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 ปน้ีพวกเรายังคงมีกิจกรรมดีๆ อยางตอเน่ืองท้ังการประชุมและการใหความรูท่ีทันสมัยแบบ online ท่ีมีผูเขารวมประชุม 

เพ�่มข�้นจำนวนมากกวาแบบ on-site เนื้อหาของ newsletter ก็ยังคงเขมขนเชนเคย เร�่มจาก topic 2 เร�่องที่ อ.มนัสว� ได 

รวบรวมมาจากการประชุม ESPE 2021 online เร�่องแรกเปน genetics ของ central precocious puberty ที่ update 

ลาสุด สวนเร�่องที่ 2 เปนเร�่องของภาวะอวนในวัยรุนที่ยัง hot ไดตลอด สมาชิกฯ ไมควรพลาดที่จะอานกันนะคะ ตัวอยาง 

ผูปวย 4 รายก็ยังนาติดตามเชนเคย รายแรก เปนเด็กชายอายุ 10 ปมีอาการมือจีบ รายที่ 2 เปนทารกในครรภที่มี fetal 
tachycardia รายที่ 3 เปนเด็กหญิงอายุ 5 ปมีความดันเลือดสูง สวน รายที่ 4 เปนเด็กหญิงที่มีโครโมโซมเปน 46,XY          
ทั้ง 4 รายมีคำตอบที่นาสนใจและพลาดไมไดคะ

 ภาพหนาปกฉบับน้ีเปนภาพกุมารแพทยตอมไรทอรุนลาสุดท้ัง 6 คนท่ีผานการประเมินดวยความระมัดระวังอยางเขมงวด 

จากสมาคมฯ ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 ปนี้สมาคมฯ มีการจัดงานอบรมว�ชาการระยะสั้น The 10th Pediatric Endocrine Update ในระหวางวันที่ 15-17 

มิถุนายน 2565 ที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอใหสมาชิกทุกทานไดใหความสนใจและเขารวมประชุมโดย 

พรอมเพร�ยงกันเชนเคย และขอใหทุกทานติดตามขาวสารและการจัดประชุมของสมาคมฯ ครั้งตอไป จาก website และ 

facebook page ดวยนะคะ

 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีแด อ.สุมาลี ศร�วัฒนา ที่ไดรับรางวัลกุมารแพทยอาวุโสดีเดนประจำป พ.ศ. 2564    

จากราชว�ทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย อาจารยเปนผูมีคุณูปการอันใหญหลวงแกคณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณ 

มหาว�ทยาลัยและสมาคมตอมไรทอเด็กของพวกเรา  เปนแบบอยางท่ีดีของการเปนอาจารยแพทยและการครองตนอยางเหมาะสม  

…ขอแสดงความยินดีแด อ.สมจิตร ที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน กลุมสายว�ชาการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร 

ประจำป พ.ศ. 2564…สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับตำแหนงลาสุดของ พันโทหญิงวรลักษณ รพ.พระมงกุฎฯ ดวยคะ 

…ขอตอนรับ อ.ทันสิษฐ ม.สงขลานคร�นทร กลับจากการไปศึกษาตอและไดรับ PhD จาก William Harvey Research 

Institute เมือง London สหราชอาณาจักร และขอสง อ.สมบูรณ รพ.รามาธิบดี บินลัดฟาไปเร�ยนตอดาน basic research 

ในหัวขอเร�่อง Disorders of sex development ที่ Pasteur Institute เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส…ขอตอนรับกุมาร 

แพทยตอมไรทอใหมท้ัง 6 คน นพ.นที สถาบันการแพทยจักร�นฤบดินทร พญ.รติกร ม.ขอนแกน พญ.ธนวรรณ รพ.กลาง 

พญ.นภัสสร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห พญ.ปราญชลี รพ.พระนั่งเกลา และ พญ.ศันสนีย รพ.สิร�นธร…ฉบับนี้ตอง     

ขอหยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอน พบกันใหมฉบับหนานะคะ

ปใหม 2565 เว�ยนมาถึงอยางรวดเร็ว ทามกลางการระบาดหนักของโรค COVID-19 มาเกือบทั้งป 
2564 สมาคมฯ ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัยและสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ชวยดลบันดาลใหทุกทาน 
มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรค COVID-19 ตลอดไป
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2 I NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY

 ฉบับน้ีมีเน้ือหาของ topic ท่ีน่าสนใจ 2 เร่ืองจากงานประชุมวิชาการ 

ของ European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 
2021 online ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 22-26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  

มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 

1. DECIPHERING THE GENETICS
    OF CENTRAL PRECOCIOUS 
 PUBERTY (CPP)
โดย  Prof.Ana Claudia Latronico 
(Sao Paulo Medical School, Sao Paulo, Brazil)

 ปัจจุบัน มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มาควบคุมการเริ่มเข้าสู่ puberty 

มากขึ้น โดยเฉพาะความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุให้เกิด 

CPP เช่น gain-of-function mutation ของยีน KISS1R, KISS1 รวม

ไปถึงความผิดปกติที่จะกล่าวถึงในบทความน้ี คือ loss-of-function 

mutation ของยีน makorin ring finger protein 3 (MKRN3) และ 

delta-like 1 homolog (DLK1) 

Loss-of-function mutation ของยีน MKRN3
• ในเด็กที่เป็น familial CPP พบ MKRN3 mutation ได้ถึงร้อยละ 

9-46 โดยความชุกแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา เด็กชายที่เป็น spo-

radic CPP พบ MKRN3 mutation ร้อยละ 18 ส่วนในเด็กหญิงท่ี 

เป็น sporadic CPP พบ MKRN3 mutation เพียงร้อยละ 0.4-4

• ปัจจุบันการตรวจทางพันธุศาสตร์มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยมากขึ้น  

จึงแนะนำาให้ตรวจหาความผิดปกติของยีน MKRN3 ในเด็กท่ีเป็น  

familial CPP

• การศึกษาซ่ึงรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มี MKRN3 mutation 71 ราย

จากหลายประเทศ ตีพิมพ์ในปี 2021 พบว่าเด็กหญิงมีอายุเฉลี่ยที่เริ่ม

เข้า puberty 6.2 ปี เด็กชาย 7.1 ปี และพบว่ามี genotype-pheno-

type correlation โดยผู้ป่วยที่มี severe mutation เช่น nonsense 

หรือ frameshift มี bone age advancement มากกว่า และมีระดับ 

basal LH เมื่อวินิจฉัยสูงกว่าผู้ป่วยที่มี missense mutation 

• ผู้ป่วย MKRN3 mutation มีภาวะ overweight และ obesity ร่วม

ด้วยร้อยละ 47 ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ป่วย CPP ที่ไม่มี MKRN3 muta-

tion ที่พบร้อยละ 50

• การศึกษาในหนูพบความผิดปกติที่สอดคล้องกับในคน คือ หนูที่มี 

Mkrn3 knockout allele ที่ได้รับจากพ่อ มี Gnrh1 mRNA expres-

sion ที่ hypothalamus มากกว่าหนูปกติ และมีอายุที่เริ่มมี vaginal 

opening และ first estrus น้อยกว่า

Loss-of-function mutation ของยีน DLK1
• DLK1 เป็นยีนบน chromosome 14q32.2 เดิมพบว่าความผิดปกติ

แบบ maternal uniparental disomy ทำาให้เกิด Temple syndrome 

ซ่ึงผู้ป่วยจะมีลักษณะของ pre- and postnatal growth failure, 

facial dysmorphism, small hands and feet, macrocephaly, 

neurological abnormalities, obesity และพบ CPP ได้ประมาณ

ร้อยละ 90

• ต่อมาในปี 2017 มีรายงานพบความผิดปกติของยีน DLK1 ใน

ครอบครัวที่มี familial CPP โดยที่ไม่ได้มีลักษณะอื่นของ Temple 

syndrome ผู้ป่วยเริ่มมี breast development เมื่ออายุ 4.6-5.6 ปี 

• ปี 2019 มีรายงานผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีมีความผิดปกติของยีน DLK1 จำานวน 

10 ราย ผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีประจำาเดือนคร้ังแรกเม่ืออายุประมาณ 7-9 ปี  

และยังพบความผิดปกติทาง metabolic ได้บ่อยกว่าผู้ป่วยที่มีประวัติ  

เป็น idiopathic CPP โดยพบ overweight และ obesity ร้อยละ 60,  

hyperlipidemia ร้อยละ 50, insulin resistance ร้อยละ 70 และ 

เบาหวานชนิดท่ี 2 ร้อยละ 30 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า DLK1 น่าจะเป็น 

novel link ระหว่างระบบ reproductive และ metabolic 

• ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของยีน DLK1 มีระดับ serum DLK1 ตำ่า 

กว่าคนปกติ ทำาให้อาจใช้ระดับ serum DLK1 ช่วยคัดกรองในรายที่

สงสัยได้

Genetics in syndromic CPP
• การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย idiopathic CPP จำานวน 197 ราย (MRI 

สมองและผลตรวจยีน KISS1R, KISS1, MKRN3 และ DLK1 ปกติ) 

มีผู้ป่วย 36 ราย (ร้อยละ 18) ท่ีมี multiple anomalies ร่วมด้วย 

แสดงให้เห็นว่า CPP เป็นภาวะที่อาจพบร่วมกับ multiple anomalies 

อื่นๆ ได้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการตรวจทางพันธุศาสตร์ ซึ่งพบ genetic 

defect ที่น่าจะเป็นสาเหตุในผู้ป่วย 12 ราย 

X-linked dominant CPP
• มีข้อมูลการศึกษาท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์ พบ CPP ที่เกิดจาก heterozy-

gous mutation ของยีนบน X chromosome ผู้ป่วยบางรายมี mild 

neurological abnormalities ร่วมด้วย

2. THE LONG-TERM EFFECTS  
 OF ADOLESCENT OBESITY
โดย  Prof.Thomas Reinehr 
(University of Witten/Herdecke, Datteln, Germany)

 ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ BMI ทั้งในเด็ก 

และผู้ใหญ่ทั่วโลก ภาวะ obesity ในวัยรุ่นมีผลกระทบในระยะยาวหลาย

อย่าง เช่น 

Obesity during adulthood
• ภาวะ obesity เป็นปัญหาที่เร่ิมตั้งแต่ในวัยเด็ก การศึกษาในระดับ 

population-based ซ่ึงติดตามนำ้าหนักแบบ prospective พบว่า 

เด็กที่มี overweight เมื่ออายุ 4 ปีร้อยละ 62 จะมี overweight หรือ 

obesity ในช่วงวัยรุ่น และเด็กท่ีมี obesity เม่ืออายุ 4 ปีร้อยละ 83  

จะมี overweight หรือ obesity ในช่วงวัยรุ่น

• วัยรุ่นที่มี obesity ส่วนมากจะมี obesity เม่ือเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ

กลุ่มที่พ่อแม่มี obesity ด้วย

Risk factor for premature death
• มีข้อมูลจากการศึกษาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่า BMI ที่สูงในช่วงวัยรุ่น 

สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะต่างๆ ในวัยผู้ใหญ่ที่เพิ่มขึ้น เช่น 

coronary artery disease เบาหวานชนิดที่ 2 และโรคมะเร็ง ซึ่งภาวะ

เหล่านี้อาจนำาไปสู่ premature death ในภายหลัง 

• วัยรุ่นท่ีมี obesity ยังอาจมีโรคร่วมท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 

cardiovascular disease เช่น hypertension, dyslipidemia, 

impaired glucose tolerance เป็นต้น

• มีข้อมูลการศึกษาที่พบว่า การตรวจคัดกรองและรักษาปัจจัยเสี่ยง

เหล่านี้ในวัยรุ่นที่มี obesity ยังน้อยกว่าที่ควร เช่น พบว่ามีการตรวจ

ความดันเลือดร้อยละ 71 ตรวจไขมันในเลือดร้อยละ 62 ตรวจ fasting  

plasma glucose ร้อยละ 52 นอกจากน้ี พบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหา  

hypertension ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันน้อยกว่าที่ควร

Psychological consequences
• วัยรุ่นที่มี obesity อาจมีปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น negative mood  

ซึมเศร้า สมาธิส้ัน ไม่ม่ันใจในตัวเอง eating disorders ติดอินเทอร์เน็ต 

ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองทำาให้มีความยากลำาบากใน

การคบเพื่อน ผลการเรียนไม่ดี และส่งผลต่อการหางานในอนาคต
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       CASE 1 
A 10-YEAR-OLD BOY WITH
CARPOPEDAL SPASM
เด็กชายอายุ 10 ปี ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ: มือจีบ 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ ไอ นำ้ามูก 3 ช่ัวโมงก่อนมา 

โรงพยาบาล ปวดมือและเท้า จากนั้นมือจีบเกร็ง ไม่มีแขนขาอ่อนแรงหรือชา

ประวัติอดีต: บุตรคนท่ีสอง มารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ เกิด

ครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2.2 กก. ความยาว 44 ซม. พัฒนาการปกติ 

เรียนช้ัน ป.4 เรียนดี ได้รับการวินิจฉัย congenital hypothyroidism และ

รักษาด้วย levothyroxine ตั้งแต่อายุ 11 เดือน

ประวัติครอบครัว: ไม่มีแต่งงานในเครือญาติ บิดาสูง 167 ซม. มารดาสูง  

140 ซม. (mid-parental height 160 ซม.) พี่ชายอายุ 16 ปี สูง 155 ซม. 

ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี

การตรวจร่างกาย
General appearance: good consciousness, round face
Measurements: weight 39 kg (+1.4 SDS), height 131 cm (-1.0 
SDS) (รูปที่ 1)
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TOPIC    I

• ร้อยละ 25 ของวัยรุ่นหญิงที่มี obesity เคยใช้วิธีการควบคุมนำ้าหนัก

ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การทำาให้อาเจียน ยาลดความอ้วน อดอาหาร  

หรือการใช้ยาระบาย

High cost for the society
• วัยรุ่นท่ีมี obesity และยังคงอ้วนเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ทำาให้มี lifetime  

direct cost ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้านสุขภาพโดยตรง 

เพิ่มขึ้นประมาณ 2,400-4,200 ยูโร

• Lifetime indirect cost เพิ่มขึ้นประมาณ 4,000-7,300 ยูโร เช่น  

ค่าที่ต้องเสียไปจากปัญหาการหางาน เสียรายได้จากการหยุดงาน 

การเกษียณก่อนอายุ เป็นต้น

Birth delivery problems & next-generation 
consequences
• ลูกที่เกิดจากแม่ท่ีมี obesity มีความเสี่ยงในการเกิด preterm deli-

very, birth asphyxia และ congenital malformation เพิ่มขึ้น

• ลูกที่เกิดจากแม่ที่มี obesity มีการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetic และ 

fetal programming ทำาให้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ obesity 

เบาหวานชนิดที่ 2 และ metabolic syndrome เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่อเนื่องในรุ่นลูก

Prevention & treatment approaches
• Lifestyle intervention เป็นการดูแลรักษาที่แนะนำา แต่ส่วนใหญ่มัก 

ไม่สำาเร็จ และผู้ป่วยจำานวนมากไม่มาติดตามการรักษา

• เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานการศึกษา randomized-controlled trial 

ที่ใช้ liraglutide ในวัยรุ่นที่มี obesity พบว่านำ้าหนักลดลงได้ประมาณ 

5 กก. แต่หลังจากที่หยุดให้การรักษา นำ้าหนักกลับมาใกล้เคียงกับก่อน

รักษา

• แม้ bariatric surgery จะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลดนำ้าหนัก  

แต่มีผลแทรกซ้อนท่ีต้องคำานึงถึงหลายอย่างท้ังจากการผ่าตัดและ

หลังผ่าตัด นอกจากนี้ แม้การผ่าตัดจะทำาให้ปัญหาด้านสุขภาพหลาย

ด้านดีขึ้น แต่ในด้านปัญหาสุขภาพจิต ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าการ

ผ่าตัดช่วยให้ปัญหาดีขึ้นในระยะยาว

• การดูแลวัยรุ่นที่มี extreme obesity เพื่อประเมินความพร้อมสำาหรับ 

bariatric surgery จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ lifestyle interven-

tion การให้ความรู้เกี่ยวกับ bariatric surgery การประเมินด้านจิตใจ

ทั้งในเรื่อง motivation และภาวะผิดปกติทางจิตเวช Reinehr T จาก

ประเทศเยอรมันได้รวบรวมข้อมูลในระยะเวลาประมาณ 4 ปี พบวัยรุ่น

ที่มี extreme obesity 283 ราย มีเพียง 6 รายเท่านั้นที่ผ่านขั้นตอน

ต่างๆ จนได้ทำา bariatric surgery จะเห็นว่า bariatric surgery ยัง

ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่

• โดยรวมจะเห็นได้ว่า ในการดูแลรักษาภาวะ obesity ในวัยรุ่น ยังไม่มี

แนวทางการป้องกันและรักษาท่ีมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมสำาหรับ

ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่

CASE STUDY

1. DECIPHERING THE GENETICS OF CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY (CPP)
2. THE LONG-TERM EFFECTS OF ADOLESCENT OBESITY

เรียบเรียงโดย  •  พญ.ดลฤทัย  พุทธวงค์   
•  ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  •  ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปที่ 1: โค้งการเติบโตของผู้ป่วย
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hypothyroidism และตรวจพบลักษณะ Albright hereditary osteo-

dystrophy (AHO) phenotypes ได้แก่ ตัวเตี้ย อ้วน round face และ 

brachydactyly จึงคิดถึงโรค PHP types 1a หรือ 1c มากที่สุด ในช่วง

แรกผู้ป่วยมีอาการของ hypocalcemia และ prolonged QTc จึงได้

ให้การรักษาด้วย IV calcium gluconate จนระดับ serum Ca เพิ่มขึ้น 

จากน้ันให้ calcium carbonate กินพร้อมอาหารเพื่อเป็น phosphate 

binder ร่วมกับ calcitriol นอกจากน้ียังให้ vitamin D2 รักษาภาวะ 

vitamin D insufficiency และให้ levothyroxine ต่อ ติดตามหลังการ

รักษา ผู้ป่วยมีระดับ serum Ca เพิ่มขึ้นจนปกติ ส่วน PTH และ P ลดลง

ตามลำาดับ (ตารางที่ 1)

HEENT: injected pharynx, positive Chvostek sign
Heart, lungs, abdomen and neurological examinations: normal
Extremities: carpopedal spasm of both hands, shortening of 
metacarpal and metatarsal bones (รูปที่ 2)
Genitalia: testes 12/12 mL, stretched penile length 8 cm with 
glans penis enlargement, pubic hair Tanner I
Skin: no ectopic calcifications

Problem list 
1.  Carpopedal spasm with positive Chvostek sign, hypocalcemia 
  to be ruled out
2.  Short stature with family history of short stature, and obesity
3. Congenital hypothyroidism
4. History of small for gestational age (SGA) (weight and length)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
1.  Blood chemistries: serum Ca 6, Mg 1.7, P 8.3, BUN 11,  
 Cr 0.4 mg/dL, Alb 3.9 g/dL, PTH 137 pg/mL
2.  Urine chemistries: Ca 1.1, Cr 65, P 31 mg/dL, Ca/Cr 0.02 mg 
 /mg, TRP 98%
3. 25-OHD 16 ng/mL
4.  ECG: prolonged QTc
5. Thyroid function tests: FT

4
 1.1 ng/dL, TSH 0.3 mU/L

6. X-rays of both hands and feet: shortening of 4th and 5th 

  metacarpal and metatarsal bones (รูปที่ 3)

การดำาเนินโรค
 ผู้ป่วยมีภาวะ hypocalcemia ร่วมกับระดับ PTH สูง และ hyper- 

phosphatemia บ่งช้ีถึงภาวะ PTH resistance หรือ pseudohypo- 

parathyroidism (PHP) ร่วมกับผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวคือ congenital 

รูปที่ 2: Brachydactyly ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของ Albright
hereditary osteodystrophy (AHO) phenotypes
(ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว)

รูปที่ 3: ภาพ X-ray มือและเท้าของผู้ป่วย พบ short 4th 
และ 5th metacarpal และ metatarsal bones ทั้งสองข้าง

ตารางที่ 1: ระดับ serum Ca, P, PTH และ 25-OHD หลังให้การรักษา
 

ระยะเวลา
    Serum

 หลังรักษา  Corrected Ca  P  iPTH  25-OHD
                (mg/dL) (mg/dL) (pg/mL) (ng/mL)

 1 วัน 6.0 8.3 137 16

 2 วัน 7.1 8.4 - -

 3 วัน 7.9  8.1 -  -

 4 วัน 9.0 8.2 -  -

 10 วัน 8.2 7.6 347 -

 1 เดือน 8.6 7.1 215 -

 3 เดือน 9.4 6.5 181 35

 6 เดือน 9.4 5.2 51 27

 ตรวจร่างกายมารดาของผู้ป่วยพบว่ามีตัวเตี้ย round face และ 

short 4th และ 5th metacarpal bones ข้างขวา ซ่ึงเป็นลักษณะ AHO 

phenotypes ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ serum Ca, P และ PTH 

อยู่ในเกณฑ์ปกติ เข้าได้กับโรค pseudopseudohypoparathyroidism 

(PPHP) โดยการท่ีตรวจพบมารดาเป็น PPHP สามารถอธิบายการที่ 

ผู้ป่วยเป็น PHP ได้
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รูปท่ี 4: GNAS mutation analysis ของผู้ป่วย บิดา และมารดา แสดงความผิดปกติของนิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งท่ี 1103 ใน exon 13 ในผู้ป่วยและมารดา

ผู้ป่วย
c.1103A>G (p.Asp368Gly)

บิดา
Normal allele

มารดา
c.1103A>G (p.Asp368Gly)

แสดงออก ส่วนของบิดาจะไม่แสดงออก (silence) เมื่อผู้ป่วยรับ mutant 

allele มาจากมารดา จึงเกิด hormone resistance ส่วนเนื้อเย่ือหรือ

อวัยวะอื่นๆ มี Gsα  activity เหลือร้อยละ 50 จาก allele ที่ปกติของบิดา 

จึงเกิดเฉพาะ AHO phenotypes แต่หากรับ mutant allele จากบิดา  

จะมีเพียง AHO phenotypes เน่ืองจาก allele ของมารดาทำางานได้ปกติ 

จึงอธิบายการเกิดโรคในผู้ป่วยและมารดารายนี้ได้

 การวินิจฉัย PHP อาศัยอาการแสดงและผลตรวจทางห้องปฏิบัติ

การเป็นหลัก ใน types 1a และ 1c จะมี hormone resistance ร่วมกับ 

AHO phenotypes ซึ่งเกิดจาก growth plates ปิดเร็ว ทำาให้มี brachy-

dactyly ตัวเตี้ย อ้วน หน้ากลม และมีการสะสมแคลเซียมในอวัยวะต่างๆ 

(ectopic calcifications) เช่น ใต้ผิวหนังหรือในสมอง นอกจากนี้ผู้ป่วย

ยังมีลักษณะ SGA ท้ังนำ้าหนักและความยาวแรกเกิด ซ่ึงเป็นอาการแสดง 

ที่พบในผู้ป่วย PHP และสุดท้ายผู้ป่วยจะเตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจาก

อาการแสดงที่เหมือนกัน การวินิจฉัยแยก PHP types 1a และ 1c ต้องส่ง

ตรวจ Gsα activity ในเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะตำ่าใน type 1a ส่วน type 1c  

จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 โดยทั่วไป ผู้ป่วย PHP มักมี gonadotropin resistance และเป็น

หนุ่มสาวช้า แต่ในผู้ป่วยรายนี้มีภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัย โดยการศึกษาก่อน

หน้าน้ีมีรายงานภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยในผู้ป่วย PHP ท้ังชนิด gonado-

tropin-dependent และ gonadotropin-independent การศึกษาใน

ปี ค.ศ.1994 พบเด็กชาย 2 คนมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ testotoxi-

cosis แต่ตรวจพบ GNAS mutation ซึ่ง mutation ดังกล่าว ทำาให้ G 

protein-coupled receptor ทำางานต่างกันขึ้นกับอุณหภูมิของเนื้อเย่ือ

นั้นๆ เมื่อทำาการทดลองที่อุณหภูมิตำ่า โปรตีนนี้สามารถกระตุ้น adenylyl 

cyclase ให้ปล่อย guanosine diphosphate (GDP) ออกมาได้เอง  

ดังน้ันในอุณหภูมิตำา่ของอัณฑะ จึงกระตุ้นให้ผลิต testosterone ออกมา 

ผู้ป่วยจึงมีอาการแสดงของ gonadotropin-independent precocious 

puberty แต่โปรตีนน้ีกลับไม่เสถียรท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน ทำาให้ receptor  

ไม่ทำางาน ฉะน้ัน ท่ีอวัยวะอื่นจึงเกิด hormone resistance และอาการ

แสดงของโรค PHP ข้ึน นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วย PHP ท่ีมาด้วย 

central precocious puberty แต่กลไกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด บางการ

ศึกษาอธิบายว่าอาจเกิดจากผู้ป่วยมี gonadotropin-independent 

precocious puberty มาก่อนและกระตุ้น hypothalamic-pituitary-

gonadal axis ให้ทำางานเร็วกว่าปกติ และจากรายงานในปี ค.ศ.2020 

อธิบายว่าอาจเกิดจากมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นให้มีการหล่ัง gona- 

dotropins เร็วกว่าปกติในขณะท่ีมี gonadotropin resistance น้อยกว่า  

ฮอร์โมนอื่นๆ จึงเกิด central precocious puberty

CASE 1    I A 10-YEAR-OLD BOY WITH CARPOPEDAL SPASM

 ผู้ป่วยได้รับการตรวจทาง molecular genetics พบความผิด

ปกติของยีน GNAS คือมี heterozygous missense mutation ที่

นิวคลีโอไทด์ตำาแหน่งที่ 1103 จาก adenine เป็น guanine ใน exon ที่ 

13 ทำาให้เปล่ียนกรดอะมิโน aspartate เป็น glycine ในตำาแหน่งท่ี 368  

(รูปที่ 4) โดยพบ mutation เดียวกันในมารดา ส่วนบิดาไม่พบ mutation 

ทั้งนี้ mutation ในตำาแหน่งนี้ไม่เคยมีรายงานมาก่อน 

 นอกจากนี้ ที่น่าสังเกตในผู้ป่วยรายนี้ คือ ผู้ป่วยมีอัณฑะขนาด 12 

mL ขณะอายุ 10 ปี ร่วมกับสูงเร็วขึ้นในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (รูปที่ 1) 

และมี advanced bone age (13 ปี) ผลการตรวจพบ serum LH 3.9, 

FSH 4.8 IU/L และ testosterone 298 ng/dL จึงคิดถึง central pre- 

cocious puberty เนื่องจากผู้ป่วยมี predicted adult height 149 

ซม. ซึ่งตำ่ากว่าศักยภาพของพันธุกรรม จึงได้ให้การรักษาด้วย GnRH 

analog ทุก 3 เดือน

การวินิจฉัย
1. Pseudohypoparathyroidism (PHP type 1a หรือ 1c) with 
 maternal PPHP

2. Central precocious puberty

วิจารณ์
 Pseudohypoparathyroidism (PHP) คือโรคที่อวัยวะต่างๆ  

มีภาวะ resistance ต่อฮอร์โมนท่ีออกฤทธ์ิผ่าน α subunit ของ stimu-

latory G protein (Gsα) ฮอร์โมนดังกล่าว ได้แก่ PTH, TSH, GHRH, 

gonadotropins, ADH, calcitonin, glucagon และ ACTH โรค PHP  

จำาแนกเป็น 2 types คือ type 1 ซ่ึงจำาแนกย่อยเป็น 1a, 1b, 1c และ 

type 2 เกิดจาก mutation หรือความผิดปกติในการ imprint ของ

ยีน GNAS ที่ encode โปรตีน Gsα การทำางานของฮอร์โมนเกิดขึ้น 

เมื่อฮอร์โมน (ligand) จับกับ G protein-coupled receptor ที่ผิวเซลล์ 

ทำาให้ Gsα แยกตัวออกมาและกระตุ้น adenylyl cyclase ให้สร้าง cAMP 

และเกิด phosphorylation ของ target protein ต่อไป ดังนั้นหาก Gsα 

ผิดปกติ ทำาให้เซลล์ ไม่สามารถผลิตโปรตีนออกมาได้ แม้จะมีฮอร์โมน

มากระตุ้น จึงเกิด hormone resistance นอกจาก GNAS แล้ว ยังมี

ยีนที่มีความสำาคัญในกระบวนการ cAMP-mediated signaling คือยีน 

PDE4D และ PRKAR1A

 ความผิดปกติของยีน GNAS ทำาให้เกิดได้ท้ังโรค PHP1a หรือ 

PHP1c และ PPHP ข้ึนกับว่าผู้ป่วยได้รับยีนที่ผิดปกติจากบิดาหรือ

มารดา ในภาวะปกติ บางเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ เช่น renal tubules, pitui-

tary, thyroid และ ovaries จะมีเพียง GNAS allele ของมารดาเท่านั้นที่
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   CASE 2
A 20-WEEK-GA FETUS WITH
TACHYCARDIA 
ทารกในครรภ์ อายุ 20 สัปดาห์

อาการสำาคัญ: สูติแพทย์ปรึกษาเน่ืองจากตรวจพบ fetal tachycardia 

ขณะอายุครรภ์ 19 สัปดาห์

ประวัติมารดา: G1P0 อายุ 37 ปี ได้รับการวินิจฉัย Graves disease  

เมื่ออายุ 24 ปี และได้รับการรักษาด้วย radioactive iodine (RAI) 2 ครั้ง 

เมื่ออายุ 25 ปี เนื่องจาก failed medication นอกจากนี้มีปัญหา severe 

thyroid orbitopathy ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด ปัจจุบันมารดา euthy-

roidism โดยได้รับการรักษาด้วย levothyroxine ขนาด 135 mcg/day 

และมี pretibial myxedema ผล thyroid function tests (TFTs) ก่อน

ตั้งครรภ์ปกติ (FT4 0.9 ng/dL และ TSH 2.4 mU/L)

ประวัติการตั้งครรภ์: ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ขณะ

อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ ตรวจพบ FT4 1.2 ng/dL, TSH 0.3 mU/L, TSH 

receptor antibody (TRAb) >40 IU/L ต้ังแต่ฝากครรภ์ถึงอายุครรภ์ 

19 สัปดาห์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

Fetal ultrasonography ขณะอายุครรภ์ 19 สัปดาห์: fetal heart rate 

(FHR) 180-200 bpm, pericardial effusion 4 mm and thyroid 

gland enlargement ให้การวินิจฉัยว่าเป็น early hydrops fetalis with 

goiter

Cordocentesis ขณะอายุครรภ์ 19+6 สัปดาห์: FT3 9.7 pg/mL (N, 

0.13-0.33), FT4 4.6 ng/dL (N, 0.15-0.58), TSH 0.02 mU/L (N, 

1.2-8.4), TRAb 88 IU/L (N, <1.75)

Problem list
1.  Fetal hyperthyroidism with early hydrops fetalis

2.  Maternal Graves disease, post RAI therapy with hypothy- 

 roidism, currently euthyroid on levothyroxine

CASE STUDY
เรียบเรียงโดย  •  พญ.ญาณิศา  ดีรัศมี    
•  ศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร  •  ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำาเนินโรค
 เน่ืองจากทารกในครรภ์มีภาวะ fetal hyperthyroidism ร่วมกับ 

hydrops fetalis จึงให้การรักษาด้วยการให้ยาแก่มารดาตั้งแต่อายุครรภ์ 

20 สัปดาห์ ได้แก่ methimazole 15 mg/day, propranolol 30 mg/

day และ levothyroxine เดิม 135 mcg/day เพื่อรักษาระดับ FT4 ของ

มารดาให้เป็นปกติ เมื่อติดตาม fetal ultrasonography ขณะอายุครรภ์ 

21 สัปดาห์ พบว่า hydrops fetalis มากขึ้น โดยตรวจพบ pericardial 

effusion, ascites, hepatomegaly และ FHR 160-170 bpm จึงได้เพิ่ม 

methimazole เป็น 20 mg/day ขณะอายุครรภ์ 22 สัปดาห์ มารดาได้

รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมี pre-eclampsia และ methima-

zole-induced hepatotoxicity (ตรวจพบ AST 142, ALT 205, GGT 

164 U/L) จึงหยุดยา methimazole และให้การรักษาด้วย propranolol 

60 mg/day, Lugol solution และ dexamethasone ผล TFTs ของ

มารดาขณะอายุครรภ์ 23 สัปดาห์ คือ FT3 2.4 pg/mL, FT4 0.9 ng/dL, 

TSH 1.0 mU/L, TRAb 367 IU/L และ fetal ultrasonography ขณะ

อายุครรภ์ 24+1 และ 25+6 สัปดาห์ พบว่ามี hydrops fetalis มากข้ึน 

(progressive ascites, pericardial effusion และ skin edema) และ

ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ข้ึน ทีมแพทย์ผู้รักษาจึงตัดสินใจ terminate 

pregnancy ขณะอายุครรภ์ 26+2 สัปดาห์ โดย cesarean section

CASE 1    I A 10-YEAR-OLD BOY WITH CARPOPEDAL SPASM

 การศึกษาในปี ค.ศ. 2016 ศึกษาลักษณะของผู้ป่วย PHP1a 

จำานวน 10 ราย พบว่าร้อยละ 70 มาด้วย subclinical hypothyroidism  

เป็นอาการแรก อายุที่วินิจฉัยโรค PHP1a คือ 41 (1-156) เดือน และอายุ

ท่ีวินิจฉัย subclinical hypothyroidism คือ 38 (1-108) เดือน โดย 

TSH สูงตั้งแต่ช่วงแรกเกิด แต่ตรวจไม่พบจาก TSH screening จากนั้น  

TSH ลดลงจนปกติ และสูงข้ึนอีกคร้ังในช่วงทารกหรือวัยเด็ก ทั้งน้ี

ลักษณะ AHO phenotypes และ PTH resistance มักเกิดขึ้นภายหลัง 

เน่ืองจากการ imprint ของยีน GNAS ใน proximal tubules ค่อยๆ 

เกิดข้ึนหลังเกิด ดังนั้นผู้ป่วยที่มี congenital หรือ subclinical hypo-

thyroidism ควรได้รับการติดตามอาการแสดงและมองหาลักษณะท่ี 

เข้าได้กับ PHP ไว้เสมอ ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้

บรรณานุกรม
1.  Mantovani G, Bastape M, Monk D, et al. Diagnosis and management of pseudohypopara- 
 thyroidism and related disorders: first international consensus statement. Nat Rev Endocrinol 
  2018;14:476-500.
2.  Kayemba-Kay's S, Tripon C, Heron A, et al. Pseudohypoparathyroidism type 1a-subclinical 
  hypothyroidism and rapid weight gain as early clinical signs: a clinical review of 10 cases. J Clin 
  Res Pediatr Endocrinol 2016;8:432-8.
3.  Levine MA, Downs RW, Moses AM, et al. Resistance to multiple hormones in patients with 
  pseudohypoparathyroidism. Am J Med 1983;74:545-56.
4.  Pinsker JE, Roger W, McLean S, et al. Pseudohypoparathyroidism type 1a with congenital  
 hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab 2006;19:1049-52.
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  gain and loss of endocrine function. Nature 1994;371:164-7.
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7.  Kagami R, Sato T, Ishii T, et al. Central precocious puberty in a boy with pseudohypoparathy- 
 roidism type 1a due to a novel GNAS mutation. Clin Pediatr Endocrinol 2020;29:89-90.

การตรวจร่างกายทารก
เมื่อแรกเกิด
Apgar scores: 1T, 6T, 6T

Vital signs: T 36.6oC, HR 

130-150 bpm, RR 62/min, 

BP 50/30 mmHg

Measurements: weight 855 

g (+0.3 SDS), length 32 cm 

(-0.5 SDS), HC 22 cm (-1.2 

SDS), AF 1.5x1.5 cm

General appearance: prema- 

ture baby

HEENT: diffusely enlarged 

thyroid gland (รูปที่ 1)

รูปที่ 1: Diffuse thyroid gland 
enlargement เมื่อแรกเกิด
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รูปที่ 2: โค้งการเติบโตของผู้ป่วย

Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: clear
Abdomen: liver 3 cm below RCM, spleen 1 cm below LCM

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Cord blood TFTs: FT3 2.1 pg/mL (N, 1.0-3.6), FT4 1.8 ng/dL 
  (N, 1.3+0.4), TSH <0.0038 mU/L (N, 6.8+2.9), TRAb 182 IU/L  
 (N, <1.75)
2. CBC: Hb 16.6 g/dL, Hct 55%, WBC 7,233/cu.mm. (N 49, L 35,  
 M 12, E 4%), platelets 33,000/cu.mm.
3.  Liver function tests: AST 552, ALT 66, ALP 227 IU/L, TB 17.3,  
 DB 9.4 mg/dL, total protein 3.9, albumin 1.5 g/dL
4.  Serum cortisol (at 7 hours of life): 5.7 mcg/dL
5.  TFTs (at 21 hours of life): FT3 4.8 pg/mL (N, 2.2+0.5), FT4  
 1.9 ng/dL (N, 1.3+0.3), TSH <0.0038 mU/L (N, 5.2+3.8)
6. Chest X-ray (at 2 hours of life): diffuse ground-glass  
 appearance of both lungs, no pleural effusion, mild cardio- 
 megaly
7.  Echocardiogram (at 15 hours of life): small pericardial  
 effusion at RA free wall 3.6 mm, no tamponade effect,  
 severe TR, no MS/MR, intact ventricular septum, normal 
  cardiac function (LVEF 69%)

การวินิจฉัย
1.  Preterm 26+2 weeks with respiratory distress syndrome
2.  Fetal and neonatal Graves disease
3. Cholestatic jaundice with thrombocytopenia, likely secondary  
 to hyperthyroidism
4.  Adrenal insufficiency

การดำาเนินโรค
 ทารกได้รับการรักษาด้วย methimazole (MMI) ขนาด 0.18 

mg/kg/day ตั้งแต่อายุ 10 ชั่วโมง และhydrocortisone เพื่อรักษา  

adrenal insufficiency และลดการเปลี่ยน T4 เป็น T3 หลังเริ่มยาทารก 

ยังมีระดับ FT3 และ FT4 เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1) จึงปรับเพ่ิม MMI ตามลำาดับ 

ขณะอายุ 3 วัน ผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของภาวะ hyperthyroidism คือ 

มี tachycardia และ hypertension ร่วมกับผล FT3 >20 pg/mL, FT4 

>5 ng/dL จึงได้เพิ่มการรักษาด้วยยา Lugol solution และ propra-

nolol (ตารางที่ 1) ซึ่งมีการปรับขนาดยา MMI และ antithyroid drugs 

อื่นตามผล TFTs และสามารถหยุดยา MMI ได้เม่ืออายุ 39 วัน และ

จำาหน่ายจากโรงพยาบาลเมื่ออายุ 127 วัน (corrected age 1 เดือน) 

โดยได้รับการวินิจฉัยและรักษา CMV infection ขณะอายุ 3 เดือน 

ปัจจุบันอายุ 6 เดือน ยังมีปัญหา hepatosplenomegaly และ failure  

to thrive (รูปที่ 2) 

วิจารณ์
 Graves disease ในหญิงต้ังครรภ์ สามารถทำาให้เกิด fetal และ 

neonatal hyperthyroidism ได้ด้วยกลไกการส่งผ่าน thyroid-stimu- 

lating immunoglobulin (TSI) ซึ่งเป็น IgG ผ่านทางรกจากมารดา

สู่ทารกในครรภ์ โดยพบท้ังในหญิงต้ังครรภ์ที่ยังกินยาต้านไทรอยด์อยู่ 

หรือเคยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ radioactive iodine จนมี 

hypothyroidism และต้องได้รับการรักษาด้วย levothyroxine ก็ยังมี 

TSI อยู่ในกระแสเลือดได้หลายปี ขณะตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 TSH recep-

tor ของทารกเร่ิมตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย TSI จากมารดา ทำาให้

การสร้าง thyroid hormone มากข้ึน ดังน้ัน ส่วนใหญ่จึงมักพบ fetal 

hyperthyroidism ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไป

ตารางที่ 1: Clinical course ของผู้ป่วย
 อายุ FT3 FT4 TSH TRAb การรักษา (วัน) (pg/mL) (ng/dL) (mU/L) (IU/L)
Cord 2.1 1.8 <0.0038 182 MMI 0.18 MKD + HC
blood

 1 4.8 1.9 - 151 MMI 0.3 MKD + HC

 2 9.5 >5 - - MMI 0.5 MKD + HC

 3 >20 >5 - - MMI 0.8 MKD + HC +

  4 >20 >5 - -  Lugol + propranolol

 5 2.7 2.1 - - MMI 0.5 MKD + HC + 

 6 1.8 1.2 - -  Lugol + propranolol

 7 1.9 1.0 - -

 9 11.6 1.3 - - MMI 0.8 MKD + HC +
        Lugol + propranolol

 10 2.4 0.7 - - MMI 0.6 MKD + HC +
        Lugol + propranolol

 19 <1.5 0.5 0.0036 - MMI 0.38 MKD + 
      propranolol หยุดยา HC
       และ Lugol solution

 21 <1.5 0.1 - - MMI 0.27 MKD 
      และหยุดยา propranolol

 23 <1.5 0.1 - - หยุด MMI

 26 14.1 >5 0.005 9.2 เร่ิม MMI 0.22 MKD

 28 4.3 3.0 <0.0038 - MMI 0.1 MKD

 39 <1.5 0.7 <0.007 1.1 หยุด MMI

 42 2.5 1.6 <0.0038 -

 49 2.6 2.1 <0.0038 <0.8

 67 1.5 1.2 <0.0038 -

 81 1.6 1.2 0.005 -

 94 1.7 1.0 0.061 -

 6 เดือน - 0.89 0.94 -

, ปรับเพิ่ม; , ปรับลด; HC, hydrocortisone; MKD, mg/kg/day; 
MMI, methimazole; FT3, free tri-iodothyronine; FT4, free thyroxine; 
TSH, thyroid-stimulating hormone; TRAb, TSH receptor antibody
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CASE 2    I A 20-WEEK-GA FETUS WITH TACHYCARDIA

 อาการของ fetal hyperthyroidism ท่ีพบ ได้แก่ tachycardia, 

goiter, intrauterine growth retardation, oligohydramnios,  

hydrops fetalis, prematurity, intrauterine death มีรายงาน  

hydrops fetalis จาก fetal hyperthyroidism ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น 

Graves disease 4 ราย อาการส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ fetal tachycardia 

และ prematurity ผู้ป่วยทุกรายหลังเกิดมีภาวะ neonatal hyperthy-

roidism แต่มีอาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกัน ตรวจพบ goiter 

ในผู้ป่วย 2 จาก 4 ราย มี 1 ราย มี pleural effusion ร่วมกับ ascites 

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาด้วย antithyroid drugs ผู้ป่วย 2 ราย 

สามารถหยุดยา antithyroid drugs ได้ภายใน 2 เดือน และมีผู้ป่วยเสีย

ชีวิต 1 ราย เมื่ออายุ 5 วัน จากการติดเชื้อรุนแรง

 ทารกรายน้ีในช่วงก่อนอายุ 3 วัน ยังไม่มีอาการ hyperthyroidism  

ตลอดจน FT3 และ FT4 ยังไม่สูงมาก เนื่องจากยังมี antithyroid drugs 

จากมารดาอยู่ในกระแสเลือด แต่เมื่อยาหมดฤทธิ์ ทารกจึงเริ่มแสดง

อาการของ hyperthyroidism และตรวจพบระดับ FT3 และ FT4 สูงขึ้น 

(ตารางที่ 1) โดยระยะเวลาของ hyperthyroidism อาจนานถึง 4-6 

เดือน ขึ้นกับปริมาณตั้งต้นและ clearance ของ TSI 

 อาการของ neonatal hyperthyroidism ท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ 

tachycardia, poor weight gain, goiter, microcephaly, cranio-

synostosis และ advanced bone age ส่วนอาการแสดงที่พบได้ไม่บ่อย

และพบในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่ thrombocytopenia และ liver injury ซึ่ง

อธิบายด้วย autoimmune process ของ Graves disease และการ 

กระตุ้น reticuloendothelial phagocyte system โดย thyroid hor-

mones ทำาให้เกิด platelet destruction ส่วน liver injury นั้น อธิบาย

จาก T3 ทำาให้เกิด apoptosis ของ hepatocytes และภาวะ hyperthy-

roidism ทำาให้ร่างกายมี metabolic rate สูงขึ้น liver blood supply 

จึงไม่เพียงพอสำาหรับ oxygen consumption ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ไตรมาส 

ท่ี 2 ของการต้ังครรภ์ มารดาท่ีเคยได้รับการวินิจฉัย Graves disease 

ควรได้รับการตรวจ TFTs, TRAb และ fetal ultrasonography เพื่อ

ตรวจคัดกรองอาการของ fetal hyperthyroidism ซ่ึงอาการท่ีพบได้

บ่อยที่สุด คือ tachycardia และหากตรวจพบต้องให้การรักษาแก่มารดา

ด้วย antithyroid drug โดยยาที่แนะนำา คือ MMI (ไตรมาสแรกให้การ

รักษาด้วย propylthiouracil)

 ค่า TRAb ของมารดาช่วงไตรมาสที่ 2 ของการต้ังครรภ์มีผลต่อ

แนวทางในการติดตามดูแลทารกหลังเกิด ในมารดาที่มี negative TRAb 

และทารกมีผล TFTs ปกติแรกเกิด ไม่จำาเป็นต้องติดตาม TFTs ต่อ แต่

หากมารดามี positive TRAb ทารกจะต้องได้รับการติดตามผล TFTs 

อย่างใกล้ชิดทุก 1-2 วัน ในช่วงอายุ 1 สัปดาห์หลังเกิด เพราะมีโอกาส

เกิด neonatal hyperthyroidism ได้มาก
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   CASE 3
A 5-YEAR-OLD GIRL WITH 
HYPERTENSION
เด็กหญิงไทย อายุ 5 ปี 7 เดือน

อาการสำาคัญ: ส่งตัวมารักษาเรื่องความดันเลือดสูง

ประวัติปัจจุบัน: 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการไข้ ไอ หอบ ไปตรวจ

ท่ีโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการวินิจฉัย pneumonia ช่วงรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลมีปัญหาความดันเลือดสูง BP 163/121 mmHg ปวด

ศีรษะเป็นพักๆ ไม่มีอาการตามัว เดินเซ แขนขาอ่อนแรงหรือเจ็บหน้าอก  

มีอาการปวดท้องเป็นๆ หายๆ ไม่คล่ืนไส้อาเจียน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติ

การเบื้องต้น BUN 8.2, Cr 0.6 mg/dL, Na 142, K 2.8, Cl 106, CO2 

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  พญ.จิตสุภา  วรกุล  •  รศ.พญ.จีรันดา  สันติประภพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

23 mmol/L ได้รับการรักษาด้วย prazosin (1 mg) 1 tab กิน ก่อนส่ง 

ตัวมา

ประวัติอดีต: เกิดครบกำาหนด นำ้าหนักแรกเกิด 2.3 กก. ไม่มีภาวะแทรก 

ซ้อนหลังเกิด ปฏิเสธโรคประจำาตัว ปฏิเสธการใช้ฮอร์โมนหรือสมุนไพร

ประวัติครอบครัว: ตาเป็นความดันเลือดสูงตอนอายุ 40 ปี

การตรวจร่างกาย
General appearance: good consciousness, not pale, no flushing, 
no sweating
Vital signs: T 37oC, PR 130/min, RR 26/min, BP 133/85 mmHg 
(P95 = 109/70 mmHg)
Measurements: weight 16.9 kg (-0.8 SDS), height 107 cm (-1.0 
SDS)
HEENT: no thyroid gland enlargement, no moon face, no buffalo 
hump
Heart and lungs: normal
Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly, no mass
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CASE 3    I A 5-YEAR-OLD GIRL WITH HYPERTENSION

วิจารณ์
 ผู้ป่วยรายน้ีมาด้วยความดันเลือดสูง และตรวจพบ hypoka-

lemia สาเหตุท่ีนึกถึงได้ คือ primary aldosteronism, Cushing 

syndrome และ 17α-hydroxylase deficient congenital adrenal 

hyperplasia (CAH) แต่เน่ืองจากตรวจพบ aldosterone สูง จึงไม่

นึกถึง 17α-hydroxylase deficient CAH ตรวจร่างกายไม่พบ signs 

ของ Cushing syndrome เช่น moon face, buffalo hump และผล 

ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ plasma aldosterone สูง plasma  

renin activity ตำา่ และ PAC:PRA ratio สูง เข้าได้กับ primary aldoster- 

onism ซ่ึงมีสาเหตุได้จาก aldosterone-producing adrenocortical 

adenoma หรือ carcinoma ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำา abdominal CT พบ 

suprarenal mass (รูปที่ 1) จึงนึกถึง adrenal tumor ซึ่งสามารถผลิต

ฮอร์โมน aldosterone, cortisol และ androgen ผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการในผู้ป่วยรายนี้พบว่ามี loss of diurnal variation ของ cor-

tisol secretion, urine free cortisol >70 mcg/m2/day และ excess 

androgen level จึงนึกถึง adrenocortical tumor with autonomous 

adrenal hormone excess (aldosterone, cortisol, androgen) จึง

ได้ทำา imaging for staging เพิ่มเติม คือ chest CT พบ multiple small 

non-calcified solid subpleural nodules, possibly lung meta-

stasis ทำา 18F-FDG PET scan ไม่พบ nodal or distant metastasis 

และทำา bone scan ไม่พบ bone metastasis

การรักษาและการดำาเนินโรค 
 การรักษาผู้ป่วยรายน้ีคือ การผ่าตัด มีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

โดยการให้ยาลดความดัน ได้แก่ hydralazine, amlodipine และ doxa-

zocin ได้ตรวจหา end organ damage จาก hypertension โดยทำา 

echocardiogram พบ left ventricular hypertrophy และตรวจตา 

พบว่าปกติ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด tumor removal (intraoperative 

finding พบ left suprarenal mass 4x4 cm) และได้ให้ hydrocor-

tisone replacement เน่ืองจากก่อนผ่าตัดพบ biochemical finding 

เข้าได้กับ Cushing syndrome ผลทางพยาธิวิทยาพบ malignant 

characteristics จาก Weiss criteria (ตารางท่ี 1) เข้าได้กับ high-

grade adrenocortical carcinoma (ACC), lymph node negative 

for malignancy

Neuro signs: pupil 2 mm RTL both eyes, full EOM, no visual 
field defect, muscle power grade V all, reflex 2+ 
Breast & genitalia: breast and pubic hair Tanner stage I, normal  
female genitalia, no clitoromegaly

Problem list
1. Hypertension   
2. Hypokalemia

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CBC: Hb 12.8 g/dL, Hct 37%, WBC 6,650/cu.mm. (N 39,  
 L 47%), platelets 222,000/cu.mm.
2. Blood chemistries: BUN 8.2, Cr 0.6 mg/dL, Na 142, K 2.8, 
  Cl 106, CO2 23 mmol/L, Ca 9.3, P 4.4, Mg 2.4, POC-glucose 
  92 mg/dL
3. Urinalysis: pH 6.0, sp.gr. 1.015, WBC 0-1, RBC 0-1/HPF,  
 negative glucose and ketone
4. Urine metanephrine: 36 and 79 mcg/g Cr (N, 55-460), on  
 2 consecutive days
5. Urine normetanephrine: 228 and 125 mcg/g Cr (N, 150-735)  
 on 2 consecutive days 
6. Plasma aldosterone concentration (PAC): 15.8 ng/dL
7. Renin: direct renin 2.3 μIU/mL (N, 12-101), plasma renin 
 activity (PRA) 0.19 ng/mL/hr (N, 0.5-5.8), PAC:PRA ratio 83
8. Serum cortisol: 8.1 mcg/dL (11 PM), 10.6 mcg/dL (8 AM), 
  8.5 mcg/dL (5 PM), 8.6 mcg/dL (11 PM)
9. Overnight low-dose dexamethasone suppression test:  
 8 AM cortisol 7.5 mcg/dL
10. 24-hour urine free cortisol: 145 and 175 mcg/m2/day (N,  
 <70) on 2 consecutive days
11. ACTH 18 pg/mL (6-48)
12. Testosterone 63 ng/dL, DHEAS 212 mcg/dL
13. Abdominal CT (รูปท่ี 1): well-defined heterogeneous 
  enhancing left suprarenal mass with internal calcifications,  
 measured 4.6x3.1x3.2 cm, without gross adjacent organ.  
 No involvement of bilateral renal arteries, renal veins, aorta 
  and its major branches and IVC

การวินิจฉัย
 Primary aldosteronism

รูปท่ี 1: Left suprarenal mass

 กลุ่มอายุที่พบ ACC ได้บ่อยกว่ากลุ่มอายุอื่น ได้แก่ เด็กอายุน้อย

กว่า 5 ปี และผู้ใหญ่อายุ 40-60 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ส่วนมากพบเป็น sporadic บางครั้งพบร่วมใน hereditary syndrome 

เช่น Li-Fraumeni syndrome ซ่ึงเกิดจาก TP53 mutation ในเด็กท่ีเป็น 

ตารางท่ี 1: Histopathologic findings ในผู้ป่วยรายน้ี เม่ือพิจารณา
ตาม Weiss criteria (หากพบ criteria ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป บ่งชี้ถึงภาวะ 
malignancy) 

 Criteria  Findings ท่ีพบในผู้ป่วยรายน้ี
High nuclear grade (Fuhrman criteria)  4/4

>5 mitoses per 50 high power fields   >39/10

Atypical mitotic figures  Presence

<25% of tumor cells are clear cells   <25%

Diffuse architecture (>33% of tumor)  Presence

Necrosis   Presence

Venous invasion   Not identified

Sinusoidal invasion  Not identified

Capsular invasion   Presence
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ACC พบ TP53 mutation ได้ถึงร้อยละ 50-80 จึงแนะนำาให้ตรวจ TP53 

gene ทุกรายท่ีได้รับการวินิจฉัย ACC ส่วน hereditary syndrome อ่ืนๆ 

ที่พบได้ เช่น Beckwith-Wiedemann syndrome, Lynch syndrome, 

familial adenomatous polyposis, multiple endocrine neoplasia 

type 1, neurofibromatosis type 1 และ Carney complex เป็นต้น 

นอกจากน้ี มีรายงานพบ somatic mutation ท่ีสัมพันธ์กับ ACC ใน 

เด็ก เช่น somatic mutation ของยีน CTNNB1 และ KCNJ5 เป็นต้น 

อาการแสดงของ ACC ในเด็ก ได้แก่ androgen excess ร้อยละ 19-84, 

hypercortisolism ร้อยละ 15-40, incidental detected by imaging 

ร้อยละ 10-15 และ mineralocorticoid excess ร้อยละ 1-4

 ผู้ป่วยรายนี้ เมื่อพิจารณาตาม European Network for the 

Study of Adrenal Tumors (ENSAT) staging system เข้าได้กับ 

ENSAT stage I (T1: tumor size <5 cm, N0: no positive lymph 

nodes, M0: no distance metastasis) พยากรณ์ของโรคข้ึนกับ ENSAT 

staging โดย ENSAT stage 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี 

ร้อยละ 100, 90, 60 และ 11 ตามลำาดับ หลังผ่าตัดมีการประเมินพบว่า

ผู้ป่วยมี high risk of recurrence เนื่องจากพบ mitotic count >20 

mitoses per 50 high power fields จึงได้ให้ adjuvant treatment คือ 

mitotane ซ่ึงเป็น derivative ของ dichlorodiphenyltrichloroethane 

(DDT) มีฤทธิ์ adrenolytic ทำาลายชั้น zona fasciculata และ zona 

reticularis ของต่อมหมวกไต หลังให้ยามีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่พบ

ได้บ่อย (ตารางที่ 2) และติดตาม imaging ทุก 3 เดือน

CASE STUDY เรียบเรียงโดย  •  ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   CASE 4
A 6-MONTH-OLD GIRL WITH 

PRENATAL DIAGNOSIS 
OF 46,XY

เด็กหญิง อายุ 6 เดือน

อาการสำาคัญ: ส่งปรึกษาเนื่องจากพบโครโมโซมเป็น 46,XY

ประวัติปัจจุบัน: บุตรคนแรก มารดาได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

เน่ืองจากอายุมากกว่า 35 ปี ผลการตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์พบ

เป็น 46,XY 

 แรกเกิด เกิดครบกำาหนด เป็นทารกเพศหญิง นำ้าหนัก 2,920 กรัม 

ความยาว 49 ซม. ขนาดรอบศีรษะ 34 ซม. ตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นๆ 

CASE 3    I A 5-YEAR-OLD GIRL WITH HYPERTENSION

 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีระดับ plasma aldosterone ลดลง plasma 

renin activity สูงขึ้น และ PAC:PRA ratio ลดลง หลังจากได้รับ mito-

tane 3 เดือน พบผลข้างเคียง คือ hypercholesterolemia และ breast 

development และ 1 เดือนต่อมาพบ cholestasis และ elevated liver 

enzymes จึงได้หยุดยา mitotane หลังหยุดยา 1 เดือน ภาวะดังกล่าว 

ดีข้ึน จึงได้ให้ยา mitotane ต่อ หลังจากน้ันผู้ป่วยมีภาวะ central hypo-

thyroidism ให้การรักษาด้วย levothyroxine ผู้ป่วยได้รับการตรวจ

ติดตามระดับ plasma aldosterone, direct renin, testosterone และ

ทำา abdominal CT เป็นระยะ และเฝ้าระวังผลข้างเคียงของ mitotane

บรรณานุกรม
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3. Fassnacht M, Kroiss M, Allolio B. Update in adrenocortical carcinoma. J Clin Endocrinol 
  Metab 2013;98:4551-64.
4. Gupta N, Rivera M, Novotny P, et al. Adrenocortical carcinoma in children: a clinicopatho- 
 logical analysis of 41 patients at the Mayo Clinic from 1950 to 2017. Horm Res Paediatr 
  2018;90:8-18.
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ตารางที่ 2: ผลข้างเคียงของ mitotane
System  Signs and symptoms  Mechanism
GI Nausea, vomiting, cholestasis, liver failure,  CYP3A4 induction
 increased AST, ALT, ALP, GGT

CNS  Fatigue, somnolence, stupor, ataxia,  High plasma mitotane level
 decrease in memory 

Endocrine  Adrenal insufficiency   Inhibit enzymes in the steroidogenesis pathway: 

  CYP11A1, CYP11B1, 3β-HSD, increase cortisol
   clearance

 Hypothyroidism Induce apoptosis of thyrotroph cells

 Hypogonadism Increase SHBG, increase total testosterone level  
  but decrease testosterone bioactivity, inhibit

   5α-reductase

 Gynecomastia in male Increase SHBG, inhibit 5α-reductase

 Breast enlargement in female Estrogenic effect

 Hypercholesterolemia Stimulate activity of HMG-CoA reductase
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CASE 4    I

NEWSLETTER PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY I 11

A 6-MONTH-OLD GIRL
WITH PRENATAL DIAGNOSIS OF 46,XY

ได้รับการตรวจโครโมโซมเมื่ออายุ 7 วัน พบเป็น 46,XY

ประวัติครอบครัว: ไม่มีประวัติการแต่งงานในเครือญาติ

ประวัติพัฒนาการ: ควำ่าได้เมื่ออายุ 4 เดือน ขณะนี้เริ่มนั่งได้แต่ยังไม่มั่นคง

การตรวจร่างกาย
Measurements: weight 8 kg (P 90), length 66 cm (P 50-75)  
General appearance: no dysmorphic features, no skin hyper-
pigmentation
Heart and lungs: normal
Abdomen: no mass, no hepatosplenomegaly
Genitalia: normal female genitalia, clitoral length 0.7 cm, 
opening of urogenital sinus, bilateral 1-cm palpable mass at 
inguinal area 

Problem
 46,XY disorder of sex development (DSD)

การวินิจฉัยแยกโรค
1.  46,XY complete gonadal dysgenesis (WT1, SF1, GATA4,  
 FOG2/ZFPM2, SOX9, SRY, MAP3K1, DHH, ARX, ARTX, 
  DMRT1 defects)
2.  Testosterone synthetic defect (enzymatic defect)
3.  Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เช่น 17α-hydroxylase 
 deficiency
4.  5α-Reductase deficiency 
5.  Complete androgen insensitivity syndrome

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  Testosterone <2.5 ng/dL
2.  hCG stimulation test: testosterone <2.5 ng/dL 
3.  Electrolytes: Na 140, K 4.3, Cl 102, CO2 23 mmoL/L
4.  Cortisol 7.2 mcg/dL 
5.  ACTH 28.3 pg/mL (N, 7-63)

วิจารณ์
     เด็กที่มีโครโมโซม 46,XY แต่อวัยวะเพศเป็นหญิงโดยไม่มีลักษณะ

กำากวม (46,XY female) ร่วมกับคลำาได้ก้อนที่ขาหนีบซึ่งน่าจะเป็น

อัณฑะ แสดงถึงความผิดปกติที่เกิดข้ึนต้ังแต่ทารกในครรภ์อายุน้อยกว่า 

8 สัปดาห์ ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติในการพัฒนาของอัณฑะ (gonadal 

dysgenesis) หรือความผิดปกติในกระบวนการสร้างฮอร์โมน tes-

tosterone (testosterone synthetic defect) (รูปที่ 1) ซึ่งรวม CAH  

ชนิด 20,22-desmolase / steroidogenic acute regulatory protein 

(StAR) deficiency และ 17α-hydroxylase deficiency หรือเกิด

จากการขาดเอนไซม์ 5α-reductase ท่ีทำาให้ไม่สามารถเปล่ียน testos-

terone ไปเป็น dihydrotestosterone ได้ และสุดท้ายคือตัวรับบนผิว

เซลล์ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน testosterone (androgen receptor 

defect) ในผู้ป่วยรายน้ีมีการเติบโตปกติ นำ้าหนักขึ้นดี จึงไม่คิดถึงโรค 

20,22-desmolase / StAR deficiency และได้ส่งเลือดตรวจเพิ่มเติม

เพื่อให้การวินิจฉัยสาเหตุ 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบระดับ testosterone ตำ่ามาก  

และไม่สามารถกระตุ้นให้เพ่ิมข้ึนได้ บ่งบอกว่าต่อมเพศ (ซ่ึงน่าจะเป็นอัณฑะ) 

ไม่สามารถสร้างฮอร์โมน testosterone ได้ จึงตัดโรค 5α-reductase 

deficiency และ androgen insensitivity syndrome ออกไปได้ ความ

ผิดปกติจึงน่าจะเกิดจาก 46,XY complete gonadal dysgenesis หรือ 

testosterone synthetic defect หรือ CAH ชนิด 17α-hydroxylase 

deficiency

การรักษา มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่

 1. การกำาหนดเพศ 

 2. การผ่าตัดเอาต่อมเพศออก (gonadectomy)

 3. การติดตามระยะยาว 

 ผู้ป่วยรายนี้มีอวัยวะเพศภายนอกเป็นเพศหญิง จึงกำาหนดเพศ 

เป็นหญิง ผู้ป่วยเติบโตได้ตามปกติและควรได้รับการเล้ียงดูเช่นเดียว

กับเด็กหญิงท่ัวไป ส่วนต่อมเพศน่าจะเป็นอัณฑะ ซ่ึงต้องผ่าตัดออก 

เน่ืองจากมีโอกาสสูงท่ีจะเป็นมะเร็งต่อมเพศในอนาคต นอกจากน้ี ต้อง

ตรวจเพิ่มเติมว่ามีมดลูกหรือไม่ ผู้ป่วยรายน้ีได้รับการส่งปรึกษากุมาร

ศัลยแพทย์เม่ืออายุ 9 เดือน ทีมแพทย์และครอบครัวของผู้ป่วยวางแผน

ร่วมกันเรื่องการผ่าตัด แต่มารดาได้ตั้งครรภ์ที่สอง จึงขอเลื่อนการผ่าตัด

ออกไปเป็นเม่ือผู้ป่วยอายุ 2-3 ปี การวินิจฉัยก่อนคลอดในครรภ์ท่ีสอง

พบว่าเป็น 46,XX มารดาคลอดทารกเพศหญิง ครบกำาหนด นำ้าหนัก 

แรกเกิด 2,600 กรัม ไม่มีความผิดปกติใดๆ

 เมื่อผู้ป่วยอายุ 3 ปี มีพฤติกรรมเหมือนเด็กหญิงทั่วไป นำ้าหนัก 16 

กก. ความสูง 100 ซม. พัฒนาการปกติ ได้รับการผ่าตัด gonadectomy 

เมื่ออายุ 3 ปี พบก้อนที่ขาหนีบข้างขวาขนาด 1.5 ซม. ข้างซ้าย 2.0 ซม. 

ไม่พบมดลูก ผลตรวจช้ินเน้ือพบ seminiferous tubules จำานวนมาก 

มีทั้ง Leydig cells และ Sertoli cells เป็นอัณฑะที่ปกติทั้งสองข้าง จึง

ตัดโรค 46,XY gonadal dysgenesis ออกไปได้ การวินิจฉัยโรคจึงเป็น 

testosterone synthetic defect

 ผลการตรวจ whole-exome sequencing ในผู้ป่วยพบ com-

pound heterozygous mutation ของยีน CYP17A1 โดยเป็น frame- 

shift mutation ท่ี codon 329 (g.102832662delG, p.Tyr329fs) 

และ missense mutation ที่ codon 358 (g.102832577C>T, p. 

Arg358Gln)

การวินิจฉัย
 17α-Hydroxylase deficiency CAH

การดำาเนินโรค
          ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ จะตรวจพบความดันเลือดสูงได้ เมื่ออายุมากกว่า 

2 ปี ในผู้ป่วยรายน้ี BP 90/60 mmHg ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ เน่ืองจาก

โรคนี้มีการถ่ายทอดแบบ autosomal recessive บิดาและมารดาเป็น

พาหะ และน้องสาวมีโอกาสเป็นโรคเดียวกันได้ร้อยละ 25 จึงได้ทำาการ

ตรวจ whole-exome sequencing ในน้องสาวของผู้ป่วย พบว่ามีความ 

ผิดปกติของยีน CYP17A1 ท่ีตำาแหน่งเดียวกันกับผู้ป่วย น้องสาวได้รับ

รูปที่ 1: กระบวนการสร้างฮอร์โมนที่อัณฑะ
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CASE 4    I A 6-MONTH-OLD GIRL
WITH PRENATAL DIAGNOSIS OF 46,XY

  ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่  

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

for.pediatric.endocrinology

เป็นหญิงเสมอ ไม่ว่าโครโมโซมเพศจะเป็น XX หรือ XY เน่ืองจากไม่

สามารถสร้าง testosterone ได้ทั้งที่ adrenal cortex และอัณฑะ ผู้ป่วย 

46,XY มีต่อมเพศเป็นอัณฑะที่ประกอบด้วย Sertoli cells และ Leydig 

cells ท่ีปกติ Sertoli cells สามารถสร้าง anti-MÜllerian hormone 

(AMH) ได้ MÜllerian duct จึงหายไป และมี Wolffian duct คงอยู่  

ส่วน Leydig cells ไม่สามารถสร้าง testosterone ได้ จึงจัดเป็นโรค 

ในกลุ่ม 46,XY DSD ส่วนผู้ป่วย 46,XX จะมีรังไข่และอวัยวะเพศภายใน

เป็นมดลูกตามปกติ

 การวินิจฉัยภาวะน้ีในวัยเด็กทำาได้ยากเพราะลักษณะภายนอก

ดูเป็นเด็กหญิงปกติ และมีการเติบโตปกติ โรคน้ีมักวินิจฉัยได้เม่ืออายุ

มากกว่า 15 ปี ผู้ป่วยมักมาพบด้วยเร่ืองไม่เข้าสู่วัยสาวตามอายุที่ควร 

จะเป็น ไม่มีประจำาเดือน การตรวจทางอณูพันธุศาสตร์ของยีน CYP17A1 

ช่วยยืนยันการวินิจฉัย

 การรักษาโดยให้ glucocorticoid สามารถให้เป็น prednisolone 

1-2 mg/m2/day หรือ dexamethasone 0.2-0.3 mg/m2/day วันละ

คร้ัง ทำาให้ภาวะความดันเลือดสูงและดุลเกลือแร่ดีขึ้น การตัดสินเพศมัก

ถูกเล้ียงดูเป็นเพศหญิงอยู่แล้ว เมื่ออายุเข้าสู่วัยสาวควรให้ฮอร์โมนเพศ

ทดแทน ใน 46,XX ควรให้ทั้ง estrogen และ progesterone ผู้ป่วยจะ

มีประจำาเดือนได้ แต่ทุกรายจะเป็นหมันเพราะไม่มีการตกไข่ ส่วนในผู้ป่วย 

46,XY น้ันให้ estrogen เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากไม่มีมดลูกและควร

ผ่าตัดเอาอัณฑะท่ีอยู่ในช่องท้องออก เพราะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด

มะเร็งต่อมเพศ ไม่จำาเป็นต้องให้การวินิจฉัยและการรักษาก่อนเกิด เพราะ

ผู้ป่วยไม่มีลักษณะอวัยวะเพศกำากวมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
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การตรวจเลือดเพิ่มเติม พบระดับ cortisol 6.4 mcg/dL, ACTH 47.2 

pg/mL และ electrolytes อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Na 140, K 4.1, Cl 102, 

CO2 24 mmol/L) การเติบโตและพัฒนาการปกติ

  17α-hydroxylase deficiency CAH มักวินิจฉัยในช่วงวัยรุ่น 

เพราะเด็กเล็กยังไม่มีอาการและอาการแสดงของความดันเลือดสูง ไม่มี

ความผิดปกติของ electrolytes ระดับ cortisol และ ACTH ยังปกติ ใน

วัยรุ่นมักตรวจพบว่ามีความดันเลือดสูงแล้ว ซ่ึงการรักษาได้ผลดี ผู้ป่วย

รายน้ีได้รับการติดตามทุก 4-6 เดือน วัดความดันเลือดยังอยู่ในเกณฑ์

ปกติ ได้รับการตรวจติดตาม electrolytes, cortisol และ ACTH ปีละ 

1 คร้ัง ยังไม่ได้ให้การรักษาเนื่องจากยังไม่มีความผิดปกติใดๆ และจะเริ่ม

ให้การรักษาด้วย glucocorticoid หากตรวจพบความดันเลือดเริ่มสูงขึ้น 

หรือเมื่อระดับ ACTH เริ่มสูงขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าระดับ cortisol ไม่เพียงพอ

17α-hydroxylase deficiency CAH
       เอนไซม์ 17α-hydroxylase ควบคุมโดยยีน CYP17A1 ที่อยู่บน

แขนยาวของโครโมโซมที่ 10 ตำาแหน่ง 10q24.3 เป็นเอนไซม์ท่ีจำาเป็นใน

การเปล่ียนสารที่อยู่ใน mineralocorticoid pathway ไปเป็น gluco- 

corticoid การขาดเอนไซม์ 17α-hydroxylase ทำาให้เกิดการขาด 

cortisol และ androgen ทั้งที่ adrenal cortex และท่ีต่อมเพศ แต่จะ

มีการสร้าง mineralocorticoid เพิ่มข้ึน (รูปที่ 2) การกลายพันธุ์ของ

ยีน CYP17A1 ทำาให้เกิดความผิดปกติของเอนไซม์ 17α-hydroxylase 

และ 17,20-lyase แต่มีรายงานของความผิดปกติเฉพาะท่ีเอนไซม์ 

17,20-lyase ในเพศชายซึ่งทำาให้เกิด 46,XY DSD ปัจจุบันมีรายงานของ

การกลายพันธุ์ของยีนนี้มากกว่า 100 ตำาแหน่ง อุบัติการณ์ประมาณ 1: 

50,000-100,000 และพบน้อยกว่าร้อยละ 1 ของผู้ป่วย CAH ท้ังหมด 

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นแบบ autosomal recessive 

 ผู้ป่วยไม่มีอาการของการสูญเสียเกลือ แต่มีความดันเลือดสูง  

serum Na สูง K ตำ่า และมีภาวะเลือดเป็นด่าง (hypernatremic hypo- 

kalemic alkalosis) จากการมี aldosterone สูง อวัยวะเพศภายนอก

รูปที่ 2: กระบวนการสร้างฮอร์โมนที่ adrenal cortex
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