค่า FT4 ที่ตำ่าคือ น้อยกว่า 1 ng/dL อย่างไรก็ตาม

การคัดกรอง TSH เมื่อแรกเกิดไม่สามารถวินิจฉัยภาวะพร่องฮอรโมน

ไทรอยดจากการพร่อง TSH ได้ ทารกรายนี้จึงพลาดการวินิจฉัยภาวะ

พร่องฮอรโมนไทรอยดในตอนแรก6-8

 ภาวะพร่องฮอรโมนต่อมใต้สมองแต่กำาเนิด พบได้ไม่บ่อย อุบัติ-

การณประมาณ 1 ต่อ 4,000 ถึง 1 ต่อ 10,000 ในทารกแรกเกิด9 ลักษณะ

ทางคลินิกที่ทำาให้คิดถึงภาวะนี้ ได้แก่ นำ้าตาลตำ่าในเลือด องคชาตเล็ก 

มี midline defect เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ 9-11 ส่วนมากมักไม่มี

อาการผิดปกติในวัยทารกแรกเกิด การศึกษาถึงนำ้าหนัก ความยาว 

และเส้นรอบศีรษะในทารกที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะพร่องฮอรโมน

ต่อมใต้สมองแต่กำาเนิด 41 ราย (ชาย 18 หญิง 23) พบว่าอายุครรภ 

34-41 สัปดาห นำ้าหนักแรกเกิดเฉลี่ย 2,388±743 กรัม ความยาว

เฉลี่ย 44.2±4 ซม. (ไม่รวมทารกเกิดก่อนกำาหนดนำ้าหนักน้อยมาก 

2 รายที่มีนำ้าหนักแรกเกิด 650 และ 950 กรัม)12 ความผิดปกติของ

เกลือแร่ที่มีโซเดียมตำ่าในเลือดร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด มักพบใน

ผู้ป่วยพร่องฮอรโมนต่อมใต้สมองแต่กำาเนิดที่ไม่ได้รับการรักษาใน

วัยทารกและมีอาการในช่วงวัยเด็ก ซึ่งอธิบายจากการพร่อง ACTH 

ทำาให้มี antidiuretic hormone (ADH) มากขึ้น การขับ free water 

จึงลดลง ทำาให้มีลักษณะทางคลินิกคล้ายกับ syndrome of inap-

propriate ADH secretion (SIADH)13,14 

 สาเหตุของภาวะพร่องฮอรโมนต่อมใต้สมองแต่กำาเนิดเกิด

จากความผิดปกติของยีนที่กำาหนดพัฒนาการของต่อมใต้สมอง 

(transcription factors) ซึ่งมีหลายชนิด เช่น POU1F1, PROP1, 

HESX1, LHX3, LHX4, SOX2, SOX3 ซึ่งผู้ป่วยจะมีลักษณะทาง

คลินิกแตกต่างกัน เช่น HESX1 มีความผิดปกติของตาร่วมด้วย 

(septo-optic dysplasia) LHX3 ที่พบร่วมกับ sensorineural 

hearing loss เป็นต้น ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการผิดปกติของรูปร่าง

หน้าตาและมีภาวะพร่องฮอรโมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าทุกชนิด จึง

น่าจะเกิดจากการขาดหรือการกลายพันธุของยีน PROP1 มากที่สุด 

การตรวจทางอณูพันธุศาสตรจะช่วยในการวินิจฉัยที่แน่นอน แต่ไม่

เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา

 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย hydrocortisone และ thy-

roxine ต่อมาหยุดยา fludrocortisone ได้ การติดตามระดับอิเล็ก

โทรไลตและ FT4 ในเลือด พบว่าปกติ แต่ไม่ได้รับการรักษาด้วย GH 

เนื่องจากปัญหาเศรษฐฐานะ ขณะนี้ผู้ป่วยอายุ 9 ปี พัฒนาการทาง

สมองปกติ การตรวจวัดระดับ intellectual quotient 102 เรียนชั้น

ประถม 3 ผลการเรียนดี-ดีมาก นำ้าหนัก 30 กก. ความสูง 108 ซม.
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   Case 4
a 2-montH-olD Girl WitH  
GeneraliZeD eDema
เด็กหญิงไทย อายุ 2 เดือน

อาการสำาคัญ: บวมทั้งตัว

ประวัติปัจจุบัน: เกิด GA 36+6 สัปดาห นำ้าหนักแรกเกิด 1,800 กรัม (sym-

metrical SGA) ไปตรวจตามนัด แพทยสังเกตว่าบวมทั้งตัว ปัสสาวะ

ออกดี ไม่มีหายใจหอบเหนื่อย ปฏิเสธประวัติการใช้ยาหรือสมุนไพร ตรวจ

ร่างกายเบื้องต้นพบ T 37.4 ำC, PR 138/min, RR 38/min, BP 95/41 

mmHg, AF 2.5x2.5 cm ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบ BUN 

23, Cr 0.45 mg/dL, Na 133, K 6.3, Cl 102, CO2 14.6 mmol/L, 

Ca 14.8, P 4.4, Mg 2.3 mg/dL, iPTH 6 pg/mL, 25-OHD 23.7 ng/

mL ได้ให้การรักษาด้วย calcitonin แล้วส่งตัวมา

การตรวจร่างกาย
General appearance: a female infant with Cushingoid appear-

ance, no acne (รูปที่ 1)

Vital signs: BP 120/70 mmHg, PR 150/min, RR 40/min, SpO2 99% 

Measurements: weight 3,060 g, length 46 cm

Heart and lungs: normal

Abdomen: no mass, no hepatosplenomegaly

Neurological signs: hypotonia

Genitalia: no clitoromegaly, pubic hair Tanner stage I

Skin: no café au lait spot, no purplish striae

5. TSH 1.09 mU/L, free T4 2.1 ng/dL, free T3 4.6 pg/mL

6. Ca 11.4, P 3.3 mg/dL (treated with calcitonin and furosemide)

7. PTH 12 pg/mL

8. TRP 83-85%

9. TmP/GFR 1.1-1.4 (N, 1.43-3.43)

10.  Total protein 7, albumin 4.1, globulin 2.9 g/dL, cholesterol 

  71 mg/dL, AST 34, ALT 56 U/L, total bilirubin 0.18, direct 

  bilirubin 0.05 mg/dL

11.  Random blood glucose 104 mg/dL

12.  Skeletal survey: no fibrous dysplasia

การวินิจฉัย
 Cushing syndrome

วิจารณ์
 สาเหตุของ Cushing syndrome (CS) ในเด็กเล็กมักเกิดจาก 

ACTH-independent ที่มีสาเหตุจากต่อมหมวกไต ได้แก่

1. Adrenocortical tumor โดยมีการสร้าง adrenal androgen ร่วมกับ 

glucocorticoid (co-secretion) มากผิดปกติ 

2. Bilateral adrenocortical hyperplasia (BAH) ซึ่งมีหลายสาเหตุ 

ได้แก่ 

 • McCune Albright syndrome (MAS) ผู้ป่วยรายนี้ไม่พบ 

 ลักษณะอื่นของ MAS อย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ป่วย isolated CS 

  จาก MAS โดยยังไม่พบอาการแสดงอื่นได้

 • Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS)

 • Primary bilateral macronodular adrenal hyperplasia 

  (PBMAH) or massive macronodular adrenal hyperplasia 

 (MMAD) 

 • Primary pigmented nodular adrenocortical disease (PP- 

 NAD) 

 • Isolated micronodular adrenocortical disease (iMAD) 

 การตรวจเพื่อยืนยันว่ามี hypercortisolemia อาศัยเกณฑ 3 ข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

1. Loss of circadian rhythm of cortisol secretion โดย midnight 

serum cortisol >4.4 mcg/dL ในเด็ก และ >7.5 mcg/dL สำาหรับ

ผู้ใหญ่ หรือ salivary cortisol >0.13 mcg/dL

2. Elevated 24-hour urine free cortisol (UFC) (corrected for 

BSA)

3. Lack of suppression of cortisol production จากการตรวจ 

overnight low-dose dexamethasone (15 mcg/kg, สูงสุด 1 mg)  

โดย cortisol >1.8 mcg/dL

 การตรวจแต่ละวิธีมีข้อจำากัดและไม่แม่นยำาร้อยเปอรเซ็นต ถ้าพบ

ความผิดปกติ 2 ข้อ ถือว่าเข้าได้กับการวินิจฉัย CS อย่างไรก็ตามควร

ระมัดระวังการแปลผลในทารกแรกเกิดหรือเด็กเล็กที่ยังไม่มีการนอนหลับ

หรือตื่นนอนเป็นเวลาเหมือนเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ซึ่ง circadian rhythm 

จะพบในเด็กอายุประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีความลำาบาก

ในการเก็บปัสสาวะ 24 ชม. เนื่องจากต้องใส่สายสวนปัสสาวะ ดังนั้นการ

แปลผลจำาเป็นต้องอาศัยอาการทางคลินิกร่วมด้วย

 ข้อควรระวังในการตรวจระดับ cortisol ได้แก่ 

1. ควรใส่ venous catheter ไว้อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทำาการตรวจเลือด 

2. ควรวัดระดับ cortisol เวลา 23.30-24.00 น. และ 7.30-8.00 น.

3. ตรวจในขณะที่ผู้ป่วยหลับบนเตียง

รูปที่ 1: ลักษณะ Cushingoid appearance ของผู้ป่วย

Problem list
1. Cushingoid appearance, hypertension

2. Hypercalcemia

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Midnight cortisol 13.4 mcg/dL แสดงถึง hypercortisolemia

2. Overnight low-dose dexamethasone suppression test: serum 

cortisol 24.48 mcg/dL แสดงถึง hypercortisolemia

3. Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) 715 mcg/dL, 

testosterone 128 ng/dL

4. ACTH 5 pg/mL (repeat 2 pg/mL)
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การดำาเนินโรคของผู้ป่วยและการตรวจเพื่อแยกสาเหตุของ 
Cushing syndrome (แผนภูมิที่ 1) 
 เมื่อให้การวินิจฉัย CS ควรตรวจระดับ ACTH เพื่อแยกสาเหตุของ 

CS ถ้า ACTH <5 pg/mL แสดงว่าเป็น ACTH-independent CS ผู้ป่วย

ควรได้รับการตรวจ adrenal imaging การตรวจ CT scan มี sensiti-

vity ดีกว่า ultrasound กรณี adrenocortical tumor จะพบต่อมหมวก

ไตโตข้างเดียว แต่ถ้าพบ bilateral macronodules เข้าได้กับ MMAD 

หรือ bilateral hyperplasia อื่น หากพบ micronodules หรือต่อม

หมวกไตปกติควรทำาการตรวจ Liddle’s test เพื่อแยกโรค PPNAD หรือ 

iMAD (แผนภูมิที่ 1) ถ้าระดับ ACTH >29 pg/mL แสดงว่าเป็น ACTH-

dependent CS ควรตรวจ pituitary MRI, CRH test และ high-dose 

dexamethasone suppression test หากระดับ ACTH มีค่าระหว่าง 

5-29 pg/mL ควรตรวจ CRH test, high-dose dexamethasone 

suppression test และ Liddle’s test ในผู้ป่วยรายนี้ ระดับ ACTH 5 pg/

mL ตรวจซำ้าได้ 2 pg/mL แสดงว่าสาเหตุเป็น ACTH-independent CS 

จึงได้ตรวจ CT scan ของช่องท้อง พบ bilateral adrenal hyperplasia 

with nephrocalcinosis จึงได้ทำาการตรวจ Liddle’s test ต่อไป
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 ควรตรวจวัดระดับ adrenal androgen เพื่อประเมินว่ามี co- 

secretion ของ androgen ร่วมกับ glucocorticoid หรือไม่ co-

secretion มักพบใน adrenal gland tumor โดยระดับ DHEAS เป็น

ฮอรโมนที่จำาเพาะที่สุดจากต่อมหมวกไต เนื่องจากเอมไซม sulfatase ที่

ใช้เปลี่ยน dehydroepiandrosterone เป็น DHEAS พบเฉพาะในต่อม

หมวกไตเท่านั้น และควรตรวจระดับ androstenedione, testosterone, 

estradiol และ tumor marker เช่น alpha-fetoprotein, carcinoem-

bryonic antigen, cancer antigen 125 และตรวจ marker ที่แสดง

ว่ามี cell turnover สูง เช่น lactate dehydrogenase ในผู้ป่วยรายนี้

พบระดับ DHEAS และ testosterone สูง อย่างไรก็ตาม ทารกเกิดก่อน

กำาหนดอาจมีระดับฮอรโมนดังกล่าวสูงได้ ควรตรวจหาลักษณะอื่นของ 

MAS เพิ่มเติม เช่น cholestasis, hyperthyroidism, hypophos-

phatemic rickets รายนี้พบเพียงระดับ phosphate, TRP และ TmP/

GFR ตำ่าเล็กน้อย

แผนภูมิที่ 1: การตรวจเพื่อแยกสาเหตุของ Cushing syndrome

Screening for Cushing Syndrome
 1. Loss of the circadian rhythm of the cortisol secretion: Midnight serum cortisol >4.4 mcg/dL for children, >7.5 mcg/dL 

 for adults or salivary cortisol >0.13 mcg/dL
 2. Elevated 24-hour urine free cortisol (corrected for BSA)
 3. Lack of suppression of cortisol production after the administration of overnight low-dose dexamethasone  

 (15 mcg/kg, max 1 mg): cortisol >1.8 mcg/dL

Confirmation of Cushing Syndrome

ACTH
ACTH-dependent CS ACTH-independent CS

High
>29 pg/mL

Intermediate
5-29 pg/mL

Low
<5 pg/mL

Adrenal CT

Unilateral tumorNormal or micronodules Bilateral macronodules

Adrenocortical adenoma,
carcinoma

Paradoxical stimulation of cortisol
secretion or 17-OH steroid on

Liddle’s test

MMAD or other
adrenal hyperplasia

PPNAD or iMAD

ACTH, adrenocorticotropic hormone; BSA, body surface area; CS, Cushing syndrome; CT, computed tomography; 
MMAD, macronodular adrenal hyperplasia; PPNAD, primary pigmented nodular adrenocortical disease; iMAD, isolated 
micronodular adrenocortical disease 

ดัดแปลงจาก Clin Perinatol 2018;45:103-18 และ Endocrinol Metab Clin North Am 2016;45:311-28.
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 การตรวจ classic Liddle’s test ทำาโดยเก็บปัสสาวะก่อนการ

ให้ยา 2 วัน ทำา low-dose dexamethasone suppression test (30 

mcg/kg/dose, maximum 0.5 mg/dose) ทุก 6 ชม. 8 doses โดย

เริ่มให้ยา 6.00 น. ในวันที่ 3 ตามด้วย high-dose dexamethasone 

suppression test (120 mcg/kg/dose, maximum 2 mg/dose) 

ทุก 6 ชม. 8 doses ในวันที่ 5 ถ้าเป็น Cushing disease จะพบ serum 

cortisol ในวันที่ 7 ของการทำา test และ UFC ลดลงร้อยละ 90 ของ 

baseline และ urine 17-hydroxysteroid ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 

ของ baseline ในกรณี PPNAD จะพบลักษณะ paradoxical stimula-

tion ของ cortisol และ 17-hydroxysteroid โดย UFC เพิ่มขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 50 เทียบกับ baseline ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำา classic Liddle’s 

test ระดับ cortisol และ UFC ไม่ลดลง จึงไม่ใช่ Cushing disease และ

ไม่พบการเพิ่มขึ้นของ UFC หลังตรวจ จึงไม่เข้ากับ PPNAD โรคที่น่า

จะเป็นไปได้ คือ bilateral adrenocortical hyperplasia ที่ยังไม่ทราบ

สาเหตุ จึงได้ส่ง whole exome sequencing เพื่อหาความผิดปกติของ

ยีนที่เกี่ยวข้อง เช่น GNAS1, PRKAR1A, MEN1 เป็นต้น ในระหว่างรอ

ผลตรวจ mutation analysis ผู้ป่วยมีปัญหา Pneumocystis carinii 

pneumonia ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของภาวะ hypercortisolemia ซึ่ง

กดภูมิคุ้มกันและทำาให้เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส จึงควรให้ prophylaxis 

เชี้อนี้ก่อนการรักษา CS นอกจากนี้ ภาวะแทรกซ้อนของ CS อื่นๆ ได้แก่ 

hypokalemia, hypercalcemia, hyperglycemia, hypernatremia, 

hypertension, hypertensive crisis, hypophosphatemia และกล้าม

เนื้ออ่อนแรง ซึ่งผู้ป่วยรายนี้พบ hypotonia, hypercalcemia, hypo-

phosphatemia และ hypertension แต่ไม่พบ hyperglycemia และ 

hypernatremia สำาหรับภาวะ hypercalcemia ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ด้วย calcitonin เป็นเวลา 3 วัน หลังจากหยุดยาระดับ calcium อยู่ใน

เกณฑปกติ

 ผลการตรวจ whole exome sequencing พบ mutation ของ 

GNAS1 เข้าได้กับ MAS

 Brown และคณะ ได้รวบรวมผู้ป่วย CS ที่พบใน MAS พบว่าร้อย

ละ 20 ของผู้ป่วยเสียชีวิต ในผู้ป่วยจำานวน 23 รายที่มีชีวิต 13 รายได้รับ

การรักษาด้วย adrenalectomy และ 10 รายหายเอง (spontaneous 

resolution) ซึ่ง CS ในผู้ป่วย MAS หายเองได้เนื่องจาก Gs mutation 

พบใน fetal zone ของ adrenal cortex ซึ่ง fetal zone นี้มี degenera-

tion หรือ apoptosis อย่างรวดเร็วหลังเกิด ทำาให้หายจากอาการของ 

CS การรักษา CS ในผู้ป่วย MAS อาจพิจารณาให้ยา metyrapone หรือ 

ketoconazole แต่ควรระมัดระวังการให้ ketoconazole ในผู้ป่วย MAS 

เนื่องจากอาจเกิด hepatotoxicity และ cholestatic hepatitis ได้ หากผู้

ป่วยมีโรคตับหรือหัวใจแทรกซ้อนบ่งชี้ถึงพยากรณโรคไม่ดี ซึ่งอาจจำาเป็น

ต้องพิจารณาทำา adrenalectomy ทันที

 ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีโรคตับหรือหัวใจแทรกซ้อน จึงได้ให้การรักษาด้วย

ยา ketoconazole ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำาดับ และระดับ midnight 

cortisol ลดลงเหลือ 5.3 mcg/dL เมื่ออายุ 1 ปี
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