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และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ชวยดลบันดาลใหทุกทาน 

มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
ปราศจากโรค COVID-19 ตลอดไป
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เร�ยบเร�ยงโดย  • พญ.รติกร  ไชยศิวามงคล  • อ.นพ.คมศักดิ์  ศร�ลัญฉกร
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  CASE 1
A 1-MONTH-OLD MALE INFANT 
WITH RETROPERITONEAL MASS
เร�ยบเร�ยงโดย  • พญ.นภัสสร  สารรัตนะ  • ศ.พญ.ไพรัลยา  นาควัชระ 
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล

 ปนี้พวกเรายังคงมีกิจกรรมดีๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการประชุมและการใหความรูที่ทันสมัยแบบ online ที่มี 

ผูเขารวมประชุมเพ�่มข�้นจำนวนมากกวาแบบ on-site เนื้อหาของ newsletter ก็ยังคงเขมขนเชนเคย เร�่มจาก 

topic ที่ อ.ทันสิษฐ ไดรวบรวมจากการทำว�จัยและศึกษาตอในระดับ PhD ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

เร�่อง Genetics in delayed puberty สมาชิกฯ ไมควรพลาดที่จะอานกันนะคะ ตัวอยางผูปวย 4 ราย          

ก็ยังนาติดตามเชนเคย รายแรก เปนทารกเพศชายอายุ 1 เดือน ตรวจพบกอนที่บร�เวณ retroperitoneum 
รายที่ 2 เปนเด็กหญิงที่มีผลคัดกรองไทรอยดผ�ดปกติตั้งแตแรกเกิด รวมกับมีคอพอกที่โตข�้นเร�่อยๆ รายที่ 3 
เปนทารกเพศชายอายุ 21 วัน ท่ีมีอาการซึม ไมรูสึกตัว สวนรายท่ี 4 เปนเด็กชายอายุ 11 ปท่ีมีกระดูกขาซายหัก 
ทั้ง 4 รายมีคำตอบที่นาสนใจและพลาดไมไดคะ

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

มิถุนายน 2565 มีสมาชิกและผูสนใจเขารวมประชุมจำนวนมากท้ัง online และ on-site และขอใหทุกทานติดตาม 

ขาวสารการจัดประชุมของสมาคมฯ ครั้งตอไปจาก website และ facebook page ดวยนะคะ
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ปที่ 23 I ฉบับที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม 2565ส ม า ค ม ต อ ม ไ ร ท อ เ ด ็ก แ ล ะ วั ย รุ น ไ ท ย 

 สมาคมฯ ขอตอนรับ fellow ใหมทั้ง 11 คน พญ.กุลิสรา  พญ.สร�ว�ร�ญน  รพ.พระมงกุฎเกลา พญ.ธัชว�ร 
พญ.ธนพร รพ.จ�ฬาลงกรณ พญ.ธัญญาพร พญ.ปรานทิพย พญ.พ�ชญา รพ.ศิร�ราช พญ.วร�ษฐา 
พญ.กัลยาณ นพ.จิระวัฒน รพ.รามาธิบดี และ พญ.นวลพรรณ ม.เชียงใหม… ขอตอนรับ อ.สุพ�ชชา           
รพ.ศิร�ราช กลับจากการไปศึกษาตอดาน disorders of sex development จาก Royal Hospital for 

Children, University of Glasgow สหราชอาณาจักร… ฉบับนี้ตองขอหยุดซอกแซกแตเพ�ยงเทานี้กอน 

พบกันใหมฉบับหนานะคะ

  ป 2565 ผานคร�่งปไปแลวอยางรวดเร็ว ทามกลางการระบาดหนักของโรค COVID-19 โอมิครอน 

สมาคมฯ ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัยและสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายชวยดลบันดาลใหทุกทานมีสุขภาพ 
กายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรค COVID-19 ตลอดไป
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	 การเป็นหนุ่มสาวช้าเป็นภาวะท่ีพบได้บ่อย	 ความชุกประมาณร้อยละ 

2-2.5	 อายุที่เร่ิมเป็นหนุ่มสาวแตกต่างกันตามเพศและเช้ือชาติ	 โดยการ

เป็นหนุ่มสาวช้า	 คือ	การเร่ิมเป็นหนุ่มสาวเมื่ออายุมากกว่า	 2	 standard	

deviation	(SD)	ของประชากรเชื้อชาตินั้นๆ	การศึกษาทั่วโลกพบว่าแนว

โน้มของอายุท่ีเร่ิมเป็นหนุ่มสาวในปัจจุบันน้อยกว่าในอดีต	ดังน้ัน	 เกณฑ์

การวินิจฉัยการเป็นหนุ่มสาวช้า	 จึงควรปรับเปล่ียนตามแนวโน้มของอายุ

ที่เร่ิมเป็นหนุ่มสาวในแต่ละเช้ือชาติ	 อย่างไรก็ตาม	 เกณฑ์การวินิจฉัยการ

เป็นหนุ่มสาวช้าที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป	 คือ	 เด็กหญิงอายุ	 13	 ปีข้ึนไป	 ยัง

ไม่มีการพัฒนาของเต้านม	 (Tanner	 stage	 II	 breasts)	 หรือเด็กชาย

อายุ	14	ปีขึ้นไป	มีขนาดอัณฑะ	<4	มล.1

สาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้า 
	 การเป็นหนุ่มสาวช้าเกิดจากหลายสาเหตุ	 ที่พบบ่อยท่ีสุด	 ได้แก่	

self-limited	 delayed	puberty	 หรือที่รู้จักในช่ือ	 constitutional	 de-

layed	growth	 and	puberty	 (CDGP)	 ซ่ึงเกิดจากการเริ่มทำางานของ	

hypothalamic-pituitary-gonadal	 (HPG)	 axis	 ช้ากว่าปกติ	 แต่เด็ก

กลุ่มนี้สามารถเป็นหนุ่มสาวได้เองที่อายุมากกว่าเด็กทั่วไป	 โดยมีความสูง

เพิ่มขึ้นปกติและมีการเจริญพันธุ์ปกติ	

	 สาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้าที่ไม่ใช่	 CDGP	 จำาแนกเป็น	 2	 กลุ่ม	

คือ	ความผิดปกติที่ต่อมเพศ	(hypergonadotropic	hypogonadism)	

และความผิดปกติของต่อมใต้สมองและ	 hypothalamus	 (hypogona- 

dotropic	hypogonadism)	สาเหตุของแต่ละกลุ่ม	ดังแสดงในตารางท่ี	12 

การกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นสาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้า 
	 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจหาการกลายพันธุ์ของ

ยีนท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในโรคต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น	 เช่น	

target	gene	sequencing,	whole	exome	sequencing	(WES)	และ	

whole	genome	sequencing	ทำาให้พบการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของ

โรคและภาวะต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 ปัจจุบันพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนุ่ม

สาวช้ามากกว่า	 50	ตำาแหน่ง	 ซ่ึงการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ทำาให้เกิด

ภาวะ	congenital	hypogonadotropic	hypogonadism	(CHH)	และ	

self-limited	delayed	puberty	 โดยสามารถแบ่งตามกลไกท่ีทำาให้เกิด

ความผิดปกติ	ดังแสดงในตารางที่	23-5

เรียบเรียงโดย		•  อ.นพ.ทันสิษฐ์  แสงแก้ว
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางที่ 1: สาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้า2

  Hypergonadotropic  Hypogonadotropic hypogonadism
     hypogonadism Permanent  Functional

Frequency (%)
			Boys	 	 5-10	 10	 	 20
			Girls	 	 25	 20	 	 20

Common causes •		Klinefelter	syndrome
•		Gonadal	dysgenesis	
	 including	Turner	syndrome
•		Chemotherapy/radiation		 	
	 therapy

•		Isolated	hypogonadotropic	
	 hypogonadism
•		Kallmann	syndrome
•		Multiple	pituitary	hormone	 
	 deficiencies
•		Chemotherapy/radiation	therapy
•		Central	nervous	system	tumors/	
	 infiltrative	diseases

•		Inflammatory	bowel	disease
•		Coeliac	disease
•		Anorexia	nervosa
•		Hypothyroidism
•		Excessive	exercise

ตารางที่ 2: ยีนที่มีการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของ delayed puberty 

 
กลไกความผิดปกติ 

  Genetic defects
  Congenital hypogonadotropic hypogonadism Self-limited delayed puberty

GnRH neuron development  ANOS1, HS6ST1, PROK2/PROKR2, SEMA3A, SEMA7A,  IGSF10, CCDC141, LGR4, IL17RD,
and migration SEMA3E, PLXNA1, NSMF, CCDC141, FEZF1, DCC/NTN1,  FGFR1, SEMA3A, CHD7, PROKR2, 
  AMH/AMHR2, NDNF, SOX10, TUBB3, GLCE, FGFR1, FEZF1, AXL
  FGF17, FGF8, IL17RD, DUSP6, FLRT3, SPRY4, KLB, 
  WDR11, NR0B1, CHD7, SOX2

Upstream control of GnRH  TAC3/TACR3, KISS1/KISS1R  EAP1, TAC3/TACR3, HS6ST1

GnRH secretion and action  GNRH1/GNRHR, PCSK1, FSHB, LHB  GNRHR

Energy metabolism  LEP/LEPR, FTO  FTO

GnRH,	gonadotropin-releasing	hormone

GENETICS IN DELAYED PUBERTY
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TOPIC    I

CASE STUDY

ความสำาคัญและการประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ
	 ความรู้เกี่ยวกับ	 genetic	 defects	 ของการเป็นหนุ่มสาวช้ามี

ประโยชน์ทางคลินิก	 โดย	 Saengkaew	 T	 และคณะ6	 พบว่าการตรวจ	

WES	 ในวัยรุ่นท่ีเป็นหนุ่มสาวช้า	 ช่วยให้สามารถวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง	

self-limited	 delayed	 puberty	 และ	 CHH	 ได้	 ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการ

วินิจฉัยเร็วขึ้น	 โดยไม่จำาเป็นต้องรอจนถึงอายุ	18	ปี	ช่วยลดความเครียด

ของวัยรุ่นและผู้ปกครองได้	นอกจากนี้	หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	CHH	

และได้รับการรักษา	 เช่น	 hCG	 และ	 FSH	 ต้ังแต่แรกจะทำาให้ผู้ป่วยมีการ

เจริญพันธุ์เป็นปกติ	

เอกสารอ้างอิง
1.		Howard	SR,	Dunkel	L.	Delayed	puberty	-	phenotypic	diversity,	molecular	genetic	mecha- 
	 nisms	and	recent	discoveries.	Endocr	Rev	2019;40:1285-317.
2.		Palmert	MR,	Dunkel	L.	Clinical	practice.	Delayed	puberty.	N	Engl	J	Med	2012;366:443-53.
3.	Cangiano	B,	Swee	DS,	Quinton	R,	et	al.	Genetics	of	congenital	hypogonadotropic	hypo- 
		 gonadism:	peculiarities	 and	phenotype	of	 an	oligogenic	disease.	Hum	Genet	 2021; 
	 140:77-111.
4.		Topaloğlu	AK.	Update	on	the	genetics	of	idiopathic	hypogonadotropic	hypogonadism. 
		 J	Clin	Res	Pediatr	Endocrinol	2017;9	(Suppl	2):113-22.
5.		Saengkaew	T,	Howard	SR.	Genetics	of	pubertal	delay.	Clin	Endocrinol	(Oxf)	2021.	doi: 
		 10.1111/cen.14606.	Online	ahead	of	print.
6.		Saengkaew	T,	Patel	HR,	Banerjee	K,	et	al.	Genetic	evaluation	supports	differential	diag- 
		 nosis	in	adolescent	patients	with	delayed	puberty.	Eur	J	Endocrinol	2021;185:617-27.

โดยสรุป ในปัจจุบันมีการค้นพบการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นสาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้าเพิ่มขึ้น ความผิดปกติส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและการทำางานของ GnRH neuron ความรู้เก่ียวกับยีนเหล่าน้ีทำาให้ทราบกลไกควบคุมการเร่ิมเป็นหนุ่มสาว  
และสาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวช้าเพิ่มข้ึน สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก เพื่อให้การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รวดเร็วและจำาเพาะ
มากขึ้น และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น

เรียบเรียงโดย		•  พญ.นภัสสร  สารรัตนะ  •  ศ.พญ.ไพรัลยา  นาควัชระ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

       CASE 1 
A 1-MONTH-OLD MALE  
INFANT WITH  
RETROPERITONEAL 
MASS
ทารกเพศชาย อายุ 1 เดือน 

อาการสำาคัญ:	ตรวจพบก้อนในท้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ประวัติปัจจุบัน:	Fetal	ultrasonography	(GA	22	สัปดาห์)	พบ	hypo- 
echoic	cyst	ที่	right	lower	abdomen	และ	fetal	MRI	(GA	30	สัปดาห์)	

พบ	7.2x5x4.8-cm	cyst	with	hemorrhagic	content	บริเวณ	mid-

abdominal	ไปถึง	pelvic	cavity	ไม่เห็นต่อมหมวกไตชัดเจน

	 เกิดเม่ือ	 GA	 36	 สัปดาห์	 น้ำาหนักแรกเกิด	 2,520	 กรัม	 Apgar	

scores	 8,	 10	ตรวจร่างกายพบก้อนที่ท้องด้านขวาล่าง	 และคลำาไม่พบ

อัณฑะด้านขวา	ตรวจ	 abdominal	 ultrasonography	 เมื่ออายุ	 3	 วัน	

ยืนยันว่ามีก้อนดังกล่าว	

	 เมื่ออายุ	7	วัน	ได้รับการผ่าตัดพบ	cystic	mass	ที่	right	retro-

peritoneal	 area	 (รูปที่	 1)	 และมีอัณฑะข้างขวาติดด้านหน้าของก้อน	 

ได้รับการผ่าตัดก้อนออกและทำา	 right	 orchidopexy	 ผลพยาธิวิทยา

ของก้อนเป็น	 adrenal	 hemorrhage	 (รูปท่ี	 2)	 จึงปรึกษากุมารแพทย์

ต่อมไร้ท่อฯ	

รูปที่ 1: ลักษณะภายนอกของก้อนที่พบระหว่างผ่าตัด
cystic	lesion	ขนาด	5.7x4.2x3	cm	ภายนอก	smooth

and	glistening	และภายในมี	old	hemorrhagic	content

GENETICS IN DELAYED PUBERTY

THAI S
O
CIE

TY fo
r P

EDIA
TRIC

 E
NDO

CRIN
O
LO

GY

THAI S
O
CIE

TY fo
r P

EDIA
TRIC

 E
NDO

CRIN
O
LO

GY



CASE 1    I A 1-MONTH-OLD MALE INFANT WITH
RETROPERITONEAL MASS

	 EACT	 เกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาของต่อมหมวก

ไตตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์	 โดยต่อมหมวกไตและต่อมเพศ

พัฒนามาจาก	intermediate	mesoderm	เช่นเดียวกัน	

เม่ือ	 GA	 4-5	 สัปดาห์	 ต่อมหมวกไตและต่อมเพศแยก

ตัวออกจากกัน	 โดยต่อมหมวกไตเคล่ือนตัวไปยังส่วน

บนของ	mesonephros	 ส่วนต่อมเพศเคล่ือนตัวลงมา

ในช่องท้อง	 ในข้ันตอนน้ี	 หากมีส่วนของต่อมหมวกไตที่

ไม่เคล่ือนตัวตามปกติ	 จะทำาให้เกิด	 ectopic	 adrenal	

tissue	 ซึ่งพบได้ตลอดแนวการเคล่ือนตัวของต่อมเพศ	

ตำาแหน่งท่ีพบ	เช่น	retroperitoneum,	spermatic	cord,	 

testis,	celiac	plexus,	board	ligament	รังไข่	ไต	เป็นต้น1  

และมีรายงานพบในตำาแหน่งท่ีไม่ใช่แนวการเคล่ือนตัวของ

ต่อมเพศ	เช่น	ปอด	ลำาไส้	spinal	cord	เป็นต้น	กลไกการ

เกิดยังไม่แน่ชัด	 ลักษณะท่ีพบส่วนใหญ่เป็น	 yellowish	 

nodule	ขนาด	1-5	มม.	ซึ่งมักพบเพียง	adrenal	cortex	 

ไม่พบ	 adrenal	medulla	 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการและฝ่อ 

หายไปได้เอง	 มักพบโดยบังเอิญระหว่างการผ่าตัดบริเวณ	 

inguinal	region	หรือการทำา	autopsy	มีรายงานผู้ป่วย

บางรายที่	EACT	สร้างฮอร์โมนได้	หรือเป็น	adrenocor-

tical	 adenoma	หรือ	 carcinoma	นอกจากน้ี	อาจพบ	

cryptorchidism	ร่วมด้วยได้ร้อยละ	2-91
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รูปที่ 2: ลักษณะทางพยาธิวิทยาของก้อน
พบ	cystic	structure	ซึ่ง	lined	ด้วย	adrenal	cortex	(ลูกศรสีเหลือง)	 
และ	fibrous	tissue	(ลูกศรสีฟ้า)	ภายในมี	blood	content	(ดาวสีแดง)	 
และ	microcalcification	(ลูกศรสีเขียว)

	 ผู้ป่วย	EACT	รายนี้แตกต่างจากผู้ป่วยเด็ก	EACT	รายอื่นที่เคยมี

รายงานมาก่อน	 เนื่องจาก	1)	ก้อนขนาดใหญ่	2)	มี	 hemorrhage	 และ	

pseudocyst	 formation	 และ	3)	ตรวจพบจาก	prenatal	ultrasono-

graphy	มีรายงานผู้ป่วย	EACT	 เพียง	 1	 รายงาน	 ในผู้หญิงอายุ	 46	ปี	 

ที่พบลักษณะ	cyst	with	hemorrhage	แบบผู้ป่วยรายนี้2

	 ภาวะ	 adrenal	hemorrhage	 มักพบในผู้ป่วยท่ีมีประวัติคลอดยาก	 

ภาวะติดเช้ือ	 โรคเลือด	 แต่อาจไม่พบสาเหตุท่ีชัดเจนก็ได้	 ส่วนใหญ่มัก

ไม่มีอาการ	 แต่หากรุนแรงอาจทำาให้ช็อกได้	 เลือดท่ีออกอาจหายไปได้เอง

หรือกลายเป็น	 pseudocyst	 ซึ่งประกอบด้วย	 fibrous	 tissue	 ที่ไม่มี	

endothelial	หรือ	epithelial	 lining3,4	ผู้ป่วยรายนี้เป็น	EACT	ที่มี	he- 

morrhage	 ซ่ึงไม่ทราบสาเหตุชัดเจน	 แต่สันนิษฐานว่าภาวะเลือดออก 

น่าจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปต้ังแต่อยู่ในครรภ์จึงไม่มีภาวะช็อก	 และ 

ต่อมากลายเป็น	 pseudocyst	 ที่มี	microcalcification	 ผู้ป่วยได้รับ 

การตรวจติดตาม	 pelvic	 ultrasonography	พบว่ามีต่อมหมวกไต 

ท่ีตำาแหน่งปกติท้ัง	 2	 ข้าง	 และมี	 adrenocortical	 function	 ปกติทั้ง	 

glucocorticoid	และ	mineralocorticoid	pathways	

การตรวจร่างกาย (อายุ 1 เดือน)
General appearance:	active,	no	hyperpigmentation		
Measurements:	weight	3,355	g	(-0.5	SDS),	length	52	cm	
(+0.5	SDS)
Heart and lungs:	normal
Abdomen:	surgical	scar	at	lower	abdomen
Genitalia:	descended	both	testes

Problem
	 Right	lower	abdominal	mass	with	histological	finding	of	
adrenal	hemorrhage

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
1.  CBC:	Hb	11.3	g/dL,	platelets	411,000/cu.mm.
2.  Coagulogram:	PT	12,	PTT	34	sec,	INR	1.03
3.  Blood chemistries:	glucose	94,	BUN	8,	Cr	0.2	mg/dL,	Na	137,	 
	 K	4.9,	Cl	102,	CO2	26	mmol/L
4.  Standard dose ACTH stimulation test

 
Hormone

   Time (min)
  0  30  60
Cortisol	(mcg/dL)		 10.2	 21.4	 27	

5.  Plasma aldosterone:	74	ng/dL	(N,	5-90)
6.  Direct renin:	368	μIU/mL	เทียบเท่ากับ	plasma	renin	activity	 
	 31	ng/mL/hr	(N,	2.4-37)
7.  Abdominal ultrasonography (อายุ 3 เดือน):	no	residual	mass,	 
	 unremarkable	both	adrenal	glands

การวินิจฉัย
	 Ectopic	 adrenocortical	 tumor	 (EACT)	with	 hemorrhage	
and	pseudocyst	formation	

วิจารณ์
	 ผู้ป่วยมาด้วยก้อนที่	 retroperitoneal	 cavity	 ซึ่งตรวจพบจาก	

prenatal	ultrasonography	และผลทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ	adrenal	

tissue	 แต่ตำาแหน่งของก้อนไม่ใช่ตำาแหน่งปกติของต่อมหมวกไต	 จึง

วินิจฉัยเป็น	EACT	

         โดยสรุป ผู้ป่วยรายนี้เป็น EACT ที่มีลักษณะทางคลินิกที ่
พบได้ ไม่บ่อย คือ เป็น pseudocyst ขนาดใหญ่ มีภาวะเลือดออก 
และตรวจพบต้ังแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งจากการทบทวนรายงานก่อน
หน้านี้ ไม่พบรายงานผู้ป่วยเด็ก EACT ที่มีลักษณะทางคลินิกแบบ
ผู้ป่วยรายนี้มาก่อน 

เอกสารอ้างอิง
1.	 Pathak	M,	Suchiang	B,	Elhence	P,	et	al.	Testicular	remnant	“nubbin”	and	incidental	 
	 ectopic	adrenal	cortical	rests:	A	case	series	and	systematic	review.	J	Pediatr	Urol	2020; 
	 16:627-34.
2.	 Gui	S,	Zhang	Y,	Luo	G,	et	al.	Retroperitoneal	cystic	ectopic	adrenal	gland	in	woman. 
		 Chin	Med	J	(Engl)	2014;127:1395.
3.	 Toti	MS,	Ghirri	P,	Bartoli	A,	et	al.	Adrenal	hemorrhage	in	newborn:	how,	when	and	 
	 why	-	from	case	report	to	literature	review.	Ital	J	Pediatr	2019;45:58.
4.	Carsote	M,	Ghemigian	A,	Terzea	D,	et	al.	Cystic	adrenal	 lesions:	 focus	on	pediatric 
		 population	(a	review).	Clujul	Med	2017;90:5-12.
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CASE STUDY
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เรียบเรียงโดย		•  พญ.รติกร  ไชยศิวามงคล  •  อ.นพ.คมศักด์ิ  ศรีลัญฉกร
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่ออายุ 17 ปี
4. TFTs:	euthyroidism
5. Thyroid antibodies:	negative	anti-Tg	and	anti-TPO
6. Thyroid ultrasonography:	multiple	 thyroid	 nodules	with 
		 interval	increase	in	size,	hypoechoic	mass	with	internal	and	 
	 peripheral	vascularity	in	right	lower	lobe	with	deviation	of	 
	 trachea	to	the	left
7. Neck CT:	enlarged	thyroid,	more	pronounced	on	right	lobe,	 
	 scattered	multiple	nodules	containing	cystic/necrotic	com- 
	 ponent,	4x3.5x6.4	cm,	at	lower	right	lobe,	left	deviation	of 
		 adjacent	trachea,	no	enlarged	cervical	lymph	node	(รูปที่	3)
8. Whole exome sequencing analysis:	 compound	 heterozy- 
	 gous	pathogenic	variants	c.2268dup	(p.Glu757*)	and	c.2044 
	 _2045del	(p.Gln682Glufs*3)	in	TPO	gene

   CASE 2
A 17-YEAR-OLD FEMALE 
ADOLESCENT WITH UPPER 
AIRWAY OBSTRUCTION 
วัยรุ่นหญิง อายุ 17 ปี

อาการสำาคัญ:	ก้อนที่คอโตมากขึ้น
ประวัติปัจจุบัน:	 ผู้ป่วยเป็น	 congenital	 primary	 hypothyroidism	
วินิจฉัยต้ังแต่ช่วงทารกแรกเกิด	 กินยา	 levothyroxine	 สมำ่าเสมอ	 เม่ือ

อายุ	 13	 ปี	 คอโตขึ้น	 ไม่มีอาการกลืนลำาบากหรือหายใจลำาบาก	 ตรวจ

ร่างกายพบต่อมไทรอยด์โต	ข้างขวา	6x4	cm	ข้างซ้าย	3.5x2	cm	ได้รับ

การตรวจเพิ่มเติม	 (ดูหัวข้อการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ข้อ	 1-3)	 และ

วินิจฉัย	multinodular	 goiter	 ติดตามพบต่อมไทรอยด์โตเท่าเดิม	 จน

เมื่ออายุ	17	ปี	ต่อมไทรอยด์โตขึ้นมาก

ประวัติอดีต:	แรกเกิดพบ	neonatal	TSH	screening	ผิดปกติ	thyroid	
function	tests	(TFTs)	พบ	FT4	0.01	ng/dL,	TSH	>100	mU/L	ตรวจ	

thyroid	 scan	พบต่อมไทรอยด์โตเล็กน้อย	 perchlorate	 discharge	

test	พบ	uptake	32%	ที่	baseline	และ	32,	32,	23,	22%	ที่	1,	2,	3	

และ	4	ชม.	หลังได้	perchlorate	ตามลำาดับ	(ลดลง	31%	จาก	baseline)	

วินิจฉัย	congenital	primary	hypothyroidism	จาก	organification	

defect	และรักษาด้วย	levothyroxine

ประวัติครอบครัว:	มีคนในครอบครัวมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์	(รูปที่	1)

รูปที่ 2: Thyroid ultrasonography เมื่อผู้ป่วยอายุ 13 ปี

รูปที่ 3: Neck CT เมื่อผู้ป่วยอายุ 17 ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
เมื่ออายุ 13 ปี
1.  TFTs:	FT4	1.3	ng/dL,	TSH	4.5	mU/L
2.  Thyroid ultrasonography:	 enlarged	 thyroid	with	 several	 
	 benign-appearing	 nodules	 up	 to	 4x3.4	 cm,	mostly	 solid 
		 nodules	with	few	mixed	solid-cystic	nodules,	a	1.5x1.4x1-cm	 
	 cystic	 nodule	with	 internal	 polypoid	 solid	 component	 at	 
	 left	lobe	with	low	suspicious	for	malignancy	(รูปที่	2)
3. Fine needle aspiration of cystic with mural nodule at left  
 thyroid lobe:	cystic	degeneration,	colloid	and	some	bland 
	 follicular	cells,	compatible	with	nodular	goiter

17
Hypothyroidism

Multinodules

26 2624

Thyroid massDM,HTN84
Goiter

58 61 57 53 51 4859
Thyroid mass

55 51
Thyroid nodule

53
Thyroid nodule

รูปที่ 1: Pedigree ของผู้ป่วย
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CASE 2    I

การดำาเนินโรค
	 เนื่องจากก้อนที่ต่อมไทรอยด์ทำาให้มี	anatomical	compression	

ผู้ป่วยจึงได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด	total	thyroidectomy	ผลพยาธิ

วิทยาของชิ้นเนื้อเป็น	multinodular	goiter

การวินิจฉัย
1.	Multinodular	goiter
2.	 Congenital	primary	hypothyroidism,	caused	by	pathogenic 
	 variants	in	TPO	gene

วิจารณ์
	 สาเหตุของ	 congenital	 primary	 hypothyroidism	ส่วนใหญ่

เกิดจากโรค	2	กลุ่ม	คือ	 thyroid	dyshormonogenesis	และ	 thyroid	

dysgenesis	ผู้ป่วยรายนี้มี	neonatal	TSH	screening	ผิดปกติ	 ได้รับ

การตรวจยืนยันและวินิจฉัย	 congenital	 primary	 hypothyroidism	

ตรวจ	thyroid	scan	และ	perchlorate	discharge	test	positive	 เข้า

ได้กับ	thyroid	dyshormonogenesis	จาก	organification	defect	ซึ่ง

อาจเกิดจากความผิดปกติของยีน	(ตารางที่	1)	ได้แก่	TPO, DUOX2	และ	

DUOXA2	ส่วนยีน	SLC26A4	ที่ทำาให้เกิด	Pendred	syndrome	คิดถึง

น้อยกว่า	 เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็น	Pendred	syndrome	มักมาด้วย	mild 

hypothyroidism	ซ่ึงมักตรวจไม่พบจาก	neonatal	TSH	screening	แต่มี	

goiter	เกิดข้ึนภายหลัง	ร่วมกับมีหูหนวก	ซ่ึงผู้ป่วยรายน้ีการได้ยินเป็นปกติ

	 เนื่องจากผู้ป่วยรายน้ีมีต่อมไทรอยด์โตขึ้นเร่ือยๆ	 จนเป็น	multi-

nodular	 goiter	 ร่วมกับมี	 anatomical	 compression	ต่อ	 trachea	

จึงได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด	ผลตรวจทางพันธุกรรมพบความผิด

ปกติของยีน	TPO	โดยเคยมีรายงานผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีน	TPO 

และมี	 progressive	 goiter	 (ตารางท่ี	 2)	 ซ่ึง	 goiter	 ในผู้ป่วยกลุ่มน้ี

อาจการตอบสนองต่อการรักษาด้วย	 levothyroxine	 ไม่ดี	 ควรติดตาม	

ultrasonography	 เป็นระยะ	 และพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดหาก

ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่มากจนเกิด	 compressive	 symptoms	หรือ	

anatomical	compression	หรือเมื่อสงสัย	malignancy

บรรณานุกรม
1.		Kwak	MJ.	 Clinical	 genetics	 of	 defects	 in	 thyroid	 hormone	 synthesis.	 Ann	Pediatr 
		 Endocrinol	Metab	2018;23:169-75.
2.		Clerc	J,	Monpeyssen	H,	Chevalier	A,	et	al.	Scintigraphic	imaging	of	paediatric	thyroid 
		 dysfunction.	Horm	Res	2008;70:1-13.
3.		Zhang	J,	Han	R,	Shen	L,	et	al.	Mild	TPO	deficiency	characterized	by	progressive	goiter 
		 and	normal	serum	TSH	level.	Endocrine	2020;68:599-606.
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		 thyroid	peroxidase	gene	 causing	 congenital	 goitrous	hypothyroidism	 in	 a	German- 
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ตารางที่ 2: รายงานผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีน TPO ซึ่งมี progressive goiter

 Patient Sex Age (y) Onset of goiter (y)  Thyroid ultrasonography TFTs
	 1	 M	 	27	 10		 Bilateral	diffuse	goiter	with	heterogeneous	echoes,		 Low	FT4,
	 	 																												 	 right	lobe	3.9x5	cm,	left	lobe	3.9x4.8	cm	(progressively		 normal	TSH
		 	 																															 	 expanded	after	the	patient	discontinued	levothyroxine)

	 2	 F	 18	 0.8	 Progressive	thyroid	enlargement,	right	lobe	4.7x6.3	cm,		 Low-normal	FT4,	
	 	 														 	 	 left	lobe	4x5.2	cm	(at	10-year-old)	 normal	TSH

	 3	 F	 15	 7	 Enlarged	thyroid,	right	lobe	2.5x3.7	cm,	left	lobe	2.4x3.4	cm		 Low	FT4,	slightly
																												 	 (untreated)	 	 	 elevated	TSH

	 4	 M	 5	 At	birth	 Progressive	thyroid	enlargement,	right	lobe	2.5x3	cm,		 Normal	FT4,	slightly	
	 	 															 	 	 left	lobe	2.4x3.2	cm	(at	4-year-old)	 elevated	TSH

ตารางที่ 1: ความผิดปกติของยีนที่ทำาให้เกิด thyroid dyshormonogenesis
     Investigations
 Genetic defect Molecular defect Phenotype Thyroid  Perchlorate 
    scan  discharge test

 SLC5A5		 Sodium-iodide	symporter		 Hypothyroidism	with	goiter		 Low	or	absent	
	 	 	 	 	 RAIU	

-

 SLC26A4		 Pendrin		 -		Congenital	SNHL	 High	RAIU,		 Positive
	 	 	 -		Goiter	(typically	develops	during	childhood)		 diffuse	goiter
	 	 	 -		Mild	hypothyroidism	(often	negative	neonatal	
	 	 	 	 TSH	screening)

 TG			 Thyroglobulin		 -		Vary	from	euthyroidism	to	severe	hypothyroidism		 	 Negative
	 	 	 -		Congenital	goiter	or	develops	goiter	soon	after	birth

 TPO	 Thyroperoxidase		 -		Severe	hypothyroidism		 	 Positive	
	 	 	 -		Congenital	goiter

 DUOX2	/	 Dual	oxidase	2	/	dual		 -		Hypothyroidism	with	goiter		 	 Positive
	 DUOXA2		 oxidase	maturation	factor	2

 DEHAL1			 Iodotyrosine		 -		Goiter	and	excessive	urinary	DIT	and	MIT	during		 	 Negative
	 	 dehalogenase	1		 	 infancy	and	childhood

DIT,	diiodotyrosine;	MIT,	monoiodotyrosine;	RAIU,	radioactive	iodine	uptake;	SNHL,	sensorineural	hearing	loss

A 17-YEAR-OLD FEMALE ADOLESCENT WITH
UPPER AIRWAY OBSTRUCTION
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CASE STUDY

   CASE 3
A 21-DAY-OLD MALE INFANT 
WITH ALTERATION OF 
CONSCIOUSNESS 
ทารกเพศชาย อายุ 21 วัน

อาการสำาคัญ:	ซึมลง	
ประวัติปัจจุบัน:	 เกิดเมื่ออายุครรภ์	 36	 สัปดาห์	 นำ้าหนักแรกเกิด	 2,580	
กรัม	Apgar	scores	9,	10	เมื่ออายุ	4	ชม.	เขียว	อุณหภูมิกายตำ่า	ไม่ได้

ตรวจ	 capillary	blood	glucose	 (CBG)	 รักษาโดยการให้ความอบอุ่น	

เมื่ออายุ	29	ชม.	ซึม	หายใจเร็ว	 เขียว	ตรวจพบ	CBG	24	mg/dL	ได้รับ	

10%DW	 IV	 และต่อด้วย	 glucose	 infusion	 rate	 (GIR)	 5	mg/kg/

min	เมื่ออายุ	36	ชม.	ซึม	หยุดหายใจ	ตัวลาย	ตรวจพบ	low	CBG	ได้รับ	

10%DW	IV	และเพิ่ม	GIR	เป็น	8	mg/kg/min	ตรวจเพิ่มเติมและวินิจฉัย	

bacterial	meningitis	with	 septic	 shock	 รักษาด้วย	 cefotaxime	

และ	ampicillin	อาการดีขึ้น	หลังจากนั้นผู้ป่วยกินนมแม่และ	premature	

infant	 formula	 ทุก	 3	 ชม.	 มีนำ้าตาลตำ่าในเลือดและได้รับ	 IV	 glucose	

เป็นครั้งคราว

	 อายุ	21	วัน	ซึม	หยุดหายใจ	ตรวจพบ	CBG	49	mg/dL	และพบว่า

มี	cardiomegaly	และ	hepatomegaly	ร่วมด้วย	จึงส่งตัวมารักษาต่อ	

ประวัติครอบครัว:	 พ่อและแม่ของผู้ป่วยมีปู่ทวดและย่าทวดคนเดียวกัน	
ไม่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวมีนำ้าตาลตำ่าในเลือดหรือเสียชีวิตโดย 

ไม่ทราบสาเหตุ	

การตรวจร่างกาย
General appearance:	no	dysmorphic	features,	intubated
Vital signs:	T	36.5oC,	BP	76/46	mmHg,	HR	150/min,	RR	46/min	
Measurements:	weight	2,310	g	(-2.4	SDS),	length	50	cm	(0	SDS),	 
head	circumference	32	cm	(-2	SDS)

HEENT:	no	pallor,	no	jaundice,	AF	2x3	cm,	PF	fingertip
Heart:	SEM	gr	II	along	LUPSB
Lungs:	clear
Abdomen:	mildly	distended,	liver	6	cm	below	RCM,	impalpable	
spleen

Genitalia:	normal	male	genitalia,	descended	testes
Neurological signs:	normal	muscle	tone	and	reflexes

Problem list
1.	Persistent	hypoglycemia

2.	Cardiomegaly

3.	Hepatomegaly

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.  Critical blood samples (CBG 49 mg/dL):	GH	 25	 ng/mL, 
		 cortisol	37	mcg/dL,	insulin	0.47	μIU/mL,	β-hydroxybutyrate 
		 (ketone)	<0.01,	lactate	1.5	mmol/L		

เรียบเรียงโดย		•  อ.นพ.ภัทร  วิรมย์รัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2. Blood chemistries:	BUN	18,	Cr	0.7	mg/dL,	Na	135,	K	2.9,	Cl 
	 	 100,	CO2	18	mmol/L,	Ca	8.6,	P	5.5,	Mg	2.2	mg/dL

 3.  UA:	Sp.gr.	1.018,	pH	5,	negative	ketone,	glucose	1+,	RBC 

		 	 3-5,	WBC	0-1,	hyaline	cast	5-10/HPF

 4.  Liver function tests: TB	1.8,	DB	1.3	mg/dL,	AST	97,	ALT	183, 
		 	 ALP	285	IU/L,	albumin	3.7,	globulin	1.3	g/dL

 5. Plasma ammonia:	319	μmol/L	(N,	50-100)
 6.  Cardiac enzymes:	Troponin	T	96	ng/dL	(N,	0-5),	CK-MB	46 

		 	 IU/L	(N,	<25),	CK	92	IU/L	(N,	<200)

 7. Abdominal ultrasonography:	hepatomegaly	without	focal 
		 	 lesion

 8.  ECG:	generalized	ST	elevation,	left	ventricular	hypertrophy
 9.  Echocardiography:	no	structural	defect,	LV	ejection	frac- 
	 	 tion	68%

10. Acylcarnitine profile:	 increased	C14,	C14:1,	 C16,	C16:1, 
		 	 C18,	C18:1	and	 low	C0,	C2,	C3,	C4OH/C3DC,	consistent 

		 	 with	carnitine	palmitoyltransferase	2	(CPT2)	or	carnitine- 

	 	 acylcarnitine	translocase	(CACT)	deficiency

การวินิจฉัย 
	 Lethal	/	neonatal	form	of	CPT2	or	CACT	deficiency

วิจารณ์
	 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วย	persistent	hypoglycemia	โดยเริ่มมีอาการ

ตั้งแต่อายุ	 4	 ชม.	 และชัดเจนเม่ืออายุ	 29	 ชม.	 โดยในช่วงแรกทารกยัง 

ดูดนมได้ไม่ดี	 แต่เม่ือให้	 IV	 glucose	 แล้วระดับกลูโคสปกติ	 แต่ต่อมา 

เม่ือผู้ป่วยดูดนมได้ดีข้ึนและดูดทุก	 3	 ชม.	 ก็ยังมีระดับนำ้าตาลตำ่าในเลือด	

ร่วมกับมีอาการรุนแรง	 คือ	 ซึมและหยุดหายใจแม้จะนำ้าตาลตำ่าไม่รุนแรง	

(CBG	49	mg/dL)	ตรวจ	critical	blood	samples	ไม่พบสารคีโตน	และ 

มีหัวใจโตและตับโตร่วมด้วย	 ทำาให้คิดถึงโรคในกลุ่ม	 inborn	 errors	 of	 

metabolism	โดยเฉพาะกลุ่ม	fatty	acid	oxidation	disorders	(FAOD)	 

ท่ีมีความผิดปกติในการสลายกรดไขมัน	 (fatty	 acids)	 เพื่อให้ ได้สาร	

ketones	ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำารองของร่างกาย	

	 ผู้ป่วยที่มี	 FAOD	 มักมีอาการและอาการแสดงหลายระบบ	 เช่น	

ระบบประสาท	ตับ	กล้ามเนื้อหัวใจ	และกล้ามเนื้อลายผิดปกติ	เป็นต้น	โดย

อาการอื่นนอกเหนือจากนำ้าตาลตำ่าในเลือดสามารถเกิดได้แม้ผู้ป่วยไม่ได้

อดอาหาร	ซึ่งเกิดจากกรดไขมันมีการสะสมเกิดเป็น	 toxic	metabolites	

สามารถจำาแนกประเภทของ	 FAOD	ตามขนาดความยาวของกรดไขมัน

ท่ีมีปัญหาในการย่อยสลาย1,2	 ได้แก่	 short-chain	 (C	 <6),	medium-

chain	(C	6-10)	และ	 long-chain	(C	>10)	FAOD	นอกจากนี้	FAOD	

ยังอาจเกิดจากความผิดปกติของ	 carnitine	 transport	 system	ซึ่งมี

บทบาทในการนำา	long-chain	fatty	acid	เข้าสู่	mitochondria	เพื่อย่อย

สลายโดยกระบวนการ	β-oxidation	ได้แก่	โรค	CPT1,	CPT2	และ	CACT	
deficiency

	 FAOD	 ชนิดท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด	 คือ	medium-chain	 acyl-CoA	

dehydrogenase	 deficiency	 (MCADD)	 มีอุบัติการณ์	 1:10,000-

20,0001,3	ผู้ป่วยมักมีนำ้าตาลตำ่าในเลือดเมื่ออายุ	6-12	 เดือน	ซึ่งเป็นช่วง

ที่ระยะเวลาระหว่างม้ือนมเร่ิมห่าง	 โดยมักไม่พบความผิดปกติของกล้าม

เน้ือหัวใจหรือคล่ืนหัวใจในระยะแรก	 ต่างจากผู้ป่วย	 long-chain	 FAOD	

หรือ	 carnitine	 transport	 system	 ท่ีมีความรุนแรงมากกว่าและพบ

ความผิดปกติได้ตั้งแต่แรกเกิด	
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	 การวินิจฉัยแยกโรค	 inborn	 errors	 of	metabolism	 กลุ่มอื่น	

ได้แก่	 glycogen	 storage	 diseases	 และ	 gluconeogenesis	 disor-

ders4	 โรคกลุ่มน้ีพบตับโตได้บ่อย	 แต่มักไม่พบความผิดปกติของหัวใจ4 

นอกจากน้ี	 นำ้าตาลตำ่าในเลือดมักไม่รุนแรงมาก	 และมักดีข้ึนหากทารกกิน

นมสมำ่าเสมอ	 จึงคิดถึงโรคกลุ่มน้ีน้อยลง	 ส่วนโรคในกลุ่ม	 urea	 cycle	

defects	 และ	 organic	 acidemia	ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการซึม	 ร่วมกับ

อาเจียนหรือหายใจหอบ5,6	จึงคิดถึงโรคกลุ่มนี้น้อย

	 ในผู้ป่วยรายนี้	จาก	critical	blood	samples	พบว่าระดับ	serum	

ketones	ตำ่ามาก	สนับสนุนการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม	FAOD	นอกจากนี้	ยัง

พบระดับ	AST,	ALT	และ	ammonia	สูง	บ่งชี้ถึงความผิดปกติของการ

ทำางานของตับ	ECG	พบ	ST	elevation	ระดับ	troponin	T	และ	CK-MB	

สูง	 บ่งช้ีถึงความผิดปกติของกล้ามเน้ือหัวใจ	 ลักษณะทั้งหมดเข้าได้กับ

โรคในกลุ่ม	 FAOD	 จึงส่งตรวจ	 acylcarnitine	 profile	 ซ่ึงพบว่า	 C16	

และ	C18:1	สูง	จึงวินิจฉัย	CPT2/CACT	deficiency	อย่างไรก็ตาม	จาก

ลักษณะทางคลินิก	 ไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรค	 CPT2	 deficiency	 และ	

CACT	 deficiency	 ออกจากกันได้	 เนื่องจากอาการและอาการแสดงไม่

แตกต่างกัน	 ต้องอาศัยการตรวจทางอณูพันธุศาสตร์จึงให้การวินิจฉัย

แยกโรคได้

	 CACT	 เป็นโปรตีนที่อยู่ท่ี	mitochondrial	 inner	membrane	

ทำาหน้าท่ีนำา	 fatty	 acylcarnitine	 ซ่ึงอยู่ที่ใน	 intermembrane	 space	

เข้าสู่	mitochondrial	matrix	 จากนั้น	 fatty	 acylcarnitine	 จะถูก	

CPT2	ดึง	carnitine	ออกจากโมเลกุลได้เป็น	 fatty	acyl	CoA	ซึ่งจะเข้า

สู่กระบวนการ	β-oxidation	ต่อไป	(รูปที่	1)	CPT2/CACT	deficiency	
เป็นโรคที่พบน้อยมาก	 ไม่ทราบอุบัติการณ์แน่ชัด3	 และความรู้เกี่ยวกับ

พยาธิสรีรวิทยาของโรคยังจำากัด	 สันนิษฐานว่าเกิดจาก	 long-chain	

fatty	 acyl	 CoA	 ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้สะสมที่เน้ือเย่ือต่างๆ	 ของ

ร่างกาย	 โดยเฉพาะตับ	กล้ามเน้ือหัวใจ	กล้ามเน้ือลาย	ท่อไต	 และสมอง	

ทำาให้อวัยวะเหล่านี้ทำางานผิดปกติ7,8	สามารถจำาแนก	CPT2/CACT	defi-

ciency	ได้เป็น	3	ชนิด7	ตามลักษณะการดำาเนินโรค	ได้แก่

 1. Lethal / neonatal form	 เป็นชนิดท่ีรุนแรงท่ีสุด	 มักเร่ิมมี

อาการตั้งแต่	 2-3	 วันแรกของชีวิต	 อาการ	 ได้แก่	 ซึม	 ชัก	 หัวใจเต้นผิด

จังหวะ	 หยุดหายใจ	 นำ้าตาลตำ่าในเลือด	 การทำางานของตับผิดปกติ	 ซ่ึง

อาการที่กล่าวมาคล้ายอาการที่พบใน	Reye	syndrome	ผู้ป่วยที่มีความ

ผิดปกติชนิดนี้มักเสียชีวิตใน	6	เดือนแรก

 2. Severe infantile form	 เป็นชนิดที่มีความรุนแรงรองลงมา	

พบในทารกอายุ	 6-24	 เดือน	 โดยความผิดปกติที่พบคล้ายกับใน	 lethal	

/neonatal	 form	ชนิดนี้มีพยากรณ์โรคไม่ดีเช่นเดียวกัน	มักเสียชีวิตใน	

1-2	ปีแรก

 3. Myopathic form	 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด	 อายุที่เริ่มมีอาการ

พบได้ตั้งแต่	 1	 ปีแรกจนถึงวัยรุ่น	ความผิดปกติเกิดข้ึนเฉพาะท่ีกล้ามเน้ือ

ลาย	ผู้ป่วยมักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ	 อ่อนแรงเป็นๆ	 หายๆ	 จากภาวะ	

rhabdomyolysis	 ซ่ึงถูกกระตุ้นจากการออกกำาลังกาย	 การติดเชื้อ	 

หรืออดอาหาร	เป็นต้น

การรักษาและการดำาเนินโรค
	 ปรึกษากุมารแพทย์ด้านโภชนวิทยาในการกำาหนดสูตรอาหาร	 โดย

ให้ทารกกิน	modular	 diet	 ประกอบด้วยนม	medium-chain	 trigly-

ceride	(MCT)-rich	formula	ผสมกับ	MCT	oil,	whey	protein	และ	

dextrin	พลังงานรวม	 120	 Kcal/kg/day	 สัดส่วนพลังงานจากไขมัน	

45%	แบ่งเป็น	long-chain	fatty	acid	20%	และ	medium-chain	fatty	

acid	80%	ผู้ป่วยมีอาการคงที่และออกจากรพ.	ได้

	 เมื่ออายุ	 3	 เดือน	 ผู้ป่วยมีไข้	 ถ่ายเป็นมูกเลือด	 ซึม	 นำ้าตาลตำ่าใน

เลือด	ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ	IV	glucose	และปรับสูตรอาหารโดย

ลดปริมาณ	long-chain	fatty	acid	ลงเหลือ	10%	ผู้ป่วยไม่มีนำ้าตาลตำ่า

ในเลือดอีก	 แต่ระดับ	 ammonia	 ในเลือดสูงตลอด	 300-400	μmol/L	
ได้อธิบายการดำาเนินโรคและการพยากรณ์โรคแก่ครอบครัวของผู้ป่วย 

เป็นระยะ	 ในวันท่ี	 14	 ของการรักษาตัวในรพ.	 ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและ 

เสียชีวิตโดยญาติปฏิเสธการกู้ชีพ

เอกสารอ้างอิง
1.		 Vishwanath	VA.	Fatty	acid	beta-oxidation	disorders:	a	brief	review.	Ann	Neurosci	2016;	23:51-5.
2.		 Merritt	JL	2nd,	Norris	M,	Kanungo	S.	Fatty	acid	oxidation	disorders.	Ann	Transl	Med	2018;6:473.
3.		 Merritt	JL	2nd,	MacLeod	E,	Jurecka	A,	et	al.	Clinical	manifestations	and	management	of	 fatty	acid	 
	 oxidation	disorders.	Rev	Endocr	Metab	Disord	2020;21:479-93.
4.		 Weinstein	DA,	Steuerwald	U,	De	Souza	CFM,	et	al.	Inborn	errors	of	metabolism	with	hypoglycemia:	 
	 glycogen	 storage	 diseases	 and	 inherited	 disorders	 of	 gluconeogenesis.	 Pediatr	 Clin	 North	 Am 
		 2018;65:247-65.
5.		 Häberle	J,	Boddaert	N,	Burlina	A,	et	al.	Suggested	guidelines	for	the	diagnosis	and	management	of	 
	 urea	cycle	disorders.	Orphanet	J	Rare	Dis	2012;7:32.
6.		 Rice	GM,	Steiner	RD.	Inborn	errors	of	metabolism	(metabolic	disorders).	Pediatr	Rev	2016;37:3-17.
7.		 Almannai	M,	Alfadhel	M,	El-Hattab	AW.	Carnitine	inborn	errors	of	metabolism.	Molecules	2019;24:3251.
8.		 Sigauke	E,	Rakheja	D,	Kitson	K,	et	al.	Carnitine	palmitoyltransferase	II	deficiency:	a	clinical,	biochemical,	 
	 and	molecular	review.	Lab	Invest	2003;83:1543-54.

A 21-DAY-OLD MALE INFANT 
WITH ALTERATION OF CONSCIOUSNESS

รูปที่ 1: กระบวนการนำา long-chain fatty acid เข้าสู่ mitochondrial matrix เพื่อทำาปฏิกิริยา β-oxidation
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง	1)
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CASE STUDY เรียบเรียงโดย		•  พญ.เปมิกา  สุขุปัญญารักษ์  •  ผศ.พญ.วรลักษณ์  ภัทรกิจนิรันดร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   CASE 4
AN 11-YEAR-OLD BOY WITH 
FEMORAL FRACTURE 
เด็กชาย อายุ 11 ปี

อาการสำาคัญ: ปวดขาซ้ายหลังจากกระโดดและล้ม	
ประวัติปัจจุบัน:	 30	นาทีก่อนมารพ.	กระโดดจากความสูง	 1	 เมตรลงมา 
บนพื้นปูน	ล้ม	ปวดต้นขาซ้าย	ขยับไม่ได้	มาที่รพ.	ตรวจพบ	left	femoral	

fracture	และพบความผิดปกติอ่ืนของกระดูกร่วมด้วย	(รูปท่ี	1)	ศัลยแพทย์ 

ออร์โธปิดิกส์จึงปรึกษากุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ	ร่วมประเมิน

ประวัติอดีต:	เคยมีกระดูกหัก	3	คร้ังจากอุบัติเหตุท่ีไม่รุนแรง	ได้แก่	fracture	 
of	left	distal	radius	เมื่ออายุ	5.8	ปี	fracture	of	left	4th	phalangeal	 

tuft	 เมื่ออายุ	6.3	ปี	และ	fracture	of	left	2nd	metacarpal	shaft	 เมื่อ

อายุ	9.3	ปี	

	 เป็น	congenital	exotropia	with	amblyopia	of	 left	eye	และ	

static	left	optic	neuropathy	วินิจฉัยตั้งแต่อายุ	5	ปี	รักษาและติดตาม

กับจักษุแพทย์	

	 การได้ยินปกติ	 ไม่มีประวัติฟันข้ึนช้า	 หรือระดับเกลือแร่ในเลือดผิด

ปกติ	พัฒนาการปกติ

ประวัติครอบครัว:	 ปฏิเสธการแต่งงานในเครือญาติ	 น้องชายอายุ	 10	 ปี	 

เคยมีกระดูกหักบริเวณข้อมือ	 2	 คร้ัง	 เม่ืออายุ	 6	 และ	 9	 ปี	 ไม่มีคนอื่น 

ในครอบครัวมีกระดูกหักง่าย

การตรวจร่างกาย
General appearance:	alert,	frontal	bossing
Measurements:	weight	42	kg	(+1.2	SDS),	height	139	cm	(-0.9	
SDS),	head	circumference	55	cm
HEENT:	dental	crowding	(รูปที่	2),	multiple	dental	caries	with	
tooth	filling,	no	pallor,	no	blue	sclera,	no	goiter	

รูปที่ 1: Radiography of left femur (AP view)  
แสดง	subtrochanteric	fracture	ของ	left	femur	นอกจากนี้	

มี	diffuse	increased	bone	density,	narrow	bone	marrow	

cavity	และ	concentric	arcs	of	sclerosis	(bone-within-

bone	appearance)	บริเวณ	left	iliac	bone	(ลูกศรสีเหลือง)

รูปที่ 2: ลักษณะ dental crowding

Heart, lungs, abdomen and neurological signs:	normal
Genitalia:	testes	4	mL	bilaterally,	Tanner	stage	I	pubic	hair
Hearing test:	normal
Eye examination:	VA	20/25	right	eye,	20/150	left	eye,	negative	
RAPD	both,	constrict	visual	field	left	eye,	bilateral	pale	optic	
discs

Problem list 
1.		Recurrent	pathologic	fractures	
2.	 Skeletal	and	dental	abnormalities	(sclerosing	bone,	bone- 
	 within-bone	appearance,	dental	crowding)
3.		Left	optic	nerve	atrophy

4.		Family	history	of	recurrent	fractures

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
1. CBC:	Hb	11.2	g/dL,	Hct	35%,	WBC	9,810/cu.mm.	(N	70,	L 
		 26,	M	3,	E	0.5,	B	0.2%),	platelets	405,000/cu.mm.,	reticu- 
	 locyte	count	1.9%
2.  Blood chemistries:	Na	140,	K	3.8,	Cl	108,	CO2	22	mmoL/L, 
		 BUN	8,	Cr	0.4,	corrected	Ca	8.6,	P	3.5,	Mg	2.2	mg/dL,	ALT 
		 20,	AST	50,	LDH	401	and	CPK	353	U/L
3.  Urine chemistries:	Ca/Cr	ratio	0.18	mg/mg
4. 25-OHD and iPTH:	25-OHD	12	ng/mL,	iPTH	24	pg/mL
5. Skeletal surveys:	ดังรูปที่	3-5
6. MRI of brain and orbit:	asymmetric	hyperostosis	at	anterior	 
	 aspect	of	upper	and	mid	clivus	causing	narrowing	of	orbital 
		 apices,	more	severe	in	left	side,	left	optic	nerve	compres- 
	 sion,	no	narrowing	of	internal	acoustic	canals,	normal	brain 
		 parenchyma

การวินิจฉัย 
1.	Osteopetrosis					2.	Vitamin	D	deficiency	
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รูปที่ 4: Radiography of right femur, both knees และ left hand (AP view)
4A		แสดง		 flaring	บริเวณ	metaphysis	ของ	distal	femur	(Erlenmeyer	flask	deformity)	(ลูกศรสีฟ้า)	

4B		แสดง		 prominent	osteosclerosis	บริเวณ	epiphysis	ของ	distal	femurs,	proximal	tibia	และ	proximal	fibula

4C		แสดง		 bone-within-bone	appearance	ที่	metacarpal	และ	phalangeal	bones	(ลูกศรสีเหลือง)	และ	transverse		 	
metaphyseal	lucent	bands	(ลูกศรสีเขียว)	ไม่พบลักษณะ	acro-osteolysis

รูปที่ 3: Radiography of thoraco-lumbar spine (lateral และ AP view)
แสดง	dense	band	ที่	superior	และ	inferior	endplates	ของ	thoraco-lumbar	vertebrae	 

(Rugger-Jersey	appearance	หรือ	sandwich	vertebrae)
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รูปที่ 5: Radiography of cervical spine  
(lateral view) 
แสดง	loss	of	cervical	lordosis	และ	sclerosis	

ที่	the	skull	base	ไม่พบลักษณะ	sclerosis	ที่	

calvarium

วิจารณ์
	 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วย	 low-trauma	 fracture	 ที่กระดูก	 femur	 จึง

ถือว่าเป็น	 pathologic	 fracture	 ร่วมกับตรวจทางรังสีวิทยาพบ	gen-

eralized	increased	bone	density	โดยเฉพาะบริเวณ	epiphysis	และ

มี	 narrow	bone	marrow	 cavity	ทำาให้คิดถึงโรคในกลุ่ม	 high	bone	

mass	หรือ	sclerosing	bone	disorders

	 สาเหตุของโรคในกลุ่ม	sclerosing	bone	disorders1	จำาแนกเป็น	

	 1.	Genetic	causes	จำาแนกเป็น	3	กลุ่ม	ตามกลไกการเกิดโรค

	 1.1	Decreased	bone	resorption	เกิดจาก	osteoclast	defect	

ได้แก่	osteopetrosis	และ	pycnodysostosis	(CTSK	mutation)	กลุ่ม

นี้ภาพถ่ายรังสีมักพบ	 increased	bone	density	ที่	metaphysis	 และ	

epiphysis	

	 1.2	 Increased	bone	 formation	 เกิดจาก	osteoblast	defect	

ได้แก่	 progressive	 diaphyseal	 dysplasia	 (TGFB1	mutation),	

endosteal	hyperostosis	(SOST	และ	LRP5	mutation)	และ	osteo-

poikilosis	(LEMD3	mutation)	กลุ่มนี้ภาพถ่ายรังสีมักพบ	hyperos-

tosis	 คือ	บริเวณ	cortex	 ของ	 diaphysis	 ของ	 long	bone	หนาและ	

increased	density

	 1.3	กลุ่มท่ีไม่ทราบสาเหตุ	 เช่น	melorheostosis,	 osteopathia	

striata,	 fibrogenesis	 imperfecta	ossium	และ	pachydermoperi-

ostosis	เป็นต้น

	 2.	Acquired	causes	เช่น	metastasis	และ	secondary	hyper-

parathyroidism	จาก	renal	failure	เป็นต้น		

ตารางที่ 1: อุบัติการณ์ สาเหตุ อาการแสดง และการรักษาของโรค osteopetrosis ทั้ง 3 ชนิด1-4 

  ARO AIO ADO II

Incidence		 1:250,000	 rare	 1:20,000

Gene mutation                   TCIRG1 (50%), CLCN7 (17%), CLCN7, PLEKHM1 CLCN7	(80%),	others	(20%)

                                           OSTM1 (5%), RANK (5%), 

     RANKL (2%)4

Onset 	 Infancy		 Childhood		 Late	childhood	/	adolescence

Skeletal 	 Recurrent	pathologic	fractures,	 Overlap	between	 Recurrent	pathologic	fractures,

abnormality	 delayed	eruption	of	dentition	 ARO	and	ADO	II	 spondylolisthesis,	scoliosis

Hematologic																							 Bone	marrow	failure,	 May	be	present	 Rare	(<5%,	anemia)

abnormality 																						 hypersplenism

Neurologic  																							 Cranial	nerve	compression	 May	be	present	 Rare	(optic	nerve	atrophy)

abnormality 																						 (most	common	in	OSTM,	

                                          CLCN7	mutation),	

																																										 blindness,	deafness

Radiographic finding 								 •		Generalized	symmetrical	increased	bone	mass

	 •		Erlenmeyer	flask	deformity

	 •		Rugger-Jersey	appearance	(ADO	II)

Other manifestations	 -	 -																						 Elevated	serum	AST,	CPK,	

		 	 	 LDH	(CLCN7	mutation)

Treatment	 Hematopoietic	stem	cell			 	 No	specific	treatment

	 transplantation
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CASE 4    I AN 11-YEAR-OLD BOY WITH FEMORAL FRACTURE

  ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่  

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

 ในผู้ป่วยรายนี้	 ตรวจ	 skeletal	 survey	พบลักษณะเฉพาะ	 ได้แก่	

bone-within-bone	 appearance	 ท่ี	 iliac	wing,	metacarpal	 และ	

phalangeal	bones,	Rugger-Jersey	appearance	(หรือ	sandwich	

vertebrae)	 และ	 flaring	 บริเวณ	metaphyseal	 of	 distal	 femur	 

(Erlenmeyer	flask	deformity)	จึงให้การวินิจฉัย	osteopetrosis

 Osteopetrosis1-3	 เป็น	 sclerosing	 bone	 disorders	 ในเด็กท่ี
พบได้บ่อยท่ีสุด	 เกิดจาก	osteoclast	 ทำางานผิดปกติ	 ทำาให้กระดูกหนา

แต่เปราะ	 หักง่าย	 การวินิจฉัยอาศัยประวัติและลักษณะเฉพาะที่พบจาก

ภาพถ่ายรังสี	 ปัจจุบัน	 โรคน้ีจำาแนกเป็น	 3	 ชนิด	ตามลักษณะอาการและ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม1-3	(ตารางที่	1)	แต่ในอนาคต	การตรวจทาง

พันธุกรรมอาจมีบทบาทในการจำาแนกชนิดของโรคนี้มากขึ้น	

 1. Autosomal recessive osteopetrosis (ARO)	(malignant	
หรือ	infantile	form)	มีอาการรุนแรงกว่าชนิดอื่น	ผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการ

ต้ังแต่อายุ	 <1	 ปี	 เกิดจากความผิดปกติของยีนหลายชนิด	 ที่พบบ่อย

ที่สุด	 ประมาณ	50%	ของผู้ป่วย	ARO4	 คือ	 ยีน	TCIRG1	 ซ่ึง	 encode	

H+-ATPase	 รองลงมา	 ได้แก่	 ยีน	CLCN7	 และ	OSTM14	 ซ่ึง	 encode	

chloride	 channel	 โดยโมเลกุลทั้ง	 2	 ชนิดมีบทบาทสำาคัญในกระบวน 

การ	 acidification	 ที่เกิดข้ึนท่ี	 osteoclast	 ซ่ึงเป็นกระบวนการสำาคัญ 

ในการเกิด	 bone	 resorption	 นอกจากนี้	 ความผิดปกติของกระบวน 

การดังกล่าวยังอาจเกิดจากความผิดปกติของยีน	CA2	 ซ่ึง	 encode	

carbonic	 anhydrase	 II	 enzyme	 ที่ทำาหน้าที่สร้าง	H+	 ในเซลล์ของ	

osteoclast	ส่งไปบริเวณ	ruffle	border	 โดยอาศัย	H+-ATPase	ความ

ผิดปกติดังกล่าวเป็น	ARO	ชนิดหนึ่งที่มีปัญหา	renal	tubular	acidosis	

ร่วมด้วย	 นอกจากนี้	 ARO	 อาจเกิดจากความผิดปกติของยีน	RANK 

และ	RANKL4	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ	 proliferation	 และ	maturation	 ของ	

osteoclast

 2. Intermediate autosomal osteopetrosis (IAO) 
 3. Autosomal dominant osteopetrosis type II (ADO II) 
(benign	หรือ	adult	form)	มีอาการรุนแรงน้อยกว่าและมักเริ่มมีอาการ

เมื่ออายุมากกว่า	

	 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีอาการช่วง	late	childhood	และอาการ

ไม่รุนแรง	แม้จะพบ	optic	nerve	compression	และ	mild	anemia	แต ่

ไม่พบลักษณะ	 bone	marrow	 failure	 และระดับ	 LDH,	 CPK	 และ	

AST	สูงไม่มาก	ทำาให้คิดถึงชนิด	ADO	 II	 มากกว่า	 IAO	อย่างไรก็ตาม	

การวินิจฉัยท่ีจำาเพาะต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมทางพันธุกรรม	 เพื่อ

ประโยชน์ในการให้คำาแนะนำาแก่ครอบครัวต่อไป

การรักษาและการดำาเนินโรค
	 ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์สหสาขา	 เน่ืองจากโรคน้ีมีความผิด

ปกติหลายระบบ	

 1. Endocrinology:	รักษา	vitamin	D	deficiency	โดยให้	vita-
min	D2	(20,000)	3	เม็ดทุก	10	วัน	(6,000	IU/day)	นาน	12	สัปดาห์	

และให้	 Ca	 supplementation	 ให้เพียงพอ	 ติดตาม	metabolic	 bone	

panels	 ทุก	 3-6	 เดือน	 ในโรคน้ีควรเฝ้าระวังการเกิด	 hypocalcemia	

เน่ืองจากร่างกายไม่สามารถสลายกระดูกเพื่อให้ระดับแคลเซียมสูงข้ึนได้	

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ	หรือขาดวิตามินดี	นอกจาก

นี้	 ยังอาจพบภาวะ	 osteopetrorickets	 ได้	 ซ่ึงมักพบในชนิด	 ARO	

มากกว่าชนิดอื่นๆ5 

 2. Genetics:	 ตรวจ	whole	 exome	 sequencing	 analysis	 
พบ	heterozygous	pathogenic	variant	c.856C>T	(p.Arg286Trp)	

in	CLCN7	 gene	 สนับสนุนการวินิจฉัย	 ADO	 II	 ได้ให้คำาแนะนำาแก่

ครอบครัวของผู้ป่วยและวางแผนตรวจในพ่อ	 แม่และน้องชาย	 จากการ

ค้นคว้าข้อมูล	ยังไม่พบ	genotype-phenotype	correlation	ในผู้ป่วยที่

มี	CLCN7 mutation6 

 3. Ophthalmology:	กระตุ้นการมองเห็นและติดตามความรุนแรง
ของ	optic	nerve	compression	ทุก	3-6	 เดือน	 โดยการตรวจตาและ	

MRI	เนื่องจากอาจแย่ลงในภายหลังได้

 4. Dentistry:	 รักษาฟันผุ	 แนะนำาการดูแลสุขภาพฟัน	 และตรวจ
ฟันสมำ่าเสมอ	

 5. Orthopedics:	ผ่าตัดรักษา	left	femoral	fracture	โดย	open	
reduction	 and	 internal	 fixation	 และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลัง

ผ่าตัด	เช่น	implant	failure,	delayed	union,	non-union	และ	osteo-

myelitis	เป็นต้น

 6. Hematology:	ตรวจหาสาเหตุของภาวะซีด	ให้	folic	acid	และ	
iron	supplementation	ติดตาม	bone	marrow	function	ทุก	6	เดือน	

เนื่องจากอาจพบ	bone	marrow	ถูกกดเบียดได้
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