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TOPIC:  
REDUCED SENSITIVITY TO  
THYROID HORMONE: DEFECTS OF  
THYROID HORMONE TRANSPORT  
AND METABOLISM
 การออกฤทธิ์ของ thyroid hormone นอกจากข้ึนอยู่กับระดับ 

thyroid hormone ในเลือด ซ่ึงถูกควบคุมด้วย hypothalamic-pitui- 

tary-thyroid axis แล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ ในระดับเซลล์ 

ได้แก่

 1. การเข้าสู่เซลล์ของ thyroid hormone โดยผ่าน cell mem- 

  brane transporter

 2. Metabolism ของ thyroid hormone ได้แก่ การเปลี่ยน T4  

  เป็น T3 ซึ่งเป็น active hormone โดยเอนไซม์ 5’-deiodinase 

  และการเปล่ียน T4 เป็น reverse T3 (rT3) และ T3 เป็น T2 โดย 

   เอนไซม์ 5-deiodinase

 3. การจับของ T3 กับ thyroid hormone receptor ในนิวเคลียส  

  ซึ่งกระตุ้นให้เกิด gene transcription ตามมา

 โดยในแต่ละอวัยวะหรือเซลล์ มีการแสดงออกของ transporter, 

deiodinase และ receptor ที่แตกต่างกันไป เป็นกลไกที่ควบคุม thyroid 

hormone signaling ให้เหมาะสมกับอวัยวะหรือเซลล์นั้นๆ

 Reduced sensitivity to thyroid hormone คือ ภาวะท่ี thyroid 

hormone มีการออกฤทธิ์ ได้ลดลง ทั้งท่ีมีระดับ thyroid hormone  

ปกติหรือแม้แต่เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดปกติของกระบวน 

การอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีกล่าวมาข้างต้น ในที่นี้ จะกล่าวถึงความผิดปกติ

ของ thyroid hormone cell membrane transport และ metabolism 

ได้แก่

1. Monocarboxylate transporter (MCT) 8 deficiency
 เกิดจาก mutation ของยีน SLC16A2 ซ่ึง encode MCT8 ท่ี

เป็น thyroid hormone transporter มีการถ่ายทอดแบบ X-linked 

recessive อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยประกอบด้วย 2 ด้านหลัก 

ได้แก่ neurodevelopmental phenotype และ thyroid/peripheral 

phenotype

 Neurodevelopmental phenotype ผู้ป่วยมีพัฒนาการช้าและ 

intellectual disability ที่รุนแรง มีลักษณะเข้าได้กับกลุ่มอาการ “Allan-

Herndon-Dudley syndrome” โดยมักเร่ิมมีอาการในวัยทารก ได้แก่ 

truncal hypotonia, poor head control และมีปัญหาการดูดกลืน 

ต่อมาจะมี increased tone และกลายเป็น spastic paraplegia อาจ

มี dystonia และ dyskinetic movement ร่วมด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มัก

ไม่สามารถยืน เดิน หรือพูดคำาที่มีความหมายได้ MRI ของสมองจะพบ

ลักษณะ delayed myelination อาการและอาการแสดงเหล่านี้เป็นผล

จากการท่ีเซลล์สมองต้องอาศัย MCT8 ในการนำา T3 เข้าสู่เซลล์ เม่ือมี

ความผิดปกติของ MCT8 จึงทำาให้ T3 เข้าสู่เซลล์สมองได้ลดลง

 Thyroid/peripheral phenotype ผู้ป่วยมีความผิดปกติของ 

thyroid function tests ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ คือ มีระดับ T3 สูง rT3 

ตำ่า T4 ตำ่าหรือค่อนข้างตำ่า และ TSH ปกติหรือสูงเล็กน้อย มี failure 

to thrive และ muscle wasting ซึ่งเป็นผลจากการที่ T3 ท่ีสูงในเลือด

สามารถเข้าสู่เซลล์ใน peripheral tissue ผ่าน transporter อื่นที่ไม่ใช่ 

MCT8 ได้ ทำาให้เกิด thyrotoxic state และ hypermetabolism ตาม

มา นอกจากนี้ T3 content ที่สูงในตับ กระตุ้นให้มีการทำางานของเอนไซม์ 

deiodinase 1 ในการเปลี่ยน T4 เป็น T3 มากขึ้น ส่งผลให้ยิ่งมีระดับ T3  

ในเลือดสูงขึ้นอีกด้วย

 การรักษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับ thyroid hormone ในสมอง 

ร่วมกับลด thyrotoxic state ท่ี peripheral tissue การรักษาด้วย 

levothyroxine (L-T4) อย่างเดียวทำาให้ thyrotoxic state แย่ลง ใน

ขณะที่การรักษาด้วย L-T4 ร่วมกับ propylthiouracil (PTU) ซึ่งยับยั้ง

การทำางานของเอนไซม์ deiodinase 1 พบว่าทำาให้ระดับ T4 ในเลือดเพิ่ม

ขึ้น ระดับ T3 ในเลือดลดลง และผู้ป่วยมีนำ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่มีความ

เสี่ยงในการเกิด adverse effect จาก PTU นอกจากน้ี มีรายงานการ

ใช้ยา thyroid hormone analog ได้แก่ diiodothyropropionic acid 

(DITPA) และ triiodothyroacetic acid (TRIAC) ซึ่งพบว่ามีประโยชน์

ทางคลินิก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยังจำากัด และยาดังกล่าวยังไม่มีจำาหน่าย

ในประเทศไทย

2. Selenocysteine insertion sequence-binding protein 2 
(SECISBP2, SBP2) deficiency
 เอนไซม์ deiodinase เป็นโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโน selenocysteine 

เป็นส่วนประกอบ ในการสร้างจำาเป็นต้องมีกระบวนการจำาเพาะท่ีทำาให้ 

codon UGA ท่ีปกติเป็น stop codon เปล่ียนแปลงมา translate เป็น 

selenocysteine โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้ง SBP2 เมื่อมีความ

ผิดปกติของ SBP2 จึงทำาให้มีการสร้าง selenoprotein รวมถึง deiodi-

nase ผิดปกติ

 SBP2 deficiency เกิดจาก mutation ของยีน SBP2 มีการ

ถ่ายทอดแบบ autosomal recessive รายงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005 

ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยประมาณ 15 ราย ส่วนใหญ่มาด้วยปัญหา delayed  

growth ร่วมกับ delayed bone maturation นำาไปสู่การตรวจ  

thyroid function tests ซึ่งทุกรายมีความผิดปกติที่เป็นลักษณะเฉพาะ 

คือ ระดับ T4 สูง T3 ตำา่ rT3 สูง และ TSH ปกติหรือสูงเล็กน้อย นอกจากน้ี  

ในผู้ป่วยบางราย จะพบมี developmental delay หรือมี multiorgan 

involvement ร่วมด้วย เช่น myopathy, hearing loss, skin photo- 

sensitivity, hypoglycemia, infertility with azoospermia มี

รายงานว่าอาการแสดงบางอย่างน่าจะเกิดจากการท่ีมีเอนไซม์ gluta- 

thione peroxidase ซ่ึงเป็น selenoprotein ลดลง ทำาให้มีการค่ังของ 

reactive oxygen species และมีภาวะ oxidative stress เพิ่มมากขึ้น

 การรักษาโดยให้ liothyronine (L-T3) พบว่าทำาให้ linear 

growth ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการรักษายังมีจำากัด เนื่องจากมี 

ผู้ป่วยจำานวนไม่มาก นอกจากน้ี มีรายงานการรักษาด้วย selenium  

พบว่าทำาให้ระดับ selenium ที่ตำ่าในเลือดกลับมาปกติ แต่ไม่มีผลต่อ

ระดับ thyroid hormone ในเลือดและ linear growth การให้ vitamin E  

ซ่ึงเป็น antioxidant พบว่าช่วยลด product ท่ีเกิดจาก oxidative 

stress ได้ ซึ่งอาจใช้เป็นการรักษาร่วมในโรคนี้

สรุป
 ความผิดปกติของ thyroid hormone cell membrane 

transport และ metabolism เป็นภาวะท่ีพบได้ไม่บ่อย และวินิจฉัย

ได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งผลการตรวจ 

thyroid function tests โดยนอกจากการตรวจระดับ T4 และ TSH 

แล้ว การตรวจระดับ T3 และ rT3 (หากสามารถตรวจได้) ร่วมด้วยจะ

มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยจะพบลักษณะท่ีจำาเพาะ คือ 

มี reciprocal change ของระดับ T3 ไปในทางตรงกันข้ามกับระดับ T4 

และ rT3

2 I NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

Thai 
Socie

ty
 fo

r P
ed

iat
ric

 E
ndocr

in
olo

gy



CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  พญ.ศันสนีย์  จิตพิรสกุล  •  อ.นพ.สุพิชชา  ปัจมนตรี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

       CASE 1 
A 10-YEAR-OLD GIRL WITH
POORLY CONTROLLED
DIABETES
เด็กหญิงไทยอายุ 10 ปี 2 เดือน

อาการสำาคัญ: ส่งตัวมาเนื่องจาก poorly controlled hyperglycemia

ประวัติปัจจุบัน: 5 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปัสสาวะบ่อย  

ดื่มนำ้ามาก นำ้าหนักลด 1 กก. ใน 2 เดือน ตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัด 

พบ plasma glucose 465 mg/dL, HbA1c 15%, C-peptide 3.3 ng/

mL, β-hydroxybutyrate 1.2 mmol/L วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน รับการ

รักษาด้วย metformin 1,000 mg/day และ Mixtard 16-0-8 units 

SC ระดับนำ้าตาลในเลือดยังสูง ได้เพิ่มยา metformin 2,000 mg/day 

และ Mixtard 30-0-20 units SC ระดับนำ้าตาลยังสูงตลอด จึงส่งตัวมา

ประวัติอดีต: เกิดเมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ นำ้าหนักแรกเกิด 1,820 กรัม 

มีขนดกและผิวหนังบริเวณคอและข้อพับดำาคลำ้าต้ังแต่แรกเกิด มีฟันข้ึน

ซ้อนกัน ต้องถอนฟันหลายครั้ง ตัวเล็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน (รูปที่ 1) 

พัฒนาการปกติ การเรียนดี ไม่เคยมีนำ้าตาลตำ่าในเลือด

ประวัติครอบครัว: พี่สาวและพี่ชายแข็งแรงดี เติบโตปกติ บิดาเป็น 

เบาหวานชนิดที่ 2 ตั้งแต่อายุ 40 ปี มารดาไม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

ปฏิเสธการแต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: active
Measurements: weight 19.2 kg (-2.6 SDS), height 114 cm (-4 
SDS) 
HEENT: coarse facies, prognathism, flat nasal bridge, broad 
nose, large ears, hairy pinnae, dental malocclusion, dysplastic 
dentition, crowded teeth (รูปที่ 2), low anterior and posterior 
hairline
Abdomen: protuberant abdomen, no hepatosplenomegaly 
Breast: Tanner stage II breasts with enlarged and prominent 
nipples (รูปที่ 3)
Skin: extensive acanthosis nigricans at neck and axilla (รูปที่ 3 
และ 4), hypertrichosis 
Genitalia: clitoromegaly, length 1.7 cm, width 1.4 cm, Tanner 
stage I pubic hair 
Extremities: thick fingernails, coarse hands

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  CBC: Hb 14.4 g/dL, Hct 43%, WBC 5,220/cu.mm. (N 49,  

 L 41%), platelets 339,000/cu.mm.
2.  Chemistries: Na 137, K 3.3, Cl 100, HCO3 22 mmol/L, BUN 9.9,  
 Cr 0.25 mg/dL, HbA1c 13.3 %
3.  Lipid profiles: cholesterol 178, TG 69, HDL 84, LDL 100 mg/dL
4.  Hormonal profiles: LH <0.1, FSH 2.45 IU/L, E2 6.3 pg/mL,  
 testosterone <2.5 ng/dL
5.  Urine albumin: 56 mg/g Cr
6.  Lower abdomen and KUB ultrasonography: normal

    รูปที่ 1: เส้นโค้งการเติบโต

รูปที่ 2: Dental
malocclusion, 
dysplastic
dentition, 
crowded teeth

รูปที่ 3: Breasts with prominent nipples และ acanthosis 
nigricans

รูปที่ 4: Extensive acanthosis nigricans, low posterior 
hairline
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CASE 1    I A 10-YEAR-OLD GIRL WITH
POORLY CONTROLLED DIABETES

Problem list
1.  Diabetes mellitus with severe insulin resistance (IR)

2. IUGR with severe post-natal growth retardation 

3. Dysmorphic features: hypertrichosis, coarse facies and 

 hands, dental malocclusion, prognathism, prominent nip- 

 ples, clitoromegaly

การวินิจฉัย
 Rabson-Mendenhall syndrome

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้เป็นเบาหวาน ร่วมกับมีลักษณะของ severe IR ได้แก่ 

extensive acanthosis nigricans และต้องใช้ insulin ขนาดสูงเพื่อ

ควบคุมระดับนำ้าตาล อีกท้ังยังมี severe growth retardation ซ่ึงบ่งช้ี 

ถึงการขาด mitogenic effect ของ insulin ทำาให้คิดถึงโรคในกลุ่ม 

syndromic form of severe IR ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีลักษณะทางคลินิก 

ดังนี้1-3

ตารางที่ 1: ลักษณะเฉพาะและกลไกการเกิดโรคในกลุ่ม syndromic form of severe IR1-8

Diseases  Characteristics  Etiologies 

Donohue syndrome •  Intrauterine growth retardation (birth weight ~1-1.5 kg)  Biallelic mutation of α-subunit

(leprechaunism) •  Elfin-like face (low set ears, prominent eyes, thick lips,  of insulin receptor 

   micrognathia), lipoatrophy  (AR inheritance)

  •  Early-onset severe fasting hypoglycemia 

  •  Post-natal growth retardation

  •  Profound motor and mental retardation

Rabson-Mendenhall  • Present during childhood period  Biallelic mutation of α-subunit

syndrome • Coarse facial features, dental abnormalities, hypertrichosis,  of insulin receptor 

   large external genitalia, growth retardation  (AR inheritance)

  • Severe acanthosis nigricans 

  • No elevation of triglyceride level

Type A IR • Lean adolescent with severe ovarian hyperandrogenism:  Monoallelic mutation of 

   oligomenorrhea, hirsutism, acne, polycystic ovary syndrome  β-subunit of insulin receptor

  • Acanthosis nigricans  (AD inheritance)

  • Short stature, acral hypertrophy, accelerated growth,  

   muscle cramps, retinitis pigmentosa

Congenital generalized  • Lipodystrophy from birth  Downstream insulin 

lipodystrophy • Generalized muscular appearance  signaling mutations

  • Accelerated growth during childhood period

  • Severe acanthosis nigricans

  • Hypertriglyceridemia, fatty liver

 1. เป็นเบาหวานที่ต้องใช้ insulin ขนาดสูง มัก >200 units/day 

หรือ 3 units/kg/day เพื่อควบคุมระดับนำ้าตาล

 2. ผู้ป่วยบางรายอาจมี hypoglycemia ในระยะแรก ซึ่งพบได้ทั้ง 

fasting และ postprandial hypoglycemia เกิดจากการหล่ังและตอบ

สนองต่อ insulin ที่ผิดปกติ ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะ congenital 

hyperinsulinism โดยผู้ป่วยที่เป็น severe IR มักมีลักษณะอื่นของ IR 

เช่น acanthosis nigricans ร่วมด้วย

 3. อาการแสดงอื่นๆ เช่น extensive acanthosis nigricans, 

ovarian hyperandrogenism ในผู้หญิง การเติบโตผิดปกติ และ acral 

enlargement เป็นต้น

 โรคในกลุ่ม syndromic form of severe IR สามารถจำาแนกได้

ตามตารางที่ 1 ซึ่งจาก age of onset ร่วมกับ dysmorphic features ที่

ตรวจพบ ผู้ป่วยรายนี้เข้าได้กับ Rabson-Mendenhall syndrome มาก

ที่สุด

Rabson-Mendenhall syndrome
 เกิดจาก biallelic mutation ของ α-subunit ของ insulin 

receptor (INSR) gene ถ่ายทอดแบบ autosomal recessive โรคน้ี

มีความรุนแรงน้อยกว่า Donohue syndrome เนื่องจากยังมี residual 

insulin receptor signaling เหลืออยู่บ้าง ผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการชัดเจน

ในช่วงวัยเด็ก

 ลักษณะทางคลินิก ผู้ป่วยมี intrauterine และ post-natal growth 

retardation มี dysmorphic features ได้แก่ coarse facies, progna-

thism, fissured tongue, dental abnormalities, crowded teeth,  

dental malocclusion, low hairline มีอาการแสดงของ IR และ hyper- 

androgenism พบ extensive acanthosis nigricans, hypertrichosis,  

thick nails, skin tag, protuberant abdomen ในผู้ชายมี enlarged 

4 I NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

Thai 
Socie

ty
 fo

r P
ed

iat
ric

 E
ndocr

in
olo

gy



CASE 1    I A 10-YEAR-OLD GIRL WITH
POORLY CONTROLLED DIABETES

phallus ในผู้หญิงมี clitoromegaly และ breast enlargement ได้ 

นอกจากน้ีอาจพบ pineal gland hyperplasia9 มี developmental  

delay และมีรายงานว่ามี nephromegaly, nephrocalcinosis ร่วมด้วยได้

 การดำาเนินโรค10 ผู้ป่วยมี fasting hypoglycemia ได้ในช่วง 1 ปี

แรก จากการที่มีการสร้าง insulin มากและ half-life ยาว ต่อมาช่วงอายุ 

3-4 ปีจะพบ hyperglycemia เน่ืองจากขาดการยับยั้งการสร้าง glu-

cose ที่ตับ เมื่ออายุ 6-7 ปี เริ่มไม่สามารถยับยั้ง fatty acid oxidation 

ได้จนเกิดภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA) ข้ึน ผู้ป่วยมักเสียชีวิต 

ในช่วงวัยรุ่นจากภาวะ DKA

 การรักษา ได้แก่ การให้ insulin ขนาดสูง โดยหากต้องใช้ขนาดสูง

มากอาจพิจารณาให้ U-500 insulin ซึ่งช่วยลดปัญหา fluid overload 

ร่วมกับการให้ยาในกลุ่ม insulin sensitizers11, 12 การรักษาอื่นๆ เช่น 

recombinant human IGF-1 ยังไม่มีการศึกษาถึงผลระยะยาว13 ใน 

การรักษาภาวะ DKA ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีรายงานผู้ป่วยที่ต้องได้ insulin 

สูงถึง 500 units/hr14

การรักษาและการดำาเนินโรคในผู้ป่วยรายนี้
 ผู้ป่วยได้รับ metformin 2,000 mg/day ร่วมกับ modified 

conventional insulin regimen (วันละ 3 ครั้ง) ขนาด 200 units/day 

ระดับ HbA1c อยู่ในช่วง 12-19% ต่อมามีปัญหา poor compliance 

จึงปรับเป็น conventional regimen (วันละ 2 ครั้ง) ใช้ insulin สูงสุด 

600 units/day ผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่ออายุ 12 ปี ด้วยภาวะ severe DKA, 

cerebral edema ร่วมกับ septic shock ขณะรักษา DKA ได้รับ insulin 

สูงถึง 140 units/hr
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CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  พญ.ปราญชลี  ศรีกาญจนวัชร   •  รศ.พญ.จีรันดา  สันติประภพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   CASE 2
A 10-YEAR-OLD GIRL 
WITH ACNE 
เด็กหญิงไทย อายุ 10 ปี 2 เดือน

อาการสำาคัญ: มีสิวขึ้นที่ใบหน้า 1 เดือน

ประวัติปัจจุบัน: 7 เดือนก่อนมารพ. กินเยอะ นำ้าหนักเพิ่มข้ึน 10 กก.  

หน้ากลม 1 เดือนก่อนมีสิวขึ้นท่ีหน้าผากและมีผิวแตกลายท่ีต้นขาสอง

ข้าง 2 สัปดาห์ก่อน ตรวจที่รพ.ชุมชนพบว่ามีโพแทสเซียมตำ่าในเลือด  

ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีใจส่ัน ไม่มีถ่ายเหลว ได้รับการรักษาด้วย

โพแทสเซียมคลอไรด์กิน และส่งตัวมา ปฏิเสธประวัติการใช้ยาหรือ

ฮอร์โมนใดๆ

ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธประวัติโรคอ้วน เบาหวาน ความดันสูงในเลือด

ในครอบครัว

รูปที่ 1: Dorso-cervical fat pad (buffalo hump)

การตรวจร่างกาย 
General appearance: truncal obesity, moon face, buffalo hump 

(รูปที่ 1)
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รูปที่ 2: เส้นโค้งการเติบโต

CASE 2    I A 10-YEAR-OLD GIRL WITH ACNE

รูปที่ 3: Acnes at forehead

รูปที่ 4: Striae at right thigh

Vital signs: T 37oC, BP 121/88 mmHg (P95 =118/77 mmHg), 

PR 100/min, RR 20/min 

Measurements: (รูปท่ี 2) weight 40 kg (+1.3 SDS), height 135 cm  

(-0.4 SDS), BMI 21.9 kg/m2

Breast & genitalia: Tanner stage I left breast, Tanner stage II 

right breast, Tanner stage I pubic hair, no clitoromegaly 

Skin: acnes at forehead (รูปที่ 3), both cheeks and chin, hirsu- 

tism, striae at right thigh (รูปที่ 4), no acanthosis nigricans

Others: unremarkable 

Problem list
1. Progressive weight gain for 7 months

2. Acnes for 1 month

3. Hypertension with history of hypokalemia

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
1. CBC: Hb 14 g/dL, Hct 40.7%, WBC 10,180/cu.mm. (N 71,  

 L 22, M 6%), platelets 195,000/cu.mm.

2. Blood chemistries: BUN 9.6, Cr 0.3 mg/dL, Na 142, K 1.9, 

 Cl 92, HCO3 33 mmol/L, osmolality 297 mOsm/kg H2O, 

  fasting plasma glucose 194 mg/dL, HbA1c 7%, cholesterol  

 311, TG 280, HDL 52, LDL 203 mg/dL

3. Urine chemistries: K 27 mmol/L, osmolality 538 mOsm/kg 

  H2O, trans-tubular potassium gradient 7.9

4. Thyroid function tests: total T3 34 ng/dL (93-231), free T4  

 0.96 ng/dL, TSH 0.14 mU/L

5. Serum cortisol: 8 AM 75 mcg/dL, 11 PM 45 mcg/dL

6. 24-hour urine free cortisol (UFC): day 1: 6,340 mcg/m2, 

 day 2: 5,618 mcg/m2, day 3: 7,206 mcg/m2

7. Dexamethasone suppression tests (DST): ดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1: Low-dose DST ให้ dexamethasone 2 mg/day แบ่งให้
กินทุก 6 ชม. 2 วัน

  Baseline  Day 1  Day 2
Serum cortisol (mcg/dL)  64 58 58

UFC (mcg/m2/day) 5,618 7,206 7,188

ACTH (pg/mL) 305 - -

ตารางที่ 2: High-dose DST ให้ dexamethasone 8 mg/day แบ่งให้
กินทุก 6 ชม. 2 วัน 

  Baseline Day 1 Day 2
Serum cortisol (mcg/dL)  58 60 56

UFC (mcg/m2/day)   7,189 5,267 6,154

ACTH (pg/mL) 314 - -

การวินิจฉัยเบื้องต้น
 Cushing syndrome

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายน้ีมีนำ้าหนักข้ึนเร็ว ตรวจร่างกายพบ truncal obesity, 

moon face, acnes, striae, buffalo hump, hypertension ร่วมกับ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่ loss of diurnal vari-

ation of cortisol secretion, 24-hour UFC >70 mcg/m2/day และยังมี 

UFC สูงหลังทำา low-dose DST จึงวินิจฉัย Cushing syndrome

 Cushing syndrome เป็นภาวะที่ร่างกายมี glucocorticoid เกิน ซึ่ง

อาจได้รับจากภายนอก (exogenous cause) หรือมาจากภายในร่างกาย 

(endogenous cause) แนวทางการวินิจฉัยแยกสาเหตุดังรูปที่ 51-3 โดยแบ่ง

ตามสาเหตุเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ACTH-dependent และ ACTH-independent 

ผู้ป่วยรายน้ีมีระดับ ACTH สูง >29 pg/mL จึงคิดถึงสาเหตุท่ีเป็น ACTH- 
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CASE 2    I A 10-YEAR-OLD GIRL WITH ACNE

dependent cause ได้แก่ Cushing disease (ACTH-secreting pitui-

tary adenoma) และ ectopic ACTH syndrome 

 ในผู้ป่วยรายนี้ ได้ส่ง pituitary MRI พบ pituitary microade- 

noma ขนาด 4x5x6 mm (รูปท่ี 6) ซ่ึงไม่อธิบายระดับ ACTH ท่ีสูง 

จึงได้ส่ง CT of neck, chest and abdomen พบ 1.8x2.5-cm well-

defined heterogeneous enhancing mass at left-sided anterior 

mediastinum (รูปท่ี 7) และส่ง octreotide scan พบมีการ uptake 

ของ somatostatin ท่ีบริเวณก้อนดังกล่าว (รูปที่ 8) จากนั้นได้ทำา 

ultrasound-guided biopsy ผลชิ้นเน้ือพบ tumor cell mark with 

AE1/AE3, synaptophysin, chromogranin A, CD56, ACTH เข้าได้

กับ ACTH-producing carcinoid tumor 

 Carcinoid tumor จัดอยู่ในกลุ่ม neuroendocrine tumor มีต้น

กำาเนิดมาจาก enterochromaffin cell เนื้องอกสามารถหลั่ง ACTH ได้ 

ตำาแหน่งที่พบบ่อย คือ บริเวณหลอดลมและ thymus4 โดย thymic car-

cinoid tumor พบได้ประมาณร้อยละ 2-4 ของ anterior mediastinal 

tumor จากการศึกษาของ Maureen และคณะ พบว่าเน้ืองอกนี้ร้อยละ  

38 ทำาให้เกิด Cushing syndrome ร้อยละ 44.5 ไม่พบความผิดปกติ 

ของฮอร์โมน และร้อยละ 17.5 สัมพันธ์กับ multiple endocrine neo-

plasia (MEN) type 15 ซ่ึงในผู้ป่วยรายน้ี ได้มีการส่งตรวจยีน MEN1  

ไม่พบการกลายพันธ์ุ การพยากรณ์โรคของเน้ืองอกชนิดน้ี ข้ึนกับ degree 

of differentiation โดยเน้ืองอกชนิด well-differentiated, moderately-

differentiated และ poorly-differentiated มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี 

ร้อยละ 50, 25 และ 0 ตามลำาดับ

รูปที่ 5: แนวทางการวินิจฉัยแยกสาเหตุในผู้ป่วยที่มี Cushing syndrome (CS)

HDDST= high dose dexamethasone suppression test
BIPSS = bilateral inferior petrosal sinus sampling
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Biochemical confirmation: ≥2 abnormal screening test results 
• Midnight salivary cortisol >0.13 mcg/dL or serum cortisol >7.5 mcg/dL 
• 24-hour UFC >90 mcg/24h (RIA) or 50 mcg/24h (DHPLC/ICMA) or >70 mcg/m2/day 
• Post 1-mg overnight DST 8 AM serum cortisol >1.8 mcg/dL 

ACTH <5 pg/mL:
ACTH-independent CS

ACTH 5-29 pg/mL:
HDDST  

ACTH >29 pg/mL:
ACTH-dependent CS

Unilateral/bilateral adrenal
adenoma or carcinoma

Bilateral adrenal hyperplasia
(macro/micronodular)  

Pituitary MRI,
HDDST  

Negative MRI
or inconclusive test  

BIPSS

No ACTH central-to-peripheral gradient ACTH central-to-peripheral ratio:
Basal ≥2 or post CRH or DDAVP ≥3 

Chest CT/abdominal MRI/
octreotide scan/PET-scan 

Ectopic ACTH-secreting tumor

Cushing disease 

Cushing disease  

Pituitary adenoma >6 mm
HDDST: suppressed cortisol/UFC

Cushing syndrome

Adrenal CT 
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CASE 2    I A 10-YEAR-OLD GIRL WITH ACNE

การรักษาและการดำาเนินโรค 

 ระหว่างก่อนผ่าตัดก้อนเน้ืองอก ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา 

pasireotide ซึ่งเป็น 2nd generation somatostatin analog เพื่อลด

การหลั่งฮอร์โมนและมีฤทธิ์ antiproliferative effects6 หลังได้ยา ระดับ 

cortisol ลดลงจาก 98 เป็น 64 mcg/dL 

 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้องอก (รูปที่ 9) หลังผ่าตัดมีภาวะ 

secondary adrenal insufficiency ได้รับการรักษาด้วย hydrocor-

tisone เมื่อติดตามหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีความดันเลือด ระดับโพแทสเซียม

และนำ้าตาลในเลือดกลับเป็นปกติ และมีนำ้าหนักตัวลดลง ผู้ป่วยได้รับการ

ตรวจติดตาม chest CT, pituitary MRI และระดับ 8 AM cortisol  

เป็นระยะ

เอกสารอ้างอิง
1. Lacroix A, Feelders RA, Stratakis CA, et al. Cushing's syndrome. Lancet 2015; 

386:913-27.
2. Stratakis CA. Cushing syndrome in pediatrics. Endocrinol Metab Clin North Am  

2012;41:793-803.
3. Donohoue PA. Adrenal gland and its disorders. In: Kappy MS, Allen DB, Geffner  

ME, editors. Principles and practice of pediatric endocrinology, 1st edition. 
Springfield: Charles C Thomas Publisher; 2005.

4. Pinchot SN, Holen K, Sippel RS, et al. Carcinoid tumors. Oncologist 2008;13: 
1255-69.

5. McEvoy MP, Rich BS, New M, et al. Thymic carcinoid presenting with Cushing's  
syndrome in a 17-year-old boy: a case report and review of the literature.  
J Clin Oncol 2011;29:e716-8.

6. Vitale G, Dicitore A, Sciammarella C, et al. Pasireotide in the treatment of 
neuroendocrine tumors: a review of the literature. Endocr Relat Cancer 2018; 
25:R351-64.

รูปที่ 8: (ซ้าย) Octreotide scan พบ somatostatin uptake บริเวณก้อนที่ left-sided anterior mediastinum
รูปที่ 9: (ขวา) Well-circumscribed 2.5x3-cm mass attached to left lobe thymus

รูปที่ 6: Pituitary microadenoma              รูปที่ 7: Mass at left-sided anterior mediastinum

Thai 
Socie

ty
 fo

r P
ed

iat
ric

 E
ndocr

in
olo

gy



   CASE 3
A 7-YEAR-OLD BOY WITH 
RECURRENT FRACTURES 
AND SEVERE SHORT
STATURE
เด็กชายไทย อายุ 7 ปี

อาการสำาคัญ: แขนขาผิดรูปตั้งแต่แรกเกิด ร่วมกับมีการเติบโตผิดปกติ

ประวัติปัจจุบัน: แรกเกิดมีแขนขาผิดรูป ตรวจร่างกายพบ AF 4x4 cm, 

widely separated suture, frontal bossing, blue sclerae, genu 

varus, tibia vara, deformed left arm ภาพ X-ray ดังรูปที่ 1 ได้รับ

การวินิจฉัยเป็น osteogenesis imperfecta type III และได้รับ pami-

dronate ต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 2 เดือน ในขนาด 9 mg/kg/year อายุ 3 ปี  

5 เดือน ตัวเตี้ยมาก (รูปที่ 2) จึงตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม 

ประวัติส่วนตัว: เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 3,800 กรัม กินอาหาร 

3 มื้อ และนม PediaSure 3 มื้อต่อวัน

ประวัติครอบครัว: บิดาและมารดาไม่มีโรคประจำาตัว ปฏิเสธประวัติ

แต่งงานในเครือญาติ

การตรวจร่างกาย
General appearance: short with deformities (รูปที่ 3)

Measurements: weight 8.9 kg (-5.6 SDS), height 74 cm (-6.7 

SDS), upper : lower segment ratio 1.19 : 1, arm span 72 cm

HEENT: blue sclerae, dentinogenesis imperfecta (รูปที่ 4)

Chest: pectus carinatum

Genitalia: testes 2 mL bilaterally, no micropenis

Others: unremarkable

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hb 10.6 g/dL, Hct 31.2%, MCV 71.6 fL, WBC 6,450/

cu.mm. (N 32, L 67, M 1%), platelets 274,000/cu.mm. 

2.  UA: sp.gr. 1.012, negative protein and glucose

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  พญ.รติกร  ไชยศิวามงคล  •  อ.นพ.คมศักด์ิ  ศรีลัญฉกร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 1: X-ray กะโหลกศีรษะ
และกระดูกตอนแรกเกิด

รูปที่ 2: เส้นโค้งการเติบโต

รูปที่ 3: (ซ้าย) กระดูกผิดรูป
รูปที่ 4: (ขวา) Dentinogenesis imperfecta  
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CASE 3    I

7. Pituitary MRI: hypoplastic pituitary gland (height 1.4 mm) 

and stalk, normal posterior pituitary bright spot (รูปที่ 5)

Problem list
1.  Osteogenesis imperfecta type III

2.  Severe short stature: skeletal deformities, multiple pituitary 

hormone (GH, TSH, partial ACTH) deficiency, hypoplasia of 

pituitary gland and stalk 

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายนี้เป็น osteogenesis imperfecta ได้รับการรักษาด้วย 

pamidronate ตั้งแต่อายุ 2 เดือน ร่วมกับได้รับสารอาหารที่เหมาะสม แต่

มีปัญหา severe short stature จึงตรวจเพิ่มเติม พบมี multiple pitui-

tary hormone deficiency (MPHD) ได้แก่ GH, TSH, partial ACTH 

deficiency ซึ่ง MPHD อาจเกิดจากความผิดปกติของยีนหลายชนิด ซึ่ง

ทำาให้เกิดการขาดฮอร์โมนต่างกันไป (รูปที่ 6) เช่น

 -  PROP1 defect: ขาด GH, TSH, GnRH, PRL, variable ACTH  

  และมี enlarged pituitary

 -  POU1F1 defect: ขาด GH, PRL, variable TSH และมี small 

  or normal size pituitary

 -  LHX3 defect: ขาด GH, TSH, GnRH, PRL มี hypoplastic 

   pituitary มักพบ cervical rigidity, limited neck rotation 

   และ trunk movement ร่วมด้วย

 -  LHX4 defect: ขาด GH, TSH, ACTH มี hypoplastic pitui- 

  tary และอาจมี extra-pituitary abnormalities ร่วมด้วย เช่น 

   cerebellar abnormalities, undescended posterior pitui- 

  tary, absent pituitary stalk, poorly formed sella turcica, 

   pointed cerebellar tonsils

 - HESX1, OTX2 defects: MPHD ร่วมกับมี small pituitary 

   และ septo-optic dysplasia

 ผู้ป่วยได้รับการตรวจ exome sequencing พบความผิดปกติ 

(รูปที่ 7) ได้แก่

 1. Novel de novo heterozygous missense mutation in 

   COL1A2 gene: c.1531G>T (p.G511C)

 2. Missense mutation in LHX4 gene: c.364C>T (p.R122W)  

  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา

 LHX4 defect เป็นภาวะที่มีการขาด GH ร่วมกับ pituitary hor-

mones อื่นๆ มักมี pituitary hypoplasia และมี phenotype ที่หลาก

หลาย โดยอาจจะมี extra-pituitary abnormalities ร่วมด้วยหรือไม่

ก็ได้ ซ่ึงในผู้ป่วยรายน้ีไม่มี นอกจากน้ี ผู้ป่วยรายน้ีเป็นรายงานแรกท่ีพบ 

MPHD จาก LHX4 mutation ร่วมกับ osteogenesis imperfecta

3.  Chemistries: BUN 12, Cr 0.3 mg/dL, Na 139, K 4, Cl 109, 

HCO3 23 mmol/L

4.  Hormonal assessment: free T4 0.5 ng/dL, TSH 4.3 mU/L, 

IGF-1 <25 ng/mL, IGFBP-3 900 ng/mL, morning cortisol 

4.2 mcg/dL

5.  1-mcg ACTH stimulation test

 
Hormones

   Time (min)
  0  30  60

Cortisol (mcg/dL)  6.2 16.6 15.8

ACTH (pg/mL)  29.9 - -

6.  Clonidine test after levothyroxine treatment

 
Hormone

    Time (min)
  0 30 60 90 120

GH (ng/mL) 0.5 0.7 0.9 0.9  1.0

รูปที่ 5: Hypoplastic pituitary gland รูปที่ 7: COL1A2 และ LHX4 mutations

รูปที่ 6: Transcription factors ในการพัฒนาของ anterior 
pituitary
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CASE 3    I

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย recombinant human GH 31 mcg/

kg/day และ levothyroxine 2.5 mcg/kg/day หลังจากให้การรักษา 

ผู้ป่วยมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น (รูปที่ 8)

บรรณานุกรม
1.  Castinetti F, Saveanu A, Reynaud R, et al. A novel dysfunctional LHX4 muta-

tion with high phenotypical variability in patients with hypopituitarism. J Clin 

Endocrinol Metab 2008;93:2790-9.

2. Castinetti F, Reynaud R, Quentien MH, et al. Combined pituitary hormone 

deficiency: current and future status. J Endocrinol Invest 2015;38:1-12.

3.  Castinetti F, Reynaud R, Saveanu A, et al. Mechanism in endocrinology: an 

update in the genetic aetiologies of combined pituitary hormone deficiency. 

Eur J Endocrinol 2016;174:R239-47.

4.  Pfaeffle RW, Hunter CS, Savage JJ, et al. Three novel missense mutations 

within the LHX4 gene are associated with variable pituitary hormone deficiencies. 

J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1062-71.

5.  Hemwong N, Phokaew C, Srichomthong C, et al. A patient with combined 

pituitary hormone deficiency and osteogenesis imperfecta associated with 

mutations in LHX4 and COL1A2. J Adv Res 2019;21:121-7.

รูปท่ี 8: การเติบโตหลังการรักษาด้วย recombinant GH

รูปท่ี 1: Pedigree

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  พญ. ธนวรรณ  ตีรณธาดา  •  อ.นพ.คมศักด์ิ  ศรีลัญฉกร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   CASE 4
A 9-YEAR-OLD GIRL WITH 

HYPOPITUITARISM AND 
HYPERGLYCEMIA
เด็กหญิงไทย อายุ 9 ปี

อาการสำาคัญ: อ่อนเพลีย 2 วัน

ประวัติปัจจุบัน: ผู้ป่วยมีภาวะ hypopituitarism เริ่มได้รับ recombinant 

human GH (rhGH) ตั้งแต่ 6 เดือนก่อน 2 วันก่อนมารพ. มีอาการ

อ่อนเพลีย นอนมาก มีนำ้ามูกใส ไม่มีไข้ ไม่อาเจียน กินอาหารได้ปกติ  

นำ้าหนักลด 2 กก. ใน 2 สัปดาห์ ปัสสาวะกลางวัน 6-7 ครั้ง ไม่ปัสสาวะ

กลางคืน

ประวัติอดีต: เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2,556 กรัม อายุ 21 วัน  

มี chronic diarrhea และตรวจพบ central hypothyroidism ได้รับการ

รักษาด้วย levothyroxine ประเมิน anterior pituitary hormone อื่นๆ 

พบ normal cortisol, IGF-1 <-3 SDS, IGFBP-3 -2.5 SDS ผู้ป่วยมี 

epilepsy, profound deafness of right ear และ global develop-

mental delay ร่วมด้วย

 อายุ 7 ปี 3 เดือน พบว่ามีอัตราการเติบโตลดลง ตรวจ growth 

hormone provocative test ผลดังตารางที่ 1 และ 2 ให้การรักษาด้วย 

rhGH 30 mcg/kg/day ตรวจ pituitary MRI พบ pituitary hypoplasia

ตารางที่ 1: Clonidine test 

 
Hormone

   Time (min)
  0 30 60 90 120

GH (ng/mL)  0.6 0.7 1.5 1.3 0.8

ตารางที่ 2: Glucagon test

 Chemistry/    Time (min)
 Hormones 0 30 60 90 120 150 180

Glucose (mg/dL) 75 140 144 111 77 48 47

GH (ng/mL) 0.2 0.9 2.2 2.2 4.6 2.6 0.9

Cortisol (mcg/dL) 13.3 - - 14.6 9.8 - -

ประวัติครอบครัว:
บิดาและมารดาเป็นลูกพี่

ลูกน้องกัน (รูปที่ 1)
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CASE 4    I A 9-YEAR-OLD GIRL WITH 
HYPOPITUITARISM AND HYPERGLYCEMIA

  ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่  

http://thaipedendo.org/ และ
www.facebook.com/thai.society. 

for.pediatric.endocrinology

การตรวจร่างกาย
General appearance: fatigue, cachexia

Vital signs: T 37.10C, BP 119/71 mmHg, PR 96/min, RR 28/min

Measurements: weight 11 kg (-8.7 SDS), height 97 cm (-6.7 

SDS) (รูปที่ 2)

Heart, lungs, abdomen and neuro: normal 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Chemistries: glucose 756 mg/dL, HbA1c 12.8%, positive  

 serum ketone, Na 124, K 2.6, Cl 96, HCO3 9 mmol/L, insulin 

  <2 μIU/mL, C-peptide 0.5 ng/mL

2. Pancreatic antibodies: negative anti-GAD and anti-IA2 

Problem list
1.  Hypopituitarism (TSH, GH deficiencies)

2.  Diabetes mellitus with ketoacidosis

3.  History of chronic diarrhea, epilepsy, profound deafness  

right ear

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยมีความผิดปกติในหลายระบบ โดยมี chronic unremitting 

malabsorptive diarrhea, central hypothyroidism ต่อมามีปัญหา

การเติบโตช้า ตรวจเพิ่มเติมพบว่ามี complete GH deficiency และหลัง

ได้รับการรักษาด้วย rhGH พบว่ามีนำ้าตาลสูงในเลือดร่วมกับมี ketoaci-

dosis มี insulinopenia ซึ่ง pancreatic autoantibody negative ได้

รับการรักษาด้วยอินซูลินแบบ basal bolus เน่ืองจากผู้ป่วยมีความผิด

ปกติในหลายระบบ จึงได้รับการตรวจ whole exome sequencing พบ 

mutation ของยีน NEUROG3

การวินิจฉัย
 NEUROG3 mutation

วิจารณ์ 
 Congenital diarrheal disorders เป็นกลุ่มอาการท่ีพบได้น้อย  

ส่วนใหญ่มาด้วยท้องเสียรุนแรงภายในสัปดาห์แรกๆ ของชีวิต โปรตีน  

neurogenin-3 ซ่ึงถูก encode โดยยีน NEUROG3 พบอยู่ใน endocrine  

progenitor cells และมีความสำาคัญในการพัฒนาของ endocrine cells  

ในตับอ่อน เซลล์ลำาไส้ และสมอง การศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงทาง

พันธุกรรมของยีนนี้ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการท้องเสียตั้งแต่แรกเกิด และ

เกิดโรคเบาหวานได้ โดยอายุเร่ิมต้นของการเป็นเบาหวานสามารถพบได้

ในทุกช่วงวัย
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